
  
 

 

 

ANÀLISI D’ESTATS COMPTABLES 

 

Tipus d’assignatura 

 
Titulació:  GRAU en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. 

Curs: Optativa Diürn 

Trimestre: Segon 
Crèdits ECTS: 5 

Professorat: JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ 

 Idiomes d’ impartició:  Castellà 100% 

 

1.- Objectius 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

L'estudiant podrà analitzar els estats financers d’una 

empresa i conèixer la situació financera i patrimonial 

d’aquesta entitat. 

Coneixerem les diferències entre el compte de 

pèrdues i guanys i la generació de tresoreria així com 

les principals masses patrimonials. 

Per últim treballarem amb els principals ratis financers 

que ens ajuden a poder comparar una empresa amb 

altres del mateix sector. 

 

 

2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
generals 
 

 

 

 G.1. Comprendre i interpretar de manera pertinent 
i raonada textos escrits de nivell i caràcter 
acadèmics i justificar amb arguments consistents 
les pròpies postures, així com de defensar-les 
públicament.  

 

 G.2. Comunicar amb propietat de forma oral i 
escrita en, almenys 3 llengües, les dues oficials a 
Catalunya i en anglès específic de negocis.  

 

 G.3. Dominar les eines informàtiques i les seves 
principals aplicacions per a l'activitat acadèmica 
ordinària.  

 

 G.4. Interpretar normativa legal/organització 
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institucional i gestionar informació d'àmbit 
empresarial.  

 

 G.7. Desenvolupar tasques de manera autònoma 
amb una correcta organització i temporalització 
del treball acadèmic, aplicant amb flexibilitat i 
creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los 
a contextos i situacions noves.  

 

 

2.2.-  Competències 

especifiques 

 Conèixer els estats financers d'una companyia 

seva utilitat i objectius. 

 Ser capaç d'analitzar els estats financers d'una 

companyia. 

 Entendre les diferències entre el compte de 

pèrdues i beneficis i la generació de tresoreria. 

 Analitzar l'endeutament d'una empresa i la 

qualitat d'aquest endeutament. 

 Detectar possibles errors / possibles 

manipulacions en els estats financers d'una 

companyia mitjançant la revisió analítica. 

 Ser capaç de realitzar una anàlisi comparativa 

d'una societat respecte a altres companyies del 

sector. 

 Relacionar els conceptes que comentem a 

classe amb els conceptes que s'han vist en les 

assignatures de Comptabilitat. 

 Coneixement de les principals fonts d'informació 

per obtenir informació d'empreses que dipositen 

els seus comptes anuals al registre mercantil. 



  
 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 Classes magistrals. Presentació ppt.  

 Exercicis pràctics 

 Comentaris i debats sobre noticies d’actualitat per cada tema  

 Treball en grups d’anàlisi i síntesi de determinades temàtiques. 

 Realització de tutories individuals o en grup. 

 Recerca i/o utilització de material (documents, publicacions, articles, vídeos, 
etc.) per a determinats temes. 

 Estudi i anàlisi de material exemple. 

 Es valorarà realitzar visites externes i/o sessions amb professionals.  
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L'examen final suposa el 75% de la nota final i consistirà en un examen test i la 
realització d’un Estat de fluxos d’efectiu. 
 
El 25% que resta es formarà a partir dels treballs i casos pràctics que es tenen que 
realitzar durant el trimestre. 
 
Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i 
preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 
 

L'assignatura necessita la participació per part de l'alumne. 

 

En resum l’avaluació de l’assignatura serà: 

1. Exercicis i treballs entregats durant el trimestre  25 % 

2. Examen final – Test i Estat de fluxos d’efectiu  75 % 

En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar: 

2 Examen final – Test i Estat de fluxos d’efectiu  75 % 



  
 

 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 El entorn dels estats financers. 
 
Tema 2 
 

 
El Balanç de situació. 

Tema 3 
 
Tema 4 
 
Tema 5 
 
 
Tema 6 
 
Tema 7 
 
Tema 8 
 

El compte de pèrdues i guanys. 
 
L’estat de fluxos d’efectiu. 
 
Els estats financers consolidats. Entendre la seva utilitat i 
exemples pràctics. 
 
Concepte: Necessitats financeres de circulant. 
 
Els principals ratis financers. 
 
Exemples d’estudis financers i sectorials. 

 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 

 

A lo largo del curso se irá facilitando una serie de artículos y trabajos relativos y 

complementarios sobre los temas que se abordan durante el desarrollo de la 

asignatura, tanto ya publicados como que se publiquen durante el periodo lectivo. 

 
 AMAT SALAS, ORIOL: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS. Fundamentos y 
aplicaciones. Ediciones Gestión 2000. 
 
 GOXENS, Mª ANGELES Y GAY, JOSÉ Mª: ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES: 
Diagnóstico económico financiero. Prentice Hall Iberia.  
 
 GAY SALUDAS, JOSÉ Mª: RUIDO DE CRISIS, PYMES QUE SE TAMBALEAN. Un 
puñado de experiencias para no estrellarse otra vez. Ediciones Gráficas Rey.  
 

 

 

 


