
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

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.
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HLAVNÍ OBLASTI  
A SLUŽBY:

Outsourcing účetnictví zba-
ví Vaše vedoucí pracovníky sta-
rostí o řadu každodenních rutin-
ních operací a umožní jim plně 
se věnovat jádru Vaší podni-
katelské aktivity. Outsourcing 
účetnictví přináší značné vý-
hody v podobě mnohem vyš-
ší kvalitativní a technologické 
úrovně a současného snížení ri-
zika a nákladů. Další nespornou 
výhodou je nepřetržité zajiště-
ní zpracování účetní agendy, a to 
i v období dovolených, v případě 
onemocnění klíčových pracov-
níků atd. Outsourcing účetnictví 
zahrnuje komplexní zpracová-
ní účetnictví v souladu s čes-
kou legislativou a jeho součástí 
mohou být i další služby, včet-
ně poskytnutí průběžného tele-
fonického poradenství. Pro out-
sourcing účetnictví využíváme 
ekonomické informační systé-
my od společnosti Exact Soft-
ware and Stormware. Kromě 
těchto systémů mají naši účetní 
zkušenosti i s programy: Poho-
da, Byznys, Money, SAP, Navisi-
on, Tichý, Premier, Helios

Co pro Vás uděláme:
 
Vedení účetní evidence ve smy-
slu zákona o účetnictví

• Účetní likvidace dokladů
• Kontrola dokladů a zůstat-

ků položek účetních vý-
kazů

• Zpracování a účtování ces-
tovních příkazů

• Příprava pro eviden-
ci k DPH (záznamní povin-
nost)

• Zpracování měsíční nebo 
čtvrtletní rozvahy, výsle-
dovky, eventuálně reportu 
požadovaného klientem

• Standardizovaný reporting 
(rozvaha, výsledovka, vý-
kaz cashflow)

• Běžná komunikace s klien-
tem, týkající se příslušných 
účetních dokladů

• Zpracování roční účetní zá-
věrky a podkladů pro při-
znání daně z příjmů práv-
nických osob

Ostatní účetní poradenství
• Asistence a zastupování 

v průběhu daňových kont-
rol společnosti

• Upozornění na zákonné 
povinnosti spojené s ve-
dením účetnictví a platba-

mi daní (oznamovací po-
vinnost dle § 34 odst. 5 
zákona č. 337/1992 Sb., 
žádosti o vratky nadměr-
ných odpočtů DPH apod.)

• Komunikace za účelem 
vysvětlení položek z účet-
nictví, roční závěrky, daňo-
vého přiznání, komunika-
ce s úřady

• Řešení otázek souvise-
jících s nestandardními 
účetními případy, jako jsou 
přeměny, prodej (nájem) 
podniku nebo jeho části, 
vyčlenění odštěpného zá-
vodu apod., nebo vypraco-
vání stanoviska k ostatním 
složitým účetním přípa-
dům

• Pomoc při vypracování in-
terních směrnic a meto-
diky vnitřních postupů 
a kontrolního systému

• V případě nutnosti spolu-
práce s odborníky na práv-
ní a daňové otázky tak, 
aby naše doporučení po-
stihla všechny aspekty ře-
šeného problému

• Poradenství při vede-
ní účetnictví a při přípravě 
účetních výkazů sestave-
ných podle IFRS

Rekonstrukce a revize 
účetnictví

• Potřebujete-li zrekon-
struovat účetnictví z jaké-
hokoli důvodu, nebo po-
kud nebudete věřit číslům, 
která reportujete/vyka-
zujete, rádi je pro Vás zre-
vidujeme a zkontrolujeme 
správnost zaúčtovaných 
transakcí

Externí spolupráce
• Pokud se ocitnete v situ-

aci, kdy budete řešit ne-
čekaný odchod svého za-
městnance, případně jeho 
dlouhodobou absenci, po-
můžeme Vám a do Vaší 
společnosti vyšleme na-
šeho zkušeného profesi-
onála zvyklého rychle se 
přizpůsobit novým poža-
davkům klienta 

• Možnost krátkodobé či 
dlouhodobé spolupráce

Ukončení činnosti a likvidace 
společnosti

• Ukončení činnosti a likvi-
dace společnosti

• Pokud se klient rozhodne 
ukončit podnikání v České 
republice, nabízíme kom-
plexní likvidaci společnos-
ti – náš tým odborníků 
různých profesí (právník, 
účetní, účetní supervizor, 
daňový poradce) zajis-
tí všechny potřebné kroky 
počínaje zahájením a zápi-
sem (rozhodnutí o zrušení 
společnosti) přes všechny 
účetní závěrky, souhlasy 
finančního úřadu až po vý-
maz společnosti z ob-
chodního rejstříku

• Postaráme se o veške-
ré právní, daňové a účetní 
aspekty likvidace a dosa-
díme osobu s právnickým 
vzděláním vhodnou pro 
výkon funkce likvidátora

LENKA 
ZDRAŽILOVÁ
ÚČETNICTVÍ
Lenka Zdražilová má dlou-
holeté zkušenosti v ob-
lasti controllingu, účetnic-
tví a daňové problematiky. 
Vlastní mezinárodní cer-
tifikát IES – Daňový pro-
fesionál. Po dobu šesti let 
působila ve společnosti CI-
MEX INVEST, jedné z nej-
větších investičních spo-
lečností v České republice. 
Jako daňový specialista 
se zaměřovala na projekty 
fúzí a restrukturalizací vý-
znamných společností pů-
sobících na českém trhu 
a na oblast transferových 
cen. Jako senior contro-
ller byla zodpovědná mimo 
jiné za controlling 25 dceři-
ných společností, finanční 
analýzy a reportování ve-
dení mateřské společnosti. 
Lenka v současnosti půso-
bí v RSM CZ na pozici ve-
doucí transakčního a účet-
ního oddělení. Specializuje 
se na finanční due diligence, 
akvizice a transakční pora-
denství, koordinaci a říze-
ní projektů fúzí a rozdělení a 
zajištění bankovního finan-
cování. 
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