CÀLCUL DE NECESSITATS I CAPACITAT
D’INVERSIÓ DE LA PIME
· Dates i horaris: 11 de desembre, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h
· Durada: 8 hores
· Dirigit a: tots aquells professionals o propietaris d’empreses que tenen la responsabilitat
de decidir sobre potencials inversions per a la seva companyia i volen tenir unes primeres eines
de valoració d’inversions.
· Objectius: aprofundir en el coneixement dels diferents estats financers (Balanç, Compte de
Pèrdues i Guanys i Estat d’Origen i Aplicació de fons). Entendre la relació entre ells. Identificar
mitjançant la seva anàlisis, les inversions assumibles per la companyia. Valorar les diferents
alternatives de finançament de les mateixes i realitzar projeccions sobre el retorn de les
inversions previstes.
· Preu: 165 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Jordi Carrillo, Llicenciat en Dret per la UPF. Executive MBA per IESE.
Doctor of Philosophy, Marketing per la UPC. Va treballar en el sector financer com a director
d’empreses i corporate finance. Actualment CEO de Licuos. Professor Associat a la EAE Business
School, professor col·laborador del MBA i ADE de la UOC, professor col·laborador de Lidera, SL.

PROGRAMA
El seminari es desenvoluparà completament amb exercicis i situacions pràctiques,
extretes de la realitat empresarial.
1. Els estats financers de l’empresa. Principals aspectes
1.1 El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys.
1.2 Principals aspectes i relació entre ells.
1.3 Les ràtios principals a tenir en compte.
2. La importància de comptar amb un EOAF i un pressupost
2.2. Entendre l’Estat d’Origen i Aplicació de Fons per veure l’evolució de la tresoreria.
2.3. Elaborar un pressupost.
2.4. Seguiment del pressupost i les desviacions.
3. La necessitat d’inversió de l’empresa i la seva capacitat
3.1 Aspectes claus de la inversió.
3.2 Què entenem per capacitat d’inversió en les empreses.
3.3 El factor temps en les inversions.
3.4 Riscos a tenir en compte.
4. Les fonts d’inversió disponibles
4.1 Capacitat d’aportació dels socis.
4.2 Fonts financeres disponibles.
4.3 Fonts de deute parabancaris.
4.4 Valoració del cost de cada font.
5. La valoració de les inversions
5.1 Models estàtics de valoració.
5.2 Models dinàmics de valoració.
Curs subvencionat per:

Pàg. 45

CURS 29

