Prisliste 2017
Ydelse
Gebyr
Kontering og bogføring
Bogholder hos dig
(min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr.
Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring.
Ønskes bogholder i mindre end 3 dage
Virksomhedssekretær hos dig
(min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr.
Virksomhedssekretæren kommer ud til dig og kan både lave bogføring
og budgetopfølgning.
Ønskes virksomhedssekretær i mindre end 3 dage
Regnskabsopgørelse - personlige
Regnskabsopgørelse - selskaber
Regnskabsopgørelse - økonomikonsulent
Regnskabsopgørelse - virksomheds- eller seniorkonsulent
Budget og budgetopfølgning
Budget og budgetopfølgning - virksomheds- eller seniorkonsulent
Ydelse - almindelige timepriser
Assistent
Seniorassistent og økonomirådgivere
Økonomikonsulent
Seniorkonsulent, virksomhedskonsulent og ledere
Specialrådgivning
Dødsboer, socialøkonomisk rådgivning, ejendomsavance, kontrakter,
rekonstruktion, selskaber.
I ejendomsavancer vil der altid være 2 konsulenter, der gennemgår
beregningerne
Sager mod SKAT

Timepris
600 kr.
440 kr.
600 kr.
550 kr.

725 kr.
740 kr.
805 kr.
915 kr.
1.020 kr.
915 kr.
1.020 kr.
725 kr.
790 kr.
915 kr.
1.020 kr.
1.250 kr.

1.820 kr.
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Fastpris Ydelser
Solceller - beregning til indtastning
Pensionsberegning, optimering af opsparing og udbetaling
Ledervurdering ved køb af virksomhed eller optimering af
ledelsen af virksomhed, pr. person
Kørselsgebyr
Gebyr for mindre regnskaber og selvangivelser
Grundgebyr skatteregnskab
Grundgebyr årsrapport + 0,025 % af dit bruttoudbytte i
seneste regnskabsår
Summax (E-faktura og E-arkiv)
Månedsbetaling Summax, e-arkiv, e-faktura, betaling mv.
Opstartsgebyr
Summax Support

Gebyr
Timepris
Fra 1.600 kr.
2.500 kr.
1.250 kr.
5.000 kr.
450 kr.
750 kr.
750 kr.
1.500 kr.

100 kr.
2.000 kr.
440 kr.

Ejendomme og jura
Ydelse
Rådgivning i forbindelse med køb og salg
Ejendomsrådgiver
Dødsboer og forpagtningskontrakter
Juridisk bistand
Advokatsekretær

Timepris
aftalt honorar
1.250 kr.
1.250 kr.
1.250 kr.
700 kr.

Miljø
Ydelse
Rådgivning
Projekt- og tilskudsansøgninger (eks. miljøteknologipuljen)

Gebyr

Timepris

1.020 kr.
940 kr.
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Ydelse
Mark- og gødningsplan
Omfatter indberetning af gødningsregnskab samt
udarbejdelse af mark- og gødningsplan.
Basispakken omfatter tlf. rådgivning, EDB, materialer, bidrag til forsøgarbejde, åbent hus arrangementer mv. Mark- og gødningsplan kan også udarbejdes til fast pris efter aftale.
Billig mark- og gødningsplan
Målrettet deltidslandbrug
Omfatter en billig mark- og gødningsplan samt
ansøgning om enkeltbetaling (ha-støtte). Der indsendes gødningsregnskab og sprøjtejournal, samt
indberetning af efterafgrøder.
Mark- og gødningsplan kan også betales efter forbrugt tid + grundgebyrer.
Grundbetaling og grøn støtte
Omfatter udarbejdelse og indsendelse af
Fællesskema under ordningen for grundbetaling
og grøn støtte. Omfatter desuden indberetning af
efterafgrøder.

Overdragelse af betalingsrettigheder

Areal
<10 ha
10 - 49 ha
50 - 99 ha
100 - 199 ha
>200 ha

Pris
Basispakke:
325 kr.
650 kr.
1.100 kr.
1.600 kr.
2.100 kr.
+ 915 kr./t.

Areal
Uden husdyrgødning
<10 ha
10 - 30 ha
Med husdyrgødning
<10 ha
10 - 30 ha
Areal
<10 ha
10 - 49 ha
50 - 99 ha
100 - 199 ha
200 - 299 ha
300 - 499 ha
>500 ha
1. skema
Efterfølgende skemaer

1.300 kr.
2.300 kr.
1.800 kr.
2.800 kr.
Forsikr.takst:
300 kr.
600 kr.
1.000 kr.
1.500 kr.
2.000 kr.
3.000 kr.
5.000 kr.
+ 1.020 kr./t.
1.000 kr.
500 kr.
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Ydelse
Pesticidregnskab
Omfatter indberetning af sprøjtejournal til NaturErhvervsstyrelsen.
Der skal foretages årlig indberetning af forbruget
af plantebeskyttelsesmidler til Landbrugs og Fiskeristyrelsen senest d. 31. marts for det foregående
gødningsår
Markbesøg
Udvidet markstyring. Omfatter AfgrødeNyt, et årligt
markbesøg og jordprøver hvert 5. år.
Prisen svarer ca. til prisen for jordprøverne, dvs. at
rabatten er AfgrødeNyt og et markbesøg samt at
betaling for jordprøverne fordeles over 5 år.
Udvidet markstyring faktureres i oktober.
Marktilsyn. Besøg ca. hver 14. dag, kunde deltager
efter ønske.
Markbesøg (min. ½ time). Fleksibel ordning hvor
der faktureres efter medgået tid.
Før-høst besøg. Opfølgning på vækstsæsonen,
markplan for næste år, sortsvalg, efterafgrøder mv.
Markbesøgsgruppe. 4-6 deltagere/gruppe. Alle
i gruppen besøges. Hver deltager betaler for 1
besøg hos sig selv.

Pris
Vi yder 25 % rabat,
hvis du afleverer
din sprøjtejournal
eller tilsvarende
materiale inden den
31.08.2017

<500 ha
>500 ha

915 kr./t.

1.250 kr.
+ 23 kr./ha
+ 18 kr./ha

915 kr./t
Gratis kørsel
915 kr. /t.
+ Kørsel 450 kr.
915 kr./t.
Gratis kørsel
915 kr./t.
+ Kørsel 450 kr.
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ERFA-gruppe. 8-12 deltagere/gruppe. Ikke alle i
gruppen besøges hvert år. Omkostningerne
fordeles ligeligt mellem alle gruppens medlemmer
og faktureres i oktober.
Leder- og chefkonsulentrådgivning
Information
AfgrødeNyt, elektronisk inkl. sms-beskeder og mail
AfgrødeNyt, papir
AfgrødeNyt faktureres i februar
GrovfoderNyt
Økologi - inspiration til jordbruget
Økologi - inspiration til jordbruget
Analyser
Gylle-analyse (Tot-N, NH4-N). OK-laboratorium
Gylle-analyse (Tot-N, NH4-N, P, K.
OK-laboratorium
Gylle-analyse (NH4-N). OK-laboratorium
Jordprøver, standard (Rt, Pt, Kt, Mgt),
inkl. udtagning
Jordprøver, standard (Rt, Pt, Kt, Mgt),
ekskl. udtagning
N-min prøver inkl. udtagning
Planteanalyser (N,P,K,Mg,Ca,S,Fe,Mn,Zn,Cu,B,
Mo)

915 kr./t.
+ Kørsel 450 kr.
1.020 kr.
1.000 kr. pr. år
1.800 kr. pr. år

medl.
ikke medl.

1.000 kr. pr. år
995 kr. pr. år
1.150 kr. pr. år
350 kr./prøve
500 kr./prøve

startgebyr
startgebyr
startgebyr

200 kr.
500 kr.
+ 220 kr./prøve
150 kr./prøve
500 kr.
+ 500 kr./prøve
500 kr./prøve
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Ydelse
Produktionsrådgivning
PK/Kvægnøgle
Grovfoderrådgivning
GrovfoderNyt abonnement
Alm. foderanalyser majs- og græsensilage
Ønskes øvrige analyser, kontakt da din konsulent
APV - Arbejdspladsvurdering
Leder- og chefkonsulentrådgivning
Foderplaner og -kontrol
Produktionsbudget
Klimatjek

Gebyr

Timepris

925 kr.
925 kr.
925 kr.

1.000 kr.
650 kr.
925 kr.
925 kr.
925 kr.
925 kr.
925 kr.

Svin
Ydelse
Rådgivning
E-kontrol
Miljøstrategi og bygherrerådgivning, erstatninger
ERFA-grupper
Scanning
APV - Arbejdspladsvurdering
Foderanalyse
Leder- og chefkonsulentrådgivning

Gebyr

+analysens kostpris

Timepris
915 kr.
915 kr.
1.020 kr.
915 kr.
915 kr.
915 kr.
915 kr.
1.020 kr.
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Ydelse
Timepris
Rådgivning i personalemæssige spørgsmål
915 kr.
Fastpriser
Gebyr
Udarbejdelse af ny ansættelseskontrakt
3.000 kr.
samt boligkontrakt
Udarbejdelse af skatte kort
700 kr. pr. stk.
Refusioner for 1 måned
400 kr. pr. stk.
Refusioner for flere måneder. Første måned
400 kr.
Følgende måneder
200 kr. pr. stk.
Arbejds- og opholdstilladelse for almindelige arbejdere
3.320 kr.*
Timepris
inkl. ansættelses- og boligkontrakt
Forlængelse af arbejds- og opholdstilladelser inkl. tillæg til
3.320 kr.*
Timepris
ansættelses- og boligkontrakt
Arbejds- og opholdstilladelse for praktikanter inkl.
2.480 kr.*
Timepris
ansættelses- og boligkontrakt
Forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse for
2.480 kr.*
Timepris
praktikanter inkl. ansættelses- og boligkontrakt
Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere
1.720 kr.*
Timepris
Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til
1.720 kr.*
Timepris
arbejdstagere
Permanent opholdstilladelse
5.525 kr.*
Timepris
* Gebyr betales direkte til “Ny i Danmark”. Rådgivning, der ligger udover ovenstående opgaver, afregnes efter forbrugt tid til sædvanlig rådgivningspris ved 915 kr. pr. time.
Betalingsbetingelser:
Løbende måned + 20 dage, derefter beregnes 1,5 % i rente pr. måned.
For Ejendom og jura gælder: Netto kontant 14 dage.
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 7015 9900 · Fax 6340 7199
kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk
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