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NASZE USŁUGI KSIĘGOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych
Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS
Rachunki przepływów pieniężnych
Przygotowywanie sprawozdań dla NBP
Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
Rozliczanie opłat za usługi
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Sprawozdawczość PFRON
Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów

2

SYSTEM COSTKILLER
CostKiller to narzędzie wspomagające prowadzenie biznesu:
Aplikacja do wystawiania faktur sprzedaży on-line
• Wygodne wystawianie faktur złotówkowych i walutowych on-line
• Szablony przyspieszające wystawianie faktur
Elektroniczny obieg dokumentów
• Elektroniczne opisywanie i akceptacja dokumentów
• Porządek w dokumentacji
• Przyspieszenie obiegu dokumentów

Elektroniczne archiwum dokumentów
• Szybki dostęp on-line do skanów dokumentów
• Zabezpieczenie przed zgubieniem dokumentów
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TABELA OPŁAT USŁUG KSIĘGOWYCH
Ilość dokumentów

Cena netto

od 1 do 10 dokumentów miesięcznie

od 600 zł + VAT

od 11 do 30 dokumentów miesięcznie

od 800 zł + VAT

od 31 do 50 dokumentów miesięcznie

od 1 000 zł + VAT

od 51 do 100 dokumentów miesięcznie

od 1 500 zł + VAT

od 101 do 150 dokumentów miesięcznie

od 2 000 zł + VAT

od 151 do 200 dokumentów miesięcznie

od 2 500 zł + VAT

powyżej 200 dokumentów miesięcznie

uzgodnienia indywidualne
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TABELA USŁUG DODATKOWYCH
Usługa
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
Dodatkowa paczka dokumentów
Dodatek za księgowanie faktur walutowych
Korekta wysokości zaliczki na podatek dochodowy lub deklaracji VAT z winy

Cena netto
średnioroczna opłata miesięczna
100 zł / 10 dokumentów
5 zł / dokument
100 zł / szt.

Klienta
Konsultacje, opinie, inne prace księgowe

Polityka rachunkowości (na zlecenie Klienta)
Późne zamknięcie miesiąca (do dnia 17-go następnego miesiąca)

Zaksięgowanie dokumentów w trybie Express (po 17-tym)
Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta

150 zł / godz.

500 - 800 zł
75 zł
150 zł
10 zł / dokument
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POMOC W ZAŁOŻENIU FIRMY
Usługa
Pomoc w rejestracji spółki – przygotowanie dokumentów dotyczących

Cena netto
1 000 zł

rejestracji spółki i zgłoszenie do odpowiednich urzędów
Przejęcie dokumentacji od poprzedniego biura rachunkowego – wg

150 zł / godz.

indywidualnej wyceny godzinowej
Migracja danych z innego systemu księgowego (przeniesienie sald, obrotów,
należności i zobowiązań, ewidencji środków trwałych z poprzedniego systemu
księgowego) – wg indywidualnej wyceny godzinowej

150 zł / godz.
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ZAPRASZAMY DO
KONTAKTU
TEL.: + 48 533 337 249
E-MAIL: KWASILEK@CASHDIRECTOR.COM

