
Wszystkie podane ceny są cenami netto. 
Należy doliczyć do nich 23% VAT.

liczba dokumentów,
możliwość pobierania wyciągów ustrukturyzowanych,
status podatnika VAT
występowanie transakcji WNT, WDT, EXP, IMP,
liczba zatrudnionych osób i rodzaje umów.

Podane ceny są orientacyjne. Chcemy poznać Twoje działania,
potrzeby i plany. Współpracę z każdym klientem zaczynamy od
spotkania osobistego bądź on line.

Ostateczną cenę za usługę ustalamy po rozmowie. 

Zależy ona m. in. od następujących czynników:

Cennik usług

Biuro rachunkowe
    ul. Papiernicza 7e, 92-312 Łódź
    biurorachunkowe@fidees.org
    577 812 613

Warto się z nami spotkać. Dla stałych klientów mamy 
dodatkową ofertę - usługi pozyskiwania i rozliczania środków
krajowych, unijnych i innych. 

Porozmawiajmy, jak możemy wspólnie rozwinąć Twoje działania.



KSIĘGI HANDLOWE
1-15 dokumentów w m-cu od 600 zł/m-c

16-30 dokumentów w m-cu od 750 zł/m-c

31-50 dokumentów w m-cu od 900 zł/m-c

51-100 dokumentów w m-cu od 1400 zł/m-c

101-150 dokumentów w m-cu od 2000 zł/m-c

powyżej 150 dokumentów w m-cu cena ustalana indywidualnie

Usługi księgowe

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW -
usługa dla jednoosobowych działalności gospodarczych

1-15 dokumentów w m-cu od 350 zł/m-c od 250 zł/m-c

16-30 dokumentów w m-cu od 450 zł/m-c od 350 zł/m-c

31-50 dokumentów w m-cu od 550 zł/m-c od 450 zł/m-c

51-100 dokumentów w m-cu od 850 zł/m-c od 750 zł/m-c

101-150 dokumentów w m-cu od 1200 zł/m-c od 1100 zł/m-c

powyżej 150 dokumentów w m-cu cena ustalana
indywidualnie

cena ustalana
indywidualnie

KLIENT VAT KLIENT POZA VAT

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
Cena za sporządzenie sprawozdania finansowego jest równa jednomiesięcznej opłacie za
prowadzenie księgowości. 

RYCZAŁT KLIENT VAT KLIENT POZA VAT

od 300 zł/m-c od 200 zł/m-c

Ceny usług księgowych i kadrowych są cenami netto.
Należy doliczyć do nich 23% VAT.



Kadry i płace

Przygotowanie umowy (o pracę, zlecenie, dzieło) 50 zł/osoba

Prowadzenie kadr i płac:

     umowa o pracę 70 zł/osoba

     umowa zlecenie 50 zł/osoba

     umowa bezskładkowa
      (w tym: umowa o dzieło, umowy dla uczniów, studentów) 50 zł/osoba

Przygotowanie i założenie teczki akt osobowych pracownika
(wersja papierowa i elektroniczna)
w tym: weryfikacja dokumentów, kompletowanie dokumentów, zgłoszenie do
ZUS, skierowanie na badania lekarskie 50 zł/osoba

Obsługa ZUS właścicieli
m.in.: zgłaszanie i wprowadzanie zmian, informacja o wysokości składek,
deklaracje ZUS 50 zł/m-c

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej 
złożenia wniosku do PFRON
uwaga: ceny za inne czynności związane z obsługą PFRON 
będą ustalane indywidualnie 100 zł/czynność

Sporządzanie deklaracji PIT-11 50 zł/osoba

Sporządzanie deklaracji: PIT 4R, PIT 8R, ZUS IWA 50 zł/deklaracja

Sporządzanie korekt deklaracji i innych dokumentów 50 zł/korekta

Usługi dodatkowe:

prowadzenie czynności związanych z PPK cena ustalana indywidualnie

przygotowywanie sprawozdań do GUS cena ustalana indywidualnie

przygotowywanie danych np. do PFR, FGŚP cena ustalana indywidualnie



Aleksandra Podkońska
519 496 589

aleksandra.podkonska@fidees.org

Porozmawiajmy o tym, co robisz i jakie są Twoje
plany. Sprawdźmy, jakie są możliwości ich
sfinansowania. Napisz lub zadzwoń:

Pozyskiwanie środków

Wiesz o różnych źródłach finansowych, ale nie masz czasu 
na pilnowanie konkursów i czytanie regulaminów?

Nigdy nie pisałaś/eś wniosku i nie wiesz, jak się za to zabrać?

Obawiasz się o to, czy dasz radę rozliczyć pozyskane środki?

Diagnozujemy, jakie są Twoje potrzeby, obszar działalności i plany.
Monitorujemy konkursy i dajemy Ci znać, z czego możesz skorzystać.

Piszemy wnioski, dbamy o ich zgodność z kryteriami formalnymi 
i jak najwyższą jakość merytoryczną.

Rozliczamy projekty administracyjnie i finansowo, dbamy 
o sprawozdawczość, jesteśmy obecne przy kontrolach.

Wzmocnimy Twój potencjał.


