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Consultoria

Solució integral
Posem a la vostra disposició professionals i eines perquè:

· La vostra gestió no sigui un problema.
· Trieu entre diverses opcions la que millor s'adapta a les vostres
necessitats.
· Esteu informats dels aspectes i canvis de la legislació vigent.

· Disposeu d'un equip de professionals amb una àmplia
experiència.
· Rebeu un tracte proper i humà.
· En cap moment i sota cap circumstància sentiu soledat davant
l'administració.

Consultoria

Fiscal
Amb aquest servei aportem al client informació fiscal periòdica de les
novetats que realment li afecten, atenció continuada i personalitzada en
qualsevol tipus de consulta fiscal i comptable, planificació i liquidació
d'impostos, assistència davant l'administració i confecció de recursos i
requeriments.

El nostre treball s'orienta a que disposeu d'una atenció fiscal:

· PERSONAL
Disposem d'un equip professional que us dispensarà un tracte proper
i humà.

· CLARA
Pretenem fer senzill un tema complex i avorrit.

· CONFIDENCIAL
Us garantim la màxima discreció. La vostra informació està en bones
mans.

· ECONÒMICA
Oferim un servei econòmic i de gran utilitat.
Complirem les vostres obligacions fiscals estalviant-vos temps i diners.
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Consultoria

Comptable
La nostra Gestió Comptable Integral

La nostra Assessoria Comptable

Ens ocupem íntegrament de la vostra gestió comptable i administrativa.

· Gaudireu d'una assistència permanent i continuada.
· Tindreu un professional a la vostra disposició sense suportar
cap càrrega laboral.

· Vetllarem perquè la vostra comptabilitat compleixi les normes
vigents.
· Comptareu amb la nostra ajuda en la confecció de
pressupostos i en comptabilitat analítica.

A més us oferim:

Gestió Comptable

Assessor

Confeccionem els vostres llibres comptables i informes seguint un sistema
que consta de dues etapes:

Un programa que s'anticipa al futur a través de la connexió telemàtica
i interactiva entre els centres d'explotació i la central comptable.

a) Recepció de dades
Per mitjà de documents dissenyats perquè la informació
econòmica pugui ser tractada sense cap tipus de
coneixements previs, podreu obtenir la vostra comptabilitat
de forma clara i senzilla.

b) Elaboració dels llibres comptables, comptabilitat analítica
i pressupostos
Un cop rebudes les dades econòmiques, es confeccionen
els llibres comptables, l'evolució del pressupost i la
comptabilitat analítica, que s'envien al client amb les
observacions i correccions necessàries perquè obtingui una
comptabilitat segura.

Permet de realitzar tot el procés comptable controlant tots els
documents administratius de l'empresa.
És un programa multiempresa, multiusuari i multidivisa adaptat
al nou Pla General de Comptabilitat, que es pot ampliar i fins i tot
redefinir en funció de les necessitats de l'entitat que el faci servir.
Sistema de gestió comptable disponible en cloud, amb més de
1.300 usuaris en centres educatius i congregacions religioses.
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Consultoria

Legal

Associats a un prestigiós despatx d'advocats, estem en condicions d'oferirvos també ASSESSORIA JURÍDICA, CIVIL I MERCANTIL, tot atenent
qualsevol consulta i realitzant qualsevol gestió en matèria:

Consultoria

Laboral

· CIVIL
Tramitació d'herències, accidents, reclamacions, etc.
· MERCANTIL
Constitució d'entitats, redacció de contractes, acords
extrajudicials, reclamacions d'impagats, etc.

Disposareu d'un professional que es responsabilitzarà del vostre compte
dispensant-vos un tracte personal, proper i humà.
Podem arribar a conèixer la massa social de la vostra entitat tan bé
com vostè; per a nosaltres, la vostra plantilla té la mateixa importància
que els nostres propis empleats.

· IMMOBILIARI
Confecció de contractes de compravenda, permutes i
arrendaments, gestió d'embargaments i desnonaments, etc.

Us donarem la solució més adequada:

En matèria laboral i de seguretat social, amb informació puntual
de les novetats que us afecten directament. Amb les fórmules
de contractació més adequades per cobrir les vostres
necessitats.
Els rebuts mensuals de nòmines i les assegurances socials,
amb un resum de costos salarials. Contractes, cartes
d'acomiadament i sancions. Renovacions, cancel·lacions,
quitances i més

Alta en el Ministeri de Treball i Llibre de Visites. El registre de
contractes. Altes i baixes dels treballadors a la Seguretat Social.
Certificacions d'estar al corrent de pagaments a la Seguretat
Social

Consultoria

LOPD
Informe de recomanacions, document de seguretat, proposar les
notificacions dels fitxers del centre educatiu davant l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades.
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Barcelona I tel. 93 245 56 54 I fax 93 245 51 88
Madrid I tel. 91 733 20 89 I fax 91 733 22 55
Bilbao I tel. 94 475 29 00 I fax 94 475 29 09
Sevilla I tel. 95 457 44 91 I fax 95 457 83 11
Valladolid I tel. 98 330 79 83 I fax 98 339 39 44

informacion@cospa-agilmic.com

Experiència i compromís amb la Comunitat Educativa

Consultoria Cospa&Agilmic

