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Informació general de l'assignatura

Denominació COMPTABILITAT DE SOCIETATS

Codi 101339

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.7 3.3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació VICENS ORTIZ, EVELIN

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català / Castellà

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

VICENS ORTIZ, EVELIN evelin.vicens@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

La "Comptabilitat de societats" és una àrea de la comptabilitat financera que tracta de aprofundir en l'anàlisi de la
relació entre la normativa comptable y la regulació jurídica i mercantil de les societats mercantils per oferir una
metodologia de comptabilització de les operacions específiques d'aquest tipus de societats.

La "Comptabilitat de societats" es basa principalment en aquelles operacions que afecten al Patrimoni Net de la
empresa.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Aprendre a llegir i estudiar textos legals i relacionar-los amb la comptabilitat.
- Estudiar la problemàtica comptable de la constitució de les Societats de Capital així com les modificacions del
capital social i la dissolució i liquidació d'aquestes.
- Estudiar la problemàtica comptable de les combinacions de negocis entre les Societats de Capital.
- Aconseguir criteris metodològics per reflectir aquestes operacions en la comptabilitat i analitzar les seves
repercussions.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Introducción a la contabilidad de sociedades

Tema 2: Sociedad Anónima: Constitución

1. Requisitos Legales
2. Fundación simultánea
3. Fundación sucesiva
4. Aportaciones no dinerarias
5. Accionistas morosos

Tema 3: Aumentos de capital en la sociedad Anónima

1. Conceptos previos a la ampliación
2. Aumento con cargo a aportaciones
3. Aumento por compensación de créditos
4. Aumento por transformación de reservas o beneficios
5. Aumento de capital por conversión de obligaciones
6. Aumento por absorción de otra empresa

Tema 4: Reducción de capital en la sociedad Anónima

1. Conceptos Previos a la reducción
2. Reducción por devolución de aportaciones
3. Reducción por condonación de dividendos pasivos
4. Reducción para aumentar la reserva legal o voluntaria
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5. Reducción para eliminar pérdidas
6. Reducción por adquisición de acciones propias
7. Reducción por no vender los duplicados de socios morosos
8. Reducción por derecho de separación de los accionistas
9. Reducción y aumento de capital simultáneo

Tema 5: Negocios sobre las acciones propias

1. Régimen legal de las acciones propias
2. Adquisición originaria
3. Adquisición derivativa condicionada
4. Adquisición derivativa de libre adquisición
5. Otros negocios con las acciones propias

Tema 6: Disolución de sociedades

1. Normativa legal
2. Contabilidad de la empresa en liquidación

Tema 7: Transformación de sociedades

Tema 8: La combinación de negocios: Fusiones

1. Concepto y clases de fusión
2. Fases de método de adquisición
3. Fases del acuerdo de fusión
4. Cálculo del valor teórico de las acciones
5. Relación de canje
6. Contabilización de la fusión

Tema 9: La combinación de negocios: Escisiones

1. Conceptos y clases de escisión
2. Fases de escisión
3. Contabilidad de la escisión

Tema 10: La sociedad de Responsabilidad Limitada

1. Constitución
2. Ampliaciones de capital
3. Reducciones de capital
4. Adquisición de participaciones propias
5. Disolución y liquidación

Eixos metodològics de l'assignatura

Desenvolupament del contingut teòric del temari de l'assignatura i pràctiques sobre els continguts treballats.
Resolució de pràctiques numèriques i elaboració de casos específics

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana 1: Tema 1
Setmana 2: Tema 2
Setmana 3-4: Tema 3
Setmana 5-6: Tema 4
Setmana 7: Tema 5
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Setmana 8: Tema 6
Setmana 9: Avaluació Temes 1-5
Setmana 10: Tema 7
Setmana 11-13: Tema 8
Setmana 14-15: Tema 9
Setmana 16: Tema 10
Setmana 17: Avaluació Temes 6-10

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA:
21% Resolució Cas pràctic 1a part assignatura
24% Examen teòric (tipus test) i pràctic 1a part assignatura
21% Resolució Cas pràctic 2a part assignatura
24% Examen teòric (tipus test) i pràctic 2a part assignatura

10% Assistència a classes

Es permetrà ajudar-se del cuadre de comptes del PGC en els examens
 

OBSERVACIONS:
En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d' assistir a les activitats programades
dins l’avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l’assignatura... ) podrà optar per
una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el dia i en l’horari establert al
calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l’avaluació ordinària. Aquesta prova consistirà en un únic
examen teòric i pràctic de tot el contingut de l'assignatura.
La sol·licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar abans de la setmana 4 amb acreditació documental
i, un cop feta, no es podrà modificar.

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà d’abandonar
l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra
normativa de règim intern de la UdL

Bibliografia i recursos d'informació

BESTEIRO, M.A. (2009): "Contabilidad Financiera Superior. Contabilidad de sociedades" Ed. Piramide

FERNANDO FERDANDEZ GONZALEZ (2017): "Contabilidad de sociedades" Centro de Estudios Financieros

GUZMÁN, PUERTO, MANZANO Y VILLACORTA (2013): "Contabilidad de sociedades de capital" LID

VARIOS AUTORES (2009) Manual de contabilidad de sociedades. C.T.O. Hacienda
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