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OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ
Mít vlastní účetní oddělení znamená často vysoké náklady bez odpovídajících
výsledků. Svěřte svá čísla nám a my se o ně postaráme. Na vedení účetní
agendy dohlédnou naši odborníci, kteří zaúčtují veškeré doklady a podle
požadavků klienta připraví reporty a účetní výstupy tak, jak je potřebujete Vy
a jak vyžadují předpisy. Obratem ušetříte a k tomu získáte informace pro řízení
podniku mnohem pružněji, rychleji a v daleko širším rozsahu. Získáte komplexní
poradenský servis našich specialistů. A to je důležité.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

HLAVNÍ OBLASTI
A SLUŽBY:

LENKA
ZDRAŽILOVÁ
ÚČETNICTVÍ
Lenka Zdražilová má dlouholeté zkušenosti v oblasti controllingu, účetnictví a daňové problematiky.
Vlastní mezinárodní certifikát IES – Daňový profesionál. Po dobu šesti let
působila ve společnosti CIMEX INVEST, jedné z největších investičních společností v České republice.
Jako daňový specialista
se zaměřovala na projekty
fúzí a restrukturalizací významných společností působících na českém trhu
a na oblast transferových
cen. Jako senior controller byla zodpovědná mimo
jiné za controlling 25 dceřiných společností, finanční
analýzy a reportování vedení mateřské společnosti.
Lenka v současnosti působí v RSM CZ na pozici vedoucí transakčního a účetního oddělení. Specializuje
se na finanční due diligence,
akvizice a transakční poradenství, koordinaci a řízení projektů fúzí a rozdělení a
zajištění bankovního financování.
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Outsourcing účetnictví zbaví Vaše vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací a umožní jim plně
se věnovat jádru Vaší podnikatelské aktivity. Outsourcing
účetnictví přináší značné výhody v podobě mnohem vyšší kvalitativní a technologické
úrovně a současného snížení rizika a nákladů. Další nespornou
výhodou je nepřetržité zajištění zpracování účetní agendy, a to
i v období dovolených, v případě
onemocnění klíčových pracovníků atd. Outsourcing účetnictví
zahrnuje komplexní zpracování účetnictví v souladu s českou legislativou a jeho součástí
mohou být i další služby, včetně poskytnutí průběžného telefonického poradenství. Pro outsourcing účetnictví využíváme
ekonomické informační systémy od společnosti Exact Software and Stormware. Kromě
těchto systémů mají naši účetní
zkušenosti i s programy: Pohoda, Byznys, Money, SAP, Navision, Tichý, Premier, Helios
Co pro Vás uděláme:
Vedení účetní evidence ve smyslu zákona o účetnictví
• Účetní likvidace dokladů
• Kontrola dokladů a zůstatků položek účetních výkazů
• Zpracování a účtování cestovních příkazů
• Příprava pro evidenci k DPH (záznamní povinnost)
• Zpracování měsíční nebo
čtvrtletní rozvahy, výsledovky, eventuálně reportu
požadovaného klientem
• Standardizovaný reporting
(rozvaha, výsledovka, výkaz cashflow)
• Běžná komunikace s klientem, týkající se příslušných
účetních dokladů
• Zpracování roční účetní závěrky a podkladů pro přiznání daně z příjmů právnických osob
Ostatní účetní poradenství
• Asistence a zastupování
v průběhu daňových kontrol společnosti
• Upozornění na zákonné
povinnosti spojené s vedením účetnictví a platba-
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mi daní (oznamovací povinnost dle § 34 odst. 5
zákona č. 337/1992 Sb.,
žádosti o vratky nadměrných odpočtů DPH apod.)
Komunikace za účelem
vysvětlení položek z účetnictví, roční závěrky, daňového přiznání, komunikace s úřady
Řešení otázek souvisejících s nestandardními
účetními případy, jako jsou
přeměny, prodej (nájem)
podniku nebo jeho části,
vyčlenění odštěpného závodu apod., nebo vypracování stanoviska k ostatním
složitým účetním případům
Pomoc při vypracování interních směrnic a metodiky vnitřních postupů
a kontrolního systému
V případě nutnosti spolupráce s odborníky na právní a daňové otázky tak,
aby naše doporučení postihla všechny aspekty řešeného problému
Poradenství při vedení účetnictví a při přípravě
účetních výkazů sestavených podle IFRS

Rekonstrukce a revize
účetnictví
• Potřebujete-li zrekonstruovat účetnictví z jakéhokoli důvodu, nebo pokud nebudete věřit číslům,
která reportujete/vykazujete, rádi je pro Vás zrevidujeme a zkontrolujeme
správnost zaúčtovaných
transakcí
Externí spolupráce
• Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete řešit nečekaný odchod svého zaměstnance, případně jeho
dlouhodobou absenci, pomůžeme Vám a do Vaší
společnosti vyšleme našeho zkušeného profesionála zvyklého rychle se
přizpůsobit novým požadavkům klienta
• Možnost krátkodobé či
dlouhodobé spolupráce
Ukončení činnosti a likvidace
společnosti
• Ukončení činnosti a likvidace společnosti

•

•

Pokud se klient rozhodne
ukončit podnikání v České
republice, nabízíme komplexní likvidaci společnosti – náš tým odborníků
různých profesí (právník,
účetní, účetní supervizor,
daňový poradce) zajistí všechny potřebné kroky
počínaje zahájením a zápisem (rozhodnutí o zrušení
společnosti) přes všechny
účetní závěrky, souhlasy
finančního úřadu až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku
Postaráme se o veškeré právní, daňové a účetní
aspekty likvidace a dosadíme osobu s právnickým
vzděláním vhodnou pro
výkon funkce likvidátora

