
Księgowość pod kontrolą

WF-KaPeR

Program  WF-KaPeR  jest  aplikacją,  która znajduje 
zastosowanie   zarówno w  profesjonalnych  biurach 
rachunkowych, jak  też  w  małych  rodzinnych  
firmach. Program  został  tak  zaprojektowany,  
aby użytkownicy  rozpoczynający  działalność gospo-
darczą  -  nie  znając  szczegółowo przepisów podatko-
wych - mogli samodzielnie prowadzić dokumentację 

Bogata funkcjonalność 

WF-KaPeR  łączy  w  sobie  cechy  wielu specjalistycz-
nych  programów  obsługując jednocześnie  obszary  
działalności  związane z  księgowością,  środkami 
trwałymi,  jak też  z  płacami  i  umowami  cywilno-
prawnymi - wszystko zostało zoptymalizowane  
pod  kątem małych przedsiębiorstw.  

Program  został  wzbogacony  również  o  gotowe,    
automatycznie  wypełniane formularze  deklaracji  
podatkowych  VAT,  PIT  i NIP  ze wszystkimi  
załącznikami. WF-KaPeR obsługuje  również  

Po  zainstalowaniu  aplikacja  jest  gotowa do pracy 
bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca  
z programem  wymaga  wprowadzania jedynie  
podstawowych  danych,  pozostałe operacje związane 
np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych  
czy wprowadzaniem zapisów  do  rejestrów  VAT  
realizowane  są  automatycznie.  Automatyzacja 
ta  oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia 
błędu. 

WF-KaPeR  jest  w  pełni dostosowany do  obowiązują-
cego  prawa  i  na  bieżąco aktualizowany  zgodnie  
z  jego  zmianami, dzięki   czemu  zwalnia  użytkowni-
ka  z konieczności  poznania  szczegółowych przepisów 

możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci 
jest również z powodzeniem używany przez biura rachunkowe.

księgową.

deklaracje  w  formie elektronicznej.

WF-KaPeR  łączy  w  sobie  cechy  wielu specjalistycz-
nych  programów  obsługując jednocześnie  obszary  
działalności  związane z  księgowością,  środkami 
trwałymi,  jak też  z  płacami  i  umowami  cywilno-
prawnymi - wszystko zostało zoptymalizowane  
pod  kątem małych przedsiębiorstw.

związanych z tymi zagadnieniami.



WF-KaPeR START

Obsługa jednego podmiotu, na jednym stanowisku.

• Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, 

ryczałtowej ewidencji przychodów, rozliczanie 

strów VAT, obsługa rozrachunków, import danych 

z programów WF-Mag i WF-Fakturka oraz rozliczanie 

ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”

• Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałto-

wanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz 

z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, 

PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, 

VAT-R, VAT-Z i inne)

• Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do pięciu 

pozycji) wraz z automatami umożliwiającymi 

poprawną realizację amortyzacji, modernizacji, 

umorzeń, środków trwałych dotowanych

• Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu oso-

bowego 

• Emisja dokumentów księgowych: dowodów 

wewnętrznych, przelewów bankowych, wpłat 

gotówkowych, not korygujących itd.

• Prowadzenie szeregu własnych kartotek, m.in. 

WF-KaPeR BIZNES

Możliwa  jednoczesna praca wielu użytkowników, 

• Obsługa deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych 

w wersji elektronicznej (e-deklaracje)

• Obsługa dowolnej ilości środków trwałych

• Rozliczanie dowolnej ilości samochodów

• Obsługa wynagrodzeń

• Umowy zlecenia i o dzieło

• Przelewy wynagrodzeń

• Rozliczenie podatku dochodowego pracowników, 

w szczególności deklaracje PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, 

PIT-8AR, również w wersji elektronicznej 

WF-KaPeR BIURO

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, 

obsługa dowolnej ilości podmiotów.

• Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego 

• Eksport wydruków do formatu PDF 

• Wielowymiarowe analizy biznesowe (OLAP) 

• Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do 

poszczególnych funkcji programu 

• Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych 

działań 

• Możliwość monitorowania zmian dokonywanych 

w poszczególnych dokumentach 

• Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura 

rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie 

e-deklaracjami

START BIZNES BIURO
1 3 +

Rozliczanie wynagrodzeń — + +
Rozliczanie środków trwałych 5 środków + +
Rozliczanie prywatnych 
samochodów

1 samochód + +

Eksport danych do arkusza 
kalkulacyjnego

— — +

Analizy OLAP — — +

użytkowników
— — +

WF-KaPeR – różnice pomiędzy wariantami

www.assecowapro.pl 

Korzyści z użytkowania programu  
WF-KaPeR: 
• Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności 

• Szeroka gama formularzy podatkowych

• Bieżąca zgodność z obowiązującymi przepisami

• Dedykowany wariant dla biur rachunkowych
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