Par mums

SIA "H4 Projects" ir uzņēmums, kas dibināts 2011.gada 18.maijā un šobrīd veiksmīgi attīstās.
Turpinot mūsu attīstību mēs aktīvi meklējam jaunus sadarbības partnerus un klientus

Mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumiem, kuri tos izvēlas kā ārpakalpojumu,
kā arī ir iespēja apvienot ja uzņēmumā jau ir grāmatvedis. Mūsu komandā ir apvienota pieredze,
izglītība, augsta atbildības sajūta un precizitāte, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes
pakalpojumu.

Mēs veicam profesionālu grāmatvedības kārtošanu gan uzņēmumā uz vietas, gan attālināti
atbilstoši visām LR likumu un normatīvo aktu prasībām izmatojot labāko pieejamo
grāmatvedības programmu Tildes "Jumis". Šī procesa ietvaros mēs, pamatojoties uz: *)klienta
iesniegtajiem finanšu dokumentiem (bankas kontu izdrukas, čeki, rēķini, u.c.);
*)
informāciju par darbiniekiem (darba laika tabulas, atvaļinājuma grafiki, slimības lapas, u.c.);
*)
informāciju par pamatlīdzekļiem;
*)
citu informāciju no vadības vai lietvedības puses, nodrošinam ikdienas grāmatvedības uzskaiti,
aprēķinam nodokļus un algas, paredzētajos termiņos iesniedzam Valsts Ieņēmumu dienestā
(VID) nepieciešamās atskaites izmatojot VID Elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS), kā arī
ar klienta pilnvarojumu veicam komunikāciju ar VID. Pēc vadības pieprasījuma (ja nav atrunāts
citādi) sagatavojam izziņas, operatīvās bilances, vadības ziņojumus, apkopojam un sniedzam
pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma stāvokli attiecībā uz kreditoriem un debitoriem, izrakstam
rēķinus.

Jaundibinātiem uzņēmumiem papildus piedāvājam veikt reģistrāciju VID kā ar PVN apliekamai
personai (ja tas nav bijis nepieciešams vai nav izdarīts Uzņēmumu reģistrā pie uzņēmuma
dibināšanas), uz pilnvaras pamata noslēdzam līgumu ar VID par EDS izmantošanu.

Mūsu piedāvātā pakalpojuma cena ir atkarīga no šādiem faktoriem:

1) darbinieku skaits uzņēmumā;

1/2

Par mums

2) bankas operāciju skaits par periodu;

3) izrakstīto realizācijas rēķinu skaits par periodu;

4) apmaksāto nodokļa rēķinu skaits par periodu;

5) apstrādājamo avansa norēķina čeku daudzums par periodu;

6) apstrādājamo kases dokumentu daudzums par periodu;

7) citi papildus faktori.

Jaundibinātiem uzņēmumiem piedāvājam pārbaudes laika pakalpojuma cenu uz termiņu no 3
līdz 6 mēnešiem, kamēr uzņēmuma darbība nostabilizējas un rodas iespēja noteikt stabilu
ilgtermiņa cenu.

2/2

