Kdo jsme

Jak můžeme
spolupracovat?

Co nás posouvá vpřed?

Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá

řešení v oblasti outsourcingu a poradenství,
a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými.

Ctíme hodnoty, které každému jednotlivci, ale
i firmě jako celku, pomáhají dosáhnout cíle.

NÁŠ TÝM

NAŠE KOMUNITA

INOVACE

EFEKTIVITA

Hledáme ty nejlepší
talenty a odborníky

Rosteme spolu
s našimi klienty

Udáváme trendy

Děláme správné věci tím
nejlepším způsobem

Společnost byla založena v regionu střední a východní Evropy
s cílem poskytovat prvotřídní profesionální služby za rozumné ceny.
S více než 550 profesionály a pobočkami ve 13 zemích se Accace

řadí mezi přední outsourcingové a poradenské společnosti v regionu.
Mezi naše zákazníky patří mnohé firmy z žebříčku časopisu Forbes
TOP 500 Fortune.
Poskytujeme služby více než 2 000 převážně mezinárodním
společnostem – soustředíme se na poskytování BPO
a poradenství. Mzdový outsourcing poskytujeme více než
700 klientům s více než 30 000 zaměstnanci.

Fakta o nás

Accace má vlastní pobočky v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, České
republice, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku,
Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na Ukrajině.
Služby v ostatních evropských zemích a celosvětově zajišťujeme

prostřednictvím prověřených partnerských společností. Všechny pobočky
Accace spolu úzce spolupracují, a to zejména s ohledem na jednotnou

komunikaci a kvalitu služeb ve všech zemích.

Kde nás najdete?

Proč si vybrat
právě nás?

Přemýšlíme o klientovi

Máme rádi IT

Rozumíme potřebám našich
klientů a vždy jim nabízíme
řešení šitá na míru

Vyvíjíme IT řešení pro naše
klienty tak, aby mohli lépe řídit
své účetní, mzdové a HR procesy

Jsme mezinárodní
Máme zkušenosti s poskytováním
služeb zahrnujících více zemí.
Zajišťujeme jednotný způsob
komunikace, výstupů a služeb,
které poskytujeme v rámci všech
našich regionů

Reportujeme na
lokální i regionální
úrovni
Reportujeme jak lokálnímu,
tak regionálnímu vedení
a zajišťujeme vysokou míru
kontroly, která umožňuje
bezpečně řídit zahraniční
činnosti našich klientů

Máme rádi procesy
Máme certifikovaný systém řízení
informační bezpečnosti dle ISO
27001:2005 a řízení kvality dle
ISO 9001:2008.

Naše služby

Outsourcing

Poradenství

TULIP

Účetnictví

Daňové poradenství

TULIP Accounting

 Statutární účetnictví

 Korporátní daně

 Řízení oběhu dokumentů

 Reporting

 Transakční poradenství

 Automatizované účetnictví

 Účetní poradenství

 Mezinárodní daňové plánování

 Platforma pro reporting

 Řízení pohledávek

 Osobní zdanění

 Poradenství v oblasti ERP

 Sociální zabezpečení

TULIP Payroll

 Daňové služby pro expaty

 Elektronické výplatní pásky

Mzdy

 Hotline pro zaměstnance

 Mzdový outsourcing

Právní a korporátní poradenství

 HR administrativní podpora

 Právní poradenství

 Docházka

 Korporátní služby

 Pracovně právní poradenství

 Trustové služby

 Administrativní služby

 Evidence docházky

 Správa absencí
 Manažerská samoobsluha

Outsourcing účetnictví





Účetnictví a statutární výkazy
Řízení pohledávek a správa dokumentů
Cash management
Zastupování v komunikaci se všemi
státními institucemi

Reporting






Účetnictví
a reporting

Statutární měsíční reporting
Reporting pro účely konsolidace
Reporting pro management
Reporting podle IFRS a US GAAP
Asistence v době auditu a příprava podkladů

Účetní poradenství








Optimalizace účetních a finančních procesů
Vyčištění a rekonciliace účtů hlavní knihy
Poradenství při řízení zásob
Finanční a účetní due diligence
Konsolidace účetnictví
Účetní poradenství při fúzích a akvizicích
Účtování a účetní poradenství v oblasti IFRS & US GAAP

Finanční procesy
 Nastavení finančních a účetních procesů
 Implementace a lokalizace MS Dynamics NAV
a dalších mezinárodních ERP řešení
 Portál TULIP Accounting

Mzdové účetnictví
Sběr dat a výpočet mezd
Komplexní HR administrativní podpora
Statutární a manažerský reporting
Hotline služby pro HR oddělení
a zaměstnance klienta
 Online podpora pro zaměstnance





Poradenské služby






Mzdy &
HR agenda

Pracovně právní poradenství
Daň z příjmů fyzických osob
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Poradenství a služby pro expaty
Zastupování při kontrolách

Mzdový &
HR portál

Náš portál TULIP Payroll nabízí:

Zaměstnanecká sekce


Elektronické výplatní pásky
 Archiv dokumentů
 Hotline pro zaměstnance
 Docházka

Manažerská sekce





Řízení dokumentů
Výměna dat a schvalování
Mzdový kalendář
Reporting v reálném čase

Daňová přiznání
 Registrace k daním






Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob
DPH
Spotřební daně, ekologické a majetkové daně
Daňové poradenství pro expaty

Daňové poradenství






Transakční poradenství a due diligence
Fúze & akvizice
Převodní ceny
Mezinárodní daňové plánování
Zastupování při kontrolách a sporech

Daně

Poskytování právního
poradenství prostřednictvím
vlastní advokátní kanceláře

Právo











Obchodní právo
Pracovní právo
Fúze a akvizice
Nemovitosti a stavebnictví
Finance a bankovnictví
Zastupování v soudních sporech
Veřejné zakázky
Právo duševního vlastnictví
Insolvence, restrukturalizace a úpadek

Kompletní servis pro Vaši nově
založenou nebo již fungující
společnost









Korporátní a
administrativní služby

Založení společnosti
Prodej ready – made společností
Registrace k daním
Zabezpečení potřebných povolení
Služby spojené s poskytnutím sídla
„Nominee“ služby
Zabezpečení změn u obchodních společností
Likvidace společností

Zjednodušte
procesy a pracujte
efektivně!

Máme řešení, které sjednotí všechny
Vaše účetní, mzdové a HR procesy
v rámci jediné online platformy

TULIP Accounting
Od správy dokumentů a na míru
šitých schvalovacích procesů po
automatizované účetnictví –
vše na jedné online platformě

Řízení pohledávek

Automatizované účetnictví

 Digitalizace faktur
 Skenování dokumentů
 Vytěžování dat prostřednictvím systému
rozpoznávání znaků
 Import dat do účetního softwaru
 Online archív dokumentů
 Podrobné přehledy a reporty šité na míru








Řízení dokumentů
Na míru šité schvalovací procesy
Automatizované účetnictví
Cestovní příkazy
Reporty v reálném čase
Online archív dokumentů na jednom místě

TULIP Payroll
Jedna platforma pro bezpečnou
výměnu dokumentů, mzdovou
agendu a evidenci docházky

Zaměstnanecká sekce

Manažerská sekce

Jednoduchý přístup ke všemu, co potřebujete
- k Vašim dokumentům, požadavkům
a výplatním páskám - kdykoli potřebujete!

Získejte bezpečný přístup k mzdovým
a HR datům, reportům a úkolům







Výplatní pásky
Archív HR dokumentů
Hotline pro zaměstnance
Správa cestovních příkazů
Evidence docházky a schvalování absencí






Správa dat
Mzdové kalendáře
Na míru šité schvalovací procesy
Online reporty

Obraťte se na nás
v České republice
i regionu střední
a východní Evropy!

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme spolupracovat!
Praha

Brno

Ostrava

Accace s.r.o.

Accace Outsourcing s.r.o.

Accace Outsourcing s.r.o.

Hvězdova 1716/2b, 11. patro

Vídeňská 995/63

1. máje 2673/3

140 78 Praha 4

639 00 Brno

709 00 Ostrava

+ 420 222 753 480-481

+420 511 188 000 – 1

+420 511 188 000 – 1

czechrepublic@accace.com
www.accace.cz
www.accace.cz/tulipize

