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1پیشگفتار

موسسه خدمـات مالـی و مشاوره مدیریـت 

پـردازش ارقــام یـكـتـا 

امروزه دسترسی به اطالعات مالی شفاف، قابل مقایســــــه و قابل 

اتكاء به منظور پاســــــخگویی به واحدها و ســـــــازمان های درون 

سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از 

ضرورت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصـوصی و دولتی 

به شمار می رود.از طرف دیگر صاحبان سـرمایه، اعتبار دهندگان، 

دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصــــــــمیم گیری در زمینه 

ســــرمایه گذاری، نگهداری ســـــهام، اعطای وام، ارزیابی عملكرد 

مدیران و دیگر تصــمیمات اقتصــادی مهم به اطالعات مالی معتبر، 

مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

همچنین با توجه به پیشــــــــرفت های صورت گرفته در تمامی 

زمیـنه های فعـالیت های شرکت ها، امروز نیاز به مشــــــــــاوران 

متخصص در تمامی شرکت ها و سازمان ها احساس می شود.

موسسـه خدمات مالی و مشــاوره مدیریت پردازش ارقام یكتا 

در راستای کمك به شرکت ها در جهت تحقق اهداف فوق تشـكیل 

شده و رسالت خود را تا به امروز به نحو مطلوب ادا نموده است. 

عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

عضو وابسته انجمن حسابداری ایران 

44052831-44964770-021تهران، بزرگراه حكیم(غرب)،بعد از پل اشرفی اصفهانی،بعد از داروخانه ثامن،پالك 17.
021-44965809

Tel:

Fax:



خدمات مالی 2

ثبت اسناد حسابداری (جاری - معوق)، به روز رسانی حساب ها و حل اختالف مابین شرکا

تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه تحریر دفاتر

تهیه و تنظیم لیست های بیمه، مالیات حقوق،مالیات تكلیفی، مالیات اجاره و ...

 تهیه گزارشات مالی و مدیریتی

تهیه صورت های مالی 

http://payekta.1st.ir/
pa.yekta@yahoo.com



3خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

عضو وابسته انجمن حسابداری ایران 

طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مكانیزه و اصالح کدینگ نامناسب

تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

اجرای عملیات اصالح حساب ها و بستن حساب ها

حسابداری صنعتی و محاسبه بهای تمام شده 

آموزش حسابداری و حسابرسی کاربردی به کارکنان مالی شرکت ها و موسسات

44052831-44964770-021تهران، بزرگراه حكیم(غرب)،بعد از پل اشرفی اصفهانی،بعد از داروخانه ثامن،پالك 17.
021-44965809

Tel:

Fax:



مشاوره مالی 4

مشاوره، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مالی

طراحی و بهینه سازی روش ها و رویه های حسابداری

 با نگاه ویژه و منطبق با استانداردهای حسابداری

تهیه و تنظیم نظام نامه مالی، تعریف چارت ســازمانی واحد مالی،

 طراحی فرم ها و فرآیندهای عملیاتی انبارها، دارایی های ثابت،

 حقوق و دستمزد، خزانه داری و تدوین شرح وظایف حسابداران
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5مشاوره مالیاتی

 ثبت نام کد اقتصادی ، ارزش افزوده و پیگیری های آنها

 ارسال و پیگیری اطالعات خرید و فروش در اجرای ماده 169 مكرر

 تنظیم و ارسال اظهارنامه عملكرد

 تنظیم و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده

 بررسی فاکتورهای قانونی

پیگیری ، رسیدگی و صورتمجلس اسناد و مدارك

 اعتراض و تعدیل مالیات و بخشودگی مالیاتی در صورت عدم رعایت عدالت مالیاتی برای شرکت

 مشاوره ، تنظیم الیحه قانونی مالیات عملكرد و ارزش افزوده

 پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل دادخواهی و هیات های حل اختالف مالیاتی 

عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

عضو وابسته انجمن حسابداری ایران 

44052831-44964770-021تهران، بزرگراه حكیم(غرب)،بعد از پل اشرفی اصفهانی،بعد از داروخانه ثامن،پالك 17.
021-44965809

Tel:

Fax:



خدمات حسابرسی6

حسابرسی صورت های مالی

حسابرسی داخلی

بررسی اجمالی صورت های مالی

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی عملیاتی

انجام و نظارت امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول

 و استاندارد حسـابداری به همراه دستوالعمل های انبارگردانی 

از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت

انجام بازرسـی قانونی شرکـت هایی که مطـابق مفاد قانـون تجارت 

ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند.

ارائه گزارش های حسابرسی صورت های مالی شرکت به بانك ها 

جهت دریافت وام و تسهیالت بانكی

http://payekta.1st.ir/
pa.yekta@yahoo.com
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

عضو وابسته انجمن حسابداری ایران 

اعزام نیروهای متخصص حسابداری و نظارت و کنترل مستمر نیروهای اعزامی

مزایای این روش عبارتند از:

کاهش هزینه های حسابداری

حسابداری دقیق و به روز در سیستم حسابداری

مشاوره مالی و مالیاتی توسط مشاوران مالی موسسه 

بهره گیری از یك تیم خبره حسابداری به جای یك نفر

حذف هزینه های حق بیمه، سنوات، عیدی و پاداش حسابدار

اطمینان کامل از پیاده سازی اصول حسابداری

عدم اختصاص فضا به واحد حسابداری

عدم اتكا به حضور شخص حسابدار

عدم اشغال رایانه هنگام انجام امور حسابداری

امنیت باال در نگهداری اطالعات حسابداری

حذف هزینه های سنگین کاغذ از چرخه مالی و اداری شرکت

پرسنل حسابداری

44052831-44964770-021تهران، بزرگراه حكیم(غرب)،بعد از پل اشرفی اصفهانی،بعد از داروخانه ثامن،پالك 17.
021-44965809

Tel:
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حكیم(غرب)، بزرگراه  تهران، 

بعد از پل اشـرفی اصـفهانی،

بعد از داروخانه ثامن،پالك 17

021-44964770-44052831
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