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KPI – o nas
Wierzymy, że współpraca w oparciu o budowanie zaufania i wzajemnej pozytywnej
motywacji może przyczynić się do obopólnego długoterminowego rozwoju. Dlatego też staramy
się uważnie słuchać potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, wspólnie wyznaczać strategiczne cele
i realizować je z pasją i zaangażowaniem.
Widzimy jak wiele małych i średnich firm stara się budować swoją markę i pozycję na
rynku. Dlatego naszą główną misją jest pomoc w możliwie najszybszym i najbezpieczniejszym
sposobie osiągnięcia odpowiedniej i satysfakcjonującej pozycji przez Klienta.
Chcemy i pracujemy dla Was i z Wami.

BIURO RACHUNKOWE I KADRY
Księgowość
Obecne czasy wymagają od przedsiębiorców dostosowana się do zmieniających się
przepisów jak i reguł panujących na rynkach. W rezultacie rosnące wymagania i oczekiwania
wymuszają na biurach rachunkowych ciągłe ich doskonalenie i rozszerzanie wachlarza usług.
Samo księgowanie faktur i wysyłka deklaracji do podmiotów zewnętrznych przestaje być
wystarczająca, ponieważ Klienci muszą zdobywać dodatkowe informacje by móc zmierzyć się ze
swoją konkurencją.

Kadry i płace
Prowadzimy rozliczenia kadr i płac dla pracowników zatrudnionych w Polsce w oparciu o
umowę o pracę, zlecenia.
Specjalizujemy się w rozliczaniu pracowników delegowanych m.in. do Niemiec lub innych
krajów. Posiadamy własne sprawdzone rozwiązania, które umożliwiają Nam sprawne rozliczenie
płac. Wdrożenie rozwiązania umożliwia skorzystanie ze zwolnień ZUS (wynikających z § 2 ust. 1
pkt 16. rozporządzenia składkowego) oraz ze zwolnień w podatku dochodowym od osób
fizycznych (wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych).
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TO OZNACZA, ŻE:

BYĆ MOŻE TO WŁAŚNIE MY JESTEŚMY
ODPOWIEDNIM ROZWIĄZANIEM DLA
TWOJEJ SPÓŁKI
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WYCENA OFERTY
Poniżej zakres i wycena naszych usług:

Księgowość
•
•
•
•

1 000,00 zł za prowadzenie pełnej księgowości dla spółki (do 25 faktur kosztowych i
sprzedażowych oraz 50 operacji na rachunku bankowym).
2 000,00 zł za prowadzenie pełnej księgowości dla spółki (do 75 faktur kosztowych i
sprzedażowych oraz 150 operacji na rachunku bankowym).
3 000,00 zł za prowadzenie pełnej księgowości dla spółki (do 150 faktur kosztowych i
sprzedażowych oraz 300 operacji na rachunku bankowym).
Wycena indywidualna za prowadzenie pełnej księgowości dla spółki ( powyżej 150 faktur
kosztowych i sprzedażowych oraz 300 operacji na rachunku bankowym).

Kadry i płace
•
•
•

35,00 zł za rozlicznie jednego pracownika zatrudnionego w Polsce na umowę zlecenie
50,00 zł za rozlicznie jednego pracownika zatrudnionego w Polsce na umowę o pracę
80,00 zł za rozlicznie jednego delegowanego za granicę pracownika zatrudnionego w
Polsce

Powyższe ceny są wartościami netto – do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w
wysokości 23 %.
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NASZE NARZĘDZIA

KONTAKT
www
www.kpi-group.pl

telefon
+48 605 560 094

e-mail
biuro@kpi-group.pl
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