PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ

Econòmica i financera
Gestió comptable
Codi 03182313

Objectius:

Cada dia l’empresa necessita ser més competitiva i per això, entre d’altres coses, ha de
controlar bé les despeses, millorar els seus ingressos i obtenir una major rendibilitat.

Cambra de Comerç de Sabadell

És per això que aquest curs té tres objectius bàsics:
1. Proporcionar els coneixements conceptuals i pràctics necessaris per portar a terme,
correctament, la comptabilitat d’una empresa d’acord amb el Pla General Comptable.
2. Permetre interpretar els estats comptables de forma que aquests resultin útils per a la
presa de decisions.
3. Veure aquells aspectes fiscals que més incideixen en la comptabilitat.
En una primera part del curs, s’abordarà la comptabilitat des d’una perspectiva conceptual
i de funcionament del cicle comptable. En la segona part es focalitzarà més en l’aplicació
del Pla General Comptable, tant pel que fa a comptabilització d’operacions com a la
confecció dels estats comptables. En la darrera i última part es tractarà l’anàlisi d’estats
financers, que ha de permetre llegir i interpretar un balanç i un compte de resultats
de manera que, amb una metodologia pràctica i senzilla, es pugui obtenir la màxima
informació sobre l’evolució econòmica i financera de l’empresa i d’aquesta manera poderse anticipar a possibles dificultats futures i prendre decisions estratègiques i operatives
amb major coneixement.

Temari:

1. Conceptes i característiques fonamentals de la comptabilitat
2. El balanç de situació
3. El resultat
4. Registre de fets comptables
5. El cicle d’operacions comptables
6. Amortitzacions, previsions i deterioraments
7. Criteris de valoracions d’existències
8. Distribució del resultat i comptabilització de l’Impost de Societats
9. Normativa mercantil que afecta la comptabilitat
10. Pla General Comptable: característiques, estructura i funcionament
11. Estructura i anàlisi dels grups del Pla General Comptable
12. Memòria i comptes anuals segons el PGC
13. Introducció a la fiscalitat aplicada a la comptabilitat
14. Revisions finals del tancament de l’exercici
15. Anàlisi i interpretació dels estats comptables
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Professors:

Ángel González. Llicenciat en dret. Assessor fiscal. Inspector d’Hisenda de l’Estat.
Agustí Mañosa. Llicenciat en ciències empresarials i ADE. Soci-auditor de GFS auditores
asociados, SL.
Joan Valls. Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, diplomat en direcció
general i en direcció financera per ESADE.

Certificat - Doble titulació:

La Cambra de Comerç de Sabadell i la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya atorgaran el diploma de Curs d’Especialització i el Certificat d’Especialització
Universitària respectivament a tots aquells participants que assisteixin com a mínim a
un 80% de les sessions.
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A banda, els alumnes a que acreditin una formació universitària prèvia, podran optar al
títol d’Expert Universitari.

Durada: 80 hores
Dates: del 18 d’octubre de 2018 al 4 d’abril de 2019
Horari: els dijous, de 16.15 a 20.15 h
Drets d’inscripció:
1.143 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
1.524 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
1.905 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES
Amb la col·laboració de:

Per a més informació vegeu el fullet específic d’aquest curs consulteu
el nostre web: www.cambrasabadell.org/gestiocomptable

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com

