


PROFIL 
SPOLEČNOSTI

Jsme česká účetní a poradenská společnost s více 
než dvacetiletými zkušenostmi na českém trhu. 
Poskytujeme komplexní servis od zpracování 
a vedení účetnictví pro tuzemské i zahraniční fyzické 
a právnické osoby, vedení mzdové a personální agendy 
zaměstnavatele až po daňové, účetní a ekonomické 
poradenství ve všech oblastech ekonomického chodu 
právnických 



PODPORA
NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
& START-UP PROJEKTŮ 

Pomáháme zakládat nové společnosti a dceřiné 
společnosti, včetně veškeré administrativní 
agendy, která je nezbytná pro úspěch v dnešním 
podnikatelském prostředí, díky naší řadě in-house 
účetních a mzdových služeb a zejména neustálé 
poradenské podpoře formou konzultací a asistence na 
úřadech.



• Audit
• Účetnictví
• Účetní poradenství
• Daňové přiznání 
• Daňové poradenství
• Mzdové účetnictví a HR
• Ekonomické a podnikatelské poradenství
• Zakládání nových společností nebo odvětví v ČR
• Celní poradenství
• INTRASTAT agenda 
• Správa datové schránky
• Management nákladů a majetku 
• Komunikace a reprezentace před veřejnou správou
• Vytváření vnitropodnikových směrnic a norem
• Bezpečnost práce
• Zprostředkování úvěrů, pojištění 
• a ostatních finančních služeb
• Networking s partnery a klienty

NAŠE
SLUŽBY



Naším cílem je vytvořit automatický systém s minimální 
zátěží pro klienta. Doporučujeme a preferujeme proto 
měsíční schůzky s našimi klienty, kde se vždy setkáte 
s manažerem a specializovaným členem našeho týmu. 

PROMIFIN bude mostem mezi Vámi a veřejnou 
správou. Snižujeme potřebný čas, který musíte jinak 
investovat do administrativy a byrokracie, i díky 
osobnímu zastoupení v jednání s úřady. 

Naše partnerská síť nabízí rychlejší přístup k ostatním 
službám a chytrým řešením, jež jsou obzvlášť zajímavé 
pro nové společnosti. 

JAK FUNGUJÍ
NAŠE SLUŽBY

Účetnictví Mzdy & HR Daně

Vaše firma

Poradenství



ÚČETNICTVÍ
& ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Poskytujeme komplexní servis v oblasti vedení 
účetnictví pro právnické i fyzické osoby, včetně 
mzdové a personální agendy zaměstnavatele. 
Máme dlouholeté zkušenosti s účtováním v mnoha 
různých oborech podnikání od dopravy, hotelových 
a pohostinských služeb, přes maloobchodní prodej, 
stavebnictví, provozování stájí a chovu koní, 
lékárenství, farmaceutický průmysl, pronájem a správu 
nemovitostí až po výrobní firmy. Naše služby jsou vždy 
v souladu s aktuálně platnými normami a právními 
předpisy.

• Vedení účetnictví 
• Účetní evidence
• Jednoduché účetnictví
• Management nákladů a majetku 

V závislosti na Vašich potřebách může naše 
spolupráce mít různou podobu od poskytnutí dočasné 
podpory až po úplné převzetí vedení Vašeho účetnictví. 
Stejně tak variabilní může být forma zpracování 
účetních dokladů od nejrozšířenějšího externího vedení 
účetnictví přes vzdálený on-line přístup do Vašeho 
ekonomického systému až po osobní návštěvy našich 
pracovníků ve Vaší firmě v rámci programu „Osobní 
účetní“. 



MZDOVÉ
ÚČETNICTVÍ & HR

PRÁVNÍ-PRÁVNÍ
AGENDA

Nabízíme širokou škálu mzdových a HR služeb, které 
jsou vždy v souladu s aktuálně platnou pracovní 
legislativou. Dynamicky a flexibilně reagujeme na časté 
změny v zákoníku práce a ostatních normách, abychom 
předešli případným problémům a pomohli našim 
klientům zařadit nová řešení do běžného života jejich 
firem.

• Cestovní náklady a administrativa obchodních cest
• Zaměstnanecké smlouvy (HPP a krátkodobé smlouvy)
• Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotních • 
• pojišťoven a správy sociálního zabezpečení 
• Příprava mzdových dokladů pro účely zdravotních 
 •pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
• Měsíční kalkulace a zpracování mezd 
• (včetně exekucí, srážek, záloh)
• Měsíční vytváření mzdových dokladů pro zaměstnance
• Příprava platebních příkazů
• Konzultace týkající se pracovněprávních norem 
• a zákonů 
• Komunikace s veřejnou správou 

• Pracovní smlouvy, interní směrnice podle platné 
• legislativy, příprava a obstarávání dalších dokumentů



DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ

Komplexní služby v oblasti daňového poradenství 
a konzultace v oblasti daňového managementu, 
redukce nákladů, danění služeb poskytovaných 
v/mimo EU a do zemí třetího světa, dovozy a vývozy 
zboží.



DANĚ 
& DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
• Registrace k daním, včetně registrace DPH 
• pro právnické osoby a přípravy podkladů pro  
• prokázání ekonomické činnosti společnosti,  
• dle § 92a zákona o DPH. 
• Zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob
• Zpracování přiznání dané z příjmu fyzických osob 
• pro OSVČ a zaměstnance



EKONOMICKÉ 
& BUSINESS PORADENSTVÍ

Máte nápad, ale nejste si jistí, zda-li máte vše, co 
potřebujete k jeho uskutečnění? Nabízíme poradenství 
pro podnikatele a společnosti, kteří chtějí založit nový 
podnik nebo se rozšířit do nových odvětví. Pomůžeme 
vám s potenciálními problémy a jejich řešením. Díky 
široké síti partnerů Vám můžeme rychleji nabídnout 
nezbytné služby pro rychlý růst do nových trhů. Naše 
poradenství zahrnují i témata zdanění, lidských zdrojů 
a strukturální problematiku. 



CELNÍ 
PORADENSTVÍ

V rámci komplexního servisu poskytujeme našim 
klientům také poradenství v celní problematice 
a mezinárodním obchodu. Poradenská činnost 
v běžné celní agendě, problematika dovozu a vývozu 
chráněných technologií, třístranných obchodů 
a licenčních řízení, celních auditů, certifikací AEO 
včetně praktických řešení dovozních a vývozních 
případů.
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