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Nasze biuro rachunkowe działa na rynku od 2000 r. My uważamy, że tematów związanych z księgowością
czy też rachunkowością nie należy się bać nawet nie wolno! Dlaczego? Może dla tego, że zjedliśmy na tym
zęby! Powierzenie naszym profesjonalistom analizę oraz opiekę nad przedsiębiorstwem sprawi, że zyskasz
spokój. Gwarantujesz sobie spokój oraz zapewnienie, że wszelkie działania będą kierowane tak aby tobie dać
maksymalny zysk, przy równoczesnym poszanowaniu oraz przestrzeganiu wszystkich bieżących przepisów
prawa. Naszym głównym celem jest budowa długotrwałych relacji z klientami opartych na fachowej oraz
sumiennej współpracy. Korzystając z usług naszego biura w zakresie księgowości zyskują państwo spokój
prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że w przypadku usług związanych z
reprezentowaniem przedsiębiorcy na zewnątrz liczy się terminowość oraz punktualność. W skład
świadczonych przez nas usług wchodzą następujące usługi księgowe, rachunkowe, podatkowe jak również
kadrowe. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz kpir, rozliczaniem ryczałtu
ewidencjonowanego, prowadzeniem ewidencji aktywów i pasywów, w tym także do celów podatku vat,
rozliczaniem i sporządzaniem deklaracji podatkowych, zeznań finansowych, sprawozdawczości, dokumentacji
do refundacji. Ponadto zajmujemy się także sprawami kadrowymi oraz płacowymi, reprezentacją
przedsiębiorców przed organami zewnętrznymi, w tym urzędami, a także pomocą przy zakładaniu oraz
likwidowaniu firmy. Oferta naszej firmy kierowana jest do osób, które chcą skoncentrować się na rozwoju
firmy i realizowaniu wytyczonej strategii zostawiając rozliczenia w gestii ekspertów księgowych.
Wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie z zakresu tworzenia biznesplanów wspomagamy naszych
przedsiębiorców w bieżącym funkcjonowaniu firmy, doradzając im efektywne ścieżki rozwoju, które często
wiążą się z możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji z unii europejskiej.
Należycie prowadzone księgi rachunkowe nie tylko oszczędzą przedsiębiorcą kłopotów w urzędach, ale
przede wszystkim dają im naszym partnerom pogląd na stan własnego biznesu. Jak rozpocząć z nami
współpracę? Wejdź na naszą stronę www i przekonaj się jak możemy ci pomóc. Znajdziesz tam pełną naszą
ofertę handlową za nasze usługi księgowe. Szukasz atrakcyjnej ceny na księgowość? Zadzwoń do nas.
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