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ÁRAJÁNLAT KÖNYVELÉSI MUNKÁRA

Cégünkről:
1993-ban alakult könyvelési irodánk a CONT-SYSTEM KFT., amely a XVI. kerületben a Romhány u. 6. alatt
található, csendes, családi házas környezetben, jó parkolási lehetőséggel. Az alapító tagok végzik a szolgáltatást, aki
közül egy mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 119374), egy pedig számítástechnikai mérnök. Irodánk
rendelkezik az elektronikus bevallásokhoz szükséges technikai háttérrel, a bizonylatok feldolgozását és a könyvelést a
Cobra Kft. CobraConto nevű programjával végezzük 1998-tól.
A könyvelési munkára szerződést kötünk teljes felelősségvállalással és az APEH-hoz történő megbízottkénti
bejelentéssel az elektronikus bevallások tekintetében.
A további megfelelő szakmai hátteret két könyvvizsgáló és egy adótanácsadó is erősíti, akikkel egyedi problémákat
vitatunk meg, illetve a könyvvizsgálók esetében az erre kötelezett cégeink esetében ők végzik a könyvvizsgálati
szolgáltatást. Ezek a szolgáltatások nem tartoznak bele a könyvelési díjba, hanem egyedileg külön megbeszélt
díjazásért történnek.
A kockázatviseléshez a biztosítékot a Generali Providencia Biztosítóval fennálló könyvelési felelősségbiztosításunk
nyújtja, ügyfélszámunk : 41402902. A biztosítási kárfizetési limit évente 5 millió forint, káronkénti limit 1 millió
forint. Biztosításunk kezdete 2002.március 20. A biztosítás igénybevételére, káreseményre eddig nem került sor.

A könyvelési munka menete:
A velünk szerződött cégektől minden tárgyhónapot követő 10.-ig kérjük a bizonylatok leadását, amely áll a szállító és
vevő számlákból, banki bizonylatokból, valamint a házipénztári bizonylatokból. Ez utóbbihoz minimum időszaki
pénztárjelentés, vagy azzal megegyező adattartalmú havi összesítő lista szükséges az érvényes házipénztári törvény
értelmében. Nagyobb forgalom esetén hóközi bizonylat átadás is szükségessé válhat.
Az import számlákhoz kapcsolódó vámhatározatokat és import ÁFA bizonylatokat is kérjük leadni. A
bérszámfejtéshez szükséges az állományban lévő dolgozók személyes adatain kívül az aktuális bér adatát is megadni.
Esetleges természetbeni juttatásokról, költségtérítésekről is kérjük a bizonylatokat.
A könyvelendő társaság pénzügyi és bizonylati nagyságrendjétől függően szükséges, hogy legyen a cégen belül
legalább egy munkatársuk, akivel a kapcsolatot tarthatjuk és az esetleges kérdéseket, problémákat megbeszélhetjük,
megoldhatjuk.
A számlák és bizonylatok feldolgozása után minden tárgyhónapot követően adatokat biztosítunk a befizetendő
járulékokról és adókról a szerződésünkben meghatározott időpontig.
A havi zárás után elektronikus formában listákat küldünk a szállító-vevő-bank és pénztár állományokról. Igény szerint
többféle listát, kimutatást tudunk készíteni és elektronikusan küldeni pl. partnerenkénti forgalom, nyitott tételek listája,
stb.

Folytatás a következő lapon
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Árajánlat:
A rendelkezésünkre álló (korlátozott) információk alapján az Önök cégének teljes körű könyvelését
xxxxxxxx Ft. + ÁFA havi díjért vállaljuk,amely tartalmazza a szerződésünkben meghatározott feladatok elvégzését. A
szerződésünk minta példányát jelen árajánlatunkkal együtt eljuttatjuk Önökhöz áttekintés céljából, illetve a
honlapunkon megtekinthető.
Az év végi mérleg és bevallások díja 1 havi könyvelési díjnak megfelelő összeg, amely a záróbevallásáok után
esedékes.
Amennyiben személyes tárgyalásra is sor kerül és további információkat kapunk a cég nagyságrendjéről és az
elvégzendő feladatokról, ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy a könyvelési díj árajánlatot esetlegesen
módosíthassuk közös megegyezés alapján.
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