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Счетоводна къща Парамаунт С ЕООД предлага счетоводни и косултантски услуги за 
български и международни компании от офиса си в гр. София.

Ние сме специализирани в обслужването на малки и средни предприятия, от 
браншове: услуги, търговия и производство. Посредством ползването на външно 
счетоводно обслужване Вашата фирма може спести значителни разходи.

Парамаунт С ЕООД работи като реален счетоводен отдел на Вашата фирма 
предоставяйки Ви счетоводни услуги с високо качество в реално време. Ние сме 
убедени че дори рутинните счетоводни функции заслужават специално внимание.

Нашата цел е да намалим значително товара на администрирането на Вашия бизнес 
прилагайки ефективен и рентабилен подход.

Ние разбираме добре сложността на процеса външно администриране на бизнеса. 
Затова когато станете наш клиент, независимо от обема на възложената ни работа от 

Вас, можете да разчитате на сигурно и коректно партньорство.

Д. Трендафилов

Като Управител със солиден опит в големи международни компании в областа на счетоводство, анализи, 
планиране и контрол гарантирам високото качество на нашите услуги и усилията ни за спечелване и задържане 
на Вашето доверие по всяко време.

За нас ………………

http://paramounts.eu/bg/Bookkeeping


14/03/2016 3PARAMOUNT S EOOD                          http://accounting-bg.eu/bg/Outsourcing

Защо да използваме външни счетоводни услуги?

Постигни повече с по-малко усилия.

 Спестявате до 50% от Вашите счетоводни разходи

 Увеличавате приходите. Без да увеличавате 
персонала. 

 Спирате с обучението на счетоводители. 

 Комплексна счетоводна услуга: от въвеждане на 
документа до данъчна декларация. 

 Наемате счетоводители в Интернет. Веднага и само 
при нужда. 

 Достъп до информация и контакт -> 24 часа в 
денонощието.

http://accounting-bg.eu/bg/Outsourcing
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Какви услуги предлагаме на клиентите си…………

Счетоводни услуги
 Счетоводство – въвеждане на документи и съставяне на отчети в реално време в 

Интернет. Фактуриране. Банкови плащания;

Поддържане на регистрите на активите, изчисляване на амортизации. Участие в 
провеждани инвентаризации;

 Месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети (вкл. на английски и немски 
езици). Съставяне и представяне на всички периодични отчети изисквани от местната 
администрация (НАП, НОИ и т.н.);

Данъчни консултации. Данъчно планиране, изготвяне годишни данъчни декларации. 
Участие в данъчни ревизии;

Регистрация в Агенция по вписванията, НАП, НОИ и всички останали регистрации 
изисквани от законодателството;

 Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ и НЗОК;

Обработка данни заплати и персонал /ТРЗ/
 Изготвяне на разплащателни ведомости и фишове по заплати на персонала;

 Регистрация и пререгистрация на трудови договори. Администриране на персонала. 

Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;

 Внедряване на финансово-счетоводен софтуер и обучение.

http://accounting-bulgaria.eu/bg/payroll/
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Свържете с нас ……………

Парамаунт С ЕООД

www.paramounts.eu office@paramounts.eu

www.paramounts.bg office@paramounts.bg

www.accounting-bg.eu office@accounting-bg.eu

+359 (0) 88 484 2098

1582 София, кв. Дружба 2, бл. 523
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