
 

 ÚČETNICTVÍ ELEKTRONICKY A BEZ PAPÍRU 

Účetnictví  

Naše firma se zabývá vedením 

účetnictví od roku 1992, v 

současné době máme 25 

aktivních stálých klientů. 

Účetnictví zpracováváme firmám 

v účetním programu POHODA 

verze Premium. V této oblasti 

nabízíme následující sluţby. 

Jsme partnerem firmy Stormware 

s.r.o. (autor SW POHODA) 

http://www.stormware.cz/pohoda/ 

a prodejcem ekonomického 

software POHODA. Výrobcem 

POHODY je společnost 

STORMWARE. POHODA je 

licencovaná ochranná známka 

výrobce. Daňovou evidenci 

vedeme v programu ÚČTO firmy 

Tichý Nový Bor a v případě, ţe 

máte jiný účetní software, rádi se 

Vám přizpůsobíme. 

  

Konzultace 

Zabýváme se také účetní 

poradenstvím, protoţe naši klienti 

často mají účetnictví vyřešené, 

ale potřebují objektivní náhled.  

 

Zastoupení na 

úřadech 

Naše zákazníky zastupujeme při 

jednání s úřady, účastníme se na 

kontrolách na finančních úřadech, 

PSSZ i zdravotních pojišťovnách 

Naše firma Vám zajistí daňového 

poradce, auditora, advokátní 

kancelář a konzultace v oblasti 

SW.  

 

 

M ODERNÍ  ÚČE T NICTV Í   

PRO VÁ Š LEP Š Í   

BUS INE SS !  

Vy máte fungující podnik, firmu a jste 

špičkoví v tom, co děláte. My jsme dobří v 

účetnictví. Otravná administrativa je od 

nynějška minulostí.  

 

S námi hodíte účetní starosti za hlavu a 

konečně se budete moci naplno věnovat 

tomu, čemu chcete. Zvládneme pro Vás 

vedení účetnictví, mzdovou agendu i 

daňovou evidenci.  

 

Potřebujete víc? U nás to není žádný 

problém. Zajistíme právníky, auditory, 

znalecký ústav i specialisty na zakládání 

podniků i software. Vše rychle, spolehlivě 

a vždy bezchybně a správně.  

. 
  
 

 DAŇOVÁ EVIDENCE  

 ÚČETNICTVÍ  

 PERSONALISTIKA, MZDY  

 NEZISKOVÉ ORGANIZACE  

 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB  

 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB  

 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  

 SILNIČNÍ DAŇ  

 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ  

 KONTROLY ÚČETNICTVÍ  

 DAŇOVÁ OPTIMALIZACE, SLEVY NA DANI, 

ODČITATELNÉ POLOŢKY  

 KONZULTACE K NASTAVENÍ ÚČETNÍHO SOFTWARE 

A VÝVOJ APLIKACÍ NA ZAKÁZKU  

 ZAVÁDĚNÍ ÚČETNICTVÍ V NOVÝCH FIRMÁCH 

(ÚČETNÍ OSNOVA, METODIKA, BEST PRACTICES)  

 PŘECHOD Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA ÚČETNICTVÍ  

 ZASTOUPENÍ PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY  

 ÚČETNICTVÍ SVJ, BYTOVÝCH DRUŢSTEV, DOMŮ 

SOUKROMÝCH MAJITELŮ  

 EVIDENCE PLATEB NÁJEMNÉHO  

 EVIDENCE POHLEDÁVEK  

 VYÚČTOVÁNÍ SLUŢEB  

 ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH REVIZÍ  

 ZAJIŠTĚNÍ OPRAV  

 ZAJIŠTĚNÍ SLUŢEB SPOJENÝCH S PROVOZEM DOMU  

 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

 

UŠETŘETE 
NERVY A 

PENÍZE 

Vybrané reference 
 
. 

 

Firma vlastní výrobnu zchlazené stravy a je schopna nabídnout 

nejen široký sortiment standardizovaných jídel, ale také uspokojit 

individuální zadání výroby této stravy v počtu stanoveným 

zákazníkem.  

BIZ-ACCOUNT provádí ve firmě Almed Servis průběţnou kontrolu 

účetnictví. Zpracovává mzdy, metodiku a vede účetní poradenství. 

Pro Almed jsme zpracovali a provedli celkový přechod ze 

stávajícího účetního systému do systému Pohoda. 

 

 

Eden koupelny zajistí odbornou péči a realizaci Vaší rekonstrukce 

nebo nové koupelny na klíč.  

BIZ-ACCOUNT provádí pro Eden koupelny následující činnosti: 

dohled nad zpracováním účetnictví, mezd, přiznání k DPH, silniční 

dani a dani z příjmů právnických osob, dohled nad skladovou 

evidencí. 
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