Dodatkowe stanowisko komputerowe do programu Sprawozdanie finansowe - wersja dla biur
rachunkowych
Dodatkowe stanowisko komputerowe do programu "Sprawozdanie finansowe - wersja dla biur rachunkowych" uprawnia do zainstalowania programu na kolejnej
jednostce komputerowej.
SYMBOL: CD1129-DSBR

CENA: 220,00 zł + 23% VAT (brutto: 270,60 zł)

Dodatkowe stanowisko komputerowe do programu Sprawozdanie finansowe - wersja standardowa
Dodatkowe stanowisko komputerowe do programu "Sprawozdanie finansowe - wersja standardowa" uprawnia do zainstalowania programu na kolejnej jednostce
komputerowej.
SYMBOL: CD1129-DSS

CENA: 110,00 zł + 23% VAT (brutto: 135,30 zł)

dr André Helin, dr Anna Bernaziuk

Sprawozdanie finansowe - program komputerowy z roczną licencją - wersja dla biur rachunkowych (do
pobrania)
Program "Sprawozdanie finansowe": prosty w obsłudze i niezwykle pomocny przy zamknięciu roku w każdej firmie, używany i sprawdzony przez tysiące klientów,
nieustannie aktualizowany i rozbudowywany o kolejne funkcje.
e-Sprawozdania Finansowe - nowa funkcja w programie (już dostępne e-sprawozdanie wg.
załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, kolejne struktury - w I kwartale 2019 r.) Nowy obowiązek - sprawozdanie finansowe za 2018 rok - musi być sporządzone w
odpowiednim standardzie danych XML/XSD zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Nie można już przesyłać sprawozdania w formie skanów do KRS,
sprawozdania za 2018 rok muszą być: 1) sporządzone w formacie XML/XSD w strukturze logicznej określonej przez Ministerstwo Finansów oraz ...
SYMBOL: CD1129-UBR, WERSJA: 16.17.5, WYMAGANIA: Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, MS Office 97 lub nowszy,

CENA: 980,00 zł + 23% VAT (brutto: 1205,40 zł)

dr André Helin, dr Anna Bernaziuk

Sprawozdanie finansowe - program komputerowy z roczną licencją - wersja dla biur rachunkowych (na
płycie CD)
Program "Sprawozdanie finansowe": prosty w obsłudze i niezwykle pomocny przy zamknięciu roku w każdej firmie, używany i sprawdzony przez tysiące klientów,
nieustannie aktualizowany i rozbudowywany o kolejne funkcje.
e-Sprawozdania Finansowe - nowa funkcja w programie (już dostępne e-sprawozdanie wg.
załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, kolejne struktury - w I kwartale 2019 r.) Nowy obowiązek - sprawozdanie finansowe za 2018 rok - musi być sporządzone w
odpowiednim standardzie danych XML/XSD zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Nie można już przesyłać sprawozdania w formie skanów do KRS,
sprawozdania za 2018 rok muszą być: 1) sporządzone w formacie XML/XSD w strukturze logicznej określonej przez Ministerstwo Finansów oraz ...
SYMBOL: CD1129-BR, WERSJA: 16.17.5, WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, MS Office 97 lub nowszy,

CENA: 1000,00 zł + 23% VAT (brutto: 1230,00 zł)

dr André Helin, dr Anna Bernaziuk

Sprawozdanie finansowe - program komputerowy z roczną licencją - wersja standardowa (na płycie CD)
Program "Sprawozdanie finansowe": prosty w obsłudze i niezwykle pomocny przy zamknięciu roku w każdej firmie, używany i sprawdzony przez tysiące klientów,
nieustannie aktualizowany i rozbudowywany o kolejne funkcje.
e-Sprawozdania Finansowe - nowa funkcja w programie (już dostępne e-sprawozdanie wg.
załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, kolejne struktury - w I kwartale 2019 r.) Nowy obowiązek - sprawozdanie finansowe za 2018 rok - musi być sporządzone w
odpowiednim standardzie danych XML/XSD zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Nie można już przesyłać sprawozdania w formie skanów do KRS,
sprawozdania za 2018 rok muszą być: 1) sporządzone w formacie XML/XSD w strukturze logicznej określonej przez Ministerstwo Finansów oraz ...
SYMBOL: CD1129-S, FORMAT: CD, WERSJA: 16.17.5, WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, MS Office 97 lub nowszy,

CENA: 510,00 zł + 23% VAT (brutto: 627,30 zł)

Katalog produktów ODDK; dział: sprawozdanie finansowe; wygenerowany 23.01.2019 19:16:48; strona 1/2

dr André Helin, dr Anna Bernaziuk

Sprawozdanie finansowe - program komputerowy z roczną licencją - wersja standardowa (do pobrania)
Program "Sprawozdanie finansowe": prosty w obsłudze i niezwykle pomocny przy zamknięciu roku w każdej firmie, używany i sprawdzony przez tysiące klientów,
nieustannie aktualizowany i rozbudowywany o kolejne funkcje.
e-Sprawozdania Finansowe - nowa funkcja w programie (już dostępne e-sprawozdanie wg.
załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, kolejne struktury - w I kwartale 2019 r.) Nowy obowiązek - sprawozdanie finansowe za 2018 rok - musi być sporządzone w
odpowiednim standardzie danych XML/XSD zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Nie można już przesyłać sprawozdania w formie skanów do KRS,
sprawozdania za 2018 rok muszą być: 1) sporządzone w formacie XML/XSD w strukturze logicznej określonej przez Ministerstwo Finansów oraz ...
SYMBOL: CD1129-US, WERSJA: 16.17.5, WYMAGANIA: Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, MS Office 97 lub nowszy,

CENA: 490,00 zł + 23% VAT (brutto: 602,70 zł)

Katalog produktów ODDK; dział: sprawozdanie finansowe; wygenerowany 23.01.2019 19:16:48; strona 2/2

