“بسمه تعالی”
مدیریت محترم شرکت
با سالم و احترام
بدینوسیله به استحضار می رساند شرکت روشنگران ارقام پارس (مسئولیت محدود) به شماره ثبت  664644با در اختیار داشتن کادری
مجرب در زمینه خدمات مالی ،مالیاتی و حسابرسی آماده همکاری با آن شرکت محترم و ارائه خدمات به شرح زیر می باشد:
 -1خدمات مالی و حسابداری:
این خدمات به صورت ثبت و صدور اسناد جاری و معوقه ،طراحی و بهینه سازی روشها و رویه های حسابداری ،تهیه و تنظیم آئین نامه ها و
دستورالعملهای مالی ،طراحی و استقرار کدینگ مناسب با نوع فعالیت شرکت در سیستم های مکانیزه ،بستن حسابها و انجام اصالحات الزم،
تهیه صورتهای مالی و سایر عملیات مربوط به حسابداری قابل ارائه می باشد.
 -2خدمات مشاوره مالی
این خدمات به صورت مشاوره انتخاب نرم افزار رایانه ای ،تهیه و تنظیم نظامنامه مالی و چارت سازمانی ،تهیه و تنظیم فرآیند های مالی و
فرمهای عملیاتی ،تهیه و تدوین شرح وظایف حسابداران و زیر مجموعه های حسابداری ،بهینه سازی رویه های حسابداری منطبق با
استانداردهای حسابداری ،مشاوره جهت امور ثبت شرکتها و سایر موارد مرتبط با این موضوع ارائه میگردد.
 -3خدمات مالیاتی و بیمه ای
این خدمات به صورت تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی(عملکرد) ،مالیات بر ارزش افزوده ،تهیه گزارش خرید و فروش فصلی ،تهیه لیستهای
مربوط به مالیات حقوق ،اجاره ،تکلیفی ،تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی و بیمه و پیگیری امور مربوط به آن ،تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی،
ثبت نام ارزش افزوده و تهیه گواهی ثبت نام ارزش افزوده ،کد کارگاهی بیمه  ،تهیه ردیف پیمان شرکت و مفاصا حساب بیمه ای و سایر موارد
الزم قابل ارائه می باشد.
 -4خدمات نیروی انسانی
این خدمات به صورت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها در تمامی سطوح ،آموزش پرسنل مالی شرکت و سایر موارد مربوط قابل ارائه می
باشد.

 -5خدمات حسابرسی
این خدمات به صورت حسابرسی صورتهای مالی  ،حسابرسی کنترل داخلی  ،حسابرسی مالیاتی  ،حسابرسی عملیاتی  ،تهیه گزارشات مربوط
به کنترل های داخلی و ضعفهای آن و ارائه راهکارهای کنترل داخلی موثر ،تهیه گزارشات الزم جهت شرکت در مناقصات و اخذ تسهیالت و
سایر مواردی از این دست قابل ارائه است.

الزم به توضیح است که مزایای استفاده از خدمات این شرکت به شرح زیر می باشد که به سمع و نظر جنابعالی می رسد
 کاهش هزینه ای مربوط به حسابداری از طریق حذف هزینه های مربوط به بیمه  ،مالیات  ،عیدی  ،سنوات و ...
 حسابداری دقیق و به روز در سیستم حسابداری
 داشتن مشاوران مالی و مالیاتی در شرکت
 بهره گیری از یک تیم حسابداری با تجربه و خبره به جای یک نفر
 اطمینان کامل از پیاده سازی اصول حسابداری
 امنیت باال در نگهداری اطالعات شرکت
 انتقال ریسک مربوط به تهیه گزارشات مالی و مالیاتی شرکت
با تشکر از زمانی که جنابعالی برای بررسی موارد فوق صرف کرده اید به استحضار می رساند کارشناسان این شرکت آماده اند تا با حضور در
آن شرکت توضیحات بیشتر و سایر اطالعات مورد نیاز را جهت آشنایی با خدمات این شرکت به سمع و نظر جنابعالی برسانند.
با آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی و مجموعه شرکت شما برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل
فرمائید

با تشکر
مدیر عامل
قاسم عزیزی

