Curs de Comptabilitat Avançada

Pla General Comptable

ADREÇAT A:
Persones que coneguin la comptabilitat bàsica: estudiants, personal, administratius o qualsevol
persona que vulgui aprofundir en el PGC.

OBJECTIUS:
-Aprendre amb certa profunditat el funcionament dels comptes segons la normativa de PGC.
-Aprendre les normes de valoració de compres i vendes, immobilitzats, existències i passius.
-Aprendre els principis de comptabilització comptable i les diferències amb les taules fiscals aprovades
per l’ AEAT.
-Aprendre les provisions, els límits fiscals imposats per la normativa de l’ Impost de Societats, la
comptabilització dels arrendaments financers (leasings) i les seves diferències fiscals generades.
-Aprendre a comptabilitzar l’ Impost de Societats.
-Aprendre a confeccionar perfectament els Comptes Anuals, incloent Balanç, Pèrdues i Guanys,
Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxes d’ Efectiu, així com qualsevol dels
apartats que requereix la Memòria Explicativa.

CONTINGUTS:
Pla General Comptable.
Principis comptables.
Normes de registre i valoració. Obligatorietat.
Normes específiques sobre immobilitzat i existències.
Finançament: descompte d’ efectes i similars, arrendament financer, rènting i a altres modalitats.
Amortització: comptabilització i mètodes. Amortització fiscal i amortització comptable.
Provisions.
Comptabilització de l’ Impost de societats.
Actius i passius financers (renda fixa i renda variable) i la seva comptabilització.
Accions, obligacions, bons, pagarés d’ empresa, fons d’ inversió, derivats (futurs i opcions), swaps.
L’ Estat de canvis en el Patrimoni Net.
L’ Estat de Fluxes d’ Efectiu.

FORMADOR:
Luis Roman.
Consultor de Marketing online, SEO i disseny web.
Especialista en crear, optimitzar i guiar les empreses i els seus negocis online en el món digital. DAT

CALENDARI:
Del 4 de març al 3 d’abril de 2019
Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 20:30 h
Durada: 35 hores
Lloc d'impartició: Cambra de Comerç de Valls - C/Jacint Verdaguer,1 - 43800 Valls
Cost: 475 € + IVA /Alumne
Quantitat màxima bonificable: 455 €/alumne

