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Biuro rachunkowe Znany Księgowy zostało powołane do życia w 2000 roku na fundamencie wiedzy oraz
długoletniego doświadczenia głównego księgowego, biegłego rewidenta jak również biegłego sądowego. Do
pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie, mocno pracując dla sektora informatycznego.
Rozumiemy swoistość tej działalności, wiemy jak prowadzić biznes online. Do każdego klienta podchodzimy
odrębnie, przez co nasze usługi są oceniane na najwyższym poziomie. Pracujemy w najważniejszych polskich
miejscowościach. Wszystkie nasze lokalizacje wyszukasz na naszej stronie internetowej. Należy zauważyć, iż
naszymi odbiorcami są mniejsze i większe przedsiębiorstwa, działające w rozmaitych dziedzinach, na różnym
etapie rozwoju: od startujących przedsiębiorców po spółki podlegające badaniu przez audytora. Biuro
rozliczeniowe Znany Księgowy oferuje państwu profesjonalne usługi księgowe i rachunkowe. Pomagamy w
kontaktach z wszelkimi instytucjami państwowymi. Nieustannie masz pełen dostęp do naszej wiedzy oraz
doświadczenia. Systematycznie ulepszamy naszą ofertę, podnosząc równocześnie jakość świadczonych przez
nas usług. Zaznajom się z pełną ofertą naszych usług na stronie www. biura rozliczeniowego Znany księgowy.
Nasz normalny dzień to: opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu
dokumentów ewidencjonowanie dokumentacji księgowej w księgach rachunkowych. Zajmujemy się
przygotowywaniem biznes planów w celu uzyskania kredytów bankowych, by otrzymać zezwolenie na
działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawą naszej oferty jest prowadzenie podatkowej
KPiR; rejestrów zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług; ksiąg handlowych (pełna księgowość);
ewidencji przychodów (ryczałt). Poza tym dla przedsiębiorców dokonujemy obsługi spraw pracowniczych, a
w tym sporządzanie list płac; prowadzenia kart przychodów osób zatrudnionych; sporządzanie wszelkich
deklaracji podatkowych. Prowadzenie dokumentacji ZUS, a w tym sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji i
raportów rozliczeniowych; sporządzanie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej; przesyłanie dokumentów
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą przekazu elektronicznego. Rozliczamy także wszelkie składki
pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozliczenia z ZUS-em przebiegają przez Internet przy
użyciu najnowszych programów. Serdecznie zapraszamy cię do współdziałania z naszą firmą.
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