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DATOS IDENTIFICATIVOS
Análise contable
Materia
Análise contable
Código
V03G720V01425
Titulacion
PCEO Grao en
Administración e
Dirección de
Empresas/Grao
en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía ﬁnanceira e contabilidade
Coordinador/a Crespo Domínguez, Miguel Ángel
Profesorado
Crespo Domínguez, Miguel Ángel
Correo-e
macrespo@uvigo.es
Web
Descrición
Análise da información ﬁnanceira das sociedades mercantiles, a través das súas contas anuais.
xeral
Competencias
Código
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade pra analizar e evaluar a situación economico-ﬁnanceira das sociedais mercantís
Contidos
Tema
1. A Análise Financeira

Competencias

Introdución
A Información Económico-Financeira:
Fundamentos e Obxectivos

2. Os Estados Financeiros

3. Consolidación de Estados Financeiros

4. A Opinión de Auditoría

5. A Análise Económica-Financeiro

6. Os Mercados de Capitais: Información e
Goberno Corporativo

Balance
Resultados
Estado de Cambios no Patrimonio
Estado de Fluxos de Tesouraría
Memoria
Introdución
As Combinacións de negocios
O Control Societario
Os Métodos de Consolidación
Introdución
As Normas de Auditoría
O Informe de Auditoría
Introdución
Instrumentos e Técnicas da Análise
Detección de Prácticas de *Distorsión da Información Financeira
Cálculo e Avaliación da Rendibilidade
Cálculo e Avaliación do Risco
Predición da Insolvencia Empresarial
A Cualiﬁcación de Títulos
Introdución
A información ﬁnanceira nos Mercados Financeiros
O Goberno Corporativo
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Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
45
87
132
Resolución de problemas
22.5
45
67.5
Seminario
7.5
15
22.5
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral

Resolución de
problemas

Seminario

Descrición
Exposición na aula por parte do profesor
dos contidos máis relevantes,
a partir da base de material docente posto
a disposición dos alumnos en plataforma e
bibliografía indicada.
Proposta de exercicios prácticos en grupo de laboratorio
reducido como complemento da
explicación teórica dos contidos da
materia. Resolución conxunta cos alumnos
e atención personalizada do docente.
Resolución de dúbidas aos alumnos e
consideración, cando cumpra, de ferramentas
informáticas.
Control do proceso de aprendizaxe dos
alumnos e avaliación do coñecemento en grupos
reducidos a partir de actividades
propostas polo profesor e a súa resolución e
interacción cos alumnos.
Posibilidade de avaliación de coñecementos e habilidades.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas

Proposta de exercicios prácticos en grupo de laboratorio reducido como complemento da
explicación teórica dos contidos da materia. Resolución conxunta cos alumnos e atención
personalizada do docente. Resolución de dúbidas aos alumnos e consideración, cando cumpra, de
ferramentas informáticas.

Seminario

Resolución conxunta cos alumnos e atención personalizada do docente. Resolución de dúbidas
aos alumnos e consideración, cando cumpra, de ferramentas informáticas.

Avaliación
Descrición
Seminario

Evidencias de aprendizaxe a través dun conxunto de actividades
propostas ao alumno para consolidar o seu proceso de aprendizaxe
durante o curso académico e avaliadas en grupo reducido con
carácter voluntario.
Avaliación de habilidades de traballo en grupo e adaptación a
contornas de traballo con especial énfase no comportamento social
Exame de preguntas de Resolución dunha proba escrita presencial, ao ﬁnal do cuadrimestre,
desenvolvemento
sobre a adquisición de competencias da materia.
En caso de non superar a materia por avaliación continua, o alumno
deberá obter un mínimo de 5/10 nesta proba.

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
75

25

Outros comentarios sobre a Avaliación
En avaliación continua, cada proba puntua sobre 10 puntos pero a ponderación é: Contas Individuais 15%, Contas
Consolidadas 15%, Analisis Contable 15% e Aspectos teóricos e Informes de Auditoria 30%.
Os estudantes que obtivesen máis de 4 puntos en cada proba e cuxa nota media sexa igual ou superior a 5 puntos
superarían a materia.
O exame ﬁnal permitirá mellorar a nota obtida en avaliación continua.
Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudante poderá optar por ser avaliado cun exame ﬁnal que suporá
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o 100% da cualiﬁcación. Igual para a segunda convocatoria.
Na convocatoria de ﬁn de carreira, o exame suporá o 100% da cualiﬁcación.
As datas de exames deberán ser consultadas na Páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Crespo, Información ﬁnanciera y Análisis de Estados Financieros, 3ª,
Revsine, Collins, Johnson, Financial Reporting and Analysis, 5ª,
Alvarez Melcón y Corona Romero, Cuentas Anuales Consolidadas,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade ﬁnanceira II/V03G020V01401
Empresa: Contabilidade ﬁnanceira I/V03G020V01301
Outros comentarios
Imprescindible levar a asignatura al día.
Esta materia no PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Derecho se imparte no segundo cuatrimestre do
cuarto curso sendo o profesor responsable Miguel Ángel Crespo Domínguez.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen:
Todas
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
Ningunha
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
Despacho virtual (568) e correo electrónico
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir:
En principio, ningún
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
Suﬁciente co facilitado e o material dispoñible para os estudantes de Moovi
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas pendentes que se manteñen
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Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas que se modiﬁcan
[Proba anterior] => [Proba nova]
* Novas probas
* Información adicional
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