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DESPRE
NOI
Am apărut pe piața servicilor contabile în 2012
din nevoia mediului de afaceri pentru servicii
moderne și profesioniste. Viziunea noastră
constă în a susține inițiative antreprenoriale
prin instrumente fiscale esențiale pentru o
dezvoltare durabilă și de succes. Suntem o
echipă de profesioniști pregătiți pentru a
împărtăși experiența noastră conform nevoilor
și așteptărilor clienților noștri.

EXTERNALIZAREA
SERVICIILOR
Externalizarea servicilor a devenit o practică în mediul de
afaceri indiferent de mărimea companiei. Tot mai multe
companii
recunosc
beneficile
externalizării
precum
reducerea cheltuielilor, o atenție mai mare domeniului de
activitate al companiei, confidențialitate și securitate oferită
de specialiști contabili mereu la curent cu modificări
legislativ-fiscale.
Alături de noi, antreprenorii pot lua decizii informate și
efieciente în vederea susținerii obiectivelor strategice ale
organizației pe care o conduc.
O contabilitate profesionistă vă poate ajuta prin a identifica
noi oportunități de a vă susține planul de dezvoltare.
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REFACEREA
CONTABILITĂȚII

CONSULTANȚĂ
FISCAL-CONTABILĂ

Indiferent de mărimea și
obiectul de activitate al
afacerii dumneavoastră
vă vom oferi un pachet
personalizat nevoilor
companiei.

Completă sau parțială,
printr-un proces de
corectare a erorilor de
înregistrare sau calcul
puteți evita posibile
amenzi și deține o
analiză la zi a situației
contabile afacerii tale.

Specialiștii noștri sunt
alături de tine informândute constant la orice
modificare a legislației
financiar-contabile sau
fiscale.

INDUSTRII
Cu o gama largă de clienți vă putem oferi
expertiză conform domeniului de activitate
al afacerii dumneavoastră. Agricultură,
transporturi sau cabinete individuale sunt
doar câteva exemple din portofoliul nostru
pentru care oferim suport fiscal specific
domeniului în care activați.

START UP
Știm cât de dificil poate părea începutul
unei afaceri din acest motiv susținem
inițiativa anteprenorială fiind alături de
clienții noștri în primii pași către
independență financiară și dezvoltare.
Contactează-ne pentru a afla mai multe
despre oferta noastră pentru firme la
început de drum

RESURSE
UMANE
Suntem partenerul tău specializat în
servicii de salarizare și administrare de
personal. Specializați în legislația muncii
și a fiscalității drepturilor salariale
provenite din contracte de muncă. Te
vom reprezenta în fața organelor de
control ale Inspecției Muncii și asigura
împotriva posibilelor sancțiuni.

SERVICII
Dosare personal
Contracte de muncă
REVISAL
Documentație in
vederea indemnizaților
etc.

INFIINȚĂRI FIRME
CONSULTANȚĂ
Indiferent de situație, reviziuirea unui
contract, relația cu ONRC, juriștii noștri
colaboratori îți pot fi alături prin servicii
individuale sau pachete lunare de
consultanță.
ÎNFIINȚĂRI FIRME
REDACTARE OPINII
LEGALE ȘI SUPORT
RECUPERARE
CREANȚE
CONSULTANȚĂ ȘI
REDACTARE
CONTRACTE

