Systém pro úspěch vaší čerpací stanice

...mnohem více než jen účetnictví!
Již více než 20 let nabízí eurodata českým čerpacím stanicím kontrolní
a reportní systém edtas, jedinečný nástroj pro řízení vašeho podnikání.
V oboru čerpacích stanic jsme jedničkou na evropském trhu. V současné
době využívá přednosti našeho systému několik set čerpacích stanic z celé
České republiky a více než 10.000 čerpacích stanic v Evropě.
Žádný jiný účetní se nespecializuje na čerpací stanice v takovém rozsahu
jako my. Právě proto pro vás umíme vytvořit skutečně funkční nástroj pro
každodenní potřebu. Výsledky vašeho podnikání, tržní porovnání a další
užitečné informace jsou každý měsíc přehledně zpracovány do formy online
hospodářských analýz. Díky AnalýzeOnline získáte rychlý, přehledný
a snadný přístup ke všem datům důležitým pro úspěch vašeho podnikání!

www.edtas.cz

PROČ ZVOLIT edtas?
Zdají se vám účetní výstupy jako výsledovka, rozvaha či předvaha příliš
složité a obecné?
Přitom potřebujete každý měsíc vědět, kde jsou ve firmě peníze? Na čem
skutečně vyděláváte a na čem nikoli? Kolik dlužíte a co dluží ostatní vám?
Jak moc utrácíte a za co? Kde je nutné učinit rázná opatření?
Nemáte čas na hledání odpovědí v množství dat a čísel?
Chcete svou situaci porovnat s čerpacími stanicemi podobné kategorie?
Chcete prostě jasné, srozumitelné a přehledné informace, které jsou
k užitku, po ruce a s poradcem na telefonu?

ZVOLTE DAŇOVOU KANCELÁŘ ZE SÍTĚ eurodata A ZÍSKEJTE
VEŠKERÉ VÝSTUPY ZE SYSTÉMU edtas ZDARMA!

PROČ ZVOLIT DAŇOVOU KANCELÁŘ ZE SÍTĚ eurodata?
Zažili jste již kontrolu z finančního úřadu? Možná si s radostí říkáte, naštěstí
ne. Můžete si být ale jistí, že je ve vašem účetnictví vše v pořádku?
Víte, že vedení účetnictví čerpací stanice zahrnuje mnoho neobvyklých
účetních případů?
Vede vaše účetnictví opravdu zkušená účetní, která se vyzná ve specifikách
vašeho oboru?
Je vaše účetní pojištěná třeba i na chyby v daňových přiznáních? Nikdo
není neomylný a chyby v daních jsou drahé…
Uhlídáte všechny své daňové povinnosti? Měsíc za měsícem, rok
za rokem? Jste si jisti?

TEPRVE PRAXE DĚLÁ MISTRA! ÚČETNÍ A DAŇOVÍ PORADCI ZE SÍTĚ
eurodata DENNĚ ŘEŠÍ PROBLÉMY DESÍTEK OBDOBNÝCH ČERPACÍCH
STANIC, JAKO JE TA VAŠE. VYUŽIJTE JEJICH ZKUŠENOSTÍ!
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČERPACÍ STANICE PŘEHLEDNĚ A AKTUÁLNĚ
Netápejte v nepřehledných účetních výkazech! Nabízíme vám jedinečný
nástroj pro řízení vaší čerpací stanice, kde naleznete vše, co je pro vás
důležité.
 Pohonné hmoty
Kolik jste vydělali prodejem jednotlivých druhů pohonných hmot? Jak
vysoká byla provize z prodeje a kolik činila v korunách?
 Zboží v shopu…, restaurace…, mycí linka…
Čerpací stanice nabízí široký sortiment zboží a služeb. V eurodata
analýzách jsou zboží i služby rozděleny do skupin a pro každou
skupinu zboží se dozvíte:
 jak a kolik se na tomto sortimentu utržilo,
 kolik to stálo,
 jak vysoká byla marže na dané skupině,
 kolik činila marže v korunách.

NÁSTROJE
www.edtas.cz

TIP: Poraďte se svým daňovým poradcem v rámci průběžného
poradenství, proč je důležité sledovat marže na jednotlivých skupinách
a odhalte například krádeže zboží.
 Náklady
Zhodnoťte nejen výši jednotlivých skupin nákladů, ale také jejich
procentuální podíl na celkových nákladech a na vašem výdělku!
Optimalizujte své výdaje!
 Zisk
Jednou z nejdůležitějších informací je výše dosaženého zisku. Na čem jste
vydělali? Kolik za tento měsíc a kolik za celý rok? A jak se vyvíjí váš celkový
kapitál?
 Zdravý vývoj
Sledování vývoje pohledávek a závazků je pro každého podnikatele
nezbytností. Každého zajímá, kolik peněz mu leží na účtu a kolik
v zásobách.
Díky ukazateli krátkodobé likvidity se ujistíte, že jste schopni dostát všem
svým závazkům. Porovnáme za vás také aktiva a pasiva a upozorníme na
případné hrozící předlužení či neuvážené nakládání s vlastními prostředky.

Zhodnoťte vaši hospodářskou situaci ve sledovaném měsíci i za celý rok.
Zobrazte si veškeré výsledky kdykoliv ONLINE – přehledně v logických
souhrnech nebo podrobně až do hloubky samotných účetních zápisů!
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VAŠE SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY – SROVNEJTE SE S OSTATNÍMI!
Zajímá vás, jak jsou na tom konkurenční čerpací stanice a také ostatní
čerpací stanice vaší značky? Díky širokému pokrytí trhu a jednotně
vedenému účetnictví pro všechny čerpací stanice v systému vám
nabízíme unikátní srovnání, kde porovnáte výsledky vaší čerpací stanice
s ostatními.

Díky velkému počtu čerpacích stanic v systému, jsou veškerá srovnání
naprosto anonymní. V žádném případě není možné dohledat data konkrétní
čerpací stanice.

Jsme si vědomi velkých rozdílů mezi čerpacími stanicemi, a abychom
nesrovnávali nesrovnatelné, dělíme čerpací stanice do skupin podle:
 výše výtočí pohonných hmot,
 výše obratu v shopu.
Svou čerpací stanici tak můžete srovnat s podobnými čerpacími
stanicemi.
Co všechno můžete porovnat?
 prodeje jednotlivých druhů PHM
 tržby na jednotlivých skupinách zboží a služeb
 náklady
 a mnohé další hospodářské ukazatele, jako je např. doba skladování
zboží či obrat v shopu na m² prodejní plochy
Upřednostňujete vizuální znázornění? Poslouží vám přehledné grafy.
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PLÁNUJTE – STANOVTE SI CÍL A DOSÁHNĚTE JEJ!
Obchodní plán je mapou a kompasem vašeho podnikání. Kde se
nacházíte? Kam se chcete dostat? Stejně jako při cestování to můžete zkusit i bez
mapy. Máte však jistotu, že se dostanete do cíle a že to bude tou nejlepší cestou?
Nabízíme vám nástroj, díky němuž si svou mapu snadno vytvoříte a budete
ji intuitivně využívat. Na křižovatkách vašeho podnikání vám pak vždy ukáže
tu správnou cestu.
TIP:
 Domluvte si v rámci průběžného poradenství schůzku s daňovým poradcem
systému edtas.
 Vytvořte si s jeho pomocí obchodní plán na míru vaší čerpací stanici.
 Zadejte hodnoty do webového formuláře.
 Online srovnávejte aktuální tržby i náklady s plánem a také s výsledky
z minulého roku, to vše se zohledněním sezónních výkyvů.
 Sledujte, jak se vyvíjí predikce celkového ročního výsledku.
 Plán v případě potřeby upravujte.
 Rozpoznejte budoucí výhody a minimalizujte rizika.
 Dosáhněte svého cíle!
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CELÉ VAŠE PODNIKÁNÍ JAKO NA DLANI
Veškeré výsledky, srovnání a analýzy jsou vždy zpracovány zvlášť pro každou
čerpací stanici. Jestliže spravujete více než jednu čerpací stanici, získáte také
souhrnné výstupy.
 tržby a náklady ze všech spravovaných čerpacích stanic
 celkový zisk
 celková výše pohledávek, závazků a krátkodobá likvidita celého podnikání
 souhrnný plán pro celé podnikání

Získejte ucelený pohled na stávající, ale i minulý a budoucí hospodářský
vývoj každé vaší čerpací stanice i celého vašeho podnikání. Vše v jednotném
a přehledném formátu kdykoliv k dispozici online!
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ONLINE PŘÍSTUP KE VŠEM VÝSTUPŮM
Nejsnáze a nejrychleji se ke svým analýzám dostanete prostřednictvím naší
webové stránky www.analyzaonline.cz. Nemusíte nic stahovat ani
instalovat žádný software. Zabezpečená data jsou vám ihned po zpracování
měsíčního účetnictví přístupná online z jakéhokoliv počítače.
Internetová aplikace AnalýzaOnline vám dále nabízí celou řadu možností
práce s vašimi analýzami. Mimo jiné obsahuje také veškerá data
z minulých let, kdy byla vaše čerpací stanice účtována v systému edtas.
Přihlaste se pomocí vašeho přístupového hesla a využijte výhod, které vám
AnalýzaOnline nabízí!
VYUŽIJTE MAXIMUM – NECHTE SI PORADIT!
Se svými výsledky nezůstanete nikdy sami. Průběžné daňové
poradenství, týkající se podnikání na čerpacích stanicích, je součástí
poskytovaných služeb. Nechte si poradit od profesionálů působících
v oboru čerpacích stanic již dlouhá léta!

poradenství
www.edtas.cz

…A TO VŠE ZDARMA PŘI VYUŽITÍ SLUŽEB DAŇOVÉ KANCELÁŘE ZE
SÍTĚ eurodata
Využijte také našich rozšířených služeb:


pravidelné newslettery s aktuálními informacemi a novinkami



školení a semináře pro lepší orientaci v systému



elektronická archivace dokladů v online archivu



zálohování dat v back-up systému

ÚČETNICTVÍ, DANĚ A ODBORNÉ PORADENSTVÍ V JEDNOM
eurodata spolupracuje v České republice se sítí daňových kanceláří,
které se specializují na poskytování služeb provozovatelům čerpacích
stanic. Jejich odbornost a kompetentnost zajišťuje správnost, úplnost
a pravdivost veškerých výstupů ze systému edtas.
Naši daňoví poradci přesně znají potřeby a specifika podnikání na
čerpacích stanicích. Poskytnou vám komfort výrazně přesahující služby
běžné účetní kanceláře a to vše za velmi příznivé ceny, které co do
kvality a záběru služeb nemají na českém trhu konkurenci.
KVALITA – JISTOTA – DLOUHOLETÉ KNOW-HOW
Účetní služby zahrnují kromě běžně poskytovaných služeb:
 kompletní měsíční uzávěrku
 vedení účetnictví po střediscích
 rozúčtování zboží a služeb do skupin
 informovanost o změnách v oboru a kompetentnost při účtování
neobvyklých účetních případů (např. speciální akce společnosti)
 věrohodná argumentace a podklady při finančních kontrolách díky
rozsáhlé síti klientů z jednoho oboru
 jednotná účetní osnova pro všechny čerpací stanice v systému
umožňující srovnání

Daňové poradenství je poskytováno jako komplexní služba. Jde o to
daně nepřeplácet, ale zároveň vám umožnit žít bez stresu z následků příští
daňové kontroly.

Průběžné daňové poradenství týkající se podnikání na čerpací stanici
je zahrnuto v odměně za vedení účetnictví.

Zpracování mzdové agendy v kanceláři daňového poradce se vždy
vyplatí. Při zpracování mezd v daňových kancelářích ze sítě eurodata vám
bude zajištěna:
 vysoká kvalita a nízké náklady
 téměř žádná administrativní zátěž – komunikaci s úřady přebíráme
 nižší riziko úniku citlivých informací o mzdách
 kompetentnost při řešení specifik pracovních úvazků zaměstnanců
čerpacích stanic
A K TOMU PŘIČTĚTE:
 individuální přístup k vašim potřebám
 profesionalitu týmu odborníků včetně certifikovaných účetních
 aktuální informační servis o vývoji legislativy
 komplexní pojištění profesní odpovědnosti v režimu daňového
poradenství
 zkušenosti od roku 1994, reference spokojených zákazníků
SÍŤ DAŇOVÝCH KANCELÁŘÍ eurodata
Kompletní účetní služby včetně odborného daňového poradenství v rámci
systému edtas vám poskytnou následující daňové kanceláře:
 Daňová kancelář KODAP data, s.r.o. – Praha
 Daňová kancelář KODAP data, s.r.o. – Brno
 Daňová kancelář KODAP VM, s.r.o. – Valašské Meziříčí
 Daňová kancelář KODAP Plzeň, s.r.o. – Plzeň
 Daňová kancelář KODAP HK, s.r.o. – Hradec Králové
 Daňová kancelář KODAP Most, s.r.o. – Most
 Daňová kancelář KODAP, s.r.o. – Liberec
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SÍŤ DAŇOVÝCH KANCELÁŘÍ SPOLEČNOSTI eurodata

PRAHA:

VALAŠSKÉ MEZIŘÍCÍ:

KODAP data, s.r.o

KODAP VM, s.r.o.

Milady Horákové 101

Poláškova 29

160 00 Praha

757 01 Valašské Meziříčí

Tel: +420 233 091 211

Tel: +420 571 612 721

BRNO:

LIBEREC:

KODAP data, s.r.o.

KODAP, s.r.o.

Lidická 31

1. máje 25

602 00 Brno

460 07 Liberec

Tel: +420 543 423 711

Tel: +420 485 228 411

HRADEC KRÁLOVÉ:

MOST:

KODAP HK, s.r.o.

KODAP Most, s.r.o.

třída SNP 48

Lesní 2

500 03 Hradec Králové

434 01 Most

Tel: +420 491 110 097

Tel: +420 476 108 312

PLZEŇ:

KONTAKT eurodata:

KODAP Plzeň, s.r.o.

Ing. Martina Řeháková

Slovanská alej 30

Sales Manager CZ/SK

326 00 Plzeň

Údolní 33, 602 00 Brno

Tel: +420 373 317 786

Tel: +420 515 903 420
Mobil: +420 776 672 313
Email: info@edtas.cz
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eurodata –
Váš partner pro inovativní IT řešení
Již více než půl století nabízí skupina eurodata ověřená
a inovativní softwarová řešení a IT služby speciálně
vyvinuté pro jednotlivá odvětví. Vyvíjí produkty na míru
obchodním sítím, daňovým kancelářím či malým
a středním podnikům, doplněné o implementaci

Česká republika
eurodata GmbH
Údolní 33
602 00 Brno
Tel.: +420 515 903 420
www.edtas.cz
info@edtas.cz

„Smart Services“ pro datovou a procesní integraci.
Vysokou úroveň a široké spektrum služeb podtrhují
vlastní výpočetní centra, která patří k nejmodernějším
a nejbezpečnějším v Evropě. Inteligentní řešení
společnosti eurodata usnadňují řízení a procesy více
než 50 000 klientům v desítce evropských zemí, mezi
nimiž nechybí ani Česká republika.
Další informace o společnosti, službách a produktech
naleznete na webové stránce www.eurodata.eu.

Německo

Rakousko

Francie

eurodata AG
Großblittersdorfer Str. 257-259

eurodata GmbH
Technologiezentrum aspern IQ
Seestadtstr. 27

eurodata SAS
ZI - Carrefour de l‘Europe
Rue Victor Grignard

D-66119 Saarbrücken

A-1220 Wien

F-57603 Forbach Cedex

Telefon +49 681 88 08 - 0
Telefax +49 681 88 08 - 300
www.eurodata.de
info@eurodata.de

Telefon +43 1 774 70 73 - 0
Telefax +43 1 774 70 73 - 12
www.eurodata.co.at
info@eurodata.co.at

Telefon +33 387 85 25 34
Telefax +33 387 85 00 13
www.eurodata.fr
info@eurodata.fr

