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P R I M A S K A A U D I T, a.s.
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P R I M A S K A K S, s.r.o.
PRIMASKA AUDIT a.s. je auditorskou společností, která vznikla již v roce 1991 pod původním názvem PAGINA s.r.o. Do současné definitivní podoby akciové
společnosti se transformovala v červenci roku 1996. Od počátku března roku 2002 vyvíjí činnost pod ochrannou známkou zapsanou do rejstříku ochranných známek, který vede
Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Společnost je členem Komory auditorů České republiky s číslem licence 209. Poskytování služeb je organizováno dvěma regionálními divizemi
v Praze a v Ústí nad Labem.
Pro pružnější uspokojování klientů byla v roce 2000 založena společnost PRIMASKA CONSULT, s.r.o. Tato společnost je specializovaná na poradenskou činnost
v oblasti daní, účetního a organizačního poradenství a zajišťování ekonomicko-organizačních projektům zaměřením do daňové oblasti. Poskytuje daňové poradenství, jako právnická
osoba zapsaná v seznamu Komory daňových poradců ČR. Společnost PRIMASKA KS, s.r.o. byla založena v roce 2017 se specializací v oblasti účetnictví. Společnosti skupiny
PRIMASKA vzájemně spolupracují při řešení projektů zadaných klienty, a to jak v oblasti účetního a daňového poradenství, tak v oblastech souvisejících s touto problematikou.
V současné době skupina společností PRIMASKA zaměstnává auditory, daňové poradce, účetní experty a úzce spolupracují se znalci v oboru oceňování majetku a renomovanými
právními kancelářemi.

Přehled o službách poskytovaných skupinou PRIMASKA










Audit a auditorské služby
Zpracování podkladů pro úvěry a kapitálové účasti
Stanovení hodnoty společností nebo jejich aktiv
Vypracování projektů a poskytování poradenství v souvislosti s fůzemi a transformací obchodních společností
Daňové poradenství, včetně zpracování daňových přiznání a prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů
Rozbory a návrhy řešení dopadů odpisové politiky a amortizace na stabilitu společnosti, včetně daňových analýz
Účetní poradenství a účetní služba, včetně zajišťování mzdové a personální agendy
Zpracování účetních postupů pro speciální podmínky společností
Vzdělávání klientů – semináře podle aktuální potřeby „na míru“
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Audit účetní závěrky
Práce na ověření účetní závěrky jsou prováděny společností PRIMASKA AUDIT, a.s. podle směrnic a závazné metodiky, která je stanovena Komorou
auditorů ČR a případně podle zvyklostí v Evropské unii. Před zahájením prací (cca 15 pracovních dní) obdrží klient požadavky auditora na spolupráci
s ním, věcný a časový harmonogram celého průběhu auditorských prací a seznam konkrétních členů týmu se jmenováním kontaktních osob. Práce na
průběžném auditu se zahajují v druhé polovině kalendářního roku v sídle společnosti klienta, případně na jednotlivých organizačních celcích. Po ukončení
prací je předána z průběhu průběžného auditu zpráva o skutečnostech, které auditor ověřoval. Součástí tohoto dokumentu jsou informace o konkrétním
nálezu. Při zjištění nedostatků, které by vedly ke zkreslení výše majetku ověřované společnosti je informován statutární zástupce objednatele formou dopisu
auditora. V průběhu měsíce ledna je klientovi předáván podrobný plán závěrečných prací na auditu účetní závěrky auditovaného účetního období. Práce na
auditu jsou zakončeny výrokem auditora k účetní závěrce.



Daňové poradenství a zpracování daňového přiznání

K problematice výpočtu daně patří řada informací, týkající se účetní závěrky, kompletní evidence majetku, výsledků dokladové a fyzické inventarizace a
vnitřních účetních a daňových směrnic, které se vztahují ke zdaňovanému období. Pro správné stanovení daňové povinnosti a její optimalizace je rozhodující
vzájemná důvěra mezi klientem a našimi specialisty při správném popsání nákladových a výnosových položek a následném posouzení jejich daňové účinnosti.
Specialisté naší společnosti s úspěchem zastupují klienty v daňovém řízení, a to při vlastním výpočtu daňové povinnosti, ale i v následném prokazování její
správnosti v celém spektru problematiky přímých i nepřímých daní. Společnost jako právnická osoba zajišťuje prodloužení lhůty pro podání daňových
přiznání k dani z příjmů. Samozřejmostí je vypracování a organizační zajištění řádného ale i odloženého daňového přiznání, či zpracování dodatečného
daňového přiznání na základě účetní analýzy a daňové rekonstrukce.



Účetní poradenství a účetní služba

Specializovanou společností poskytující účetní služby je PRIMASKA KS, s.r.o., která disponuje kvalitními odborníky v oboru účetnictví, v oblasti účetní
metodiky, zpracování mezd a personálního poradenství pro podnikatelské i neziskové firmy. Pro klienty navrhuje konkrétní účetní postupy. Vzhledem k
rozsáhlé klientele má značné zkušenosti s řešením širokého spektra účetních problémů. Návrhy plně respektují zájmy klienta s ohledem na optimalizaci
daňové povinnosti. Pro menší a střední účetní jednotky zajišťuje účetní agendu, a to včetně zpracování mezd v celém zákonem stanoveném rozsahu.
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