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Biuro Usług Księgowych ATUT powstało w styczniu 2001 roku. Siedziba biura od początku
swojego istnienia znajduje się w Juracie.

Nasze biuro posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym innych ewidencji
księgowych. Usługi, które świadczymy są ubezpieczone od sankcji wynikłych z
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia księgowości.
Właścicielka biura rachunkowego - Dorota Gończ, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne
oraz posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 12483/99, Ministra Finansów, uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługi księgowe dla firm prowadzone są komputerowo w oparciu o programy zgodne z
wymogami Ustawy o rachunkowości, Ministra Finansów i wszystkich innych przepisów.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla
podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe
jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak również duże podmioty
prowadzące księgi handlowe. Naszą dewizą od początku istnienia firmy są trzy kluczowe
założenia, którym jesteśmy wierni do dnia dzisiejszego:
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D Y S K R E T N I E,

S O L I D N I E,

NA

CZAS

To motto pozwoliło nam zbudować firmę na solidnym fundamencie, który dostrzegły osoby oraz
firmy z nami współpracujące.

W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem,
prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Zapewniamy naszym klientom reprezentację przed
urzędami.

Zapraszamy

Dorota i Marek Gończ

O księgowości mówimy z pasją,
a czasem nawet wierszem...
Prowadzisz księgi, KPiR, jesteś na vacie?
Zaprasza Cię biuro rachunkowe w Juracie.
Mamy licencję, doświadczenie i znak jakości,
U nas dokładnie, dyskretnie, 100% ufności.
Masz firmę handlową, wytwórczą, usługową?
Co myślisz o współpracy z legalną umową?
Nie walcz z materią, skup się na biznesie,
Umowa z biurem korzyści przyniesie.
Odbieramy faktury z miejsca dogodnego,
Nie musisz odwiedzać już urzędu żadnego.
To my łączymy się z instytucjami,
Osobiście, przez pue, e-puap, mailami.
Masz pracowników? zajmiemy się kadrami,
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Płace, „PEFRONY”, zusy - nie będą zmorami.
Przy kontroli mamy Cię reprezentować?
My wiemy, co robić i jak zastępować.
Śpiesz się, bo mamy korzystne obniżki,
Miesiąc gratis, dwa następne - też zniżki.
Poleć nas znajomym, zarobisz na tym,
Jak podpisze umowę, dostaniesz rabaty.
Przedsiębiorcy zapraszamy Was!
U nas dyskretnie, solidnie, na czas!
Chcesz coś zmienić, z bezradnością skończ
Zapraszam Cię do nas – Dorota Gończ
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