Finanční pasti ve vaší ﬁrmě... a jak je uhlídat
Na objednávku - Daně, účetnictví, zákony, pohledávky
"Takže ty peníze nám mohly zůstat, ale my jsme nic neudělali?
Tak to je můžeme rovnou vyhazovat z okna,
protože to vyjde na stejno, že...?"
Jízlivá poznámka šéfa této ﬁrmy byla sice určena jemu samotnému, do země se ale sklesle dívali
všichni.
Na poradě totiž právě zjistili, že kdyby celý obchodní případ na začátku spustili jinou formou, mohli na
daních ušetřit několik stovek tisíc korun.
Není ale sám.
Podobné ﬁnanční pasti totiž číhají i ve vaší ﬁrmě, a pokud současný směr nezměníte, budou vás každý
rok připravovat o peníze, které by vám jinak mohly zůstat.
Abychom vám pomohli se těchto nástrah vyvarovat, na speciálním semináři "Finanční pasti ve vaší
ﬁrmě... a jak je uhlídat" se dozvíte, jak postupovat, aby vaše ﬁrma tyto nástrahy překonala.

Proč na tento seminář přihlásit ještě dnes
Na semináři se dozvíte:
Jak strukturovat ﬁrmu a podnikání, aby daně byly co nejnižší
Srovnání daňové zátěže s.r.o./a.s./fyzická osoby
Která varianta se vám vyplatí nejvíce a při jakých příjmech
Příklady a výpočty z praxe
Nejčastější chyby
Jak optimálně vyplácet peníze sám sobě
Kdy být majitelem, kdy společníkem, kdy jednatelem a kdy zaměstnancem
Kdy můžete stále fakturovat jako OSVČ na IČ
Příklady a výpočty z praxe
Nejčastější chyby
Jak vydělané peníze chránit
Jak ﬁrmu připravit na prodej z účetního a daňového hlediska
Jak majetek ﬁrmy a její hodnotu odhadnout/ocenit
Daňové, ﬁnanční dopady různých variant prodeje
Jak z účetních výkazů vyčíst, jakou má ﬁrma hodnotu a za kolik ji prodat
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Jak platbu přijmout pro minimální zdanění
Příklady a výpočty z praxe
Nejčastější chyby
Jak peníze ve ﬁrmě uhlídat
Jak uzavřít tok peněz ve ﬁrmě
Jak hlídat proplácení faktur
Kde se peníze ztrácejí nejčastěji
Nejčastější chyby v praxi
Jaké výkazy si hlídat a co z nich vyčíst
Kdy (ne)má smysl daňová optimalizace v zahraničí
Kdy má smysl zakládat společnosti v zahraničí
Pro jaké obory podnikání je taková ﬁrma nejvíce vhodná
Jaké jsou zkušenosti z praxe
Co kontrolují ﬁnanční úřady
Jaké jsou nejčastější potíže

Co říkají absolventi předchozích seminářů
lektorky
"Seminář byl velmi zajímavý a v mnohém mne poučil. Rozhodně bych jej doporučil dalším zájemcům."
ing. F. Ponížil
"Výklad lektorky byl přehledný a jasný, s množstvím konkrétních příkladů z praxe." Michaela Lužová
"Informace o nejnovějších předpisech, hluboké znalosti přednášející." Ing. Jana Kühnlová
"Především poměrně malý počet účastníků, každý se mohl bez problémů přeptat na své problémy a
účetní záležitosti." Ing. Michal Medek
"Erudovanost lektorky, příklady z praxe, orientace a ukázky i ze zahraničí. Jinak zajištěnost +
připravenost školení = perfektní." Ing. Josef Švihel

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše
pracovníky
Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný)
můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení
efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227
076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh
vzdělávacího programu "na míru".

Typ: Daně, účetnictví, zákony, pohledávky
Úroveň: Nevyžaduje předchozí znalost tématu
Cena semináře: Na vyžádání
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Přihlášení na seminář

Finanční pasti ve vaší ﬁrmě... a jak je uhlídat
+420 585 227 076
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