PREZENTACJA FIRMY
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Księgowość
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Wspólnot mieszkaniowych.
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standardów
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Sporządzanie
intrastat

Polityka rachunkowości

Rozliczanie produkcji i
gospodarki magazynowej

Sporządzenie rocznego
rozliczenia w zależności od
formy prawnej firmy

Sporządzanie miesięcznych
raportów menadżerskich celem
analizy na bieżąco działalności
firmy

Przygotowanie i sporządzanie na koniec
roku obrachunkowego sprawozdania
finansowego zawierającego bilans , RZiS
oraz informację dodatkową

Sporządzanie miesięcznych zestawień
obrotów i sald , rachunku wyników i bilansu

Pełna księgowość - Księgi handlowe

Prowadzimy pełną księgowość (Księgi handlowe) zgodnie z wymogami ustawy o

rachunkowości, zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz przepisami ustaw

podatkowych.

Reprezentowanie klienta
przed organami
podatkowymi i ZUS

Udzielanie konsultacji i porad
w zakresie prowadzonej
działalności

Sporządzanie sprawozdawczości do
GUS , NBP i innych instytucji
kredytowych

Sporządzanie rozliczeń rocznych w
zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych dla właścicieli.

Bieżąca analiza i ewidencjonowanie operacji
gospodarczych w pkpir

Prowadzenie dodatkowych ewidencji określonych
w obowiązujących przepisach ( majątku trwałego ,
wyposażenia, kart wynagrodzeń pracowników ,
przebiegu pojazdów)

Książka przychodów i rozchodów

Prowadzimy Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów (PKPiR) zgodnie z ustawą o

podatku dochodowym od osób fizycznych i Rozporządzeniem Ministra Finansów w

sprawie prowadzenia PKPiR

Kadry i płace
Przedsiębiorca, który w swojej firmie zatrudnia pracowników
(nawet jednego) musi przestrzegać z jednej strony praw i
obowiązków jakie ciążą na pracodawcy, z drugiej strony praw
i obowiązków pracowników. Ponadto odpowiada za zgodne z
przepisami prawa prowadzenie spraw pracowniczych. Z uwagi
na częste zmiany przepisów problematyka kadrowo-płacowa
dla przedsiębiorcy staje się bardzo skomplikowana, a nie
zawsze może on zatrudnić osoby zajmujące się tylko tymi
zagadnieniami. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom
oferując prowadzenie ewidencji kadrowej oraz obsługę płac i
ZUS.

Kadry i płace
Kadry
• prowadzenie akt osobowych pracowników
• prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i ich rozliczanie
• prowadzenie kart urlopowych
• wystawianie umów o pracę
• wystawianie wszelkich zaświadczeń
• wystawianie świadectw pracy
• Organizacja szkoleń BHP
• Bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych

Płace i ZUS
• Bieżąca interpretacja prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• Opracowywanie regulaminów pracy , wynagradzania i zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Rejestracja dla celów ZUS pracodawcy i pracowników
• Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umów
cywilno-prawnych , kontraktów menadżerskich , oraz z tytułu pełnienia funkcji
• Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników pozbawionych wolności a zatrudnionych
przez firmę
• Sporządzanie wniosku o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych
wolności
• Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodze

Wspólnoty mieszkaniowe
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Doradztwo Podatkowe
Udzielane przez wpisanego na listę wydaną przez Ministra
Finansów doradcę. Chronimy klienta przed konsekwencjami
wynikającymi z nieznajomości przepisów podatkowych.

W zakres usług doradztwa podatkowego wchodzi:
•udzielanie porad , opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
•Sporządzanie w imieniu podatników wniosków o interpretacje indywidualne przepisów
prawa podatkowego
•Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich
instytucjach oraz Sądami Administracyjnymi
•udzielanie porad , opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż
publicznoprawne ( np. prawa pracy , ZUS , BHP, przekształceń firm, darowizn)
•doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i
reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego

Partner UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
W roku 2014 zostaliśmy partnerem UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
Jednocześnie stając się Punktem Potwierdzania Tożsamości.

Umożliwiamy wygodny zakup zestawów do podpisu elektronicznego,
certyfikatów SSL, certyfikatów do podpisywania kodu, certyfikatów
osobistych do szyfrowania i podpisywania wiadomości e-mail.

W ramach współpracy:
• doradzimy jaki wybrać certyfikat: uniwersalny czy firmowy
• wydrukujemy wszelkie niezbędne dokumenty

• weryfikujemy tożsamość bez konieczności czekania w kolejkach
• wysyłamy dokumentację we właściwe miejsca,
• uruchamiamy pełną funkcjonalność podpisu elektronicznego w 30 min*

* Dotyczy umów zawieranych w naszej siedzibie w godz. 9:00 – 14:00

Kontakt

Kontakt w sprawie nawiązania współpracy:
Bartłomiej CHYŻY
Tel. +48 59 863 13 50
Fax +48 59 863 13 49
E-mail: bartek@e-bart.pl

Biuro Rachunkowe „BART” sp. z o.o.

84-300 Lębork, ul. Krzywoustego 15A
e-mail: biuro@e-bart.pl |www.e-bart.pl
NIP 841-10-15-131|KRS 0000192335

REGON 770802401
kapitał zakładowy 25.000,00 PLN

