Nazaj k članku

Maja Gaspari
vsi članki avtorja
Espeji pol manj za izdelavo bilance kot podjetja

Finance 19/2009
29.1.09 00:01

Cena izdelave bilance in letnega poročila je odvisna od več dejavnikov, med
katerimi je najbolj pomemben obseg razkritij oziroma porabljen čas za sestavo
dokumenta. Ta dejavnost je za računovodske servise med bolj donosnimi.
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Strošek izdelave letnih poročil je glede na druge storitve med bolj
donosnimi dejavnostmi, je povedala Polona Urh iz računovodskega
servisa Replika.
Bliža se čas priprave letnih poročil, kar za številna podjetja v kriznih časih lahko
pomeni razmeroma visok, a neizogiben strošek.
Pomemben tudi obseg poročanja
Cene izdelave bilance in letnega poročila so
različne in odvisne od več dejavnikov. Polona Urh
iz računovodskega servisa Replika poudarja, da je
račun odvisen od zahtevnosti izdelave bilance in
letnega poročila, predvsem pa od obsega
poslovanja, posebnosti računovodenja in davčnih
obveznosti ter od vrste in obsega razkritij in
pojasnil. Milena Krošelj, direktorica
računovodskega servisa Kin.si , pa pravi, da pri
njih obseg prometa na ceno ne vpliva in da znaša
izdelava bilance in letnega poročila za espeje v
povprečju 450 evrov, za podjetja pa 950 evrov.
Ceni sta brez davka na dodano vrednost.
Znesek se lahko razporedi čez celo leto
Tudi Gašper Zavrl iz računovodskega servisa Biro
46 poudarja, da cena izdelave bilance ni odvisna
od prometa, temveč je izračunana po
računovodski tarifi, česar stranke niso vedno pripravljene plačati. Zato je poleg
fiksnega zneska mogoč tudi mesečni pavšal. "V zadnjem času pa se znesek za
plačilo bilance razporedi v mesečni pavšal za celo leto," dodaja, Zavrl.
Najbolj donosna davčna optimizacija
Krošljeva pravi, da izdelava bilanc in letnih poročil po donosnosti ne odstopa od

drugih poslov, s katerimi se ukvarjajo. Urhova pa poudarja, da takšen posel sodi
med bolj donosne, saj je vanj vloženega veliko znanja in truda. "Med najbolj
donosne storitve še vedno sodita davčna optimizacija in davčno svetovanje na
ključ, kjer dosegamo najvišjo dodano vrednost. Poleg osnovnih računovodskodavčnih storitev pomembno dodano vrednost dosegamo tudi na področju priprave
razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev EU za naše stranke," dodaja Urhova.

