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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
Biuro usług księgowych BOOK Joanna Martyniuk
oferuje Państwu usługi z zakresu księgowości, w szczególności:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR)
prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
sporządzanie deklaracji VAT, PIT oraz CIT
sporządzanie deklaracji ZUS
pełną obsługę kadr i płac
prowadzenie gospodarki magazynowej
rozliczanie podatków osobistych
...

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy również m. in.:
¬ kompleksową obsługę z zakresu BHP
¬ wsparcie w zakresie zarządzania finansami
¬ pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
w tym w kontaktach z instytucjami finansowymi.
Nasza oferta jest skierowana do podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
jak również spółek prawa handlowego, w tym spółek osobowych.
Księgi prowadzimy w oprogramowaniu INSERT.

CO NAS WYRÓŻNIA

Stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach, jak również bieżącą
analizę stanu prawnego i podążanie za zmianami przepisów podatkowo-księgowych.
Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte przy współpracy z różnorodnymi podmiotami to
gwarancja sprawnej obsługi i fachowego wsparcia w prowadzeniu finansów Państwa firmy.

NASZE KOMPETENCJE
Pani Joanna, właściciel biura, w 2003 roku uzyskała tytuł magistra Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Ponadto w 2006 roku ukończyła studia podyplomowe Dla kandydatów na księgowych bilansistów.
Od ponad 10 lat zajmuje się obsługą księgową firm. W swojej wieloletniej karierze prowadziła księgi
dla przedsiębiorstw różnej wielkości, prowadzących działalność zarówno produkcyjną jak i
handlową. Wspierała przedsiębiorstwa w procesie zmiany formy prawnej oraz przy restrukturyzacji.
Z zamiłowaniem podróżuje po zakątkach Polski, najlepiej w miłym towarzystwie i z ciekawą książką.
Z wielką starannością dobieramy współpracowników, tak aby jakość naszych usług spełniała
najwyższe standardy.

KONTAKT

Biuro usług księgowych BOOK Joanna Martyniuk
ul. Strzegomska 202/408
54-432 Wrocław

Telefon:

+48 737 474 735

NIP:

899 227 46 72
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