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Phone: 570 555 511
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Description of the contract
Księgowość dla przedsiębiorców
Prowadzenie ﬁrmy wiąże się wprost z koniecznością prowadzenia księgowości. Na bazie dokumentów
księgowych ewidencjonowane są wszystkie wydarzenia ﬁnansowe zachodzące w ﬁrmie, za pomocą czego o
wiele prościej analizować wydatki. Dokumenty księgowe obejmują m.in. informacje dotyczące zakupów i
sprzedaży, inwestycji czy wydatków przedsiębiorstwa i dane z działu podatków oraz pensji pracowników. Ze
względu na fakt, że księgowość jest istotnym oraz rozbudowanym działem niemal każdej działalności,
biorąc pod uwagę jej wielkość potrzebna jest osoba, współpraca z biurem rachunkowym albo pełen dział
odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Możliwe są dwa główne sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, to są: księga handlowa, inaczej pełna
księgowość i księga przychodów i rozchodów, inaczej księga podatkowa. Reguły opisane w ustawie o
rachunkowości regulują zasady, które określają, które ﬁrmy muszą mieć księgę handlową, a którą
wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od formy działalności gospodarczej i od samego
charakteru ﬁrmy i przychodu rocznego.
Sposoby prowadzenia księgowości
Pełna księgowość to najobszerniej rozbudowana metoda rozliczeń. Przez dokładne dane pokazuje ﬁnansową
sytuację ﬁrmy: rentowność, płynność i ﬁnansową gospodarność. Na bazie księgi handlowej
przedsiębiorstwo rozlicza się z ﬁskusem. Według ustawy o rachunkowości do posiadania pełnej księgowości
zobowiązane są na przykład spółki handlowe w tym osobowe, kapitałowe oraz spółki w organizacji, fundacje
i stowarzyszenia nawet w sytuacji, kiedy ich źródłem przychodu są jedynie składki członkowskie, a także
powiaty, województwa, gminy oraz ich związki. Ponadto księgę handlową prowadzą osoby ﬁzyczne, spółki
cywilne osób ﬁzycznych, jawne spółki osób ﬁzycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli w poprzednim roku
obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji ﬁnansowych wyniosły
przynajmniej równowartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.
Natomiast księga przychodów i rozchodów jest księgowością uproszczoną. Wpisy dotyczące przychodów i
rozchodów muszą zawierać w tym przypadku rejestr dochodów, kosztów i przychodów z rozbiciem na
zwolnienia podatkowe. Do zestawień w księdze przychodów i rozchodów muszą być uzupełnione też
ewidencje trwałych środków, pracowników, a także spis dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat.
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Uproszczoną księgowość prowadzą osoby ﬁzyczne, spółki cywilne osób ﬁzycznych, jawne spółki osób
ﬁzycznych i partnerskie spółki, których przychód pełnego roku nie przekracza 2.000.000 euro w złotówkach.
Metoda prowadzenia księgowości zależy od obszaru działalności ﬁrmy, wielkości, charakteru i struktury. O
tym, której metodzie prowadzenia księgowości powinna podlegać konkretna ﬁrma zawsze można
skonsultować ze specjalistą. Na przykład zakładając ﬁrmę z pomocą biura rachunkowego, przedsiębiorca z
pewnością otrzyma wskazówki wprost od księgowej, jaka forma będzie najodpowiedniejszą.
e-księgowość
Tak samo jak w innych branżach, w księgowości również pojawiają się nowoczesne metody technologiczne.
Dużym ułatwieniem w prowadzeniu działalności są przygotowane na przestrzeni ostatnich lat specjalne
komputerowe programy, oferujące profesjonalne prowadzenie ksiąg. Często tego typu programy da się
wykupić w abonamencie lub na własność. Duża liczba biur rachunkowych używa tych programów, głownie
ze względu na to, że elektroniczna księgowość jest dużym ułatwieniem pracy księgowej, ale także komfortu
przedsiębiorcy. Pośród różnych funkcji w księgowości online znajdują się: możliwość szybkiego i sprawnego
wystawiania, przekazywania, a także kompletowania dowodów księgowych, modyﬁkacji planów kont,
prostego podglądu ﬁnansów albo dojścia do informacji o podatkach i składkach ZUS. Zazwyczaj program
elektronicznej księgowości jest łatwy w obsłudze, a wszystkie aktualizacje pilnują, aby program był
bezustannie zgrany z przepisami.
Jak nawiązać współpracę z księgową?
Metody współpracy z księgową są różne. W wypadku największych przedsiębiorstw, w któ®ych jest wiele
generowanych danych księgowych, najbardziej korzystne będzie zaangażowanie własnej księgowej (lub
nawet powołanie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji średnich i mniejszych ﬁrm zwykle
wykorzystywaną praktyką jest prowadzenie spraw księgowych, podejmując współpracę z biurem
rachunkowym. Ważne we współpracy z księgową jest określenie narzędzi, z jakich będą używać obie strony,
by w jak najbardziej szybki sposób udostępniać dokumenty i wszelkie działania księgowe. W księgowości
należy bezwzględnie pilnować terminów, z uwagi na to wszelkie dokumenty, zawsze kompletne oraz jak
najpoprawniej opisane muszą dotrzeć do księgowej w odpowiednim czasie. Co więcej konieczna jest także
ciągła komunikacja. Elementem komunikacji wpływającym na komfortową współpracę, na jaki warto
zwrócić uwagę jest właściwy przepływ informacji. Księgowa musi mieć dojście do elementarnych danych
ﬁnansowych i sytuacji ﬁrmy, by móc dobrze wypełniać swoje zadania.

Księgowość Toruń

Supplementary information
Księgowość dla ﬁrm
Prowadzenie ﬁrmy wiąże się wprost z potrzebą prowadzenia księgowości. Na podstawie dokumentów
księgowych rejestrowane są wszystkie wydarzenia ﬁnansowe w ﬁrmie, dzięki czemu znacznie łatwiej
analizować wydatki. Dowody księgowe obejmują m.in. dane dotyczące sprzedaży i zakupów, wydatków czy
inwestycji ﬁrmy i dane z zakresu podatków i wynagrodzenia pracowników. Z uwagi na fakt, że księgowość
jest ważnym oraz rozbudowanym działem właściwie każdej ﬁrmie, w zależności od jej wielkości komnieczna
jest osoba, współpraca z biurem rachunkowym albo pełen wydział odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg
rachunkowych.
Możliwe są dwa główne sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, to są: pełna księgowość, inaczej księga
handlowa oraz księga przychodów i rozchodów, inaczej księga podatkowa. Reguły zawarte w ustawie o
rachunkowości regulują zasady, które określają, jakie ﬁrmy muszą mieć pełną księgowość, a którą
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wystarczy księga przychodów i rozchodów. Uzależnione to jest od działalności i od charakteru
przedsiębiorstwa i przychodu rocznego.
Metody prowadzenia księgowości
Pełna księgowość to najobszerniej rozbudowana forma rozliczeń. Poprzez szczegółowe dane określa
ﬁnansową sytuację przedsiębiorstwa: płynność, rentowność i gospodarność ﬁnansową. Na bazie pełnej
księgowości przedsiębiorstwo rozlicza się z organami podatkowymi. Według ustawy o rachunkowości do
prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe i spółki
w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w sytuacji, kiedy ich źródłem przychodu są jedynie składki
członków, a także województwa, powiaty, gminy i ich związki. Oprócz tego pełną księgowość prowadzą
osoby ﬁzyczne, spółki cywilne osób ﬁzycznych, spółki jawne osób ﬁzycznych oraz spółki partnerskie, kiedy
w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji
ﬁnansowych wyniosły co najmniej wartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.
Z kolei księga przychodów i rozchodów to księgowość uproszczona. Wpisy dotyczące przychodów i
rozchodów muszą zawierać w tym przypadku wykaz dochodów, przychodów i kosztów z rozbiciem na
zwolnienia podatkowe. Do wykazu w księdze przychodów i rozchodów muszą zostać uzupełnione także
ewidencje środków trwałych, zatrudnionych osób, a oprócz tego wykaz dochodów zwolnionych z podatku
we wcześniejszych latach. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby ﬁzyczne, spółki cywilne osób
ﬁzycznych, jawne spółki osób ﬁzycznych oraz spółki partnerskie, jakich przychód pełnego roku nie
przekracza 2.000.000 euro w złotówkach.
Metoda prowadzenia księgowości zależy od obszaru działalności ﬁrmy, charakteru, wielkości i struktury. O
tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości powinna podlegać dana działalność gospodarcza zawsze
warto skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając ﬁrmę z pomocą biura rachunkowego,
przedsiębiorca z pewnością uzyska porady od księgowej, jaka forma będzie najwłaściwsza.
Elektoniczna księgowość
Tak jak w innych branżach, w księgowości również pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. Dużym
ułatwieniem w prowadzeniu biznesu są przygotowane w ciągu ostatnich lat komputerowe programy,
gwarantujące profesjonalne prowadzenie ksiąg. Zwykle tego rodzaju programy można kupić w
abonamencie lub na własność. Większość biur rachunkowych używa tych programów, głownie z uwagi na
to, że e-księgowość jest dużym udogodnieniem pracy samej księgowej, ale także wygody przedsiębiorcy.
Pośród różnych funkcji w elektronicznej księgowości zawierają się: możliwość sprawnego i szybkiego
wystawiania, przekazywania, a także gromadzenia dowodów księgowych, zmian planów kont, szybkiego
wglądu w ﬁnanse albo wglądu w informacje o podatkach i składkach ZUS. Zwykle program e-księgowości
jest bardzo prosty w obsłudze, a wszelkie aktualizacje dbają, by program był stale zgrany z aktualnymi
przepisami.
W jaki sposób nawiązać współpracę z księgową?
Możliwości współpracy z księgową są różne. W wypadku ogromnych ﬁrm, gdzie jest bardzo dużo
generowanych dokumentów księgowych, najbardziej sprawdza się zaangażowanie własnej księgowej (lub
nawet powołanie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji średnich i mniejszych przedsiębiorstw
często wykorzystywaną praktyką jest powierzenie księgowości, korzystając z usług profesjonalnego biura
rachunkowego. Istotne we współdziałaniu z księgową jest ustalenie narzędzi, z jakich będą korzystać dwie
strony, by w bardzo wydajny sposób przesyłać dokumenty oraz podejmować działania w księgowości. W
księgowości trzeba przestrzegać terminów, z uwagi na to wszystkie dokumenty, zawsze skompletowane
oraz jak najlepiej opisane muszą traﬁać do księgowej we właściwym terminie. Do tego niezbędna jest
również ciągła komunikacja. Elementem komunikacji rzutującym na wygodną współpracę, na jaki powinno
się zwrócić uwagę jest szybki przepływ informacji. Księgowa musi mieć dojście do elementarnych informacji
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ﬁnansowych oraz sytuacji ﬁrmy, aby móc dobrze wypełniać swoją pracę.

www.ksiegowosc-torun.com.pl

CPV
Services related to the oil and gas industry
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
Education and training services
Health and social work services
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Recreational, cultural and sporting services
Other community, social and personal services

Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
12.04.2022

Valid from
14.10.2021

Industries
Muzyka
Film
Usługi ﬁnansowe
Fotograﬁa
Rzemiosło artystyczne
Wzornictwo i projektowanie mody
Produkcja metalowych wyrobów gotowych
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Handel
Wydawnictwa
Przemysł obronny i zbrojeniowy
Pestycydy
Pozostałe branże
Farmacja i biotechnologia
Transport i logistyka
Pozostałe pojazdy samochodowe
Drzwi i okna
Produkcja pozostałych maszyn
Narzędzia mechaniczne
Autobusy
Pojazdy szynowe
Części i akcesoria samochodowe
Statki i łodzie
Instrumenty muzyczne
Przemysł lotniczy i kosmiczny
Pozostały sprzęt transportowy
Meble
Wyposażenie wnętrz
Samochody osobowe
Oświetlenie
Broń i amunicja
Pozostałe wyroby chemiczne
Maszyny dla przetwórstwa spożywczego
Aparatura pomiarowa i zegarki
Maszyny dla górnictwa i budownictwa
Maszyny dla przemysłu odzieżowego
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Maszyny dla przemysłu papierniczego
Biotechnologia
Instrumenty optyczne i sprzęt fotograﬁczny
Pozostały sprzęt elektryczny
Maszyny ogólnego przeznaczenia
Przemysł petrochemiczny
Wojskowe pojazdy bojowe
Komputery
Maszyny dla metalurgii
Elektronika użytkowa
Wyroby chemiczne w formach podstawowych
Produkcja i przetwórstwo metali
Farby i lakiery
Produkcja metali nieżelaznych
Ochrona środowiska
Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny
Energia i surowce odnawialne
Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne
Przemysł jubilerski
Produkcja mebli
Turystyka, sport i rekreacja
AGD
Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa
Doradztwo/consulting/edukacja
Produkcja środków transportu
Budownictwo i architektura
Kosmetyki
Maszyny i urządzenia
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Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Przemysł farmaceutyczny
Produkcja metali żelaznych
Sektor kreatywny
Sprzęt sportowy
Gry i zabawki
Przemysł chemiczny i kosmetyczny
Pozostałe wyroby
Zdrowie i medycyna
Organizacja targów i wydarzeń
Architektura
Media i reklama
Budownictwo
IT/ICT

Possible production volume
300000

The minimum value of the contract
300.00

Currency
EUR

Purchasers from abroad
NO
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