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1. OBJECTIUS

L’entorn dinàmic i  competitiu del món actual en el què estan immerses la major
part de les empreses condiciona i obliga a aquestes a ajustar contínuament tant els
productes o serveis que  comercialitza com els seus preus de venda.

A fi de poder competir en preus necessita controlar l’evolució de les seves despeses,
utilitzant un sistema d’informació que permeti assumir responsabilitats en la presa
de decisions d’una manera organitzada. La comptabilitat de costos és principalment
una eina per a la gestió i constitueix una de les fonts d’informació més eficaces amb
les que compta una empresa.

La comptabilitat  de costos té una caràcter intern.  D’aquí  es  desprèn un  primer
objectiu  que  serà  justificar  la  comptabilitat  de  costos  front  la  comptabilitat
financera, presentant les característiques diferencials entre una i l’altra.

Un altre objectiu serà : Obtenir els cost de fabricació dels productes, dels centres i
del  total  de  l’empresa  per  a  continuació  poder  determinar  també els  preus  de
venda, controlar i  valorar els inventaris  de productes en curs de fabricació i  de
productes acabats i,  finalment determinar el resultat intern per poder exercir un
control sobre el compte d’explotació de l’empresa.

2. CONTINGUTS

3. PROGRAMA

TEMA 1 : CONCEPTE I OBJECTIUS DE LA COMPTABILITAT DE COSTOS

1.1. Concepte de la Comptabilitat de costos
1.2. Objectius de la Comptabilitat de costos
1.3. Delimitació entre Comptabilitat Analítica i Comptabilitat General

TEMA 2 : CONCEPTES BÀSICS

2.1. Concepte de cost
2.2. Diferència entre despesa i cost
2.3. Conceptes tècnics i conceptes econòmics
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TEMA 3 : CLASSIFICACIONS DE COSTOS

3.1. Costos externs- Costos calculats
3.2. Costos de producció-Costos de distribució-Costos d’Administració
3.3. Costos directes-Costos indirectes
3.4. Costos històrics-Costos estàndard
3.5. Costos controlables-Costos no controlables
3.6. Costos fixes-Costos variables

TEMA 4 : MÈTODES PER DETERMINAR COSTOS I RESULTATS

4.1. Full-Cost
4.2. Funcional
4.3. Direct-cost
4.4. Imputació racional : cost de subactivitat.

TEMA 5 : ELS COSTOS DELS FACTORS

5.1. Cost de materials : control i criteris de valoració d’inventaris
5.2. Cost de la mà d’obra : objectius del seu càlcul i costos incorporables
5.3. Cost de fabricació : principals costos incorporables

TEMA 6 : COST DE FABRICACIÓ I COST DE VENDES DEL PRODUCTE ACABAT

6.1. Càlcul del cost de fabricació : Diferències entre el sistema full-cost i direct-
cost
6.2. Valoració d’existències de producte acabat segons els dos mètodes
6.3. Tractament comptable del producte en curs de fabricació : el concepte de
producció equivalent

TEMA 7 : ELS CENTRES DE COST

7.1. El repartiment de costos entre els centres
7.2. Centres principals i centres auxiliars : el subrepartiment
7.3. Imputació dels costos als productes : unitats d’obra

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Apunts de classe
Bloc d’exercicis (lliurats a fotocopisteria)
Apunts complementaris (lliurats a fotocopisteria)
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6. AVALUACIÓ

El curs de Comptabilitat de Costos  I serà avaluat mitjançant un examen final al
juny i un altre al setembre (per a l’estudiant que hagi suspès o no s’hagi presentat
al mes de juny). L’examen constarà de dues proves: una prova teòrica (tipus test) i
una prova pràctica. La nota que permet superar l’examen és cinc o més punts sobre
deu en cadascuna de les dues proves.

A l’examen només es podrà portar el bolígraf i la calculadora.
Serà necessari presentar el DNI.
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