
Elaboració i presentació
d'informes financers i de
reporting
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Aprendre a representar els
diferents estats financers
mitjançant reports dinàmics i
moderns que ens permetin
analitzar els diferents estats
financers
___________________________

Assolir un coneixement avançat
de PowerPoint en l’àmbit financer
___________________________

Conèixer i aprofundir amb Power
BI
___________________________

Utilitzar taules dinàmiques per
generar reports

Els informes financers s’encarreguen de
recollir tota aquella informació relacionada amb
la situació financera d’una organització, amb
l’objectiu d’informar de la situació actual o
facilitar la presa de decisions. 

La capacitat d’interpretar els estats financer i
de dominar els diferents models d’informe són
habilitats clau de qualsevol professional de
l’àmbit financer, i en aquest programa
profunditzarem en l’elaboració de diferents
models de reporting. Ensenyarem com
representar el diferents estats financers,
mitjançant reports dinàmics, moderns i
actualitzats, de manera que puguem identificar
possibles àrees de millora, analitzar les
causes, oferir conclusions i presentar
propostes i recomanacions. 

Per tal de generar i analitzar aquests informes,
presentarem algunes de les eines bàsiques
que ens permetran crear un pla financer amb
el que establir objectius i metes clares,
identificar quins factors poden afectar al rumb
de la nostra empresa o idea de negoci i saber
si estem aplicant aquests recursos de manera
eficient. 
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OBJECTIUS

COL·LABORACIÓ TÈCNICA///
BORJA ROIBÀS

Diplomat en Ciències Empresarials i Microsoft Oficial Specialist
(MOS). Consultor especialitzat en finances, quadre de
comandament integral i ofimàtica avançada d’anàlisis.
Experiència docent en empreses de diversos sectors com gran
consum (Leche Pascual, Coca-cola), Retail (Corte Inglés,
Mediamark), Indústria (endesam, Isolux), Serveis bancaris
(BBVA, Santander) i Farma (Pfizer, Zeltia). Professor
col·laborador de LIDERA.

Les eines que s’introduiran son Excel, Power
BI i PowerPoint, que utilitzades conjuntament
faciliten la creació de consultes, models
tabulars, informes i quadres de comandament
amb un alt nivell d’interactivitat i dinamisme. 

Per tant, un cop finalitzat el seminari seràs
capaç d’aplicar aquestes eines bàsiques per
crear informes que permetin l’anàlisi, control i
avaluació per a gestionar, analitzar i interpretar
els estats financers de la organització. 



1. L’informe financer: els aspectes fonamentals
A. El balanç de situació 
B. El compte d’explotació
C. L’estat de canvis en el patrimoni net
D. L’estat de fluxos d’efectiu

--------------------------------------------------------------------------------
2. Com podem analitzar aquesta informació?  

A. Excel avançat per a l’anàlisi financer
I. Trucs i dreceres
II. Taules dinàmiques
III. Condicional, funcions
IV. Preparant Excel per PowerBI

B. Introducció al Power BI i als quadres de
comandament

I. L’entorn de treball i els components
II. Tasques: conectar, integrar, modelar i visualitzar
III. Quadres de comandament

--------------------------------------------------------------------------------
3. Com podem representar aquesta informació?

A. Powerpoint i reporting 
I. Aspectes tècnics 
II. Organitzar i preparar una presentació 

--------------------------------------------------------------------------------
4. Pràctica: generem el nostre informe financer 
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Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris  places presencials i places en
format onLive Learning. 
Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que
es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació
sense perdre els beneficis de la presencialitat. 

Quines són aquestes millores tecnològiques?
// Càmera panoràmica, perquè no perdis cap detall.
// Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que
els assistents presencials.
// Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els
companys sense cap dificultat.

ONLIVE LEARNING
CONNECTA'T A LA PRESENCIALITAT

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas d'anul·lació de la
inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies
abans de l'inici del programa per tenir dret al
reemborsament de l’import total. Si es notifica fora
d’aquest termini el reemborsament serà del 60% de
l’import. Les cancel·lacions  un cop iniciat el programa no
tenen dret a devolució.

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta. 
AD500 Andorra la Vella

Telèfon: 803 680
www.lidera.ad
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e HORARI: 22 de Novembre de 15.30
a 19.30 hores i 23 de Novembre de
9.30 a 15.30 hores.

DURADA: 8 hores

IMPORT: 360 €

/// INSCRIPCIONS

Requisits per assistir a la formació:
/ Ordinador portàtil 
/ MS Office i concretament excel (versió
2013 Plus o 2016 Professional Plus).
/ Descarregar-se el BI desktop
https://powerbi.microsoft.com/es-
es/desktop/
/ És recomanable tenir coneixements
d’Excel.

https://www.lidera.ad/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/

