SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

OFERTA ZAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE WYKONYWANIA:
− USŁUG KSIĘGOWYCH
− ADMINISTRACJI KADR I PŁAC
− KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ
DOKUMENTACJI
PRZEZ SPECJALISTYCZNE BIURO
RACHUNKOWE REDICUS DLA PAŃSTWA
JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ
KSIĘGOWA, KADROWA, SZKOLENIOWIEC, PRAWNIK, SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ, PEŁNOMOCNIK, DORADCA GOSPODARCZY - ZAMIAST TYLU STANOWISK JEDNA
FAKTURA I WSZYSTKO ZAŁATWIONE - GWARANTUJĄC PEWNOŚĆ I SPOKOJNY SEN.

MOŻLIWE SĄ TAKŻE I INNE FORMY WSPÓŁPRACY
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SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Z NAMI NIE MUSISZ SIĘ JUŻ OBAWIAĆ NIESPODZIANEK PODCZAS KONTROLI:
−

URZĘDU MIASTA LUB STAROSTWA – WYDZIAŁU OŚWIATY (JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO – JST)

−

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

−

URZĘDU SKARBOWEGO

−

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DODATKOWO SPRAWDZIMY CZY DOTYCHCZASOWE SPRAWY FINANSOWO – KADROWE
W PAŃSTWA FIRMIE BYŁY PROWADZONE W SPOSÓB RZETELNY I KORZYSTNY DLA
WŁAŚCICIELA

A TAKŻE BĘDZIEMY MOGLI SŁUŻYĆ POMOCĄ W KONTAKTACH Z:
−

PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY

−

KURATORIUM OŚWIATY

−

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

NIE TRZEBA JUŻ ZA PŁACIĆ ZA SPOKÓJ Z URZEDAMI TYSIĘCY ZŁOTYCH WIELU
ZEWNĘTRZNYM FIRMOM – DZIĘKI NAM WSZYSTKO JEST MOŻLIWE W JEDNYM
MIEJSCU, BEZ ZBĘDNYCH PROCEDUR I WIELU TELEFONÓW, A NA DODATEK O WIELE
TANIEJ NIŻ U INNYCH.
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Szanowni Państwo
Zajmując się szkoleniami w oświacie od 2009 roku spostrzegliśmy jak różne jest podejście
do tematów księgowych i administracyjnych w jednostkach oświatowych w stosunku
do standardowych usług finansowo – księgowych. To już nie tylko zaawansowana wiedza
z zagadnień księgowości i rachunkowości. Mnogość przepisów i sposobów kontroli, którym
podlegają placówki oświatowe , ustawy regulujące sposób ich finansowania, oraz tryby
rozliczenia, pokazały, iż tak naprawdę dobry księgowy, nawet z uprawnieniami ministra
finansów
do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie się miotał między tymi przepisami,
czy to wynikającymi z ustawy o finansach publicznych lub też wynikającymi z uchwał urzędu
miasta, albo wytycznych Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego w 2010 roku powstał pomysł nad
utworzeniem specjalistycznego biura rachunkowego – dedykowanego specjalnie dla
placówek oświatowych, gdzie ich właściciel będzie miał pewność że jego placówka będzie
miała zapewnioną kompleksową usługę księgowo – kadrową i nie tylko.
Prowadzone

przez

nas

usługi

księgowo-kadrowe

dla

placówek

niepublicznych

z uprawnieniami placówek publicznych znajdującymi się na terenie całej Polski i nie tylko,
udowodniło nam, że zapotrzebowanie na nasze usługi jest duże, a przeprowadzone w tychże
jednostkach kontrole wielu instytucji państwowych a także i certyfikujących tylko
potwierdziły naszą skuteczność i jakość w sektorze naszych usług.
Wiedza naszych pracowników poparta jest nie tylko wymaganymi prawem kwalifikacjami
do

usługowego

prowadzenia

ksiąg

rachunkowych

potwierdzonymi

odpowiednim

certyfikatem, ale także dodatkowymi szkoleniami dzięki którym finanse w sektorze oświaty
nie stanowią dla nich żadnej tajemnicy. Podział obowiązków wraz z dopasowanymi
procedurami umożliwia zapewnienie naszym Klientom usług na najwyższym poziomie,
pozwalając Im skoncentrować się na realizacji swoich działań przy jednoczesnej pewności,
że obowiązki księgowo – kadrowo – administracyjne powierzone zostały w ręce
doświadczonego zespołu.
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Dla naszych klientów wykonujemy także roczne kontrole ich bieżącej dokumentacji,
pozwalając uzyskać pewność co do rzetelności prowadzonych im usług przez inne podmioty,
lub też pracy własnych pracowników.
Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo w zakresie przekazywanych nam informacji, dlatego
działamy na licencjonowanym jednym z najlepszych w Polsce programie, mającym olbrzymie
możliwości jakie dopasowujemy pod oczekiwania klienta, a także umożliwiamy stały podgląd
finansów przez właściciela.
Kiedyś outsourcing wiązał się tylko z oszczędnościami – czy to też w formie zatrudnienia
dodatkowego pracownika, zapewnienia mu miejsca i warunków do pracy, My wykraczamy
dużo dalej – to już nie tylko prowadzenie księgowości i kadr, ale także doradzanie
jak pokonywać problemy które napotyka

właściciel, aktywny udział w kontrolach

(Urząd Miasta – kontrola rozliczenia dotacji, Najwyższa Izba Kontroli – kontrola sposobności
wydawania pieniędzy publicznych, Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola dokumentacji
pracowniczej,

itd.),

oraz

poprzez

współpracę

z

sprawdzonymi

dostawcami

wyspecjalizowanych usług dla sektora oświaty możliwość zapewnienia opieki w kwestiach:
−

szkolenia BHP i P.poż - dla pracowników praz podopiecznych, wizja lokalna budynku,
przekształcanie i dostosowywanie lokalu;

−

prawnych – dostosowana dla każdego z klientów strategia optymalizacji kosztów
w stosunku do obostrzeń wynikających z kwestii rozliczania pieniędzy publicznych, a
także interpretacja uchwał Urzędu Miasta oraz Kuratorium Oświaty;

−

szkolenia wewnętrzne pracowników, wraz z możliwością kursów dla nauczycieli
podwyższających ich kwalifikacje.

Z nami naprawdę jest łatwiej prowadzić firmę bo potrafimy znaleźć rozwiązanie każdego
problemu – gorąco zapraszam na spotkanie w celu nawiązania współpracy
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ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH
DO DALSZEJ PERSONALIZACJI POD KLIENTA
W ramach podstawowych usług księgowych świadczymy:

I. Prowadzenie ewidencji ryczałtu lub podatkowej księgi przychodów
i rozchodów oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych małych firm (już od 100
zł miesięcznie )*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu lub Podatkowej Księdze Przychodów i
Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i
wyposażenia
Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, rozliczanie kosztów
podróży)
Prowadzenie ewidencji VAT
Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
Sporządzanie deklaracji VAT i dostarczanie ich do Urzędu Skarbowego
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
Prowadzenie rozliczeń ZUS Właścicieli i Wspólników
Wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych
Pomoc w trakcie badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS obejmujących dane wynikające z ksiąg

II. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek (już od 200 zł miesięcznie)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych
Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, rozliczenie kosztów
podróży)
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Prowadzenie ewidencji VAT
Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich
do urzędu skarbowego
Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS obejmujących dane wynikające z ksiąg
Wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych
Pomoc w trakcie badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
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W ramach dodatkowych usług księgowych oferujemy m.in. następujące dodatki
1. Terminowe rozliczenia dotacji
2. Umożliwienie podglądu w każdy aspekt realizowanych przez naszą Firmę usług dla Państwa
3. Przygotowanie do odpowiednich organów administracji państwowej dokumentów wymaganych do
rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności
Sporządzanie sprawozdań i informacji do urzędu statystycznego w zakresie szerszym niż dane ujęte
w prowadzonych księgach i ewidencjach
5. Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów
6. Sporządzanie ewidencji rozliczenia różnic kursowych
7. Sporządzanie instrukcji związanych z rachunkowością np.: polityka rachunkowości, instrukcje
magazynowe, inwentaryzacyjne itp.
8. Sporządzanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności Klienta
9. Sporządzanie dokumentów źródłowych w imieniu Klienta
10. Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, co do
zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych
11. Analiza dokumentów pod kontrolę NIK
12. Obecność przy kontroli

4.

W dogodnych cenach zaczynających się już od 50 zł miesięcznie za dodatek.

*

ZAKRES USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH DO DALSZEJ
PERSONALIZACJI POD KLIENTA
I. Prowadzenie kompleksowej usługi kadrowo-płacowej (już od 100 zł
miesięcznie)*
1. Obliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list płac
2. Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych
3. Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie
4. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa pracy (od momentu zatrudnienia do chwili zakończenia współpracy z danym
pracownikiem)
5. Prowadzenie akt osobowych
6. Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych – ewidencja wynagrodzeń, czasu
pracy, urlopów, badań lekarskich i szkoleń BHP
7. Przygotowanie wymaganych sprawozdań GUS w zakresie spraw personalnych

II. Obsługa umów cywilno-prawnych ( już od 100 zł miesięcznie ) *
1. Przygotowanie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, o dzieło i inne
2. Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz list płac
3. Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie
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Korzyści ze współpracy z nami
KONCENTRACJA NA WŁASNEJ DZIŁALNOŚCII
 Możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania Państwa działalności
 Zarządzanie działalnością sprowadza się do sprawowania kontroli nad mniejszą organizacją
 Dzięki wszechstronności naszego Biura Rachunkowego Właściciel może w jednym miejscu
załatwić wszystkie zagadnienia księgowo-kadrowe bez względu na typ prowadzonej działalności

PROFESJONALIZM
 Szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy merytorycznej
 Ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 Współpraca z instytucjami urzędowymi oraz finansowymi
 Gwarancja terminowego przygotowania dokumentacji i informacji przesłanych do odpowiednich
organów

BEZPIECZEŃSTWO
 Ubezpieczenie OC
 Gwarancja całkowitej poufności przekazywanych i otrzymywanych danych
 Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania
i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego
OSZCZĘDNOŚĆ
 zatrudnienia pracowników działu księgowości – wynagrodzenia wraz z obciążeniami ZUS,



zwolnienia lekarskie i urlopy
wyposażenia stanowisk pracy – zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania księgowego
wraz z aktualizacjami
szkolenia zawodowego pracowników oraz zakupu fachowych czasopism i materiałów
informacyjnych

ELASTYCZNOŚĆ
 Szeroki zakres usług i krótkie terminy realizacji
 Reprezentujemy klientów przed organami skarbowymi
 Załatwiamy w urzędach wszelkie możliwe sprawy
 Możliwość umawiania się z nami po godzinach pracy biura
 Możliwość odbioru dokumentów od klienta
 BHP
 Konsultacje prawne
 Doradztwo projektowe
 Szkolenia pracownicze
*

Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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