BDO V ČESKÉ REPUBLICE
JIŽ 30 LET VAŠÍM PARTNEREM NA CESTĚ K ÚSPĚCHU
Naše poradenská společnost poskytuje
auditorské, daňové, právní, účetní a poradenské
služby malým a středně velkým českým firmám,
ale i rozsáhlým koncernům a pobočkám
mezinárodních korporací . Na českém trhu
působíme už 30 let a s více než 500 odborníky
a dlouholetou praxí se řadíme k předním
poradenským společnostem v České republice.
Pomůžeme vašemu podnikání, abyste se vy mohli
soustředit na jádro svého byznysu. Poskytujeme
služby v oblastech auditu, účetnictví, daní, práva,
informačních technologií, digitalizace, finančního
a transakčního poradenství či znalectví.
Naše jedinečnost spočívá v kombinaci silného
zázemí mezinárodní sítě a individuálního přístupu
ke klientům z kanceláří napříč Českou republikou.
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NAŠE SLUŽBY

Z HISTORIE
DO SOUČASNOSTI…
Na českém trhu působíme již více
než 30 let. Od svého vzniku
až doposud žijeme hodnotami,
v jejichž středu stojí lidé a vzájemné
vztahy. To platí jak uvnitř firmy, tak
i směrem ke klientům a trhu.
Do dnešní podoby jsme vyrostli
z pevných základů a zapojení
řady výjimečných českých firem
s různými odbornými znalostmi,
zkušenostmi a dovednostmi.
Na svém dalším vývoji neustále
pracujeme, měníme se, rozvíjíme
a rosteme spolu s novými
potřebami našich klientů i měnícími
se požadavky doby či příležitostmi,
které moderní doba přináší.

JAK PRACUJEME?
Spolupráci s klientem stavíme na kvalitě a poskytování výjimečného klientského servisu,
který má těchto pět základních složek:
POROZUMĚNÍ – Žijeme příběhy svých klientů, vytváříme
s nimi pevné osobní vztahy, abychom jim mohli být dlouhodobým
partnerem na cestě k úspěchu. Pozorně nasloucháme,
předvídáme, vyhodnocujeme, přicházíme s relevantními nápady,
uplatňujeme cenné poznatky a navrhujeme optimální řešení
s cílem naplnit očekávání a potřeby klientů.
KOMUNIKACE – Komunikaci vnímáme jako klíčovou hodnotu
vzájemné spolupráce. Upřednostňujeme otevřenost, upřímnost
a srozumitelnost. Snažíme se používat takové přístupy
a komunikační kanály, abychom dokázali poskytnout rychlé,
efektivní, konstruktivní a funkční řešení.
DŮVĚRA – Každý den a každému klientovi se snažíme plnit
to, co mu slíbíme. Vždy se snažíme získat zpětnou vazbu a
řídíme se jí. Dáváme si záležet na tom, abychom prokázali
svou zodpovědnost, spolehlivost i bezúhonnost a stali se
důvěryhodným partnerem.

LIDÉ – Poskytujeme vhodné prostředí našim lidem a vhodné
odborníky našim klientům. Naše kultura umožňuje interakci
s klienty na všech úrovních zaměstnanců a dbáme na to, abychom
vždy sestavili takové týmy, které nejlépe odpovídají charakteru
a specifickým potřebám našich klientů. Důležitým prvkem
v této oblasti je stabilita a loajalita, díky nimž dokážeme zajistit
bezproblémový a praxí i zkušeností ověřený klientský servis.
HODNOTA – Při spolupráci s klientem se snažíme naše odborné
služby doplnit o informace s přidanou hodnotou, které díky
seznámení s organizací, jejím fungováním a obchodním modelem
dokážeme poskytnout nad rámec samotné služby a standardních
očekávání. Vždy se snažíme využít svá zjištění i poznatky z praxe
a poskytnout hodnotné rady či doporučení strategického
charakteru, které mohou klientovi pomoci rozvíjet své podnikání,
využít příležitosti a dosáhnout obchodního úspěchu.
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Naši auditoři se vždy zaměřují na vaši firmu jako celek.
S využitím metodik, znalostí a zkušeností se snažíme
kromě nezávislých auditů a prověrek účetních závěrek
poskytovat i konstruktivní nápady na zlepšení vnitřních
kontrol a podnikových systémů.








DANĚ



Pomůžeme vám dosáhnout optimální daňové
zátěže v souladu s pravidly a předpisy.
Naším cílem je vypořádat se se složitostí daňových
regulací a zároveň pro vás získat maximální užitek
v souladu s platnou regulací z výhod, které daňové
předpisy nabízejí.










ÚČETNICTVÍ & MZDY



Poskytujeme účetní, mzdové a compliance služby,
které zohledňují váš růst a měnící se předpisy
i požadavky na místních i světových trzích.






PORADENSTVÍ



Poradíme vám v oblasti strategického, finančního
či operativního řízení společnosti, pomůžeme s
podnikovou transformací, nastavením procesů pro
řízení rizik včetně kybernetické bezpečnosti, nebo vám
můžeme asistovat při zavádění digitálních technologií
pro zefektivnění vnitřních či výrobních funkcí.
Naši konzultanti disponují odbornými znalostmi v
oblasti řízení podniku, ekonomiky a financí, procesů,
informačních technologií, marketingu a obchodu.
Můžeme pomoci s komplexní strategií a realizací,
nebo s cílenějšími provozními a projektovými požadavky.



PRÁVO



Podpoříme vás ve všech důležitých podnikatelských
rozhodnutích. Naše spektrum služeb je koncipováno
tak, aby pokrývalo všechny oblasti práva a životního
cyklu korporací. Naší snahou je interdisciplinární
podpora klientů s cílem připravit pro vás individuální
a na míru šitá řešení.
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OBCHOD
AASPOTŘEBNÍ
SPOTŘEBNÍ ZBOŽI
ZBOŽÍ

ZDRAVOTNICTVÍ
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Audit a prověrky účetních závěrek (CZ GAAP, IFRS, US GAAP, HGB)
Interní audit a poradenství v oblasti vnitřních kontrol
IT audit a ověřování třetích stran
Forenzní audit
Ověřování dotací a grantů
Podnikové kombinace
IFRS poradenství
Daňové poradenství pro právnické osoby
Podpora podnikání - výzkum a vývoj, investiční pobídky, dotace
Poradenství v oblasti nemovitostí
Mezinárodní zdanění a daňové struktury
Transferové (převodní) ceny
Daňové poradenství pro fyzické osoby a vlastníky firem
Vysílání pracovníků
Nepřímé daně (DPH, clo a spotřební daně)
Zastupování, správa daní, daňové spory
Externí zpracování účetnictví
Příprava účetní závěrky v souladu s českými
či mezinárodními standardy
Jednorázový nebo dlouhodobý dohled nad účetnictvím
Zpracování reportingu a analýzy dat
Mzdové služby
Finanční, strategické a operativní řízení podniku
Lidé, organizace a změny
Transakční poradenství (M&A, Due Diligence)
Znalectví a oceňování
Řízení rizik, interní audit a compliance
Kyberbezpečnost
Technologické poradenství, automatizace a digitalizace
IT compliance
Forenzní služby
Vzdělávání - BDO Academy
Právo obchodních společností
Fúze a akvizice (M&A)
Nemovitosti a stavební právo
Daňové právo
Financování
Smluvní právo
Pracovní právo
Insolvence a restrukturalizace
Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

VEŘEJNÉ INSTITUCE
VEŘEJNÉ INSTITUCE

RODINNÉ FIRMY
RODINNÉ FIRMY

D+A+CH
D + A + CH

NAŠE VIZE

NAŠE MISE

Chceme být nejlepší v tom, co děláme
V odborných znalostech, v návrhu komplexních řešení,
v náboru i udržení talentovaných a angažovaných lidí.
Především je ale naší vizí být lídrem v poskytování
výjimečných služeb klientům.

Pomáháme našim lidem
Podporujeme zaměstnance při plnění jejich snů. Poskytujeme
flexibilní pracovní prostředí vhodné pro tu nejlepší profesní
seberealizaci. Zajišťujeme, aby měl každý stejné příležitosti
k rozvoji svého talentu, maximalizaci potenciálu, nadšení
a motivaci.

JSME LÍDREM V POSKYTOVÁNÍ
VÝJIMEČNÝCH KLIENTSKÝCH SLUŽEB

Naši klienti se na nás obracejí ve složitých situacích,
když potřebují poradit
Nehledíme na zemi původu, obor podnikání či počet
zaměstnanců – našimi klienty jsou české i mezinárodní
společnosti, velké i menší podniky i soukromé osoby.
Klientům poskytujeme vysoce kvalitní služby
Všem klientům se věnujeme s pílí, nejvyšším nasazením
a závazkem kvality odvedených služeb. Pracujeme s nimi
v těsném kontaktu, abychom dokázali poskytnout správná
a dlouhodobá řešení.

POMÁHÁME LIDEM PLNIT
SI SVÉ SNY

Pomáháme našim klientům
Budujeme dlouhodobé a úzké vztahy s našimi klienty, abychom
jim mohli skutečně porozumět a podpořit jejich potřeby.
Náš globální dosah znamená, že můžeme klientům poskytovat
služby kdekoli na světě a že můžeme sestavit nejlepší skupinu
odborníků a najít správné řešení pro každého klienta na míru.
Pomáháme komunitám
Jsme součástí komunit, ve kterých žijeme a pomáháme jim růst.
Aktivně se zapojujeme do občanského života a podporujeme
místní komunity, iniciativy a charitativní podniky.

BDO V ČÍSLECH
500+ zaměstnanců

627 mil. Kč tržby

97 tis. zaměstnanců

58 daňových poradců

13% meziroční růst

1 728 kanceláří

36 certifikovaných auditorů
7 soudních znalců
6 advokátů

6 kanceláří v ČR
3 000+ klientů

167 zemí
11,8 mld. USD tržby
11% meziroční růst

Audit | Daně | Poradenství
www.bdo.cz

BDO je v České republice zastoupena společnostmi BDO Audit s.r.o., BDO Czech Republic s.r.o., BDO Consulting s.r.o., BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář a BDO ZNALEX, s.r.o. Společnost je součástí
mezinárodní sítě BDO, která celosvětově tvoří jednu z největších sítí auditorských a poradenských skupin. Zaměstnává více jak 91 tisíc odborníků a působí ve 167 zemích, v nichž čítá více než 1 650 kanceláří.

