Společnost do 100 zaměstnanců

Doklady

Počet v
měsíci

Služby v základu


Vedení účetnictví

Počet faktur

500



Vedení mzdové agendy

Počet pokladních dokladů

300



Právní rady a servis

Počet bankovních pohybů

600



Svoz dokladů

Počet zaměstnanců

30



Generální plná moc

Přiznání k DPH, KH, SH

1



Ostatní doplňkové služby

Spolupráce
Správa dokladů a online přístup

Mzdy

Na
základě
klientových
potřeb
došlo
k vytvoření několika on-line aktivních přístupů
v účetním SW pro kmenové zaměstnance
klienta (nejedná se o kvalifikované účetní). Ti
byly proškoleni v ovládání účetního SW a mají
zodpovědnost za vkládání dat o skladových
pohybech,
vystavování
faktur,
pracovní
docházce a pokladnu v sídle klienta. Jednotlivé
uživatelské účty mají nastaveny přístupové
práva pouze k agendě, za niž přejímají
zodpovědnost. Společnost Edolo Consult s.r.o.
má na starosti metodický dohled a kontrolu dat
vložených zaměstnanci klienta, zpracováním
složitějších účetních případů, zpracování
mzdové agendy a ostatní činnosti spojené
s vedením účetnictví a závěrkových operacích.

Výpočet mezd zaměstnanců se provádí na
základě
dat
pořízených
docházkovým
systémem instalovaným ve společnosti klienta
a doplněným o data zaznamenaná odpovědnou
osobou z řad zaměstnanců klienta. Výpočet
mezd a odvodů provádí společnost Edolo
Consult s.r.o. Pokyny k jednotlivým transakcím
jsou zaslány odpovědné osobě ve společnosti
klienta
k jejich
vypořádání
společně
s diskrétními mzdovými listy.

Daňová povinnost
Modelování a výpočet daňové povinnosti je
v odpovědnosti společnosti Edolo Consult s.r.o.

Doplňkové služby
Ostatní služby poskytované klientovi se
zaměřují především na oblast finančního řízení,
čímž zastupují kancelář finančního ředitele.
Mezi typické služby patří analýza hospodaření
podniku, spolupráce při tvorbě kalkulací apod.
Doklady si v sídle klienta přebírá zaměstnanec
společnosti Edolo Consult s.r.o.

Maximalizace komfortu
Odbornost v daných tématech je přenesena na společnost Edolo Consult s.r.o., zaměstnanci klienta
mají pouze základní školení na ovládání jednotlivých komponent, které zabezpečí přísun dat do
systému. Přenášení odborných informací je na základě komunikace mezi odpovědnými účetními a
zaměstnanci klienta, kteří dostanou včas informaci o změnách legislativy a dopadech na jejich práci.
Vy i Vaši zaměstnanci se můžete plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Reálné přínosy spolupráce


Minimální nároky na znalosti problematiky



Profesionálně vedené účetnictví, zpracované mzdy a daně



Hlídání důležitých termínů



Snížení nákladů jednotlivých činností



Další služby z oboru finančního řízení podniku

Cena poskytované služby
Cena výše uvedené služby je kalkulována jako paušální částka za měsíc. V rámci poskytovaných služeb
dochází k záznamu všech činností a jejich časové náročnosti. Každý kvartál je vyhodnocena časová
náročnost dodávaných služeb je licitováno o ceně.

Cena za službu:

40.000,- / měsíc

* Ceny jsou uvedené bez DPH

Chci zpracovat cenovou nabídku na míru

