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Αναφορά: Εμπιστευτικό έγγραφο για Προσφορά συνεργασίας

Αγαπητοί συνεργάτες,
Ευκαιρία δοθείσης, επικοινωνούμε και προσφέρουμε χέρι συνεργασίας. Στόχος είναι η
επίτευξη μιας τέτοιας επαγγελματικής συνεργασίας ώστε να αποτελέσει πηγή
επιπρόσθετων ωφελημάτων για την επιχείρηση σας. Επιζητούμε πάντοτε την ποιοτική
αξία υπηρεσιών ώστε να υπάρξει πλήρης απόδοση μια τέτοιας επένδυσης.
Θεμελιώδες αποτελεί για μας η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ποιότητα που
πηγάζει

μέσα

από

τρίπτυχο

εμπιστοσύνης-εχεμύθειας,

εντιμότητας

και

αντικειμενικότητας. Βασιζόμαστε σε ουσιώδης πυλώνες, που αφορούν προσεγμένη
επαγγελματική ικανότητα, φροντίδα, επιμέλεια και ακεραιότητα ώστε οι υπηρεσίες μας
να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών μας.
Σκεπτόμενοι πάντοτε τον πελάτη, επιζητούμε την δημιουργία ποιοτικής αξίας υπηρεσιών
ώστε να υπάρξει πλήρης απόδοση της επένδυσης.
συμφώνως της

Προσεγγίζουμε κάθε ανάθεση

φιλοσοφίας μας αλλά και συμφώνως των αναγκών του πελάτη.

Στηριζόμαστε πάντοτε στην συνεχή και εποικοδομητική επικοινωνία αλλά παράλληλα και
στην συνεπή και ακριβή παραχώρηση πληροφοριών από πλευράς του πελάτη.
Ποιοι είμαστε;
Ως διευθύνων σύμβουλος του οίκου BNCMC Network Ltd, και ως επαγγελματίας του
τομέα είμαι μέλος στα ακόλουθα επαγγελματικά σώματα: ΣΕΛΚ, FCCA (Association of
Chartered Certified Accountants), IIA (Institute of Internal Auditors) and ACFE
(Association of Certified Fraud Examiners), κατέχω MSc in Finance and Banking, BSc
in Applied Accounting και φέρω το δικαίωμα να αναγράφω τον τίτλο C.A.T., ως ACCA
Certified Accounting Technician.
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Δεξιότητες,

ικανότητες

και

εμπειρία

αρκετών

ετών

που

αποκτήθηκαν

και

επικεντρώνονται στους τομείς εισαγωγών, τελωνειακής εκκαθάρισης και αποθήκευσης,
εμπορικών συναλλαγών λιανικού και χονδρικού εμπορίου, βιομηχανίας τροφίμων και
οικοδομικών υλικών ελεγκτικού ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών κυρίως σε
θέματα εσωτερικής και οικονομικής διαχείρισης, διαδικασιών και ελέγχου καθώς και σε
ότι αφορά στήσιμο και εφαρμογή λογισμικών συστημάτων, μια λίστα όμως που δεν έχει
εξαντληθεί.
Συγκεκριμένα μπορούμε να συνεισφέρουμε με τις ακόλουθες υπηρεσίες
•

Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων

•

Προετοιμασία

ενοποιημένων

καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων

και

συμφωνία των λογαριασμών των εταιρικών μερών κάποιου ομίλου
•

Στήριξη στο λογιστήριο σας και προεργασία για αναφορές και παράδοση μιας
ολοκληρωμένης εικόνας συναλλαγών που επιζητείται από τους ελεγκτές κατά τον
υποχρεωτικό ετήσιο έλεγχο που διενεργείται (Data completeness and accuracy)

•

Ετοιμασία Αναφορών διαχείρισης (Management Reporting)
Προϋπόθεση για έγκαιρη και συνεπή ανταπόκριση είναι απαραίτητη και
αναγκαία η στήριξη του πελάτη σε θέματα όπως:
o

Ακριβή δεδομένα καταχωρήθηκαν στο λογιστικό σύστημα

o

Αποδοτικότητα του λογιστηρίου

o

Συνέπεια λογιστικού συστήματος και διαδικασιών με τις προκαθορισμένες
επιχειρηματικές στρατηγικές του πελάτη

•

Ετοιμασία και επεξήγηση οικονομικών ή μη δεικτών (KPIs)

•

Βοήθεια στην ετοιμασία οικονομικού πλάνου (Financial and Budget Planning)

•

Έλεγχος εσωτερικών διαδικασιών, εισηγήσεις για βελτίωση και παρακολούθηση

•

Μελέτη, στήσιμο, εφαρμογή και παρακολούθηση συστήματος αναφορών

•

Στήριξη για εταιρική συμμόρφωση

•

Έλεγχος συναλλαγών και ετοιμασία ΦΠΑ

•

Συμφωνία λογαριασμών με προμηθευτές ή τρίτα μέρη

•

Μελέτη και ετοιμασία, εάν είναι εφικτό, ταμειακής διαχείρισης

•

Στήριξη στην αποτελεσματική διαχείριση χρεωστών και προμηθευτών

•

Προσφορά και στήριξη για ότι περαιτέρω ζητηθεί, νοουμένου ότι είμαστε σε θέση
και την ευχέρεια να το πραγματοποιήσουμε είτε μέσω εμάς είτε μέσω
επαγγελματιών συνεργατών
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Η παρούσα επιστολή αποτελεί μια προσφορά συνεργασίας προς τον οργανισμό σας,
διέπεται από εμπιστοσύνη-εχεμύθεια και δίνει τα ωφελήματα και πλεονεκτήματα των
υπηρεσιών που προσφέρονται από σοβαρούς επαγγελματίες του τομέα.
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή και τον χρόνο που αφιερώσατε.
Συνεχίζοντας, θα ήθελα να αναφέρω, ότι ευελπιστούμε στο να ικανοποιήσουμε τις
προσδοκίες σας και προσμένουμε σε θετική ανταπόκριση σας. Και ολοκληρώνοντας, θα
ήθελα να ζητήσω όπως αποδεχθείτε τις εκ των προτέρων ευχαριστίες μου.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της
BNCMC Network Ltd

Μαρία Αντωνίου
Διευθύνων Σύμβουλος
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