OFERTA USŁUG KPDA

Księgowość,
którą rozumiemy jako
standard usługi,
to znacznie więcej
niż tylko rachunkowość
i prowadzenie ksiąg
handlowych.

Obsługa
księgowa
Prowadzenie pełnej księgowości to nasza specjalizacja. Świadcząc usługę koncentrujemy
się na potrzebach Klienta i dlatego stworzone
przez nas księgi rachunkowe są przydatnym
narzędziem do zarządzania spółką. Jednak nawet najlepiej i najdokładniej prowadzona księgowość jest mało przydatna, jeżeli Klient nie
jest w stanie wykorzystać zawartych w księgach rachunkowych informacji. Dlatego też
kładziemy duży nacisk na sprawozdawczość
i controlling.

Sprawozdawczość
podatkowa, obsługa
kontaktów z urzędami
Powierzając KPDA rozliczanie podatków możesz
oczekiwać profesjonalnej wiedzy, odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, rozsądnego ważenia ryzyka i korzyści, a przede wszystkim odpowiedzialności za swoje decyzje. Niezwykle ważna jest również
nasza umiejętność dostrzegania spraw i problemów,
o których Klient zapomniał wspomnieć. Kontrole
podatkowe, wizyty w urzędzie skarbowym, podpisywanie pism, deklaracji i oświadczeń kierowanych
do urzędów to niepotrzebny stres. Rozpoczynając
współpracę z KPDA składasz nam pełnomocnictwo
do reprezentowania spółki w urzędach i od tego
momentu zajmujemy się tym za Ciebie.

Doradztwo podatkowe
i optymalizacja strategii
podatkowej
Prowadząc księgowość jesteśmy blisko problemów Klienta i doskonale rozumiemy jego biznes,
a tym samym jesteśmy w stanie szybciej wykryć
potencjalne zagrożenia podatkowe i znaleźć korzystniejsze rozwiązania.
Co doceniają w nas Klienci, którzy przeszli do
KPDA z innych biur rachunkowych: determinację
w rozstrzygnięciu sporu podatkowego, bo nigdy
nie odpuszczamy nawet najdrobniejszej sprawy,
cierpliwe, pouczające i dokładne przedstawienie
problemów podatkowych Klienta, wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Sprawozdawczość do
GUS, NBP, PFRON, KRS,
instytucji kredytowych
Nierozerwalnie z księgowością związana jest
sprawozdawczość i raportowanie do różnych
instytucji, z których najbardziej uciążliwe i pracochłonne są GUS z licznymi deklaracjami, NBP
wymagający raportów od firm handlujących z zagranicą, Urząd Celny wymagający raportów Intrastat, PFRON dla przedsiębiorców zatrudniających
25 pracowników oraz KRS, do którego zgłaszamy
zmiany organizacyjne. To nie jest zamknięty katalog instytucji publicznych, o których musi pamiętać przedsiębiorca. Dochodzą do niego jeszcze
banki, instytucje kredytowe, leasingodawcy czy
ubezpieczyciele, do których trzeba przygotowywać liczne sprawozdania i informacje. KPDA
weźmie na siebie obsługę we wszystkich przypadkach, które wiążą się z udzieleniem informacji
księgowych, kadrowych, płacowych i organizacyjnych.

Raportowanie wyników
finansowych
Czy odczuwasz potrzebę otrzymywania bieżących
informacji o kondycji finansowej swojej firmy, czy
chciałbyś na bieżąco kontrolować i porównywać koszty i przychody, czy chcesz informacje
o swojej firmie mieć dostępne od ręki? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco to sprawozdawczość finansowa jest dla Ciebie ważna. KPDA
wspiera swoich Klientów poprzez sprawozdania,
raporty, internetową platformę do controllingu.
Nie tylko sprawnie przygotujemy potrzebne informacje ale również doradzimy co jest ważne
i na co zwracać uwagę.

Zarządzanie rozrachunkami
poprzez platformę Strateo
Moduł zarządzania rozrachunkami platformy
Strateo to jedno z najbardziej zaawansowanych
narzędzi w Internecie, które posiada w pełni
funkcjonalny Panel Zarządczy, umożliwiający
śledzenie aktualnej kondycji rozrachunków w firmie i jej zmian, wykrywanie zagrożenia w spłacie
należności, ocenianie kontrahentów. Masz pełny
dostęp do bieżących i historycznych należności
i zobowiązań. Możesz wysyłać wezwania do zapłaty, monity i potwierdzenia salda przez Internet.
Prowadzisz wygodny rejestr wszystkich zdarzeń
z Klientem. Moduł Strateo daje wgląd do Twoich
rozrachunków w każdej chwili poprzez Internet
bez potrzeby kontaktowania się z biurem rachunkowym.

Kadry
i płace

ewidencji czasu pracy, prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, korespondencja z ZUS
w sprawach kadrowych, wydawanie niezbędnych
zaświadczeń pracownikom oraz sporządzanie
wzorcowych regulaminów, informowanie o obowiązku wysyłania pracowników na szkolenia oraz
obowiązkowe badania.

Pozostałe usługi
świadczone przez KPDA
Zakładanie i rejestracja firm – sprawnie i szybko
założymy dla Państwa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a jeżeli powierzą nam Państwo
obsługę księgową, to usługę wykonamy za symboliczną złotówę.
Analizy aktuarialne, wyceny rezerw na świadczenia pracownicze – nasz dział analiz aktuarialnych
zdobył zaufanie setek firm z całej Polski, dla których świadczymy usługi wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

Wychodzimy z założenia, że nowoczesne, oparte na kapitale ludzkim firmy nie tylko potrzebują
wsparcia w prowadzeniu spraw kadrowo – płacowych ale przede wszystkim w stworzeniu kompleksowej polityki personalnej. Standardowy zakres obsługi świadczonej przez KPDA obejmuje:

Obsługa finansowo-księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych – mamy doświadczenie w rozliczaniu i księgowaniu projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Innowacyjna
Gospodarka.

Sporządzanie dokumentacji płacowej: sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń (przychodów)
pracowników oraz ewidencji zatrudnienia, sporządzanie deklaracji podatkowych za płatnika
podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za ubezpieczonych, reprezentacja przed ZUS.

Audyty wykorzystania funduszy unijnych – jeżeli Twój projekt zakłada przeprowadzenie audytu
przez firmę zewnętrzną to polecamy nasze usługi.
KPDA posiada personel z odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczenie w przeprowadzaniu
takich kontroli. Sporządzane przez nas raporty
z audytu zawsze uzyskują wysokie oceny.

Sporządzanie dokumentacji kadrowej: prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie
umów o pracę i umów cywilnoprawnych, zarządzeń i zestawień kadrowych, ewidencji urlopów,

Szczegóły na www.kpda.pl

Strateo
Aby długofalowo z sukcesem
prowadzić biznes potrzebna
jest ciągła analiza osiąganych
efektów.
Dlatego każdy odpowiedzialny Zarząd powinien
korzystać z narzędzi do analizy finansowej dostosowanych do specyfiki biznesu i własnego stylu
zarządzania.

Biuro rachunkowe KPDA sukcesywnie zwiększa
standard usług również poprzez tworzenie autorskich aplikacji wspomagających zarządzanie.
Powołaliśmy Fundację na rzecz rozwoju rachunkowości, która dzięki pozyskanym dotacjom tworzy
oprogramowanie biznesowe dla naszych Klientów.
Rozbudowujemy również serwis strateo.pl, który stanowi internetową platformę do controllingu
i budżetowania.
Ze szczegółami funkcjonowania aplikacji zapoznacie się Państwo na www.kpda.pl

KPDA controlling finansowy

Strateo rozrachunki

Naszą misją jest posiadanie przez Spółki
pełnej, funkcjonalnej i przydatnej wiedzy
pozwalającej podejmować słuszne
decyzje biznesowe. Dlatego połączyliśmy
idealnie prowadzoną przez KPDA
księgowość z najlepszym w Internecie
systemem controllingu.

Aplikacja służąca do bieżącej kontroli
należności i zobowiązań a także oceny
kontrahentów. Baza wiedzy na temat
wszystkich zdarzeń związanych
z rozrachunkami oraz historia
kontaktów z Klientami. Narzędzie
wspiera i automatyzuje proces
samodzielnej windykacji należności.

KPDA analiza finansowa
Aplikacja wspierająca tworzenie
i analizę sprawozdań finansowych,
kontrolę kosztów i przychodów, analizę
wskaźnikową. Zawiera narzędzia do
budżetowania, prognozowania oraz
samodzielnego ratingu spółki i jej
kontrahentów.

Kiedy tylko zaistnieje potrzeba można
przez Internet uzyskać dostęp do aplikacji
zarządzającej rozrachunkami. Uzyskać
pełny obraz należności i zobowiązań
z podziałem na kontrahentów oraz
okresy przeterminowania, z możliwością
intuicyjnego wyszukiwania, filtrowania
i sortowania informacji.

Aby mieć pełną kontrolę nad finansami
firmy przygotowaliśmy rozbudowany
Panel Zarządczy, z którego dowiesz
się dosłownie wszystkiego o swoich
dłużnikach.

Nasz system podpowiada, jakie
należności są potencjalnie zagrożone
nieściągalnością, dzięki czemu
z wyprzedzeniem będziesz w stanie
podjąć odpowiednie kroki.

Oczywiście użytkownik ma również pełną
informację, jakie w kolejnych tygodniach
będą wpływy i zapłaty z należności
i zobowiązań. Dzięki temu łatwiej będzie
planować przepływy pieniężne w firmie
i ewentualne zapotrzebowanie na
zewnętrzne kredytowanie.

Jednak cały system raportowania na
nic by się zdał, gdyby stosowane przez
nas normy prowadzenia rachunkowości
nie kładły tak dużego nacisku na
poprawność księgowania rozrachunków
z kontrahentami.
Wiemy, że bieżące kontrolowanie
należności i zobowiązań jest ważne nie
tylko dla naszych Klientów, ale również
dla biura rachunkowego, gdyż daje nam
pewność, że prowadzona księgowość
jest prawidłowa.

Bezpieczeństwo
i doświadczenie
Myśląc przede wszystkim o Państwa bezpieczeństwie zdecydowaliśmy się zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla biur
rachunkowych w PZU S.A. na kwotę przekraczającą milion złotych, mimo że z wypłat odszkodowań nie musieliśmy do tej pory nigdy korzystać.
Ubezpieczenie posiadamy dla komfortu i bezpieczeństwa naszych Klientów.
Otrzymaliśmy uprawnienia do pełnienia funkcji
przedstawiciela podatkowego, które jest wyrazem najwyższego zaufania organów podatkowych. Tytułem tym mogą szczycić się tylko
spółki o niekwestionowanych kwalifikacjach
w zakresie księgowości i podatków.
Zarówno właściciele biura jak i zarząd KPDA to
biegli rewidenci z długoletnim doświadczeniem
zawodowym. W KPDA zatrudniamy wielu księgowych posiadających certyfikaty Ministerstwa
Finansów lub uczestniczących w procesie kwalifikacji na biegłych rewidentów.
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