
Utilització de llengües

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Francesc.Gomez@uab.catCorreu electrònic:

Francesc Gómez VallsNom:

2014/2015Actualització Comptable i Financera

Codi: 102117
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2501231 Comptabilitat i Finances OT 0 0

Equip docent

Xavier Sentís Ros

Prerequisits

Es recomana haver cursat i superat les assignatures següents:

- Introducció a la Comptabilitat

- Comptabilitat Financera I

- Comptabiltiat Financera II

- Anàlilsi dels Estats Financers

Objectius

Conèixer la normativa comptable a Espanya i a nivell internacional:

1. Conèixer el Pla General de Comptabitat per a PIMES i per a Microempreses i, comparar-lo amb el PGC
global.

2. Estudiar les darreres resolucions i consultes de l'ICAC en matèria de comptabilitat que desenvolupen certs
aspectes del PGC global i del Pla PIMES.

3. Descripció del panorama normatiu a nivell internacional.

4. Anàlisi de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC) i les Normes Internacionals Informació
Financera (NIIF).

5. Estudi de les diferències entre el PGC global i les principals Normes Internacionals de Comptabilitat.

Competències

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Demostrar que es coneixen les normes internacionals sobre valoració comptable, elaboració de la
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1.  
2.  
3.  

4.  
5.  

Demostrar que es coneixen les normes internacionals sobre valoració comptable, elaboració de la
informació financera i la normativa fiscal que incideix en la valoració financera i comptable per
determinar la incidència de la fiscalitat en les operacions comptables i/o financeres.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Diferenciar els criteris de valoració establerts per les normes IASC i les normes espanyoles.
Raonar i opinar sobre la informació que proporcionen els estats financers elaborats seguint normes
IAS.
Treballar en equip.
Utilitzar els diferents criteris de valoració establerts en les normes internacionals de comptabilitat.

Continguts

1. El Pla General de comptabilitat per a PIMES i per a Microempreses.

2. El Pla General de Comptabilitat Global.

3. Diferències entre el Pla PIMES i el Pla Global

4. Actualització de les normes de registre i valoració de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries
(Segons resolució de l'ICAC de 1-3-13)

5. Actualització de les normes de registre, valoració i informació a proporcionar a la memòria en relació a
l'immobilitat intangible (segons resolució de l'ICAC de 28-5-13).

6. Revisió de les Resolucions i Consultes de l'ICAC més rellevants.

7. Les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC) i les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF)

- Importància de les NIC/NIIF en la normativa comptable internacional. Procés adopció a la Unió Europea.

- Organisme que publica les NIC/NIIF

- Com s'elaboren i com és el procés d'adopció per la Unió Europea

- Àmbit d'aplicació.

- Introducció general.

- Principals diferències amb el PGC global.

Metodologia

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:

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

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5

Classes teòriques 30 1,2 2, 3, 5

Presentació de casos i treball 3 0,12 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutoria dels casos pràctics 13 0,52 1, 2, 4, 5

Tutoria elaboració informe d'un cas específic 5 0,2 1, 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi de normatives 38 1,52 1, 2, 3, 5

Realització de casos i informe d'un cas específic 32 1,28 1, 2, 4, 5

Recerca d'inofrmació 10 0,4 1, 4

Avaluació

La valoració i seguiment dels estudiants d'aquesta assignatura es realitzarà en base a 3 modalitats
d'avaluació:

1) Examens parcials i final (amb un total del 70% de la nota).

Examens parcials:

- El primer examen (15% de la nota) consistirà en una prova individual escrita basada en els continguts teòrics
i pràctics treballats en els temes 1, 2 i 3. Aquesta prova es realitzarà la segona quinzena de març.

- El segon examen parcial (15%de la nota)consistirà en una prova escrita basada en els continguts teòrics i
pràctics treballats en els temes 4,5 i 6. Aquesta prova es realitzarà la segona quinzena d'abril.

- El tercer examen parcial (15% de la nota) consistirà en una prova escrita basada en els continguts teòrics i
pràctics treballats en el tema 7. Aquesta prova es realitzarà la segona quinzena de maig.

Examen final:

- Examen final (25% de la nota): Consistirà en una prova individual escrita basada en les continguts teòrics i
pràctics treballats durante tot el semestre. Amb l'objectiu de relacionar el PGC i la Normativa Internacional.
Aquesta prova es realitzarà al final del semestre en la data i hora establer-ta.

A tenir en compte: per fer mitjana amb les altres activitats avaluatives es necessita una nota mínima de 4,0
punts

2) Exercicis (20% de la nota)
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- Presentació d'exercicis (20%): Els estudiants hauran de presentar per escrit i exposar uns casos pràctics
prèviament definits per part del professor. Es preveu 3 tandes de presentacións durant el semestre. Aquesta
activitat es podrà presentar en grups de 2 persones. Les tandes de presentacions estan previstes al mes de
març (temes 1, 2 i 3), abril (temes 4,5 i 6) i maig (tema 7).

3) Cas pràctic de Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC) i Normes Internacionals d'Informació
Finanecra (NIIF) (10% de la nota)

- Presentació d'un informe sobre els Estats Financers consolidats d'una empresa cotitzada (10%): Els
estudiants hauran de presentar en grups de 2 persones un informe sobre el tractament de les NIc's i NIFF'S
d'una empresa. El cas el determinarà el professor. Està previst fer aquesta activitat al final del semestre
(maig-juny)

L'alumne no podrà superar l'assignatura si li manca alguna de les 3 parts avaluatives.

Per aquells estudiants que en l'avaluació de l'assignatura hagin obtingut una nota igual o superior a 4 i inferior
a 5 hi haurà una reavaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta reavaluació es realitzarà segons el calendari publicat per 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.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació d'exercicis 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Presentació d'un informe d'un cas de NIC/NIIF 10% 0 0 1, 2, 3, 4

Prova final 25% de la nota final 1 0,04 1, 2, 3, 5

Proves parcials ( 3 proves) 45% 3 0,12 1, 2, 3, 5

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas:

- Nou PGC, Reial Decret 1514/07, BOE de 20-11-07

- Nou PGC PIMES, Reial Decret 1515/07, BOE de 21-11-07

- Resolució de l'ICAC de 1 de març de 2013 sobre normes de registre i valoració sobre l'immobilitzat material i
les inversions immobiliàries.

- Resolució de l'ICAC de 28 de maig de 2013 sobre normes de registre, valoració i informació a proporcionar
en la memòria sobre l'immobilitzat intangible.

- Altres Resolucions i consultes de l'ICAC

- BOICAC núm. 92, consulta núm. 5. Desembre 2012

- Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC) i Normes Internacionals d'Informació Financera(NIIF).

Recursos on line:

- Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas: http://www.icac.meh.es

- Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: http://www.accid.org
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- Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: http://www.accid.org

- Programa SABI sobre bases de dades relatius als comptes anuals.

- CNMV: base de dades dels comptes anuals de les empreses cotitizades
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