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 قلب تپنده هر ســــازمانی درهر نقطه از جهان پهناور، واحد 
مالی آن ســـازمان می باشـــد ، بنابراین خروجی واحد مالی 
(گزارشات)، بیشــــترین سهم در افزایش سودآوري و برنامه 

ریزي آتی مدیران ارشد را ایفا می نماید.
تهیه گزارشات مالی می بایســــــت برمبناي استاندار دهاي 
تعریف شده جهانی باشد تا بهترین و بیشــــترین کمک را به 
برنامه ریزي مدیران ایفا نماید. استانداردهاي گزارشـات مالی 

سه مولفه مهم را تحت شعاع قرار می دهد:
←آن سه مولفه عبارت اند از : کارایی ، اثر بخشـی وصرفه 

اقتصادي.
← بررسی عوامل فوق تحت قالب حســــابرسی عملیاتی در 
سازمان ها پیاده سازي م یگردد، این حســــابرسی جداي از 
حسابرسی صورت هاي مالی که در ایران بیشـتر جنبه الزامی 

ونمایشی دارد، می باشد.
در بحث حســـابرسی عملیاتی کلیه واحد هاي سازمان نظیر 
(فروش، بازرگانی، اداري و مالی) از منظر کارایی ، اثربخشـی و 

صرفه اقتصادي مورد بررسی قرار میگیرد.
 مجموعه ما ، فـــــرآین دها ،تدوین آیی ننام هها ، تهیه بودجه 
سازمانی که بخش مهمی از حسابرسی عملیاتی می باشد را از 
پیاده سازي نموده و از این رو مدیران مجموعه ها تصـمیمات 
بهتري درخصـوص سودآوري براي آینده، برنامه ریزي و پیاده 

سازي پلن هاي مدیریتی خواهند گرفت.

در زمینه مالی
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اوضاع شاخ صهاي اقتصادي کشور و همچنین رقابت فزاینده 
باعث شده است که شرایط کســــب و کار به هیچ وجه شبیه 
سا لها و حتی ماه هاي قبل نباشد و شرکت ها می بایسـت در 
مقاطع زمانی مناسب نســـبت به “ ارزیابی” و “ عارضه یابی”  
سازمان خود اقدام کنند تا با شناسایی سریع و علمی عارضـه 
ها و ریســک ها تصــمیمات خود را کاهش دهند و با تقویت 

نقاط قوت مسیر توسعه را هموارتر کنند.
فقط یک ناظر و مشـاور بیرون از سازمان می تواند بدون هیچ 
پیش داوري،شــما را از نقاط ضـــعف و قوت مجموعه تحت 
مدیریت تان آگاه نماید و با آگاهی بیشتر تصمیمات مهم آتی 

را اتخاذ نمائید.

معرفی گروه ؛ گروهی از مدیران مالی  وکارشـناسـان ارشــد 
مالیاتی گرد هم آمده اند تا جهت آماده سازي کسـب و کار ها 
و پیشــــبرد اهداف مدیریتی ، سازمان ها را هدایت کرده که 
کمترین زیان را از بابت عدم برنامه ریزي و یا پرداخت مالیات 

هاي گزاف متحمل گردند.

تامین مالی: در شـروع زنجیره تامین و برنامه ریزي  سـازمان 
ها ، وجه نقد مهمترین مساله و دغدغه مدیران ارشد می باشد 
، درشــرایط تورمی ( فعلی)  و عدم ثبات در جامعه ،  بهترین 
تزریق و یا تامین وجه نقد از طریق دریافت تســهیالت بانکی 
می باشد که دریافت تسـهیالت ، شرایط و مراحل خاص خود 
را دارد. گروه مشـــــاورین مالی و مالیاتی متین با استفاده از 
کارگروه تخصــصــی در این زمینه به مجموعه ها کمک می 

نماید.
 مشاوره  مالیاتی : ماموریت مهم این گروه ، هدایت سازمان ها 
به سـوي حرفه اي شـدن و کاهش دغدغه ها در زمینه مالی و 

مالیاتی می باشد.
از این رو سـعی کرده ایم با دعوت از اسـتاتید و افراد خبره در 
پروسه دادرسـی مالیاتی ( هئیت هاي مالیاتی) سـازمان هاي 
کشــــــــور را از پرداخت مالیات هاي گزاف وعدم آگاهی و 
همچنین دشـواري ها و دغدغه هاي مربوط به دادرسـی فارغ 

نماییم.
درزمینه مالی : قلب تپنده هر ســـازمانی درهر نقطه از جهان 
پهناور، واحد مالی آن سـازمان می باشــد ، بنابرین  خروجی 
واحد مالی (گزارشات) ، بیشـترین سهم در افزایش سودآوري 

و برنامه ریزي آتی مدیران ارشد را ایفا        می نماید.
تهیه گزارشات مالی می بایســـــت برمبناي استاندارد هاي 
تعریف شده جهانی باشد تا بهترین و بیشــــترین کمک را به 

برنامه ریزي مدیران ایفا نماید. اســتاندارد هاي گزارشـــات  
مالی سه مولفه مهم را تحت شعاع قرار می دهد:

←آن سه مولفه عبارت اند از : کارایی ، اثر بخشــــی وصرفه 
اقتصادي.

← بررسی عوامل فوق تحت قالب حســـابرسی عملیاتی در 
سازمان ها پیاده سازي میگردد، این حســـــابرسی جداي از 
حسابرسی صورت هاي مالی که در ایران بیشـتر جنبه الزامی 

ونمایشی دارد ، می باشد.
در بحث حســـابرسی عملیاتی کلیه واحد هاي سازمان نظیر 
(فروش ، بازرگانی ، اداري و مالی ) از منظر کارایی ، اثربخشی 

و صرفه اقتصادي مورد بررسی قرار میگیرد.
 مجموعه ما ، فــــرآیند ها ،تدوین آیین نامه ها ، تهیه بودجه 

سازمانی که بخش مهمی از حســـــــــــــابرسی عملیاتی             
می باشد را از پیاده سـازي نموده و از این رو مدیران مجموعه 
ها تصمیمات بهتري درخصوص سودآوري براي آینده ، برنامه 

ریزي و پیاده سازي  پلن هاي مدیریتی خواهند گرفت.

اوضاع شاخ صهاي اقتصادي کشور و همچنین رقابت فزاینده 
باعث شده است که شرایط کســــب و کار به هیچ وجه شبیه 
سا لها و حتی ماه هاي قبل نباشد و شرکت ها می بایسـت در 

مقاطع زمانی مناسب نســـبت به “ ارزیابی” و “ عارضه یابی”  
سازمان خود اقدام کنند تا با شناسایی سـریع و علمی عارضـه 
ها و ریســک ها تصــمیمات خود را کاهش دهند و با تقویت 

نقاط قوت مسیر توسعه را هموارتر کنند.
فقط یک ناظر و مشـاور بیرون از سازمان می تواند بدون هیچ 
پیش داوري،شــما را از نقاط ضـــعف و قوت مجموعه تحت 
مدیریت تان آگاه نماید و با آگاهی بیشتر تصمیمات مهم آتی 

را اتخاذ نمائید.

ماموریت مهم این گروه، هدایت سازمان ها به سـوي حرفه اي 
شدن و کاهش دغدغه ها در زمینه مالی و مالیاتی می باشد.

از این رو سـعی کرده ایم با دعوت از اسـتاتید و افراد خبره در 
پروسه دادرسـی مالیاتی ( هئیت هاي مالیاتی) سـازمان هاي 
کشــــــــور را از پرداخت مالیات هاي گزاف وعدم آگاهی و 
همچنین دشـواري ها و دغدغه هاي مربوط به دادرسـی فارغ 

نماییم.

 مشاوره  مالیاتی

در شـروع زنجیره تامین و برنامه ریزي  سـازمان ها، وجه نقد 
مهمترین مســاله و دغدغه مدیران ارشد می باشد، درشرایط 
تورمـی ( فعلـی) و عدم ثبات در جامعه، بهتـرین تــزریق و یا 
تامین وجه نقد از طریق دریافت تسهیالت بانکی می باشد که 
دریافت تسـهیالت، شرایط و مراحل خاص خود را دارد. گروه 
مشاورین مالی و مالیاتی متین با استفاده از کارگروه تخصصی 

در این زمینه به مجموعه ها کمک می نماید.

گروهی از مدیران مالی وکارشـناسـان ارشـد مالیاتی گرد هم 
آمده اند تا جهت آماده سازي کسب و کارها و پیشـبرد اهداف 
مدیریتی، ســـازمان ها را هدایت کرده که کمترین زیان را از 
بابت عدم بـرنامه ریــزي و یا پــرداخت مالیات هاي گــزاف 

متحمل گردند.

معرفی گروه

تامین مالی
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