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Assignatura

I ANÁLlSI ECONOMfCO -FINANCERA DE L'EMPRESA I
l. Anidisi de I'empresa.
I I ObJectius basics de I'empresa eliclencla, crei'lernenl. mnlml i supervivencia

I 2. Avaluacio general de I'empresa analísi quanlilaliva y qualitativa. inlerna i externa,

linant:era y economica
I .1 Demanda d'inlormació empresarial

I 3 I Presa de decisions v demandants d'informació

1.32 hctors que delerminen la demanda d'inlormació

Grup Professor

150 IDiego Prior I

PROGRAMA

Grup Professor

101 IAlbert Martinez I

14. Olerta d'inlormació económica i linancera de I'empresa
14 I Oferta interna i oferta externa

I 4.2 hctors condicionants i regulació del proces de subministrament de I'inlormació
externa.

143. Regulació institucional iolerta voluntária
1.4.4. Costos associats amb la oferta de inlormació

CONTlNGUT I OBJECflUS

Aquesta assignatura té com a objectiu prioritari aportar metodologies d'an8lisi per

al diagnóstic de la situació de I'empresa. explorar les condicions que permeten garantir el

seu futur i aplicar-les al'estudi de casos reals de empreses i sectors ecollÓmics; tenint en

compte que robjectiu final es dotar de eines per a poder elaborar un pla de viabilitat

d'una empresa real.

Els continguts que recull ~I programa es poden agrupar en els seguents grans
blocs:

l. Usuaris de I'informació empresarial. Definició deis requisits qualitatius,

quantitatius i volum óptim d'informació Informació externa i el seu procés de

legitimació regulació i verificació Harmonització comptable a ¡'Unió Europea.

11. Comples anuals. procés d'elaboració i caracteristiques especifiques deis seus

continguts. Resum analitic deis principis comptables. casos especifics d'aplicació i

impacte a les comptes anuals

111. Estructura de linan~ment a lIarg i curt termini i solvencia empresarial

An8lisi deis resultats i de la rendibilitat. Models d'avaluació global de I'empresa

.....
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I 5 Gestió de I'empresa i sisternes d'informació i conlrol

1.5.1. Objectius d'eliciéncia i conlrol.

1.5.2 Objectius d'eficiencia competitiva.

l. 5.3. La informació en el procés de planilicació

1.54 lnformació i control estratégico

2. Anillisi de I'empresa i estructura conceptual que dota d'uniformitat a
la informació financera.
2. I .Estructura conceptual i caracteristiques qualitatives de la inlormació comptable

22. Orientacions operalives en la comptabilitat· els principis comptables

2 3. El conjunt global de informació linancera i el subconjunt inclós en els comples
anuals.

2 4. Principis i normes comptables i implicacions per I'análisi linancera

J. Io:lscomptes anuals. contingut i analisi.
3 I El compte de Pérdues i Guanys
3 1 1 El reDex de les transaccions i el manteniment del capital

3.1.2. Principis comptables involucrats en la determinació del resultat Periodilicació de

costos i despeses i reconeixement deis ingressos

3 I 3. Principals factors distorsionants del cálcul del resultat periódic

3.1.4. Delinició del resultat de I'empresa renda del capilal-propielat

3 l. S El compte de resultats analitic

3 16 Tractament de casos especilics i consequencies para I'análisi

3.2. El Bala~ de Siluació.

32.1 Principis comptables i limitat:ions de la inlormació del bala~

322 Análisi deis componenls del balan~, regulació i implicacions

33. L'Estat d'Origen iAplicació de Fons i el Quadre de Hna~amenl

J 3 I Ajustarnents. anul lacions i interpretació deis nuxos nets que es presenten



1 4 Allres estals financers

.l 4 I l'eslat de <"</.\h:11011'El <"</.\"-IIIIII"t~<'III<'1I1

.14 2 l'estat de valor alegil Anallsi de la disllibucio del valm generat
3 4 3 Estats intermitjos
J 4.4 btats segmentats

35 Mesures de variabilitat i de canvi de eslructures

4. Analisi de la situació financera a curt i lIarg termini.
4 I Análisi del capital circulan! Ciele d'explotació y periode d'explolació
42 Els IlWIOSde tresoreria:

4 3 la estructura d'inversions i linan.,:ament
44 Valoraciú de I'equilibri financer des-de una perspectiva dinámica
4 5 Analisi dinámica de la situació finaneera a lIarg termini.

5. Analisi del resulta •.
S I Análisi del resullal i de les seves variació

S 2 El !lindar de rendibilltat i els index de eficiencia "unt d'equilibri i expansió de la
empresa
S 3 Análisi de la rendibilitati deis seus lactors delernunanls

6. Anluació integral de I'empresa.
"1 Valor de I'empresa, nivell d'endeutament y creixemcnt sostenible
9 2 EII Jehl Ral"'1:

6.1 la predicció del fracás empresarial i la inforrnació linancera
1) 4 El anállsi interempresarial, comparacions seetorials y h.!t/("'lIIarltttl~
9.5 La viabililat empresarial

7. Nous plantejaments de analisi i control de variables no financeres.
7 I El seguiment de les activitats que conliguren la cadena de valor en la produccio
l'AcI/l'i~v HmeJ MlItkl1:l!mettl

72 la tcoria del capital humá i el control de gestió deis recursos humans
72.1 Valoració de actius 1passius en els sistemes de comptabilitat de recursos humans
722 Capital hurná y el seu rellex en els comptes anuals.
7.1 (iestió de la qualitat ¡costos associats El 1"'1I1 V'1lI1t1vM",/(,~ent<'lll
7 J I ('ostos de qualitat i de no qualitat
7..12. Sistemes de mesura i control de la qualitat
7.4 1)lanificaciói control de la gestió medi ambienlal de I'empresa
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