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Účetnictví KLEFER
O nás

Jsme společnost (dříve sdružení fyzických osob) s dlouholetou praxí v oboru účetnictví

● zabýváme se  účetnictvím, samostatně na živnost od roku 2003
● kolegyně Dana od 1998

● Společné podnikání od r. 2016
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Ivana Kleinová Dana Ferfecká

KLEFER
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● Komplexní vedení daňové evidence fyzických osob

● Komplexní vedení účetnictví fyzických a právnických osob (firem)

Obory našich klientů:

● realitní činnost, ubytovací služby a správa nemovitostí 
● stavební činnost  
● jógové studio
● nahrávací studio 
● autoservis
● online marketing

neziskové organizace  - rugby klub RC Praga, tenisová škola – Tenisová škola Lucie Hradecké 



www.ucetnictvi-klefer.cz

Účetnictví KLEFER

● Vytváření reportů z účetních dat

    ● Vyhodnocení výnosnosti jednotlivých středisek, zakázek nebo jednotlivých obchodníků ve vaší firmě
    ● Sledování a korigování vašeho cash flow
    ● Vytváření a porovnání rozpočtů se skutečnými náklady a výnosy 
           ● Celkově firmy, po jednotlivých střediskách či zakázek

● Nastavení vnitřních procesů firmy – nejefektivnější  vedení různých agend, koloběh účetních dokladů
          ● Vypracování směrnic k daným procesům
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● Vedení mzdové agendy a personalistiky

● Jednorázové:   jednorázové zpracování daňových přiznání či vyúčtování různého druhu:
                                              ● Daňové přiznání k dani z příjmu FO i PO
                                              ● K dani z nemovitých věcí
                                              ● K dani z nabytí nemovitých věcí
                                              ● Silniční daň
                                              ● Jednorázová kontrola účetnictví
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Účtování v programu Abraflexibee

● Cloudový program
● Klient může nahlížet do svého účetnictví
● Přístup odkudkoliv – telefon, počítač
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Jak vypadá spolupráce s námi?

Poptávka od klienta                  konkretizace obchodní činnosti, objem dokladů, zaměstnanců apod.   
schůzka                   procesy v obchodní činnosti                předání agendy/nastavení spolupráce:

● pravidelný docházkový systém u klienta
● čistě externí spolupráce – předávání dokladů, jejich zaúčtování
● Kombinace obou možností
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5 min

60 min
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Jsme osobní přístup externí účetní…


