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Holiday Inn

W wyniku zapytania ofertowego wybralismy firm^ J.K.F Spotka z o.o. z siedzibq w
Skierdach ul. Puszczyka 19 do przeprowadzenia inwentaryzacji srodkow trwafych i
wyposazenia Hotelu Holiday Inn w Jozefowie pod Warszaw^.
Zakresem umowy obj^to spis z natury, oznakowanie etykietami z kodem kreskowym oraz
rozliczenie do ewidencji ksiqgowej za okres ostatnich 4 lat, z uwzgl^dnieniem rozliczenia
inwestycji budowy hotelu ,w podziale na dwoch wtas'cicieli.
Spisano ponad 6 tys. pozycji, w czasie 4 zaledwie dni. Dodatkowo zliczono zapasy hause
keepingu i wyposazenie gastronomii. W rezultacie otrzymalismy wiarygodne wyniki spisu
z natury, wykazano nadwyzki i niedobory, okreslono przedmioty wymagaj^ce naprawy,
przedmioty przeznaczone do likwidacji oraz dokladne miejsca ich uzytkowania.
Proces rozliczenia ewidencji byt bardzo skomplikowany i wymagat duzej wiedzy
merytorycznej pracownikow JKF oraz statej wspotpracy z menadzerami hotelu.
Spis z natury zostat przeprowadzony bardzo sprawnie i profesjonalnie, bez zaktocania
biez^cej obslugi Klientow hotelu. Na podkreslenie zastuguje kultura osobista
wykonawcow spisu, bardzo dobra organizacja pracy i catos'ci projektu.
Wtasciwy sposob podejscia do inwentaryzacji i wiedza merytoryczna pracownikow J.K.F
zastuguje na najwyzsz^ ocen^ a terminowosc oraz wysoka jakosc swiadczonych ushjg jest
dla nas przyktadem dobrej wspotpracy.
Rekomenduj^ wspotprac^ z firmq JKF Spotka z o.o. w zakresie przeprowadzania
inwentaryzacji s'rodkow trwafych i calkowitego rozliczenia danych ze spisu z natury do
ewidencji ksi^gowej oraz jako merytorycznego
doradc^ w zakresie ushig
inwentaryzacyjnych i zarz^dzania maj^tkiem hotelu.
Wobec tak dobrze ukladaj^cej siq wspotpracy zaprosilismy firm^ JKF do wykonywania
comiesi^cznych inwentaryzacji naszych zapasow w magazynach i gastronomii i jestes'my
bardzo zadowoleni z wynikow tej wspotpracy.
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