Es tracta d’un curs modular, per tant, existeix l’opció de matricular-se de forma
independent a cadascun dels mòduls, o bé fer el curs sencer.
Curs eminentment pràctic i participatiu, en el que una part del temps, es destina a
l’aprenentatge de base i l’altra a simulacions comptables, liquidació d’impostos i anàlisi
d’empreses.

DIRIGIT A:
Empresaris, professionals, directius, estudiants,..., que volen entrar en el mon de
l’empresa des de la base i arribar a dominar la comptabilitat tan d’una empresa individual
com d’una societat, liquidar impostos i analitzar l’empresa amb tota la seva amplitud,
d’una manera dinàmica i en clau de futur empresarial. No son necessaris coneixements
previs.

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS:
Obtenir la capacitació suficient per al registre i comptabilització de qualsevol document
mitjançant la comptabilitat per partida doble.
Capacitar a l’alumne suficientment per a poder portar la comptabilitat d’una petita o
mitjana empresa i els seus llibres oficials de comptabilitat.
Conèixer la fiscalitat bàsica de l’Impost de Societats i la seva comptabilització.
Obtenir les competències necessàries per a poder analitzar els estats comptables d’una
empresa, determinant les mancances i les fortaleses, així com al diagnòstic de les
problemàtiques econòmiques i financeres derivades de la seva activitat.
Indicar les possibles solucions a les errades, mancances o dificultats diagnosticades
prèviament amb l’anàlisi econòmic i financer.

OBJECTIUS DEL CURS:
Elaborar els comptes anuals que s’estableixen obligatoris, i adquirir coneixements de les
obligacions fiscals.

CONTINGUTS DEL CURS:
Mòdul I. Comptabilitat Financera. Iniciació……………………………………

40 hores

1. Concepte i objectiu de la Comptabilitat.
2. Patrimoni i balanç.
3. Fets comptables i modificacions en el patrimoni.
4. Registre d’operacions: els conceptes.
5. Llibre Diari.
6. Confecció del balanç de comprovació de sumes i saldos.
7. Comptabilització d’ingressos, despeses, inversions, Impost del Valor Afegit i
amortitzacions.
8. Balanç de Situació.
9. Compte de Pèrdues i Guanys.
10. Procés comptable.
11. Tipus d’empresa i requisits mercantils i fiscals (empresari individual, comunitat de
béns, societat civil particular, societat limitada i societat anònima).
12. Tancament de l’exercici.
Mòdul II. Comptabilitat Financera Avançada. PGC..................................

35 hores

1. Pla General Comptable.
2. Principis comptables.
3. Normes de registre i valoració. Obligatorietat.
4. Normes específiques sobre immobilitzat i existències.
5. Finançament: descompte d’efectes i similars, arrendament financer, rènting i a
altres modalitats.
6. Amortització: comptabilització i mètodes. Amortització fiscal i amortització
comptable.
7. Provisions.
8. Comptabilització de l’Impost de societats.
9. Actius i passius financers (renda fixa i renda variable) i la seva comptabilització.
10. Accions, obligacions, bons, pagarés d’empresa, fons d’inversió, derivats (futurs i
opcions), swaps.

11. L’Estat de canvis en el Patrimoni Net.
12. L’Estat de Fluxes d’Efectiu.
Mòdul III. Fiscalitat................................................................................

35 hores

1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.
2. El fet imposable i subjecte passiu.
3. Concepte i règims de determinació.
4. Base imposable.
5. Excepcions al resultat: amortitzacions, provisions, pèrdues per deteriorament,
ingressos i despeses no computables, partides no deduïbles, imputació temporal
d’ingressos i despeses. Regles de valoració fiscal i valoració comptable.
6. Compensació de bases imposables negatives.
7. Determinació de la quota íntegra.
8. Liquidació: Deduccions i bonificacions. Quota líquida i quota de l’exercici.
Esquema liquidatori.
9. Càlcul de l’impost sobre beneficis a partir de les dades comptables prèvies.
10. Confecció del model 200 (Impost Societats) a partir dels Comptes Anuals aportats i
diferències detectades.
11. Exemples i casos pràctics.
Mòdul IV. Anàlisi de Balanços...................................................................

35 hores

1. Anàlisi i diagnosi financera: fons de maniobra, solvència, liquiditat, tresoreria i
endeutament i els seus ratios.
2. Anàlisis de la rendibilitat: rendibilitat econòmica, rendibilitat financera, marge, i
palanquejament financer. Descomposició de Dupont.
3. Anàlisis del cicle d’explotació: rotacions, període de maduració, cicle de caixa i
fons de maniobra necessari. Tresoreria mínima.
4. Anàlisi del cash-flow.
5. Facturació: volum de vendes en punt mort. Costos directes i indirectes.
6. Previsió de vendes i despeses.
7. Introducció a l’anàlisi d’inversions: VAN (valor actual net) i TIR (Taxa interna de
rendibilitat).
8. Exemples i casos pràctics.

CAPTACIÓ DEL CURS:
Superant aquest curs, l’alumne tindran els coneixements necessaris pel control de la
comptabilitat, gestió i direcció de l’empresa.

DATA INICI: 19/01/2018
DATA FI: 28/06/2018
DURADA: 115 hores
HORARI: Divendres, de 09.00 a 14.00 hores
PREU:
1250 Euros + IVA ( 100% bonificables sempre i quan l’ empresa tingui crèdit suficient
aquest 2018). Recordeu que l’ Iva no és bonificable ja que té la seva pròpia liquidació.

