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Guia Docent de Comptabilitat Financera I

Dades de l'assignatura

Any acadèmic Codi d'assignatura Nom Crèdits Plans on pertany Idiomes

2010 - 2011 102128 Comptabilitat Financera I 6 947 - Graduat en Comptabilitat i Finances Català

Professor/a de contacte

Nom: Francesc Gómez Valls
Departament: ECONOMIA DE L'EMPRESA
Despatx: S/219
Adreça de correu: Francesc.Gomez@uab.cat

Prerequisits

S’aconsella haver cursat l’assignatura “Introducció a la comptabilitat” que s’imparteix en el primer quadrimestre (1r curs)

Contextualització i objectius

 

L’objectiu d’aquesta assignatura es, per una part, estudiar les principals normes de registre i valoració incorporades en el Pla
General de Comptabilitat i, per altra, conèixer les diferències amb el Pla de Comptabilitat per a petites i mitjanes empreses i quines
empreses poden aplicar el Pla Pimes.

L’aplicació d’aquestes normes (ja sigui el Pla General o el Pla Pimes) condueix a la formulació dels comptes anuals de les
empreses.

 

Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

Codi Tipus Nom de la competència Resultats d'aprenentatge

1838:E05 E
Elaborar i interpretar estats financers i
informes amb finalitats comptables,
fiscals, financeres i organitzacionals.

1838:E05.01 - Establir els estats financers d'una empresa d'acord amb les
normes contables vigents tenint en compte les diverses normatives en
funció del tamany de l'empresa. Formats i models.
1838:E05.02 - Raonar i opinar sobre la informació que proporcionen els
estats financers.

1838:T08 T Gestionar el temps propi. 1838:T08.00 - Gestionar el temps propi.
1838:T12 T Treballar en equip. 1838:T12.00 - Treballar en equip.

Continguts de l'assignatura

Marc conceptual del nou PGC
Quadre de comptes del nou PGC
Normes de valoració i registre de l'immobilitzat material

Elements integrants i la seva valoració inicial
Valoració posterior
Operacions especials: permutes, grans reparacions, etc.

Normes de valoració de les propietats d'inversió
Normes de valoració de l'immobilitzat intangible

Elements integrants i la seva valoració inicial
Valoració posterior
El fons de comerç

La valoració de les existències
Els instruments financers

Els actius financers
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Classificació dels actius financers
Valoració de les categories en el moment inicial
Valoració posterior

Els passius financers i la seva valoració
Els instruments de patrimoni net: valoració

Subvencions i donacions: valoració i tractament comptable
Subvencions a l'explotació
Subvencions de capital

Provisions i contingències
Impost de societats

Les diferències "temporàries"
Les diferències permanents
Càlcul comptable de l'impost sobre societats
Registre i valoració de l'impost corrent i l'impost diferit

Moneda estrangera
Pla PIMES

EStructura
Principals diferències amb el PGC global

Metodologia docent i activitats formatives

 

La metodologia docent estarà basada en una combinació dels 3 tipus d’activitats:

-   Activitat dirigida: classes teòriques i classes pràctiques i de resolució de problemes.

-   Activitat supervisada: consistent en la realització de tutories i la realització d’exercicis amb seguiment pautat.

-   Activitat autònoma que es divideix en dues parts:

 
Part d’estudi personal per part de l’alumne (lectures, recerca d’informació, etc.). També s’inclou la realització
d’exercicis addicionals i casos.
Activitat autònoma en grup dedicada a la recerca de dades i elaboració d’un informe sobre la informació que
proporciona la memòria dels comptes anuals. Presentació i debat.

 

Tipus Activitat Hores Resultats d'aprenentatge

Dirigida Classes pràctiques 15
1838:E05.01
1838:E05.02
1838:T08.00

Dirigida Classes teòriques 30
1838:E05.01
1838:E05.02

Autònoma Estudi de normatives 38
1838:E05.01
1838:E05.02

Dirigida Presentacions de casos i treball 5 1838:T12.00

Autònoma Realització de casos i treball 30
1838:T08.00
1838:T12.00

Autònoma Recerca d'informació 10
1838:T08.00
1838:T12.00

Supervisada Tutoria dels casos pràctics 10
1838:T08.00
1838:T12.00

Supervisada Tutoria elaboració del treball 5 1838:T12.00

Avaluació
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La valoració i seguiment dels estudiants  d’aquesta assignatura es realitzarà en base a 3  modalitats d’avaluació segons el següent
quadre:

  

Activitat
avaluativa

Modalitat Descriptiva
Data
lliurament

%
Nota
Final

Treball
Grup de 2
a 4
estudiants

Realització i presentació d’un treball en equip dirigit que englobarà diversos temes de
l’assignatura . En el treball s’analitzarà la informació que proporciona una empresa en la
memòria dels comptes anuals sobre l’aplicació d’alguna/es de les normes de valoració i
registre desenvolupades en el temari.

Per superar el treball s’haurà d’obtenir un mínim de 5 punts (sobre 10 punts).

Primera
setmana
lectiva de
gener

10%

Exercicis
Grup de 2
a 4
estudiants

Els estudiants hauran de presentar per escrit i exposar uns casos pràctics prèviament
definits per part del professor. Es preveu 3 tandes de presentació (a tal efecte s’utilitzarà
l’horari de seminaris establert)

Octubre

Novembre

Desembre

15%

Prova
parcial
escrita:
Examen

Individual
Examen teòric i pràctic dels continguts d’una part de l’assignatura.

(prova alliberatòria)

Finals
novembre

25%

Prova
escrita:
Examen

Individual

Examen teòric i pràctic dels continguts treballats durant el semestre

Cas a) Alumnes que han superat la prova parcial

Cas b) Alumnes que no han superat la prova parcial

 

Segons
calendari
acadèmic

50%
(a)

 

75%
(b)

 

 

 

 

 

 

L'estudiant que obtingui una nota final igual o superior a 4 i inferior a 5 tindrà l'opció de fer una prova de re-avaluació.  El
professor responsable de cada grup tindrà la potestat de concretar el contingut d'aquesta prova en funció de la nota obtinguda per
part de l'estudiant en els tres mòduls avaluatius.

Un alumne es considera que està "No Presentat" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats d'avaluació.
Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada (presentació d'una tanda d'exercicis,
prova parcial escrita, treball) ja no pot optar a un NO PRESENTAT.

Activitat Hores Pes Resultats d'aprenentatge
Presentació d'un treball 2 10% 1838:T12.00

Presentació de casos pràctics 3 15%
1838:T08.00
1838:T12.00

Realització de proves 2 75%
1838:E05.01
1838:E05.02

Bibliografia i enllaços web

BIBLIOGRAFIA  BÀSICA

ESPAÑA. LEY 16/2007,  de 4 de Julio, publicada en el BOE  de 5 de julio de 2007 sobre reforma de la legislación mercantil en
material contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
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INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS (ICAC)

-         Nuevo PGC, Real Decreto 1514/07,  BOE de  20-11-07 

-         Nuevo  PGC PIMES, Real Decreto 1515/07,  BOE de  21-11-07. 

 

GOMEZ VALLS, F. Y otros  (2008): “Ejercicios resueltos y comentados con el nuevo PGC”. ACCID 2008

 

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
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