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Objectius
Els objectius del seminari són essencialment dos:
 Homogeneïtzar els coneixements dels estudiants per tal que tots puguin seguir les
classes del curs ordinari sense dificultats i a un mateix ritme.
 Detectar possibles mancances en estudiants amb una preparació matemàtica deficient
que permeti un tractament ràpid i individualitzat de la seva problemàtica, intentant
així disminuir el fracàs escolar d’aquests estudiants.
Els temes següents se suposen coneguts pels estudiants que accedeixen a primer. Per tant, es
recomana la participació en el seminari dels que no en coneguin algun d’ells.

Contingut
 La informació econòmica i financera a l’empresa
 La comptabilitat: concepte i objectius.
 El patrimoni empresarial: concepte, masses patrimonials d’actiu i de passiu.
 La partida doble i la normativa comptable.
 El cicle comptable. Concepte i fases.
 Concepte i objectius de l’anàlisi d’estats financers. Confecció dels comptes
anuals.
 Classificació del Balanç de Situació en masses patrimonials.
 Estructura del compte de Pèrdues i Guanys.
 Concepte, càlcul i interpretació de fons de maniobra.
 El cicle d’explotació. Càlcul i interpretació del període mitjà de maduració
(econòmic i financer).
 Anàlisi financera: càlcul i interpretació de les ràtios de disponibilitat,
tresoreria, liquiditat, solvència (o garantia), endeutament i estructura del
deute.
 Anàlisi econòmica: càlcul i interpretació de la rendibilitat econòmica, la
rendibilitat financera, la rendibilitat de les vendes.
 Viabilitat econòmica: concepte i càlcul del punt mort o llindar de benefici.
 Viabilitat financera: anàlisi de la inversió. Pla d’inversions i finançament.
 Gestió financera
 Estructura econòmica i financera de l’empresa i classificació de les principals
fonts de finançament:
 Fonts de finançament propi: capital, reserves i amortitzacions.
 Fonts de finançament aliè: préstecs, emprèstits, lísing, pòlissa de crèdit, crèdit
comercial o de proveïdors, descompte d’efectes, facturatge i renting.
 Concepte i tipologies d’inversió.
 Mètodes de selecció d’inversions estàtics. Càlcul i interpretació del període de
recuperació (payback).
 Mètodes de selecció d’inversions dinàmics. Càlcul i interpretació del VAN
(Valor Actual Net) i interpretació de la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat).
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Durada
El seminari té una durada de 14 hores lectives.

Horari
Es realitzarà els dies 13, 17, 18 i 20 de setembre de 2018, en horari de 18.00 a 21.30 hores

NOTA: És un seminari gratuït i d'assistència voluntària, però altament recomanable.

