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Σας υποβάλουµε την οικονοµική προσφορά που αφορά την ολοκληρωµένη εφαρµογή EXPRESS
Ισολογισµού. Ολοκληρωµένη πρόταση σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις
οντότητες σύµφωνα µε τον Ν.4308/14 ( ΕΛΠ - ΕΓΛΣ ) και µε τον Ν.2109.
Παραµετρικό εύχρηστο αντλεί στοιχεία από το ισοζύγιο της λογιστικής σας ( είτε ΕΛΠ, είτε ΕΓΛΣ
λογιστικό σχέδιο ) δηµιουργώντας τεκµηριωµένα για όλες τις οντότητες προσαρτήµατα εκθέσεις
πρακτικά και οικονοµικές καταστάσεις, στοιχεία αποστολής στη Τράπεζα της Ελλάδος.
Η τιµή αγοράς της εφαρµογής για Λογιστές - Λογιστικά γραφεία είναι 280€ µικτό ποσό και
ένα µήνα δωρεάν απεριόριστες αναβαθµίσεις.
Η τιµή αγοράς της εφαρµογής για Εταιρείες είναι 360€ µικτό ποσό και ένα µήνα δωρεάν
απεριόριστες αναβαθµίσεις.
Το ετήσιο κόστος (12 µηνών) απεριόριστων αναβαθµίσεων ανέρχεται στο µικτό ποσό 74.40€.

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες της εφαρμογής EXPRESS Ισολογισμός:

Αυτόµατη ενηµέρωση της εφαρµογής από excel, ascii ή χειρόγραφα.
Μέσα σε λίγα µόνο λεπτά έχετε τις οικονοµικές καταστάσεις χωρίς πληκτρολόγηση αξιόπιστα και
τεκµηριωµένα για όλες τις οντότητες.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Αυτόνοµη εφαρµογή (dotnet - όχι excel αρχείο ) που παράγει τις οικονοµικές καταστάσεις είτε
µε τον παλιό τρόπο του Ν.2190 είτε κατά ΕΛΠ.
Εγγραφές κλεισίµατος ( είτε ως ΕΓΛΣ λογιστικό σχέδιο είτε ως ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο ).
Αναφορές τεκµηριώσεις για ανάλυση πως προέκυψαν τα ποσά.
∆υνατότητα καταχώρησης εγγραφών σε ηµερολόγιο για καταχώρηση εγγραφών προσαρµογής
(Αναβαλλόµενη φορολογία).
∆υνατότητα δηµιουργίας του δικού σας προσαρµοσµένου λογιστικού σχεδίου για την δική σας
προσαρµογή στις ανάγκες της εταιρείας σας.
∆υνατότητα πλήρης παραµετροποίησης όλου του λογιστικού σχεδίου και προσαρµογή στις
ανάγκες της εταιρείας σας.
Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις διατίθεται µε usb κλειδί ώστε να µπορεί να λειτουργεί χωρίς
κωδικούς σε διαφορετικούς υπολογιστές.
Αυτόµατη προβολή µηνυµάτων που βοηθούν τον χρήστη κατά την κατάρτιση του
ισολογισµού. ( π.χ. Προσοχή δεν έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις. ή Προσοχή βρέθηκαν αξίες
σε λογαριασµούς του 86 ).
Αυτόµατη δυνατότητα αναβαθµίσεων µέσω internet µε κωδικούς του λογιστή.
ΑΦΜ. 800891297 – ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛ. 6979009630

Δυνατότητες εφαρμογής «Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Πλήθος αναφορών που παράγονται σε word ή excel για τυχόν πρόσθετη επεξεργασία

Με ένα κλικ έχετε έτοιµες τις αναφορές χωρίς πρόσθετες επεξεργασίες όπως διαγραφή κενών
γραµµών.
Οι καταστάσεις που δηµιουργεί αυτόµατα η εφαρµογή είναι :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε ( Αγγλικά, Ελληνικά και Γερµανικά ).
Β.1.1 και Β.1.2: Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις.
Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Β.3: Κατάσταση Mεταβολής Καθαρής Θέσης.
Β.4: Κατάσταση Χρηµατοροών – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (έµµεση
µέθοδος).
Β.5: Ισολογισµός πολύ µικρών οντοτήτων.
Β.6: Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες.
Εγγραφές κλεισίµατος και µε τα δύο ισοζύγια ( και µε λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ και µε λογιστικό
σχέδιο Ε.Γ.Λ.Σ. )
Ηµερολόγιο εγγραφών προσαρµογής ( για τις εγγραφές αναβαλλόµενης φορολογίας )
Ισοζύγιο Μετάβασης ( για τις εγγραφές αναβαλλόµενης φορολογίας )
Προσάρτηµα για πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και πολύ µεγάλες οντότητες ( Αυτόµατη
ενηµέρωση µε προτάσεις και αξίες σε word αρχείο σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.4308/14 )
Αναλυτικό προσάρτηµα µε περιεχόµενα και πίνακες για τα οικονοµικά στοιχεία του
Ισολογισµού.
Έκθεση και Πρακτικά της οντότητας µε ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ γραφήµατα και ανάλυση για την
πορεία της εταιρείας.
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Οι αναφορές αυτόματα αρχειοθετούνται στη βιβλιοθήκη εγγράφων ή μπορούν δυναμικά να
δημιουργηθούν από την αρχή καθώς λαμβάνουν στοιχεία από το ισοζύγιο της εταιρείας. Δεν
απαιτείται κάποια επεξεργασία καθώς διαγράφονται αυτόματα οι κενές μηδενικές γραμμές είτε
αφορά excel ή word αναφορά.

Προσάρτημα - Έκθεση διαχείρισης - Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης
•

•

∆ηµιουργία συνοπτικού ή αναλυτικού προσαρτήµατος µε περιεχόµενα και δηµιουργία όλων
των κειµένων, ενσωµάτωση των οικονοµικών καταστάσεων και ανάλυση σε πίνακες του κάθε
κονδυλίου στον Ισολογισµό.
Τα κείµενα που δηµιουργούνται αλλάζουν δυναµικά σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία.
Επίσης ενηµερώνονται όλα τα οικονοµικά στοιχεία π.χ. πίνακας παγίων σε κλειόµενη και
προηγούµενη χρήση.
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•

∆υναµικά και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΓΕΜΗ δηµιουργούνται η Έκθεση διαχείρισης
και το Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

•

Ενσωµατώνονται τα οικονοµικά στοιχεία και δηµιουργείτε ανάλυση αριθµοδεικτών µε
γραφήµατα και σχόλια επί των αποτελεσµάτων.
Με ένα κλικ έχετε συµπληρωµένη την δήλωση εισοδήµατος ( Έντυπο Ν και Ε3 ) της εταιρείας
λαµβάνοντας τα οικονοµικά στοιχεία από το ισοζύγιο και τις οικονοµικές καταστάσεις

•
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Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις διατίθεται µε usb κλειδί ώστε να µπορεί να λειτουργεί χωρίς
κωδικούς σε διαφορετικούς υπολογιστές. Μέσα σε λίγα µόνο λεπτά έχετε τις οικονοµικές
καταστάσεις χωρίς πληκτρολόγηση αξιόπιστα και τεκµηριωµένα για όλες τις οντότητες.
Εξοικονοµήστε χρόνο δηµιουργώντας αυτόµατα αναφορές για όλες τις οντότητες (
Προσάρτηµα, Πρακτικά για όλες τις οντότητες ) που παράγονται σε word, Excel έτοιµες προς
υποβολή στο ΓΕΜΗ.
Σύχρονο ευκολόχρηστο και πάντα ενηµερωµένο σύµφωνα µε τις αλλαγές που γίνονται.

Μπορείτε στο site της εταιρείας µας ( https://www.karpodinis.gr ) να ενηµερωθείτε πιο αναλυτικά
παρακολουθώντας τα videos από την ενότητα e-learning.

Για την εταιρεία
Η Πρόεδρος του ∆Σ
ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 208
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