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1. Objectius 
 

Aprendre a interpretar els estats financers en funció dels usuaris i de les seves necessitats 

d’informació. Dominar la teoria bàsica que permet fonamentar una metodologia destinada a establir un 

conjunt d’indicadors representatius de l’activitat  realitzada per les diferents unitats econòmiques. 

Coneixement de les tècniques i instruments vinculats a aquest  subprocés deductiu, o branca, de la 

comptabilitat que té com a objectiu propi: l’estudi de la situació econòmica i financera a partir de la 

informació que, normativament, faciliten les empreses. Saber com elaborar i redactar informes 

professionals amb criteri, i d’acord amb els requeriments dels diferents agents econòmics interessats. 

 

1. Metodologia 
 

El curs es fonamenta eminentment en l’aplicació del mètode del cas, amb dos tipus d’assistència: la 

docència en classe i la docència tutoritzada. 

La docència en classe resta centrada en fonamentar el domini de la teoria bàsica i al coneixement de 

les tècniques, mètodes i instruments, sempre a partir de casos pràctics ad-hoc. Programada a 15 sessions 

de dues hores cadascuna (una per setmana del curs). 

La docència tutoritzada destinada al seguiment individual del treball, en grups reduïts, dedicar a 

l’anàlisi d’empreses reals. Cercar la informació necessària; aplicació de les tècniques, mètodes i 

instruments;  elaboració i redacció de l’informe sobre la situació econòmica i financera de l’empresa 

analitzada. Programada a 15 sessions de dues hores cadascuna (una per setmana del curs). 

Consulteu el punt 7. Campus virtual. 

 

2. Contingut 
 

El programa del curs es pot sintetitzar en tres grups de contingut: 

a) Objectius o finalitats que es defineixen a partir de les necessitats de informació dels 

usuaris. Utilitat per a la gestió. Tècniques i instruments. Determinació de nivells o graus 

de informació.  

b) Fonts de informació. Estudi dels estats comptables: comptes anuals i altres estats 

complementaris. 

c) Anàlisi econòmic, estructural o de la situació financera de l’empresa i anàlisi financer, 

de resultats o de rendibilitat. 

La metodologia emprada, eminentment de caire pràctic, requereix un coneixement previ i formal dels 

estats comptables normalitzats (i també dels conceptes bàsics de finances, de direcció d’empreses, i 

d’altres branques de l’economia de l’empresa).  

Es tracta doncs d’una assignatura d’especialització a la que cal accedir amb coneixements ben 

assolits, sobretot comptables, per entendre correctament l’esmentat subprocés deductiu en que es 

fonamenta.  
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El contingut específic és el següent: 

 

1. Introducció a l’anàlisi dels estats financers. 

1.1. Objectius. 

1.2. Usuaris i utilitats. 

1.3. Tècniques i instruments. 

1.4. Fonts de informació directes i indirectes. 

 

2. Els comptes anuals: contingut normalitzat, ordenació funcional i altres opcions 

informatives. 

2.1. El balanç de situació. 

2.2. El compte de pèrdues i guanys. 

2.3. La memòria i els seus estats comptables derivats (complementaris). 

2.4. L’estat d’origen i aplicació de fons. 

2.5. L’estat (pressupost) de tresoreria. 

 

3. Anàlisi de la situació financera a curt termini (Primera part): Teoria i utilitat de la gestió 

del capital circulant. 

3.1. Definició i delimitació del concepte. 

3.2. Capital circulant versus fons de maniobra. 

3.3. Estudi del capital circulant (teoria actual): 

3.3.1. Elements directa i indirectament relacionats. 

3.3.2. Cicle d’explotació econòmic (o període mig de maduració). 

3.3.3. Cicle d’explotació financer (o període mig de maduració financer). 

3.3.4. Avaluació (delimitació) del capital circulant teòric mínim o ideal. 

3.4. El concepte de tresoreria neta i el coeficient bàsic de finançament. 

3.5. Estudi de les desviacions. 

 

4. Anàlisi de la situació financera a curt termini (Segona part): Anàlisi de la solvència 

empresarial a curt termini. 

4.1. Determinació de ratis per a analitzar el capital circulant. 

4.1.1. Rati de circulant o de solvència. 

4.1.2. La prova àcida o acid-test. 

4.1.3. Rati de tresoreria. 

4.2. Anàlisi per acumulació: utilitat i determinació. 

4.3. Anàlisi per rotació: una visió de qualitat. 

4.3.1. Rati de gir de proveïdors. 

4.3.2. Rati de gir de materies primeres. 

4.3.3. Rati de gir de producció. 

4.3.4. Rati de gir de productes acabats. 
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4.3.5. Rati de gir de clients. 

4.4. El concepte de rati de gir de l’actiu circulant. 

4.5. Els fluxes i el pressupost de tresoreria: una visió pràctica de gestió. 

 

5. Anàlisi de la situació financera a llarg termini. 

5.1. Definició i delimitació del concepte. 

5.2. Anàlisi estàtica o estructural. 

5.2.1. Models verticals i horitzontals. 

5.2.2. Ratis d’estructura: possibles i derivats. 

5.2.3. Estudi i anàlisi de l’autofinançament. 

5.2.4. Estudi i anàlisi de l’endeutament: apalancament financer o rati de leverage. 

5.3. Anàlisi dinàmic o de cobertura. 

5.3.1. Estudi de la generació de beneficis. 

5.3.2. Estudi de la generació de fons. 

 

6. Anàlisi de resultats i rendibilitats. 

6.1. Definició i delimitació del concepte. 

6.2. Anàlisi de la variabilitat del resultat. 

6.2.1. Models percentuals per a l’anàlisi de tendències. 

6.2.2. El marge brut i la relació cost-volum-preu. 

6.2.3. Models uniproducte i multiproducte. 

6.3. Anàlisis de la variabilitat o comportament dels costos. 

6.3.1. Models per a classificar els costos. 

6.3.2. El punt mort o llindar de rendibilitat. 

6.3.3. Concepte d’apalancament operatiu. 

6.3.4. Utilitat i limitacions d’aquest tipus d’estudi. 

6.4. Anàlisi de rendibilitats. 

6.4.1. Rendibilitat de les fonts de finançament propies. 

6.4.2. Rendibilitat de les inversions o dels actius. 

6.4.3. Rendibilitat financera: concepte, components i models. 

6.4.4. Rendibilitat efectiva per a l’accionista. 

 

7. Mòduls formatius complementaris.  

7.1. Metodologia d’anàlisi econòmico-financera de la Central de balanços del Banc d’Espanya i de 

l’Estudi econòmico-financer de l’empresa catalana. 

7.2. La valoració d’empreses. 
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3. Avaluació 
 

Per l’enfocament de síntesi de l’assignatura, objectius i metodologia, cal atendre a dos possibilitats 

d’avaluació: 

3.1. Avaluació continuada (opcional): 

a) Assistència a classe i docència tutoritzada, i sobretot, la presentació dels casos pràctics, 

i participació activa en la discussió d’aquests, si s’escau.  

Valoració: 80% d’assistència més participació activa implica un 40% de la nota (sobre 

10 igual a 4 punts). 

b) Presentació del treball individual sobre l’anàlisi d’una empresa real, que resta limitat a: 

- Informe analític d’una empresa, elegida d’acord amb el professor, i limitat, 

en general, al següent format: màxim 20 folis, escrits a 1,5 polsades entre 

línies, inclosos; plana inicial, índex, presentació, contingut, conclusions i 

bibliografia. 

- Copia en paper o en suport informàtic (preferible) dels estats financers. 

- Annexes o documents de treball, en suport informàtic. 

Valoració: 60% de la nota (sobre 10 igual a 6 punts). 

c) Termini de presentació del treball individual:  

d) Publicació de notes:  

3.2. Examen final (destinat a estudiants que no hagin seguit l’avaluació continuada) 

a) Part teòrica: examen tipus test amb 15 preguntes i opció única (les errades resten 50% -

mig punt-). Valoració: 30% de la nota (sobre 10 igual a 3 punts). Temps: 30 minuts. 

b) Part pràctica: realització d’un exercici pràctic. Valoració: 70% de la nota (sobre 10 

igual a 7 punts). Temps: 2 hores. 
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