
Utilització de llengües

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Agusti.Quer@uab.catCorreu electrònic:

Agustí Quer PeramiquelNom:

2015/2016

1.  
2.  

3.  

Comptabilitat Bàsica

Codi: 102196
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2501232 Empresa i Tecnologia OB 1 2

Prerequisits

No calen prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Context:

Aquesta assignatura figura contextualitzada junt amb  dins de la matèria Comptabilitat de costos
 que s'imparteix en el primer quadrimestre del segon curs del Grau d'Empresa i Tecnologia.Comptabilitat,

És prèvia i preparatòria per a cursar l'assignatura .Comptabilitat de costos

Objectius:

Comprendre els fonaments de la comptabilitat i el seu marc conceptual: normativa, principis i criteris de
valoració. Conèixer i saber desenvolupar el procés o cicle comptable d'una empresa: operacions de
l'empresa amb el món exterior. Determinació del resultat de l'exercici i presentació dels comptes anuals
d'acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent. Entendre la situació econòmica i financera de l'empresa
(saber llegir i intepretar els comptes anuals bàsics).

Competències

Analitzar, diagnosticar, donar suport y prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió
empresarial.
Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el
tractament de la informació.
Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les
empreses i organitzacions.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Resultats d'aprenentatge

Definir i poder discutir la privacitat de la informació financiero-contable.
Descriure el procés comptable per elaborar els comptes anuals.
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Descriure la informació dels comptes anuals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Distingir els principis comptables aplicables en el pla general de comptabilitat vigent.
Elaborar estats financers i informes per a finalitats comptables, fiscals, financeres i organitzatives.
Explicitar l'objectiu d'utilitat de la comptabilitat en funció dels usuaris potencials.
Identificar les transaccions econòmiques i valorar els fluxos que hi intervenen d'acord amb les normes
de valoració del pla general de comptabilitat.
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Sintetitzar la informació comptable i presentar-la a través dels comptes anuals.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Continguts

1. El paper de les societats jurídiques en l'activitat econòmica general.

L'elecció de les activitat per part dels individus.
L'entorn social: els drets.
Anàlisi de les transaccions.
Etapes de l'activitat productiva. El benefici econòmic.
Magnituds d'una activitat productiva: magnituds flux i magnituds fons.
El concepte d'empresa.
Una síntesi des de la perspectiva macroeconòmica.

 2. La comptabilitat com a sistema d'informació. La regulació comptable i el marc conceptual del Pla
General de Comptabilitat.

La informació comptable.
Concepte de comptabilitat de les unitats econòmiques i àmbit d'aplicació.
Els usuaris de la comptabilitat de l'empresa.
Els costos de la informació comptable.
La regulació comptable i els organismes reguladors.
El Pla General de Comptabilitat
El marc conceptual.

3. El mètode comptable.

El mètode comptable.
Anàlisi de dades.
Registre comptable de les transaccions.
Informació de síntesi.
El procés o cicle comptable.

4. El registre de les transaccions.

Les transaccions de les empreses.
La valoració de les magnituds.
Comptabilització de les transaccions.

5. El resultat comptable.

El concepte de resultat.
La formació del resultat.
Valoració i variació de les existències.
Periodificació d'ingressos i despeses.
Amortització (valoració dels consums de l'immobilitzat).
Provisions (deterioraments).
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Compensació de despeses.
El procés de regularització comptable.

6. Els comptes anuals.

La elaboració dels comptes anuals.
Normes de presentació.
El balanç de situació.
El compte de pèrdues i guanys (PiG).
L'estat de canvis del patrimoni net (ECPN).
L'estat de fluxos d'efectiu (EFE).
La memòria.
Models abreujats de comptes anuals.
Verificació dels comptes anuals.

7. Anàlisi econòmica financera dels estats comptables.

Tècniques bàsiques d'anàlisi.
Anàlisi de solvència (a curt termini).
Anàlisi d'endeutament (o de solvència a llarg termini)
Anàlisi de rendibilitats.

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació dels 4 tipus d'activitat:

Activitat dirigida: classes teòriques i pràctiques i de resolució (anàlisi) de casos.
Activitat supervisada: consistent en l'assistència a tutories i la realització d'exercicis amb seguiment
pautat.
Activitat autònoma individual: comprendrà la part d'estudi personal de l'alumne (estudi de la
bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d'informació, etc.). També s'inclou la realització
d'exercicis addicionals i casos.
Activitat autònoma en grup: recerca de dades i elaboració d'un informe d'anàlisi econòmica financer
d'una empresa real. Presentació i debat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi, presentació i debat de casos i treball en grup 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11

Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11

Tipus: Supervisades

Tutories dels casos pràctics i del treball de curs 15 0,6 6, 8, 9, 10, 12

Tipus: Autònomes

Estudi i recerca 45 1,8 9, 10

Preparació i elaboració del treball en equip 10 0,4 9, 12

Resolució d'exercicis i casos 27 1,08 9, 10

Avaluació
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Avaluació

A) Avaluació continuada

L'avaluació continuada de l'estudiant es fonamentarà en quatre punts o activitats.

1. Resolució i presentació individual de casos i/o exercicis pràctics sobre el contingut de l'assignatura, dins de
termini. (15% de la nota total).

2. Treball en equip: informe analític segons contingut del tema 7, realitzat en equip de 4 alumnes. (25% de la
nota total).

3. Proves parcials d'avaluació continuada. (30% de la nota total)

Primera prova: temes 1 i 2 (finals de març): 15%
Segona prova: temes 3 i 4 (primers de maig): 15%

4. Prova final. (30% de la nota total)

Tercera prova: temes 5 i 6 (final del semestre):30%

L'estudiant  i per tant l'assignatura si assoleix una nota final igual o superiorsuperarà l'avaluació continuada
al 50% en el còmput (suma de qualificacions igual o superior a 5) de les activitats descrites.

Per  cal una avaluació igual o superior al 35% del valor de l'activitat (qualificació igual osuperar una activitat
superior a 3,5), per tant, no superar una activitat implica passar al sistema d'avaluació amb prova única. La
prova final d'avaluació continuada i el treball en equip queden exclosos d'aquesta norma.

B) Avaluació amb prova única i treball de curs.

1. Treball en euip: informe analític segons contingut del tema 7, realitzat en equip de 4 alumnes: 25% de la
nota total

2. Prova final: contingut íntegra de l'assignatura (més de juny): 75% de la nota total

C) Avaluació final.

L'estudiant  l'assignatura si en qualsevol dels dos sistemes d'avaluació assoleix una nota inferiorno superarà
a 4 en el còmput total.

L'estudiant que assoleixi una nota igual o superior a 4 i inferior a 5 podrà optar a una . En aquestareavaluació
prova de reavaluació, que serà escrita i que es realitzarà la darrera setmana del semestre, si l'estudiant
supera la prova (50% o més), la puntuació final serà un 5 i es considerarà superada l'assignatura amb aquesta
nota final. Si no supera la prova (inferior al 50%), no superarà l'assignatura i la nota serà la obtinguda en el
procés d'avaluació de les activitats descrites.

Finalment cal indicar que per optar a la qualificació de " ", l'estudiant no ha d'haver realitzat capno avaluable
de les activitats d'avaluació descrites.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Casos pràctics individuals, resolució de casos i/o

exercicis pràctics.

15% de la nota

final

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12

Prova final 30% de la nota

final

3 0,12 4, 6, 9, 10, 11
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Proves parcials 30% de la nota

final

4 0,16 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Treball de curs en equip 25% de la nota

final

1 0,04 1, 3, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BÀSICA:

Vilardell, Immaculada i Solà, Magda:  McGraw/Hill. Madrid, 2009."Introducción a la contabilidad general".
Segona Edició

Wanden-Berghe, J.L. i Fernández, E.: . Ediciones Pirámide. Madrid 2012."Introducción a la contabilidad"

Pla General de Comptabilitat i de Pimes. Reials Decrets 1514/2007 i 1515/2007, de 16 de novembre

PUBLICACIONS, LECTURES I ENLLAÇOS WEB:

UAB: Campus virtual de l'assignatura.
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