NOWY WYMIAR
DORADZTWA PODATKOWEGO

WSPIERAMY
OD 22 LAT

Poleć nas znajomym!
Premia w wysokości pakietu START.

WSPIERAMY OD 1993 ROKU
ADF Lidmar jest firmą audytorsko -doradczą dostarczającą profesjonalne usługi na najwyższym
poziomie w zakresie audytu, rachunkowości, doradztwa podatkowego oraz finansowego i
gospodarczego, zarówno dla krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Działalność gospodarcza ADF Lidmar jest objęta obowiązkowym
ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, prowadzenia
ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo - płacowych, ZUS oraz innych
czynności zawodowych.
Mamy silną i ugruntowaną markę na rynku. Naszymi klientami są/były instytucje samorządowe,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa osób fizycznych i prawnych oraz spółki współpracujące
z Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych.

Naszą działalność opieramy na kadrze o wysokich kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym zdobytym w trakcie wieloletniej pracy
dla wymagających klientów.
Cieszymy się opinią solidnej i wiarygodnej firmy, co jest wynikiem ciągłej dbałości o podnoszenie jakości
świadczonych przez nas usług.

Wzorcowa Kancelaria roku 2006 oraz 2009, wyróżnienie Doradzam
Doradcom, przyznany w 2014 roku Certyfikat ISO 26 000 przez
Stowarzyszenie Podatników w Polsce - zobowiązuje i jest
gwarantem sprawdzonych procedur oraz bezpieczeństwa.
Naszą działalność opieramy na kadrze o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu
zawodowym zdobytym w trakcie wieloletniej pracy.
Międzynarodowa Norma dotycząca społecznej odpowiedzialności - Certyfikat ISO 26 000 i inwestycje
w najnowocześniejsze technologie IT gwarantują najwyższą jakość naszych usług oraz płynną
komunikację.
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WIRTUALNA KANCELARIA
Prestiżowy projekt ADF Online jest skierowany do przedsiębiorców oczekujących obsługi
finansowo-księgowej alternatywnej dla tradycyjnej księgowości.

SCHEMAT DZIAŁANIA

Dowolne miejsce

Klient ADF Lidmar
Dowolny komputer

Internet

Centrum Danych
ADF Lidmar

Dowolna pora

ZDALNA PRACA W MODELU ADF ONLINE, TO SUKCES W WYMIARZE XL





Pełna kontrola nad operacjami gospodarczymi i zasobami
Automatyzacja prac oraz minimalizacja ryzyka powstawania błędów
Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz poprawa efektywności działania firmy
Dostęp do danych finansowych i kontakt z ADF Lidmar jest możliwy przez 24 godziny

Usługa ta obejmuje nie tylko podgląd danych finansowanych na
stronie internetowej, ale także możliwość wprowadzania
dokumentów w uzgodnionym zakresie do systemu finansowoksięgowego i/lub kadrowo - płacowego.
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USŁUGI INNOWACYJNE
UNISONO
System UNISONO Flow to innowacyjna usługa, która umożliwia zamianę papierowych faktur na dane
elektroniczne oraz ich automatyczne wczytanie do systemu księgowego.

Kompleksowy system skanowania dokumentów oraz OCR automatycznego rozpoznawania danych z faktur obniża koszty,
usprawnia organizację pracy, obieg dokumentów i jest nowym
standardem współpracy.
UNISONO Flow to OCR i archiwum elektroniczne w jednym.

PULPIT MENADŻERA
Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa,
z każdego miejsca na świecie ma dostęp do danych finansowych, kadrowych i wielu innych o swojej
firmie, poprzez przeglądarkę internetową.

Dostęp do informacji zarządczej poprzez Pulpit Menadżera pozwala
elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie
przewagi konkurencyjnej.

NADZÓR KSIĘGOWY
Nadzór księgowy oferujemy jako alternatywę dla prowadzenia ksiąg obejmujący comiesięczny przegląd
ksiąg u klienta, w ramach którego dokonujemy weryfikacji księgowań z dokumentami źródłowymi oraz
rozliczeń podatkowych.

POGOTOWIE KSIĘGOWE
Pogotowie księgowe to zastępstwo personelu podczas długotrwałych nieobecności, np.
zastępstwo głównej księgowej podczas urlopu macierzyńskiego.

Prowadzenie ksiąg może być prowadzone na różne sposoby, np.
zdalnie na systemie informatycznym klienta - w praktyce to
oznacza, że nasi specjaliści dokonują księgowań, tak, jakby
pracowali w biurze u klienta.
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WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG
STOSUJEMY RABATY CENOWE I PROWIZJE




Pakiet Start na okres 2 miesięcy dla zmieniających biuro rachunkowe
Pakiet Start na okres 3 miesięcy dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Prowizja za polecenie w kwocie miesięcznego Pakietu Start dla każdego, kto poleci nasze usługi, pod
warunkiem podpisania umowy z tym klientem.

Jesteśmy skuteczni i odpowiedzialni w tym co robimy, dlatego
z powodzeniem obsługujemy klientów krajowych i zagranicznych,
stosując wysokie wymagania co do standardów rachunkowości oraz
norm wykonywania zawodu.

OUTSOURCING JEST NARZĘDZIEM OPTYMALIZUJĄCYM BIZNES





Bierzemy pełną odpowiedzialność
Stosujemy konkurencyjne ceny usług
Stawiamy na profesjonalizm i rzetelność
Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo danych

Raportowanie w zależności od potrzeb klienta, także w języku
angielskim lub niemieckim.

TWOJA DECYZJA BĘDZIE STRZAŁEM W 10-TKĘ
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż
nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy
zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.
Henry Ford, rok 1923

Żywimy nadzieję, że niniejszy krótki opis naszych działań przekona Państwa do wyboru naszej firmy,
jako solidnego partnera do współpracy.
Na pytania odpowie
Marian Jankowski
doradca@lidmar.com.pl
502 559 909
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