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ARDUA Consult, s.r.o.

komplexní servis v oblasti transformací podnikù, oceòování podnikù, 
daòového a úèetního poradenství

Spoleènost ARDUA Consult, s.r.o. dlouhodobì poskytuje poradenské služby v oblasti daní, úèetnictví, financí 
a investic, dále zajišťuje oceòování pohledávek a závazkù obchodních spoleèností vèetnì znaleckých posudkù 
v tìchto oblastech. V souèasné dobì se zamìøuje pøedevším na oceòování podniku. Její spoleèníci a pracovníci 
jsou léta øádnými èleny svých profesních komor a mnozí z nich se vìnují i znalecké èinnosti pro soudy ÈR.

Poskytované služby:

1. Oceòování majetku
2. Daòové poradenství
3. Úèetní poradenství
4. Strategické plánování 
5. Controlling
6. Vyhodnocení investic

1. OCEÒOVÁNÍ MAJETKU
• zamìøeno na oceòování podniku popø. jeho èásti
• ocenìní majetku:
  � dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  � pohledávky a závazky obchodních spoleèností
  � finanèní majetek
  � movitý majetek vèetnì starožitností
  � právní rozbor
• za úèelem
  � transformace spoleènosti  (slouèení, splynutí, rozdìlení, pøevod jmìní na spoleèníka)
  � koupì, prodeje, darování podniku nebo jeho èásti
  � zvýšení kapitálu
  � pøistoupení nebo vystoupení spoleèníkù
  � dìdického øízení - úmrtí  vlastníka nebo spoleèníkù
  � úvìrového øízení - podklad pro penìžní ústavy
  � uzavírání pojistných smluv
  � ocenìní pro úèely øízení o konkurzu a vyrovnání
  � skonèení výroby, likvidace podniku
  � ocenìní pro úèely zjištìní úspìšnosti podnikání

2. DAÒOVÉ PORADENSTVÍ
• zpracování daòových pøiznání:
  � daò z pøíjmu právnických osob
  � daò z pøíjmu fyzických osob
  � daò z pøidané hodnoty
  � danì spotøební
  � daò silnièní
  � daò z nemovitostí
  � daò z pøevodu nemovitostí
• zpracování dodateèného daòového pøiznání
• zpracování opravného daòového pøiznání
• zastupování pøed orgány správce danì
• daòová optimalizace
• daòové plánování
• volba právní formy podnikání z daòového hlediska
• ostatní služby po dohodì
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3. ÚÈETNÍ PORADENSTVÍ
• Podvojné úèetnictví
  � zpracování úèetní osnovy
  � úètování dokladù
  � úèetní deník
  � hlavní kniha
  � pokladní kniha
  � knihy pohledávek a závazkù
  � knihy investièního majetku a drobného investièního majetku
  � úèetní závìrka - rozvaha, výsledovka, cashflow, pøíloha k úèetní závìrce
• Jednoduché úèetnictví
  � penìžní deník
  � kniha pohledávek a závazkù
  � kniha investièního majetku a drobného investièního majetku
  � zpracování úèetní závìrky

4. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
• dlouhodobý plán podniku
• roèní plán podniku s vazbou na controlling podniku

5. CONTROLLING
• ekonomické vyhodnocení podniku
• vyhodnocení ve vazbì na strategický plán
• prùbìžné hodnocení podniku dle ekonomických ukazatelù
• návrhy rùstových opatøení

6. VYHODNOCOVÁNÍ INVESTIC
• nemovitostí
• technologií
• vkladù
• podnikù

Personální zajištìní :

Ing. Miroslava Sedláèková,
jednatelka; daòový poradce èíslo 1162, èlenem Komory daòových poradcù od roku 1994; znalec pro oceòování 
podnikù; soudní znalec v oboru ekonomika:

• odvìtví ceny a odhady se specializací a oceòování pohledávek a závazkù obchodních spoleèností 
od roku 1998

• odvìtví úèetní evidence od roku 1998,
certifikovaný bilanèní úèetní (Bankovní institut, a.s.), certifikovaný úèetní a daòový expert (Bankovní institut, a.s.).

Ing. Jiøí Sedláèek,
jednatel, daòový poradce èíslo 3287, èlenem Komory daòových poradcù od roku 1999.

Ing. Vojtìch Slavík,
soudní znalec v oboru ekonomika - odvìtví ceny a odhady se specializací oceòování podnikù, oceòování 
nemovitostí a v oboru stavebnictví - odvìtví stavby obytné a prùmyslové; certifikovaný odhadce pro oceòování 
podnikù (CEDUK), certifikovaný odhadce majetku pro oceòování staveb a pozemkù; èlenem Komory odhadcù 
majetku.

Bc. David Kosaø
asistent daòového poradce a soudního znalce.


