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Rok se opět chýlí ke konci. Rok, který byl pro nás velmi 
napínavý.

Po mnoha letech personální stability jsme letos 
zaznamenali hned několik odchodů.
Opustili nás Brigit Dundler a Alexander Trombitas, kteří 
se odvážně vrhli do samostatného podnikání. Franziska 
Ohrfandl, která u nás byla zaměstnaná jako účetní 
se po dovolené v Africe rozhodla následovat svou touhu 
po dálkách a jede na rok pracovat do Ameriky jako 
au-pair. Poslední, paní Maria Prand, která pracovala na 
sekretariátu, dostala nabídku pracovat jako sekretářka 
městského úřadu svého rodného města Langau a tuto 
nabídku přijala.
Všem jmenovaným děkujeme za dlouhodobou spolupráci 
a přejeme jim hodně úspěchu v soukromí i v jejich práci. 

Nově u nás pracuje paní Melanie Bock. Pochází 
z Unterpfaffendorfu, je jí 25 let a doposud pracovala pro 
jinou daňovou kancelář ve Vídni jako účetní a mzdová 
účetní.
Od listopadu náš tým dále posílil pan Mag. Markus 
Niedermeyer. Pochází z Hollabrunnu, je mu 35 let a dosud 
pracoval v Korneuburgu a ve Vídni. Bude Vám tedy nyní 
k dispozici pro zodpovídání dotazů týkajících se daní 
jako samozřejmě nadále i pan Mag. Rodlauer a já.

Paní Katharina Stefal, kterou už dlouho známe a která 
u nás byla v létě již dvakrát na praxi, je posilou pro náš 
sekretariát.
Po několika letech strávených na mateřské dovolené 
pro nás letos opět pracují paní Katrin Wurm a paní Eva 
Püringer, obě na částečný úvazek.
Téma „personál“ uzavřeme zprávou, že naše kolegyně, 
paní Lisa Brandner, letos úspěšně složila zkoušky 
z bilančního účetnictví, k čemuž jí srdečně gratulujeme.

Jako každý rok i letos pro Vás máme připravenu brožuru 
s novinkami v oblasti daní, podnikatelského práva 

a sociálního pojištění. Jak sami vidíte, brožura není o nic 
tenčí a všechny tyto změny nám naši práci nezjednodušují. 
Proto je pro nás neustálé vzdělávání našich zaměstnanců 
velmi důležité. Tento rok jsme do vzdělávání našeho týmu 
cíleně investovali, aby naše odborné znalosti zůstaly na 
nejvyšší úrovni a byli jsme tak připraveni na výzvy našeho 
povolání.

I letos nás opět velmi zaměstnávaly zkoušky GPLA - 
(rakouská) kontrola mzdových odvodů a naléhavě Vám 
radíme, abyste této oblasti věnovali zvláštní pozornost. 
Při sebemenších proviněních se ukládají velmi přísné 
tresty, kterým by se z velké části dalo vyhnout. Další 
hlavní body naší činnosti byly poradenství při nákupu 
a prodeji firem, sestavování Due Diligence a čím dál více 
nás zaměstnávalo téma převodních cen.

Jsme si jistí, že jsme s naším týmem dobře připraveni 
na nadcházející úkoly a těšíme se na další spolupráci 
v příštích letech.

I letos jsme nerozesílali vánoční přání ani dárky a místo 
toho jsme podpořili sociální projekty jako např. iniciativu 
pro lidi bez domova a Červený kříž.

Na závěr bych chtěl velmi srdečně poděkovat našim 
zaměstnancům za jejich nasazení.

Poděkovat chci samozřejmě také Vám, našim klientům za 
spolupráci a důvěru, kterou nám někteří dáváte již čtvrt 
století.

Jménem našeho celého týmu Vám přeji poklidné 
a požehnané vánoční svátky a spokojený a úspěšný rok 
2018.
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