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COMPTABILITAT AVANÇADA 
 

  
Objectius 
 

• Aprofundir d'una manera pràctica en les operacions comptables més rellevants 
i assolir plena autonomia i domini de la feina comptable. 

• Aprofundir en el coneixement de les tècniques i criteris comptables i dominar 
determinats temes que requereixen un nivell superior. 

• Tenir una visió global dels principals impostos que afecten la comptabilitat. 
• Permetre interpretar els estats comptables per a la presa de les decisions 

empresarials. 
 

 
Programa 
 

 
1. Repàs de l'operativa comptable bàsica                                                         

 

-Principis Comptables i normes de registre i valoració. 
-Compres i vendes: Devolucions, rappels... 
-L’immobilitzat i les amortitzacions. Repercussions comptables i fiscals. 
Amortitzacions no lineals. 
-Les existències i el seu tractament comptable. Mètodes de valoració. 
Variació d’existències i consum de mercaderies. 
-Despeses de personal, Seguretat Social i IRPF. 
-Periodificació 
-Deterioraments i provisions 

 
2. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)                                                               

-Règim general: IVA suportat i IVA repercutit.  
-La regla de prorrata i la seva comptabilització.  
-Les operacions intracomunitàries.  
-Les operacions alienes a la UE. 
-Els règims especials d'IVA: el recàrrec d'equivalència. 

 
3. Despeses i ingressos de l’exercici:                                                                

 -Despeses i ingressos d'explotació.  
 -Despeses i ingressos financers.  
 -Despeses i ingressos extraordinaris. 

 
4. - Les principals de fonts de finançament: pròpia i aliena                            

- Conceptes financers bàsics : Els tipus d’interès i comissions bancàries. 
Data comptable i data valor 
- Interès simple / Interès compost 
- Descompte comercial / Descompte racional 
- Préstecs: Sistema francès i sistema americà 
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- Pòlissa de crèdit 
- La TAE 

 
5. Operacions prèvies al tancament de l'exercici comptable                        

- Amortitzacions, deterioraments, periodificació. 
 

6. Tancament d’exercici                                                                                    
- Càlcul del compte de resultats i distribució de beneficis.  
- Comptabilització de l’Impost de Societats. Ajustaments positius i / o 
negatius 
- Reserves 
 

7.  Introducció a l’anàlisi de balanços                                                               
- Les principals ratios econòmiques i financeres. Magnituds comparatives 
- El capital en funcionament. Fons de maniobra.  
- Correlació entre actiu i passiu. 
 

8.  ContaPlus                                                                                                         6h 
- Assentaments comptables 
- Utilitats dels assentaments 
- El punteig i la cassació 
- Els venciments 
- Inventari a través de l’opció immobilitzat 
- Els assentaments predefinits 
- Pressupostos i projectes 
- Informes 
- La seguretat de la informació en ContaPlus 
- Avisos d’inici 

 
 
Metodologia 
 

Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de 
supòsits pràctics extrets de la realitat empresarial que seran analitzats de forma 
individual i grupal.  
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, equips informàtics amb els últims programes per 
la realització de la comptabilitat informatitzada i el lliurament de material 
didàctic de suport que complementarà l’exposició del docent 
 
 
 


