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Puls 
Biznesu 

cena.5,99 zł(wtym8%VAT) 

NR 242 (4756) INDEKS 349127 WYD. A+B 
dane 

z godz.18.00 

z19.l2 

Wybieramy 
Mistrza 
GPW 
"Puls Biznesu" i Bankier.pl wytyp<>waly 16 spółek, 
z których internauci wybiorą najlepszą. H4-15 

I USD 
W 4,23PLN 

I EUR 
'W 4,42PI.'.N 

/!'-CHF 
I 4,BPLN 

/I'- WIG20
I +0,32% 

/I'- DAX
I +0,20% 

I(wintet, wikt 
i opierunek 
Drużyna z pralni SaSec nie zmienia składu od lat, 
ale szuka nowych smaków w biznesie .., 8-9 

Rząd stawia miliardy 
przeciw bezrobociu 
Na rynku pracy jest najlepiej od ćwierćwiecza, politycy 
obawiają się jednak spocząć na laurach. Na aktywne formy 
walid z bezrobociem przeznacr.ą w 2017 r. ponad 7 mld zł. 1>6 

Z gospodarką 
nie jest tak źle 
Dane GUS za listopad skłoniły 
część ekonomistów do zrewi· 
dówania w górę prognoz 
wzrostu PKB. Ruszyły 

Sprzedaż detaliczna 
rośnie 
I> Dynamika (r/r w proc.) 
8 7,4 

5,7 

Na fast food Polacy wydają coraz więcej, na pranie chemiczne - nie. Dlatego pięciu biznesmenów; założycieli grupy EBS, którą 
kieruje Henryk Boryka, szuka szansy w gastronomii. Pomogą rodzinie Andrzeja Brusildewicza rozwinąć sieć restauracji Thai Wok. 

nie tylko świąteczne zakupy 
za 500+, ale też inwestycje. 1>4 
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PulsFirmy Lokale&Grunty 

Klient porównuje Koniec hossy 
� i szuka okazji mi�zkaniowej 

W gorącym okresie przed- Rządowy program 
-);l świątecznym przedsiębiorcy Mieszkanie Plus, oferujący 

� muszą zadbać o każdy kana! lokale na wynajem, 
, � sprzedaży. Niektórzy konsu- może poważnie zaburzyć 

r- mend szukają prezentów rentowność inwestycji 
_ ':;; online, inni wolą sklepy deweloperów -uważają 

REKLAMA 

To on wyznacza 
standardy komputerowej 

księgowości 

Wśród wielu dostępnych na rynku programów 
księgowych są takle, które od lat cieszą się 
nleslabnącą popularnością. Jednym z nlch 

„ jest Rewizor, którego księgowi szcugólnie 
cenią w wenji oexo. 

33968 

Czym się kierują? Przede wszystkim bogaią funkcjo
nalnoSCią i prostotą obsługi. Program do·ksi�gowości 
musi być intuicyjny i pomagać w cQdziennej, żmudnej 
pracy. 
- Rewizor nexo usprawnił nam prac� m..in. za sprawą 
rozbudowanych schematów dekretacji. Dzięki niemu 
mogę tworzyć kryteria dopasowania schematu do
dokumentu oraz warunkowego tworzenia zapisów 
w księgach handJov.ych i ewidencjach VAT - mówi 
Aleksandra Dziubińska, księgowa w Eldorado. 

::::=:;::: stacjonarne. 1>10 eksperci z branży. 1>12 -,.. 
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