FORMACIONS 2022 ///

Excel financer per a la
gestió econòmica

INICI
FINAL
DURADA

30 de Març del 2022
1 d'Abril del 2022
12 hores

/// PRESENTACIÓ

Excel s’ha convertit en una eina de
treball fonamental per a la gestió i
l’anàlisi financer, i l’obtenció d’un domini
avançat de l’eina ens permetrà millorar,
no només la nostra eficàcia i eficiència
en el moment d’utilitzar-lo, sinó ser
capaços d’interpretar la informació de
manera més àgil i millorar la nostra
presa de decisions.
Excel ofereix una sèrie d’utilitats lligades
específicament
a
l’àmbit
de
la
comptabilitat i les finances i també a la
creació d’informes visuals que ens
permeten analitzar totes aquestes dades
de manera intuïtiva.

En

aquest

programa

eminentment

pràctic, utilitzarem tot el potencial
d’Excel per manipular dades financeres,
crear informes visuals, estudiar els
models
de
finançament,
analitzar
projectes d’inversió i crear escenaris i
simulacions.
Obtenir aquest coneixement avançat en
Excel orientat a les finances ens
permetrà ser més eficients i eficaços,
millorar el tractament de la informació i
optimitzar el seguiment dels resultats
econòmics.

OBJECTIUS
Obtenir un coneixement avançat en la
utilització dels instruments necessaris
pel desenvolupament dels models
financers.
______________________________________

///

COL·LABORACIÓ TÈCNICA
BORJA ROIBÀS
Sr. 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.

Utilitzar Excel i PowerBI per tractar
massivament informació i facilitar la
presa de decisions estratègiques
______________________________________
Elaborar models financers, calcular
costos efectius i optimitzar resultats.

PROGRAMA
///

1

2

Excel avançat per a l'anàlisi financer
A. Eines i funcions per desenvolupar models
financers.
I. Funcions lògiques i de recerca
II. Formularis
III. Formats condicionals
IV. Gràfics
-----------------------------------------------------------------Manipulació de les dades
A. Tractament massiu
numèrica

de

la

3

informació

I. Càlculs estadístics
II. Resolució d'equacions
III. Creació d'escenaris per a la simulació
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d'estats i situacions financeres
B. Tractament de llistes: filtres, filtres avançats,
esquemes
C. Utilització de taules: creació i consolidació
I. Funcions per a bases de dades
D. Power BI i els quadres de comandament
I. L'entorn de treball
II. Connectar, integrar, modelar i visualitzar
III. Models de reporting automàtic
E. Taules dinàmiques: creació, organització.
agrupació i gràfics
F. Importació de dades des de diferents tipus
de fitxers

Models de finançament
A. Estudi de les funcions financeres per a la
captació de fons aliens
B. Elaboració de models financers, càlcul de
costos efectius i optimització de resultats.
C. Descompte d’efectes
D. Liquidació de comptes corrents
E. Liquidació de comptes de crèdit
F. Préstecs i Leasing: quota, quadre
d'amortització, simulació i escenaris
-----------------------------------------------------------------Excel per a l'anàlisi de projectes d'inversió
A. Simplificar i mecanitzar les decisions sobre
valoració de projectes d'inversió
I. Mesures de rendabilitat, liquiditat,
simulacions...
B. Càlcul de rendibilitats: VAN, TIR i Pay-Back
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C. Anàlisi de sensibilitat
D. Elaboració d'estats financers provisionals
-----------------------------------------------------------------Gestió de carteres
A. Anàlisi de la formació i gestió de carteres
I. Renda variable
II. Renda fixa
1. Preus, rendibilitat i durada
B. Models de liquidació de compra-venda de
valors
C. Formació de carteres de renda variable
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/// CALENDARI
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/// INSCRIPCIONS
IMPORT: 460€

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.

HORARI: 30 i 31 de Març de
15:00 a 19:00 i l'1 d'Abril de 9:30
a 13:30
DURADA: 12 hores

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10.
Bloc 2, 5a planta.
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

ONLIVE LEARNING
CONNECTA'T A LA PRESENCIALITAT
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.

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.

