Zaufaj profesjonalistom

Oferta współpracy dla małych i
średnich firm
KoFF Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu k.c.
www.KoFF.pl
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Kim jesteśmy
KoFF to niezależne biuro rachunkowe
świadczące
wysokiej jakości nowoczesne usługi księgowe
KoFF wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa
KoFF umożliwia współpracę z klientami
zarówno tradycyjną metodą (w oparciu o
dokumenty papierowe)
jak również przez Internet
Dzięki KoFF przedsiębiorca oszczędza swój
czas i uzyskuje informacje
wspomagające
zarządzanie swoją firmą.
www.KoFF.pl
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Jak działa nasze rozwiązanie

Twoje księgi są
uaktualnione Możesz
przejrzeć Swoje raporty
przychodząc rano
następnego dnia do biura

Zeskanuj Swoje
dokumenty lub prześlij
je faksem na nasz
bezpieczny serwer

Wprowadzimy
Twoje dane do
ksiąg w ciągu
24 godzin
www.KoFF.pl
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Korzyści ze współpracy z nami
Masz szybki dostęp do dokumentów i raportów z
biura rachunkowego przez Internet

Masz możliwość otrzymywania informacji SMSem i emailem o podatkach i ważnych terminach
wpływających na funkcjonowanie Twojej działalności
www.KoFF.pl
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Korzyści ze współpracy z
nami
Oszczędzasz czas swoich pracowników poświęcany
na dojazdy do biura rachunkowego

Masz lepszą kontrolę nad sprawami
zleconymi do księgowości

Masz możliwość dostępu do wartościowych
raportów zarządczych - nowej jakości
zarządzania firmą
www.KoFF.pl
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Wolność
Przekazując wyspecjalizowanemu
zespołowi profesjonalistów
odpowiedzialność za dokładność i
aktualność danych finansowych
możesz skoncentrować się wyłącznie
na działaniach biznesowych

Brak problemów związanych z zatrudnianiem
Znalezienie wykwalifikowanych, doświadczonych
specjalistów do obsługi księgowej jest pracochłonne i
czasochłonne. KoFF przejmuje odpowiedzialność za
personel działu księgowości i jego rekrutację

Stała miesięczna opłata
W KoFF przeprowadzamy szczegółową analizę Twoich danych
księgowych oraz analizę Twoich potrzeb w zakresie informacji
finansowych. Następnie określamy zakres niezbędnych nakładów
pracy, aby zapewnić Twojej firmie pełną obsługę księgową i
zarządzanie twoimi danymi księgowymi. Usługi te oferujemy dla
Twojej firmy w stałej miesięcznej opłacie
www.KoFF.pl
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Brak szkolenia księgowych
Współpracując z KoFF nie ma potrzeby
zamartwiania się o konieczne szkolenia
dla pracowników księgowości. KoFF
zapewnia, że nasz zespół jest w pełni
przeszkolony zgodnie z zasadami
rachunkowości i aktualnymi przepisami
podatkowymi
Mniejsze koszty ogólne
Przekazując księgowość do KoFF uwalniasz przestrzeń
biurową, zasoby i wydatki, które możesz wyeliminować,
bądź przeznaczyć na wsparcie działań biznesowych, które
generują dochód
Aktualne informacje do zarządzania firmą
KoFF rozwija niestandardowe raporty, aby zapewnić Ci informacje
finansowe potrzebne do zarządzania i rozwoju Twojej
firmy. Określimy z jaka częstotliwością informacje te są potrzebne i
zapewnimy, że zawsze dotrą one na czas. Raporty standardowe
dostępne mogą być dla Ciebie
w ciągu 24 h/ 7 dni w tygodniu przez Internet

www.KoFF.pl
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Ochrona danych Twojej firmy
Przekazanie księgowości poza
środowisko firmy zapewnia
większą prywatność informacji
biznesowych. Informacje o stanie
firmy i finansów są tajemnicą
wśród pracowników Twojej firmy.
Dane płacowe Twoich pracowników
są poufne
Kompletne dane finansowe
W KoFF księgowość jest prowadzona
prawidłowo na co dzień. Każdego miesiąca dane
księgowe są sprawdzane, a po przygotowaniu
sprawozdań finansowych księgi są zamykane
dla tego okresu. Na koniec roku Twoje dane są
aktualne i gotowe do przygotowania rocznych
deklaracji podatkowych , a także gotowe do
przeglądu lub zbadania sprawozdania
finansowego
Procedury współpracy z klientami
W KoFF w celu usprawnienia procesu księgowego i rozliczeń podatkowych
opracowaliśmy jednorodne procedury i zasady postępowania z naszymi
klientami. Ich przestrzeganie zapewnienia spójność i daje pewność,
że miesięczne raporty finansowe są dokładne i aktualne. Indywidualna
procedura obsługi klienta zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące
postępowania w codziennej obsłudze finansowo-księgowej, jak również
konkretne zadania do wykonania dla zamknięć miesięcznych, kwartalnych i
rocznych
www.KoFF.pl
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Opłaty za korzystanie z naszych
usług
Ostateczną cenę usługi ustalamy zawsze indywidualnie na podstawie analizy
specyfiki działania danej firmy. Punktem wyjścia do kalkulacji jest
standardowy cennik usług dostępny na naszej stronie internetowej .

Przykładowe ceny za prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i
Rozchodów kształtują się następująco:

CENA

Maksymalna ilość
dokumentów w
abonamencie

Cena za każdy dokumentu w
abonamencie

Abonament 10

100

10

10,00 zł

Abonament 20

200

20

10,00 zł

Abonament 40

360

40

9,00 zł

Abonament 60

540

60

9,00 zł

SKŁADNIK

www.KoFF.pl
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Jak dbamy o Twoje
bezpieczeństwo
Twoje dane księgowe przechowywane są w Centrum Danych
jednocześnie na kilku niezależnych serwerach, które są wyposażone
w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci
energetycznej.
Dodatkowo dane kopiowane są w cyklu 24 godzinnym, na niezależny
nośnik. Centrum Danych jest fizycznie chronione przed
nieupoważnionym dostępem i czynnikami zewnętrznymi.
Twoje dane zabezpieczone są przed ewentualną ingerencją z zewnątrz
oraz nieautoryzowanym dostępem wewnątrz sieci przez zastosowanie
firewall'i (z ang. ściany ogniowe).
Stosujemy nowoczesną technologię kryptografii - dane są
szyfrowane przy użyciu 128- bitowego klucza
SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie są one nie
do przechwycenia przez osoby nieupoważnione.
www.KoFF.pl
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Zapraszamy do współpracy

Marzena Truszkowska
mtruszkowska@koff.pl

Zadzwoń

512 138 750
www.KoFF.pl
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