
COMPTABILITAT - 3r NIVELL

· Dates i horaris: del 17 al 20 i del 25 al 27 de juny, de 18 a 21 h (el 27 es farà fins a les 20 h)
· Durada: 20 hores
· Dirigit a: tots  els alumnes que  hagin assistit als anteriors cursos de comptabilitat (nivells I i 

II), així com tots els administratius, secretaris, comerciants i altres persones que tinguin 
coneixements comptables i financers i que, pel seu treball, necessitin utilitzar i comprendre 
documents i operacions comptables. 

· Objectius: continuar amb la formació ja iniciada en els cursos de comptabilitat I i II, per tal 
que els alumnes consolidin les tècniques de comptabilitat general, de manera que al finalitzar 
el curs hagin reforçat els seus coneixements en l’àmbit comptable i financer de l’empresa.

· Preu: 310 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Carla Almansa Garcia - Llicenciada en Administració i Direcció 

d’Empreses per la Universitat de Girona. Assessora d’empresa a Crowe Andorra (Alfa Capital),    
amb àmplia experiència tant en matèria comptable com en matèria fiscal i tributària, tant a nivell 
nacional com internacional.

1. Anàlisi de Balanç
 a) Conceptes bàsics: definició i estructura
 b) Les masses patrimonials
  · Actius no corrents
  · Actius corrents
  · Patrimoni net
  · Passius exigibles
  · Anàlisi del balanç de situació
 c) L’equilibri financer
 d) Fons de maniobra
 e) Ràtios de solvència i de liquiditat

2. El Compte de Pèrdues i Guanys
 a) Objectius dels comptes de pèrdues i guanys
 b) Tipus de comptes de pèrdues i guanys
 c) Estructura de comptes de pèrdues i guanys
  · Resultat d’explotació
  · Els resultats financers
  · Els resultats extraordinaris
 d) Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
  · El punt d’equilibri o punt mort
  · Altres ratis d’anàlisi del compte de pèrdues i guanys

3. Pressupost
 a) L’elaboració del pressupost
 b) Anàlisi del pressupost en els comptes
 c) Desviacions pressupostàries i pressupost públic

PROGRAMA

Curs subvencionat per:

Pàg. 25   
CURS 17                          


