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Rozumiemy potrzeby klientów

OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług
księgowych oraz administracji kadr i płac uzupełniając je o inne usługi, w tym raportowanie
korporacyjne, rachunkowość zarządczą, doradztwo podatkowe oraz usługi doradztwa
prawnego.
Usługi świadczone przez naszą firmę skierowane są przede wszystkim do małych i średnich
przedsiębiorstw zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym.
Nasze wieloletnie doświadczenie w usługowym prowadzeniu rachunkowości umożliwia nam
zaoferowanie usług wysokiej jakości zachowując przy tym przystępny poziom
wynagrodzenia.
Kompleksowo patrzymy na działalność naszych Klientów oferując im taki zakres usług, który
odpowiada ich indywidualnym potrzebom przejmując na siebie odpowiedzialność za
rzetelne prowadzenie rozliczeń księgowych, sprawy kadrowe czy raportowanie.
Dysponujemy nie tylko wiedzą i praktyką w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lecz
również wsparciem zespołu radców prawnych, konsultantów i doradców podatkowych co
umożliwia nam zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania naszym Klientom.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona
współpracujących z nami firm.

Barbara Tatarczewska
Accounting Director / Prezes Zarządu

Co nas wyróżnia
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•

specjalizacja w zakresie ksiąg rachunkowych

•

fachowość w obsłudze spółek kapitałowych

•

doświadczony zespół specjalistów

•

doświadczenie w obsłudze klientów zagranicznych oraz korporacyjnych

•

obsługa w języku polskim oraz angielskim

•

przejęcie funkcji Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego lub Dyrektora
Finansowego

•

raportowanie w ramach grup kapitałowych

•

doświadczenie w obsłudze badań sprawozdań finansowych

•

pełna obsługa kontroli z US, ZUS, PIP

•

zaawansowane systemy informatyczne, przystosowywane do indywidualnych potrzeb
klientów

•

mobilny system obsługi ePracownik

•

ubezpieczenie OC w wysokości 1 mln zł

Nasze główne specjalizacje
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•

dystrybucja towarów

•

FMCG

•

ochrona zdrowia

•

reklama / public relations

Outsourcing usług

|

OPTANT Accounting w ramach swojej oferty świadczy szeroką gamę usług. Umożliwia to
zaoferowanie klientom najbardziej kompleksowych, efektywnych i zarazem dopasowanych
do indywidualnych potrzeb usług z zakresu rozwiązań rachunkowych, doradczych oraz
kadrowo-płacowych.
Zakres naszych usług obejmuje:

Outsourcing rachunkowości
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•

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz
przepisami podatkowymi

•

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 i rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych

•

okresowe raportowanie wyników do kadry menedżerskiej, udziałowców lub korporacyjnych
działów finansowych

•

dostęp do ksiąg online

•

outsourcing rachunkowości na systemach księgowych klienta

•

sporządzanie i składanie deklaracji do GUS i NBP

•

przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze

•

projektowanie oraz organizowanie procesów rachunkowych, w tym sporządzanie Polityki
Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont

Nadzór księgowy i outsourcing działu księgowego
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Dla firm potrzebujących wsparcia księgowego w częściowym zakresie oferujemy usługi
indywidualnie przystosowane do oczekiwań klienta, w tym:
•

przejęcie funkcji Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego lub Dyrektora
finansowego z zachowaniem funkcjonowania działu księgowego po stronie klienta

•

outsourcing działu wprowadzania danych księgowych przy zachowaniu stanowisk
nadzorujących po stronie klienta

•

outsourcing działu administracji płatnościami

•

prowadzenie ksiąg rachunkowych na systemach księgowych klienta

•

sporządzanie raportów dla kadry menedżerskiej, udziałowców lub korporacyjnych działów
finansowych oraz obsługa i wsparcie dla audytów zewnętrznych

Outsourcing kadr i płac
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Czynności związane z administracją kadrowo płacową są obszarem zadań najczęściej zlecanym
firmom zewnętrznym. Daje to możliwość uzyskania wymiernych efektów finansowych i umożliwia
zagwarantowanie bezpieczeństwa i poufności przepływu informacji w firmie o wynagrodzeniach i
warunkach pracy.
W ramach oferty przejmujemy na siebie obowiązki związane z prowadzeniem rozliczeń płacowych
oraz administracji kadr spełniając w odpowiedni sposób wymogi zachowania pełnego
bezpieczeństwa poufności informacji jednocześnie udostępniając wybrane dane upoważnionym
osobom.

Usługi płacowe
•

kalkulacja wynagrodzeń i sporządzanie list płac

•

sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT

•

reprezentowanie Klienta przed ZUS i organami skarbowymi

•

sporządzanie rocznych deklaracji podsumowujących PIT/IFT

•

obsługa PFRON/ZFŚS

Usługi kadrowe
•

prowadzenie dokumentacji pracowniczej klienta

•

sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz dokumentów związanych z
zakończeniem zatrudnienia

•

przeprowadzanie rekrutacji pracowników

•

dostęp do danych płacowych lub/i kadrowych online
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Kontakt

Siedziba:
Budynek Blue Point
Aleja Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa, Polska
tel.:(+48) 22 516 20 50
fax.:(+48) 22 516 20 55
E-mail: biuro@optant.com.pl
Dane Spółki:
OPTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do KRS: 0000198462
NIP: 5270200846
REGON: 006746930
Kapitał zakładowy: 107.500 PLN

