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Dovoľte, aby
sme sa predstavili
SpoloãnosÈ accace („accounting ace“) bola zaloÏená
s ambicióznym zámerom poskytovaÈ slovensk˘m ako aj
medzinárodn˘m spoloãnostiam ‰piãkové úãtovné
a poradenské sluÏby v regióne strednej a v˘chodnej Európy.
Našim klientom ponúkame poradenské služby v oblasti finančného účtovníctva,
daňového a mzdového poradenstva vrátane outsourcingu. Klientom zároveň
poskytujeme odbornú asistenciu pri založení spoločnosti, nastavení finančných
a účtovných procesov, ako aj podporu pri implementácii ERP riešení (SAP, MS
Dynamics Navision, lokálne softvéry).
Táto unikátna kombinácia účtovnej, daňovej, finančnej, systémovej a IT
expertízy nám umožňuje poskytovať najvhodnejšie riešenia nielen tým
spoločnostiam, ktoré prichádzajú na trh a vyžadujú komplexnú podporu, ale aj
tým, ktoré sú už na trhu etablované a snažia sa zefektívniť fungovanie svojich
finančných oddelení.

„accace – unikátna kombinácia úãtovnej, daÀovej,
finanãnej, systémovej a IT expertízy.“

Prečo región
strednej a východnej
Európy?
Región strednej a východnej Európy s viac ako 165 000 000 obyvateľmi
vnímame ako obchodne veľmi perspektívnu a rýchlo sa rozvíjajúcu časť
Európy pre nasledujúcich 10 rokov.
Tento región je zaujímavý aj pre našich slovenských klientov, ktorí v rámci
neho expandujú a rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity.
Výhoda, ktorá plynie zo spolupráce s nami a z ktorej profitujú naši slovenskí
klienti je, že rozprávame ich rodným jazykom. O našich slovenských
klientov sa v zahraničí vždy starajú Slováci alebo Česi, ktorí stoja na čele
našich pobočiek a riadia tímy lokálnych odborníkov.
Vďaka nášmu niekoľkoročnému pôsobeniu v tomto regióne poznáme
špecifické podnikateľské prostredie v jednotlivých krajinách, preto našich
klientov dokážeme upozorniť na často významné rozdiely medzi domácim
a zahraničným podnikateľským prostredím a jeho špecifiká.

accace je pôvodom česko-slovenskou spoločnosťou.
V pomerne krátkom čase sme v krajinách strednej a východnej Európy úspešne
založili stabilné a samostatné pobočky, ktoré neustále napredujú v rozsahu
a kvalite poskytovaných služieb. Medzinárodní klienti určite ocenia, že v každej
našej pobočke nájdu vždy rovnako kvalitný servis na trvalo vysokej úrovni.
Naše pobočky nájdete v krajinách:
Slovenská republika

Česká republika

Rumunsko

Ukrajina

Maďarsko

Poľsko

Prostredníctvom partnerov poskytujeme naše služby v krajinách:
Bulharsko

Chorvátsko

Slovinsko

Srbsko

Unikátne
riešenie accace
V accace sa o klienta komplexne stará partner – projektový manažér.
Prostredníctvom neho má klient k dispozícii skúsenosti našich lokálnych
a medzinárodných odborníkov z konkrétnych oblastí, na ktoré sa pri
poradenskej činnosti špecializujeme.
Veríme, že naši klienti by nemali byť v rámci accace odkazovaní vždy na
iného poradcu len preto, že ich obchodné aktivity prekračujú národné hranice.
Sme presvedčení, že našou prácou je odstrániť kultúrne, jazykové
a štatutárne rozdiely a prezentovať klientovi jednotné a komplexné riešenie,
bez ohľadu na to, koľko zemí zahŕňa.
V spolupráci s jedným projektovým manažérom môžete riadiť svoje účtovné
procesy a daňové záležitosti v celom regióne strednej a východnej Európy.
To všetko vďaka vnútornej organizačnej štruktúre accace, ktorou sa snažíme
dosahovať identické fungovanie interných účtovných a finančných procesov
našich klientov v jednotlivých štátoch.

„V spolupráci s jedn˘m projektov˘m
manaÏérom môÏete riadiÈ svoje úãtovné
procesy a daÀové záleÏitosti v celom
regióne strednej a v˘chodnej Európy.“

Založenie spoločnosti
v strednej
a východnej Európe
Rozhodli ste sa podnikať v ďalších krajinách strednej a východnej Európy?
Sme pripravení poradiť vám, aký typ spoločnosti bude vzhľadom na váš
predmet podnikania vhodný a efektívny. Zároveň vás odbremeníme od
množstva administratívnych úkonov spojených so založením spoločnosti.
V prípade, že neplánujete v danej krajine disponovať vlastnými priestormi,
zabezpečíme pre vašu spoločnosť sídlo, bez ktorého sa určite nezaobídete.
Nestrácajte čas vyhľadávaním informácií a komplikovanými administratívnymi
úkonmi. Radi vám vo všetkých vašich záležitostiach poskytneme flexibilné
a kvalitné poradenstvo. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine strednej
a východnej Európy sa rozhodnete podnikať, sme schopní poskytnúť vám
komplexné služby prostredníctvom našich kvalifikovaných odborníkov.

Služby, ktoré vám ponúkame pri založení spoločnosti:
Zakladanie a registrácie spoločnosti
Predaj ready made spoločnosti
Poskytnutie sídla spoločnosti
Krátkodobý prenájom kancelárií
Administratívne služby
Založenie a správa bankového účtu klienta
Zabezpečenie úhrad faktúr a iných platieb klienta
Zmeny v Obchodnom registri a iných registroch
Pracovné povolenia a povolenia na pobyt
Likvidácia spoločnosti

„Ruãíme za pohodln˘ proces zaloÏenia va‰ej spoloãnosti v krajinách
strednej a v˘chodnej Európy, ktor˘ s nami môÏe trvaÈ len niekoºko dní.“

Finančný
a účtovný
outsourcing
Samotná existencia a fungovanie spoločnosti sa spája s viacerými povinnosťami. Vďaka znalosti jednotlivých lokálnych legislatív, ako aj postupov
v konkrétnych situáciách, garantujeme našim klientom kvalitný finančný,
účtovný, daňový, mzdový a administratívny servis. Naše služby nahrádzajú
činnosť interného finančného oddelenia spoločnosti, ktoré poskytujeme
formou outsourcingu.
Ako poradenská spoločnosť vás sprevádzame počas fungovania vašej
spoločnosti a podľa vašich špecifických požiadaviek zabezpečujeme
flexibilné poradenstvo na dennodennej báze. Rovnako kvalitný servis vám
ponúkame nielen pri poskytovaní komplexného outsourcingu, ale aj pri
čiastkových službách pre niektoré z vašich oddelení.

„Na‰e sluÏby dopæÀajú alebo kompletne
nahradia ãinnosÈ interného finanãného
oddelenia spoloãnosti.“

Služby, ktoré vám ponúkame v rámci finančného
a účtovného outsourcingu:
Outsourcing účtovníctva
MS Dynamics NAV implementácia a outsourcing
SAP implementácia
Riadenie obehu dokladov
Medzinárodný reporting a konsolidácia
Riadenie cash flow spoločnosti
Outsourcing mzdovej a personálnej agendy
Mzdový audit
Pracovnoprávne poradenstvo
Poradenstvo v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia
Priebežné daňové poradenstvo
Spracovanie a podanie daňových priznaní
Refundácia DPH
Zastupovanie klienta pred daňovým úradom

Podpora
finančného
a účtovného
oddelenia
Pri poskytovaní služieb klientom sa v našej praxi stretávame s rôznymi
formami spolupráce. Jednou z nich je outsourcing, kedy na určité obdobie
kompletne nahrádzame činnosť finančného oddelenia klienta.
Je úplne prirodzené, že sa niektoré spoločnosti po čase rozhodnú pre vlastné
finančné oddelenie, a aj vtedy v nás nachádzajú takisto spoľahlivého poradcu.
Naša práca nekončí odovzdaním príslušnej agendy klienta. Klientom pomáhame s prechodom z outsourcingu k vybudovaniu ich vlastného finančného
a účtovného oddelenia. Naďalej zostávame ich poradcami.
Niektoré spoločnosti preferujú od samého začiatku ich fungovania vlastné
finančné a účtovné oddelenie. V takomto prípade našim klientom nájdeme
potrebných odborníkov, nastavíme finančné a účtovné procesy. Spoločnostiam s vlastným oddelením poskytujeme priebežné poradenstvo a odborné
školenia šité na mieru ich potrebám.
Ponúkame komplexnú podporu pri vybudovaní interného finančného
a účtovného oddelenia vašej spoločnosti v krajinách strednej a východnej
Európy.

„Klientom ponúkame podporu
pri budovaní ich vlastného finanãného
a úãtovného oddelenia.“
Služby, ktoré zahŕňa podpora finančného
a účtovného oddelenia:
IFRS reporting a outsourcing
Medzinárodný reporting a konsolidácia
Obsadzovanie finančných pozícií pre klienta
Odborné školenia a vzdelávanie zamestnancov klienta
Supervízia a manažment účtovného a finančného oddelenia

MS Dynamics NAV
Implementácia
a outsourcing

Kdekoºvek sa v CEE nachádzate,
sme tu pre vás!
Bulharsko

Rumunsko

Mihaela Virlan | country manager

Petra Ftorková | country manager

ACCACE EUROPE S.R.L.
Ulica Academiei | No. 39-41 | vchod A | Časť 1
010013 Bukurešť | Rumunsko
Tel: +40 31 40 50 440
Fax: +40 31 40 50 439
Mobil: +40 752 305 395
e-mail: mihaela.virlan@accace.eu

ACCACE EUROPE S.R.L.
Ulica Academiei | No. 39-41 | vchod A | Časť 1
010013 Bukurešť | Rumunsko
Tel: +40 31 40 50 440
Fax: +40 31 40 50 439
Mobil: +40 752 305 394
e-mail: petra.ftorkova@accace.eu

âeská republika

Slovenská republika

Jiří Majer | CEO

Marian Driensky | country manager

accace s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha | Česká republika
Tel: +420 222 753 480-1
Fax: +420 222 753 490
Mobil: +421 908 757 669
e-mail: jiri.majer@accace.eu

accace k.s.
City Business Center | Karadžičova 8
821 08 Bratislava | Slovenská republika
Tel: +421 2 32 55 3000
Fax: +421 2 32 55 3001
Mobil: +421 905 710 377
e-mail: marian.driensky@accace.eu

Chorvátsko

Slovinsko

Keďže sme špecialisti aj na účtovné procesy, vyvinuli sme unikátnu formu

Michal Compeľ | country manager

Jana Maščuková | country manager

implementácie finančného modulu. Spočíva v naimplementovaní základnej

accace k.s.
City Business Center | Karadžičova 8
821 08 Bratislava | Slovenská republika
Tel: +421 2 32 55 3000
Fax: +421 2 32 55 3001
Mobil: +421 905 297 523
e-mail: michal.compel@accace.eu

accace k.s.
City Business Center | Karadžičova 8
821 08 Bratislava | Slovenská republika
Tel: +421 2 32 55 3000
Fax: +421 2 32 55 3001
Mobil: +421 905 836 193
e-mail: jana.mascukova@accace.eu

Maìarsko

Srbsko

Mihaela Virlan | country manager

Patrícia Kasajová | country manager

Accace Kft.
Flórián Udvar | Polgár Str. 8-10
1033 Budapešť | Maďarsko
Tel: +36 1 802 7696
Fax: +36 1 240 5978
Mobil: +36 304 426 422
e-mail: mihaela.virlan@accace.eu

accace k.s.
City Business Center | Karadžičova 8
821 08 Bratislava | Slovenská republika
Tel: +421 2 32 55 3000
Fax: +421 2 32 55 3001
Mobil: +421 905 998 827
e-mail: patricia.kasajova@accace.eu

Poºsko

Ukrajina

Martin Porázik | country manager

Jana Vasilenková | country manager

accace Sp. z.o.o.
Ul. Wspólna 35/7
00-519 Varšava | Poľsko
Tel: +48 22 313 29 50
Fax: +48 22 313 29 45
Mobil: +48 502 619 843
e-mail: martin.porazik@accace.eu

Accace TOB
Lybid Plaza Business Center
172 Gorkogo Street | suite 84
Kyjev 03680 | Ukrajina
Tel: +380 44 569 3310
Fax: +380 44 569 31 67
Mobil: +380 675 387 283
e-mail: jana.vasilenkova@accace.eu

Ako certifikovaný Microsoft partner vám ponúkame kompletnú implementáciu
informačného systému MS Dynamics NAV (Navision) vo vašej spoločnosti.

konfigurácie umožňujúcej bezprostredné spustenie účtovného modulu
a začatie vlastného účtovania. A to vo veľmi krátkom čase.
Implementáciu zrealizuje náš interný IT tím špecializovaný pre MS Dynamics
NAV za podpory našich účtovných a daňových konzultantov.

V rámci implementácie a outsourcingu
MS Dynamics NAV zabezpečíme:
Nasadenie informačného systému
Implementáciu na základe špecifického zadania klienta
Prenájom licencií
Zaškolenie užívateľov
Medzinárodné riešenia pre MS Dynamics NAV
v strednej a východnej Európe

www.accace.eu

