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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11034 - Normes Internacionals i Consolidació
Crèdits 4,5 de presencials (112,5 hores) 3 de no presencials (75 hores) 7,5 de totals

(187,5 hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer 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

16:00 17:00 Dimecres 12/09/2016 12/02/2017 DB019.
Sol·licitar tutoria
prèvia per e-mailCarlos Mulet Forteza

carles.mulet@uib.es 17:00 18:00 Dijous 13/02/2017 31/07/2017 DB019.
Sol·licitar tutoria
prèvia per e-mail

Antoni Ramis Planas
antoni.ramis@uib.cat

17:00 18:00 Dijous 16/09/2016 23/06/2017 Jovellanos DB
206 - (*) Avisar

previament
per e-mail

Contextualització

L'assignatura cerca introduir a l'estudiant en 2 camps molt més complexes de comptabilitat superior:

1. Altres Normatives Comptables d'alta qualitat técnica i amb probable implantació a nivell mundial: Sistema
Comptable IASB i US GAAP.

2. Consolidació Comptable Multinacional: Adaptada a l'IASB i enfatitzant els efectes de la consolidació en
entorns multi-divisa i multi-sistema comptable.

Els principals resultats que els alumnes obtindran de l'aprenentatge són els següents:

1. Aplicar les normes internacionals d'informació financera.

2. Dominar els fonaments i les normes sobre la consolidació comptable.

3. Aplicar els diferents processos i mètodes de consolidació de la informació comptable.
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Requisits

Coneixements bàsics de comptabilitat són absolutament necessaris per el correcte anàlisi d'altres sistemes
comptables i del procés de consolidació.

Essencials
Coneixements bàsics de comptabilitat financera.

Recomanables
Coneixements del Sistema Comptable Espanyol

Competències

Les competències de l'alumne es basen el les seves capacitats de sintesi d'informació i conseqüències d'opcions
de comptabilització i criteris comptables.

Específiques
* CE1 - Capacitat de comprensió i interpretació de la teoria i de la normativa que regula l’elaboració

d’informació comptable..
* CE2 - Capacitat d’aplicació de la metodologia i del processos comptables d’alt nivell, en base a la

normativa aplicable..
* CE3 - Capacitat d’anàlisis i interpretació de la informació econòmica-financera emesa per organitzacions

amb l’objectiu de la presa de decisions amb esperit crític..

Genèriques
* CG1 - Capacitat de cerca i síntesi d’informació de diferents fonts amb l’objectiu de ser interpretada i per

emetre judicis crítics..
* CG2 - Capacitat d’adaptació a situacions complexes i a problemes de forma autònoma tant en el període

formatiu com a un futur professional en un entorn canviant..

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

Els continguts de l'assignatura estàn estructurats en dos blocs o parts. El primer bloc, NORMES
INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT, està format per 7 temes que tracten, entre d'altres qüestions,
els sistemes comptables vigents a Europa i Espanya, l'estructura de l'International Accounting Standards
Board i l'endorsement procedure. lesnormes IASB fonamentals, l'acord de Norfolk i lesprincipals diferències
entre l'IASB i la normativa US GAAP. El segon bloc, CONSOLIDACIÓ COMPTABLE, està format
per 5 temes que analitzen el concepte de grup comptable, elperímetre de consolidació, elsmètodes de

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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consolidació, leseliminacions recíproques i no recíproques i elsmètodes de tipus de canvi utilitzables al procés
de Consolidació.

Continguts temàtics
IASB. Normes Internacionals de Comptabilitat

Spanish GAAP. Sistemes Comptables en vigor a Espanya
a. Emisors de Normes Comptables a Espanya

b. El concepte de Comptable

c. Banc d'Espanya, ICAC, IASB, CNVM i Comptabilitat Pública

d. Evolució Previsible

IASB. International Accounting Standarts Board
a. El neixement de l'IASB

b. El Repte de l'IOSCO

c. Evolució de la Normalització Comptable a l'Unió Europea

d. El procés d'Endorsement

Estats Financers. Estats Financers segons ISAB GAAP
a. Definició d'Actius, Pasius, Ingressos i Despeses

b. Balanç i Compta de PiG

c. El Cash Flow i l'Estat de Variacions al Net

d. Models habituals d'Estats Financiers IASB

e. Els Models d'estats financers de la CNMV

f. Estats Financers Intermitjos.

Segmentació. Informació Comptable Segmentada
a. Segments Comptables a identificar segons IASB

b. Segments segons la Gestió de la Companyia

c. Segmentació Primaria i Secundària

d. Màxim i mínim segmentable

e. Segmentació d'Actius, Pasius, Resultats i Cash Flow

Arrendaments. Comptabilització D'Arrendaments
a. Arrendaments Financers i Operatius als sistemes comptables

b. Condicions per No Ser Arrendament Operatiu

c. Conseqüències de la comptabilització com a arrendament financer

d. Exposure Draft on Leases

e. Com quedarán els Balanços després de la nova IFRS?

Instruments Financers. Comptabilització, Valoració i Comptabilitat de Cobertures
a. IAS 32: Clasificació dels Instruments Financers

b. Que es un instrument financer? Derivats?
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c. Contabilització i Valoració d'Instruments Financers - IAS 39

d. Comptabilitat de Cobertures

e. IFRS 9 - Nova normativa sobre instruments financers

f. IFRS 7 - Informació a Revelar

IFRS v/s US GAAP. Diferències entre US GAAP i IFRS
a. L'acord de Norfolk

b. Diferències de partida i punt de vista

c. Diferències Comptables més Importants

CONSOLIDACIÓ COMPTABLE. CONSOLIDACIÓ COMPTABLE
GRUP. Perímetre de Consolidació

a. Grup Comptable

b. Perímetre de Consolidació

c. Diferències entre Perímetre i Grup

d. Control i Influència Significativa

MÈTODES. Mètodes de Consolidació
a. Integració Global o Full Method

b. Posta en Equivalència o Mètode de la Participació

c. Integració Proporcional

d. IAS 27, 28 i 31

e. Joint Ventures

HOMOGENEITZACIÓ. Homogeneització Comptable, Temporal i Monetària
a. Diferents Sistemes Comptables, Quin utilitzam?

b. Mètodes de Tipus de Canvi Utilizables

c. Homogeneització Temporal

ELIMINACIONS. Eliminacions Recíproques i No Recíproques
a. Eliminacions a Consolidació

b. Eliminacions Recíproques

c. Eliminacions No Recíproques

d. Quadren les eliminacions d'un consolidat?

CONCEPTES BÀSICS. Noves Partides Consolidades
a. Minoritaris

b. Participacions posades en equivalència

c. Reserves Consolidades i Diferencies de Conversió
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d. Que és un Consolidat?

Metodologia docent

La metodologia está basada en la participació, comentaris d'exemples i experiències aportades.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Leccions Magistrals Grup gran (G) Exposició de continguts per part del professor, anàlisi
de competències, explicació i demostració de capacitats,
habilitats i coneixements a l'aula.

40

Classes pràctiques Exemples Pràctics
d'Aplicació

Grup mitjà (M) Resolució de problemes i / o de casos per part del professor
mitjançant la interacció i activitat de l'alumne.

62.5

Avaluació Examen final Grup gran (G) Conjunt de proves orals i / o escrites emprades en l'avaluació.
Examen final.

L'examen final consistirà amb la realització d'una prova del
bloc I de l'assignatura i una altre del segon bloc de la mateixa.
Només hauran de realitzar aquest examen els alumnes que
no hagin aprovat l'assignatura i/o que els quedi pendent la
superació d'algun dels blocs de la mateixa.

3

Avaluació Examen Parcial
Consolidació

Grup gran (G) Conjunt de proves orals i / o escrites emprades en l'avaluació.
Avaluació del coneixement adquirits per l'alumnat al bloc de
Consolidació Financera. Permet eliminar matèria de l'Examen
Final.

2

Avaluació Examen Parcial
d'IFRS

Grup gran (G) Conjunt de proves orals i / o escrites emprades en l'avaluació.
Avaluació del coneixement adquirit per l'alumnat al bloc de
normativa IFRS. Permet eliminar matèria de l'Examen Final

2

Avaluació Treball Final Grup petit (P) Realització de treballs sobre un tema de l'assignatura.
Activitat supervisada amb participació compartida.Treball
Inidividual d'un cas pràctic de consolidació i IFRS.

1

Avaluació Treball final Grup gran (G) Realització de treballs acompanyats de l'exposició en grup
sobre un tema de l'assignatura. Activitat supervisada amb
participació compartida. Treball d'elaboració d'uns Estats
Financers Consolidats en IASB a exposar davant tota la classe.

2

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
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i preparació de
treball

Preparació individual de lectures, resolució de problemes, i estudi per a les
proves. Preparació de resolució de problemes a exposar o en lliurar en les
classes presencials pràctiques o en espais virtuals.

75

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

Hi ha dos itineraris d'avaluació. Els alumnes s'acolliran per defecte al sistema d'avaluació corresponent a
l'Itinerari A, llevat que sol·licitin al professor acollir-se al itinerari B.
Els alumnes que no hagin pogut fer els exàmens parcials per algun dels motius exposats en el reglament
acadèmic (o altres degudament justificats) podran recuperar aquestes proves en la mateixa data que la
d'avaluació de l'examen final de l'assignatura.

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Conjunt de proves orals i / o escrites emprades en l'avaluació. Examen final. L'examen final consistirà amb la

realització d'una prova del bloc I de l'assignatura i una altre del segon bloc de la mateixa. Només hauran de
realitzar aquest examen els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura i/o que els quedi pendent la superació
d'algun dels blocs de la mateixa.

Criteris d'avaluació L'alumne s'enfrontarà a una prova escrita respecte als Bloc I i II.
Els alumnes que hagin obtingut, com a mínim, una nota de 4,5 punts en l'examen del bloc I, en l'examen final tan
sols hauran de examinar-se del bloc II de l'assignatura. De la mateixa manera, els alumnes que hagin obtingut,
com a mínim, una nota de 4,5 punts en l'examen del bloc II, a l'examen final tan sols hauran de examinar-se
del bloc I de l'assignatura.

El pes d'aquesta prova dependrà de les parts a les que s'hagi d'examinar l'alumne, anant d'un 0%, en el cas de
que l'alumne no hagi de recuperar cap examen parcial, d'un 30%, en el cas que tan sols hagi de recuperar un
examen parcial, al 60% en el cas que els hagi de recuperar a tots dos.
Independentment de la nota obtinguda en aquest examen, els alumnes que suspenguin l'assignatura en la
convocatòria ordinària hauran recuperar aquest examen a la convocatòria extraordinària.
La convocatòria extraordinària consistirà en un únic examen final en el qual entraran les problemàtiques
analitzades en els blocs I i II de l'assignatura. Aquest examen final tindrà un pes del 60% de la nota final de
l'alumne.

Pels alumnes de l'itinerari B, la prova consistirà en la realització de dos parcials, un de consolidació i l'altre
d'IFRS.

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 60% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4.5
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Examen Parcial Consolidació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Conjunt de proves orals i / o escrites emprades en l'avaluació. Avaluació del coneixement adquirits per

l'alumnat al bloc de Consolidació Financera. Permet eliminar matèria de l'Examen Final.
Criteris d'avaluació Els alumnes que obtinguin, com a mínim, una nota de 4,5 punts en aquesta prova no hauran de tornar-se a

examinar d'aquest bloc en l'examen final de l'assignatura.
Independentment de la nota obtinguda en aquest examen, els alumnes que suspenguin l'assignatura en la
convocatòria ordinària hauran recuperar aquest examen a la convocatòria extraordinària.
La convocatòria extraordinària consistirà en un únic examen final en el qual entraran les problemàtiques
analitzades en els blocs I i II de l'assignatura. Aquest examen final tindrà un pes del 60% de la nota final de
l'alumne.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4.5
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen Parcial d'IFRS

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Conjunt de proves orals i / o escrites emprades en l'avaluació. Avaluació del coneixement adquirit per

l'alumnat al bloc de normativa IFRS. Permet eliminar matèria de l'Examen Final
Criteris d'avaluació Els alumnes que obtinguin, com a mínim, una nota de 4,5 punts en aquesta prova no hauran de tornar-se a

examinar d'aquest bloc en l'examen final de l'assignatura.
Independentment de la nota obtinguda en aquest examen, els alumnes que suspenguin l'assignatura en la
convocatòria ordinària hauran recuperar aquest examen a la convocatòria extraordinària.
La convocatòria extraordinària consistirà en un únic examen final en el qual entraran les problemàtiques
analitzades en els blocs I i II de l'assignatura. Aquest examen final tindrà un pes del 60% de la nota final de
l'alumne.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4.5
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Treball Final

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Realització de treballs sobre un tema de l'assignatura. Activitat supervisada amb participació

compartida.Treball Inidividual d'un cas pràctic de consolidació i IFRS.
Criteris d'avaluació Aquesta prova avaluativa només l'hauran de realitzar els alumnes de l'itinerari B.

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari B



Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 11034 - Normes Internacionals i

Consolidació
Grup Grup 1, 1S
Guia docent B
Idioma Català

8 / 8

Data de publicació: 18/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1301:22 de 29/06/2017

Treball final

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Realització de treballs acompanyats de l'exposició en grup sobre un tema de l'assignatura. Activitat

supervisada amb participació compartida. Treball d'elaboració d'uns Estats Financers Consolidats en IASB a
exposar davant tota la classe.

Criteris d'avaluació Aquesta prova avaluativa només l'hauran de realitzar els alumnes de l'itinerari A.

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària


