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PROGRAMA

RESUM TEMATIC

Els CODtinguts d'aquesta assignatma presenten una coDtinuació seqüenciaI deis que
comsponen a Comptabilitat General 1.

El Programa es divideix en quatre blocs de CODtiDgut:

I. Sistema comptab1e i estats comptables.
II. AniIisi d'estats comptabIes.
m. CoDsolidació d'estats comptables.
IV. Comptabilitat de societats.

Els objectius gencnJs SÓD:

- Pelmetre 1&defiDició deis requisits que ha de compIir 1&infonnació comptab1e
pcr a cobrir satisfiIctoriaI les nerasitats d'informació deis usuaria més
habinllla

- DetellniDlI'~ i escoIIir en cada CIS particuJar~ la metodoIogia d'aDIIisi d'estats
comptabIes més adieat.

- Tenir capIcitat per a elaborar aniJisis ctinilniques comparatiwa entre una
determiDada empresa i el seu sector d'1divitat.

- Resoldre les opencions de consoIidació i estabIir el procés requerit en aquests
tipus d1operacioas.

- Jdeatificar els requisits fOl'llllls. i les seves repereusions econOmiques, deis
difereats tipus de societats mercantil. previstos a la .sllCió espanyoIa.
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PROGRAMA

1. INTROOUCCIO

l. Sistema comptable i estats comptables.

1.1. El sistema infonnatiu de l'empresa i la comptabilitat.
1.2. Metode comptable i estats comptables. Normalització i planificació

comptable.
1.3. Organismes internacionals de normalització i planificació comptable.
1.4. La experiencia normalitzadora a Europa i als Estats Units.
1.S. La normaJització comptable a Espanya. El pla de Comptabilitat i els

principis comptables.
1.6. Els principis comptables generalment admesos.

II. ANALISI D'ESTATS CQMPTABLES

2. L'anAIisicomptable i la gestió de l'empresa.

2.1. Objectius. L'analista extem i l'analista intem.
2.2. Instroments i metodologia. Procediment per l'an8lisi.
2.3. Límits de la informació comptable en ltan8lisi de ltempresa.

3. An8Iisi patrimonial i formal.

3.1. El b~. estructura financera i económica.
3.2. Els recursos propis. Finan9ament propi i autofinan98Jnelll.
3.3. El finan9ament alie. L'efecte de l'endeutament.
3.4. L'estructura económica de l'empresa: ltimmobilitzat i ltaetiu circulant.
3. S. L'equilibri patrimonial. Index de variació d'estruetura. Variacions

patrimonials: el quadre de finan9ament anyal.

4. An8lisi financera.

4.1. L'equilibri financer. AniIisi de periode mig de maduració. Capital
mínim necessari i fons de maniobra.

4.2. Determinació i mesura de la situació de solvencia i liquiditat dé
l'empresa. Les Itratioltde car8cter financera.

4.3. Avaluació de l'endeutament de ltempresa: el rating.

S. An8lisi económica.

S .1. Estructura del compte de resultats.
S .2. 1leDdibilitat de la inversió total.

S.3. An8lisi dels resultats de ltexplotació.
S.4. Rendibilitat deis capitals propis: an8Iisi deis seus components.

EndeutameDt i rendibilitat.
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6. An8lisi interempresarial.

6.1. El tipus d'aetivitat i l'an8lisi d'estats financers.
6.2. Definicions i relacions comptables de la Central de Balances del Ban

co de España i de l'Estudi económico-financer de l'empresa catalana.
6.3. El model d'an8lisi de la Central de Balances del Banco de España i de

l'Estudi económico-financer de l'empresa catalana.

ID CONSOLIDACIO D'ESTATS CQMPTABLES

7. Grups de societats.

7.1. Concentracions empresarials: la seva classificació.
7.2. Estructura dels grups de societats. Mesures de domini i de control.
7.3. Formes de dominio Domini direete, indireete i altres formes de

dominio

·7.4. La definició de Grup de Societats i el Perimetre de la Consolidació.

8. Comptes Anuals consolidades.

8.1. El balan9 consolidat: concepte comptable i tecmques de consolidació
de bal8ll9Os. .

8.2. Metodologia del procés de consolidació ..
8.3. Estudi de les eliminacions: eliminacions financeres, económiques i

patrimonials.
8.4. La consolidació de comptes de resultatS.
8.S. El quadre de fiMJ198D1eJlt del grupo
8.6. Problemes específics de la consolidació: la unitat de moneda i la

problemitica de la conversió.

IV COMPTABUJIAT DE SOClETAIS

9. Legislació mercantil i estatut juridic de l'empresari.

9.1. Empresari mercantil.
9.2. Societats personalistes i altres formes societ8ries.
9.3. Societat Anónima i Societat de Responsabilitat Limitada.

lO.Societat Anónima (1).

lO.l.La fimdació. L'acció i els dividends passius.
10.2.Variacions del capital social.
10.3.Operacions amb accions propies.
10.4.Obligacious: emissió, amortització i conversió.
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11.Societat Anónima (D).

11.1.Disolueió, fusió i escissió.
11.2.Valoració de la soeietat a efectes de fusió.
11.3.Fusioos de societats.
11.4.Escissió.

11.5.Ofertes públiques d'adquisició.

BIBUOGRAFIA

BIBLIOGRAfIA BASICA :

BERNSTEIN, Leopold A, Análisis de estados financieros. Ed. Deusto, 1993.

PIZARRO MONTERO, Tomás Miguel y ALFONSO LOPEZ, José Lui~ Presentación y
análisis de estados contable&. Ediciones de las Ciencias Sociales, Madrid, 1991.
RlVERO ROMERO, José, Contabilidad de Sociedades. Ed. Trivium, Madrid.

RlVERO TORRE, Pedro, Análisis de bAlAncesy estados complementarios, Ed.Pirámide,
Madrid 1987.

BIBUOGRAFJA COMPLEMENTARIA:

BESTEIRO VALBA, María Avelina y SANCHEZ ARROYO, Gil, Contabilid,d
fin,nciem y de SQciededcs. vol. 1 i n,Ed. Pirámide, 1991.

Estudi económiro-fiDlDm' de l' empresa CI!B'ilM Generalitat de Catalunya, Departament
d 'Economia iFinances, Barcelona, 1991.

Pla GenmI de Comptabilitat 1991. versió catalana, Ed. Me.Graw-HiU, primera edició,
1991.

LORING MlR.O, Jaime, Contabilid,d de SoclMedes. Ed. Pirámide, 1991.

Real Decreto 1815/1991 de 20 de diciembre, sobre Normal para la fnnm"e9i'm de tu
Cuentas Aml"es coDSOMeda:t B.O.E. (existeix edició enquademada de Me.Graw HiU,
1992).

RIVERO ROMERO, José, Aúlillia de estados fiDlOOicros· Un como? '1! edición, Ed.
Trivium, Madrid 1987.

URIAS VALIENTE, J~ AnáJims de estados financieros, Me. Graw-Hill, 1991
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A) Material de rassignatura al Servei de Fotocópies de la Facultat:

Lectures de tegs emecifics:

Tema 1. Sistema comptable i estats comptables.
Tema 2. L'an8lisi comptable i la gestió de l'empresa.
Tema 3. An8lisi patrimonial i formal.
Tema 4. An8lisi financera.

Tema 6. An8lisi interempresarial.

Exercicis prJctics;

SUpOsitsd' aplicació de principis id' an8lisi d' estats comptables.
SUpOsitsde comptabilitat de societats.
SUpOsitsde consolidació d' estats comptables.

B) Pels temes que ho requereixen es facilitara material bibliogrlfic o exercicis
complementaris.

CRITERlS D' AYALUACIÓ

Es realitzaran dos ex8mens parcials que seran alhberatoria. El primer parcial
compren els temes 1 al 6, i el segon els temes 7 a 11. El primer parcial es podre
recuperar a la convocatoria de juny.

HORAR1S DE CONSULTES (TIITORIES)

Les consultes relacionades amb la materia de l' assignatura es podrBn realitzar a
les hores fixades. Es demaDa als a1umnes respectar aquest horui.

PROFESSOR

Antoni Amorós

~daIena Montsen'at

h;aep Maña Salas

HORARIDE nrrQRIES

Dijous : 12,00 - 13,30
Divendres: 12,00 - 13,30

Dijous: 12,00 - 13,30
Divendres: 15,00 - 16,30

Dimecres: 15,30 - 16, 30
Dijous : 10,30 - 12,00
Divendres: 15,30 - 16-,30
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