Mühasibat xidmətləri ilə bağlı müxtəlif paketlərimizi
nəzərinizə çatdırırıq:

№

Xidmət paketinin adı

Paketin qiyməti

1

Konsaltinq xidmətləri

2

Şirkətin təsis olunması ilə bağlı əməliyyatlar

300 AZN

3

Alqı-satqı prosesi ilə bağlı əməliyyatlar + 1C proqramında olan əməliyyatlar (300 + 150)

450 AZN

4

Mütəmadi olaraq hesabatların göndərilməsi (rüblük)

5

Dövriyyənin qurulması və maliyyə analizi

400 AZN

6

Şirkətin hüquqi sənədlərinin hazırlanması

təx. 300 AZN

7

Mühasibatlığa yardımçı xidmətlər

50-150 AZN

1. Konsaltinq xidmətləri
1

Mühasibatlıq üzrə məsləhətlərin verilməsi

2

Vergi məsləhətlərinin verilməsi

3

Maliyyə üzrə məsləhətlərin verilməsi

4

Hüquqi məsləhətlərin verilməsi

5

Kadr uçotu üzrə məsləhətlərin verilməsi

6

Təlimlər üzrə məsləhətlərinin verilməsi

2. Şirkətin təsis olunması ilə bağlı əməliyyatlar
1

Asan imzanın alınması

2

VÖEN, reyestrdən çıxarış və nizamnamənin alınması (Dəyişikliklər)

3

Möhür və ştampların alınması

4

Bank rekvizitlərinin alınması

5

İcarə müqaviləsinin bağlanması, notarius təsdiqi və obyekt kodunun alınması

6

Fəaliyyətə uyğun müqavilələrin hazırlanması

3. Alqı-satqı prosesi ilə bağlı əməliyyatlar

50-150 AZN

min. 2000 AZN

Xidmət haqqı

50-150 AZN

Xidmət haqqı

300 AZN

Xidmət haqqı

1

Məhsul və xidmət satışı müqavilələrinin hazırlanması (aylıq 5 müqavilə)

100 AZN

2

E-qaimə və EVHF-lərin göndərilməsi (aylıq 5 dəfə)

50 AZN

3

Razılaşma protokolunun hazırlanması (aylıq 5 dəfə)

50 AZN

4

Hesab faktura və təhvil-təslim aktının hazırlanması (aylıq 5 dəfə)

50 AZN

5

Mədaxil və məxaric qəbzlərinin yazılması (aylıq 100-ə qədər)

50 AZN

6

Anbar hesabının aparılması (1C mühasibat proqramında yığılması və 1-10 əməliyyat)

150 AZN

4. Mütəmadi olaraq hesabatların göndərilməsi
1

Vergi hesabatlarının göndərilməsi

2

DSMF hesabatlarının göndərilməsi

3

Statistika hesabatlarının göndərilməsi

4

Məşğulluq hesabatlarının göndərilməsi

5

İB və QHT-lərin maliyyə hesabatlarının göndərilməsi

Xidmət haqqı

50-150 AZN

Qeyd: Hesabatlar aylıq, rüblük və illik olur. Xidmət haqqı uyğun şəkildə dəyişir.

5. Dövriyyənin qurulması və maliyyə analizi (aylıq)
1

Əmək haqqı və tabel cədvəllərinin hazırlanması

2

Təhtəl şəxs-avans hesabatlarının hazırlanması

3

Bank çıxarışlarının işlənməsi

4

Gəlir və xərclərin hesablanması

5

Debitor və kreditor borcların müəyyən olunması

6

Büdcə və dövriyyə balansının qurulması

7

Mənfəət və zərərin müəyyən olunması

8

Əməliyyatların 1C proqramında işlənməsi (anbar əməliyyatları daxil deyil)

6. Şirkətin hüquqi sənədlərinin hazırlanması

Xidmət haqqı

300 AZN

100 AZN

Xidmət haqqı

1

Nizamnamənin hazırlanması

50 AZN

2

Əmək müqavilələrinin hazırlanması (1 nəfər üçün)

20 AZN

3

Xidməti müqavilələrin hazırlanması (1 nəfər üçün)

20 AZN

4

Daxili nizam-intizam qaydalarının hazırlanması

100 AZN

5

Vəzifə təlimatlarının hazırlanması

50 AZN

6

Texniki təhlükəsizlik qaydalarının hazırlanması

7. Mühasibatlığa yardımçı xidmətlər

50-100 AZN

Xidmət haqqı

1

İllik büdcə hazırlanması (təxmini büdcə)

300 AZN

2

İşçilərin icbari sığortalanması (Qala sığorta və Atəşgah sığorta ilə sənədləşmələr)

20 AZN

3

Miqrasiya sənədinin alınması xidməti (iş və yaşayış icazələrinin alınması)

300 AZN

4

Gömrük sənədləşmələri (Bəyannamələrin yazılması və müşaiyət)

150-300 AZN

5

Kadr uçotunun aparılması (Kardların auditi, testlər)

400-600 AZN

6

Daxili auditin aparılması

min. 350 AZN

7

Kənar auditin aparılması

min. 500 AZN

QEYD 1: Yuxarıda sadalanan bəzi xidmətlər və xidmət haqqları müraciət edən şirkətlərin fəaliyyətinə və işləyiş strukturuna görə
dəyişə bilər. Bu halda həmin şirkətlə görüşdən sonra müvafiq dəyişikliklərə qərar verilir. Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xidmət
müqavilələri bağlanır. Ödənişlər nəğd və ya bank hesabına köçürmə ilə ödənilə bilər.

QEYD 2: Aylıq mühasibat xidmətlərinin toplam qiymətini öyrənmək üçün sifarişçi tərəfindən uyğun xidmətlər seçilir. Seçilən
xidmət paketlərinin toplam yekun dəyərinə endirim tətbiq oluna bilər. Bu barədə "sifarişçi şirkət"in müraciətinə baxıldıqdan
sonra rəhbərlik tərəfindən qərar verilir və sifarişçiyə bildirilir.

