
1

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl

nowoczesne biuro rachunkowe

#KSIĘGOWOŚĆ

#PODATKI

#DORADZTWO

. rozumiemy współczesne realia gospodarcze
. dostarczamy sprawdzonych informacji zarządczych

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

bezpieczne z punktu widzenia stosowanych 
narzędzi optymalizacyjnych

w języku polskim i w języku angielskim 
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Dla kogo jest nasza oferta?

Spółki z kapitałem krajowym i zagranicznym (sektor MMŚP)

Większe firmy funkcjonujące w formie działalności gospodarczej

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

… poszukujące solidnego wsparcia w obszarze rachunkowości i prawa podatkowego.



Nasze specjalizacje

Firmy z branży produkcyjnej (MŚP), szczególnie z kapitałem zagranicznym

Firmy z branży budowlanej

firmy handlowe i usługowe

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl



Nasze usługi

Pełny outsourcing księgowy - oferta dla przedsiębiorstw, 
które nie posiadają wewnętrznego działu księgowego

Kompleksowa obsługa rachunkowa spółek 

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów 
(działalności gospodarcze) 

Kadry i płace

Częściowy outsourcing księgowy - oferta dla 
przedsiębiorstw, które posiadają wewnętrzny dział księgowy

Nadzór nad poprawnością aktualnie prowadzonych 
ksiąg rachunkowych 

Weryfikacja poprawności dotychczas prowadzonych 
ksiąg rachunkowych 

Startuj z nami! - oferta dla podmiotów rozpoczynających 
działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. i JDG

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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Co nas wyróżnia?
Przyjmujemy perspektywę przedsiębiorcy, współtworzymy finansową część strategii działania firmy, stając

się partnerem w prowadzeniu biznesu.

Dzięki praktycznej znajomości narzędzi audytorskich dostrzegamy tzw. big picture i spoglądamy na każdą

kwestię uwzględniając punkt widzenia przedsiębiorcy i jednostki audytującej, dzięki czemu spółki szybko i

bezboleśnie przechodzą przez coroczny audyt finansowy.

Zapewniamy obsługę księgową w językach polskim i angielskim.

Wykazujemy się dużą elastycznością w realizacji zleconych zadań i pracujemy także na systemach

informatycznych naszych klientów, świadcząc usługi w ich siedzibie, uzupełniając niejednokrotnie braki

kadrowe w działach księgowości lub realizując nadwyżkę zadań w tym obszarze wynikającą z sezonowości

danego biznesu.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Co nas wyróżnia?
Posiadamy aktualne informacje w zakresie przepisów prawa i umiejętność ich praktycznego

zastosowania, bo w każdym miesiącu bierzemy udział w szkoleniach i kursach, które podnoszą nasze

kwalifikacje i aktualizują wiedzę o nowe rozwiązania podatkowe.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także dodatkowe ubezpieczenia celem ochrony interesów

naszych Klientów (ubezpieczenie nadwyżkowe OC przedsiębiorcy prowadzącego usługowo księgi

rachunkowe, ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego określone czynności doradztwa podatkowego,

ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego obsługę kadrowo-płacową).

Naszą pracę cechuje ogromna dokładność i rzetelność, co sprawia, że poziom jakości naszych usług jest

podstawą otrzymywanych rekomendacji.

Dbamy o rozwój naszego zespołu poprzez poszukiwanie młodych pracowników z zacięciem do liczb i

ponadprzeciętną chęcią rozwoju zawodowego.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl



nasza misja

Pomagamy biznesom odnaleźć się
w labiryncie liczb.
Naszą misją jest zapewnienie małym i średnim
przedsiębiorstwom bezpieczeństwa w obszarze księgowości
i prawa podatkowego. Na bieżąco monitorujemy przepisy
prawa i przygotowujemy Klientów na zbliżające się zmiany
w przestrzeni gospodarczej.

Skutecznie zabezpieczamy przed ryzykiem prawno-
finansowo-podatkowym, związanym z prowadzoną
działalnością, wspieramy Klientów w wykorzystaniu szans,
jakie stawia przed nimi świat cyfrowy, oraz w eliminacji
zagrożeń wynikających z ciągle zmieniających się przepisów
prawa i zaostrzających się kar za ich naruszenie.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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NASZE WARTOŚCI

# AUTENTYCZNOŚĆ

# EDUKACJA

# ROZWÓJ

# BEZPIECZEŃSTWO

# JAKOŚĆ
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Co otrzymujesz w ramach współpracy?

Udostępniamy Klientom program do fakturowania bez dodatkowych opłat,

Oferujemy atrakcyjny program partnerski, pozwalający obniżyć płatności za usługi księgowe,

Udzielamy bezpłatnych konsultacji z zakresu prawa pracy, podatków i prawnych aspektów prowadzenia
działalności,

Na bieżąco informujemy o zmianach w prawie i podatkach,

Analizujemy zawierane umowy pod kątem konsekwencji prawnych i podatkowych,

Oferujemy stały kontakt mailowy, telefoniczny i osobisty, zapewniający ciągłość świadczenia usług,

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie rozwoju firmy, a w szczególności podczas kontroli organów
państwowych i audytów zewnętrznych,

W razie potrzeby skorzystania z usług radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta
współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami, inicjujemy kontakt, a następnie czynnie bierzemy udział w
konkretnym procesie, przygotowujemy niezbędne dane i informacje, w tym z własnej inicjatywy
przekazujemy swoje wskazówki, opinie i pomysły co do rozwiązania danej kwestii.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Cennik usług

Cena za usługi świadczone przez biura rachunkowe stanowi odzwierciedlenie ich jakości.

Dla nas bezpieczeństwo biznesu, a co za tym idzie, spokojny sen Klientów jest bezcenny. Zapewniamy go 
dzięki poświęcaniu odpowiedniej ilości czasu na aktualizację wiedzy i podwójne weryfikacje.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl

Cennik usług jest uzależniony od liczby zapisów w systemie księgowym dotyczących wszystkich 
dostarczonych w danym miesiącu dokumentów księgowych. 

Jeden dokument księgowy generuje 2 zapisy w systemie w przypadku rejestracji do podatku VAT, a w 
przypadku przedsiębiorców, którzy nie zarejestrują się do podatku VAT – 1 zapis.

W przypadku np. 10 faktur miesięcznie, cena za usługi księgowe, uwzględniając rozliczenia podatku VAT, 
będzie wynosić: 10 faktur * 2 zapisy dot. 1 faktury = 20 zapisów = (cena wg załączonej na kolejnym slajdzie 
tabeli)

W przypadku np. 10 faktur miesięcznie, cena za usługi księgowe u nie-VATowców, będzie wynosić:                                            
10 faktur * 1 zapis dot. 1 faktury = 10 zapisów = (cena wg załączonej na kolejnym slajdzie tabeli)
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Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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Rabaty

Od cen przedstawionych na poprzednim slajdzie obowiązują następujące rabaty:

20% RABATU przez kolejne 6 miesięcy współpracy dla nowo powstałych firm.

Ponadto, oferujemy:

• 150 PLN RABATU za skuteczne polecenie Klienta na ryczałcie, 

• 250 PLN RABATU za skuteczne polecenie Klienta na książce przychodów i rozchodów, 

• 500 PLN RABATU za skuteczne polecenie Klienta na księgach rachunkowych.

Powyższe rabaty wyrażone są w kwotach netto i podlegają sumowaniu! 

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl



Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

Patrycja Szypulska
Prezes Zarządu 

tel. +48 660 746 735
e-mail: ps@ps-consulting.pl

Kancelaria Finansowo-Księgowa 
PS Consulting sp. z o.o.

biuro: ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg 
siedziba: ul. Boh. Monte Cassino 25/6, 49-300 Brzeg

Porozmawiajmy o współpracy!

mailto:ps@ps-consulting.pl

