
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2018 
Fem CONSOLIDACIÓ 

Ràtios de gestió i trucs útils per interpretar 

correctament la marxa del negoci i prendre 

decisions 
 

Adreçat a  

 Empresaris i directius de pimes. 

 Autònoms  i  professionals. 

 Persones emprenedores que estan impulsant el seu projecte. 
 

Objectius  

 Familiaritzar als participants no financers , d’una forma  entenedora, amb els  principals ràtios de gestió  
i la seva interpretació i,  introduir trucs perquè la informació del nostre negoci sigui molt més útil de 
cara a la interpretació de resultats i presa de decisions. 
 

Continguts 

Sessió 1: 
 

 Introducció: Resultats econòmics vs. Financers. Com el ràtios ens ajuden a interpretar-los. 
 El compte de resultats : interpretació, comparatives de creixement, els marges, el punt mort, 

l’apalancament operatiu, fiscalitat. 
 El balanç : interpretació, ràtios d’endeutament – capitalització, fons de maniobra, ràtios de solvència. 
 Ràtios mixtes : rendibilitat i rendiments, apalancament financer – cost capital, rotació de clients i 

estocs, cicle maduració ingressos. 
Sessió 2: 
 

 Llistats : comparatives de creixement , llei de Pareto,top 10, mitjanes mòbils. 
o  Llistats vendes: Comparatives creixement (unitat- preu), Preu mitjà de venda, vendes diàries, 

moda, canibalisme, projecció. 
o Llistats de clients i proveïdors: Antiguitat deute, Termini mitjà de cobrament-pagament. 
o Llistat comandes: productes servits, backorders, comanda mínima, nivell de servei, franja 

horària màxim volum. 
o Llistats de producció: rendiment, subactivitat, % mermes. 
o Llistats d’estoc: rotació per productes, caducitats, punts de reaprovisionament... 
o Llistats de RRHH. Rotació personal, vendes persona, benefici persona... 
o Mercat: quota (preu o unitats ), penetració. 

 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

Expert  

Pendent de confirmació. 

   

Calendari 

Dates: 22 i 29 d’octubre 2018,  de les 10 a les 14 h (8 hores). 
 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
Servei de Promoció Econòmica, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 

Inscripció gratuïta. Aquesta activitat formativa està 100% subvencionada. 

Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.  
 

 Per fer la inscripció cal omplir i enviar el formulari de l’enllaç  FORMACIÓ 
 

Tel 93 817 11 69            
 
 mail: promocioeconomica@vilafranca.cat 

 

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_agora.jsp?idtramit=2510
mailto:promocioeconomica@vilafranca.cat

