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MISJA FIRMY

Naszym celem jest rozwój klienta i jego sukces, który w konsekwencji staje 
się naszym sukcesem.

▪ Dostarczanie rzetelnej i perfekcyjnie wykonanej usługi podstawowej związanej z obowiązkowym księgowaniem i sporządzaniem zeznań podatkowych. 
Usługa jest wykonywana w możliwie najkrótszym czasie po otrzymaniu danych.

▪ Wdrażanie rozwiązań, które pozwalają otrzymywać dane w możliwie najkrótszych interwałach czasowych, docelowo po każdym dniu w przypadku 
niektórych klientów. W ten sposób funkcjonuje system księgowania on-line, pozwalający generować informację na bieżąco.

▪ Rozwinięcie idei optymalizacji księgowej bazującej jednak na zasadzie ostrożnego księgowania.

▪ Dążenie do pozyskiwania danych wyłącznie w formie elektronicznej i realizacja zadań bez wydruków papierowych.

▪ Na podstawie danych księgowych generowanie  dodatkowych informacji analitycznych np. analiza wskaźnikowa, prognozy, porady ekonomiczne, co 
korzystnie będzie wpływać na działalność klienta. Firma wkracza tu w zagadnienia analiz finansowo – ekonomicznych.

▪ Analiza rynku, wskazywanie szans i zagrożeń oraz wpływ na decyzje inwestycyjne klienta.

▪ Realizacja różnorodnych potrzeb związanych z analizą danych, z których klient nie korzystał do tej pory i wynikających ze specyfiki branży.

▪ Udostępnienie strefy klienta 24h jako głównego miejsca podglądu i wymiany informacji. Dostęp klientów do swoich danych poza godzinami pracy. 
Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez logowanie tradycyjne (login i hasło) oraz autoryzację kodem uzyskanym losowo i dostarczonym na telefon 
komórkowy.

▪ Udostepnienie automatycznego systemu powiadomień i informacji (SMS, e-mail) 



REALIZACJA

Klient ma do dyspozycji podstawowe narzędzie jakim jest oprogramowanie pozwalające 

przesyłać dokumentację w wersji elektronicznej na prywatny serwer FTP. 

Dysponując danymi dostępu dokonuje transferu w dowolnym momencie. 

Możliwe jest także przesyłanie dokumentów na dedykowany mail w domenie kancelarii.

Pliki mogą być przesyłane w następujących formatach:

• Adobe Reader – PDF

• Skan dokumentu – JPG,PDF

• Plik wymiany zgodny ze standardem EDI Comarch (https://www.comarchedi.pl/specyfikacje-

plikow)

• Plik wymiany JPK_VAT lub JPK_FA

Schemat obiegu dokumentów



OFERTA

▪ Firma zajmuje się prowadzeniem księgowości dla tych, którzy tego potrzebują. Naszym powołaniem jest pomaganie w rozwiązywaniu
problemów rachunkowo-podatkowych. Podatnicy zaufali nam, powierzając nie tylko dokumenty, ale i wiele biznesowych tajemnic.

▪ Zespół doświadczonych pracowników chętnie pomoże w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów podatkowych.

▪ Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie 
prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany, jak i duże spółki.

▪ Realizujemy zlecenia w zakresie: 
Książka Przychodów i Rozchodów, a także ryczałt i karta podatkowa
Księgi Handlowe
Rejestracja firm
Kadry i Płace
Roczne rozliczenia podatników

▪ Każdy z naszych klientów jest dla nas klientem najważniejszym. W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalności 
związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Zapewniamy naszym klientom doradztwo i reprezentację przed
urzędami. Współpracujące z nami kancelarie prawne, notarialne czy biegli rewidenci poszerzają spektrum świadczonych przez nas usług.

Usługi księgowe



OFERTA

▪ Oferta dotyczy analizy finansowej w przedsiębiorstwie, która realizowana jest na podstawie danych przekazanych w formie sprawozdań, 

raportów z bieżącej działalności oraz innych dostępnych i obejmuje ocenę oraz interpretację relacji między istotnymi wielkościami 

ekonomicznymi oraz ich zmiany w czasie.

▪ Oprócz standardowych wyliczeń oferujemy ich interpretację wraz ze wskazaniem niepokojących trendów, próbą wskazania ich przyczyn i 

porównaniem do innych przedsiębiorstw w branży.

▪ Analiza sprawozdań finansowych.

▪ Ustalenie i ocena przepływów pieniężnych.

▪ Analiza czynników kształtujących wynik finansowy.

▪ Ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zakresie: płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności.

▪ Ocena projektów inwestycyjnych. 

▪ Tworzenie biznes planów.

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie


