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Prerequisits

Es requereix haver superat les assignatures previes de 1r. curs: Introducció a la Comptabilitat (1r.
quadrimestre) i Comptabilitat Financera I (2n. quadrimestre).Es requereix haver superat previament les
assignatures de 1r. curs: Introducció a la Comptabilitat (1r. quadrimestre) i Comptabilitat Financera I (2n.
quadrimestre).

Objectius

Estudiar les normes d'elaboració dels Comptes Anuals del Pla General de Comptabilitat com a pas preparatori
de l'assignatura següent d'Anàlisi Estats Financers.

Competències

Elaborar i interpretar estats financers i informes per a fins comptables, fiscals, financers i
organitzacionals.
Gestionar el temps propi.
Mostrar una motivació per la qualitat del treball realitzat i una sensibilitat pels temes mediambientals i
socials.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Establir els estats financers d'una empresa d'acord amb les normes comptables vigents tenint en
compte les distintes normatives en funció del tamany de l'empresa, formats i models.
Gestionar el temps propi.
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Mostrar una motivació per la qualitat del treball realitzat i una sensibilitat pels temes mediambientals i
socials.
Raonar i opinar sobre la informació que proporcionen els estats financers.
Treballar en equip.

Continguts

Tema 1. Els comptes anuals (I): El·laboració dels comptes anuals.

Documents i formulació
Presentació dels comptes anuals
Normes de presentació dels comptes anuals
Verificació dels comptes anuals
Registre dels comptes anuals

Tema 2. Els comptes anuals (II): El Balanç de situació.

Elements i estructura
Criteris de classificació de les partides
Masses patrimonials
Normes d'elaboració

Tema 3. Els comptes anuals (III): El Compte de Pèrdues i Guanys

Elements i estructura
Criteris de classificació de les partides
Estructura del Compte de Pèrdues i Guanys
Normes d'elaboració

Tema 4. Els comptes anuals (IV): La Memòria.

La memòria. Informació qualitativa i quantitativa.
Normes d'elaboració

Tema 5  L' estat de fluxes d'efectiu.. Els comptes anuals (V):

Definició i utilitat.
Estructura
El·laboració
Interpretació

Tema 6  L'estat de canvis en el patrimoni net.. Els comptes anuals (VI):

Definició i utilitat.
Estructura
El·laboració
Interpretació

Tema 7 . Els comptes anuals (VII): La informació no financera

De caràcter obligatori
De caràcter voluntari

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- : classes teòriques i classes pràctiques i de resolució de problemes.Activitat dirigida
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- : consistent en la realització de tutories i la realització d'exercicis amb seguimentActivitat supervisada
pautat.

-  que es divideix en dues parts:Activitat autònoma

Part d'estudi personal 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 petit informe sobre un cas
real i un dels temes estudiats. Presentació i debat

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de pràctiques, problemes, casos 15 0,6 1, 3, 4

Classes teòriques 30 1,2 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Realització d'exercicis o treball amb seguiment pautat 8 0,32 3, 4, 5

Tutories 10 0,4 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi de normatives i textos legals 40 1,6 1, 2, 3

Preparació d'informe/treball 20 0,8 2, 3

Realització d'exercicis, problemes, casos 22 0,88 2, 3, 5

Avaluació

Activitat

avaluativa

Modalitat Descriptiva Data lliurament % Nota Final

Exercicis Grup de 2 a 4

estudiants

Els estudiants hauran de presentar per escrit i

exposar uns casos o exercicis pràctics

prèviament indicats per part del professor/a.

Octubre,

Novembre,

Desembre

10%

Treball Grup de 2 a 4

estudiants

Recerca d'informació, preparació i presentació

d'un treball en equip que englobarà un o

diversos temes de l'assignatura.

En el treball s'analitzarà la informació que

proporciona una empresa real sobre algun/s

dels temes desenvolupats en el temari.

Per superar el treball s'haurà d'obtenir un

mínim de 5 punts (sobre 10 punts).

Principis de

Desembre

15%
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Prova parcial

escrita:

Examen

Individual Examen teòric i pràctic dels continguts d'una

part de l'assignatura.

(prova alliberadora)

Finals novembre 20%

Prova final

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

d'exàmens de la

Facultat

55% (cas a)

75% (cas b)

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi
haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de 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.

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 és "No Avaluable" de l'assignatura sempre i quan no hagi participat a cap de les
activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació
continuada ja no pot optar a un "No Avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Prova d'avaluació final 55% 3 0,12 1, 3, 4

Prova d'avaluació parcial alliberadora 20% 2 0,08 1, 3, 4

Recerca de informació, preparació i presentació d'un treball en

equip

15% 0 0 2, 3, 4, 5

Resolució i presentació d'exercicis i casos pràctics 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Archel, P.; Lizarraga, F.; Sánchez, S. (2012), ,Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación
Madrid: Ediciones Pirámide, 1a. edició en format digital, PDF, I.S.B.N.: 978-84-368-2801-6; 4a. edició en
format paper I.S.B.N.: 978-84-368-2703-3

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. (
)http://www.icac.meh.es/Normativa/Contabilidad/Nacional/nacional.aspx

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Comptabilitat Financera II   2015 - 2016

4

http://www.icac.meh.es/Normativa/Contabilidad/Nacional/nacional.aspx


Arimany Serrat, N. i Viladecans, C. (2010), Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu :
elaboració i interpretació, Barcelona: Profit, ISBN 9788492956029

RECURSOS ONLINE

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) - http://www.icac.meh.es

Comisión Nacional del Mercado de Valores - http://www.cnmv.es

Consell General de Cambres de Catalunya - http://www.cambrescat.es

Registre Mercantil - http://www.registradores.org

UAB Campus virtual
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