
BIURO
RACHUNKOWO
-FINANSOWE
Księgowość dla Twojej firmy
nowocześnie, wygodnie i na czas!



Dlaczego my?

... bo ułatwiamy
prowadzenie biznesu!

Oferujemy kompleksową obsługę

księgową i finansową dla firm, 

ze stałym dostępem do danych online.



NASZA OFERTA

Księgowość

Rachunkowość

Podatki

 

Analizy

ekonomiczno

- finansowe

Automatyczne

raporty



Dlaczego warto korzystać 
z naszych usług?
Nasze atuty

INNOWACYJNOŚĆ

Gwarantujemy stały

dostęp do danych

księgowych online.

w Taxomatic

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE

Dostarczamy

zindywidualizowane,

zaawansowane raporty

zarządcze.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Oferujemy kompleksową

obsługę księgową i

finansową dla firm na

każdym etapie rozwoju.



Specjalna
oferta dla
mikrofirm
2021

Miesięczny abonament:

od 100 PLN - JDG

od 300 PLN - Księgi

Handlowe

Stały dostęp do danych

online

Nielimitowane

konsultacje księgowe

telefonicznie i mailowo

Dogodne formy

dostarczania dokumentów

(m.in mailowo, na dysku)

Możliwość skorzystania z

komplementarnych usług

(raporty, biznesplany,

wnioski)



PROCES WSPÓŁPRACY

Kontakt
telefoniczny lub online z

omówieniem zakresu

usług.

Umowa
Zawarcie umowy online.

Skorzystaj z promocji!

Współpraca
Twoje dane finansowe

solidnie i na czas.

Dokumenty
Dostarczaj dokumenty w

dogodnej formie: online,

pocztą tradycyjną lub

mailowo.



Profesjonalizm
Mamy kilkunastoletnie doświadczenie 

w obszarze księgowości i finansów. 

Poświadczeniem kwalifikacji jest Certyfikat

Księgowości Ministra Finansów, a także wyróżnienia 

i nagrody w ogólnopolskich konkursach wiedzy

księgowej i podatkowej.



Nasze biuro posiada

ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej

działalności.

Bezpieczeństwo



Kompleksowość 

Zapewniamy kompleksową

obsługę rachunkową

przedsiębiorstw każdej branży 

i formy prawnej.

Nasza oferta skierowana jest do

firm z obszaru całego kraju.



Rozwiązania dla
wymagających
STAWIAMY
NA INNOWACJE!

Rozliczamy transakcje oparte o blockchain 

i operacje walutowe, dochody zagraniczne,

pomagamy też w odzyskiwaniu VAT z zagranicy 

i rozliczamy dotacje. 

Kontaktujemy się z zagranicznymi kontrahentami 
i instytucjami (porozumiewamy się w języku
niemieckim i angielskim).

Pomagamy w uzyskaniu dotacji, rozliczaniu
ulg podatkowych dla innowacyjnych: B+R, IP BOX.

Oferujemy możliwość podpisywania umów online.



CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

LIDER KSIĘGOWOŚCI
2011/2012

KSIĘGOWY ROKU 2017
- I MIEJSCE

MONETA AUREA 2009

CERTYFIKAT
KSIĘGOWY MF

CERTYFIKAT CIKKSIĘGOWY ROKU 2017
- WYRÓŻNIENIE



TELEFON WWW

Metis Finanse Sp. z o.o.

ADRES E-MAIL 

ul. Żorska 71/4

47-400 Racibórz

info@metisfinanse.com

+48 691 524 055

+48 504 681 762

+48 516 222 826

metisfinanse.com


