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dlaczego fiNeco?
Od kancelarii sieciowych odróżnia nas:
• tańsza
• szybsza
• bardziej elastyczna
• bardziej kreatywna
• spersonalizowana obsługa

MaksyMalNa jakość w rozsądNej ceNie
Naszym celem jest wspieranie Klientów w budowie 
wartości oraz bezpieczeństwa ich spółek oraz dostar-
czanie usług najwyższej jakości w rozsądnych ce-
nach.  Dzięki nam Klient oszczędza nie tylko czas 
i środki finansowe, nie ponosząc kosztu zatrudnie-
nia i szkolenia pracownika, ale także zdejmuje z sie-
bie obowiązek podejmowania trudnych, często błęd-
nych decyzji, które mogą skutkować wysokimi karami. 

doświadczeNie
Fineco to firma doradcza z długimi tradycjami sięgają-
cymi już ponad 20 lat, a przez to bardzo bogata wie-
dzą i doświadczeniem, wypracowanym na podstawie 
setek prowadzonych spraw. Prezentujemy praktyczne 
i sprawdzone podejście do rozpatrywanych zagadnień.

profeSjonalizm
Współpracujemy jedynie ze specjalistami o ugrunto-
wanej pozycji i doświadczeniu, którzy stale podnoszą 
swoje kwalifikacje, dzięki czemu są w stanie dopaso-
wać się nawet do najtrudniejszych wymagań Klientów. 

elastyczNość i kreatywNość  
Nasz model biznesowy oraz kultura organizacyjna 
sprawiają, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu 
wysoki stopień elastyczności podczas określania spo-
sobu współpracy oraz podczas wykonywania zle-
ceń. Zawsze dostosowujemy się do potrzeb naszych 
Klientów i zapewniamy im maksimum satysfakcji.

koMpleksowość 
Wachlarz usług świadczonych przez Fineco jest bardzo 
szeroki. Obejmuje swoim zakresem doradztwo  podat-
kowe, gospodarcze, finansowe oraz księgowe – dzięki 
czemu klient ma do dyspozycji kompleksowe usługi w ra-
mach jednej kancelarii. Zachęcamy do zapoznania się ze 
szczegółami oferty przedstawionej na kolejnych stronach. Photo: The Big Quack
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koMpleksowe rozwiązaNia 
optyMalizujące wysokość 
zobowiązań podatkowych

doradztwo podatkowe

dbając o państwa ceNNy czas i fiNaNse bieżące doradztwo podatkowe świadczyMy w 
formie:
• konsultacji, porad, wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych 
• pisemnej opinii podatkowej
• audytu prawno-podatkowego
• przygotowania wniosku o interpretację indywidualną
• obsługi bieżącej postępowań podatkowych – wsparcie i/lub reprezentowanie
• stałego nadzoru doradczego

oprócz staNdardowych czyNNości doradztwa podatkowego, wykoNujeMy:
• analizy zmierzające do wyboru optymalnej formy opodatkowania działalności
• dedykowane, wewnętrzne instrukcje podatkowe
• opracowania w zakresie optymalizacji podatkowej - opinie i ekspertyzy prawne oraz ekonomiczno-finan-

sowe
• opracowania i wdrożenia struktury korporacyjnej
• opiniowanie umów z kontrahentami w zakresie skutków podatkowych
• doradztwo w zakresie aspektów podatkowych relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi, przygotowa-

nie umów i zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentację cen transferowych 
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pewNość działaNia
w zMieNNych 
waruNkach

doradztwo fiNaNsowe i gospodarcze

outsourciNg fiNaNsowo - aNalityczNy
Oferujemy Państwu możliwość outsourcingu czynności związanych z opracowywaniem analiz finansowych, 
planów inwestycyjnych, prognoz, oraz wielu innych czynności z zakresu zaawansowanej analizy finansowej 
i analiz biznesowych. Usługa outsourcingu jest alternatywą dla zatrudniania pracowników na stanowiskach 
analitycznych w działach finansowych. Dzięki naszej ofercie możliwe jest znaczące ograniczenie kosztów i 
ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym wzroście jakości i profesjonalizmu wy-
konywanych prac. 

budżetowaNie i koNtroliNg
Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w zakresie budżetowania i kontrolingu: 
1. Sporządzenie audytu stanu istniejącego, 
2. Określenie ośrodków generowania kosztów, sposobów kontroli wewnętrznej, wyznaczenie kontrolerów 

oraz osób i stanowisk odpowiedzialnych za tworzenie i realizację budżetów cząstkowych i globalnych, 
3. Stworzenie pisemnej procedury i jej wdrożenie. 

doradztwo strategiczNe
W skład naszej oferty wchodzi doradztwo w aspektach strategicznych mające zarówno formę jednorazo-
wych projektów, jak i ciągłego wsparcia doradczego dla spółek i ich zarządów. Doradzamy zarówno w pro-
jektach rozwojowych i restrukturyzacyjnych, jak i wspieramy spółki w stałej, optymalizacji struktur i procesów 
operacyjnych. Każdy z proponowanych wariantów może zostać rozszerzony o inne elementy w celu lepsze-
go dostosowania usługi do potrzeb Klienta.
Oferujemy możliwość skorzystania z niezależnej i obiektywnej oceny przyjętej strategii, a także udzielamy 
elastycznego wsparcia w wypracowaniu koncepcji rozwojowych i restrukturyzacyjnych.
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wprowadzamy 
w życie

poMysły

doradztwo fiNaNsowe i gospodarcze

doradztwo gospodarcze
Doradzamy w prowadzeniu działalności godpodarczej w sposób kompleksowy:
1. Pomagamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności.
2. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty – umowę spółki, akty notarialne, zgłoszenia do KRS 

lub ewidencji działalności gospodarczej itp.
3. Czuwamy nad opracowywaniem uchwał, dokonywania zgłoszeń do odpowiednich instytucji i organów.
4. Zapewniamy optymalizację podatkową.

outsourciNg księgowości
Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji, sporządzania de-
klaracji, zeznań, sprawozdań dla potrzeb KRS, itd. FINECO prowadzi księgowość przy użyciu programu 
OPTIMA firmy Comarch, w wersji dla biur rachunkowych, z możliwością dodatkowego back-up’u danych 
na serwer Klienta, Comarch lub FINECO. Ponadto świadczymy usługi w zakresie organizacji lub restruktu-
ryzacji działów księgowości Klienta poprzez przygotowanie instrukcji i procedur oraz ich wdrożenie wraz z 
przeszkoleniem pracowników. Przygotowujemy instrukcje obiegu dokumentów, kompatybilne z procedurami 
kontrolingu wewnętrznego a także tworzymy indywidualny plan kont przystosowany do uzyskiwania opty-
malnej ilości informacji.

BizneSplany
Nasza oferta obejmuje sporządzenie kompleksowego, w pełni profesjonalnego biznesplanu zarówno w tra-
dycyjnej formie jak i w charakterze prezentacji inwestycyjnej. Wykonanie biznesplanu jest usługą dedyko-
waną cechującą się wysokim stopniem elastyczności w aspekcie zakresu prac oraz celu opracowywanego 
dokumentu. Biznesplan bazowy, zawiera podstawowe elementy opisowe, założenia przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego wraz z prognozami wykonanymi metodą DCF. Wariant rozszerzony zawiera dodatkowo analizę 
wrażliwości oraz dodatkowe elementy ustalone z Klientem. Odrębnie od biznesplanu realizujemy wsparcie 
w procesie pozyskiwania finansowania dłużnego, np. kredytu, polegające na wykonaniu teasera, NDA, pre-
zentacji oraz wsparcie w poszukiwaniu banku, bądź  inwestora finansującego.
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przykład koMpleksowej usługi

zrealizowaNej dla jedNego z 
Naszych klieNtów

case study
Celem usługi było opracowanie ścieżki rozwoju spółki na-
szego Klienta poprzez stworzenie modelu biznesowego, 
bizneplanu i uzyskanie kredytu w wysokości ponad 8 mln 
EURO, służącego do realizacji dużej inwestycji. Projekt 
polegał na rozbudowie spółki z o.o. zwiększającej dwu-
krotnie jej potencjał. Zlecenie zostało zakończone z suk-
cesem w 2011 roku. Wybrany model i podjęte działania 
były neutralne podatkowo a koszty zminimalizowane wy-
łącznie do kosztów „ustawowych” (opłaty KRS, obligato-
ryjny audyt). Podzieliliśmy spółkę pierwotnie funkcjonują-
cą na dwie zorganizowane części  poprzez wydzielenie z 
niej działalności finansowej i handlowej do nowo zawiąza-
nej spółki. Ujednoliciliśmy przychody w oparciu o walutę 
EURO, poprzez renegocjację istniejących umów zawar-
tych w złotych.  Przygotowaliśmy projekty odpowiednich 
uchwał i przeprowadziliśmy ich zatwierdzenie przez Zgro-
madzenie Wspólników. Przygotowaliśmy zmiany w planie 
kont i obiegu dokumentacji. Przeprowadziliśmy także ne-
gocjacje z bankami finansującymi dotychczasową dzia-
łalność (trzy odrębne umowy kredytowe) polegające na 
uzyskaniu zgody na przedterminowa spłatę dwóch kre-
dytów oraz przeniesienie trzeciego kredytu na nowo za-
wiązywaną spółkę. Z URE ustaliliśmy tryb przeniesienia 
koncesji na sprzedaż towarów akcyzowych. Opracowa-
liśmy umowę spółki nowopowstającej, zmiany do spółki 
istniejącej, plan podziału, ze szczególnym uwzględnie-
niem odpowiedniego podziału majątku (środków trwałych, 
zobowiązań i należności, praw, ustaleniem przeniesienia 

pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, itd.) Przygoto-
waliśmy projekty uchwał,  a później nadzorowaliśmy ich 
podejmowanie. Dopilnowaliśmy publikacji ogłoszeń w 
Monitorze oraz wpisów do KRS. Wszelkie działania na li-
nii KRS, banki, URE, Urząd Skarbowy skoordynowaliśmy 
w taki sposób, że spółka działała bez chwili przestoju, a 
w szczególności sprzedaż towarów akcyzowych trwała 
nieprzerwanie poprzez nowo zainstalowane i zafiskalizo-
wane kasy fiskalne. Równocześnie prowadziliśmy nego-
cjacje z wieloma bankami, które miałyby przejąć spłacane 
kredyty i sfinansować rozbudowę spółki celowej oraz VAT 
w okresie budowy. W tym celu wykonaliśmy teaser oraz 
biznesplan. Przeprowadziliśmy dla banków audyt spółki. 
Doprowadziliśmy do uzyskania pozytywnych decyzji kre-
dytowych, z których wybraliśmy najkorzystniejszą. Opra-
cowaliśmy wszelkie wymagane przez bank dokumenty, a 
jako pełnomocnik spółki podpisaliśmy umowę kredytową 
i dokonaliśmy zabezpieczeń. Zadaniem Fineco było rów-
nież uruchamianie transz kredytu. Na koniec dokonywa-
liśmy dekretacji faktur, ustaliliśmy wartości nowo powsta-
łych środków trwałych oraz zlikwidowaliśmy wcześniej 
przyjęte środki trwałe, które w wyniku rozbudowy uległy 
rozbiórce. Czuwaliśmy nad prawidłowością sporządza-
nych deklaracji  VAT-7. Reprezentowaliśmy wielokrotnie 
spółkę przed Urzędem Skarbowym w czasie kontroli za-
sadności bezpośredniego zwrotu VAT (ok. 5 mln. zł na 
przestrzeni kilku miesięcy trwania inwestycji), a wszystkie 
kontrole wykazały bezbłędność deklaracji.
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rySzard kwolek
Ryszard Kwolek kieruje, począwszy od 1991 roku 
projektem FINECO, będąc jednocześnie doradcą 
podatkowym, nr wpisu 05031 z 1998 roku. W ra-
mach tego projektu FINECO obsługuje kilkanaście 
podmiotów, głównie spółek z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, w zakresie obowiązków dyrektora 
finansowego, prowadzenia księgowości, analiz fi-
nansowych, audytu, optymalizacji podatkowej, cash 
poolingu, pozyskiwania i monitoringu kredytów, prze-
kształceń własnościowych i strukturalnych (podziały, 
łączenie spółek, zmiany formy prawnej), transfer 
pricing. Ponadto FINECO wykonuje schematy i in-
strukcje związane z bieżącym funkcjonowaniem 
podmiotów gospodarczych, m. in. obieg dokumen-
tacji, kontroling oraz czynności związane z obsługą 
zgromadzeń wspólników, począwszy od projektów 
uchwał, poprzez formalne zwołanie, sporządzanie 
protokołów, aż do wpisu w KRS. 

Ryszard Kwolek jest absolwentem Akademii Gór-
niczo - Hutniczej w Krakowie. Począwszy od 1991 
roku zajmuje się doradztwem podatkowym, gospo-
darczym i finansowym oraz księgowością. W 2002 
roku ukończył studia podyplomowe o specjalności 
„zarządzanie finansami” w Instytucie Zaawansowa-

nego Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – Natio-
nal Louis University w Nowym Sączu. 

Ryszard Kwolek odbył szereg szkoleń i seminariów 
w zakresie problematyki podatkowej, zarządzania 
finansami, analiz finansowych, funkcjonowanie spół-
ek kapitałowych. Jest posiadaczem certyfikatów, m. 
in. w zakresie optymalizacji podatkowej, zarządzania 
zespołem księgowym, conrollingu, transfer pricing, 
zarządzania grupą kapitałową, fuzji, przekształ-
ceń i podziału spółek kapitałowych, metod wyceny 
przedsiębiorstwa, alternatywnych form finansowa-
nia przedsiębiorstwa, wydanych m. in. przez Instytut 
Rozwoju Biznesu, Eurofinance Training Sp. z o.o., 
Akademię Biznesu MDDP w Warszawie. 

Ryszard Kwolek jest organizatorem i prelegentem 
szkoleń dedykowanych, w zakresie podstaw ra-
chunkowości, cash flow, analiz finansowych i oceny 
efektywności projektów inwestycyjnych metodą DCF 
z wykorzystaniem arkusza excel i innych.



Solidny partner
Nowatorskie rozwiązaNia 

optymalizacja ryzyka

kontakt

fineco rySzard kwolek 
ul. krakowska 1, 
piętro 3 kaprys, 
39-200 dębica 

tel. 14 666 11 66
e-Mail: ryszard.kwolek@fineco.com.pl
http://www.fineco.com.pl

Photo: Dominik Syka


