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Prerequisits

Per entendre, assimilar i aprofitar al màxim la materia impartida és aconsellable haver assolit els
coneixements bàsics comptables impartits en l'assignatura  (primer semestreIntroducció a la comptabilitat
del primer curs), els coneixements específics sobre normativa comptable (PGC), en concret sobre valoració i
registre, impartits en l'assignatura  (segons semestre del primer curs) i, sobretot,Comptabilitat financera I
dominar els continguts i la formulació dels comptes anuals que resten inclosos com a objectiu de l'assignatura 

 (primer semestre del segon curs).Comptabilitat financera II

Aquestes tres assignatures aporten els coneixements comptables necessaris per seguir amb fluïdesa els
continguts de l'assignatura l'  (primer semestre del tercer curs), que suposa un pasAnàlisi d'Estats Financers
previ imprescindible per accedir i comprendre què és i com es duu a terme la auditoria dels estats financers
d'una empresa.

Objectius

Context

L'assignatura figura contextualitzada dins la matèria  junt amb altres assignaturesComptabilitat avançada,
que conformen la  del Grau.Menció de Comptabilitat i fiscalitat

Objectius

Conèixer i saber interpretar les normes de informació financera en general i, en concret les relatives a
auditoria.
Saber utilitzar (aplicar) els instruments i procediments que caracteritzen l'auditoria comptable.

En definitiva: dominar les normes tècniques d'auditoria i els informes que s'han d'elaborar per tal de
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En definitiva: dominar les normes tècniques d'auditoria i els informes que s'han d'elaborar per tal de
certificar la imatge fidel dels comptes anuals.

Competències

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Elaborar i interpretar estats financers i informes per a fins comptables, fiscals, financers i
organitzacionals.
Planificar i dirigir l'organització comptable d'una empresa o d'un grup d'empreses.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Interpretar els estats financers que elaboren les empreses, relacionar-ne les diferents parts i
detectar-hi, si escau, incoherències o possibles dades errònies.
Revisar informes tecnicocomptables elaborats per altres col·laboradors.
Treballar en equip.

Continguts

1. Fonaments, característiques i marc jurídic i professional de l'auditoria.

2. Els papers de treball. Procediments i sistemes.

3. Auditoria de les inversions.

4. Auditoria de les fonts de finançament.

5. Auditoria de les existències.

6. Auditoria del cicle d'explotació (capital circulant).

7. Auditoria fiscal.

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de 4 tipus d'activitats:

Activitat dirigida: classes teòriques i pràctiques i de resolució 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'auditoria financera o síntesi
d'un informe d'auditoria d'una empresa real. Presentació i debat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 3

Classes teòriques 30 1,2 1, 3

Tipus: Supervisades

Tutories individuals 10 0,4 2, 3

Tipus: Autònomes

Estudi indivudual, recerca de dades, anàlisi i treball en grup 90 3,6 1, 2, 3, 5

Avaluació

L'avaluació 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. (25% de la nota total).

2. Treball en equip: analitzar un informe d'auditoria d'una empresa real o elaborar documents d'audditoria d'un
àrea o tema específic. Presentar-lo i defensar-lo si cal. A realitzar en equip de 3 ó 4 alumnes. (15% de la nota
total).

3. Proves parcials d'avaluació continuada. (25% de la nota total)

Primera prova: segona quinzena d'octubre. (10%)
Segona prova: segona quinzena de novembre. (15%)

4. Prova final. (35% de la nota total)

Tercera prova: final del semestre. (35%)

L'estudiant  l'assignatura si assoleix una avaluació favorable (igual o superior al 50%) en el còmput" "superarà
(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" "superar una activitat
o superior a 3,5)

L'estudiant  l'assignatura si en l'avaluació assoleix una nota inferior a 4 en el còmput total, o bé" "no superarà
si no participa en una de les activitats descrites o no la supera.

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi
haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en elcalendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que

 es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa
nota.

Un alumne es considera que està "No avaluable" a l' assignatura sempre i quan no hagi participat a cap de les
activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació
continuada ja no pot optar a un "No avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Casos i exercicis pràctics individuals 25% de la nota final 0 0 1, 3, 4
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Prova final 35% de la nota total 2 0,08 1, 2, 3, 5

Proves parcials 25% de la nota final 3 0,12 1, 2, 3, 5

Treball en equip 15% de la nota final 0 0 1, 4, 5
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