
مجموعه خدمات مالی و مالیاتی متین

تداوم ارتباط با مشتریان = اعتبار ما



معرفی گروه:

گروهی از مدیران مالی و کارشــناســان ارشــد مالیاتی گرد هم آمدند تا جهت آماده 

سازي کسـب و کارها در این بسـتر مالیاتی آن ها را هدایت کرده تا کمترین زیان را از 

بابت اضافه پرداخت مالیات متحمل گردند .

گروه مشــــاورین مالی و مالیاتی متین ، از سال 1390 در تهران و سایر شهرستان ها 

خدمات مالی و مالیاتی ارائه می نماید، گرچه فعالیت  کلی شرکت “متین مشـــــاور 

تهران” در امور مشـاوره از جمله مشـاوره کســب و کار ، حقوقی ، مالی  ومالیاتی می 

باشد . اما کارگروه هایی بصورت تخصصی در زمینه هاي مذکور فعالیت می نمایند که 

در این کاتالوگ  به صورت اختصـاصی فعالیت گروه مشـاورین مالی و مالیاتی متین را 

شرح می دهیم.

ماموریت گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین :

ماموریت مهم این گروه ، هدایت سـازمان ها به سـوي حرفه اي شــدن در زمینه هاي 

مالی و مالیاتی می باشد ، بسیاري از سازمان هاي کشور عزیزمان ، همچنان به صورت 

سنتی در زمینه مالی فعالیت می کنند ، که بروز شـدن و اسـتفاده از متدهاي روز دنیا 

می تواند به کسـب و کار آن ها کمک بسـیار شایانی نماید ، از این رو گروه مشــاورین 

مالی و مالیاتی متین تمام همت خود را در راســــتاي به روز رســـــانی دانش مالی 

کارفرمایان و همچنین ارتقاي سطح علمی کارمندان سازمان ها قرار داده است و امید 

است با همکاري مدیران ارشد سازمان ها این ماموریت مهم گروه تحقق یابد و در بازار 

رقابتی که هر روزه نیاز به استفاده از دانش هاي روز دنیا در رقابت بیشــتر و بیشـــتر 

خواهد شد ، این سازمان ها را در راستاي موفقیت هدایت نماید .
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:خدمات گروه :

خدمات مالی این گـروه به مـشاوره ختم نمی شـود، با مجـموعه اي جوان و البته 

آموزش دیده که با دانش روز دنیا آشنایی الزم را دارند مشغول خدمات رسانی به 

هموطنان عزیزمان در تهران و شهرستان ها می باشد.

عمده ترین وظایف این گروه شامل:

اعزام حسابدار مجرب به سازمان ها و موسسات

استقرار نرم افزارهاي مالی

ثبت اسناد حسابداري

تهیه گزارشات مدیریتی، شامل:

گزارش نقطه سربه سر

بهاي تمام شده محصوالت تولید شده

و یا بهاي تمام شده محصوالت بازرگانی

گزارشات نقدینگی

گزارش تراز حسابها

گزارشات سود وزیانی و تحلیل آن

تحریر و تهیه آئین نامه مالی و معامالتی سازمان ها

تحریر و تهیه فرآیند هاي مالی سازمان ها (همانطور که مستحضر هستید یکی از 

پیچیده ترین فرآیند هاي موجود در کلیه سازمان ها فرآیند هاي مالی می باشد) 

که مجموعه مالی متین با بهره گیري از مدیران مالی مجموعه ها و همچنین 

دانش تخصصی در این زمینه در زمان مشخصی نسبت به تحریر فرآیند هاي مالی 

اقدام و نسبت به اجرایی شدن آن مسئولیت خواهد داشت

تحریر آئین نامه کنترل هاي داخلی هزینه ها

و سایر آئین نامه هاي مربوطه

تمامی خدمات فوق زیر نظر بهترین و با تجربه ترین مدیران مالی به کارفرمایان عزیـز 

خدمات رسانی می شود .
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خدمات مالیاتی گروه مشاورین مالی  ومالیاتی متین:

گـروه خـدمات مـالیـاتی مـتـین تـیم کامالً جـدا و البته همگام ساز با تیم مالی 
مجموعه متین می باشد.

در زمیـنه خدمات مالیـاتی گروه مالیاتی متین تبحر بسیار خاص و البته خدمات 
متـنـوعی ارائه می نمـاید، عملکرد مـوفق گـروه مالیاتی متـین باعث شده است 
مجـموعه هاي بسیاري از خـدمات این گروه به صـورت مشـاوره اي و یا استقرار 

استفاده نمایند و رضایت تک تک مشتریان براي ما حرف اول را می زند:

از جمـله خدمـاتی که گـروه مالیـاتی متین زیر نـظر کارشـناسان ارشد مالیاتی، 
ممـیزین بازنشسـته سازمان امور مالـیاتی انـجام وظـیفه می نـماید می توان به 

:خدمات ذیل اشاره نمود.

تهیه و ارسال  اظهارنامه عملکرد

تهیه و ارسال گزارشات فصلی

تهیه و ارسال گزارشات ارزش افزوده

تحریر لوایح مالیاتی

تحریر دفاتر قانونی

حضور در جلسات دفاعیه

مشاورهاي تلفنی و حضوري کارشناسان

ثبت نام کد اقتصادي

ثبت نام پرونده ارزش افزوده

و صفر تا صد مباحث مالیاتی از ارسال اظهارنامه تا دریافت برگه قطعی به صورت 
.تخصصی جزء وظایف واحد مالیاتی متین می باشد.

همچنین یکی از نکات مثبت و آینده نگري گروه مالیاتی متین ارائه آموزش هاي 
کاربردي به مدیران ، کارشناسان و صاحبین کسب و کار می باشد.

تداوم ارتباط با مشتریان = اعتبار ما

www.matinaccounting.com
matinaccounting

09120757959



مشتریان  و سهم بازار :

با توجه به اینکه خدمات  مالی و مالیاتی شـامل کلـیه کسب و کار ها و صاحبین 
مشـاغل می شـود ، لذا بازار رقابـتی بزرگ و همچـنین بسترهاي فعالیت در این 
حوزه بسیار می باشد ، گروه مـشاورین مالی و مالیاتی متین در فعالیت هاي ذیل 

با شرکت هاي بسیاري همکاري می نماید که برخی از آن ها نام خواهیم برد:

در زمینه خدماتی و بازرگانی:

شرکت فرا ماشین جهان فیدار

شرکت پایا فراز ماشین

شرکت دایان ماشین

آسام پارت ماشین

شرکت آسا صداقت ماندگار

شرکت آرمان تجارت فرداد

در زمینه تولیدي:

رستوران ایتالیاتی ژینکو

شرکت زرین جاودانه خوانسار

شرکت ارژن

شرکت زاگرس چوب

برند خانه مبلمان رادز

در زمینه خدمات:

شرکت کارما

شرکت توسعه دهندگان شهاب زرین

شرکت زنجیره شیمی

شرکت گلگاه

شرکت آریا الکترو قائم

شرکت دیده بان نظم و امنیت دي
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مزیت رقابتی :

با تـوجه به اینـکه بازار فعالیت این گروه بسیار بسیار رقابتی می باشد و یکی از 

عوامل تاثیر گذار در جذب مشتري قیمت خدمات ارائه شـده می باشد ، لذا این 

گروه عالوه بر حضور مدیران مالی و ایجاد حلقه ارتباطی موثر براي ارائه بهترین 

و با کیفیت ترین خـدمات ، از منظر قیمت خـدمات ارائه شده نیز مزیت بهتري 

نسبت به سایر رقبا دارا می باشد ، دلیل این امر تعدد باالي سازمان هایی که به 

آن ها خدمات ارائه می دهیم.

با ایجاد و ارائه خدمات بسیاري ازکارشناسان مجموعه پس از گذراندن دوره هاي 

آموزشی این گروه و هـدایت توسـط مدیران مالی باتجربه به جرگه مدیران مالی 

می پیوندند و با این امر گروه ارتباطی و حلقه بسیار حرفه اي از مدیران مالی را 

در آینده نیز خواهیم داشت.
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