CURS D’INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT I D’ELABORACIÓ DE PLANS DE VIABILITAT
LLOC

PROGRAMA

· PRESENCIAL al Col·legi d'Advocats de Tarragona
Saló d’Actes (planta -1)
C/ Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Tel.: 977 21 23 60

PRIMERA PART
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
Dr. Lluís Carreras Roig
Professor titular del Departament d’Economia de la
Universitat Pompeu Fabra.

· Per VIDEOCONFERÈNCIA. En directe a les altres
seus dels col·legis d’advocats que es vulguin
connectar. En cas que l’alumne compleixi amb
l’assistència l’ICA l’ expedirà un certificat
d’aprofitament.

02/09/14
Presentació. El patrimoni de l’empresa. Els
instruments de representació comptable. Anàlisi
general del PGC de Pimes.

18/11/14
Els Comptes Anuals: Balanç de Situació. Compte de
Pèrdues i Guanys. L’Estat de Canvis en el Patrimoni
Net. La Memòria.

09/09/14
El cicle contable (I). Exemples.

SEGONA PART
ELS PLANS DE VIABILITAT EN ELS CONCURSOS DE
CREDITORS.
Dr. Ramon Bastida Vialcanet
Professor
associat
del
Departament
de
Comptabilitat i Finances de la Universitat Pompeu
Fabra.

· Per VIDEOSTREAMING/INTERNET, en directe i/o
diferit des del propi ordinador. Només certificat de
matriculació, en cap cas d’aprofitament.

16/09/14
El cicle contable (II). Exemples.

DATES I HORARI
Inici: 02/09/2014
Fi: 16/12/2014
Dimarts, de 17:00h fins a les 20:00h.
(excepte el 23/09/2014 per festivitat a Tarragona).

PREUS
Presencial col·legiats ICAT: Gratuït
Altres col·legiats CICAC (presencial, videostreaming,
vidoconferència): 100€
No col·legiats: 200€

COORDINACIÓ ACADÈMICA
Dr. Lluís Carreras Roig.
Professor titular del Departament de Economia de
la Universitat Rovira i Virgili.

30/09/14
Immobilitzat material i inversions immobiliàries.
Exemples.
07/10/14
Immobilitzat intangible i arrendaments. Exemples.
14/10/14
Existències (I). Compres. Vendes. Exemples.
21/10/14
Existències (II). Regularització. Deteriorament.
Comptabilització de l’IVA. Exemples.
28/10/14
Creditors i Deutors per operacions comercials.
Exemples.

04/11/14
Creditors i Deutors per operacions comercials (II).
Exemples.
11/11/14
Ingressos i Despeses: determinació del resultat de
l’exercici. Exemples.

25/11/14
Concepte d’empreses en crisis, tipus de crisis i
indicadors. Concepte i tipus de plans de viabilitat
(PV). Relació entre el tipus de PV i tipus de crisi.
02/12/14
Elaboració d’un PV. Factors per a l’èxit d’un PV.
Diagnòstic de la empresa i el sector. El diagnòstic
financer.
09/12/14
Elaboració de les previsions d’ingressos i despeses.
Elaboració del pressupost de tresoreria de l’empresa
(I).

16/12/14
Elaboració de les previsions d’ingressos i despeses.
Elaboració del pressupost de tresoreria de l’empresa
(II).

INSCRIPCIONS
Per assistir a la jornada presencialment, cal
contactar directament amb el col·legi organitzador
per consultar el nombre de places disponibles.
Per
seguir
la
jornada
en
modalitat
videoconferència/streaming, cal dirigir-se al vostre
col·legi d’advocats o a la mateixa secretaria del
Consell (Roger de Llúria, 113, 3r, Barcelona; telèfon:
(93) 487 50 68)
Un cop inscrits, us enviarem la clau d’accés per
poder accedir als materials i a les ponències que
estaran disponibles en el portal www.iurisline.net.
Un cop iniciada la jornada no és possible la devolució
de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el
dret de modificar el programa o de suspendre l’acció
formativa.

Iurisline:
Iurisline: Les noves tecnologies al
servei de la formació
Si no podeu assistir presencialment als
cursos o jornades, Iurisline posa a la vostra
disposició dues modalitats de seguiment per
Internet.

Per Internet
En directe i diferit per Internet:
visualització a qualsevol hora del dia i des de
qualsevol lloc.

www.iurisline.net
FORMA PAGAMENT DEL CICAC
Transferència bancària al número de compte CICAC:
3191-0500-04-4591375128
Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer
arribar el justificant de pagament per fax (934 881
553) o per correu electrònic (formacio@cicac.cat).

