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RESUM TEMÀTIC
El programa de Comptabilitat Financera que es presenta té com a objectiu estudiar la
realitat econòmica de l'empresa a través del registre i la valoració de les seves transaccions
i relacions financeres. Es pretén que l'alumne conegui el procés comptable bàsic de
l'empresa, interpreti i apliqui els criteris de valoració escaients en la comptabilització de
les diferents magnituds econòmico-financeres i elabori els principals comptes anuals
aplicant els principis comptables i els models normalitzats.
El desenvolupament de la primera part dels continguts de l'assignatura parteix d'una breu
introducció sobre l'empresa i el seu entorn, i de l'anàlisi de la funció de la comptabilitat
com a sistema de registre de l'activitat econòmica, per analitzar posteriorment les
transaccions bàsiques de l'empresa i estudiar els instruments de registre comptable que
intervenen en el procés comptable. A continuació es procedeix a l'estudi econòmicocomptable del resultat empresarial i a la formació i elaboració dels comptes anuals.
En la segona part es tracta d’aprofundir en l'estudi de les diferents transaccions
relacionades amb l'estructura econòmica i financera de l'empresa i les seves interrelacions.
Es pretén que l'alumne conegui i interpreti aquestes transaccions, apliqui els criteris de
valoració escaients en la comptabilització de les diferents magnituds econòmicofinanceres, i conegui la seva incidència en la determinació dels comptes anuals.

CONTINGUT

Tema 1.
El paper de les societats jurídiques en l'activitat econòmica general.
Tema 2.
La comptabilitat com a sistema d'informació. Divisió i principals característiques.
Tema 3.
El mètode comptable. Principi de la dualitat i anàlisi comptable de les transaccions.
Instruments de registre, i principis comptables.
Tema 4.
El registre comptable de les transaccions de l'empresa. Criteris de valoració i procediments
de comptabilització.
Tema 5.
El resultat comptable. Concepte i anàlisi dels seus components. El procés de regularització
comptable.
Tema 6.
La formació, presentació i interpretació dels comptes anuals. Criteris d'ordenació dels seus
components.
Tema 7.
El finançament propi. El capital, la distribució i aplicació de resultats, les reserves i els
ingressos a distribuir en diferents exercicis.
Tema 8.
El finançament aliè. Els emprèstits per obligacions, els préstecs i crèdits. Els arrendaments
financers.
Tema 9.
Les inversions materials i immaterials de caràcter permanent. Els immobilitzats en curs.
Les amortitzacions. Les correccions de valor de l'immobilitzat: les provisions i les
revaloritzacions.
Tema 10.
Les inversions financeres. Adquisició i venda de títols, de drets de subscripció. Els
ingressos derivats de les inversions financeres. Les correccions de valor.
Tema 11.
Les transaccions de l’explotació. Aprovisionaments i vendes. Els drets de cobrament.
Altres despeses de l’explotació. Recopilació de les dotacions a les provisions.
Tema 12.
Els comptes anuals. La memòria: L’estat de canvis de patrimoni net.
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AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE L'ASSIGNATURA.
Per a l'avaluació dels coneixements de l'assignatura s’arbitrarà un sistema d'avaluació en
base a:
a) La participació activa en les classes de teoria i en el comentari i resolució dels exercicis
que setmanalment es proposin
b) La presentació obligatòria dels exercicis proposats pels professors.
c) La realització individual de les proves escrites que es realitzin. Aquestes proves tenen
com a finalitat avaluar els coneixements teòrics i pràctics dels continguts de
l'assignatura.
Durant el curs es realitzaran quatre proves individuals escrites teòriques i dues de
pràctiques.
La qualificació global dels coneixements teòrics s’obtindrà de la mitjana de les notes de les
quatre proves. Aquells alumnes que no hagin aconseguit una qualificació mitjana igual o
superior a 3,5 punts podran fer un examen global de tots els coneixements teòrics. La
qualificació global dels coneixements pràctics s’obtindrà de ponderar la primera prova amb
un 1/3 i la segona amb 2/3.
La nota dels exàmens del curs s’obtindrà de la mitjana entre la qualificació global dels
coneixements teòrics i pràctics. Per poder fer aquesta mitjana caldrà tenir en cada un d’ells
una qualificació global mínima de 3,5 punts.
La nota final del curs s'obtindrà de ponderar un 90% la nota dels exàmens del curs, i un
10% la qualificació de la participació en les classes teòriques i pràctiques.
El mes de setembre hi haurà un examen final global per a tots aquells alumnes que no
hagin superat l’assignatura mitjançant el sistema anterior.
Les qualificacions globals obtingudes en els exàmens teòrics o pràctics de la convocatòria
de juny iguals o superiors a 5 punts es guardaran per la convocatòria de setembre. La
qualificació de la participació en les classes teòriques i pràctiques no tindrà efectes en
l’avaluació del mes de setembre.
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ESQUEMA DEL SISTEMA D’AVALUACIÓ
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DATES PROVISIONALS DE LES DIFERENTS PROVES
Proves

Data provisional

Horari

Prova teòrica temes 1 a 3

15 de novembre de 2007

16 a 17 h.

Prova teòrica temes 4 a 6 i
examen pràctic

15 de febrer de 2007

16 a 20 h.

Prova teòrica temes 7 a 9

17 d’abril de 2008

16 a 17 h.

Prova teòrica temes 10 a 12

29 de maig de 2008

16 a 17 h.

Prova teòrica global temes 1 a 12

30 de juny de 2008

16 a 17 h.

Examen pràctic de juny

30 de juny de 2008

17 a 20 h.

Examen teòric de setembre

9 de setembre de 2008

16 a 17 h.

Examen pràctic de setembre

9 de setembre de 2008

17 a 20 h.

ALTRES CONSIDERACIONS
1. Canvis de grup de classe.
No es pot canviar de grup de classe ni de grup de classe pràctica. Tot i que els
professors siguin els mateixos, l'assistència a classe teòrica o pràctica en un grup
diferent al qual s'està matriculat comporta la pèrdua de la qualificació de la participació
en les classes.
2. Horaris de consultes (tutories).
Els professors han fixat un horari setmanal per atendre els alumnes en aquelles
consultes relacionades amb la matèria de l'assignatura. Es demana als alumnes siguin el
màxim respectuosos d'aquest horari.
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PROFESSORS DE COMPTABILITAT FINANCERA
DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA

Professor

Despatx

e-mail

Tutories
1er. quadrimestre

Tutories
2on. quadrimestre

Yuriy Andreev

B1-1090

Yuriy.Andreev@uab.es

Mariano Atarés

B1-133

mariano_atares@turbomach.es

Joan Capellas

B1-105

Joan.capellas@uab.es

Dimecres de 12,15 a
13,15 h.

Dimarts de 16,45 a
17,45h.

Pedro Escudero

B1-127

Pedro.escudero@uab.es

Divendres de 8 a 9 h.

Divendres de 8 a 9 h.

Magdalena Kapelko

B1- 129

magdalena.kapelko@uab.cat

Dimecres de 17 A 18 h.

Joan Marín

B1-131

jmaring@caixasabadell.es

Divendres de 17 a 18 h.

Divendres de 17 a 18
h.

Manuel Martínez

B1-127

Manel.martinez.jimenez@uab.es

Dimecres de 10,20 a
11,20 h.

Dimecres de 10,20 a
11,20 h.

Soledad Moya

B1-1108

soledad.moya@uab.es

Dilluns de 10,30 a 12 h.
Dilluns i dimecres de
Dimecres de 11,30 a 13.00 9 a 10,30 h.

Neus Orgaz

B1-107

Neus.orgaz@uab.es

Dimartsi dimecres de
10,30 a 12h.
.

Gonzalo Rodríguez

B1-105

Gonzalo.rodriguez@uab.es

Xavier Romero

B1-131

jromer25@xtec.cat

Dilluns de
9,00 a 10,30 h. i divendres
de 10,30 a 12h.
Divendres de 8 a 9 h.

Inmaculada Ruiz

B1-131

miruiz@eum.es

Xavier Sentís

B1-131

xsentis@economistes.com

Magda Solà

B1-145

Magda.sola@uab.es

Dimecres de 18 A 19 h.
Dimarts de 17 a 18 h.

Dilluns de 10,30 a 12
h.
Divendres de 15 a
16,30 h.
Dilluns 10,30 a
13,30 h.
Divendres de 8 a 9 h.

Dimarts de 15,30 a
16,30 h.
Dimecres 13,10 a
14,10 h.
Dimecres de 12 a 13,30 h.
i divendres de 10,30 a les
12h.
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Dimarts de 16,30 a
18h. i dimecres de 12 a
13,30 h.

