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LIST REFERENCYJNY
dla Biura Rachunkowego RENOMA Anna Rojek

Pani Anna I{ojek, wtaścicielka Biura Rachunkowego RENOMA Anna Rojek z siedzibą w
Radomiu, ul. l]ÓznlQzna 3 lok. II7, świadczyła ustugi księgowe dla Action Radom Sp. '
o.o. Z sieclzibąw Radomiu' w latach : od 1999 do dnia likwidacji SpÓłki w2010 r., wtym
c1o kwietnia 2005 r' _ jako GłÓwna Księgowa, następnie do marea 2010 r. _ jako Biuro
Rachunkowe RIINOMA Anna Roiek.

Action Radom Sp. ' o.o' to hurtownta sptzętu komputerowego' a w latach 1999 do 2002
takŻe - dealer samochodÓw marki SEAT. Była to jednocześnie społka powląZarlaZ
AC'|ION S.A. z stedziba w Warszawie.

Pani Anna I{ojek prowadziła kompleksową obsługę księgową SpÓłki, ktÓrej zakres
obcjrnor,vał:

prowaclzenie ksiąg rachunkowych, rozllczen podatkowych (PIT, CIT, VAT.)'
prowadzenie spraw kadrowych, ptacowych, rozhczen z ZIJS,
Sprawozdawczość finansowa oraz d|a potrzęb GIJS,
opracowanie innych Sprawozdaó na wewnętrzne potrzeby Zaruądu,
Sprawozdawczość sporządzana dla ACTION S.A. napottzeby konsolidacji (przed
wejścierrr ACTION S.A. na rynek giełdowy) i inne .

Sprawozdania finansowe SpÓłki były corocznie badane przez Biegłych
Ręwidentow z tak renomowanych firm jak: Rewit, BDo oraz Bilkon tprzyjmowane były
bęz zastrzeŻen.
W latach lg9g-2010 przeprowadzane były wielokrotnie kontrole Urzędu Skarbowego
otaz lJrzędu Kontroli Skarbowej . i nigdy nie stwierdzono nieprawidłowoŚci i uchybien w
zakre s i e pro wadzeni a ks i ąg ot az prawidłowo ś c i rc z|tczen po datkolvych.

Analiz'il ąc lata wspÓłpracy Z Anną Rojek orazjej Biurem Rachunkowym,
mogę z pełnym przekonaniem zarekomendować usługi świadcz onę prZęZ Biuro
Rachunkowe RENOMA z siedzlbąw Radomiu' Jest to rzęte|na, solidna firma,
gwarantująca W pełni profesjonalne usługi.
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