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INFORMACIÓ GENERAL

11

lloc: Saló d’Actes del Col·legi
C. Estanislau Figueres, 17

dates: 20, 22, 27 i 29 de setembre
4, 6, 11, 13, 18, 25 i 27 d’octubre
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 novembre
1 de desembre
horari: de 16:30 a 19:30 h.
(dimarts i dijous)
Preu inscripció: Col·legiats – 180 €
No Col·legiats – 360 €

Places limitades. Últim dia d’inscripció, 15 de setembre.
Es lliurarà material i diploma d’assistència.

La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigoròs
ordre d’inscripció, en la Secretaria del Col·legi.
Tel. 977 22 45 13
Fax 977 22 95 25
rafa@graduados-sociales-tarragona.com

E S C O L A D E P R ÀC TI C A P R O F E S S I O N AL

durada: 60 hores
del 20 de setembre a l’1 de desembre de 2005

2005

CURS DE

COMPTABILITAT ANALÍTICA
Setembre – Desembre 2005

PRESENTACIÓ
El Curs de Comptabilitat Analítica, està adreçat, principalment, a tots els
alumnes, que necessiten aprofundir en el coneixement de la
Comptabilitat i, també aquelles persones que dominen la Comptabilitat
en tots els seus vessants, però que volen repassar i aprofundir en
aquesta especialitat. Tant per a Graduats Socials, com per als seus
empleats i col·laboradors dels despatxos.
El desenvolupament del curs, es realitzarà mitjançant una breu exposició
teòrica, que serà seguida d’un profund anàlisi, a través de la resolució de
supòsits pràctics que posin de manifest l’aplicació efectiva dels
conceptes tractats.

PROGRAMA DEL CURS
! Anàlisi patrimonial del balanç, ratios de l’actiu i passiu.
! Anàlisi financer del balanç, rotacions, període de
maduració del capital.
Coeficient de financiació.
! Situació financera per ratios.
! Anàlisi econòmic.
! El compte de pèrdues i guanys.
Factors determinants de la variació de resultats.
! Rendibilitats, punt mort.

PONENT
Sra. MERITXELL CALVET ROCA
Cap de la Unitat d’Inspecció de l’A.E.A.T de Tarragona.

! Valoració d’empreses, diferents tipus de valoració.

