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Szanowni Pañstwo                                                                                                                                            
Oddajemy w Pañstwa rêce niniejsz¹ broszurê chc¹c przekonaæ Pañstwa jak korzystne 
w dzisiejszych czasach jest przejœcie na outsourcing us³ug finansowo-ksiêgowych. Outsourcing 
staje siê coraz popularniejszym narzêdziem na usprawnienie i restrukturyzacjê przedsiêbiorstwa.

Kancelaria ksiêgowo-podatkowa Magnifica specjalizuje siê w outsourcingu ksiêgowym, 
kadrowo-p³acowym, doradztwie podatkowym i prawnym. Œwiadczymy kompleksowe us³ugi 
rachunkowo-ksiêgowe dla przedsiêbiorstw o ró¿nym profilu dzia³alnoœci i formie prawnej, 
z kapita³em polskim i zagranicznym.                                                                                                              

Zapewniamy najwy¿szy poziom œwiadczonych us³ug. Grono naszych ekspertów to osoby z wielolet-
nim doœwiadczeniem w dziedzinie ekonomii, finansów, prawa i zarz¹dzania. Ksiêgowi posiadaj¹ 
Licencje Ministerstwa Finansów uprawniaj¹ce do prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Za obszar 
podatków odpowiada licencjonowany doradca podatkowy.                                                                         
 
Kompleksowo patrzymy na dzia³alnoœæ naszych Klientów oferuj¹c im taki zakres us³ug, który odpo-
wiada im indywidualnym potrzebom.                                                                                                             

Naszym celem jest dostarczenie nowej jakoœci us³ug zapewniaj¹cych wsparcie i narzêdzia potrzeb-
ne do podnoszenia efektywnoœci i optymalnego rozwoju firmy. Nasza oferta pozwoli Pañstwu podj¹æ 
decyzjê przejœcia na outsourcing ksiêgowy i kadrowo-p³acowy do zaufanego partnera  biznesowego 
jakim jest kancelaria Magnifica.                                                                                                                      

Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej: www.magnifica.warszawa.pl
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us³ug i do³¹czenia do grona wspó³pracuj¹cych 
z nami firm.                                                                                                                                                         
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Ma³gorzata Kaczmarek
Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy
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Redukcjê kosztów sta³ych zwi¹zanych z wynagrodzeniami pracowników 
czy kosztami tworzenia oraz utrzymania miejsc pracy, kosztami zwi¹zanymi 
z oprogramowaniem finansowo-ksiêgowym. 
Outsourcing stanowi koszt zmienny, który mo¿na elastycznie dopasowaæ 
do bie¿¹cej sytuacji finansowej.

Koncentracjê na g³ównej dzia³alnoœci firmy, co pozwala na efektywn¹ realizacjê 
celów biznesowych firmy.

Dostêp do ekspertów, którzy posiadaj¹ wiedzê oraz wieloletnie doœwiadczenie 
w kierunku finansów przedsiêbiorstw i czêsto mogliby byæ niedostêpni dla danej 
firmy ze wzglêdu na jej mo¿liwoœci bud¿etowe. W naszej kancelarii pracuj¹c 
równoczeœnie dla kilku przedsiêbiorstw, ich wynagrodzenie jest zdywersyfikowane 
pomiêdzy klientów, których obs³uguj¹. Dziêki Magnifica klienci otrzymuj¹ dostêp 
do specjalistów z wiêkszoœci dziedzin zwi¹zanych z finansami przedsiêbiorstw 
– równie¿ prawników i doradców podatkowych.

Ci¹g³oœæ i stabilnoœæ kluczowych funkcji zwi¹zanych z unikaniem problemów 
dotycz¹cych urlopów, zwolnieñ chorobowych, rekrutacji lub odejœcia kluczowych 
pracowników. Zasoby naszej kancelarii pozwalaj¹ na wydajne wykonywanie 
powierzonych funkcji w sposób ci¹g³y.

Dostêp do najnowszych rozwi¹zañ z zakresu IT oraz programów ksiêgowych. 
Pracujemy na stabilnych i innowacyjnych systemach finansowo-ksiêgowych, 
tj. CDN Optima firmy COMARCH oraz Symfonia firmy Sage. Komunikujemy siê 
oraz przesy³amy poprzez platformê Saldeo. 

Zwiêkszenie bezpieczeñstwa, uzale¿nienie spó³ki od osób, które maj¹ postêp 
do wra¿liwych danych finansowych i pracowniczych i mog¹ w przypadku 
ewentualnych konfliktów wykorzystaæ je ze szkod¹ dla spó³ki.

GWARANTUJE:
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DOŒWIADCZENIE
Firm¹ zarz¹dzaj¹ osoby z ponad 20 letnim doœwiadczeniem zawodowym 
i o najwy¿szych kwalifikacjach
Wypracowaliœmy sprawdzone i sprawnie dzia³aj¹ce procedury, dziêki którym 
œwiadczymy us³ugi profesjonalnie i precyzyjnie. Jesteœmy dumni z szerokiej bazy 
klientów, którzy nam zaufali i pozostaj¹ z nami od wielu lat

LUDZIE
Zespó³ sk³ada siê z ksiêgowych posiadaj¹cych certyfikaty Ministra Finansów 
uprawniaj¹cy  do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych
Dziêki niewielkiej rotacji pracowników jesteœmy w stanie zapewniæ ci¹g³oœæ obs³ugi 
ka¿dego projektu przez ten sam dobrze wykwalifikowany zespó³ osób. Zwiêksza to 
efektywnoœæ pracy i jest szczególnie istotne przy kontraktach d³ugookresowych

DORADZTWO
Oferujemy szeroki pakiet us³ug dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagañ 
Klientów.
Obs³ugujemy klientów w jêzyku polskim oraz angielskim
Wspomagamy firmy w przejêciu funkcji G³ównego Ksiêgowego, Kontrolera 
Finansowego lub Dyrektora Finansowego
Pracujemy w siedzibie naszej firmy jak równie¿ mobilnie w biurach naszych klientów

INNOWACYJNOŒÆ
Pracujemy na stabilnych i innowacyjnych systemach finansowo-ksiêgowych, tj. CDN 
Optima firmy COMARCH  oraz Symfonia firmy Sage
Posiadamy sta³y dostêp do ksi¹g on-line poprzez Pulpit Menad¿era wraz bezp³atn¹ 
aplikacj¹ do fakturowania
Komunikujemy siê oraz przesy³amy dokumenty poprzez platformê Saldeo

BEZPIECZEÑSTWO
Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u 
us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych o podwy¿szonej wartoœci
Posiadamy wysoki poziom bezpieczeñstwa danych (systemy ograniczonego dostêpu, 
ci¹g³ej archiwizacji i zabezpieczeñ)
Posiadamy politykê ochrony danych osobowych

TERMINOWOŒÆ
Zlecone nam prace wykonujemy terminowo i nie wykraczaj¹c poza ustalony bud¿et. 
Dobra organizacja pracy i rzetelnoœæ prowadz¹ do efektywnie wykonanej us³ugi 
i zadowolenia wspó³pracuj¹cych z nami firm
?Na pytania klientów odpowiadamy na bie¿¹co

DOPASOWANE CENY
Proponujemy korzystne warunki cenowe, dostosowane do potrzeb klientów

CO NAS 
WYRÓ¯NIA
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OUTSOURCING 
KSIÊGOWY

KSIÊGI HANDLOWE

KSIÊGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR) 

Kompleksowe prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci obejmuje, m.in.:
• prowadzenie ksi¹g rachunkowych zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci
• prowadzenie rejestru zakupów i sprzeda¿y VAT
• wyliczanie miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy
• sporz¹dzanie deklaracji podatkowych
• prowadzenie ewidencji i amortyzacji œrodków trwa³ych i wartoœci niematerialnych i prawnych
• sporz¹dzanie raportów dla GUS i NBP
• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami 
• sporz¹dzanie rocznego sprawozdania finansowego
• roczne rozliczenie podatku dochodowego
• reprezentowanie Klienta w postêpowaniu administracyjnym przed ZUSi Urzêdem Skarbowym
• raportowanie wg wymagañ Klienta
• inne

W uzupe³nieniu mo¿liwe jest równie¿:
• opracowanie polityki rachunkowoœci
• opracowanie i wdro¿enie zak³adowego planu kont
• sporz¹dzanie raportów i zestawieñ wed³ug indywidualnych potrzeb
• obs³uga przelewów bankowych

Dodatkowo otrzymuj¹ Pañstwo wsparcie w formie:
• konsultacji podatkowych w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej
• bie¿¹cego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych

Kompleksowe prowadzenie KPiR obejmuje:
• prowadzenie ewidencji w ksiêdze przychodów i kosztów 
• prowadzenie rejestru zakupów i sprzeda¿y VAT
• bie¿¹ca reprezentacja przed urzêdami (US i ZUS) 
• obliczanie miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych
• sporz¹dzanie i sk³adanie deklaracji podatkowych
• prowadzenie ewidencji i amortyzacji œrodków trwa³ych i wartoœci niematerialnych i prawnych
• roczne rozliczanie podatku dochodowego

Nasza firma zapewnia
• dostêp do danych firmy, 24h/7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na œwiecie dziêki modu³owi 
   Pulpit Menad¿era 
• dostêp do dowolnych analiz i raportowania dziêki modu³owi Business 
   Intelligence (BI)
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OBS£UGA KADROWO-P£ACOWA ZATRUDNIONYCH 
PRZEZ KLIENTA PRACOWNIKÓW OBEJMUJE:

• 
• sporz¹dzanie umów o pracê i dokumentów okreœlaj¹cych stosunek pracy
• prowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracowników 
• ustalanie uprawnieñ do urlopów wypoczynkowych
• sporz¹dzanie œwiadectw pracy
• prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeñ
• sporz¹dzanie list p³ac i zestawieñ wyp³at z tytu³u umów cywilno-prawnych
• wykonywanie i przesy³anie deklaracji dla ZUS i US dot. sk³adek i zaliczek na podatek dochodowy
• sporz¹dzanie informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadaj¹cych umowy
• przygotowywanie tzw. pasków wyp³at i raportów ZUS RMUA
• wydawanie ksi¹¿eczek ubezpieczeniowych
• kompletowanie dokumentów emerytalnych i rentowych

Dodatkowo otrzymuj¹ Pañstwo wsparcie w formie konsultacji w zakresie stosowania prawa pracy 
i bie¿¹cego informowania nt. zmian w przepisach prawa pracy.

prowadzenie i aktualizacjê teczek osobowych

OUTSOURCING 
KADRY 

I P£ACE
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ZAKRES SPECJALIZACJI
• Podatek od towarów i us³ug
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenia spo³eczne
• Miêdzynarodowe prawo podatkowe
• Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
• Pozosta³e podatki 

ZAKRES DORADZTWA PODATKOWEGO OBEJMUJE:
• Obs³uga kontroli podatkowych / skarbowych, postêpowañ podatkowych oraz postêpowañ 
   przeds¹dami administracyjnymi w sprawach podatkowych
• Reprezentowanie Klientów w kontaktach z organami podatkowymi oraz przed s¹dami 
   administracyjnymi w sprawach podatkowych 
• Opracowywanie oraz wdra¿anie procedur podatkowych maj¹cych na celu zabezpieczenie 
   ryzyka podatkowego
?• Zarz¹dzanie procesami podatkowo-ksiêgowymi w firmie
?• Przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnych interpretacji podatkowych
?• Przygotowywanie opinii podatkowych
?• Bie¿¹ce doradztwo podatkowe w formie tzw. hotline-u podatkowego
?• Sporz¹dzanie dokumentacji cen transferowych, polityki cen transferowych oraz analiz 
   porównawczych (benchmarkingowych)
?• Planowanie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa
?• Wykonywanie audytów podatkowych
?• Przeprowadzanie szkoleñ podatkowych, w tym wewnêtrznych szkoleñ dostosowanych 
   do indywidualnych potrzeb Klienta
?• Pomoc w rozliczeniach i deklaracjach podatkowych
?• Zastêpstwo podczas urlopów pracowników zajmuj¹cych siê sprawami podatkowymi w firmie
• Profesjonalne t³umaczenia podatkowe (z angielskiego na polski i z polskiego na angielski)

DORADZTWO 
PRAWNE

DORADZTWO 
PODATKOWE

ZAKRES DORADZTWA PRAWNEGO OBEJMUJE:
• doradztwo prawne
• reprezentacjê przed s¹dami oraz organami administracji
• przygotowanie, analizê, negocjacje zawieranych umów
• udzia³ w posiedzeniach organów spó³ek
• windykacje nale¿noœci
• rozwi¹zywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy
• opracowanie regulaminów wewn¹trzzak³adowych

Oferujemy obs³ugê prawn¹ dla ca³ej dzia³alnoœci¹ Klienta lub pomoc prawn¹ tylko dla wybranej 
dziedziny dzia³alnoœci np. windykacjê nale¿noœci.
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DORADZTWO 
GOSPODARCZE

WIRTUALNE 
BIURO

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY:
• opracowywanie biznesplanów, analiz i ekspertyz dla przedsiêwziêæ biznesowych,

doradztwo europejskie zwi¹zane z pozyskiwaniem œrodków z funduszy strukturalnych Unii 
   Europejskiej oraz innych Ÿróde³ dofinansowania
•? reprezentacjê we wszystkich organach administracji publicznej (ZUS, US, S¹dy, Urzêdy)
•? porównanie oferty banków komercyjnych oraz pomoc w doborze najbardziej optymalnej oferty 
• prowadzenia rachunku, uzyskania kredytu, leasingu, factoringu wraz z mo¿liwoœci¹ z³o¿enia 
   wniosku o w/w produkty bez koniecznoœci wizyty w placówce bankowej
•? prowadzenie dzia³añ windykacyjnych (korespondencja listowna, kontakt telefoniczny, wizyta 
   terenowa u d³u¿nika) oraz pomoc w sporz¹dzeniu wezwania do zap³aty
 

• 

SPECJALIZUJEMY SIÊ W PRAWIE HANDLOWYM, 
W SZCZEGÓLNOŒCI W REJESTRACJI:

• spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
• spó³ek akcyjnych
• spó³ek komandytowych
• spó³ek komandytowo-akcyjnych

Oprócz pomocy w bie¿¹cych aspektach zwi¹zanych z prowadzeniem ksiêgowoœci, œwiadczymy 
us³ugi doradcze wspomagaj¹ce zarz¹dzanie firm¹.

OFERUJEMY RÓWNIE¯ KOMPLEKSOWE 
PRZEPROWADZENIE KLIENTA PRZEZ 
PROCES REJESTRACJI:

• jednoosobowej dzia³alnoœci gospodarczej
• spó³ki cywilnej osób fizycznych
• spó³ki jawnej osób fizycznych
• spó³ki partnerskiej

Wirtualne biuro to nie tylko znacz¹ca redukcja kosztów wynajêcia siedziby firmy, 
ale tak¿e korzyœci w postaci obs³ugi kancelaryjnej i uproszczenia obiegu dokumentów.

PROPONUJEMY NAJPOPULARNIEJSZE WARIANTY OBS£UGI:
?
• poinformowanie Klienta poprzez e-mail o otrzymanej korespondencji (bez otwierania) 
   w ci¹gu 24 h (w dni robocze) i przes³anie na adres uzgodniony z Klientem zbiorczo 
   w umówionych czêstotliwoœciach czasu
•? otwarcie korespondencji i przes³anie skanu na adres e-mail Klienta w ci¹gu 
   24 h ( w dni robocze), przekazanie orygina³u korespondencji w formie uzgodnionej 
   z Klientem

Na ¿yczenie Klienta mo¿emy uzgodniæ dowolny inny tryb postêpowania z nadchodz¹c¹ 
korespondencj¹.

8



KONTAKT

MA£GORZATA KACZMAREK
Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy

Siedziba:
Ul. Spójni 28

03-604 Warszawa
biuro@magnifica.warszawa.pl

www.magnifica.warszawa.pl

Dane Spó³ki:
Magnifica Sp. z o.o. ul. Spójni 28, 03-604 Warszawa

S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia³ Gospodarczy
KRS 0000583405  |  NIP: 5242786691  |  REGON 362870396

+48 22 679 15 64
+48 607 53 33 43

m.kaczmarek@magnifica.warszawa.pl
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