Oferta obsługi sklepów
internetowych

Jak mając sklep internetowy mogę zapewnić sobie
większe zyski i dlaczego biuro księgowe
SigmaPARTNER ?
Nazywam się Paweł Kurnik i reprezentuję biuro rachunkowe, które
zapewnia rozwiązania wspierające sklepy internetowe.
Dlaczego pisze właśnie do Państwa ?
Organizujemy i udostępniamy naszym Klientom rozwiązania
wspierające działalność handlu internetowego. Uważamy, że
pomagając Przedsiębiorcy w różnych strefach jego działalności
przyczynimy się do pomyślnego rozwoju Jego firmy.
Naszym zdaniem, biura księgowe nie dostrzegają problemów
przedsiębiorstw swoich Klientów i w związku z tym nie dają
bezpośrednich rozwiązań wspierających funkcjonowanie firm.
My chcemy to zmienić.
Oferta Sigmapartner została przygotowana z myślą o tym, by zapewnić
Państwa Firmie profesjonalną obsługę i prowadzenie usług księgowych,
które przełoży się na zwiększenie zysków.
Wszystko w jednym miejscu, kompleksowo i na najwyższym poziomie.
Wsparcie profesjonalistów na wyciągnięcie ręki
 Jeśli prowadzisz działalność w Internecie,
 Jeśli Twoja firma szuka wsparcia i opieki w sferze rozwoju i
oczekujesz optymalizacji oraz usług w zakresie doradztwa
podatkowego,
 Jeśli w dodatku chcesz mieć pewność, że firma, z którą podejmiesz
współpracę będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad
poufności.

Sigmapartner -księgowość na miarę firm specjalizujących się w
sprzedaży internetowej

Wsparcie profesjonalnych doradców na wyciągnięcie
ręki
Naszym klientom oferujemy nie tylko doradztwo rachunkowofinansowe, 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.
Nasz zespół tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem
Księgowość i relacje partnerskie tworzą ludzie a nie system księgowy
więc śmiemy twierdzić, że jesteśmy prawdopodobnie jednym z lepszych
biur rachunkowych w Poznaniu i okolicach.
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,
również w handlu internetowym. 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 sklepów internetowych.
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.
Zapoznaj się z Naszą ofertą.

Jesteśmy aby pomóc Ci znaleźć drogę do
osiągnięcia sukcesu w biznesie internetowym.
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 :

KPiR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Od 0 do 2 dokumentów – 50 PLN
Od 3 -10 dokumentów – 102 PLN
Od 11 -30 dokumentów –185 PLN
Od 31 -70 dokumentów –288 PLN
Od 71-120 dokumentów –401 PLN
Od 121-170 dokumentów –504 PLN
Od 171 -200 dokumentów – 607 PLN
201 i więcej – stawka indywidualnie

PEŁNA KSIEGOWOŚĆ:
 Od 0 do 10 dokumentów –617 PLN* miesięcznie
 Od 11 do 40 dokumentów –864 PLN* miesięcznie
 Od 41 do 70 dokumentów –987 PLN* miesięcznie
 Od 71 do 120 dokumentów –1110 PLN* miesięcznie
 Od 121 do 170 dokumentów –1234 PLN* miesięcznie
 Od 171 do 210 dokumentów –1357 PLN* miesięcznie
 Od 210 i więcej –stawka indywidualna
*Podane ceny są cenami netto
Obsługa Kadrowo –płacowa Pracowników -od 35 PLN do 100
PLN / os. ( indywidualnie ustalane)
Jest to kompleksowa obsługa Kadrowo płacowa zatrudnionych
pracowników ( nie zależnie 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.
•

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

