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Tým našich zkušených účetních expertů se specializuje na vedení účetnictví a komplexní účetní poradenství 
pro malé a střední podnikatelské subjekty podnikající v různých odvětvích obchodu nebo služeb. Potřebám 
našich klientů vycházíme maximálně vstříc s cílem poskytnout jim profesionální služby na nejvyšší úrovni. 
Samozřejmostí je zachovávání právních norem a respektování zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech 
zjištěných při poskytování uvedených služeb. 
 

Softwarová podpora  

Ke zpracování účetnictví nabízíme vysoce výkonný ekonomický a účetní program 
Helios Orange. Tento systém je  postavený na bázi vícevrství architektury klient – server, která zajišťuje 
maximální bezpečnost dat, stabilitu a rychlost.  Systém pracuje v databázovém prostředí Microsoft SQL Server 
a umožňuje jak integraci s produkty Microsoft Office, tak i propojení s libovolným softwarem či prohlížení dat 
z jiných programů přímo v systému Helios Orange. 
 
Samozřejmostí je tvorba statutárních i jiných výkazů v různých měnách a ve čtyřech světových jazycích, 
včetně pravidelného zálohování na externí datové nosiče. Díky tomuto systému svým klientům nabízíme 
komplexní servis s maximálním rozsahem datových výstupů. 
 

Účetní služby 

 Komplexní vedení účetní agendy  

� účetní knihy, sestavy, evidence, přehledy, banka, pokladna  
� evidence a správa pohledávek a závazků  
� evidence a správa majetku  
� zpracování účetní závěrky  
� inventarizace 
� interní směrnice 

 Zajištění ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, průběžné audity  

 Zpracování DPH, přiznání daně z příjmů, silniční daně, z převodu nemovitostí atd.  
 Zastupování při jednání s finančním úřadem a ostatní státní správou a úřady 

 Jednání s bankou v zastoupení klienta 
 Metodické poradenství v oblasti vedení účetnictví 

 Finanční výkazy pro řízení společnosti - sledování měsíčních hospodářských výsledků, středisek 
(výkaz zisků a ztrát, rozvaha, sledování nákladů a výnosů dle dohodnuté specifikace) 
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Mzdy a personalistika 

Vedle účetních služeb poskytujeme také kompletní zpracování mzdové a personální agendy, od zpracování 
vlastních mezd až po zastupování při jednání se státními institucemi. Mzdovou i personální agendu 
zpracovávají pracovníci, kteří jsou v tomto oboru specialisty a zajišťují minimalizaci rizik spojených s únikem 
informací. Smluvně garantujeme plnou odpovědnost za poskytnuté služby a důsledně dbáme na to, aby se 
důvěrné informace zákazníka, které budeme využívat ke své činnosti, nedostaly do rukou třetí osoby nebo 
nebyly jinak zneužity proti zájmům našich klientů. 
 

Služby v oblasti mzdové problematiky 

 Zpracování a komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy 

� výpočet mezd  
� vypracování přehledů zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení  
� zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění 

 Zajištění formalit při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení zaměstnance na OSSZ, na 
zdravotní pojišťovny atd.) 

 Zpracování pracovních smluv, mzdových výměrů, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 
 Vypracování příkazů k úhradě 

 Zastupování na úřadech (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna, živnostenský úřad) 
 Příprava podkladů pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň 

 Výpočet náhradního plnění za osoby zdravotně postižené 

 Vedení daňové evidence včetně ročního zúčtování 
 Vyúčtování daně vybírané srážkou a zálohové daně 

 

Výhody pro Vás 

Přenechejte starosti o Vaše účetnictví, daně a mzdy odborníkům, abyste se 
mohli plně soustředit na vlastní podnikání. Přinese Vám to řadu výhod: 
 
Úspora nákladů 

� Díky specializaci dokážeme dosáhnout nižších 
nákladů při vedení Vaší účetní a mzdové agendy. 

� Nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění 
účetních a jejich dovolenou. 

� Zbavíme Vás nutnosti korespondence 
s finančním úřadem a s orgány sociálního 
a zdravotního pojištění. 

� Nemusíte investovat do počítačového ani 
programového vybavení pro vedení účetnictví 
a platit jeho upgrade. 

Profesionální servis 

� Dohlédneme na správnost Vašich dokladů. 
� Zajistíme naprosto diskrétní systém zpracování 

mezd, správný výpočet daní a pojistného 
zaměstnanců i zaměstnavatele. 

� Získáte odbornou pomoc při uzavírání 
pracovních smluv a při řešení nejrůznějších 
situací, které v zaměstnaneckých vztazích 
nastávají. 

 
Plná technická podpora 

� Neřešíte vlastní účetní oddělení a nepotřebujete 
hledat spolehlivé účetní. 

� Nemusíte se starat o vzdělání Vašich účetních a 
sledovat neustálé změny v právních předpisech. 

� Nepotřebujete hledat účetní software a starat se 
o jeho další aktualizace. 

� Nemusíte řešit zálohování dat. 
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