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Allmän beskrivning

DPR Dokument är ett program som hjälper dig att snabbt och enkelt skapa de juridiska dokument 
som ett företag eller företagare behöver som t ex, 

Registreringshandlingar till Bolagsverket,
Bolagsbildning,
Bolagsordning,
Kompanjonsavtal,
Upprdragsavtal för ekonomitjänster
Samlingsplan för företags redovisning 

  Avtal om företagsöverlåtelser, 
                          Bolagsstämmo- eller styrelseprotokoll,
                          Köpeavtal för inktåmsförsäljning

  Köpeavtal för överlåtelse av fåmansbolagsaktier
  Köpeavtal om lös egendim
  och mycket annat. 

Till skillnad från de flesta andra dokumentprogram kan du själv i detalj styra hur dokumentet ska se ut, 
både före och efter utskrift. Programmet tar inte över kontrollen över dig, det är du som har kontroll 
över programmet. Du kan skriva ut dokumentet på PDF-fil, som du sedan kan konvertera till .doc-
format om du vill ändra detaljer i dokumentet

Kostnad

DPR Dokument kostar 1995 kr i årsabonnemang 

Programmet ingår i "Byråpaketet" som kostar 6500:-/år
 
När du startar programmet väljer du företag och taxeringsår. I HUVUDFORMULÄRET registrerar du 
basuppgifterna för företaget som t ex namn  och adress för företaget, och styrelseledamöter och –suppleanter.

– Aktiebolagsbildning: denna funktion finns i ett separat program inom "DOKUMENT"

I aktiebolagsbildning ingår alla dokument som krävs av BOLAGSVERKET vid nybildning. 
I bolagsbildning ingår även att vid behov kunna göra ändringar i bolagsordningen.

- Stämmoprotokoll, såväl ordinarie som extra stämmoprotokoll, även andra protokoll

- Kapitaländring i aktiebolag
Anmälan, nyemissionsanmälan, fondemissionsanmälan till BOLAGSVERKET
Kvittningsavtal
Styrelsens redogörelse för kvittning

- Ändringsanmälan för övriga uppgifter i ett bolag
Firmanamn
Säte
Räkenskapsår
Annan bolagsändring
Verksamhet
Styrelseledamot, / -suppeant,  extern firmatecknare, 
Funktionärs eller bolagets adress
Annan ändring, t ex bifirma

- Kompanjonsavtal mellan delägare i aktiebolag

- Bolagsavtal mellan delägare i handelsbolag/kommanditbolag
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-Uppdragsavtal ekonomitjänster: Det krävs av SRF-konsult att sådant avtal upprättas med alla klienter
-Samlingsplan för ett företags ekonomisystem: Bokföringslagen kräver att sådan beskrivning finns som innehåller 
relativt detaljerade fakta om hur ett företags ekonomisystem, lönesystem m m arbetar 
   
- Försäljningsavtal avseende:

Försäljning av "inkråm" i företag
Försäljning av aktier i fåmansbolag
Försäljning av lös egendom

- Villkorat aktieägartillskott
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