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KIM JESTEŚMY

Jesteśmy grupą specjalistów z ponad 10 letnim doświadczeniem. Posiadamy 
licencję Min. Finansów Nr 29011/02. Różnorodność naszych klientów 
spowodowała, że poznaliśmy specyfikę wszelkich form organizacyjnych, np. 
spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych wraz z ich potrzebami. Zapewniamy 
bezbłędną i rzetelną obsługę księgową oraz doradztwo. Będąc dla naszych 
klientów zaufanym partnerem w biznesie, dajemy im poczucie bezpieczeństwa w 
relacjach z fiskusem. Pomagamy w minimalizowaniu kosztów oraz doradzamy, jak 
poruszać się w zawiłych przepisach prawa gospodarczego.

Zapewniając obsługę naszym Klientom współpracujemy z:
- z radcami prawnymi w zakresie prawa gospodarczego,
- biegłymi rewidentami w zakresie rachunkowości,
- kancelariami w zakresie pomocy w udzielaniu finansowania dla naszych 

klientów,
- inspektorami pracy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw kadrowych.

Każdego naszego Klienta traktujemy indywidualnie i wyjątkowo. Wiemy jak trudno 
prowadzi się dzisiaj biznes dlatego stworzyliśmy alternatywę obniżenia kosztów 
prowadzenia księgowości dla właścicieli firm, którzy podejmują codziennie ważne 
decyzje  aby przetrwać w warunkach kryzysu i rozwijać firmę.

Specjalizujemy się w obsłudze firm działających w branżach:
• kancelarie prawne,
• reklama i marketing,
• gabinety medyczne i kliniki,
• produkcja, 
• hurtownie i sklepy,
• sprzedaż internetowa,
• gastronomia,
• usługi budowlane,
• usługi coachingowe i szkoleniowe,

Zaufały nam takie firmy jak: GO CULTURE Sp. z o. o., Jazz Bistro Group, JazzZone 
NUNUNU, ZEN JazzZone, JazzZone Piękna, Gwiazdeczka Sp. z o. o., Klinika MEDI-
CAR, KBR Partners Sp. z o. o., UPSS Sp. z o. o., KSK COMPANY Sp. z o. o., LEMON 
S.C., PRO SPA CONSULTING, SUSHIBU, REMBUD, Co&Co, PIANO, Café Piwnica.

Zadowolenie Klientów, z którymi pracujemy na co dzień  powoduje, iż 
pozyskujemy przez polecenia coraz więcej dużych i małych firm.
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Prowadzimy usługi rachunkowe na zasadzie outsourcingu dla:

- średnich i małych firm,

- osób prowadzących działalność gospodarczą. 

W pierwszym etapie  analizujemy działalność firmy naszego Klienta i wspólnie 
ustalamy potrzeby , oczekiwania  i zakres współpracy. Szanujemy czas naszych 
Klientów dlatego oferujemy możliwość odbierania dokumentów z siedziby firmy 
Klienta. 

Zajmujemy się całokształtem obsługi rachunkowo finansowej firm. W 
szczególności:

• bieżącą obsługą rachunkową spółek kapitałowych i osobowych,

• bieżącą obsługą rachunkową małych przedsiębiorców -  KPiR,

• sprawami kadrowymi i rozliczaniem płac pracowników,

• rozliczaniem z ZUS I Urzędem Skarbowym w imieniu  Klienta,

• sporządzamy sprawozdania i analizy dla potrzeb zarządu i właścicieli firm,

• sporządzamy sprawozdania finansowe okresowe i roczne,

• prowadzimy ewidencję majątku i środków trwałych ,

• wyprowadzamy zaległości rachunkowe i nieprawidłowości po kontrolach 
skarbowych,

• sporządzamy sprawozdania do GUS, NBP, NTRASTAT,

• sporządzamy dokumentację wewnętrzną firmy wymaganą przepisami ( polityka 
rachunkowości, instrukcje inwentaryzacji, kasowe i inne )

• reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz 
podczas kontroli,

• współpracujemy z biegłymi rewidentami w zakresie badania sprawozdań 
finansowych,

• dokonujemy przekształceń i wyodrębnień zorganizowanych części 
przedsiębiorstw,

• pomagamy w uzyskaniu kredytowania i leasingów dla naszych Klientów,
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• sporządzamy wewnętrzne uchwały zarządu i wspólników oraz dokonujemy 
zmian w KRS i innych instytucjach w imieniu naszych Klientów,

• współpracujemy z firmami w zakresie pozyskiwania pracowników dla naszych 
Klientów,

• współpracujemy z firmami w zakresie ubezpieczeń na preferencyjnych 
warunkach dla naszych Klientów,

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z FIN-CON

Gwarantujemy:

1.  wysoką jakość usług 

2. profesjonalne i indywidualne podejście  

3. skuteczność i terminowość

Współpraca z firma Fin-Con to obniżenie kosztów Państwa firmy w obszarze 
wewnętrznej obsługi księgowo-kadrowej. To również otrzymywanie na czas 
profesjonalnych raportów, rozliczeń, wyników, analiz oraz innych sprawozdań 
niezbędnych do podejmowania decyzji.

Reprezentujemy Państwa przed urzędami – Urząd Skarbowy, ZUS, PIP, . Wszystkie 
kontrole związane z obszarem księgowo- kadrowym odbywają się w naszym 
biurze bez stresu i angażowania czasu naszych Klientów.

ZAPEWNIAMY:

• bardzo dobrą znajomość przepisów i zasad panujących  w Polsce w obsłudze 
podatkowej, 

• działanie na terenie całego kraju;

• kompleksową obsługę Państwa firmy;

• oszczędność czasu naszych Klientów;

• rzetelność i zaufanie  – zdecydowana większość naszych Klientów  
współpracuje z nami przez wiele lat;

• sprawdzone metody i narzędzia pracy;
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• szybkość i precyzja działania wynikająca z wieloletniego doświadczenia 
naszego zespołu 

Zaufało nam wiele firm, z którymi pracujemy od lat. Mamy nadzieję , iż nasza 
oferta będzie dla Państwa  atrakcyjna i godna uwagi.

TERMINY REALIZACJI USŁUG

W każdym prawie podatkowym i gospodarczym wyznaczone są nieprzekraczalne 
terminy dokonywania rozliczeń.

My proponujemy naszym Klientom znacznie wcześniejsze terminy rozliczania 
rachunkowo podatkowego firm w celu:

1. zaplanowania kosztów lub przychodów dla  zminimalizowania obciążeń 
podatkowych

2. zaplanowania dalszej polityki finansowej firmy oraz bieżącego monitorowania 
należności i zobowiązań.

W zależności od potrzeb Klientów przejmujemy dokumenty 2-4 razy w miesiącu. 
Zamykamy okres obrachunkowy, zwykle miesięczny, do 10 dnia następnego 
miesiąca. Na życzenie Klientów wstępne wyniki podajemy do 5 dnia następnego 
miesiąca.

Sprawozdania roczne sporządzamy do końca lutego następnego roku,  aby nasi 
Klienci mogli zająć się bieżącymi sprawami firmy i nie wracać już do 
poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Wszystkie terminy i zakres prac ustalamy indywidualnie z każdym naszym 
Klientem.

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia za obsługę firmy uzależniamy od wielu czynników:   

1. formy prawnej prowadzonej działalności, 

2. profilu działalności firmy, 

3. ilości pracowników zatrudnianych w  firmie, 

4. ilości  dokumentów w okresie rozliczeniowym oraz 
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5. dodatkowych sprawozdań i analiz  potrzebnych do sprawnego zarządzania 
firmą 

Proponujemy Państwu atrakcyjne ceny za nasze usługi ;

- prowadzenie pełnej księgowości spółki kapitałowej od 600,00 zł

- prowadzenie uproszczonej księgowości (KPiR) od 300 zł,

- obsługa kadrowo płacowa zatrudnionych pracowników od 35,00 zł,

- pozyskiwanie finansowania, ubezpieczeń i innych usług pośrednich dla naszych 
stałych Klientów- bezpłatne,

- inne usługi dodatkowe – wynagrodzenie ustalamy indywidualnie w drodze 
negocjacji z Klientami.

KONTAKT

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową : 
www.fin-con.pl

Nasze biuro znajduję się w Warszawie na Mokotowie, przy ul. Dominikańskiej 9, 
blisko stacji metra Wilanów, dogodny dojazd z każdego miejsca Warszawy i okolic 
zarówno komunikacją miejską jak również autem.

FIN – CON Sp.  z o.o.

UL. Dominikańska 9 lok. 5A
02-738 WARSZAWA

NIP: 521-36-37-043
KRS: 0000432434

e-mail: biuro@fin-con.pl
tel. kom. +(48) 668 118 299

Finanse & Consulting
7

http://www.fin-con.pl
http://www.fin-con.pl
mailto:biuro@fin-con.pl
mailto:biuro@fin-con.pl

