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PROGRAMA

1. AnaUsi de I'empresa.
1.1. Objectius bisics de I'empresa: eficiencia, creixement, control i supervivencia.
1.2. Avaluació general de I'empresa: an8lisi 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. Factors que determinen la demanda d'informació.

lA. Oferta d'informació económica i financera de I'empresa.
104.1. Oferta interna i oferta externa.

104.2. Factors condicionants i regulació del procés de subministrament de I'informació
externa.

1.4.3. Regulació institucional i oferta voluntaria.
10404. Costos associats amb la oferta de informació.

CONTINGUT I OBJECTIUS
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1.5.1. Objectius d'eficiencia i control.
1.5.2. Objectius d'efié:ienciacompetitiva.
1.5.3. La informació en el procés de planificació.
1.504. Informació i control estrategic.

Aquesta assignatura té com a objectiu aportar metodologies d'am\lisi per al diagnóstic de
la situació de l'empresa, explorar les condicions que permeten garantir el seu futur i
aplicar-les a l'estudi de casos reals de empreses i sectors económics.

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

l. Usuaris de l'informaci6 empresarial. Definici6 deIs requisits qualitatius,
quantitatius i volum óptim d'informaci6. Informació externa i el seu procés de
legitimació: regulaci6 i verificació. Harmonització comptable a l'Unió Europea.

11. Comptes anuals, procés d'elaboració i característiques especifiques deIs seus
continguts. Resum analític deIs principis comptables, casos específics d'aplicació i
impacte a les comptes anuals.

m. Estructura de finan~ament a lIarg i curt termini i solvencia empresarial.
Anil1isideIs resultats i de la rendibilitat. Models d'avaluació global de I'empresa.

2. AnaUsi de I'empresa i regulació de la informació empresarial: els
principis comptables.
2. l. Característiques de la informació comptable.
2.2. Orientacions operatives en la comptabilitat: els principis comptables.
2.3. El conjunt global de informació financera i el subconjunt inclós en els comptes
anuals.

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

3. EIs comptes anuals, contingut i analisi.
3.1. El compte de Perdues i Guanys ..
3.1.1. El reflex 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 reconeixement deis ingressos.
3.1.3. Principals factors distorsionants del calcul del resultat periódico
3.1.4. Definició del resultat de I'empresa: renda del capital-propietat.
3.1.5. El compte de resultats analítico
3.1.6. Tractament de casos específics i consequencies para l'análisi.

3.2. El Balan~ de Situació.

3.2.1. Principis comptables i limitacions de la informació del balan9.
3.2.2. Analisi deis components del balan~, regulació i implicacions.

3.3. L'Estat d'Origen i Aplicació de Fons i el Quadre de Finan9ament.
3.3.1. Ajustaments, anul.lacions i interpretació deis fluxos nets que es presenten.



3.4. Altres estats financers.
3.4.1. L'estat de cash-flow. El cash-management.
3.4.~. L'estat de valor afegit. An8Iisi de la distribució del valor generat.

4. An8Iisi de la situacl6 financera a curt i Ilarg termini.
4.1.An81isi del capital circulant. Cicle d'explotació y periode d'explotació.
4.2. EIs fluxos de tresoreria.

4.3. La estructura d~nversions i finan~ent.
4.4. Valoració de I'equilibri financer des-de una perspectiva din8mica.
4.5. AnMisidinamica de la situació financera a llarg termini.

5. An8lisi del resoltat.
5.1. AnAIisidel resuItat i de les seves variació.

5.2. El punt d'equihbri i expansió de la empresa.
5.3. AnAIiside la rendibilitat i deis seus factors determinants.

6. Avaluaci6 integral de I'empresa.
6.1. Valor de I'empresa, nivell d'endeutament y creixement sostenible.
6.2. El Debt Rating.
6.3. La predicció del fracasempresarial i la informació financera.
6.4. El anAlisiinterempresarial, comparacions sectorials y benchmarkil/g.
6.5. La viabilitat empresarial.

FORMA D' AVALUACIÓ

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