
 

  

Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają się z 

Państwa zainteresowaniem, będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w celu omówienia i 

doprecyzowania oferty oraz ewentualnych dalszych kroków prowadzących do podjęcia współpracy. 

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT 
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KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

OFERTA DLA ZARZĄDCÓW I 

ADMINISTRATORÓW 

NIERUCHOMOŚCI  

O FIRMIE 

 

Świadczymy usługi w zakresie: 
 
Kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej wszystkich 
podmiotów gospodarczych oraz specjalizujemy się z rozliczaniu i 
księgowości nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe, prywatni właściciele nieruchomości). 
 
Pełnej obsługi kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników oraz 
osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych 
 
Pełnej obsługi w zakresie rozliczeń z ZUS zatrudnionych 
pracowników i zleceniobiorców. 
 
Doradztwa podatkowego na rzecz osób prawnych i osób fizycznych 
będących właścicielami nieruchomości, zarządów wspólnot 
mieszkaniowych, zarządców i administratorów nieruchomości - w tym 
także dokonywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych.  
 
Reprezentacji naszych klientów m.in. w urzędach skarbowych, 
organach ZUS, przed sądami administracyjnymi, w urzędach 
statystycznych oraz innych organach. 
 
Sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich weryfikacji, 
wyprowadzania zaległości. 
 
Jako jedna z nielicznych kancelarii doradców podatkowych 

specjalizujemy się w prowadzeniu księgowości i doradztwie 

dotyczącym zagadnień związanych z nieruchomościami: 

obsłudze wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni 

mieszkaniowych, dochodów z najmu cywilnoprawnego oraz 

najmu w ramach działalności gospodarczej. 

Wszelkie działania księgowe w naszej firmie prowadzone są 

przez wykwalifikowaną kadrę: doradcę podatkowego lub 

księgowe mające doświadczenie w obsłudze nieruchomości. 

KANCELARIA 

DORADCY 

PODATKOWEGO 

 

WANDA 

KARASIŃSKA 

 

 

Doradca Podatkowy 

Numer wpisu 10358 
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ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 

Przedstawiamy ramowy zakres czynności w ramach usług księgowych dla 
zarządców/administratorów nieruchomości: 

 naliczanie miesięcznych opłat zaliczkowych i powiadamianie właścicieli o wysokości opłat do 
wspólnoty mieszkaniowej: zaliczce na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, zaliczce na 
media 

 wystawianie rachunków i faktur dla właścicieli i kontrahentów (pożytki) 
 naliczanie odsetek z tytułu nieterminowych płatności 
 imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków 
 prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota jest podatnikiem VAT 
 przesyłanie rejestrów zakupu i sprzedaży do US (Jednolity Plik Kontrolny) 
 ewidencjonowanie i księgowanie poniesionych kosztów (faktury zakupu) 
 sporządzanie i składanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wymaganych deklaracji 

podatkowych, w tym, deklaracje CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-11, PIT-8C 
 rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie w imieniu wspólnoty 

rozliczeń i sporządzanie deklaracji związanych z rozliczeniem umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych związanych z ubezpieczeniami społecznymi (ZUS) 

 sporządzanie rocznych rozliczeń zaliczek na media wnoszonych przez właścicieli lokali 
 sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego: 

o sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej 
o zestawienie obrotów i sald kont wspólnoty mieszkaniowej 
o zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe 
o zestawienie zaległości i nadpłat właścicieli 
o zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów 
o kartoteki właścicieli 

Ewidencje prowadzimy przy zastosowaniu programu LOKALE firmy MMSoft, lub dowolnego 
oprogramowania udostępnionego przez zarządcę. 
W ramach umowy możliwe uzyskanie dostępu do elektronicznych kartotek właścicieli (dostęp po 
zalogowaniu się poprzez stronę zarządcy, lub stronę kancelarii). 
 
Dostęp online umożliwia podgląd w indywidualnym panelu (dostępnym po zalogowaniu hasłem) 
następujących danych (możliwość wyboru zakresu udostępnianych opcji): 

o salda właścicieli 
o naliczenia dla lokali 
o odczyty w lokalach (z możliwością dodawania odczytów) 
o zgłoszenia (możliwość dodawania zgłoszeń) 
o koszty poniesione przez wspólnotę 
o informacje o podjętych działaniach windykacyjnych (dla zarządu) 
o rozliczenia mediów 
o informacje o rozliczeniach z dostawcami 
o stan finansów wspólnoty (rachunki bankowe) 
o uchwały (możliwość oddawania głosu online) 
o możliwość zamieszczania komunikatów i udostępniania plików do pobrania 

Szczegółowy zakres czynności oraz forma współpracy ustalany jest indywidualnie. Czynności księgowe 
możemy wykonywać w biurze kancelarii lub z dojazdem do zarządcy. 
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OFERTA CENOWA KSIĘGOWOŚCI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

 

Kalkulację naszego wynagrodzenia ustalamy indywidualnie, nasze wynagrodzenie uzależniamy jednak 

przede wszystkim od wielkości  Wspólnoty oraz ustalonego zakresu prac. Istotne znaczenie ma również 

fakt czy wspólnota jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. 

Cena katalogowa już od 0,12 zł za m2 PU 

Jest to cena negocjowana. Szczegółową ofertę cenową uwzględniającą specyfikę Państwa Wspólnoty 

będziemy mogli przedstawić po uszczegółowieniu Państwa potrzeb i zakresu współpracy. 

Proponowany zakres oferowanych usług ma charakter ramowy,  bowiem w dowolnym momencie istnieje 

możliwość modyfikacji powyższej oferty i uzgodnienie węższego lub szerszego zakresu realizowanych 

usług, stosownie do specyfiki podmiotu. 

Prezentowane wartości nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego i służą do szacunkowego ustalenia kosztów usług księgowych. 

 

REFERENCJE 

 

Księgowość wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz rozliczenia właścicieli 

nieruchomości (lokale mieszkalne w tym: umowy cywilnoprawne, kwaterunek, lokale użytkowe, najem 

krótkoterminowy, najem w działalności gospodarczej) prowadzimy od 10 lat. 

Jako doradca podatkowy jestem ustawowo zobowiązana do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji – i 

staram się aby to zobowiązanie było regularnie realizowane, z uwagą na specjalizację w zakresie 

nieruchomości. 

 

 

W zakresie obsługi nieruchomości udostępnię na życzenie referencje m.in.: 

 właścicieli nieruchomości ul. Szpitalna 7 

 ADW Gestion 

 PMProperty 

 Atlas Investments 
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KONTAKT 

 

Zapraszamy do kontaktu osobistego w celu ustalenia szczegółowej oferty oraz ram współpracy: 

Biuro: 

Ul. Szpitalna 7/2 

31-024 Kraków 

Czynne w godzinach 9.00-17.00 

Dane rejestrowe: 

Kancelaria Doradcy Podatkowego 

Wanda Karasińska 

Ul. Długa 27/19a | 31-147 Kraków (siedziba firmy) 

 

NIP: 6782692238 

Regon 120183312 

www.ksiegowosckrakow.eu  

 

 

        Zapraszamy do współpracy! 

 

WANDA KARASIŃSKA 
 

Tel. +48 697567807 wanda@karasinska.biz 

Numer wpisu:  10358 
Data wpisu:  29-11-2005 
Ubezpieczenie OC:   ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego (w tym prowadzonych ksiąg)  60.000,00 zł 
   Ubezpieczenie uzupełniające 50.000,00 zł 
   Ubezpieczenie uzupełniające prowadzenia biura (dokumentacji) 200.000,00 zł 

 

http://www.ksiegowosckrakow.eu/

