Oferta PEŁNA KSIĘGOWŚĆ

Biuro księgowe SigmaPARTNER
– wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy

Oferta biura księgowego SigmaPARTNER została przygotowana z myślą o tym,
by zapewnić odpowiednią obsługę i prowadzenie usług księgowych na
najwyższym poziomie, jak również profesjonalne doradztwo, które przełoży się
na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Szanujemy Twój czas i pieniądze
Wysokość miesięcznego abonamentu za obsługę księgową spółki, jest uzależniona od
liczby dokumentów księgowych dostarczonych do obsługi księgowej w danym miesiącu
obrachunkowym i jest korygowane co miesiąc według ilości przesłanych dokumentów
względem ustanowionego cennika.
Poniższe kwoty przedstawiają wysokości poszczególnych abonamentów, jednak
mogą zostać zmodyfikowane w przypadku bardziej skomplikowanej procedury
księgowej o czym klient jest zawsze wcześniej informowany.
Z tytułu świadczenia usług księgowych wynagrodzenie w postaci płaconego
comiesięcznego abonamentu wynosi:
•
•
•
•
•
•

•

Od 0 do 10 dokumentów – 881 PLN miesięcznie
Od 11 do 40 dokumentów – 1234 PLN miesięcznie
Od 41 do 70 dokumentów – 1408 PLN miesięcznie
Od 71 do 120 dokumentów – 1567 PLN miesięcznie
Od 121 do 170 dokumentów – 1760 PLN miesięcznie
Od 171 do 210 dokumentów – 1937 PLN miesięcznie
Od 210 i więcej – stawka indywidualna

Obsługa Kadrowo – płacowa Pracowników - od 35 PLN do 102 PLN / os. (indywidualnie ustalane)

Cena obsługi Kadrowo- Płacowej pracowników wynosi 68 PLN od jednego
pracownika.
Jest to kompleksowa obsługa Kadrowo płacowa zatrudnionych pracowników
(niezależnie czy podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, umowa o dzieło czy
umowa zlecenie), jak również reprezentowanie pracowników przed ZUS i US oraz
wystawianie zaświadczeń m.in. DRA jak również PIT-11.
Powyższe ceny są cenami NETTO, do powyższych cen należy doliczyć aktualnie
obowiązującą stawkę VAT

Cennik stanowi podstawę cenową wg. której mogą być naliczane rabaty
każdorazowo indywidualnie ustalane z klientem.

Czas swój i swoich pracowników poświęć na dalsze rozwijanie
przedsiębiorstwa. Księgowość zostaw nam….

Jesteś przedsiębiorcą i wciąż brakuje Ci czasu?
Poznaj biuro SigmaPARTNER
Sigmapartner - księgowość na miarę dużych firm
Choć spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najpopularniejszą
formą wśród podmiotów gospodarczych w Polsce, prowadzenie dla niej
księgowości jest skomplikowanym procesem. Co więcej, brak wiedzy na temat
możliwości optymalizacji kosztów i podatków, powoduje, że gros
przedsiębiorców nie zarabia tyle, ile by mogło. Tylko czy możesz liczyć na
doradztwo ze strony Urzędu Skarbowego? No właśnie. Możesz jednak oczekiwać
takiego wsparcia ze strony swojego biura rachunkowego.

Wsparcie profesjonalnych doradców na wyciągnięcie ręki
Naszym klientom oferujemy nie tylko doradztwo rachunkowo-finansowe, ale
również pomoc w analizowaniu obecnej sytuacji firmy (Pakiet Doradczy),
coaching, konsultacje i doradztwo biznesowe z trenerem. Oferujemy analizę
wskaźników biznesowych oraz doradzamy skuteczne metody zarządzania firmą,
których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Pomagamy w ich późniejszym
wdrażaniu. Każdy biznes wsparty konsultacjami biznesowymi, wsparciem usług
IT oraz marketingiem czy też pomocą prawną może zacząć sukcesywnie się
rozwijać. Potrafimy wesprzeć firmę w realizacji jej planów biznesowych zarówno
na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.

Specjalnie dla naszych Klientów Stworzyliśmy innowacyjną
Platformę INTELLIGENCE
Panel Intelligence ma służyć Klientom SigmaPARTNER, ponieważ jako biuro
pragniemy docenić wszystkich naszych Klientów, którzy są z nami.
Platforma w prosty sposób przekazuje najważniejszą wiedzę, która według nas
jest niezbędna każdemu przedsiębiorcy. Są to odpowiedzi na konkretne pytania.

Udostępniamy na niej merytoryczną wartość bez względu na lokalizację i poziom
organizacji wspierając biznes przedsiębiorcy.
Dzięki Intelligence zapewniamy rozwój firmy Klienta. To wiedza, która wspiera i
wyjaśnia współpracę z biurem rachunkowym.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem
Biuro księgowe SigmaPARTNER od lat tworzą Ci sami, wysoko wykwalifikowani
specjaliści, którzy nie tylko mają wiedzę na temat przepisów prawa polskiego, ale
również europejskiego.
Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie we współpracy z firmami
reprezentującymi rozmaite branże i rozmaite modele biznesowe. Dzięki temu
dzisiaj wiemy, w jaki sposób możemy pomóc naszym klientom. Potrafimy
odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze, niestandardowe pytania. Co więcej,
znajdujemy najlepsze rozwiązania dla nietypowych wyzwań w obszarze
księgowo-podatkowym.

System ERP Comarch Optima – księgowość online i automatyczna
fakturownia
Naszym klientom udostępniamy automatyczną fakturownię, która pozwala
dodawać wszystkie faktury poprzez system. Największą zaletą tego narzędzia jest
możliwość analizowania finansów, dzięki czemu każdy przedsiębiorca może
lepiej zarządzać swoim kapitałem. To z kolei przekłada się na jednoczesną
stabilizację firmy i jej szybki, płynny rozwój.
Dzięki oprogramowaniu ERP Comarch Optima nasi klienci mogą samodzielnie
zarządzać swoimi podstawowymi procesami księgowymi. Jednak przez cały czas
nasi specjaliści służą im swoim wsparciem. Zawsze wtedy, gdy zajdzie taka
potrzeba, doradzają i pomagają rozwiązywać problemy.

Profesjonalna obsługa biznesowa dla Twojej firmy

Poznaj naszych partnerów:
Chcąc stworzyć kompleksową ofertę pełnej obsługi biznesowej dla
przedsiębiorstw, połączyliśmy siły z partnerami, którzy świadczą najwyższej
jakości usługi dla firm. Dzięki temu pomagamy naszym klientom znaleźć

rzetelnych i profesjonalnych usługodawców, których wsparcie może przełożyć
się na ich biznesowy rozwój.
•

Kreatywna Agencja marketingowa Scorise

Odkryj nowe możliwości sprzedaży przez Internet
Potrzebujesz nowej strony albo planujesz zainwestować w sklep online?
Interesują Cię kampanie AdWords bądź dobre pozycjonowanie? A może chcesz
pozyskiwać klientów za pośrednictwem Social Media? Agencja marketingu
internetowego Scorise może Ci w tym pomóc.
Co możesz zyskać, dzięki współpracy z agencją Scorise?
o przywiązanych klientów świadomych wartości Twojej marki;
o marketing podparty strategią dostosowaną do potrzeb firmy;
o większą widoczność firmy w sieci.

•

EURO-CERT - Specjaliści od Windykacji

Jeśli masz problem z odzyskaniem swoich należności, specjaliści od windykacji
udzielą Ci pomocy. EURO-CERT to jedna z wiodących na polskim rynku firm
obsługujących wierzytelności.
W jakich dokładnie obszarach może pomóc Tobie firma EURO-CERT?
o w kompleksowym nadzorze nad podmiotem gospodarczym;
o w monitoringu płatności;
o nadzorze Twoich kontrahentów;
o dochodzeniu roszczeń finansowych;
o mediacjach w zakresie własnych zobowiązań finansowych;
o przeprowadzi w Twojej firmie szkolenia w zakresie zabezpieczania
wierzytelności

•

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra w Poznaniu działa na obszarze
licznych gałęzi prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego,
prawa pracy i prawa gospodarczego, w tym obsługi prawnej firm oraz umów i
transakcji handlowych.

Usługi Kancelarii Doradztwa Podatkowego CONSULO-TAX obejmują m.in.:
o stały zakładanie i rejestracja spółek w KRS,
o przekształcenia i łączenia spółek,
o optymalizacja własnościowa i kapitałowa,
o przygotowywanie oraz opiniowanie umów handlowych i regulaminów
o konsultacje ustne

Daj szansę swojej firmie
i skorzystaj z usług SigmaPartner

