Księgowość podmiotów gospodarczych
Księgowość spółek
kapitałowych i osobowych
IFAS Oferuje kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości
spółek kapitałowych i osobowych zgodnie z PSR oraz
MSR/MSSF. Obsługa księgowa opiera się na wiedzy,
zaangażowaniu i doświadczeniu naszych specjalistów,
którzy stale poszerzają swoją wiedzę merytoryczną.

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Sporządzanie bilansu otwarcia,
ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb
podatku od towarów i usług,
kalkulacja bieżących zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie
deklaracji VAT,
sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań
finansowych zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowości,
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
sporządzanie i składanie deklaracji do GUS,
okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym
bieżącego stanu rozrachunków.
zamknięcie ksiąg
prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu w likwidacji
archiwizowanie dokumentów księgowych

•

księgowanie dokumentów do podatkowej księgi
przychodów i rozchodów,
wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu
rocznych rozliczeń podatkowych,
prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na
kolejne lata,
zakładanie i likwidacje działalności.

Usługi kadrowo-płacowe
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kalkulacja wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
sporządzanie deklaracji ZUS,
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT,
sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT 40, PIT 4R,
PIT 8AR, ZUS IWA
szkolenia i dokumentacja BHP,
monitorowanie ważności badań lekarskich,
prowadzenie i administrację teczkami osobowymi,
przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
oraz dokumentów związanych z zakończeniem
zatrudnienia,
prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek
zasiłkowych w formie elektronicznej,
zgłaszanie, wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian
danych pracowników, zleceniobiorców
i płatnika w ZUS,
prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz
ustalanie wymiarów i limitów urlopów,
prowadzenie ewidencji pozostałych nieobecności,
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
wystawianie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń dla
komorników,
sporządzanie informacji do GUS,
wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych.
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Rachunkowość zarządcza
i usługi uzupełniające
•
•
•
•
•

sporządzanie raportów zarządczych w formie ustalonej
z Klientem,
raportowanie niestandardowe według wytycznych
właścicieli lub Grupy,
sporządzanie, pomoc przy sporządzaniu budżetów
(bilans, rzis, cash flow, inne)
interpretacja zdarzeń gospodarczych w firmie Klienta pod
kątem podatkowym,
przygotowywanie Polityki Rachunkowości i
Zakładowego Planu Kont.

Komunikacja z klientem
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
oferujemy bezpieczny dostęp do systemów online, dzięki
którym Klient posiada pełen dostęp do danych finansowych
i dokumentów swojej firmy. Dodatkowo systemy te umożliwiają:
•
•
•
•

wystawianie faktur i wysyłkę do kontrahentów,
dokonywanie płatności,
utworzenie własnych raportów w programie Excel,
wgląd do danych z dowolnego miejsca na świecie.

Dzięki zastosowaniu technologii informatycznych możemy
zaprosić do współpracy Klientów z całej Polski. Współpraca
z nami i stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania pozwoli

zoptymalizować procesy zachodzące w każdej firmie.

Systemy
Podstawowym narzędziem naszej pracy służącym do
prowadzenia księgowości spółek jest system finansowy
Symfonia ERP wraz z dodatkowymi modułami. Jesteśmy stałymi
użytkownikami tego oprogramowania od kilku lat. W zakresie
prowadzenia kadr i płac korzystamy również z oprogramowania
firmy Streamsoft.

Kontakt
IFAS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Ogrodowa 58 Tel.:
+ 48 22 308 70 70
e-mail: recepcja@ifas.pl
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