Společnost do 25 zaměstnanců

Doklady

Počet v měsíci

Služby v základu

Počet faktur

250



Vedení účetnictví

Počet pokladních dokladů

200



Vedení mzdové agendy

Počet bankovních pohybů

300



Právní rady a servis

Počet zaměstnanců

5



Svoz dokladů

Přiznání k DPH, KH

1



Generální plná moc

Spolupráce
Správa dokladů

Daňová povinnost

Na požadavek klienta byl vytvořen on-line aktivní
přístup do účetního SW. Jeden ze zaměstnanců
(nejedná se o kvalifikovanou účetní) je proškolen
na základní ovládání účetního systému a je
zodpovědný za vkládání základních data do
systému (vydané faktury, příjmové a výdajové
pokladní doklady). Zaměstnanci společnosti Edolo
Consult s.r.o. provádějí kontrolu takto vložených
dat, jejich případné doplnění a zúčtování
složitějších účetních operací.

Daňová
povinnost
klienta
je
pravidelně
zpracovávána a modelována zaměstnanci Edolo
Consult s.r.o. Jednotlivé formuláře jsou zpracovány
a zaslány klientovi k jejich odsouhlasení a následně
předány příslušným orgánům.
Právní servis
Právní servis zahrnuje prezentaci
jednotlivých kroků klienta na společnost.

dopadů

Online přístup
Aktivní on-line přístup umožní klientovi nebo jeho zaměstnancům pořizovat základní účetní doklady a nahlížet
na podnikové výsledky kdykoliv a odkudkoliv. Schůzky jsou přibližně 1 za měsíc dní nebo častěji s ohledem na
daňovou povinnost klienta nebo sezónnost. Doklady si v sídle klienta přebírá zaměstnanec společnosti Edolo
Consult s.r.o.
Doplňkové služby
Rozbor hospodaření společnosti klienta nebo spolupráce při přípravě kalkulací nových výrobků.
Výpočet mezd zaměstnanců se provádí na základě předaných podkladů (docházkových listů).
Vypočtené mzdy, odvody a pokyny k jednotlivým transakcím jsou zaslány odpovědné osobě ve společnosti
klienta k jejich vypořádání.

Přenesení zodpovědnosti
Dodavatel odpovídá a ručí za:





Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Výpočet daní
Sledování termínů

Vy se můžete plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Reálné přínosy spolupráce


Minimální nároky na znalosti problematiky



Profesionálně vedené účetnictví, zpracované mzdy a daně



Hlídání důležitých termínů



Snížení nákladů jednotlivých činností



Další služby z oboru finančního řízení podniku

Cena poskytované služby
Cena výše uvedené služby je kalkulována jako paušální částka za měsíc. V rámci poskytovaných služeb
dochází k záznamu všech činností a jejich časové náročnosti. Každý kvartál je vyhodnocena časová náročnost
dodávaných služeb je licitováno o ceně.

Cena za službu:

18.500,- / měsíc

* Ceny jsou uvedené bez DPH

Chci zpracovat cenovou nabídku na míru

