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ПІДТРИМКА
ТА РОЗВИТОК
ВАШОГО БІЗНЕСУ
Аутсорсинг – це готовірішення для Вашого
бізнесу. Просто зосередьтеся на розвитку
власноїс прави, а все інше зробимо ми!

Що ми пропонуємо
Неважливо яка у Вас роль в бізнесі – ми знаємо що Вам
потрібно!

Для Власників та Керівників бізнесу
Своєчасна підготовка даних для прийняття управлінських
рішень: управлінська звітність, платіжний календар,.
Безперервність роботи: не залежно від ситуації у світі або
особистих обставин бухгалтера (хвороба, звільнення, декрет
тощо) ми продовжуємо надавати послуги .
Індивідуальне рішення для кожного бізнесу: перелік послуг
формується для кожного клієнта окремо і може включати
додаткові «небухгалтерські» послуги (супровід ЗЕД, перевірка
контрагентів, підготовка звітів для інвесторів тощо).
Відповідальність за результати роботи: ми виправляємо
помилки та відшкодовуємо штрафи, що сталися з нашої вини.

max 15 хвилин на
взяття завдання у
роботу

100% захищенність
данних від втрати
та крадіжки

щомісячний
детальний звіт по
виконаній роботі

Для Головних бухгалтерів
Підтримка фахівців різної спеціалізації: юристів, кадровиків,
податківців, митних брокерів, економістів, спеціалістів з ЗЕД.
Звільнення від рутинної роботи та проблемних ділянок обліку,
що дозволить зосередитися на більш важливих для Головного
бухгалтера функціях.
Допомога з автоматизацією бухгалтерського обліку чи його
постановкою для збільшення продуктивності роботи бухгалтерії.
Легке масштабування «бухгалтерського відділу» в залежності
від збільшення або зменшення об'ємів робіт.
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Як ми працюємо
З метою покращити якість наших послуг, ми налаштували
внутрішні процеси під потреби клієнтів
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За Вами буде закріплений особистий
менеджер, який буде відстежувати
виконання завдань та представляти
Ваші інтереси перед співробітниками
нашої компанії.
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Для Вас буде створено групу в Telegram
з усіма фахівцями, де Ви зможете
слідкувати за роботою бухгалтерії,
отримувати відповіді на питання та
обмінюватися фото/сканами документів.
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На Вас одночасно будуть працювати 50
фахівців в окремих напрямках (головні
бухгалтери, економісти, юристи,
кадровики, митні брокери, спеціалісти з
ЗЕД, податкові спеціалісти та ін).
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Облік робочого часу та контроль за
виконанням завдань ведеться в
спеціальній системі. Кожного місяця
Вам надається детальний звіт з
переліком виконаних операцій і
витраченним часом.
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На виконання стандартних операцій
встановлені мінімальні часові
нормативи, дотримання яких
контролюються Вашим особистим
менеджером.
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У випадку допущення помилки з нашої
сторони ми їх виправимо за власний
рахунок та компенсуємо штрафи навіть
після завершення співпраці.
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Коротко про нас
Нашими послугами користуються підприємтва по всій
Україні і за її межами!
Symmetry Plus входить до ТОП-5
кращих аутсорсингових компаній
України згідно таких рейтингів якості як
«Лідер галузі 2019-2021», «Вибір країни
2020-2021» та «Знак якості 2021».
Компанія була створена у 2014 році й
одна з перших почала працювати у
форматі аутсорсингу.

8

років
досвіду

Symmetry Plus

65

співробітників
по всій Україні

260
постійних
клієнтів

2900
реалізованих
проектів
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Наші послуги
Ми пропонуємо нашим клієнтам зручні рішення, що
виходять за рамки простого бухгалтерського обліку

Аутсорсинг бухгалтерії
- Ведення/відновлення обліку
- Підготовка звітності
- Нарахування заробітної плати
- Кадрове діловодство
- Розблокування податкових
накладних
- Відшкодування ПДВ

Юридичний супровід
- Реєстрація та ліквідація бізнесу
- Розробка договорів і статутів
- Претензійна робота
- Досудове вирішення спорів
- Перевірка контрагентів
- Інтелектуальна власність
- Послуги для іноземців

Податкова оптимізація

Управлінський облік

- Оптимізація ПДВ, податку

- Постановка управлінського

на прибуток, ПДФО

- Оптимізація податків із

заробітних плат

- Оптимізація експортно-

імпортних операцій

Підбір фінансового персоналу
- Фахівець з обліку
- Головний бухгалтер
- Фахівець з МСФЗ
- Фінансовий директор
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обліку

- Фінансове моделювання та

оцінка ризиків

- Управлінскі звіти, Платіжний

календар

ІТ-послуги
- Налаштування 1С
- Налаштування Ofﬁce 365
- Впровадження хмарних рішень
- Налаштування роботи у CRM
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Телефон:
+380 50 499 8 499

Email:
ofﬁce@symmetryplus.com.ua

Сайт:
my.symmetryplus.com.ua

+380 67 888 3 560

Symmetry
Plus
2022

Хочете дізнатися більше?
Будемо раді вашим зверненням

