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PRISLISTE 2020
Alle nævnte priser er i DKK og ekskl. moms.

SELSKABSSTIFTELSE
Full-service – Vi laver det hele for dig:
Ydelse:
Oprettelse af PMV, EMV eller I/S:
Omdannelse af IVS til ApS, fra:
Stiftelse af ApS:
Stiftelse af A/S:
Stiftelse af Holding ApS & Drift ApS:
Øvrige holding-konstruktioner:

Pris:
295,00
6.000,00
1.995,00
2.045,00
3.645,00
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 (kun ved kapitalselskaber).
Oveni vores pris skal lægges et oprettelsesgebyr til Erhvervsstyrelsen på 670,00 kr. pr. kapitalselskab.
Dette er et momsfrit gebyr, og er kun aktuelt ved stiftelse af et ApS eller et A/S.
Enkeltdokumenter og -ydelser:
Ydelse:
Selskabsdokumenter – ApS*:
Selskabsdokumenter – A/S*:
Selskabsdokumenter – Holding & Drift*:
Bekræftelse af selskabskapital ved revisor:
Bekræftelse af selskabskapital ved advokat:
Indberetning til Erhvervsstyrelsen:
Øvrige dokumenter:

Pris:
675,00
725,00
995,00
1.100,00
1.100,00
245,00
Spørg for pris

Priserne i ovenstående tabel er aktuelle, hvis du kun ønsker vores 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:

Stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog

Ved oprettelse af et kapitalselskab (ApS og A/S), kommer der et gebyr til Erhvervsstyrelsen oveni vores pris.
Ligeledes vil der være et gebyr i nogle tilfælde ved ændringer i selskabsoplysningerne.
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Gebyret vil blive opkrævet særskilt af Erhvervsstyrelsen (undtagen ved full-service), og udgør i 2020:
For nyoprettelse af selskab:
For visse typer af selskabsændringer:

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

BOGHOLDERI & REGNSKAB
Bogholderi, regnskab og revision:
Ydelse:
Bogholderi- og administrationsopgaver pr. time:
Eks. bogføring, bankafstemning, betalinger, moms,
løn, klargøring til revisor, debitorstyring m.m.
Bogholderi-hotline:
Dette laves som et ”klippekort”, hvor hvert klip har
en værdi af 15 minutters rådgivning/hjælp til
bogholderiet. Prisen er derfor pr. ”klip”
Budgetter pr. time:
Selvangivelse (selskab eller privat) pr. time:
Rykker- & Inkassoservice pr. måned (min. 3 mdr.):
Årsrapport & Indberetning (selskab):
Årsrapport, Indberetning & Selvangivelse (selskab):
Revision:

Pris:
450,00

125,00

550,00
650,00
125,00
2.495,00
3.095,00
Spørg for pris

Har du et mindre og mere simpelt bogholderi med få månedlige bilag, kan vi helt sikkert finde en fast
månedlig pris, så du altid kender din udgift på forhånd.

RÅDGIVNING
Iværksætteri, skat, konkurs m.m.:
Ydelse:
Iværksætterrådgivning* pr. time:
Skatterådgivning** pr. time:
Genoptagelse af kapitalselskab, fra:
Nedlukning af IVS, fra:
Rådgivning ifm. rekonstruktion:
Rådgivning ifm. konkurs:
Øvrig rådgivning:
Bisidder pr. time:
Adresseservice pr. måned, fra:

Pris:
450,00
650,00
6.000,00
1.800,00
Spørg for pris
Spørg for pris
Spørg for pris
650,00
150,00

*

Dette kan eksempelvis være rådgivning om firmastart, virksomhedsform, udarbejdelse af
forretningsplan eller forretningsbetingelser, forretningsudvikling eller -omlægning etc.

**

Omhandler blandt andet valg af skatteform, udarbejdelse af forskudsopgørelse og
selvangivelse m.m.
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Kontrakter og aftaler:
Ydelse:
Ansættelseskontrakt – Funktionær:
Ansættelseskontrakt – Timelønnet:
Direktørkontrakt:
Opsigelse:
Samarbejdsaftale:
Ejeraftale:
Låneaftale:
Hemmeligholdelsesaftale:
Overdragelsesaftale:
Øvrige:

Produkt:
295,00
295,00
395,00
195,00
495,00
995,00
295,00
395,00
1.595,00
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.
Alle vores ydelser er omfattet af vores generelle forretningsbetingelser, som findes her
https://firmafokus.dk/betingelser/.
Ovenstående priser er alle oplyst i DKK og ekskl. moms.
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