Případová studie č. 3
Zákazník
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.), obrat 150 mil. ročně, průměrný počet zaměstnanců 100
Doklady

Počet v měsíci

Počet v roce

Počet dokladů

500

6000

Počet služebních cest

25

300

Počet zaměstnanců

100

1200

Přiznání k DPH

1

12

Přiznání k silniční dani

10

Přiznání k DPPO vč. přílohy

1

Dodané produkty


Vedení účetnictví



Daňové poradenství



Vedení mzdové agendy



Právní rady a servis



Svoz dokladů



Elektronizace dat



Generální plná moc



Ostatní doplňkové služby

Popis spolupráce
Na základě klientových potřeb a přání došlo k vytvoření několika on-line aktivních účtů pro
současné zaměstnance klienta, kteří mají zodpovědnost za vkládání dat o skladových pohybech,
pracovní docházce a pokladnu v sídle klienta. Jednotlivé 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,
mzdovou agendu a ostatní činnosti spojené s vedením účetnictví a závěrkových operacích.
Modelování a výpočet daňové povinnosti je v odpovědnosti společnosti Edolo Consult s.r.o.
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.

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. a
po provedení elektronizace, zúčtování a zatřídění je vrací klientovi.
Přínos pro klienta
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.
Maximalizace komfortu klienta v daných činnostech.
Výhody


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 za námi poskytované služby
Služba

Cena*

Vedení účetnictví

29.900,-

Zpracování mezd

20.000,-

Daňové poradenství
Celkem

9.900,59.800,-

* Ceny jsou uvedené bez DPH

Průměrná roční úspora pro klienta při spolupráci s námi:

990.720,- Kč

