
حسابدار

کارفرما

بهبود سیستم کاری

...وقت تغییر فرار رسیده

بلد نیستی ؟

فقط یک قسمتشو بلد نیستی؟

اصال بلدی ولی وقتشو نداری؟

شرکتتون توان پرداخت حقوق یه نیرو دیگه رو نداره؟ 

…و 

…بسپارید ایلیا حساب همه مشکالت و موانع مالی را به

در حرفه مالی برای کارفرما و حسابدار ها طراحی شده که با هدف حذف پرت  <<تلفنی – اینترنتی  >>حسابدار مکمل خدماتی نوین حسابدار مکمل چیست؟

 .زمان و صرف حداقل هزینه به کسب و کار واحد های اقتصادی رونق روزافزون بخشیده است

ارزش –عملکرد)زمان تهیه و ارسال اظهارنامه  :مثال  تا بحال شده موقع انجام عملیات حسابداری وقت بابت انجام یه سری موارد کم بیارید و یا اصال بلد نباشید

و معامالت فصلی،محاسبات حقوق و دستمزد و ارسال لیست بیمه و مالیات،تهیه صورت جریان وجوه نقد صورتهای مالی، تهیه گزارشهای مدیریتی  (افزوده

بر  ایلیا حساب فقط کافیه یک تماس با موسسه …،صورت مغایرت بانکی ، تهیه چارت و آیین نامه سازمانی، و استخراج گزارشات از طریق پیوت تیبل اکسل و

بسپارید و در کمترین زمان تحویل  ایلیا حساب ما بقی کارو با کمترین هزینه به موسسه  و یک توضیح تلفنی (در صورت لزوم)قرار بشه و با ارسال فایل 

ارزش –عملکرد)بطور مثال زمان تهیه گزارش های مدیریتی ،تهیه و ارسال اظهارنامه  :گر نمی خواهید هزینه اضافه کردن یک نیرو دیگه رو متحمل شویدا

و معامالت فصلی،محاسبات حقوق و دستمزد و ارسال لیست بیمه و مالیات،تهیه صورت جریان وجوه نقد صورتهای مالی ، صورت مغایرت بانکی ،تهیه  (افزوده

حسابرس –ممیز مالیاتی )زمان حضور بازرس برون سازمانی : مثاال  و یا حتی شده به صورت مقطعی به حسابدار نیاز داشته باشید ؟ چارت و آیین نامه سازمانی

. انتقال دهیدما مشکالتتان را به  …، تهیه جدول بهای تمام شده و   بابت تهیه صورتهای مالی ، تهیه الیحه اعتراضی (مستقل 
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…و   ( pivot  solver macroمانند  )excel – Accessقوانین بیمه و  –قانون تجارت  –قانون مالیات های مستقیم  –استانداردهای حسابداری و حسابرسی 

.تماس حاصل فرمایید  02146075578 - 09120764470 مراجعه نمایید و یا با شماره های www.iliyahesab.irجهت اطالعات تکمیلی به سایت 

ارائه خدمات –توافق  –تماس 

…همیشه در دسترس شماست  <پشتیبانی آنالین>ایلیا حساب با 

گوشه ای از تخصص ما

2 از 2صفحه 


