آشنایی با موسسه حسابداری ایده گستر ارقام
با بستت یک قرارداد مطمئ با یک موستسته حستابداری مطمئ برای همیشته از بیم مشتالت احتما ی مستال
حسابداری  ،ما یاتی  ،حسابرسی و … در امان باشید.
موسسه حسابداری ایده گستر ارقام با استفاده از اصول علمی ،تالنیالهای كارآمد و محاسبه شده و با در اختیار
داشت تیم مجرب حسابداری و با بهرهگیری از دانش فنی و حضور كارشناسان می كوشد گامی بلند در جهت
پیشبرد اهداف ما ی مدیران و ساختار ما ی شركت ها بردارد.
مشخصا عمومی شركت :
موسسه حسابداری ایده گستر ارقام به همراه پنج شركت درزمینه های تو یدی ،پیمانالاری وبازرگانی در
امرحسابداری وحسابرسی فعا یت خودرا آغاز و درمورخ 1394/10/20به شماره ثبت  37591در اداره ك ثبت
شركت ها و موسسا غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است  .وتاكنون افتخار همالاری با بیش از  80شركت
وبنگاههای اقتصادی ومشاغ اشخاص حقیقی دركارنامه خود رادارا می باشد:

استراتژی موسسه :
ایجاد رابطه ما ی قوی بی واحد حستابداری و كارفرما و
ارالته ختدمتا بتا استتتتفتاده از دانش بته روزحستتتابتداری
امتی دوار استتتت بتا همالتاری كتاركنتان خود در راستتتتتای
تامی نیاز های به حق مشتتریان در موستسته حستابداری
در ای خصتوص خدما حستابداری  ،خدما ما یاتی و اراله به موقع گزارشتا ما ی متنوع در كنار مشتاوره به
موقع  ،براستتام متد های روز حستتابداری و قوانی ما یاتی ستتبالی جدیدی از خدما ما ی و ما یاتی را به
كارفرمایان گرامی بر مبنای صتداقت ااراله دقیق و صتحیح راه ح های جامع با رعایت اصت امانتداری برای
تمام نیازهای شتما  ،مشتتری مداریارعایت اصتول حرفه ای در كنار احترام به مشتتری از پایه ای تری اصتول
موستسته ماستت  ،اعتماد متقاب و تعهد اختقیااعتماد مهمتری اصت در كار ماستت ،با خیا ی آستود فعا یت
كنید اراله نماید .تا به اهداف مورد انتظار حسابداری و ما یاتی دست یابند.

زمینه اصلی فعا یت:

مشاور و مجری كلیه امور ما ی و ما یاتی ،خدما ثبتی ،خدما ما ی و ما یاتی ،خدما حسابداری و
حسابرسی ،آموزش و اعزام نیروی حسابداری و نظار و پشتیبانی
موسسه حسابداری ایده گستر ارقام در  3بخش زیر خدما اراله می دهد:
 -1خدما ما ی و حسابداری
-2مشاوره و خدما ما یاتی و بیمه ای
 -3برگزاری كتم های آموزشی و اعزام نیرو
 1خدما ما ی و حسابداری:
انجام كلیه امور حسابداری شركت های بازرگانی،پیمانالاری،تو یدی-صنعتی و فروشگاه ها
مشاوره ،اراله ،نصب و راه اندازی سیستم های ما ی
ایجاد كدینگ و ورود اطتعا پایه
ثبت و اصتح اسناد حسابداری اجاری-معوقه
نظار و كنترل حسابها به صور مداوم
انجام محاسبا حقوق و دستمزد به صور ماهانه
اجرای عملیا بست حساب و ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه
تهیه صورتهای ما ی
اراله گزارشا جامع به مدیران
 2مشاوره و خدما ما یاتی و بیمه ای:
ثبت نام و دریافت گواهینامه ارزش افزوده
تهیه و تنظیم اظهارنامه ما یا بر ارزش افزوده
تهیه و تنظیم صور معامت فصلی

اراله خدما مشاوره ای در امور ما یاتی،بیمه ای و حضور در هیا های ح اختتف ما یاتی و تامی
اجتماعی
تهیه و تنظیم وایح دفاعی در هیئت های ما یا و بیمه
تهیه و تنظیم دفاتر قانونی
ثبت نام و اخذ كد كارگاهی و كد اقتصادی
 3برگزاری كتم های آموزشی و اعزام نیرو :
آموزش حسابداری ویژه بازار كار
آموزش حسابداری ما یاتی
اعزام نیرو متخصص در سطوح مختلف و به صور تمام و پاره وقت

اهتداف و برنامه ها:
اراله خدما اثربخش به مشتریان با هزینه مناسب و در زمان مناسب می باشد .بمنظور نی به هدف مذكور
موسسه در جهت دستیابی به موارد زیر تتش می نماید:
➢ استفاده از كارشناسان ،حسابرسان و مشاوران با تجربه با سوابق حرفه ای درخشان
➢ تتش در جهت ارتقای دانش حرفه ای همالاران
➢ رعایت استانداردهای حرفه ای رایج در سطح بی ا مللی و استانداردها ،آلی نامه ها و مقررا الزم
االجراء در سطح كشور
➢ تنوع بخشی به خدما قاب اراله و بالارگیری ف آوری های نوی
➢ درک صحیح نیاز مشتریان و اراله خدما و راهالارهای مناسب

در پتایان به بترختی از پتروژه هایتی كه توسط مدیران ارشد و كارشناسان ای شتركتت اجترا شده است
اشاره می گردد:
ردیف نام شركت

ردیف

نام شركت

ردیف نام شركت

1

نوی روز

11

كسری طب

21

پارم دكور

2

زیباسازان

12

شركت تافان

22

شركت آرشا

3

نیال گستر

13

شركت شیمیایی اریس

23

شركت بهی ترخیص

4

شركت كیا طب

14

شركت سامان وستا

24

فروشگاه بهرنگ

5

آریا طب پرند

15

شركت پخش سراسری

25

تو یدی ست

6

كاشی وسرامیک پایدار
تجار

16

شركت فراز آبی

26

تو یدی ویو ت

7

شركت آماتیس

17

گروه صنعتی كروز

27

فروشگاه سیال ماشی

8

شركت بهروان گستر

18

شركت آوند سازه

28

بازرگانی طاهرزاده

9

شركت رسپینا

19

پارمیس طراحان

29

شركت پخش رضایی

10

پتستیک كار

20

شركت سپالو

30

پیمانالاری آزمون گستر

