
Avaluació

Al final del semestre es proposarà una prova de continguts teòrics i una de continguts
pràctics. Per aprovar cal obtenir en cadascuna d’elles una qualificació mínima de 5 punts.

21313 - Comptabilitat III

Objectius

Posar de manifest la insuficiència de la comptabilitat financera com a sistema d’informació
intern d’una organització. Calcular i analitzar els costos de l’empresa. Conèixer les classes
de costos i els criteris i sistemes d’imputació d’aquest a departaments i productes. Estudiar
la rendibilitat dels productes o activitats de l’empresa. Entendre que la comptabilitat analítica
i la comptabilitat de gestió són instruments de mesura i avaluació necessaris perquè la presa
de decisions l’empresa sigui el més correcte possible, conseqüència d’una major i millor
informació. Avaluar les decisions preses en el passat i la gestió en general, corregint les
desviacions respecte als desitjos de la direcció. Conèixer les principals eines de caràcter
informàtic, com és el full de càlcul, com a ajut a la comptabilitat interna.

Continguts

— Introducció a la comptabilitat analítica.
— Classes de costos i conceptes fonamentals.
— Relacions entre costos, beneficis i volum. El punt d’equilibri.
— Acumulació i repartiment de costos. Costos per processos.Costos per ordres de treball.

Productes conjunts i subproductes. Sistemes de costos basats en l’activitat. Costos
estàndards.

— Costos per a la presa de decisions. Decisions de producte. Decisions de preus. Decisions
d’inversió.
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Avaluació
Examen final.
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