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Biuro rachunkowe znany księgowy
https://znany-ksiegowy.pl

W dobie rozwoju sieci wiele działań za naszych klientów dokonujemy drogą elektroniczną. W każdym
przypadku, przy zawieraniu umowy z klientem staramy się ustalić dobrą cenę konkurencyjną oraz zapewnić
jej stałą wysokość w całym okresie trwania umowy. Klientom, którzy zdecydują się powierzyć nam swoje
sprawy, oferujmy darmowy dojazd po dokumenty i ich odbiór w siedzibie firmy. W celu pozyskania szerszej
wiedzy na temat warunków współpracy, zapraszamy do siedziby naszej firmy. Aby ustalić datę i miejsce
spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą e-mail. Czekamy aż podejmiesz decyzję o współpracy z
naszym biurem rozliczeniowym do czego zachęcamy z całego serca. Zachęcamy do współpracy.
Współpracujemy z wieloma biurami rozliczeniowymi w całej Polsce. Bądź pewny, że opracowana
dokumentacja jest poprawna i dostarczona terminowo do właściwych organów. Zaoszczędź swój czas oraz
skup się na tym w czym jesteś dobry, a my zajmiemy się zatrudnieniem ponieważ z rozwojem działalności
przybywa w niej pracowników i obowiązków, zatem postaw na naszych profesjonalistów z biura
rozliczeniowego Znany Księgowy. Stosujemy podpis elektroniczny. Rzetelnie i profesjonalnie oraz we
właściwych terminach prowadzimy zlecone naszej firmie zadania. Naszym największym celem jest
świadczenie obsługi księgowej dostosowanej do oczekiwań klienta. Naszą pomoc w szczególności kierujemy
do firm, które na mocy aktualnych przepisów prawnych mają obowiązek przejścia z kpir na księgi handlowe.
Zakres usługi obejmuje tutaj: udzielanie pomocy w zakresie opracowania spisu inwentarza, opracowanie zasad
polityki rachunkowości, tworzenie planu kont oraz ustalanie bilansu otwarcia, tworzenie instrukcji obiegu
dokumentacji w firmie, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat). W ofercie
biura rozliczeniowego znajduje się także kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia spraw
kadrowo-płacowych. Stosowanie certyfikatu kwalifikowanego zapisanego na karcie kryptograficznej ułatwia
załatwianie spraw w urzędach za pośrednictwem internetu, tym samym przyczynia się wydatnie do skrócenia
czasu koniecznego do realizacji tych spraw. Wszystkie zlecone nam zadania staramy się rozwiązywać droga
elektroniczną.
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