
Jedna z najpopularniejszych definicji start-upu definiuje ten typ firmy jako działalność 

skalowalną i powtarzalną, obarczoną zazwyczaj dużym ryzykiem finansowym. Nie zawsze 

ryzyko musi dotyczyć nakładów finansowych, czasem może być ono związane z poświęceniem 

dużej ilości czasu na projekt innowacyjny, wykraczający poza ścieżki utarte w danej branży. 

Młode firmy tego typu mogą oszczędzać na wielu rzeczach, jednak księgowość i finanse to 

obszar, w którym od początku działalności przydaje się wsparcie profesjonalistów, którzy nie 

tylko zadbają o księgowanie dokumentów i rozliczenia, ale także będą wspierać wiedzą i 

doświadczeniem. 

  

Biuro rachunkowe do zadań specjalnych 

  

Z punktu widzenia księgowych, współpraca ze start-upem jest zupełnie inna, niż współpraca z 

doświadczonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą młodym, ale działającym w środowisku nie 

tak dynamicznym, jak to, w którym funkcjonują start-upy. Wsparcie, jakie biuro rachunkowe 

dostarcza start-upom to nie tylko księgowanie dokumentów i sporadyczne porady, dotyczące 

optymalizacji procesów biznesowych i finansowych w obrębie przedsiębiorstwa. To także 

bardzo często tworzenie raportów, zawierających wyniki finansowe firmy oraz cash flow. Poza 

tym profesjonalny księgowy lub księgowa często wraża się w branżę, w której start-up 

funkcjonuje, aby poznać jej specyfikę i móc doradzać w bardziej szczegółowych kwestiach, 

związanych z działalnością. Każda branża jest bowiem inna. Nie bez powodu niektórzy 

mawiają, że osoba sprawująca pieczę nad księgowością, jest tuż po CEO, osobą najważniejszą 

w firmie. 

W natłoku zadań, realizowanych pomysłów i pracy, jaką trzeba wykonać, aby rozwinąć start-

up, mało kto ma czas i energię na to, aby śledzić na bieżąco zmiany w przepisach, regulacjach, 

wymaganiach prawnych, finansowych i podatkowych. Osoby i firmy, zajmujące się 

księgowością na co dzień, trzymają rękę na pulsie, monitorując zmiany. Dzięki temu można 

być pewnym, że żaden nowy przepis, który może mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa, 

nie pozostanie niezauważony.  



Jedną z najważniejszych cech, swoistym celem przewodnim każdego start-upu, niezależnie od 

branży, jest skalowalność pomysłu. Pomysły biznesowe, które dają początek start-upom, są 

pomysłami tworzonymi od początku na miarę globalną. Wraz z rozwojem firmy, wzrasta 

również ilość generowanych przez jej działalność dokumentów. Utrzymanie porządku w 

księgowości, bez nowoczesnego systemu księgowego, wymagałoby ogromnego nakładu czasu 

i pracy ze strony pracowników start-upu lub byłoby wręcz niemożliwe. Rozwiązaniem kwestii 

nieustannie rosnącej ilości dokumentów są nowoczesne systemy księgowe, udostępniane 

przez biura rachunkowe.  

  

Jakich usług księgowych potrzebuje start-up? 

  

Niemal 100% start-upów od początku działalności korzysta ze wsparcia biur rachunkowych. 

Wielu założycieli firm po porady, dotyczące choćby wyboru optymalnego rodzaju działalności i 

formy opodatkowania, z usług księgowych i doradców korzysta jeszcze przed założeniem 

firmy. Na co dzień większość młodych i dynamicznie rozwijających się firm korzysta w zakresie 

księgowości z usług takich jak: 

o Prowadzenie księgowości zgodnie z wybraną formą i aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

o Usługi kadrowo - płacowe. 

o Raporty dotyczące rozwoju firmy, wyników finansowych, cash flow. 

o Doradztwo podatkowe. 

o Reprezentowanie przedsiębiorcy przez biuro rachunkowe w ZUS i US. 

o Obsługa elektronicznego systemu księgowego. 

o Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów. 

  

Podejmując współpracę z profesjonalnym, nowoczesnym biurem rachunkowym, oszczędzasz 

nie tylko cenny czas i energię. Zyskujesz także poczucie bezpieczeństwa, które w zmiennym i 



niestabilnym środowisku, jest na wagę złota. Tak naprawdę każdy przedsiębiorca, nawet ten, 

który dopiero zaczyna swoją drogę rozwoju, nie miałby problemu z księgowaniem faktur. 

Jednak księgowość to nie tylko księgowanie dokumentów. Wsparcie specjalistów, którzy od 

lat działają z firmami, funkcjonującymi z różnych branżach i na różnych skalach, to klucz do 

wdrażania optymalizacji, które mogą przyczynić się do rozwoju start-upu lub w sytuacjach 

kryzysowych - utrzymać go na rynku. 

  

 


