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OBJECTIUS: 
Totes les persones que, sense responsabilitat financera directa, han d’utilitzar i tenir en 
compte conceptes econòmics i financers, en qualsevol de les funcions d’una pime, han 
d’entendre i saber com transcendeixen les seves actuacions en aquesta àrea. 
Els no financers reben informes amb llenguatges tecnificats i, sovint, prenen decisions 
sense conèixer profundament les regles del joc. 
 
DESTINATARIS: 
- Directius i professionals no financers de pimes que desitgin familiaritzar-se amb els 
conceptes bàsics relacionats amb la gestió financera de l’empresa. 
- Professionals de departaments d’administració de pimes que, tot i portar temes 
comptables, vulguin adquirir una formació més sòlida sobre la gestió financera a 
l’empresa. 
 
TEMARI: 
1.-Principis bàsics de la comptabilitat. 
2.-Anàlisis del balanç de situació. 
3.-Anàlisi del compte de resultats. 
4.-L’ús de les ràtios. 
5.-Anàlisi de la rendibilitat. El punt mort. 
6.-La planificació anual. La planificació de la tresoreria. 
7.-Anàlisis dels costos. 
8.-Selecció d’inversions. 
9.-Introducció a les operacions financeres. 
10.-La negociació amb les entitats financeres. 

 
PROFESSORAT: 
Sr. Antoni Munuera.  
Llicenciat en Ciències econòmiques per la UAB. Direcció financera per ESADE. Responsable 
de programes de promoció empresarial i del Servei d’Estudis Econòmics de la Cambra. 
Expert en anàlisi econòmic i financer de societats mercantils.  
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
20 hores. 
7, 14, 21, 28 de maig i 4 de juny de 2019. 
De 9:30 a 13:30 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit*: 175 euros. 
Preu venda públic: 205 euros. 
 
*+info: www.exitempresa.com 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 

FINANCES, COSTOS I PRESSUPOSTOS  
PER A NO FINANCERS 

Del 7 de maig al 4 de juny de 2019 
De 9:30 a 13:30 hores 

20 hores 
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LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 
 
 


