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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Вътрешният контрол е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и
консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Предмет на дейност:
Консултантски услуги на най-високо ниво по задание на клиента за установяване на
физическите наличности на стоки и материали.
Целта на фирмата ни е да предоставим на своите клиенти пълна гама от услуги в областта на
извършването на инвентаризации и тематични проверки, като предлагаме и най-добрите
възможни решения на проблемите.
Ние се ангажираме с всички сложни задачи, доказвайки на нашите клиенти, че няма
нерешими проблеми и те винаги могат да разчитат на бърза и качествена помощ.
Фирмата предлага следните услуги:
1. Провеждане на междинни и пълни инвентаризации на всякакъв вид обекти:
2. Предотвратяване на злоупотреби от персонала на фирмата.
3. По-добро използване на активите и намаляване на брака.
4. По-добра документална обезпеченост.
5. Намаляване на постоянните разходи на фирмата за ревизии.
6. Таен клиент по задание на клиента – нова услуга
Методи на работа:
• Надеждност и коректна финансовата отчетност;
• Разследване и възпиране на измамите от служителите във Вашият обект;
• Защита на Вашите активи от евентуални кражби;
• Съвети за подобряване на сигурността и доверието към служителите във Вашата
компания;
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Видове инвентаризации/ревизии/ :
- годишни и текущи, съобразно характера на производствения или търговски процес;
- пълни или частични;
- дневни, нощни или в почивни дни;
- инвентаризации по абонамент на клиента;
- инвентаризации с договори: месечни, годишни, текущи, внезапни, нощни по сигнали
и други;
- инвентаризации на инвентара на всички учредения, заводи, ведомствени
институции, болници, училища, библиотеки, аптеки и др.;
- възможност на екипа да инвентаризира с ръчен терминал, собственост на клиента.
Изготвяме доклад с необходимата информация за резултатите от инвентаризацията на
различни нива във Вашата компания, установява пропуските и слабостите, като предлага
мерки за тяхното отстраняване.
Провеждане на инвентаризации в:
• Заведения, барове, дискотеки;
• Магазини – хранителни стоки, алкохол цигари;
• Заводи, производствени предприятия, хотели, фабрики;
• Други обекти в зависимост от предмета на дейност на клиента;
СПАЗВАНЕ НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ОТНОСТНО ВАШАТА ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ !

Екип:
Служителите на „КОЛИН ГРУП“ ЕООД са с разностранен и богат професионален опит.
Фирмата разполага със свои екипи от ревизори, с възможности за осъществяване на
инвентаризации на територията на цялата страна.
Всички служители в „КОЛИН ГРУП“ ЕООД са с чисто съдебно минало.
Стремежа на Компанията ни е да предоставим напълно компетентна и надеждна
информация на клиента.

Ценообразуване:
Нашата дейност по извършване на инвентаризации е свързана с обема, времето за
извършване на работата, броя на екипа и от това дали са годишни или текущи, пълни или
частични, дневни, нощни или в почивни дни.
За всяко запитване се изготвя индивидуална писмена ценова оферта и се изпраща на
подаден от Вас e-mail адрес, за потвърждение.
Фирмата предоставя фактури за всяка извършена услуга.
Плащането се извършва по банков път.
ИСКАМЕ НАШИТЕ УСЛУГИ ДА ИМАТ СТОЙНОСТ ЗА ВАС.
Оставаме на разположение и очакваме вашите въпроси и запитвания, за да откликнем на тях.
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