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Podstawowym celem naszej firmy jest obsługa 

podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, 

finansów oraz administracji przedsiębiorstwa. 

Zapewniamy pomoc w rozpoczęciu biznesu oraz 

profesjonalne doradztwo podatkowe w trakcie jego 

prowadzenia. Nasi księgowi posiadają obszerną wiedzę 

teoretyczno-praktyczną z zakresu rachunkowości 

oraz wieloletnie doświadczenie w zawodzie. Jesteśmy 

zaznajomieni z wymaganiami urzędów i instytucji 

kontrolnych, co wpływa na sprawne załatwianie 

spraw naszych Klientów.

KAM
Redovisning AB



KAM Redovisning AB otrzymał 

nagrodę Di Gasell 2019 od Dagens 

Industri (Puls Biznesu). 

Nasze biuro znajduje się zatem  

wśród 0,13% najprężniej 

rozwijających się firm w Szwecji.

Biuro posiada autoryzację SRF 

(Szwedzkiego Związku 

Księgowych). 

To organizacja, która skupia 

przedstawicieli środowiska 

zawodowego związanego  

z rachunkowością i finansami. 

Stowarzyszenie dba o to, aby 

jego członkowie świadczyli 

usługi na najwyższym poziomie 

i, co równie ważne, postępowali 

zgodnie z zasadami etyki. 

Branża księgowa ma najbardziej 

zadowolonych klientów 

w Szwecji! Klienci ocenili 

księgowych jako najbardziej 

godne zaufania osoby.

Di Gasell 2019

KAM
Redovisning AB
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Prosta wymiana 
dokumentów

Zaangażowanie 
i ścisła współpraca 

z klientami

Profesjonalna 
obsługa

Zyskaj niezależność we współpracy z biurem 

rachunkowym. Wygodnie skanuj i wysyłaj 

dokumenty, bez konieczności dojazdów.

Aby zapewnić najwyższą  

jakość usług nasi pracownicy 

pozostają w stałym kontakcie  

z obsługiwanymi firmami, 

działają proaktywnie i wykazują 

się inicjatywą w rozwiązywaniu 

problemów.

Od ponad 15 lat budujemy po-

zycję polskich firm w Szwecji. 

Oferujemy profesjonalne i kom-

pleksowe wsparcie biznesowe 

na rzecz polskich firm działają-

cych na rynku skandynawskim 

albo pragnących rozpocząć tam 

swoją działalność.



Nasi 
klienci

Ponad 350 klientów z różnych branż, większość 

z firm korzysta z naszych usług od wielu lat. 

Zaufało nam również wiele polskich spółek 

akcyjnych notowanych na giełdzie m.in. Pekabex 

S. A., Lambda S.A., Press Glass S. A., Unibep S.A. 

i wiele innych…
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Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej, 

finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach 

i profilach działalności.

Księgowość

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia 

w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń oraz 

bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego 

rozliczenia listy płac i raportowania.

Kadry i płace

Sprawozdawczość finansowa jest jednym z naszych najmocniejszych punktów.

Powierzając zamknięcie ksiąg rachunkowych naszej firmie masz pewność, iż praca 

zostanie wykonana na najwyższym poziomie, z pełną dokumentacją i w stałym 

kontakcie z biegłym rewidentem, aż do terminowego oddania sprawozdań 

do Bolagsverket.

Sprawozdania finansowe

Nasze usługi konsultingowe zostały zaprojektowane tak, aby być dla zarządzają-

cych i właścicieli przedsiębiorstw wsparciem w ich ciągłym rozwoju. Wspieramy 

klientów w procesie analizy i oceny organizacji, planowaniu inwestycyjnym, 

budżetowaniu i podobnych obszarach, które wpływają na rentowność 

i płynność firm klientów.

Doradztwo biznesowe

Zapraszamy do współpracy w zakresie prowadzenia negocjacji z Byggnads. 

Wspieramy naszych klientow przy podpisywaniu umów oraz oferujemy 

reprezentacje przed związkami zawodowymi Byggnads w Szwecji. 

Posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie.

Związki zawodowe

Istotą planowania podatkowego jest umożliwienie prowadzenia działalności gospo-

darczej przy maksymalnym zmniejszeniu kosztów. Planowanie podatkowe dostar-

cza więc przedsiębiorcom szeregu narzędzi i rozwiązań, umożliwiających wypraco-

wanie możliwie najwyższej marży w danych warunkach rynkowych.   

Doradztwo podatkowe



Tłumaczymy 
cyfry na słowa

Martin Krus

Doradca finansowy, 
założyciel KAM Redovisning AB

KAM Redovisning zostało utworzone w 2004 roku. 

Idea powołania biura rachunkowego, które będzie 

aktywnie uczestniczyć w procesach ekonomicz-

nych klienta zrodziła się głównie ze względu na brak 

proaktywnego  konsultingu na rynku oraz spojrze-

nia na firmę z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Całkowitym nakładem 1 000 koron stworzono biuro, 

które stało się jednym z wiodących biur rachunkowych 

w Szwecji. Obecnie obsługujemy ponad 350 przedsię-

biorstw, w tym wiele spółek notowanych na szwedz-

kich i zagranicznych giełdach. 

Wierzymy, że w biznesie najważniejsze są dobre rela-

cje. Zależy nam na sprawnej komunikacji i budowaniu 

trwałych więzi z każdym klientem. KAM Redovisning 

to nie tylko zespół księgowych, ale przede wszystkim 

przedsiębiorców dbających o rozwój i optymalizację 

finansową swoich klientów.



Nagrody 
i wyróżnienia
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Co nas wyróżnia?
Zaangażowanie i ścisła współpraca z klientami to cecha, która 

wyróżnia nas spośród naszych konkurentów. Aby zapewnić 

najwyższą jakość usług nasi pracownicy pozostają w stałym 

kontakcie z obsługiwanymi firmami. W zespole cenimy wsparcie, 

którego udzielają sobie wzajemnie pracownicy. Dzięki temu 

ufamy naszym możliwościom i wiedzy, i nie boimy się podjąć 

odpowiedzialności za naszą pracę. Traktujemy tę odpowiedzial-

ność bardzo poważnie, przywiązując wielką wagę do zapewnienia 

prawdziwych korzyści naszym kontrahentom.

KAM Redovisning AB posiada 

certyfikat AAA – najwyższej 

wiarygodności kredytowej przy-

znawany przez najbardziej znaną 

szwedzką agencje ratingową 

Bisnode. Osiągnięcie potrójnego 

A wymaga długiej historii 

i stabilnej gospodarki firmy.

Pracujemy zgodnie z systemem 

REX odpowiedzialnym 

za utrzymywanie wysokiej klasy 

standardów ekonomicznych 

korzystnych dla przedsiębiorców 

według Nordyckiej Federacji 

Księgowych oraz Szwedzkiego 

Związku Księgowych.



Nasz zespół
Gruntowne wykształcenie ekonomiczne, 

ukończone liczne kursy oraz posiadane 

certyfikaty, dają gwarancję właściwego 

przygotowania teoretycznego naszych 

pracowników. 

Jesteśmy zaznajomieni z wymaganiami 

urzędów i instytucji kontrolnych, 

co wpływa na sprawne załatwianie 

spraw naszych Klientów.



Skontaktuj się z nami 
i poznaj ofertę stworzoną 
dla Twojej firmy.

+46 (0)76-655 66 67

kontor@kam.nu



Upplagsvägen 1, 4 tr,
117 43 Stockholm
+46 (0)76-655 66 67

kontor@kam.nu

Biuro Stockholm

www.kam.nu


