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Assignatura

ANALlSI ECONOMICO ':'FlNANCERA DEL'EMPRESA

Cun Cicle Quadrimestre
11995-96 I 20a IOctubre-leael" I

PROGRAMA

l. Analisi de I'empresa.
1.1. Objectius basies de I'empresa: eficiencia, creixernent. control i supervivencia.
1.2. Avaluació general de I'empresa: anilisi quantitativa y qualitativa, interna i externa,
financera y económica i segons la seva forma jurídica.
1.3. Demanda d'informació empresarial.
1.3.1. Presa de decisions y demandants d'informació.
1.3.2. Facton que determinen la demanda d'inforrnació.

1.4. Oferta d'informació económica i financera de I'empresa.
1.4.l. Oferta interna i oferta externa.

1.4.2. Facton condicionants i regulació del procés de subministrament de I'informació
externa.

1.4.3. Regulació institucional i oferta voluntaria.
1.4.4. Costos 8SSOCÍatsamb la oferta de inforrnació.

CONTINGUTIO~cnroS

Onap Professor
101 IDiego Prior I

Onap Professor
ISI IAIbert Martlnez I 1.5. Gestió de rempresa i sistemes d'inforrnació i control.

1.5.1. Objectius d'eficiencia i control.
1.5.2. Objeetius d'eficiencia competitiva.
1.5.3. La informació en el procés de planificació.
1.5.4. Informació i control estrategic.

Aquesta assignatura té corn a objectiu aportar rnetodologies d'anilisi per al diagnóstic de
la 5Ítuació de I'empresa, explorar les condicions que perrneten garantir el seu futur i
aplicar-les a restudi de casos reals de ernpreses i secton económics.

Els continguts que recull el programa es poden agrupar en els següents grans blocs:

L Usuaris de I'inforrnació empresarial. Definició deis requisits qualitatius.
quantitatius i volurn óptim d'informació. Inforrnació externa i el seu procés de
legitimació: regulació i verificació. Harrnonització comptable a \'Unió Europea.

IL Comptes anua\s, procés d'elaboració i caracteristiques especifiques deis seus
continguts Resum anaIitic deis principis comptables. casos especifics d'aplicació i
impacte a les comptes anua1s.

DL Estructura de fi~ • lIarg i curt termini i solvencia empresarial.
Anilisi deis resultats i de la rendibilitat. ModeIs d'avatuació global de I'empresa.
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1. Anilisi de I'empresa i estructura conceptual que dota d'uniformitat a
la informad' financera.
2.1. Estructura conceptual i caracteristiques qualitatives de la inforrnació comptable.
2.2. Orientacions operatives en la comptabilitat: els principis cornptables.
2.3. El conjunt global de informació financera i el subconjunt inclós en els comptes
anuals.

2.4. Principis i normes comptables i implicacions per I'análisi financera.

3. Els comptes anuals, contingut i an.lisi.
3. t. El compte de Perdues i Guanys.
3.1.1. El reftex de les transaccions i el manteniment del capital.
3.1.2. Principis comptables involucrats en la determinació del resultat. Periodificació de
costos i despeses i reconeixernent deis ingressos.
3.1.3. Principals facton distorsionants del cilcul del resultat periódico
3.1.4. Definició del resultat de I'empresa: renda del capital-propietat.
3.1.S. El compte de resultats analític.
3.1.6. Traetament de casos especlfics i consequencies para I'análisi.

3.2. El BallIft\:de Situació.
3.2. l. Principis cornptables i Iimitacions de la informació del balan~.
3.2.2. Anilisi deis components del baIan\:, reguladó i implicacions.

3.3. L'Estal d'Origen iAplicació de Fons i el Quadre de FÍJIaII\:8I1lenl.
3.3. l. AjllstamentS, anul.lacions i interpretació deis fluxos nets que es presenten.



3.4. Altres estats financers.

3.4.1. L'estat de cash-jlow. El cash-monagemenl.
H.2. L'estat de valor afegit. Anilisi de la distribució del valor general.

4. Analisi de la situadó fin.ncera a curt i Ilarg termini.
4.1. Anilisi del capital circulant. Cicle d'explotació y periode d'explotació.
4.2. Els f1uxos de tresoreria.

4.3. La estructura d'inversions i fi~ent.

4.4. Valoració de I'equilibri financer des-de una perspectiva dinimica.
4.S. Anilisi dinimica de la situaeió financera a IIarg tennini.

5. Anilisi del resultat.
S. J. Anilisi del resultat i de les seves variació.

S.2. El IIindar de rendibilitat i e1s índex de eficiencia. Punt d'equilibri i expansió de la

empresa.
S.3. AniIisi de la rendibilitat i deis seus facton cletenninants.

6. Avaluadó integral de I'empresa.
6. J. Valor de I'empresa, nivell d'eodeutament y creixement sostenible.
6.2. El Debt Rating.
6.3. La predicci6 del frac8s empresarial i la infonnació financera.

6.4. El an8Iisi interempresarial, comparacions sectorials y benchmarking.
6.S. La viabilitat empresarial.

FORMA D' AV ALUACIÓ

Resolució d'exercicis, casos d'estudi i examen.
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