BDO V ČESKÉ REPUBLICE

(Miroslav Jandečka, řídící partner)

AUDIT

DANĚ

PORADENSTVÍ

BSO

Jan Macháč, partner

Zenon Folwarzcny, partner

Ondřej Šnejdar, partner

MIchal Daňsa, partner

Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí
Audit individuálních a konsolidovaných závěrek
Sestavení individuálních a konsolidovaných závěrek
				Konsolidace

				(Hana Procházková, Marie Šindelářová, Petr 		

				Slavíček, Lukáš Hendrych)

				
				IFRS
				(Jiří Pospíšil, Petr Slavíček, Lukáš Hendrych, 		
				Jiří Liberda)
První aplikace IFRS, US GAAP či HGB
kompletního sestavení individuální
i konsolidované účetní závěrky dle IFRS, US
GAAP a HGB
Ověřování účetních závěrek sestavených
dle IFRS, US GAAP a HGB

Zpracování účetní metodiky specifických
transakcí
Sestavení reportingů pro potřeby řízení
i pro účely konsolidace odpovídající
požadavkům IFRS, US GAAP a HGB

Daňové poradenství pro právnické osoby
Příprava a podání DPPO

Průběžné daňové poradenství

			DPH

			(Igor Pantůček, Petr Vondraš, Petr Linx)
Poradenství v oblasti zacházení s DPH
u mezinárodních a tuzemských dodávek
zboží a služeb
Provádění analýzy dat za účelem identifikace
příležitostí pro úspory a rizika DPH
Zastupování zahraničních společností
za účelem vrácení české DPH a českých
společností, které mají nárok na vrácení
zahraniční DPH

Příprava přiznání k DPH a efektivní vedení
evidence DPH
Zajištění správného uplatňování sazeb DPH
a mechanismu přenesení daňové povinnosti,
žádost o závazné rozhodnutí
Mini One Stop Shop (MOSS)

				

		
Daňové poradenství pro fyzické osoby
		(Věra Jankovcová, Monika Lodrová)

Plný outsourcing interního auditu
Co-sourcing interního auditu
Externí hodnocení kvality interního auditu
Pomoc při zavádění a nastavení interního
auditu v organizaci

Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí
Zaměstnávání cizinců v ČR

Forenzní audity
Šetření a prevence bezpečnostních a GDPR
incidentů
Šetření oznámení porušení právních předpisů
nebo korupce (whistleblowing)

Prověření interních kontrolních mechanizmů
proti podvodům
Prověření loajality zaměstnanců
a dodržování programů firemní etiky
Stanovení opatření nutných k prevenci

(Martin Hořický)

Ověření regulace plateb. služeb - PSD2
SOC1, SOC2, SOC2+ a SOC3
SOC pro oblast kybernetické bezpečnosti

		Fondy EU
		

(Ondřej Šnejdar, Stanislav Klika)

Posouzení možnosti získat dotaci
Příprava kompletní žádosti o dotaci

Administrace projektu
Nezávislý audit projektu

Pomoc s definováním tzv. rizikového apetitu
a strategie řízení rizik
Nastavení a zavedení procesů pro řízení rizik
Identifikace, hodnocení a monitoring rizik
Pomoc se zvolením adekvátní reakce

na rizika
Nastavení kontrolních mechanismů
ke snížení rizik
Audit systému řízení rizik nebo vybraných
rizik

Due Diligence a transakční poradenství

Vedení účetnictví podnikatelů i neziskových
organizací
Účetní dozor/dočasná účetní výpomoc
Finanční výkaznictví

Příprava statutární účetní závěrky v souladu
s českou legislativou/IFRS/US GAAP
Reporting účetnictví

Mzdy

(Milan Svoboda)

Due diligence – předinvestiční prověrka
Předběžná základní analýza kupované
společnosti
Mechanismus kupní ceny

Posouzení podmínek transakce
Vyjednávání o ceně
Finanční poradenství při kupní smlouvě

Zpracování mezd měsíčně/čtvrtletně/ročně Audit mzdových procesů
Zpracování personálních agend zaměstnanců

PRÁVO
Jiří Šmatlák, partner

M&A

(Milan Svoboda)
Identifikace akvizičního cíle
Nákup / prodej podniku
Příprava společnosti na prodej

Financování
Post-akviziční poradenství
Restrukturalizace a reorganizace

			
			Korporátní právo
			(Jiří Šmatlák, Lukáš Regec, Štěpán Kleček)
		
Pracovní právo
		(Jiří Šmatlák, Lukáš Regec)

Znalectví/Oceňování

Transferové ceny

IT Audit/Compliance

IT Audit
ITGC
ISAE 3000, ISAE 3402

Poradenství pro soukromé osoby
Opční plány a ochrana majetku vlastníka

		

		
		Forenzní služby
		(Ondřej Šnejdar, Stanislav Klika)

Účetnictví

(Stanislav Klika)

		

				

		Interní audit
		(Ondřej Šnejdar, Stanislav Klika)
IT interní audit
Podpora výboru pro audit

Řízení rizik

(Lukáš Křístek)

(Lenka Lopatová)

Zpracování dokumentace převodních cen
včetně srovnávacích analýz v databázi TP
Catalyst a Royalty Range
Odborné konzultace v daňových kontrolách

Příprava podkladů pro dohadovací
a arbitrážní řízení
Žádosti o závazná posouzení

výměrům
Zastupování před správními soudy
Právní pomoc při neoprávněně zadržených
finančních prostředcích

(Zenon Folwarczny, Michala Mrazíková)

		

Testování zranitelností
Poradenství při implementaci opatření
Analýzy rizik

Manažerské poradenství

vztahy
Motivační (akciové) plány pro management
(ve spolupráci s DPFO)

Agilní přístupy k řízení
Data-powered rozhodování a řízení
Řízení inovací

		

Rodinné firmy

(Zenon Folwarczny)

(Věra Jankovcová)
Transformace procesů
Tvorba strategie v digitálním světě
Zákaznická zkušenost

Digitální technologie

Veřejný sektor
(Petr Slavíček)

Finanční instituce

(Dan Vaníček)

Robotizace, automatizace & digitalizace fir.
procesů
Datová analytika

Zastupování, správa daní, daňové spory

(Vít Křivánek)

German Desk

(Tomáš Kubíček)

		
		M&A daně

Fúze a štěpení společností
Restrukturalizace, přechody na holdingovou
strukturu, prodeje a vklady společností
Due Diligence
Mezinárodní zdanění, vnistroskupinové

Penetrační testování
Sociální inženýrství
Etický hacking

		
Zastupování v soudních řízeních
		(Jiří Šmatlák, Lukáš Regec)

ŘEŠENÍ NAPŘÍČ SLUŽBAMI

(Martin Hořický)

(Vít Křivánek)

		

Oceňování pohledávek
Úpadkové řízení
Vypracování stanoviska v soudním řízení
(podle OSŘ i TŘ)
Oceňování pro účely IFRS

Kybernetická bezpečnost

Daňová litigace

Zastupování v daňových kontrolách
Obhajoba neuznaných nároků na odpočet
DPH
Právní stanoviska k postupům správce daně
Zpracování odvolání proti platebním

Oceňování aktiv pro transakce společností
Nepeněžní vklady
Oceňování cenných papírů, akcií a obchodních podílů
Oceňování nemovitostí
Oceňování nehmotných aktiv

(Lukáš Hendrych)
Systémová integrace, projektové řízení
IT poradenství & outsourcing

