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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10174 - Anàlisi Comptable Superior
Crèdits 2,24 de presencials (56 hores) 5,26 de no presencials (131,5 hores) 7,5 de totals

(187,5 hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Antonio Socias Salvá
a.socias@uib.es

12:00 13:00 Dimecres 01/08/2017 31/07/2018 DB-205

Contextualització

La comptabilitat com a disciplina que configura sistemes d'informació econòmica conté diverses àrees: la
recollida dels fets econòmics rellevants per a una entitat, la seva visió dual, el seu registre, mesurament i
valoració, l'elaboració d'informes (estats comptables), la seva posterior anàlisi i interpretació i la revisió i
censura dels mateixos (auditoria). L'anàlisi comptable se situa en la fase d'interpretació de la informació
elaborada per les entitats amb la finalitat d'aprofundir en aquesta informació i fer-se'n un judici sobre la posició
financera, econòmica i els resultats de les mateixes.
També ha de tenir-se present que molts aspectes de la comptabilitat estan sotmesos a regulació jurídica, entre
ells els informes comptables obligatoris (Comptes Anuals), que constitueixen la documentació fonamental
per al coneixement de la realitat econòmica de les entitats.
Per tot això l'Anàlisi Comptable s'acomoda entre les altres assignatures de comptabilitat i auditoria amb
l'objecte de tancar el cercle de continguts que abasta la disciplina comptable.

Requisits

Essencials
Coneixements de comptabilitat financera

Competències
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Específiques
* CE1. Capacitat de comprensió de la teoria i de la normativa comptable que regula l'elaboració d'informació

comptable..
* CE2. Capacitat d'aplicació de la metodologia i dels procesos comptables d'alt nivell, en base a la normativa

aplicable..
* CE3. Capacitat d'anàlisi i interpretació de la informació econòmica i financera emesa per qualsevol tipus

d'organització amb l'objectiu de prendre decisions amb esperit crític..

Genèriques
* CG1. Capacitat de cercar i sintetitzar la informació de diferents fonts amb l'objectiu d'interpretar-la i emetre

judicis amb esperit crític..
* CG2. Capacitat d'adaptació a situacions complexes i problemes de forma autònoma tant en el període

formatiu com en el professional en un entorn canviant..
* CG4. Capacitat d'aplicar els coneixements teòrics adquirits a la pràctica..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
TEMA 1. Els estats comptables
TEMA 2. Els comptes annuals
TEMA 3. Introducció a l'anàlisi comptable
TEMA 4. Anàlisi Patrimonial (I). El balanç de situació.
TEMA 5. Anàlisi Patrimonial (II). Tècniques.
TEMA 6. Anàlisi Patrimonial (III). L'origen i l'aplicació dels fons.
TEMA 7. Análsis Econòmic (I). El compte de pèrdues i guanys, i l'estat de patrimoni net.
TEMA 8. Anàlisi Econòmic (II). Tècniques.
TEMA 9. Anàlisi Financer (I). Estàtic i dinàmic
TEMA 10. Anàlisi Financer (II). L'estat de fluxos d'efectiu.
TEMA 11. Anàlisi de la Rendibilitat
TEMA 12. Anàlisis global de l'entitat

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Classe presencial amb explicació del professor i amb la
participació dels alumnes.

20

Classes pràctiques Grup gran (G) Aprenentatge basat en problemes 25

Tutories ECTS Grup petit (P) Resolució de dubtes i problemes complexos 4

Avaluació Grup gran (G) Avaluació dels contiguts teòrics i pràctics 7

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració treball Elaboració d'un treball sobre una empresa o entitat real 30

Estudi i treball
autònom individual

Lectura de fons Preparació continguts en base a material facilitat 30

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi de continguts Estudi dels continguts teòrics i pràctics 51.5

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Resolució de qüestions i
problemes

Resolució de qüestions i problemes 20

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

De forma resumida: el 10% participació en diferents activitats, 30% d'elaboració i presentació del treball i
60% de l'examen (tota la teoria 30% i la pràctica d'estats comptables 30%). S'ha de treure un mínim d'un 4
(sobre 10) de l'examen perquè es puguin aplicar els porcentatjes per superar l'assignatura.
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Classe presencial amb explicació del professor i amb la participació dels alumnes.
Criteris d'avaluació Assistència i participació

Percentatge de la qualificació final: 5%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Aprenentatge basat en problemes
Criteris d'avaluació Assitència i participació

Percentatge de la qualificació final: 5%

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Avaluació dels contiguts teòrics i pràctics
Criteris d'avaluació Teoria i resolució d'exercicis d'estats comptables

Percentatge de la qualificació final: 60% amb qualificació mínima 4

Elaboració treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Elaboració d'un treball sobre una empresa o entitat real
Criteris d'avaluació Elaboració de l'anàlisis econòmic-financer

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

SOCÍAS SALVÁ, A. (2017): Material complementario Análisis Contable. Campus Extens. UIB. Palma.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. BOE,
20/11/2007.

Bibliografia complementària

ARCHEL DOMENCH, P. ; LIZARRAGA DALLO, F.; SÁNCHEZ ALEGRÍA, S. ; CANO RODRÍGUEZ,
M. (2008): Estados contables. Elaboración , análisis e interpretación. Ediciones Pirámide. Madrid.
GONZALEZ PASCUAL, J. . (2008): Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera.
Fundamentos teóricos y aplicaciones. Ediciones Pirámide. Madrid.
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GONZALEZ PASCUAL, J. (2008): Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera.
Aplicaciones prácticas. Ediciones Pirámide. Madrid.

MUÑOZ MERCHANTE, A. (2009): Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. Ediciones académicas.
Madrid.


