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Про компанію
Наші клієнти ведуть господарську діяльність у різних сферах
бізнесу, в тому числі займаються торгівлею, виробництвом,
сільським господарством, надають різноманітні види послуг, у
тому числі транспортні, ремонтні, медичні. У нас
обслуговуються також учасники ЗЕД (імпортери та експортери).
Тож ми дійсно розуміємось на особливостях бухгалтерського і
податкового обліку цих галузей.


Професійні послуги ведення бухгалтерії для ефективної і
безпечної роботи вашого бізнесу. Працюємо у Харкові,
Харківській області і дистанційно всією Україною. 

Компанія «Центр бухгалтерського аутсорсингу» працює з 2017 року і
спеціалізується на веденні бухгалтерського і податкового обліку,
розрахунку заробітної плати і кадровому діловодстві. Компанію було
створено фахівцями з 20-річним досвідом роботи у сфері
бухгалтерського обліку та податкового права. 


Ми команда однодумців, і наша мета — доступність і
прозорість бухгалтерського обліку компанії-клієнта!



Маючи великий досвід практики, ми сформували потужну команду
професіоналів і побудували ефективну систему бухгалтерського
обслуговування юридичних осіб та підприємців.

Надання послуг в області бухгалтерського обліку та оподаткування
на абонентській основі є основним видом діяльності «Центру
бухгалтерського аутсорсингу». Але ми також готові до виконання
разових завдань, наприклад, для клієнтів, хто вперше звернувся до
нас за аудитом або консультацією. Ознайомтеся з послугами, які ми
надаємо.
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Залу

Якіменко Лариса
Миколаївна

Зарайський Олександр

ний Андрій
Миколайович

генеральний директор

ж

Миколайович

директор з просування і
розвитку компанії

Має 22-річний досвід роботи головним
бухгалтером і фінансовим директором
у виробничих і торгових компаніях м.
Харкова.

консультант компанії з
податкового права та захисту
бізнесу від контролюючих
органів

Має 15-ти річний досвід роботи, в тому
числі понад 8 років на керівних
посадах в підрозділах продажів і
логістики у великих виробничих
компаніях і 2 років в органах ДПС
Харківської області.

Має досвід роботи в податкових
органах на протязі 18 років, з яких 9
років займав посаду заступника
начальника управління внутрішнього
контролю ДПС в Харківській області.
Здійснював перевірки податкових
органів Харкова і області на предмет
дотримання чинного законодавства.
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Кривцун Юлія
Анатоліївна

Фролова Аліна
Володимирівна

Кагожкіна Аліна
Володимирівна

Має 12-річний досвід роботи
бухгалтером, головним бухгалтером
у виробничих і торгових
компаніях Харківської області
та державним податковим інспектором
в органах ДПС Харківської області.

Закінчила з відзнакою Український
державний університет залізничного
транспорту за спеціальністю «Облік і
оподаткування». Має -річний
досвід роботи бухгалтером.

Закінчила з відзнакою Дніпровський
національний університет імені Олеся
Гончара за спеціальністю « інанси,
банківська справа та страхування».
Має 2-річний досвід роботи
бухгалтером.

бухгалтер

бухгалтер

Пані

спеціаліст з гарного настрою

бухгалтер

Ф

3
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Місія компанії
Основна місія — надаючи послуги з консалтингової підтримки й аутсорсингу бухгалтерського
обслуговування, сприяти розвитку бізнесу в Україні. Розвинути культуру поваги до професії бухгалтера.

Переваги та вигоди для клієнта

Прозоро

Професійно

артість послуг безпосередньо
залежить від документообігу.
Прозорість розрахунків — основа
нашого партнерства, коли кожна
цифра обґрунтована. Мінімально
необхідний перелік послуг
(ведення бухгалтерського та
податкового обліку, кадровий
облік на 1 людину, формування
звітності) включений у вартість
базового пакета. Решта послуг
узгоджуються і оплачуються
додатково.

Наш досвід в бухгалтерії — 25
років. Експертиза і
професіоналізм підтверджуються
позитивними відгуками
партнерів, які працюють з нами
багато років. Бухгалтери «ЦБА»
володіють актуальними
знаннями, постійно моніторять
зміни в законодавстві. Це
мінімізує помилки в роботі з
документами, забезпечує
правильне ведення звітності.


В

Економно

Безпечно

Якісно

и економите фінанси і час.
Зарплата штатного фахівця
перевищує вартість тарифів
«ЦБА». При цьому над вашими
справами працює ціла команда:
веде документообіг, облік
господарських та фінансових
операцій, готує звітність. Якщо
ваш бізнес схильний до сезонних
коливань, то і вартість
бухгалтерських послуг не стане
вам тягарем у несезонні місяці.

Захищені безпечні канали
передачі даних. Для передачі
даних через інтернет ми
шифруємо дані по протоколу
рівня SSL, як в найбільших
банках. Усі наші співробітники
підписують угоду про
нерозголошення, а в договір
включено пункт про
конфіденційність і
відповідальності за її
дотримання.


Комплексний підхід і
відпрацьована система
контролю, при якій більш
досвідчений співробітник
постійно моніторить роботу
молодого фахівця, що забезпечує
якість наших послуг на
найвищому рівні. Завдяки
власній відпрацьованій системі
контролю якості роботі нам
вдалося звести до мінімуму
ризики помилок в роботі. 


В
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Послуги
Основні напрямки:
Бухгалтерське обслуговування юридичних осіб

Бухгалтерське обслуговування підприємців


Консалтинг з питань бухгалтерського та податкового обліку

Аутсорсинг окремих ділянок діяльності юридичної особи

Послуги відкриття / закриття / внесення змін
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Послуги
Фокус компанії — комплексне ведення бухгалтерського та податкового
обліку, повний супровід на всіх етапах діяльності клієнтів, а саме:

На етапі створення бізнесу:

експрес-аналіз бухгалтерських документів та податкової звітності

організація, ведення або впорядкування бухгалтерського обліку

оптимізація документообігу підприємств

забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних
засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені
строки фінансової звітності
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На етапі розвитку бізнесу:

організація бухгалтерського обліку
господарсько-фінансової діяльності й контролю за
економічним використанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів

своєчасне складання бухгалтерської та податкової
звітності на підставі даних первинних документів і
бухгалтерських записів, подання їх в установленому
порядку до відповідних органів

організація контролю за відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій

організація обліку коштів, товарно-матеріальних
цінностей і основних засобів, що надходять до
Замовника, своєчасне відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом

облік витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів
витрат, реалізації продукції, виконання робіт (надання
послуг), результатів господарсько-економічної діяльності
підприємства, а також фінансових, розрахункових та
кредитних операцій


забезпечення контролю за законністю, своєчасністю та
правильністю оформлення фінансових документів

забезпечення правильного нарахування та
перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів),
внесків на соціальне страхування, коштів на
фінансування капітальних вкладів, заробітної плати та
інших виплат і платежів, погашення в установлені строки
заборгованості за позиками

нарахування заробітної плати (з щомісячною подачею
звітності по персоніфікації) для працівників

здійснення контролю за дотриманням порядку
оформлення первинних документів, розрахунків та
платіжних зобов’язань, витрачанням фонду заробітної
плати, проведенням інвентаризацій

моніторинг законодавства, що стосується послуг, які
надаються
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На етапі закриття бізнесу:

закриття поточного періоду в бухгалтерському та
податковому обліку

подання поточної або фінальної звітності за умови
ліквідації

передача (повернення) документів та звітів, що
знаходились на зберіганні у виконавця замовнику.
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к ми працюємо?

Я

Програмне забезпечення

Формат спілкування

У 90% випадків спілкування з
клієнтами і обмін документами
відбувається віддалено онлайн. Ви
також можете поспілкуватися з
бухгалтером «наживо», завітавши
у наш офіс у Харкові.

Процедури створення і
обробки документів

Облік ведемо в обліковій системі,
що «розгортається» на нашому
сервері або на сервері клієнта.
Надання доступів до облікової
системи. Якщо це сервер клієнта,
то відповідальність за його
працездатність, збереження та
створення резервних копій
інформації він несе сам.

Залежно від потреб клієнтів:
— документи можуть створювати
самі клієнти чи їх менеджери в
обліковій систем
— документи готуємо ми, клієнт
може роздруковувати їх з
облікової системи, або ми
надсилаємо в -форматі.
  

і 

pdf
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Обмін документами

порядкування документів

У

Клієнт може відправити нам оригінали
документів, і ми будемо підшивати їх в папки і
зберігати у себе в офісі. 

Клієнт сам впорядковує документи, підшиваючи
їх в папки, але краще зберігати документи поза
свого приміщення.

Один раз в 2- - місяців бухгалтер виїжджає в
офіс клієнта на 1-2 дня і підшиває оригінали
документів в папки, звіряючись зі списком
документів, отриманих в електронному вигляді.


Клієнт може передати нам документи будь-яким
зручним для нього способом
для О-П з невеликим документообігом через
, ,
або
але найчастіше — через систему папок
«Прибуткові документи» на
.

Обмінятися оригіналами документів можна
через Укрпошту або через Нову пошту.

:


Ф

email viber telegram

skype


Google Drive

3 6

–

© 2021 Центр бухгалтерського аутсорсингу

Ет

апи робіт

1

2

1

3

Банківські платежі

Клієнт дає нам доступ до розрахункового рахунку тільки з правами перегляду і створення платіжних
документів. У такому випадку ми можемо

1.

:


-

відразу розносити дані про надходження або списання грошей в облікову систему

;


формувати для клієнта платіжні доручення на оплату податків, зарплати або контрагентам в такому
випадку клієнту залишиться тільки зайти в клієнт-банк, щоб їх підписати і відправити на виконання.


-

–

Клієнт сам формує платіжні доручення, а нам скидає виписку банку в електронному вигляді або
відправляти поштою в роздрукованому вигляді раз в 1-2 тижні (або раз на місяць)
2.
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Підготовка звітності та листування з держорганами
П

ідготовка до подання звітів відбувається:
В електронному вигляді за винятком деяких специфічних
звітів в статистику (які готуються та подаються виключно в
паперовому вигляді). Для подачі звітності в більшості випадків
використовується програма М.Є.Док.

–

к о ж ви віддаєте перевагу іншій програмі, ми будемо
використовувати її.


Я щ

к о ви підприємець без найманих працівників, ми готуємо
звітність через електронний кабінет платника на сайті ДПС
України.

Я щ

к о ви юридична особа без ПДВ й з мінімальною
діяльністю - звітність готується аналогічно.

Я щ

–

Звітність можлива в паперовому вигляді шляхом надсилання її
через Укрпошту цінним листом з описом вкладень.

У випадку з надсиланням звітів у паперовому вигляді є три
варіанти:
Ми готуємо звіт і із заповненою описом пересилаємо клієнту в
електронному вигляді. Клієнт сам роздруковує, підписує, ставить
печатку (у разі її наявності) і відправляє звіт по пошті самостійно.

–

–

Ми відправляємо звіт клієнту в електронному вигляді, він
підписує, ставить печатку і відправляє його поштою нам, а ми
вже пересилаємо його в держорган.

–

Клієнт підписує звіт у нас в офісі. Або ми можемо відправити його
поштою в уже роздрукованому вигляді.

Аналогічно відбувається і листування з держорганами. Ми
висилаємо в електронному вигляді клієнту лист, який він може
підписати і самостійно відправити в держорган, або він може його
підписати і відправити, щоб ми відвезли/переслали в відповідну
організацію.
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К

епартамент
бухгалтерського облік
Д

епартамент юридичного
супровод ення бізнес

  

Д
у


ж

Адреса: 

  

у


Адреса:
 

м. Харків, пр. Гагаріна, будинок (будівля ХЦНТЕ )
поверх 8, офіс .


м. Харків, майдан Конституції, будинок 1 (Палац праці)
під’їзд , поверх , офис -0

Телефони:
 

Телефони:
 

+3

+3

4

64

+3

8 (057) 7 2-27-42
 
8 (099) 02 -27-42

3

6

E-mail:
 
cba

.

buh@gmail

.

І ,
 

3

+3

8 (0 7) 579-58- 8
 
8 (050) 40 -7 -85

6

E-mail:
 
com


6

3

3

6

.

zarajsky@gmail com

Сайт: 

. .

cba net ua
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