
PROGRAMA
FINANCES PER A DIRECTIUS NO FINANCERS

Del 7 al 28 d’octubre de 2020 



PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

A l’empresa, qualsevol decisió té un impacte financer directe o bé indirecte que cal saber dimensionar. Així 
doncs, tant empresaris com directius s’enfronten contínuament davant la presa de decisions en el camp 
de les finances. Tota decisió econòmica, relacionada amb la inversió, impactarà, sí o sí en les finances. 
Tant l’empresari com el directiu han de saber interpretar les eines d’anàlisi i les solucions per emprendre 
noves inversions, impulsar el creixement, garantir la continuïtat i assegurar la rendibilitat de l’empresa.

La participació en el programa t’ajudarà a:

a) Entendre i interpretar la comptabilitat de la teva empresa.
b) Comprendre i anticipar l’impacte de les decisions empresarials de la  teva tresoreria.
c) Dissenyar i implementar estratègies de finançament conseqüents amb els projectes d’inversió i 
creixement. 
d) Assegurar el finançament del creixement orgànic.
e) Disposar d’un model senzill d’anàlisi financer de la pròpia empresa
f) Identificar els indicadors clau (Kpi’s) financers del teu negoci i/o grup empresarial

Amb aquest programa, adquiriràs o bé consolidaràs un cos de coneixements sòlid per comprendre les 
finances de gestió i que et permetran construir avantatges competitius orientats al creixement del teu ne-
goci. Durant les sessions se’t facilitarà un quadre de comandaments que podràs adaptar al teu model de 
negoci per tal de fer un seguiment financer de forma clara, sòlida i de fàcil lectura. Durant el decurs del 
programa hi treballarem sobre aquest model d’anàlisi i s’interpretaran els quadres d’indicadors segons les 
situacions plantejades.

DESTINATARIS:

Empresaris, gerents i comandaments que necessiten assentar la seva base de coneixements financers 
per convertir-los en un poderós instrument de canvi que ajudi a assolir els objectius de creixement propo-
sats. 

METODOLOGIA:

L’exposició del contingut amb exemples, casos pràctics, i la interacció entre els assistents, afavorirà la 
seva aplicació directa a la pràctica empresarial. El treball en grup amb el mètode del cas en cada una de 
les sessions permetrà als participants dialogar i contrastar les diverses alternatives d’acció.

PROFESSORAT:

Sr. Josep Maria Moré. Consultor en la formulació i implementació de plans estratègics a la PIME. Llicenciat 
en Ciències Econòmiques i Empresarials. MBA per l’IESE. Forma part de diversos Consells d’Administra-
ció.



CONTINGUTS:

1. Comprensió dels estats comptables.
- Objectiu de la comptabilitat: proveir d’informació
- Procés comptable. Construcció del Compte de Resultats i del Balanç de Gestió.
- Dilema entre el benefici assolit i la disponibilitat efectiva de tresoreria. Solució.

2. Cas pràctic d’estats comptables i variació de tresoreria.

3. Anàlisi de les necessitats operatives de fons (o de circulant) pel creixement.
- Estratègia financera i creixement de l’empresa.
- Necessitats Operatives de Finançament (NOF).
- NOF vs. Fons de Maniobra: solidesa financera i creixement.
- Procedència i destins dels fons a la nostra empresa.
- Model d’anàlisi financer de les operacions.
- Escenaris habituals de necessitats operatives de fons:

· Creixement
· Estacionalitat
· Fons de maniobra negatiu

4. Cas pràctic de creixement del negoci i el seu finançament

5. Anàlisi i decisions de noves inversions a llarg termini
- Oportunitats d’inversió i alineament estratègic.
- Metodologia d’anàlisi d’inversions a llarg termini.
- La rendibilitat de les inversions i la maximització del valor.
- Creixement de l’empresa mitjançant noves inversions.
- Augment de la de riquesa per a la propietat mitjançant el finançament.

6. Cas pràctic d’inversió en actius rendibles. 



DATES DE REALITZACIÓ:

7, 14, 21 i 28 d’octubre de 2020 de 16 a 20 h. 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Cambra Oficial de Comerç Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona
Av. Pau Casals, 17 
43003, Tarragona
Tel. 977 21 96 76 
Web: www.cambratgn.com - formacio@cambratgn.org

DRETS D’INSCRIPCIÓ:

600 euros
500 euros per a socis de la Cambra de Tarragona

AJUTS A LA FORMACIÓ:

La Cambra de Tarragona us ofereix gratuïtament el servei de tramitació de la 
bonificació a través dels butlletins de cotització de la Seguretat Social. 

Per tal de gaudir d’aquest servei s’ha de presentar la documentació 10 dies 
abans de l’inici del programa.

www.cambratgn.com


