Księgowość , Kadry i płace

OLSEPolska świadczy 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 też spółki prawa handlowego. Każdy z naszych klientów jest dla
nas Klientem najważniejszym.
Usługi księgowe
Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, wyposażenia i innych ewidencji podatkowych
Sporządzanie sprawozdań rocznych,
Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
Rozliczenia roczne dla osób fizycznych,

Opracowywanie zasad rachunkowości, zakładowych planów kont,
Raportowanie dla potrzeb właścicieli i zarządu
Usługi kadrowo – płacowe
Prowadzenie ewidencji osobowej oraz kartotek wynagrodzeń,
Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.,
Przygotowywanie list płac i rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe,
Naliczanie list płac, Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o
dzieło), Rozliczenia z ZUS,
Rozliczenia podatkowe wynagrodzeń,
Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników,
Pełna informatyzacja naszego Biura umożliwia współpracę z Klientem za pomocą
Internetu. W naszym biurze używamy programu księgowego dla Biur
Rachunkowych który umożliwia konwersację danych (import plików np.
zestawienie miesięczne faktur sprzedaży) oraz export zestawień według tematyki.
Oferujemy w cenie pakietu stały dostęp do danych i analiz – w każdym miejscu i o
każdej porze za pomocą komputera, tableta lub smartfona. Klienci mają możliwość
wystawiania faktur przychodowych w programie TAXOMATIC. Faktury
przychodowe wystawiane przez klientów nie są traktowane jak dokument i nie
podlega opłacie w ramach abonamentu księgowego.
Obecnie obsługujemy podmioty gospodarcze z terenu całego kraju
Obsługujemy następujące branże: gastronomia medycyna usługi finansowe,
prawne , ubezpieczeniowe usługi HI Tech oraz informatyczne transport handel
stacjonarny i online budownictwo
Nasz personel to osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające niezbędne
doświadczenie praktyczne.
Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i
rozliczeń klientów przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy naszego biura rachunkowego jest
umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych.
Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na
kilka lat albo i rzadziej. Księgowi zatrudnieni w naszym biurze rachunkowym
obsługują od kilku do kilkudziesięciu kontroli w roku, co powoduje, że dużo
sprawniej bronią efektów swej pracy.
W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z
założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Zapewniamy naszym
klientom doradztwo i reprezentację przed urzędami.
Nasze biuro współpracuje z renomowanymi doradcami podatkowymi i audytorami,
w celu zapewnienia kompletnej usługi księgowej i wsparcia doradczego w
zakresie podatków i rachunkowości.
Pełna informatyzacja naszego Biura umożliwia współpracę z Klientem za pomocą
Internetu. W naszym biurze używamy programu księgowego dla Biur
Rachunkowych który umożliwia konwersację danych (import plików np.
zestawienie miesięczne faktur sprzedaży) oraz export zestawień według tematyki.
Oferujemy w cenie pakietu stały dostęp do danych i analiz – w każdym
miejscu i o każdej porze za pomocą komputera, tableta lub smartfona
Zostając naszymi klientami uzyskujecie Państwo korzyści płynące z outsourcingu
usług księgowych:
1. Nie musicie nabywać kosztownego oprogramowania finansowo-księgowego
2. Nie musicie zatrudniać doświadczonych księgowych, a co się z tym wiąże
ryzykować rekrutując niewłaściwe osoby
3. Nie musicie ponosić kosztów personalnych: choroby pracownika, urlopy, itd.
4. Nie musicie angażować się w kontrolę pracownika i jego pracy.
Zobacz czy mamy dla twojej firmy ofertę specjalną

