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RESUM
L'assignatura COMPTABILITAT DE GRUPS EMPRESARIALS aborda l'estudi i l'elaboració de la
informació comptable que han de presentar els grups d'empreses.
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar els fonaments que permeten abordar l'elaboració de la
informació comptable que han d'elaborar els grups empresarials: els comptes anuals consolidats. Per a
això, partint de la referència a les normes comptables de rang internacional que han inspirat el
desenvolupament normatiu d'aquesta matèria a Espanya, s'analitzaran els aspectes tècnics de les
normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats vigents al nostre país.
En virtut de les normes esmentades, aquelles societats que exerceixin control sobre altres, estan
obligades a formular, a més dels seus comptes anuals individuals, les denominades comptes
consolidats aplicant uns mètodes i tècniques concretes que gaudeixen de certa homogeneïtat en l'àmbit
internacional.
El contingut del programa s'ocupa dels principals aspectes de l'elaboració dels comptes consolidats, que
es refereixen a:
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• La identificació dels diferents vincles que poden donar lloc al fet que dues o més societats estableixin
unes polítiques operatives i financeres comuns, adquirint la consideració de grup d'empreses en
l'àmbit comptable.
• L'estudi dels mètodes fonamentals de tractament de la informació comptable de cada un dels tipus de
societats vinculades.
• El desenvolupament de les fases per a l'elaboració dels estats financers consolidats.
• L'estudi del tractament que rep el compte d'inversions financeres, representativa de la participació en
altres societats, i de les seves variacions (augments o disminucions de la participació)
• L'anàlisi de la consideració que han de rebre els resultats generats per operacions internes, ja sigui
per venda d'actius, prestació de serveis o operacions financeres.
• L'elaboració dels estats comptables consolidats quan inclouen societats dominades indirectament o
incorporen societats associades o multigrup.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
No s'han establert.

COMPETÈNCIES
1313 - Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'organització i planificació.
- Capacitat de prendre decisions.
- Compromís amb l'ètica i la responsabilitat social.
- Gestionar el temps de manera efectiva.
- Ser capaç d'elaborar i interpretar la informació comptable, tant la financera, destinada als usuaris
externs, com la interna, destinada al control de gestió i la presa de decisions.
- Capacitat per a elaborar, interpretar i analitzar adequadament els estats financers de les
organitzacions, així com comprendre les seues implicacions en altres decisions i àrees empresarials.
- Capacitat per a avaluar les conseqüències econòmiques i financeres de l'aplicació de la normativa
comptable espanyola.
- Capacitat per a comparar i establir analogies entre la regulació comptable espanyola i la
internacional.
- Conèixer els mètodes comptables apropiats per a la consolidació d'estats financers i les
combinacions de negocis.
- Capacitat per a dissenyar la política comptable d'una empresa o grup empresarial.
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RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Subministrar informació financera objectiva, periòdica, verificable, rellevant i oportuna a la direcció de
l'empresa.
Analitzar i aplicar els principis de comptabilitat generalment acceptats.
Aplicar els criteris de valoració adequats per registrar els fets econòmics que afecten el patrimoni
empresarial.
Valorar l'impacte sobre els estats financers de canvis en la política comptable.
Realitzar anàlisis comparatives entre la normativa comptable espanyola i la internacional i aplicar
analogies quan les normes espanyoles no contemplin una pràctica comptable.
Aplicació del mètode d'adquisició en les combinacions de negocis.
Consolidar els estats financers d'un grup empreses.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. CONCEPTE DE GRUP DE SOCIETATS I CONSOLIDACIÓ
1.1. Combinacions de negocis i informació comptable.
1.2. Normativa per a la formulació dels comptes anuals consolidats.
1.3. Concepte de grup: societats dominant i dependent.
1.4. Altres tipus de societats: multigrup i associada.
1.5. L'obligació de presentar comptes anuals consolidats i excepcions.

2. ELS MÈTODES DE CONSOLIDACIÓ
2.1. Tipus de participació patrimonial.
2.2. Tants de participació: nominal, de control i efectiu d'interès patrimonial.
2.3. Els mètodes d'integració global i proporcional i el procediment de posada en equivalència.
2.4. El procés de consolidació comptable.
2.5. Conjunt consolidable i perímetre de consolidació.

3. FASES DELS MÈTODES D'INTEGRACIÓ
3.1. Fase d'homogeneïtzació.
3.2. Fase d'agregació.
3.3. Fase d'eliminacions.

4. ELIMINACIÓ INVERSIÓ-PATRIMONI NET
4.1. Valoració de la inversió: cost de la combinació de negocis.
4.2. Valoració del patrimoni net de la societat dependent.
4.3. La data d'adquisició del control.
4.4. La participació dels socis externs.
4.5. L'eliminació inversió-patrimoni net en exercicis posteriors.
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5. ELIMINACIONS DE PARTIDES INTRAGRUP I RESULTATS INTERNS
5.1. Eliminació de partides recíproques o intragrup.
5.2. Eliminació de resultats per operacions internes.
5.3. Operacions internes d'existències.
5.4. Operacions internes d'immobilitzat.
5.5. Eliminació per dividends interns.

6. MODIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ I/O del PERCENTAGE DE PARTICIPACIÓ
6.1. Inversió addicional.
6.2. Subscripció proporcional a una ampliació de capital.
6.3. Subscripció més que proporcional a una ampliació de capital.
6.3. Venda de títols sense pèrdua del control.

7. EL DOMINI INDIRECTE
7.1. Eliminació inversió-patrimoni net per etapes.
7.2. Consolidació del grup i del subgrup quan aquest es constitueix posteriorment.
7.3. Consolidació del grup quan preexisteix un subgrup.

8. EL MÈTODE D'INTEGRACIÓ PROPORCIONAL
8.1. L'aplicació del mètode d'integració proporcional.
8.2. Les societats multigrup.
8.3. Característiques del mètode d'integració proporcional.
8.4. Metodologia del mètode d'integració proporcional.

9. EL PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA
9.1. L'aplicació del procediment de posada en equivalència.
9.2. Les societats associades.
9.3. Característiques del procediment de posada en equivalència
9.4. Metodologia del procediment de posada en equivalència.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en aula
Estudi i treball autònom
TOTAL

Hores
30.00
30.00
90.00
150.00

% Presencial
100
100
0

METODOLOGIA DOCENT
La COMPTABILITAT DE GRUPS EMPRESARIALS té un contingut eminentment pràctic, sobre el qual
s'aprofundeix a través de l'estudi de casos que es desenvoluparan en les classes o s'encarregaran als
estudiants com a treball personal.
Les classes teòriques tenen caràcter teòric-pràctic, ja que es combina en elles una exposició de la
matèria a tractar en cada sessió amb l'exemplificació i la resolució de casos pràctics proposats pel
professor, per a la millor comprensió de la teoria.
És molt convenient que els temes a tractar en les classes de teoria s'estudiïn prèviament, per
aconseguir una millor comprensió de la matèria en la seva explicació pel professor. Els temes són
tractats estan basats en el manual de referència. El professor indicarà els punts concrets del manual.
Les classes pràctiques es basen en supòsits pràctics dissenyats per aplicar els coneixements adquirits
en les classes teòriques, de manera que ambdues es complementen. A partir d'aquests supòsits,
s'efectuarà una aplicació concreta de les normes i tècniques de consolidació comptable.
Els estudiants disposaran de material normatiu per a la resolució dels casos pràctics en les classes,
però no en els exàmens.

AVALUACIÓ
La qualificació final de l'estudiant està formada per dos components:
• Examen final, que té una ponderació del 80%;
• Avaluació contínua, que té una ponderació del 20%.
L'examen final, és una prova escrita de síntesi que es realitzarà en la data oficial i es requereix una
qualificació mínima de 5 punts sobre 10 per superar la mateixa.
L'avaluació contínua s'obtindrà després de la consideració per part del professor de diversos aspectes,
com són:
• Activitats avaluatives individualitzades a l'aula.
• Resolució de problemes o casos pràctics a l'aula i exposició.
• Altre tipus de participació activa a classe.
La avaluació contínuaes considera no recuperable.
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La qualificació final de l'estudiant s'obtindrà com a suma de la qualificació de l'avaluació continuada
més la qualificació de l'examen final, sempre que es supere aquest examen. En cas de no superar
l'examen final la qualificació màxima serà de 4,5.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Serra, Vicente; Labatut, Gregorio; Arce, Miguel; Cervera, Natividad; Pardo, Francisca (2017):
Consolidación contable de grupos empresariales, Ed. Pirámide.

Complementàries
- Código de Comercio:
Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. (Texto
consolidado: 2017/11/25).
- Ley de Sociedades de Capital:
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. (Texto consolidado: 2017/11/25).
- Ley de Auditoría de Cuentas:
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. (Texto consolidado: 2017/11/25).
- Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas:
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. (Texto
consolidado: 2016/12/17).
- Plan General de Contabilidad:
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad. (Texto consolidado: 2016/12/17).
- Reglamentos de la Unión Europea:
Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002 relativo
a la aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad
Texto consolidado de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en
www.icac.meh.es
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