Kto sme

Ako vám môžeme
pomôcť?

Čo nás posúva vpred?
Baví nás hľadať nové riešenia, ktoré pomáhajú
klientom riešiť ich problémy a neustále sa zlepšovať.

Chceme aby naše nápady udávali trendy v oblasti
finančného outsourcingu a poradenstva. Staviame
pritom na hodnotách, ktoré nám pomáhajú byť v tom
úspešní

NÁŠ TÍM

NAŠA KOMUNITA

INOVÁCIE

EFEKTIVITA

Hľadáme tie najlepšie
talenty a odborníkov

Rastieme spolu s našimi
klientmi

Udávame trendy

Robíme správne veci tým
správnym spôsobom

Spoločnosť Accace má korene v regióne strednej a východnej
Európy. Jej zakladatelia sú podnikatelia, ktorí si stanovili za cieľ
poskytovať klientom profesionálne služby za rozumné ceny.
S viac ako 550 zamestnancami a pobočkami v 13 krajinách sa
radíme medzi popredných poskytovateľov poradenských a
outsourcingových služieb nie len na Slovensku, ale aj v regióne
strednej a východnej Európy. Väčšinu nášho biznisu tvoria firmy,
ktoré sa umiestňujú v rebríčku TOP 500 Fortune Forbes.
Naše služby poskytujeme viac ako 2 000 klientom –
prevažne medzinárodným spoločnostiam pôsobiacim v
rôznych sektoroch. Spracovávame mzdy pre viac ako 700
klientov s viac ako 30 000 zamestnancami.

Základné
fakty o nás

Accace má vlastné pobočky v Bosne a Hercegovine, Českej republike,
Čiernej Hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku,
Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na Ukrajine.
Služby v iných krajinách sveta zastrešujeme prostredníctvom našej siete
dlhodobých partnerov. Všetky pobočky Accace sú úzko prepojené zabezpečujeme jednotnú komunikáciu a rovnakú úroveň služieb vo
všetkých krajinách.

Kde nás
nájdete?

V čom sme
dobrí

Nebojíme sa
neštandardných riešení
Rozumieme potrebám našich
klientov a ponúkame im na mieru
šité riešenia

Sme medzinárodní
Máme skúsenosti s dodaním
služieb naprieč rôznymi krajinami.
Zabezpečujeme jednotnú
komunikáciu a kvalitu výstupov vo
všetkých krajinách, v ktorých sa
rozhodnete s nami spolupracovať

Máme radi IT
Vyvíjame vlastné IT riešenia pre
efektívnejšie riadenie účtovných,
mzdových a HR procesov
našich klientov

Reportujeme lokálne
aj globálne
Zabezpečujeme reporting
lokálnemu aj regionálnemu
manažmentu, aby ste získali
vysoký stupeň kontroly nad
svojimi medzinárodnými
operáciami

Dbáme na kvalitu
Máme certifikovaný systém
riadenia informačnej
bezpečnosti podľa ISO
27001:2005 a systém riadenia
kvality podľa ISO 9001:2008

Naše služby

Outsourcing

Poradenstvo

TULIP

Účtovníctvo

Dane

TULIP Accounting

 Spracovanie účtovníctva

 Poradenstvo pre PO a FO

 Riadenie obehu dokumentov

 Štatutárny reporting

 Medzinárodné dane

 Vyťažovanie dát a validácia

 Manažérsky reporting

 M&A, due diligence

 Automatické účtovanie

 Účtovné poradenstvo

 Transferové oceňovanie

 Reporting

 Manažment pohľadávok

 Poradenstvo pre expatov

 Implementácia ERP riešení

TULIP Payroll
Právne a korporátne služby

 Elektronické výplatné pásky

Mzdy

 Právne poradenstvo

 Hotline pre zamestnancov

 Spracovanie miezd

 Založenie a registrácia firmy

 Evidencia dochádzky

 HR administratíva

 Sídlo a kancelárske služby

 Schvaľovanie absencií

 Dochádzka

 Sekcia pre zamestnancov

 Pracovnoprávne poradenstvo

 Sekcia pre manažérov

Outsourcing účtovníctva








Účtovanie o všetkých operáciách
Správa bankových účtov a realizácia platieb
Riadenie a vymáhanie pohľadávok
Riadenie a plánovanie hotovosti
Príprava a podanie DPH priznania a KV
Daňové poradenstvo
Zastupovanie v komunikácii so
štátnymi inštitúciami

Reporting






Účtovníctvo
a reporting

Štatutárny reporting
Manažérsky reporting
Reporting pre účely konsolidácie v skupine
Reporting podľa IFRS a US GAAP
Asistencia počas auditu a príprava podkladov

Poradenstvo v oblasti účtovníctva









Finančná analýza a plánovanie
Optimalizácia účtovných a finančných procesov
Supervízia účtovného tímu klienta
Konsolidácia účtovníctva
Poradenstvo pri riadení zásob
Finančné a účtovné due diligence
Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách
Poradenstvo v oblasti IFRS & US GAAP

Finančné procesy
 Nastavenie finančných a účtovných procesov
 Implementácia a lokalizácia MS Dynamics NAV a iných
medzinárodných ERP riešení
 Portálové riešenie TULIP Accounting

Outsourcing miezd







Zber dát a výpočet miezd
Spracovanie personálnej agendy
Agenda nových /odchádzajúcich zamestnancov
Štatutárny a manažérsky reporting
Zastupovanie v komunikácii s úradmi
Hotline pre HR tím a zamestnancov klienta

Poradenské služby







Spracovanie
miezd a HR
agendy

Pracovnoprávne poradenstvo
Príprava pracovnoprávnej dokumentácie
Poradenstvo v oblasti dane z príjmov
Sociálne a zdravotné poistenie
Komplexné služby pre expatov
Zastupovanie počas kontroly

Mzdový a HR
portál
Naše portálové riešenie TULIP pokrýva:

Self-service pre
zamestnancov






Elektronické výplatné pásky
Archivácia dokumentov
Mzdový hotline pre zamestnancov
Dochádzka

Self-service pre HR
manažment





Riadenie dokumentov
Výmena dát a schvaľovanie
Mzdové kalendáre
Reporty v reálnom čase

Dodržiavanie daňových
predpisov
 Daňové registrácie






Daň z príjmov právnických osôb
Daň z príjmov fyzických osôb
Daň z pridanej hodnoty
Spotrebné dane, miestne dane a iné
Poradenstvo pre expatov

Daňové poradenstvo






Transakcie a due diligence
Fúzie a akvizície
Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
Medzinárodné daňové plánovanie
Zastupovanie pri daňových kontrolách

Dane

Prostredníctvom vlastnej
advokátskej kancelárie Accace Legal
poskytujeme služby v oblasti:

Právne služby









Obchodné právo
Pracovnoprávne poradenstvo
Fúzie, akvizície a due diligence
Nehnuteľnosti
Konkurz a reštrukturalizácia
Súdne spory
Ochrana osobných údajov

Ponúkame kompletný servis pre
fungovanie vašej novozaloženej
alebo zabehnutej firmy
Založenie spoločnosti
Predaj ready-made spoločnosti
Daňové registrácie
Zabezpečenie potrebných licencií
Poskytnutie registrovaného sídla a iné
kancelárske služby
 Zabezpečenie zmien v obchodných
spoločnostiach
 Likvidácia spoločnosti






Korporátne a
kancelárske služby

Zjednodušte
procesy a pracujte
efektívnejšie!

Máme riešenie, ktoré spojí
všetky vaše účtovné, mzdové
a HR procesy na jednej online
platforme

TULIP Accounting
Od digitalizácie účtovných
dokumentov a na mieru šitých
schvaľovacích procesov po
automatické účtovanie – všetko na
jednej online platforme

Riadenie pohľadávok







Digitalizácia všetkých vašich faktúr
Skenovanie papierových dokumentov
Vyťažovanie dát prostredníctvom OCR
Import dát do účtovného softvéru
Online archív účtovných dokumentov
Prehľady a reporty

Automatické účtovanie







Riadenie dokumentov
Na mieru šité schvaľovanie
Automatické účtovanie
Agenda cestovných príkazov
Reporty v reálnom čase
Archivácia dokumentov na jednom mieste

TULIP Payroll
One-stop-shop pre váš HR tím a
zamestnancov – bezpečná
výmena mzdových a personálnych
dokumentov, sekcia pre
zamestnancov a evidencia
dochádzky

Sekcia pre zamestnanca

Sekcia pre manažéra

Získajte jednoduchý a rýchly prístup k
všetkému, čo potrebujete - kedykoľvek a z
akéhokoľvek miesta

TULIP umožňuje bezpečnú výmenu
mzdových a personálnych dokumentov a
lepšiu kontrolu nad dátami







Výplatné pásky
Archív HR dokumentácie
Hotline pre zamestnancov
Evidencia pracovných ciest
Dochádzka a prehľad absencií






Výmena mzdových dát
Mzdové kalendáre
Na mieru šité schvaľovanie
Online reporty

Obráťte sa na
nás na Slovensku
a v regióne CEE

Kontaktujte nás a zistite ako vám vieme pomôcť!
Accace k.s.

+ 421 2 3255 3000

Twin City C
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava

slovakia@accace.com

www.accace.sk
www.accace.sk/tulipize

