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BIURO RACHUNKOWE 
Szanowni Państwo !
Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas 
na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty.


Nasze biuro Rachunkowe jest nowoczesną firmą nastawioną na 
potrzeby Klienta. Działamy na podstawie wydanej przez Ministra 
Finansów Licencji Nr  8841/2005. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 
związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo - księgowymi.

Główną zasadą obowiązującą nasze biuro we współpracy z  
Klientami  jest partnerstwo w interesach, a sukces Klienta jest 
naszym priorytetem.

Stawiamy na nowoczesne i niezawodne narzędzia pracy. 
Korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania firmy SAGE 
SYMFONIA rekomendowanego przez Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce. Ponieważ świadczymy kompleksową obsługę, dbamy 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Zostań naszym klientem 

Oferujemy profesjonalne 
usługi finansowe, oraz na 
dobry początek 2-miesiące 
 obsługi  księgowości, płac 
i kadr za 1 PLN. 

Sprawdź jak przyjemnie 
prowadzi się biznes, gdy 
eksperci zajmują się Twoją 
księgowością.
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o całość powierzonych nam spraw, nawet w 
najdrobniejszych szczegółach. Bierzemy pełną 
odpowiedzialność za wykonaną pracę.


Księga Handlowa 

!
!
!
!
!
!

W pakiecie 

Dekretacja, księgowanie i kontrola dokumentów 
księgowych zgodnie ze standardami 
rachunkowości,

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów,

Prowadzenie ewidencji pożyczek – stała kontrola poziomu zadłużenia 
oraz bieżące sugestie do optymalizacji,

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Rozliczanie miesięcznej amortyzacji,

Rozliczenia podatkowe i przesłanie ich do urzędu skarbowego.


Zyskujesz 

  Kontrole płatności i bieżące monity,

  Określenie najbardziej korzystnej polityki rachunkowości,

  Przygotowanie oraz modyfikacje planu kont,

  Rozliczanie podróży służbowych,

  Zgrywanie materiałów na CD,

  Możliwość przechowywania dokumentacji.
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Uwaga 

Cennik nie stanowi 
oferty handlowej w 
rozumieniu art. 66, 
par. 1 Kodeksu 
Cywilnego. Ceny 
podane są w kwotach 
netto.

"Cena jest tym, co 
płacisz. Wartość 
jest tym, co 
otrzymujesz." 

- WARREN BUFFETT

Ilość 
dokumentów

Księgi 
handlowe

1-50 699,00 zł

51-80 899,00 zł

81-100 1299,00 zł

101-150 1799,00 zł

>151 2299,00 zł
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Księga Przychodów (KPiR) 

!
!
!
!
!

W pakiecie 

Doradztwo w wyborze opodatkowania,

Bieżąca, chronologiczna ewidencja Twoich dokumentów księgowych zgodnie ze standardami 
rachunkowości,

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

Wyliczenie wszystkich wymaganych podatków i przesłanie zestawień,

Sporządzanie deklaracji i przesłanie do urzędu skarbowego, Rejestry VAT sprzedaży i 
zakupów,

Zeznania roczne.


Zyskujesz 

Nadzór księgowy, organizacje obiegu dokumentów,

Bieżącą kontrolę dokumentów pod względem formalno-prawnym,

Zgrywanie materiałów na CD,

Możliwość przechowywania dokumentacji,

Powiadomienie US o biurze prowadzącym księgę.


!
Pakiet Kadry 

!
!
!
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Prowadzenie kadr Ilość pracowników Cena za osobę

Promocja dla małych firm 1 - 20 osób 20,00 zł

21 - 50 osób 15,00 zł

51 - 100 osób 9,90 zł

Ilość dokumentów 
miesięcznie

KPiR bez VAT KPiR z VAT

1 - 20 dokumentów 100 zł 150,00 zł

21 - 50 dokumentów 200,00 zł 250,00 zł

51 - 100 dokumentów 250,00 zł 300,00 zł

>101 dokumentów 500,00 zł 600,00 zł
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W pakiecie 

  Dokumentacja kadrowa pracowników,

  Dokumentacja urlopów,

  Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i 
rozwiązań stosunku pracy,

  Przygotowanie umów cywilno-prawnych,

  Zgłoszenia aktualizacji danych pracowników,

  Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

  Prowadzenie teczek osobowych pracowników.


Zyskujesz 

  Nie musisz rozbudowywać działu kadr,

  Wszystkie formalności kadrowe prowadzimy za 
Ciebie,

Przejrzystość dokumentacji dzięki czemu możesz podejmować trafione decyzje personalne,

Miesięczny raport kadrowy.


!
Pakiet Płace 

!
!
!
!

!
Zyskujesz 

Nie musisz rozbudowywać działu kadr,


Wszystkie formalności płacowe prowadzimy za Ciebie,


Masz przejrzystość dokumentacji,
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Ilość 
pracowników

Cena!
za osobę

1 - 20 14,90 zł

21 - 50 20,00 zł

51 - 100 9,90 zł

"Zostań naszym 
klientem, zadzwoń 
już teraz!" 

 +48 91 431 83 20
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Otrzymujesz gratis miesięczne zestawienie płac wraz z profesjonalnym raportem.


!
Sprawozdanie 

W pakiecie 

  bilans,


  rachunek wyników,


  analiza przepływów pieniężnych.


Zyskujesz 

  ocenę płynności finansowej,


  określenie potencjalnych zagrożeń,


  wskazówki do optymalizacji sytuacji 
finansowej,


  określenie stopnia realizacji celów 
w planach finansowych,


  identyfikację głównych centrów kosztowych,


  analizę źródeł finansowania działalności.


!
Dodatkowo 

Zajmujemy się 

Usługą wirtualnego biura, ściąganiem i skupem wierzytelności, odzyskiwaniem VAT – korzystanie 
z tzw. „ulga za złe długi”, zwrotem niektórych wydatków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004 (różnica VAT), przygotowywaniem wniosków o 
upadłość, przygotowywaniem zgłoszeń wierzytelności.
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