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COMPTABLE (V17,054/1)

Dates
Inici: 28 de novembre de 2017
Fi: 06 de març de 2018

Preu del curs
540 €

Hores totals
60 h
Horari
dimarts de 19:00 a 21:30
dijous de 19:00 a 21:30

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 350,00 €
Gener 2018: 245,00 €
Total: 595,00 €
* Consulta els descomptes especials

Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Curs de comptabilitat, dirigit a persones que ja tenen uns coneixements bàsics de comptabilitat o bé que estan treballant en
aquesta tasca i volen reciclar-se respecte les novetats en la matèria.
* Les classes seran teorico-pràctiques.
* No hi ha límits d’edat i és accessible a tothom.

Punts del temari
* Immobilitzat: compres, vendes i amortitzacions.
* Lising i renting
* Immobilitzat: compres, vendes i amortitzacions.
* Lising i renting
* Préstec financer
* Dotacions i permutes
* Existències.
* Impagats.
* Confirming - factoring
* Periodificacions.
* Sous i salaris.
* Recursos propis.
* Impost de societats.
* Aplicació informàtica (CONTASOL).
- Gestió dels venciments
- Adaptar la comptabilitat a la nostra empresa a partir dels assentaments predefinits
- Control i gestió de les amortitzacions
- Comptabilitat analítica: gestió i anàlisi
- Control pressupostari

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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