
Кои сме ние  

„Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД  е създадена през 2000 г. Ние сме екип от амбициозни и 

висококвалифицирани професионалисти в областта  на счетоводството, данъците и правото. 

„Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД  е член на: 

�  Асоциация на специализираните счетоводни предприятия; 

�  Сдружение Конфиндустрия България; 

Нашата основна цел е 

� да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги; 

� да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото 

законодателство в Република България; 

� да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти; 

� да информираме текущо нашите клиенти за тяхното финансово състояние, като 

ежемесечно изготвяме справки относно приходите им, разходите им, финансовия им 

резултат, вземания и задължения; 

� да работим с индивидуален подход към всеки клиент; 

Ние предлагаме 

Качествени и висококвалифицирани услуги на български, италиански и английски език. 

Нашите услуги са разделени в няколко модула: 

� Модул“Счетоводство, ТРЗ и Личен състав“ 

 

� цялостна организация на счетоводството, съобразена с дейността на клиента и нуждите 

му от текуща информация; 

� съставяне на годишни финансови отчети; 

� съставяне на консолидирани финансови отчети; 

� изготвяне на междинни финансови отчети; 

� данъчно планиране и данъчна защита; 

� оптимизиране на данъците съгласно разпоредбите на действащото законодателство на 

Република България; 

� изготвяне на справки по специално задание и изискване на клиента; 

 

� Модул “Консултантски услуги“ 

� Модул “Административни услуги“ 

� Модул “Допълнителни услуги“ 

� Модул “Независим финансов одит“ 

При необходимост от допълнително експертно съдействие, „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД 

работи и с външни консултанти в областта на данъците, финансите, одита и правото.  

 Защо да изберете нас : 

� За Вас работи цял екип от професионалисти в областта на счетоводството, данъците и 

правото; 



� Ние работим с индивидуален подход към всеки клиент и ще задоволим всички Ваши 

изисквания за текуща отчетност и обратна връзка; 

� Ние ще представляваме и защитаваме интересите на Вашето дружество пред данъчната 

администрация; 

За да се свържете с нас е достатъчно: 

� Да ни пишете на е-mail: elvada@elvada.com  

� Да посетите нашия сайт: www.elvada.com 

� Да се обадите на телефоните ни в офиса: +35929717768; +35929717769 

За нас интересите на клиентите са най-важни! Ще се радваме, ако станете един от 

тях! 

 


