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PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

ASPECTESASPECTESASPECTESASPECTES FINANCERSFINANCERSFINANCERSFINANCERS BÀSICSBÀSICSBÀSICSBÀSICS PERPERPERPER AAAA UNAUNAUNAUNA BONABONABONABONA
GESTIÓGESTIÓGESTIÓGESTIÓPrincipis comptables bàsics. Comprensió dels documentscomptables i financers. El sistema de costos. Pressupostosgenerals. El circuit comptable i el circuit financer. Anàlisi delsestats financers. Productes financers.
ELELELEL FULLFULLFULLFULL DEDEDEDE CÀLCULCÀLCULCÀLCULCÀLCUL COMCOMCOMCOM AAAA EINAEINAEINAEINA DEDEDEDE CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL IIII
GESTIÓGESTIÓGESTIÓGESTIÓ DEDEDEDE COSTOSCOSTOSCOSTOSCOSTOS
� La comptabilitat de costos
� La comptabilitat de gestió per la presa de decisions a curt

termini
� Diferències essencials entre la comptabilitat financera i la

comptabilitat de costos/gestió
� Excel com a eina de control:

o Ús del full de càlcul per a la finalitat de gestió
o Ús de fórmules i funcions
o Ús de les gràfiques

CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DEDEDEDE COSTOSCOSTOSCOSTOSCOSTOS

� Costos directes /Costos indirectes
� Costos i punts crítics
� Eina per controlar els costos
� Millora de la producció
� Desviacions
� Casos pràctics

PROFESSORPROFESSORPROFESSORPROFESSOR:::: ANTONIANTONIANTONIANTONI MATASMATASMATASMATAS IIII TARRUELLATARRUELLATARRUELLATARRUELLA.... Llicenciat enCiències Empresarials i MBA per ESADE. Expert en el camp del’auditoria, les finances i la gestió administrativa i comptable.Combina la Direcció empresarial amb l’activitat docent en elDepartament de Finances d’ESADE i seminaris sobre Finances iComptabilitat en diverses empreses.
DESTINATARISDESTINATARISDESTINATARISDESTINATARISPropietaris i directius de pimes o responsables de producció delsector flequer - pastisser que desitgin millorar els seusconeixements sobre el control i la gestió dels costos per agarantir el creixement i la continuïtat de l’empresa familiar.
METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

El programa es desenvolupa alternant l'exposició amb la
resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per
tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements.

Es treballarà amb l’Excel com a eina de càlcul amb les seves
funcions bàsiques.

Els participants tindran a la finalització un instrument de càlcul de
costos de productes, basat en un full de càlcul Excel i validat
amb diversos casos pràctics dels participants.

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU

Millorar la producció amb el control dels costos dels productes
elaborats, desenvolupar una visió estratègica, conèixer les
principals claus que permetin desenvolupar el propi potencial
per impulsar i rendibilitzar el teu negoci.


