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PRESENTACIÓ
El curs està adreçat a aquelles persones amb interès i curiositat per conèixer el funcionament econòmic i
financer d'una petita empresa.
Partint d'un cas pràctic que planteja la creació d'una nova empresa, veurem com s'elaborarà el pla econòmic i
financer de la mateixa amb la utilització de fulls de càlcul, tot i que no caldrà saber d'EXCEL, ja que tindrem el
cas resolt.
Es pretén que l'alumne entengui què és, per a què serveix, com es confecciona i quina informació dóna un
compte de pèrdues i guanys, un pressupost de tresoreria i un balanç de situació. Per altra banda, intentarem
respondre a preguntes com: Quines són les necessitats de finançament que pot tenir l'empresa? Com funciona i
es calcula un préstec? Quins costos representa el personal de l'empresa? I la seguretat social? Com calculem
l'IVA a liquidar? I l'impost de societats? I quan es liquiden?
També analitzarem la viabilitat d?un projecte empresarial utilitzant diferents tipus d'instruments com el punt
mort, el VAN, el TIR o els principals ratis financers.
Amb aquest curs també aprendrem a presentar els resultats empresarials creant gràfiques i documents.
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Dies i hores en què s'imparteix
Els dies 31 de març i 1 d'abril de 9:00h a 13:00h.
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