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Podvojné účtovníctvo
Mesačné spracovanie
Jednorázové spracovanie

mesiac
od 80 €
dohodou

Pod položkou sa rozumie:
- účtovný zápis v denníku
- zaevidovanie záväzku/pohľadávky do knihy podpornej evidencie (knihy záväzkov a pohľadávok)
V dohodnutej cene je zahrnuté:
- denník (zápis účtovných prípadov)
- hlavná kniha
- kniha záväzkov a pohľadávok (zoznam faktúr, zoznam iných záväzkov a pohľadávok, prehľad o úhradách)
- kniha banka (chronologický zoznam úhrad a príjmov na bankovom účte)
- kniha cenín (evidencia príjmov a výdajov podľa druhu cenín)
- evidencia krátkodobého majetku do 20 ks
- evidencia kariet dlhodobého majetku do 5 ks
- vyhotovenie a evidencia interných dokladov na základe účtovania prvotných dokladov
- 1x mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta
Súčasťou ceny nie je tlač príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov a ich kompletizácia s prvotnými dokladmi. Tieto úkony sú zahrnuté v položke „príprava dokladov“ a účtované minimálne v počte 1
hod. mesačne.
Pri jednorázovom spracovaní účtovníctva sa cena stanoví podľa priemerného počtu položiek za mesiac, prípadne
dohodou.

Online fakturácia a prehľady o firme
Online služba iKROS Vám umožní cez internet na vašom notebooku alebo tablete
- evidenciu faktúr – vystavenie faktúr podľa platnej legislatívy, ich úprava, vytvorenie kópie,
tlač, export do PDF, poslanie e-mailom, použitie loga a pečiatky firmy, QR kódu
- evidenciu zálohových faktúr - vystavenie zálohových faktúr podľa platnej legislatívy, ich
úprava, vytvorenie kópie, tlač, export do PDF, poslanie e-mailom, použitie loga a pečiatky
firmy, QR kódu,
- evidenciu partnerov – vytvorenie nového partnera a uchovanie jeho fakturačných údajov,
- dodacie listy – v základnom bezplatnom balíčku ŠTART vystavenie 30 cenových ponúk
a 30 dodacích listov/rok
Prepojením iKROSu s našim účtovníctvom získate cez internet na vašom notebooku alebo tablete
- kumulovaný prehľad o aktuálnej výške neuhradených pohľadávok a záväzkov
- stav hotovosti v pokladni alebo banke
- predpokladanú výšku DPH a hospodársky výsledok firmy

Paušálny poplatok za využívanie prehľadov z účtovníctva

10 €/mesiac

účtovníctvo-ekon
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Daňové priznanie, účtovná závierka
Právnicka osoba – účtovná závierka, výkazy, poznámky,
inventarizácia účtov

od 200 €*

*cena závisí od náročnosti a oblasti podnikania

Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie – 1 vozidlo
– každé ďalšie vozidlo

10 €
5€

DPH
Daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz + súhrnný
výkaz – mesačný plátca
Daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz + súhrnný
výkaz – štvrťročný plátca
Opravné/dodatočné priznanie
Ostatné položky nezahrnuté v cene za vedenie
účtovníctva
Zavedenie novej firmy (neplatí pre novovzniknutú FY)
Príprava dokladov
Skladová evidencia
Zápisnica z valného zhromaždenia
Vystavenie faktúry
Evidencia investičného majetku na karte (nad 5 ks)
Evidencia krátkodobého majetku (nad 20 ks)
Vyúčtovanie pracovnej cesty - tuzemsko
Vyúčtovanie pracovnej cesty - zahraničie
Vyhotovenie vnútropodnikovej smernice
Vyhotovenie iných dokumentov na požiadanie
Spracovanie štatistiky – mesačnej/štvrťročnej/ročnej
Preberanie dokladov v sídle klienta
Spracovanie účtovníctva u klienta
Zastupovanie klienta
Zasielanie dokladov poštou *
Ekonomická agenda
- nešpecifikovaná ekonomická agenda
- komunikácia s daňovým úradom a elektronické
zaslanie listu *
Inventúra

30 €
60 €
20 €

Merná
jednotka

Cena

firma
od 20 €
hod
20 €
pohyb na karte
0,25 €
ks
40 €
ks
1€
karta IM
5€
ks
0,50 €
ks
7€
ks
9€
ks
20 € - 70 €
hod
20 €
ks
10 €/15 €/30 €
1x mesačne
7€
hod
dohodou
hod
20 €
ks
4€
úkon

10 €

hod

dohodou

* elektronické zasielanie nasledujúcich dokumentov je v cene poskytovaných služieb – výkaz DPH, kontrolný
výkaz, Súhrnné hlásenie, daňové priznanie

