ÚČETNÍ
SLUŽBY
Zakládáme si na flexibilitě a komunikaci s klienty
Vsaďte na zkušenosti a důslednost, kterou Vám nabízí
TaxVision. Získejte tím čas
a energii pro vlastní podnikání.
Stále větší počet firem, působících na
českém trhu, využívá externího zpracování
účetnictví. Důvodem je především požadavek společností získat účinné a spolehlivé
řešení činností, které nejsou součástí jejich
původní orientace.
Firmy, které si zajišťují účetnictví vlastními zaměstnanci, čelí často problémům
s kapacitou, a to buď z důvodu nedostatku
vlastních zaměstnanců nebo z důvodu poptávky po specifických dovednostech, jimiž
vlastní zaměstnanci nedisponují. V takových
případech může pomoci společnost TaxVision, s.r.o.
Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme vést účetnictví dodavatelsky v naší
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kanceláři, nebo přímo ve Vašem sídle. Můžeme částečně nebo úplně převzít finanční
účetnictví a zajistit plnění této úlohy co nejefektivněji pomocí vhodné kombinace lidských zdrojů, odborných znalostí a technického vybavení. Víme, jak je důležité kooperovat a být přístupní. Chápeme sílu osobního
přístupu, který zaručí, že se o Vaše záležitosti starají každý rok stejní lidé.
Zpracování účetnictví slouží především
vedení podniku jako podklad ke kvalitnímu
řízení společnosti. Při vedení účetnictví
v našich prostorách pracujeme s mnoha
různými účetními programy. Kromě zpracování účetnictví dle zákonných předpisů
zahrnují naše služby také střediskové účetnictví, zakázkové účetnictví, podklady pro
DPH.
Pro každou z výše uvedených činností
Vám můžeme poskytnout související poradenské a podpůrné služby podle Vašich konkrétních požadavků. Zpracujeme konsolidované účetní závěrky i závěrky podle IFRS či
US GAAP, zajišťujeme reporting mateřským

společnostem, připravíme podklady k žádostem o úvěr, zajistíme audit. Účetní poradenství poskytujeme jak v českém, tak
i v anglickém nebo německém jazyce.
Naším hlavním posláním je zbavit Vás
veškerých starostí souvisejících s administrativní stránkou Vašeho podnikání. Pomůžeme
Vám co nejefektivněji využít své účetnictví
a lépe tak řídit své podnikání.
Vašim potřebám podřídíme naše služby
i přístup zaměstnanců.
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Nabízíme Vám kvalitní poradenské služby pro všechny ekonomické oblasti. Účetnictví pro
Vás můžeme zajistit v našich kancelářích, přímo ve Vašich prostorách, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu. Již více než 10 let poskytujeme služby zákazníkům po celé
České Republice i zahraničním klientům. Naším cílem je poskytovat spolehlivé, kvalitní
a efektivní služby a tím uspokojit potřeby zákazníka.

Poskytujeme komplexní
služby vedení finančního
účetnictví. S čísly to
umíme

zaúčtování prvotních
dokladů

roční účetní uzávěka vč.
dokladových inventarizací

českých zákonů a
vyhlášek

kontrola již pořízených
záznamů

zpracování měsíční
závěrky

poradenství a konzultace,
metodické vedení

zpracování podkladů pro
DPH a zpracování přiznání
DPH
příprava daňových a
statistických hlášení dle

příprava interních
dokladů potřebných k
správnému vedení
účetnictví

střediskové účetnictví,
vedení zakázek

Vsaďte na jistotu
Našim klientům přináší prospěch náš
jednotný přístup, který je založený na chápání podstaty jejich požadavků a toho, jak
dosáhnout vytyčených cílů co nejefektivněji.
Potřebujete-li odborné služby externí firmy
a máte jasné priority, zjistíte, že náš přístup
je flexibilní a otevřený a ceny přijatelné.
Stát se klientem společnosti Taxvision
je jednoduchá záležitost, ať už měníte svou
účetní firmu nebo používáte tyto služby
v České republice poprvé.
Kontaktujte nás a domluvíme se na
nezávazné schůzce zdarma ve Vámi zvoleném termínu. Cílem schůzky je udělat si
představu o Vašich požadavcích a navrhnout,
jak Vám můžeme pomoci. Vysvětlíme Vám,
jak účtujeme naše služby a pokud je to

převod účetní závěrky dle
IFRS a US GAAP

možné, připravíme návrh předpokládaných
nákladů. Pokud budete spokojeni, pak zajistíme veškerou nezbytnou dokumentaci.

tel:

222 311 280

fax:

222 311 420

email: info@taxvision.cz
adresa:
Taxvision, s.r.o.
Prvního pluku 17/320
Praha 8 Karlín
186 00
u Metra Florenc (C/B)

Smluvní ceny vedení účetnictví
základní měsíční*) nebo čtvrtletní*) paušál za vedení účetnictví
do 300 deníkových položek.......................................................................................................... 6.500 Kč
do 500 deníkových položek.........................................................................................................10.000 Kč
cena za každou další deníkovou položku .......................................................................................... 19 - 22 Kč
zpracování podkladů a vyhotovení přiznání k DPH ............................................................................ 1.200 Kč/ks
zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky ....................................................................ve výši měsíčního paušálu
zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ...........................................ve výši měsíčního paušálu
evidence majetku do 10ks...................................................................................................... v ceně paušálu
cena za každý další evidovaný majetek........................................................................................... 100 Kč/rok
informovanost o změnách v účetní a daňové oblasti(dle oboru působení firmy) ..................................... v ceně paušálu
účetní poradenství **)........................................................................................................... 1.000 Kč/hod
střediskové účetnictví ........................................................................................................... 1.000 Kč/stř
daňové poradenství **).......................................................................................................... 1.400 Kč/hod
SW poradenství **)............................................................................................................... 1.000 Kč/hod
jednorázový poplatek za pořízení poč. stavů účetnictví .......................................................................... 3.000 Kč
správa pohledávek (nastavení systému) ............................................................................................. 3.000 Kč
cena za každého odběratele .............................................................................. od 50 Kč/oběratel/měsíc

*) klient si zvolí periodicitu zpracování účetnictví, při větším objemu položek - individuální cena
**) v případě využití balíku služeb poskytujeme slevu - 20 % z ceny poradenství (vedení účetnictví / vedení mzdové
agendy + poradenství)
K cenám náleží DPH ve výši platné sazby daně.

