
Szanowni Państwo!

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe, a także obsługę kadrowo – płacową.

Nasze atuty;
 wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w firmach z polskim i zagranicznym 

kapitałem
 kameralna rodzinna atmosfera, każdy klient jest dla nas WAŻNY
 możliwość spotkań poza godzinami pracy ( po wcześniejszym uzgodnieniu terminu )
 w określonych przypadkach, raz w tygodniu dojedziemy do Państwa biura

Nasz model biznesowy pozwala na zaproponowanie atrakcyjnego cennika naszych usług. 
Zachęcamy do zapoznanie się z przykładową ofertą:

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW CENA NETTO

do 10 pozycji(zapisów) księgowych* 150

do 20 pozycji(zapisów) księgowych* 260

do 30 pozycji(zapisów) księgowych* 330

do 40 pozycji(zapisów) księgowych* 360

do 50 pozycji(zapisów) księgowych* 400

Powyżej 50 pozycji(zapisów) księgowych* Wycena indywidualna

PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ CENA NETTO

do 10 pozycji(zapisów) księgowych* 299

do 20 pozycji(zapisów) księgowych* 360

do 30 pozycji(zapisów) księgowych* 480

do 40 pozycji(zapisów) księgowych* 560

do 50 pozycji(zapisów) księgowych* 600

Powyżej 50 pozycji(zapisów) księgowych* Wycena indywidualna

KADRE I PŁACE Z ZUS I US CENA NETTO

Do 10 pracowników  45 / prac.

Powyżej 10 pracowników Wycena indywidualna

*Zapisem księgowym jest każdy dokument, podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np: 
faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, lista płac, każda pozycja na wyciągu 
bankowym, rozliczenie różnic kursowych. Zapisem księgowymi są także dokumenty wewnętrzne 
służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.
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W przypadku rozliczania transakcji zagranicznych, koszt obsługi wzrasta o 100zł/m-c przy   ilości 
do 3 dokumentów i o 25 zł za każdy kolejny dokument.
W ramach umowy sporządzamy wszelkie wymagane deklaracje US i ZUS.
Zamknięcie roku obrachunkowego, sporządzenie bilansu to dodatkowy koszt jednego miesiąca.

OPŁATY DODATKOWE: 
 uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie

umowy o prowadzenie ksiąg) - połowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej 
danego podmiotu

 sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku - połowa jednomiesięcznego 
kosztu obsługi księgowej danego podmiotu

 weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów - 100 zł za każde 50 wpisów
 korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy - 100 zł
 sporządzenie sprawozdania do GUS - 100 zł

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA NASZYCH KLIENTÓW

Za polecenie innej Firmie naszego Biura Rachunkowego skutkującego podpisaniem umowy 
o współpracy - 25 % rabatu. Rabat jest udzielony w terminie  kolejnych trzech miesięcy po 
podpisaniu umowy z nowym Klientem.

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat 
urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. 
Dokładne określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy następuje po spotkaniu z Klientem. Cennik nie 
stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych 
kosztów współpracy. Firma zastrzega sobie możliwość indywidualnych negocjacji cen.
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