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 ▪ V řadě případů je zjednodušen proces konsolidace 
v rámci koncernu.

 ▪ Úsporu nákladů přinese optimalizace procesů           
a spolupráce interního a externího účetního týmu. 

V současné době pracujeme s více účetními 
softwary - SAP, BMD NTCS, Helios, EuroFib, Vision, 
BDS, proALPHA a další. 

Na příkladu SAP Vás seznámíme s ukázkovým 
rozsahem našich služeb v oblasti sdíleného účetnictví.

 Sdílené účetnictví 

Moderní technologie umožňují nové formy 
outsourcingu účetnictví – čím dál častěji se využívá 
sdílené účetnictví (shared accounting). Naše účetní 
společnost pracuje přes vzdálený přístup přímo 
v informačním systému klienta. 

Toto sdílení Vám přináší celou řadu výhod:

 ▪ Určíte si, které části účetnictví chcete zpracovávat 
interně a které převezme externí účetní společnost.

 ▪ Jestliže se Vaše potřeby změní, lze snadno rozšířit 
nebo zúžit rozsah externích účetních služeb.

 ▪ Využíváte efektivně naše odborné znalosti.

 ▪ Máte kdykoliv k dispozici aktuální účetní data.

 ▪ Účetní data jsou na Vašich úložištích.

 ▪ Odpovědnost za účetnictví můžete přenést na nás.

 ▪ Mnohé účetní operace mohou být účtovány 
automaticky.

Sdílené účetnictví (shared accounting) - efektivní a variabilní řešení nejen 
pro velké podniky

Čím dál více podniků využívá vlastní komplexní informační systémy a přenechává zpracování 
účetnictví zcela nebo zčásti externí účetní kanceláři, která pracuje v rámci těchto podnikových softwarů 
přes vzdálený přístup. V dnešní době výrazně roste poptávka po tomto typu účetních služeb a my tak 
zpracováváme účetnictví řady klientů na různých účetních softwarech jako např. SAP, BMD NTCS, 
Helios, EuroFib, Vision, BDS, proALPHA. 
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účetní operace, a Váš interní účetní tým zpracovává 
běžné účetní operace.

V mnoha případech sestavujeme měsíční a roční 
závěrky a garantuje tak i dodržování termínů. 

Reporty

Podle Vašich požadavků na formu a rozsah 
zpracováváme měsíční a roční účetní závěrky podle 
českých, ale i koncernových předpisů (např. IFRS, 
US GAAP).  Převezmeme za Vás rovněž i následnou 
komunikaci s osobou odpovědnou za celý koncern.

Komunikujeme anglicky a německy.

 Sdílené účetnictví – ukázka v SAP 

Máme vyškolený zkušený tým pro práci se SAP a jsme 
tak kompetentní partner pro Vaše IT specialisty bez 
ohledu na to, jestli SAP právě implementujete nebo již 
delší dobu používáte. 

Implementace SAP

V rámci implementace spolupracujeme přímo s IT 
specialisty. Zaměřujeme se zejména na nastavení 
účetní osnovy, nákladových středisek, daňových kódů 
pro oblast daně z přidané hodnoty, automatických 
zaúčtování a majetkového účetnictví. V procesu 
implementace testujeme nastavení automatických 
účetních operací. 

Při implementaci jsme díky našim dlouholetým 
zkušenostem s  různými výrobními a obchodními 
procesy často zprostředkovatelem informací mezi 
finančními, výrobními řediteli a IT specialisty.

Průběžné účtování

Společně s Vámi najdeme nejlepší formu spolupráce, 
a na základě toho určíme, kdo bude za které účetní 
operace odpovědný. Možností sdílení je celá řada, 
od varianty, kdy zpracováváme kompletní účetnictví, 
až po variantu, kdy provádíme pouze mimořádné 
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DPH, používaných účetních sestav, 
nastavených procesů zpracování 
a způsobů účtování a projednáme 
s Vámi návrhy na zlepšení.

Rádi zaškolíme Vaše účetní 
oddělení. 

Kontaktujte nás

Chcete najít efektivní řešení pro 
Vaši společnost? 

Kontaktujte nás, rádi zodpovíme 
Vaše dotazy.

Daně

Ze sestav generovaných SAP 
zpracováváme pro klienty přiznání 
k dani z přidané hodnoty, kontrolní 
hlášení, hlášení Intrastat, dále také 
přehledy dlouhodobého majetku 
v účetních a daňových cenách, 
podklady pro sestavení přiznání 
k dani z příjmů právnických osob.

Optimalizace a zaškolení

Pokud nejste spokojeni se 
současným nastavením účetnictví 
v programu SAP, provedeme 
testování nastavení automatických 
zaúčtování, daňových kódů pro 

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. 
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář
rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme zodpověnost. 

ING. JANA ŠNAJDROVÁ
Daňový poradce
T: +420 224 800 416
jana.snajdrova@auditor.eu

Kancelář Praha
Haštalská 6, Praha 1
T: +420 224 800 411
praha@auditor.eu

Kancelář Pelhřimov
Masarykovo nám. 30, Pelhřimov

T: +420 565 502 502
pelhrimov@auditor.eu

Kancelář Brno
Dominikánské nám. 4/5, Brno

T: +420 542 422 601
brno@auditor.eu

AUDITOR je auditorskou 
a daňově poradenstkou 
společností s mezinárodním 
zaměřením. Již 25 let poskytuje 
v České Republice služby 
auditu, daňového poradenství, 
personální a mzdové agendy, 
finančního účetnictví 
a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím sesterských 
poboček na Slovensku 
a v Rakousku (zde pod 
jménem Stöger & Partner ) 
nabízíme komplexní služby 
ekonomického poradenství. 
Členství v celosvětové síti 
UHY  International, která 
sdružuje nezávislé poradenské 
společnosti z více než 80 zemí 
světa, umožňuje efektivně řešit 
globální poradenské askpekty.


