
НИЕ ПРАВИМ ЗА ВАС:
•	 Счетоводни	услуги
•	 Данъчни	услуги	
•	 ТРЗ	и	личен	състав
•	 Лични	финанси
•	 Консултации	
•	 Регистрации	по	ЗДДС

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Професионалният	екип	на	МКАФИНАНС	пре-
доставя	на	своите	клиенти	винаги	актуална	и	
проверена	информация,	добри	практики	и	полез-
ни	съвети	за	успеха	и	растежа	на	техния	бизнес.	
Нашите	клиенти	търгуват	в	България,	в	Европа	
или	в	трети	страни,	за	нас	това	не	е	проблем,	
ние	им	съдействаме	да	се	справят	винаги	и	с	вся-
какъв	вид	предизвикателства.	Така	им	осигуря-
ваме	спокойствие	и	сигурност,	а	им	спестяваме	
и	време,	в	което	те	могат	да	се	фокусират	върху	
бизнесите	си.	

ТРЗ УСЛУГИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
•	 Администриране	на	заплати	и	трудови	

отношения;
•	 Поддържане	на	лични	досиета	на	служителите;
•	 Изчисляване	на	разходите	за	труд,	задълженията	

за	данъци	и	осигуровки	и	изготвяне	на	разчетно-
платежна	ведомост;

•	 Подготовка	на	нареждания	на	осигуровки,	
данъци	и	заплати;

•	 Изчисление	на	хонорари	на	външни	
изпълнители;

•	 Издаване	на	служебни	бележки	и	удостоверения;

Членството	в	тези	организации	ни	дава	повече	
възможности	за	взаимодействие,	както	и	защита	
пред	изпълнителната	и	законодателната	власт

КОИ СМЕ НИЕ: 
Професионалистите	в	екипа	на	МКАФИНАНС	ЕООД	,	имат	богат	опит	в	обслужването	на	фирми	от	раз-
лични	сфери	на	бизнеса	–	търговия,	ресторантьорство	и	кетъринг,	производство,	онлайн	услуги,	марке-
тинг	и	реклама,	транспорт,	охрана	и	сигурност,	юридическа	дейност	и	други.	Партньори	са	ни	адвокати,	
банки,	фирми	за	трудова	медицина,	реклами	агенции,	бизнес	организации	и	други.	За	нас	на	първо	място	
е	клиента,	и	той	винаги	получава	най-високото	качество	на	обслужване.	Винаги	сме	на	разположение	за	
нуждите	на	своите	клиенти.		

МКАФИНАНС предоставя на своите клиенти 
следните допълнителни услуги: 
•	 Съставяне	и	издаване	на	фактури	за	продажби
•	 Консултация	при	планиране	ресурсите	на	

предприятието	и	тяхната	оптимизация
•	 Консултация	по	необходимост	от	софтуер
•	 Посещение	на	държавни	институции	от	името	на	

клиента	
•	 Предоставяне	на	индивидуални	финансови	

справки,	които	улесняват	управленските	
решения	

•	 Работим	в	сътрудничество		с	адвокати,	от	които	
нашите	клиенти	могат	да	получат	ефективна	
правна	помощ	и	консултация

Клинетите	обикновено	имат	високи	очаквания!	
Ние	обикновено	ги	надскачаме!	Разбираме	нужди-
те	и	желанията	им	и	доказваме	ежедневно	колко	
са	важни	за	нас.	

ГОРДИ ЧЛЕНОВЕ СМЕ НА:   
ACCA, IPSB, BNI, GENTIA ALLIANCE, BBBA

КАК ПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА?
Лесно!	Като	си	вършим	работата.	
Помагаме,	като	обслужваме	адекватно	и	навреме!	
Документи	ли…?
Ние	го	правим	най-добре,	идваме	при	вас.		
Можем	да	вземем	документите	от		
определените	за	това	места:
•	 Офис		
•	 Магазин	
•	 Търговски	обект	
•	 Склад	
•	 Вашия	дом	

Изпращате	и	получавате	документите	по	кури-
ер,	когато	ежедневието	ви	е	забързано.	Услуга,	
която	МКАФИНАНС	предоставя	на	своите	кли-
енти	безплатно.

Помагаме на бизнеса чрез дигитално счетовод-
ство което предоставя редица  
възможности и ползи: 
Изцяло	интернет	базирано	счетоводство	-	
документите	се	изпращат	в	електронен	вид,	
съхраняват	се	облачно	и	на	собствен	сървър.	
Гарантираме	сигурността	на	документите	на	
своите	клиенти.	

ПРАВИМ ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ПО ИНОВАТИВЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН НАЧИН!

ПОМАГАМЕ НА МЕНИДЖЪРИ И 
СОБСТВЕНИЦИ НА МАЛЪК И СРЕДЕН 
БИЗНЕС, КОИТО НЕ РАЗБИРАТ - 
ФИНАНСОВА ТЕРМИНОЛОГИЯ ДА 
ПОДЪРЖАТ ДЕЛАТА СИ В РЕД.

•	 Предоставяме навремени справки и отчети. За 
нас е изключително важно, когато справките са 
необходими, да ги имате. 

•	 Придружаваме Ви до държавните институции, за 
да не изпадате в неудобни ситуации. В повечето 
случаи, ние вършим тази работа, за да можете да 
се концентрирате върху вашия бизнес. 

•	 Нашият голям екип от професионалисти е напълно 
запознат с новите промени и изисквания. Ние сме 
постоянно информирани и в крак с всички новости. 
Предоставяме Ви информацията, на разбираем 
език. 

•	 Посещаваме Вашите обекти и взимаме 
документите всеки месец от вас в удобно време. 
Също така приемаме документи онлайн или с 
куриер за наша сметка. 

•	 Няма излишни драми или трудности. Много от 
нашите клиенти са доволни от това, че всичко при 
нас се случва с лекота. 

•	 За 10 години опит сме научили много! Имаме много 
контакти, които с удоволствие Ви предоставяме, 
когато имате нужда от тях. Ние сме винаги на 
разположение, в добро настроение и с готовност 
да помагаме. 


