PRISLISTE 2018
Alle nævnte priser er i DKK og ekskl. moms.

SELSKABSSTIFTELSE
SELSKABS- OG VIRKSOMHEDSSTIFTELSE
Full-service – Vi laver det hele for dig:
Ydelse:
Oprettelse af enkeltmandsvirksomhed:
Stiftelse af IVS (kapital 1 – 25.000 kr.):
Stiftelse af IVS (kapital 25.001 – 49.999 kr.):
Stiftelse af ApS:
Stiftelse af A/S:
Stiftelse af Holding IVS (1 – 25.000 kr.) & Drift ApS:
Øvrige holding-konstruktioner:

Pris:
295,00,1.495,00,2.595,00,2.595,00,2.795,00,3.695,00,Spørg for pris

Ovenstående priser inkluderer udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter, indberetning til
Erhvervsstyrelsen, registrering af reelle ejere, evt. registrering for moms, lønsum el.lign., bekræftelse af
selskabskapital ved revisor eller advokat samt oprettelsesgebyr til Erhvervsstyrelsen (670,00 kr. pr. selskab).
SELSKABS- OG VIRKSOMHEDSSTIFTELSE
Enkeltdokumenter:
Ydelse:
Selskabsdokumenter – IVS*:
Selskabsdokumenter – ApS**:
Selskabsdokumenter – A/S**:
Selskabsdokumenter – Holding & Drift*:
Bekræftelse af selskabskapital ved revisor:
Bekræftelse af selskabskapital ved advokat:
Egenerklæring:
Stiftelsesdokument:
Vedtægter:
Ejerbog:
Indberetning til Erhvervsstyrelsen***:
Øvrige dokumenter:

Pris:
595,00,595,00,675,00,995,00,1.100,00,1.100,00,195,00,195,00,295,00,195,00,245,00,Spørg for pris

Priserne i ovenstående tabel er aktuelle, hvis du kun ønsker vor hjælp til nogle af opgaverne i forbindelse
med stiftelse af et kapitalselskab.
Måske vi kun skal tage os af papirarbejdet, og så ordner du selv resten herefter.
*

Indeholder:

Egenerklæring, stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog
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**

Indeholder:

Stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog

***

Bemærk:

Dette er vor pris for at forestå indberetningen.
Ved oprettelse af et kapitalselskab (IVS, ApS og A/S), kommer der et gebyr til
Erhvervsstyrelsen oveni vores pris.
Dette gælder dog ikke, hvis du benytter dig af vores full-service, hvor gebyret
er medregnet i prisen – se den første tabel.
Ligeledes vil der være et gebyr i nogle tilfælde ved ændringer i
selskabsoplysningerne.
Gebyret vil blive opkrævet særskilt af Erhvervsstyrelsen (undtagen ved fullservice), og udgør i 2018:
For nyoprettelse af selskab:
For visse typer af selskabsændringer:

670,00 kr. (momsfri)
180,00 kr. (momsfri)

BOGHOLDERI & REGNSKAB
BOGHOLDERISERVICE:
Pakke:
Max bilag pr. måned:
Bankafstemning:
Momsopgørelse:
Kvartalsregnskab:
Årsregnskab:
Momsindberetning:
Lønadministration*:
Pris pr. måned:
*

Bronze:
30

Sølv:
30

Guld:
30

395,00,-

465,00,-

750,00,-

Dette gælder for 1 person (ejer eller ansat), og der skal være tilknyttet et lønprogram
TILKØB:
Ydelse:
10 ekstra bilag pr. måned:
½ times bogholderiopfølgning/gennemgang:
1 times bogholderiopfølgning/gennemgang:
Momsindberetning pr. gang (ved Bronze-pakken):

Pris:
100,00,250,00,450,00,245,00,-

Har du et større og mere kompleks bogholderi eventuelt med mange bilag eller flere ansatte, eller ønsker
du blot vores hjælp en gang imellem, vil vi typisk afgive en fast timepris for vores bogholderiservice.
Vores timepris herfor er:
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450,00,-

REGNSKAB:
Ydelse:
Budgetter pr. time:
Årsrapport & Indberetning (selskab):
Årsrapport, Indberetning & Selvangivelse (selskab):
Revision:

Pris:
550,00,2.495,00,3.095,00,Spørg for pris

RÅDGIVNING
SKAT & JURA M.M.:
Ydelse:
Iværksætterrådgivning* pr. time:
Skatterådgivning** pr. time:
Juridisk bistand*** pr. time:
Bisidder pr. time:
Adresseservice pr. måned, fra:
Rekonstruktionsbehandling:
Konkursbehandling:
Øvrig rådgivning:

Pris:
450,00,650,00,650,00,650,00,150,00,Spørg for pris
Spørg for pris
Spørg for pris

*

Dette kan eksempelvis være rådgivning om firmastart, udarbejdelse af forretningsplan m.v.

**

Omhandler blandt andet valg af skatteform, udarbejdelse af forskudsopgørelse og
selvangivelse m.m.

***

Vi er ikke jurister, men ret gode til at finde rundt i og fortolke de mange paragraffer, som
findes i den danske lovgivning, så de bliver lettere at forstå. Vores rådgivning her er kun
vejledende.
KONTRAKTER & AFTALER:
Ydelse:
Ansættelseskontrakt – Funktionær:
Ansættelseskontrakt – Timelønnet:
Direktørkontrakt:
Opsigelse:
Samarbejdsaftale:
Ejeraftale:
Låneaftale:
Hemmeligholdelsesaftale:
Overdragelsesaftale:
Øvrige:

Produkt:
295,00,295,00,395,00,195,00,395,00,795,00,295,00,395,00,1.795,00,Spørg for pris

Uanset hvilken opgave, du vil have os til at løse, fremsender vi altid et skriftligt tilbud, så du præcis kender
din pris.
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