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I Jesteś przedsiębiorcą i wciąż brakuje Ci
czasu? Poznaj biuro księgowe
Sigmapartner

Czy wiesz, ile czasu polski przedsiębiorca poświęca dziennie na sprawy
księgowe? Średnio od 2 do 4 godzin. To jeden z najgorszych wyników w
całej Unii Europejskiej…
Wizyty w urzędach, sterty dokumentów, miażdżące podatki nierzadko stanowiące ostatni gwóźdź
do trumny firmy – tak wygląda rzeczywistość wielu polskich przedsiębiorców. Prowadzisz dużą
i dobrze prosperującą firmę, ale i tak po części znasz to z własnego doświadczenia?

Czy wiesz, że nawet w polskich realiach, prowadzenie własnej firmy może
być o wiele, wiele prostsze?
Sigmapartner księgowość na miarę dużych firm
Choć spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najpopularniejszą formą wśród
podmiotów gospodarczych w Polsce, prowadzenie dla niej księgowości jest skomplikowanym
procesem. Co więcej, brak wiedzy na temat możliwości optymalizacji kosztów i podatków,
powoduje, że gros przedsiębiorców nie zarabia tyle, ile by mogło. Tylko czy możesz liczyć na
doradztwo ze strony Urzędu Skarbowego? No właśnie. Możesz jednak oczekiwać takiego wsparcia
ze strony swojego biura rachunkowego.

Od założenia firmy po optymalizację kosztów i nielimitowane doradztwo – zapewniamy
kompleksową obsługę.
Sigmapartner to biuro księgowe, którego standardy działania daleko odbiegają od większości
polskich firm świadczących usługi rachunkowe. Nasze biuro w rzeczywistości nie zajmuje się
jedynie prowadzeniem księgowości, ale świadczy kompleksowe usługi doradczo-finansowe.
Oferta Sigmapartner skierowana jest przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw bądź
mniejszych spółek, które planują podbić rynek swojej branży. W zależności od tego, jaka jest
specyfika Twojej firmy, stworzymy ofertę, która będzie najlepszą odpowiedzią na potrzeby
Twojego biznesu i Twoje indywidualne oczekiwania.

Wsparcie profesjonalnych doradców na wyciągnięcie ręki
Naszym klientom oferujemy nie tylko doradztwo rachunkowo-finansowe, 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.
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Nasz zespół tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem
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. 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 księgowopodatkowym.

Zmniejszamy koszty i zwiększamy zyski dzięki optymalizacji podatkowej
Podejmując współpracę z nowym klientem, analizujemy strukturę i specyfikę jego firmy. Pomaga
nam to opracować strategię prowadzenia księgowości, która będzie uwzględniała wdrożenie
optymalizacji podatkowej. Tym samym podopieczne nam firmy mają szanse zredukować swoje
koszty i zwiększyć zyski.

Czas swój i swoich pracowników poświęć na dalsze
rozwijanie przedsiębiorstwa. Księgowość zostaw nam...
Oferta biura księgowego Sigmapartner
Oferta biura księgowego Sigmapartner została przygotowana zarówno dla
firma poszukujących usług księgowych, jak i również profesjonalnego
doradztwa, które przełoży się na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.
REJESTRACJA SPÓŁEK Z O.O.
Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce jest spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Taką spółkę może założyć pojedyncza osoba fizyczna lub kilka osób. W
niektórych przypadkach założycielem może być jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej.

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do rejestracji spółki to 5000 zł.
PEŁNE USŁUGI KSIĘGOWE DLA SPÓŁEK Z O.O.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i ma obowiązek prowadzić pełną
księgowość. Musi być ona prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, co oznacza, że taka
spółka zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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II Nie trzeba być wielkim, by wiele osiągnąć.
Sigmatica – księgowość dla małych firm

Rocznie w Polsce zamyka się kilkaset tysięcy firm. Ile z nich upada
jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku swojej działalności?
Polacy stają się coraz bardziej przedsiębiorczy i coraz częściej decydują
się na prowadzenie własnego biznesu. Częstokroć posiłkując się kredytem,
otwierają wymarzone firmy, lecz szybko napotykają trudne przeszkody
(które takimi są jedynie w ich głowach). Wielu z nich porzuca marzenia i
koniec końców decyduje się na pracę na etacie.

Daj szansę swojej firmie i skorzystaj
z usług Sigmatica!
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Takich przypadków jest naprawdę wiele. Jednakże losy wielu firm, mogły potoczyć się zupełnie
inaczej. Pytanie – jakie narzędzia mogą skutecznie odciążyć firmowy portfel i… barki
przedsiębiorcy?
Biuro księgowe Sigmatica powstało z myślą o wszystkich niewielkich firmach – zarówno tych, które
w przyszłości pragną podbić rynek w swojej branży, jak i tych, które docelowo chcą pozostać
małymi przedsiębiorstwami.
W swojej pracy kierujemy się dewizą „Wolna przedsiębiorczość dla każdego”. Dlatego jednym z
naszych nadrzędnych celów jest dostarczenie kompleksowych usług, które będą stanowić
wsparcie dla początkujących przedsiębiorców.

Szanujemy pieniądze i czas naszych klientów
Biuro księgowe Sigmatica pozwala swoim klientom nie tylko
zoptymalizować koszty, ale także liczbę godzin poświęconych na
księgowość i dojazdy do naszej siedziby. Każdy podopieczny nam
przedsiębiorca ma możliwość korzystania z pełnej obsługi księgowej, bez
konieczności opuszczania swojego biura.
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.

Wsparcie profesjonalnych doradców na wyciągnięcie ręki
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.

Wsparcie profesjonalnych doradców na wyciągnięcie ręki
Naszym klientom oferujemy nie tylko doradztwo rachunkowo-finansowe, 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..
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Biuro księgowe Sigmatica – wybierz najlepsze rozwiązanie dla
swojej firmy
I Pakiet Podstawowy
Nielimitowany dostęp do programu do wystawiania faktur. W pierwszym miesiącu skorzystasz
z programu całkowicie za darmo – my nie wystawimy Ci żadnej faktury.

Cena: 29 zł netto miesięcznie - czytaj więcej
II Pakiet Samozatrudniony
Pakiet obejmuje 1 fakturę/rachunek miesięcznie.

Cena: 89 zł netto miesięcznie - czytaj więcej
III Pakiet Dla Firmy
W pakiecie otrzymasz 10 faktur/rachunków miesięcznie z możliwością zwiększenia liczby
dokumentów.
- 3 zł netto za dodatkowy dokument
- 46 zł netto za umowę kadrowo-płacową

Cena: 150 zł netto miesięcznie - czytaj więcej
IV Pakiet Doradczy
Jeśli prowadzisz małą firmę i szukasz profesjonalnego doradztwa i merytorycznego wsparcia
w zakresie finansów i księgowości, pakiet IV jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Pakiet
obejmuje doradztwo gospodarcze, a także analizę przychodów i kosztów pod względem
biznesowym. Miesięcznie zapewniamy godzinę konsultacji. Istnieje możliwość zwiększenia liczby
godzin.

Cena: 289 zł netto miesięcznie - czytaj więcej
Co możesz zyskać, dzięki usługom biura księgowego Sigmatica:


szybki i prosty start własnej firmy;



możliwość stosowania elastycznych form opodatkowania;



profesjonalne wsparcie doradcy podatkowego;



księgowość online, która pomoże Ci zaoszczędzić czas
i pieniądze.
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III Księgowość online i pełna automatyzacja

procesów w obszarze CRM – System ERP
Comarch Optima
Wystawianie faktur, przydzielanie zadań zespołowi, monitorowanie
zaległych płatności – te czynności zajmują cenny czas Twój i Twoich
pracowników. Czy wiesz, że nie tylko te, ale także wiele innych procesów,
może przebiegać w Twojej firmie o wiele szybciej i sprawniej?
Nawet jeśli korzystasz już z programu do wystawiania faktur, system ERP Comarch Optima miło
Cię zaskoczy. Oprogramowanie Comarch, dzięki całemu szeregowi rozwiązań ułatwiających
przeprowadzenie procesów firmowych, zostało docenione przez ponad 60 tysięcy klientów.

Comarch Optima – wszechstronny system zawsze o krok przed przedsiębiorcą
System ERP Comarch Optima to rozwiązanie dostosowane do potrzeb rozmaitych branż. Co
więcej, dzięki aktualizacjom systemu, wszystkie korzystające z oprogramowania firmy mają
pewność, że prowadzą swoją księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki
aktualizacjom żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na poprawność księgowości.

Jakie możliwości daje system ERP Comarch Optima:


automatyczne wystawianie faktur – również za pośrednictwem urządzeń mobilnych!



planowanie kanałów kontaktu z klientem



ewidencjonowanie spotkań i rozmów telefonicznych



przydzielanie zadań pracownikom



przeprowadzanie procesów windykacji, w tym blokowanie sprzedaży dla zadłużonych
klientów
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automatyczną sprzedaż, windykację oraz wystawianie dokumentów w e-sklepie



obsługę firmowej skrzynki pocztowej



przygotowanie i obsługę ofert handlowych

IV Comarch Optima Analizy Business

Intelligence – poznaj możliwości swojej
firmy
Jeśli prowadzisz mały lub średni biznes, dane wyciągnięte z Excela mogą okazać się
niewystarczające do analizy kondycji Twojej firmy. By podjąć ważne decyzje na temat dalszego
rozwoju przedsiębiorstwa, tak naprawdę trzeba przewertować wewnętrzne procesy od A do Z.
M o d u ł Comarch Optima Analizy Business Intelligence jest nowoczesnym, intuicyjnym
narzędziem, które pomoże stworzyć Ci obszerne raporty i dogłębne analizy. Jedyną czynnością,
którą należy wykonać samodzielnie, jest wprowadzenie danych do systemu.

Comarch ERP Optima w chmurze
System Comarch ERP Optima jest dostępny w modelu stacjonarnym oraz w modelu usługowym,
dzięki czemu użytkownicy mogą kompleksowo zarządzać procesami w firmie przez Internet. Klient
za stałą miesięczną opłatę abonamentową otrzymuje dostęp do oprogramowania wspierającego
zarządzanie firmą online, czyli poprzez przeglądarkę internetową.

Nie prowadzisz jeszcze księgowości online? Od 2017 r.
będzie to obowiązkiem wszystkich firm! Ty zacznij już
teraz, korzystając z naszej oferty.
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V Optymalizacja podatkowa – zadbaj
o finanse swojej firmy

Ile z tego, co zarobi Twoja firma, trafia do Twojego prywatnego portfela, a
ile na konto państwa?
Statystyczny Polak oddaje państwu blisko połowę swoich zarobków. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą,
prawdopodobnie oddajesz państwu jeszcze więcej...
Każda firma dąży do maksymalizacji zysków i do zminimalizowania kosztów. Jednym z narzędzi,
które pomagają osiągnąć taki cel, jest legalna optymalizacja podatkowa – całkowicie zgodna
z przepisami prawa.

Ani polskie prawo, ani przepisy UE nie mają przed nami tajemnic
Każdy przedsiębiorca, który myśli o rozwoju firmy, potrzebuje biura, które doskonale zna przepisy
i legalne metody optymalizacji. Niestety nie wszystkie usługi księgowe idą w parze z doradztwem
podatkowym.
Nasi specjaliści, dzięki swojej wiedzy na temat przepisów polskich i tych obowiązujących na terenie
UE, pomagają podopiecznym firmom kontrolować i optymalizować ich finanse. To z kolei niemal
zawsze przekłada się na rozwój firmy. Rozpoczynając współpracę z każdym klientem, wnikliwie
przyglądamy się jego firmie, aby w przyszłości móc zastosować najlepsze dla niego instrumenty
optymalizacji podatkowej.

Interesuje Cię założenie brytyjskiej spółki LTD? Możemy Ci pomóc
Jako jedno z nielicznych biur księgowych w Polsce, a może nawet i jedyne, posiadamy swój własny
niezależny oddział w UK. Dzięki temu możemy bezpośrednio pomóc firmom, które rozważają
optymalizację podatkową, poprzez działalność w ramach brytyjskiej spółki LTD.

Z nami możesz zacząć płacić mniej i tym samym zarabiać
więcej. Swoje finanse powierz w nasze ręce.
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VI Poznaj naszych partnerów – profesjonalna
obsługa biznesowa dla Twojej firmy

Niezależnie od tego, czy Twoja firma dopiero wchodzi na rynek, czy też
ma już za sobą kilka lub kilkanaście lat działalności, potrzebuje
profesjonalnego wsparcia nie tylko w obszarze księgowości.
Chcąc stworzyć kompleksową ofertę pełnej obsługi biznesowej dla przedsiębiorstw, połączyliśmy
siły z partnerami, którzy świadczą najwyższej jakości usługi dla firm. Dzięki temu pomagamy
naszym klientom znaleźć rzetelnych i profesjonalnych usługodawców, których wsparcie może
przełożyć się na ich biznesowy rozwój.

Kreatywna Agencja marketingowa Scorise
Odkryj nowe możliwości sprzedaży przez Internet

Potrzebujesz nowej strony albo planujesz zainwestować w sklep online? Interesują Cię kampanie
AdWords bądź dobre pozycjonowanie? A może chcesz pozyskiwać klientów za pośrednictwem
Social Media? Agencja marketingu internetowego Scorise może Ci w tym pomóc.

Co możesz zyskać, dzięki współpracy z agencją Scorise?
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przywiązanych klientów świadomych wartości Twojej marki;



marketing podparty strategią dostosowaną do potrzeb firmy;



większą widoczność firmy w sieci.

Eddie Consulting Groups Eger Artur
Usługi teleinformatyczne

Oferta Eddie Consulting Groups obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania, i przede wszystkim
realizację projektów informatycznych i teleinformatycznych „pod klucz”.

Co może zyskać Twoja firma dzięki outsourcingowi informatycznemu Eddie Consulting
Groups?


poprawę jakości usług informatycznych;



optymalizację kosztów firmy, a także czasu i energii pracowników, co może się przełożyć na
rozwój przedsiębiorstwa;



oszacowanie stałego comiesięcznego kosztu, dzięki skorzystaniu z opłaty abonamentowej;



możliwość optymalizacji procesów biznesowych;



wsparcie doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów;



możliwość korzystania z najnowocześniejszych technologii.

EURO-CERT
Specjaliści od Windykacji

Jeśli masz problem z odzyskaniem swoich należności, specjaliści od windykacji udzielą Ci pomocy. EURO-CERT to
jedna z wiodących na polskim rynku firm obsługujących wierzytelności.

W jakich dokładnie obszarach może pomóc Tobie firma EURO-CERT?
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w kompleksowym nadzorze nad podmiotem gospodarczym;



w monitoringu płatności;



w monitoringu fakturowym;



nadzorze Twoich kontrahentów;



dochodzeniu roszczeń finansowych;



mediacjach w zakresie własnych zobowiązań finansowych;



przeprowadzi w Twojej firmie szkolenia w zakresie zabezpieczania wierzytelności.

CONSULO-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego doradztwa podatkowego i chcesz mieć pewność, że firma, z
którą podejmiesz współpracę będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad poufności,
zapoznaj się z ofertą CONSULO-TAX. Kancelarię Doradztwa Podatkowego CONSULO-TAK tworzą
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Usługi Kancelarii Doradztwa Podatkowego CONSULO-TAX obejmują m.in.:


stały nadzór doradczy dla firm;



sporządzanie opinii w sprawach podatkowych;



obsługę postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych (m.in. sporządzanie pism
procesowych);
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audyty podatkowe;



usługi w zakresie cen transferowych;



sporządzanie i obsługę wniosków o wydanie interpretacji;



konsultacje ustne.

