COMPTABILITAT BÀSICA – 42 HORES
CONTINGUT DEL CURS
Introducció al concepte d’empresa
Patrimoni
• Elements patrimonials
• Masses patrimonials
• Fets econòmics
• Equilibris patrimonials
Valoració del patrimoni
• Principis de comptabilitat bàsics
• Anàlisi del pla comptable (grups): finançament bàsic i fons propis, tresoreria, immobilitzat,
creditors, deutors, efectes comercials, hisenda pública, comptes amb el personal, impost sobre
beneficis, valors mobiliaris i inversions financeres, endeutaments i préstecs financers
• Mètodes de valoració d’existències
• Mètodes de valoració d’immobilitzat
• Valoració de passius
• Casos pràctics
Comptes
• Terminologia
• Classificació
• La partida doble: teoria del càrrec i l’abonament
• Casos pràctics
Llibres de comptabilitat
El procés comptable
• Cicle comptable: assentament d’obertura, reflex dels fets comptables en el llibre diari, traspàs al
llibre major, balanç de comprovació de sumes i saldos, regularització de pèrdues i guanys i
assentaments de tancament de les comptes patrimonials
• Casos pràctics
Comptabilització de las nòmines
• Nómina de un trabajador por cuenta ajena
• Nómina de un trabajador autónomo
• Liquidación de seguros sociales
• Liquidación de las retenciones por IRPF
• Anticipos de salarios
• Prestación de servicios profesionales
• Contractació de serveis professionals
Operacions extraordinàries
• Immobilitzat material, immaterial i financer
• La depreciació
• La insolvència
• La amortització
• Despeses no deduïbles
• Leasing, factoring, confirming y rentin
• Finançament especialitzat i la seva comptabilització
Comptabilització de la fiscalitat
• Registres del IVA
• Operacions intracomunitàries y exteriors

• Els règims del comerç minorista
• Comptabilització i liquidació de les retencions practicades
• Altres impostos
Operacions amb moneda estrangera
• Diferències de canvi
Avançaments i Provisions de fons
El resultat de l’empresa
• Components del resultat: ingressos i despeses
• Determinació del resultat: criteris de valoració
• Periodificació comptable
• Casos pràctics
L’amortització
• Objectius i funcions
• Càlcul de la taxa d’amortització
• Comptabilització de l’amortització
• Tipologia: amortització econòmica versus amortització financera
• Casos pràctics
El tancament de l’exercici
• Balanç de situació
• Compte de pèrdues i guanys
• La valoración y regularización de existencias
• La periodificació
• Comptabilització de la imposició sobre el resultat empresarial
• Regularització de la compte de pèrdues i guanys
• La distribució del resultat empresarial
• Càlcul del tancament de l’exercici
• Resultat de l’exercici: distribució de beneficis o tractament de pèrdues
• Casos pràctics

