PROGRAMA ASSIGNATURA COMPTABILITAT SUPERIOR

CURS 2008/2009
OBJECTIUS
Analitzar el marc jurídic comptable que afecta les societats. En especial s’abordarà el nou Pla General de
Comptabilitat publicat el novembre de 2007 i que suposa l’adaptació de la normativa comptable espanyola a
les normes internacionals de comptabilitat. Aprofundiment de l’estudi dels elements i masses patrimonials
més importants de l’empresa. Estudiar la comptabilitat pel que fa al subjecte i segons els diferents tipus de
societats mercantils, constitució, dissolució i liquidació.

1a PART: COMPTABILITAT FINANCERA
(SEGONS NOU PGC 2008)

TEMA 1. INTRODUCCIÓ, MARC CONCEPTUAL I ESTATS FINANCERS
TEMA 2. IMMOBILITZAT MATERIAL

TEMA 3. OPERACIONS D’ARRENDAMENT FINANCER

TEMA 4. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

TEMA 5. INSTRUMENTS FINANCERS

TEMA 6. SUBVENCIONS

TEMA 7. PROVISIONS

TEMA 8. IMPOST SOCIETATS

TEMA 9. PGC PIMES

2a. PART: COMPTABILITAT DE SOCIETATS
(SEGONS NOU PGC 2008)
TEMA 1. LA SOCIETAT ANONIMA (I): INTRODUCCIO
Concepte i característiques. Les accions; classes, drets, obligacions i valoració i problemàtica comptable. Normes relatives
al capital i mesures de garantia; problemàtica comptable.
TEMA 2. LA SOCIETAT ANONIMA (II): CONSTITUCIO I APORTACIONS
Sistemes de fundació. Aportacions dineràries i no dineràries. Els bons del fundador. Comptabilitat de la constitució.
Problemàtica comptable dels accionistes morosos.
TEMA 3. LA SOCIETAT ANONIMA (III): INCREMENTS DEL CAPITAL SOCIAL
Requisits. Diversos procediments d’augments i comptabilització; noves aportacions, absorció, capitalització de passius,
conversió d’obligacions i capitalització de reserves. El capital autoritzat.
TEMA 4. LA SOCIETAT ANONIMA (IV): REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL
Requisits i dret d’oposició del creditors. Procediments de reducció i comptabilització; restitució d’aportacions, condonació
de dividends passius, increment de la reserva legal i sanejament de pèrdues. Amortització del capital.
TEMA 5. LA SOCIETAT ANONIMA (VII): DISOLUCIO I LIQUIDACIO
Conceptes. Causes de dissolució. Liquidació de la societat anònima: procés comptable de la liquidació i assiganació del
líquid resultant. Situacions anormals. la suspensió de pagaments i l'estat de fallida.
TEMA 6. LA SOCIETAT ANONIMA (VIII): FUSIONS I ESCISIONS
Fusió de societats anònimes: característiques i aspectes legals. Fusió per creació de una nova societat. Fusió per absorció
sense dependència. Fusió per absorció amb dependència unilateral. Fusió per absorció amb dependència mútua. Procés
comptable. Escissió d’una societat anònima. Procés comptable.

TEMA 7 . LA SOCIETAT ANONIMA (VI): ELS COMPTES ANUALS
Introducció, els comptes anuals a l’ordenament jurídic espanyol. Estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys.
La memòria. Normes de presentació; model normal i model abreujat.. Verificació, aprovació, dipòsit i publicació dels
comptes anuals. L’estat de fluxos de tresoreria (EFE) . L’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)

TEMA 9. LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA
Anàlisi comparatiu dels aspectes comptables analitzats en les societats anònimes: aportacions socials, modificacions del
capital social, comptes anuals, liquidació i fusió.
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RECURSOS ON LINE
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (AECA):
http://www.aeca.es
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPTABILITAT I DIRECCIO (ACCID):
Http://www.accid.org
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS (ICAC):
http://www.icac.mineco.es

PROFESSORS:
FRANCESC GOMEZ VALLS. (despatx 219) e-mail: francesc.gomez@uab.cat
Tutories 1r quadrimestre:
- Dilluns: de 9:00 a 10:00 h. i de 13:00 a 14:30 h.
- Dimecres: de 10:00 a 11:30 h.
JORDI RIZO GUBIANES. (despatx 219) e-mail: jordi.rizo@uab.cat
Tutories 1r quadrimestre:
- Dimarts: de 18 a 19,30 h.
- Divendres: de 19,30 a 21 h
Mª ROSA ROVIRA VAL (despatx 221) e-mail: mariarosa.rovira@uab.cat

JOSEP TORRES (despatx 219) e-mail:
Tutories 1r quadrimestre:
- Dimarts: de 8 a 9 hores

AVALUACIO:
L’avaluació de l’assignatura es realitzarà bàsicament mitjançant els exàmens teòrics-pràctics que es
realitzaran a les convocatòries oficials i l’avaluació de les pràctiques presentades i exposades a classe.
Per superar l’assignatura es necessari demostrar la suficiència en els dos quadrimestres. Tan sols es realitzarà
mitjana entre els dos quadrimestres quan la nota en els dos quadrimestres sigui superior al 4.5.
La nota de l’examen parcial (febrer o juny) es alliberatòria provisionalment i, per tant, es guarda fins la
convocatòria de setembre. En cap cas la nota d’un parcial es guarda per cursos posteriors.

