FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

GRAU 2017

CURS DE PREPARACIÓ

Comptabilitat Financera II als estudis de GAID
Dates i horaris

Lloc

Durada

Nombre
d’alumnes

Crèdits
ECTS

Preu

De l’11 de setembre
al 6 d’octubre de
2017.
De dilluns a
divendres de 12.30 a
14.30 hores
Els dimecres que serà de
13 a 15 hores.

Aula AB12
de l’edifici
Gaspar
Melchor de
Jovellanos.
Campus
universitari

40

40 alumnes

1

120 euros

hores

Destinataris

Professorat

Alumnes que durant el curs 2017-18 han de cursar el tercer curs dels estudis de
GAID.

Joana Isabel Genovart
Balaguer i Emilio
Mauleón Méndez.
Professors del Departament
d'Economia de l'Empresa de
la UIB.

Objectius
Aquest curs té com a finalitat proporcionar als alumnes de la doble titulació de grau
d’Administració d’Empreses i Dret (GAID) els coneixements comptables fonamentals per poder
seguir amb fluïdesa l’assignatura Comptabilitat Financera i de Societats. A més, els alumnes
assoliran uns coneixements operatius imprescindibles per al seu futur professional.

Programa
BLOC I. COMPTABILITZACIÓ DE LES OPERACIONS: ACTIU
Tema 1. Creditors i deutors per operacions comercials i altres comptes a pagar i cobrar relacionats
amb l’explotació
•
•
•

1

Operacions formalitzades mitjançant lletres de canvi
Operacions de facturatge (factoring) i confirmació de pagaments (confirmin)
Clients i deutors de dubtós cobrament

Tema 2. Tresoreria i moneda estrangera
•
•
•
•

Introducció
Tresoreria
Partides pendents d’aplicació
Moneda estrangera

Tema 3. Immobilitzat material i intangible
•
•
•
•

Concepte i classificació
Immobilitzat material i inversions immobiliàries
Immobilitzacions materials en curs
Operacions de lísing

•

Immobilitzat intangible

•

Actius no corrents mantinguts per a la venda

Tema 4. Correccions valoratives de l’immobilitzat
•

Introducció

•

Concepte i causes de l’amortització

•

Càlcul de l’amortització
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•

Comptabilització de les amortitzacions i criteris del PGC

•

Significat econòmic, financer i tècnic de l’amortització

•

Relativitat de l’amortització

•

Deteriorament del valor de l’immobilitzat

BLOC II. COMPTABILITZACIÓ DE LES OPERACIONS: NET PATRIMONIAL, PASSIU, INVERSIONS
FINANCERES I RESULTATS
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Tema 5. Patrimoni net
•

El finançament de l’empresa i la seva classificació

•

El finançament bàsic i la seva relació amb l’actiu no corrent

•

La composició bàsica del net

•

El capital i l’aplicació del resultat a les empreses individuals

•

Els fons propis en les societats mercantils

•

Subvencions, donacions i llegats rebuts

•

Els fons propis en el Pla general de comptabilitat

•

El patrimoni net a efectes mercantils

2

Tema 6. Passiu no corrent i corrent per operacions comercials
•

Concepte i classificació

•

Valoració dels dèbits i partides a pagar

•

Comptes de crèdit

•

Préstecs

•

Fiances, dipòsits i garanties rebuts

•

Provisions i contingències

Tema 7. Inversions financeres
•

Concepte d’inversió financera

•

Contingut i classes

•

Les inversions financeres en el PGC

•

Valoració de les inversions financeres

•

Fiances i dipòsits constituïts

•

Resultats en les operacions financeres
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Tema 8. Resultats i partides imputables al patrimoni net
•

Ingressos i despeses

•

Ingressos i la seva imputació al resultat de l’exercici

•

Despeses i la seva imputació al resultat de l’exercici

•

L’impost sobre beneficis

•

El resultat de l’empresa

BLOC III. ELS ESTATS COMPTABLES
Tema 9. Els estats comptables: introducció
•

Concepte

•

Classificació

•

El balanç de situació

•

El compte de pèrdues i guanys

•

L'annex i la memòria

Tema 10. Els estats comptables: ampliació
•

Els comptes anuals

•

El balanç de situació

•

Els comptes de pèrdues i guanys

•

La memòria

•

L'informe de gestió

•

L'auditoria dels comptes anuals

3

Tema 11. L’inventari
•

Concepte i funcions

•

Característiques

•

Classes d'inventari

•

Elaboració

•

L’inventari de les existències.

Avaluació per crèdits ECTS
Examen pràctic
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A partir del 15 de juny de 2017
http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/preparacio_grau/
informacio@uib.cat
971 10 10 70

4
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