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Úvodní slovo
Je to už více než osm let, co jsme se rozhodli
začít podnikat snad v tom nejméně
atraktivním oboru — v účetnictví.
Věděli jsme, že se dá dělat jinak.
Že účetnictví je hodnotný zdroj informací,
že díky účetní firmě se mohou podnikatelé
poznávat a navazovat nové spolupráce,
že technologický pokrok umožňuje
efektivnější zpracování dat a že
kontakt s účetní může klienty bavit.
Díky vám všem — klientům, kolegům na palubě
i partnerům za to, že jste součástí našeho příběhu.
A díky za to, že s námi plujete
k opravdové revoluci v účetnictví.
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Martin Tyšer a Tomáš Buchwaldek
zakladatelé Nastejnelodi.cz

Proč jsme tuto firmu založili
Chceme změnit vnímání Čechů.
Začít musí každý sám u sebe. Vnímáme
však stabilitu a prosperitu v oblasti
podnikavosti malých a středních firem.
Právě těm chceme pomoct – na základě tvrdých dat
z účetnictví a finančním řízením.
— Martin Tyšer
Jsem hrdý Čech a smysl naší firmy vidím
hlavně v pomoci malým a středním podnikatelům
– aby byli co nejkonkurenceschopnější,
a to i v mezinárodním měřítku.
Když bude totiž firma konkurenceschopná,
může dávat konkurenceschopné platy.
— Tomáš Buchwaldek
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Modrý oceán účetnictví
Základem úspěchu vůdčích firem zítřka nebudou vítězné střety s konkurenty,
ale vytváření modrých oceánů, tedy svrchovaných tržních prostorů
zralých pro další růst.
— W. Chan Kim a Renée Mauborgne , Modrý oceán, 2005
V účetnictví existuje spoustu konkurentů – větších hráčů,
ale i obří množství účetních na volné noze.
Můžeme je brát jako hrozbu a bojovat proti nim.
Nebo brát vzájemnou spolupráci jako příležitost,
inspirovat se jejich stylem práce a akceptovat je jako
potenciální partnery.
V Nastejnelodi.cz vždy jednáme win-win principem.
Věříme, že jedině tak můžeme být součástí účetní revoluce.
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Modrý oceán Nastejnelodi.cz

Rudý oceán konkurence

Pravidelný a srozumitelný reporting na míru

Klienti netuší, jak na tom jsou

Pravidelné zpracování – „účetní fabrika“

Všechno na poslední chvíli

Klientská hotlinka a plná zastupitelnost

Závislost na jedné osobě, která je věčně nedostupná

Transparentní měsíční tarif a žádné skryté poplatky
za uzávěrku nebo daně

Rok má 12 měsíců,
účetní ale fakturuje i za uzávěrku a daně

Velmi velkorysé pojištění odpovědnosti

Nejistota, jestli mám všechno správně

Nic není problém

Všechno navíc je problém
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Naše poslání
1. Zvyšujeme konkurenceschopnost malých a středních podniků.
2. Chceme změnit vnímání účetnictví jako oboru.
3. Být součástí účetní revoluce a utrhnout si ten největší koláč.
Účetnictví považujeme za strategický manažerský nástroj,
který může podnikatelům nebo manažerům přinést
velmi kvalitní informační zdroj pro další rozhodování.
Díky tomu může účetnictví (pokud je správně nastaveno)
prospívat firemní konkurenceschopnosti.
Věříme, že právě konkurenceschopnost
malých a středních podniků je jedním ze
základních pilířů zakotvení Česka
v západním světě.
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Moderní vnímání účetnictví

Staré vnímání účetnictví

Účetnictví jako manažerský nástroj
(dává mi hodnotné informace)

Nutná byrokracie pro výpočet daní
(finanční úřad to po mně chce)

Akcentace jednoduchosti a srozumitelnosti

Složité účetní tabulky a analytiky

Každý podnik je unikát
(online reporting na míru)

Stejná struktura výstupu pro každý podnik

Účetnictví prochází velkou transformací – jednak
z pohledu technologického (jako automatizace zpracování
a eliminace duplicitního ručního vkládání dat), jednak
z pohledu demografického. Účetní z 90. let budou
postupně odcházet do důchodu a nebudou mít komu
předat firmu. To je velká příležitost pro vytvoření
modrého oceánu účetnictví.
9

Námořnické hodnoty
Naše hodnoty tvoří ústavu, podle které řídíme všechny aktivity. Tak jako měl
Baťa svůj „systém řízení Baťa“, tak i Nastejnelodi.cz má svůj „systém řízení“.
Tohle jsou hodnoty, které uplatňujeme na všech úrovních managementu.

1. Zákazník vždy na
prvním místě

Vždycky myslet a jednat v zájmu klienta.
Když nevím, jak se rozhodnout, tak se rozhodnu
v zájmu klienta.
Chcete mít report dříve? Potřebujete jinou splatnost?
Nevíte si s něčím rady? Potřebujete s někým propojit
nebo nakopnout své podnikání? Nic pro nás není problém.
My se přizpůsobujeme. Jsme naprosto flexibilní.
Všechno má ale svou cenu (a za to se nestydíme).
Místo „to nejde“ říkáme „ano, ale za takových podmínek“.
Pokud nás klient „otravuje“, je to dobře. Je to pro nás
příležitost zvýšit příjmy nebo inspirovat novými produkty.
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Novému klientovi jsme
doporučili, aby se
odhlásil jako plátce DPH,
protože se mu to vyplatí.
A to i přesto, že mu teď
jako neplátci budeme za
naše služby fakturovat
o 20 000 Kč ročně méně.

2. Dodržovat sliby

Udělat vždy 100 % pro splnění slibů, které jsme dali.
Nic není neměnné, ale pokud už se na něčem dohodneme,
musíme to dodržovat. To je základ našeho fungování.
Sliby dodržujeme s klienty i mezi sebou. Před riziky chyb
nás chrání checklisty (kuchařky), které dodržujeme.
Pokud už námořník nemůže slib dodržet, dá dotčeným
dopředu vědět / řekne si o pomoc / eskaluje problém /
iniciuje aktivitu směřující ke splnění slibu.

3. Osobní rozvoj

Užívat si společnou cestu a dbát na osobní rozvoj.
Čas je vzácný. Šetříme ho zvyšováním efektivity. Jako
firma poskytující služby dbáme na její neustále zlepšování.
Rozdělujeme lidi na rockstar a superstar.
Rockstar přijímá změny a dodržuje minimální standardy.
Superstar posouvá sebe i firmu.

Když k nám nastoupí
junior, musí každý půlrok
splnit jednu kompetenci
z cesty námořníka (takže
musí být superstar).
Senioři musí zvládat min.
hranici tarifů (nemají-li
jinou povinnost, třeba
rodičovství).
Dále mohou vyrůst na
daňového poradce,
vychovat další
seniory, zapojit se do
supervize nebo account
anagementu, poskytovat
služby finančního ředitele
(mohou být rockstar
i superstar).
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Námořnické hodnoty
4. Do it!

Být efektivním, akčním a akceschopným hybatelem
změn. Nejlépe se učíme z vlastní zkušenosti.
Jakýkoliv nápad na zlepšení je vítán.
Neradi o věcech jen mluvíme, rádi je přímo konáme.
Na všechno, co děláme, se díváme pohledem klienta.
Ušetří mu to čas, peníze, starosti?
Nejdříve pilotujeme, až potom ladíme k dokonalosti.
Pokud se dostatečně nestydíme za náš prvotní produkt,
nepostupovali jsme dost rychle. Diskuze (hlavně
ty filozofické) končíme otázkami: Jaký je další krok?
Deadline? Kdo je za něj zodpovědný?
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5. Think big

Myslet ve velkém a měnit svět.
Naši spolupracovníci by měli spolupodnikat
– senioři jsou odměňováni i ze zisku firmy.
Nic není problém, jen vše má svou cenu. Nesnášíme
nekonstruktivní spojení jako „to nejde“, „mám toho moc“,
„nestíhám“, „to není reálné“. Nesnášíme vzdychače.
Pokud mám problém, eskaluji ho, jdu si pro radu, říkám
„zatím to neumím“ nebo „poraď mi prosím“.
U nás mají své místo tvůrci, ne oběti.

6. Udržitelnost

Myslet v dlouhodobém horizontu.
Bez dotací, křiváren a podfuků. Ty stejně fungují jen
krátkodobě a dlouho se nevyplatí.
Naše aktivity se musí vyplatit ekonomicky i eticky,
a to dlouhodobě. Neustále ověřujeme, jestli funguje
win-win ve vztahu zákazník, spolupracovník, firma.
Jednáme otevřeně, upřímně, na rovinu.
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Hrdá součást MTB Group
Tvoříme jednu skupinu s agenturou Indicada a spolkem Patrioti MSK.
Účetnictví 21. století. Chceme být účetní fabrikou, která
změní vnímání účetnictví. Bereme ho jako nástroj pro řízení
malých a středních firem, kterým můžeme zvýšit jejich
konkurenceschopnost.
Lokální agentura práce. Má ambice stát se hybatelem
změn na trhu práce. Lidé často dělají práci, která je
nenaplňuje, a proto si nevydělávají tolik, kolik by mohli.
Pojďme to změnit.
Neziskovka, která zlepšuje image Moravskoslezského kraje.
Propojuje podnikatele, kteří mezi sebou sdílí své zkušenosti
a vzdělávají se. Cílem je vytvořit konkurenceschopný region,
kam se lidé budou rádi vracet.
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Ježčí koncepce
Tahle koncepce vychází z paralely ježka a lišky. Liška je paralelou krize.
Ježek zvládne útok lišky tím, že má bodliny a schoulí se do klubíčka.
Liška pak odejde s nepořízenou. Takový postoj může zaujmout i firma.

V čem
jsme
skvělí

Co nás
baví

Náš finanční
motor

V čem jsme skvělí
Klientský přístup, odpověď do 48 hodin
Podnikatelský pohled
Dáváme data a informace (reporting – víte, jak na tom jste)
„Více než účetnictví“ (financování, propojení, strategie)
Finanční ředitel online

Taky dbáme na
ježcí koncepci pro
spolupracovníky:
V čem jsme skvělí
Systém sehrané fabriky
(zastupitelnost, čas ×
odměna), vzdělávání,
firemní kultura

Komunikace s klientem, řešení klientských problémů

Co nás baví
Vychovávat lidi, budovat
firmu, udržovat dobrou
firemní kulturu, ukazovat
přidanou hodnotu
účetnictví

Náš finanční motor
Zisk / měsíční tarify za účetnictví

Náš finanční motor
Zisk / počet seniorů

Co nás baví
Změna vnímání (ukazovat přidanou hodnotu účetnictví)
Role business partnera, který dává informace pro rozhodování
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Jak funguje účetní fabrika
Takhle chceme brázdit účetní vody.
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Reporting
a automatizace

Nejen účetnictví

Automatizace přijatých faktur podle textu,
bezpapírová účetní firma, strategický finanční
management (online finanční ředitel),
online reporting na míru, predikční verze reportingu.

Měřítka úspěchu:

Role „advokáta“ v oblasti účetnictví a daní (prevence
a řešení akutních situací), zvyšování přidané hodnoty
našich klientů, propojování klientů mezi sebou, řešení
firemního financování, tržiště individuálních nabídek
a poptávek našich klientů, klienty propojujeme s našimi
partnery a dokážeme tak vyřešit jakoukoliv jejich potřebu.

Měřítka úspěchu:

Open rate reportingu;
měsíční tarify / počet
šanonů za rok; náklady
na kancelářské potřeby
/ obrat.

NPS (zákaznická zpětná
vazba); počet klientů,
kterým roste obrat;
počet good case
practices.
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Jak funguje účetní fabrika
Uznávaná autorita
v oboru

Šťastní lidé
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Jsme vždy o krok napřed – technologicky, proklientsky
i odbornostně. Děláme průzkumy z podnikatelského
prostředí, udělujeme ocenění malým a středním podnikům
na základě dat z účetnictví, jsme partnerem pro POHODU,
Ministerstvo financí ČR, Komoru auditorů ČR,
Komoru daňových poradců ČR a další.

Měřítka úspěchu:

Spokojení spolupracovníci a jejich rozvoj jsou základním
stavebním kamenem celé firmy. Umíme s lidmi pracovat
díky dobrému managementu, máme vlastní vzdělávací
centrum, skvělé pracovní podmínky, žádnou pracovní
dobu, podíly na zisku firmy, věnujeme se seberealizaci.
Jsme nejlepší volbou mezi účetní jako zaměstnancem
a účetní na volné noze.

Měřítka úspěchu:

Počet odběratelů
newsletteru.

NPS spolupracovníků;
počet účetních seniorů,
respektive lidí
s „full experience“.
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V roce 2030
Česká republika patří mezi
20 nejrozvinutějších zemí světa.

Jsme
technologickou firmou.

Nastejnelodi.cz obsadila
6 % trhu účetních firem v Česku.

Jsme
účetní fabrikou.

Jsme plug nad play pro podnikatele
i pro účetní. Zajišťujeme oběma
celou infrastrukturu, aby se mohli
soustředit na to, co umí a baví je.
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Fungujeme
bez šanonů.

Fungujeme i jako
vzdělávací centrum
v účetníctví a finančním
řízení veřejnosti.

Děláme práci
srdcem a s úsměvem.

Poskytujeme firmám
„dalekohled“
prostřednictvím našeho
online reportingu.

Sídlíme v „ostravském
mrakodrapu“ spolu
s celou skupinou MTB Group
a některými našimi klienty.
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Roadmapa
Jak jsme se k tomu dostali?
2013
— Spuštění webových stránek
— Start podnikání pod hlavičkou živností zakladatelů
2014
— Otevření první kanceláře
— Pořízení ekonomického softwaru POHODA
2015
— První pivo s klientem
— Založení Nastejnelodi.cz s.r.o.
2016
— Zahájení vývoje reportingu
2017
— Spuštění zákaznické horké linky a online reportingu
— Zaměstnání první mzdové účetní
22

2018
— Zahájení budování „systému letecké bezpečnosti“
(checklistů a kuchařek)
— Pořízení mzdového softwaru PAMICA
2019
— Zahájení implementace robotů (RPA)
— Stáváme se daňově-poradenskou společností
2020
— Vyvinutí DMS pro online zpracování účetních dokladů
— Spouštění online reportingu 2.0
2021
— Implementování interního systému COP
(Customer Oriented Processes)
— Díky CSV2Pohoda dokážeme automatizovat
zpracování jakýchkoliv účetních dat

Měsíční příjmy
Nastejnelodi.cz
v milionech korun,
od roku 2021 plán
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Námořník × OSVČ
Porovnání odměny seniora v Nastejnelodi.cz a účetní jako OSVČ.

Senior v Nastejnelodi.cz
Měsíční tarify
= Odměna senior
− Odměna juniorům
Supervize (jiného seniora)
Account management
+ Podíly na zisku
Celkem

24

100 000 Kč
45 000 Kč
15 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
3 375 Kč
41 375 Kč

V Nastejnelodi.cz může účetní díky zastupitelnosti
a velkému zázemí zpracovat větší portfolio klientů.
Zároveň jsou klienti ochotni připlatit si za vyšší přidanou
hodnotu v podobě zastupitelnosti nebo reportingu.
Navíc má seniorní účetní podíly na zisku za své portfolio
a portfolio každého svého vychovaného seniora, čímž si
vlastně buduje svůj kvazi pasivní příjem.
Může tak úroveň čistého příjmu účetní jako OSVČ
hravě překonat.

V Nastejnelodi.cz má účetní k dispozici velké zázemí.

Účetní OSVČ
Měsíční tarify
− Režijní výdaje
− Odměna juniorům
Celkem

80 000 Kč
− 20 000 Kč
− 15 000 Kč
45 000 Kč

Namátkou: Zastupitelnost, horkou linku, klientská piva,
partnerskou síť, právníka, zajštěné obíhání úřadů,
office management, recepci, přebírání dokladů,
fakturaci, vymáhání pohledávek, akvizici klientů,
IT, infrastrukturu, fond na investice a rozvoj,
nábor juniorů, profesní i osobní růst, reporting
nebo třeba mzdovou účetní.
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Odměny seniorů
Když si senior v Nastejnelodi.cz vychová další seniory, s přehledem to zamává.

Senior, který vychoval 3 další seniory
Měsíční tarify
= Odměna senior
− Odměna juniorům
Supervize (jiného seniora)
Buddy
+ Podíly na zisku
Celkem
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100 000 Kč
45 000 Kč
− 15 000 Kč
4 000 Kč
12 000 Kč
5 625 Kč
51 625 Kč

Pokud jeden senior vychovává jiného seniora,
má z toho prospěch celá firma.
Proto má každý senior, který vychoval jiného seniora,
podíl na zisku z portfolia vychovaného seniora.
Čím více seniorů daný senior vychová,
tím větší podíl na zisku má.

Senior, který vychoval 5 dalších seniorů
Měsíční tarify
= Odměna senior
− Odměna juniorům
Supervize (jiného seniora)
Buddy
+ Podíly na zisku
Celkem

100 000 Kč
45 000 Kč
− 15 000 Kč
4 000 Kč
20 000 Kč
7 875 Kč
61 875 Kč
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Přechod OSVČ s portfoliem
Jak to může vypadat, když k nám přejde účetní OSVČ i se svým portfoliem.
Vycházíme z modelu, kdy má účetní na volné noze klienty
s měsíční fakturací 80 tisíc korun.

Účetní OSVČ
Měsíční tarify
− Režijní výdaje
− Odměna juniorům
Celkem
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80 000 Kč
− 20 000 Kč
− 15 000 Kč
45 000 Kč

Rozhodne se přejít i s klienty pod Nastejnelodi.cz.

Senior v Nastejnelodi.cz první 2 roky
Měsíční tarify
= Odměna senior
− Odměna juniorům
+ Podíly na zisku
Provize za portfolio
Celkem

100 000 Kč
45 000 Kč
15 000 Kč
1 125 Kč
16 000 Kč

V tomto případě dostane účetní 20 % hodnoty měsíční
fakturace převedeného portfolia po dobu dvou let.
Její čistý příjem se tedy po dobu prvních dvou let
v Nastejnelodi.cz zvýší. V našem modelovém případě
je to z 45 000 Kč měsíčně na 47 125 Kč měsíčně.

47 125 Kč
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Přechod OSVČ s portfoliem
Sečteno a podtrženo: Přejít do Nastejnelodi.cz i s celým portfoliem se vyplatí
nejen finančně, ale i co se týče zázemí účetní kanceláře.
Příjem oproti OSVČ neklesne – naopak.

Senior, který vychoval 3 další seniory
Měsíční tarify
= Odměna senior
− Odměna juniorům
Supervize (jiného seniora)
Buddy
+ Podíly na zisku
Celkem
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100 000 Kč
45 000 Kč
−15 000 Kč
4 000 Kč
12 000 Kč
5 625 Kč
51 625 Kč

Během dvou let by měla účetní vychovat
dva až tři seniory, aby její příjem neklesl,
až uplynou dva roky, po které pobírá „rentu“
za předané portfolio. Pokud za tuto dobu pod sebe
vychová tři seniory, zvýší se její čistý měsíční příjem podle
našeho modelového příkladu na 51 625 Kč.

Kde se vidíme za 10 let
Nastejnelodi.cz je první volbou pro malé
a střední firmy, když v Moravskoslezském
kraji hledají účetní společnost. Jméno
máme díky kontaktním místům a partnerům
po celém Česku. Máme vlastní akademii
pro vzdělávání našich lidí, která funguje
zároveň jako assessment centrum pro nově
příchozí. A kromě toho jezdíme na
super vzdělávací konference na Bali.
— Kateřina Davidová
Za desať rokov má Nastejnelodi.cz pobočku
v každom krajskom meste (a dúfam, že aj
na Slovensku). Tvorí ju cez 250 špecialistov
a vďaka vzdelávaciemu programu sme
partnermi POHODY. Náš mesačný obrat je
desať mega. A ta naša fabrika má stále .

Za deset let je Nastejnelodi.cz nejznámější
účetní firmou v kraji a má po Česku
aspoň tři pobočky. Je první volbou jak pro
začínající, tak už fungující malé a střední
firmy. Klienti mají díky reportingu přehled
o svém podnikání. Je vyhledávaným
zaměstnavatelem pro účetní, které dávají
přednost tomu, že si mohou odměnu
i pracovní dobu nastavit podle představ.
— Ivona Fousková
Jedna z najväčších účtovných firiem na
severnej Morave, všetko možno vybaviť
elektronicky – klientom aj účtovníkom.
Máme vlastný školiaci program.

❤

— Dana Poláčková

— Eva Mynarčíková
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5 důvodů, proč u nás pracovat
Proč funguje win-win model mezi námi a účetní?
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1.

Absolutně volná pracovní doba
a home office dle libosti.

2.

Podíly na zisku
a otevřené rozpočty.

3.

Jsme baby friendly. Mateřská nebo
rodičovská není žádná překážka.

4.

Možnost vychovat si seniora a mít z něj
pasivní příjem. Možnost vedení týmu.

5.

Profesní i osobní rozvoj.
Pravidelné týmové reflexe.

5 důvodů, proč u nás mít účto
Proč funguje win-win model mezi námi a klientem?

1.

Přebíráme plnou zodpovědnost.
Máme velkorysé pojištění odpovědnosti.

2.

Srozumitelný a pravidelný
manažerský online reporting.

3.

Síť partnerů, kteří vyřeší
téměř jakýkoliv požadavek.

4.

Piva s klienty a další
networkingové akce.

5.

Zákaznická horká linka
a plná zastupitelnost.
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Cesta námořníka
Seniorní účetní musí získat sedm kompetencí.

POHODA

Interní procesy

Finanční účetnictví
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Získaná certifikace
„Certifikovaný specialista POHODA“

1. Test na interní procesy (otevřené odpovědi)
2. Zvládnutí simulace schůzky s klientem

1. Bezchybné DPH u 3 firem
(min. tarif 3 tis. Kč měsíčně)
2. Bezchybné uzávěrky u 3 firem
(min. tarif 3 tis. Kč měsíčně)
3. Test nastavení analytických účtů u vybraných firem
(pro reporting a kontrolu správnosti účetnictví)

Mzdové účetnictví

Daně (case study)

Planning

Account management

Měsíční zpracování, přihlášky, odhlášky, ELDP, exekuce
(3 měsíce mezd klienta s 20 a více zaměstnanci)

Odprezentovaná case study na poradě
(co bychom poradili klientovi)

Mzdový specialista
nemusí splňovat:
POHODA
Finanční účetnictví
Daně (case study)
Není seniorem.

Tříměsíční asistence
(sdílený kalendář)

Přímá komunikace s vybranými klienty
(po 1 měsíci telefonický feedback)
(po 3 měsících schůzka s klientem – feedback)
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Cesta kapitána
Rozvojová cesta u nás nekončí na pozici senior účetní.
Každý senior má po splnění cesty námořníka
možnost vydat se po cestě kapitána a stát se
členem středního managementu jako:
— buddy (vychovatel a průvodce jiného seniora)
— supervizor (kontroluje správnost zpracování účetnictví
nad rámec běžné kontroly seniorem
a dodržování standardů)
— account manager (má na starosti zákaznickou
spokojenost konkrétního portfolia zákazníků)
Nebo se senior může stát daňovým poradcem či
finančním ředitelem online a poskytovat klientům
vysoce kvalifikované služby.
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Odměňování
Takhle rosteme a stavíme sehranou účetní fabriku.

Pokud senior nemá splněnou cestu námořníka, obdrží
40 %, přičemž zbylých 5 % dostává buddy, který jej
kontroluje. Senior ze své části odměňuje juniory.

Pokud senior nemá splněnou cestu námořníka,
nemá nárok na podíly za zisku.
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Velikost trhu a cílová skupina
Cílovou skupinou pro outsourcing účetnictví a reportingu je podnikatel mezi
5 a 50 zaměstnanci, kdy majitel nebo manažer nemá stoprocentní přehled
o informačních tocích uvnitř firmy.

Počet zaměstnanců

Počet subjektů
k 31. 12. 2017

Odhadnutý průměrný
tarif měsíčně

Velikost trhu
v Kč ročně

1 až 5
6 až 9
10 až 19
20 až 24
25 až 49
50 až 99

199 883
28 679
25 572
5 781
12 216
7 380

2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč

4 797 mil. Kč
1 721 mil. Kč
3 069 mil. Kč
1 041 mil. Kč
2 932 mil. Kč
2 214 mil. Kč

Celkem

279 511
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15 773 mil. Kč

Pro naši cílovou skupinu je relevantní právě reporting,
prostřednictvím kterého účetnictví poskytuje hodnotné
informace pro rozhodování.
Pro firmu s méně než 5 zaměstnanci je outsourcing
účetnictví velmi vhodný, ale reporting účetních dat
nemusí mít tak velkou přidanou hodnotu. Majitel firmy
může třeba všechny peněžní transakce provádět sám.
Nad 50 zaměstnanců je už větší pravděpodobnost, že
bude účetnictví insourcováno, ale ani takovou firmu není
problém obsloužit.

Celková velikost relevantního trhu je odhadem
16 miliard korun.
Podle aktuálního průzkumu neexistuje na trhu hráč,
který by měl větší tržní podíl než 1 %.
Mezi účetní firmy, které jsou významnějším hráčem
(a taky zdrojem inspirace) patří UOL, Trivi a Sečteno.
Ambicí Nastejnelodi.cz je obsadit alespoň 6 % trhu.
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Akviziční strategie
Takhle rosteme a stavíme sehranou účetní fabriku.

Přirozený růst

Akvizice s účetními

Akvizice bez účetních

Franchising
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}

Volnonožci
(1 účetní)

Malé účetní firmy

Naše řešení účetnictví
Hledáte…
Schůzku si můžete
domluvit na
nastejnelodi.cz.

Online výstupy
z účetnictví?

Daňovou
optimalizaci?

Tipy pro rozvoj
svého businessu?

Každý měsíc nebo klidně každý týden můžete mít k dispozici
online manažerský report svých dat.
Žádné složitosti, ale přehledný výstup,
na základě kterého určíte směr svého podnikání.
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Co nabízíme
Našimi zákazníky jsou nejčastěji ambiciózní živnostníci a malé a střední firmy.

1. Zvyšování
hodnoty klienta
Naším cílem není pouhé
vedení účetnictví,
ale taky synergická
spolupráce, která vede
ke zvyšování hodnoty
klientů.

Znáte svou hodnotu?
Provozní výsledek hospodaření:

A

Hodnota vlastní práce1:

B

Ekonomický výsledek hospodaření:
Diskontní faktor2:
Hodnota firmy:

A−B
C
(A−B)/C

Tohle je pouze zjednodušený výpočet podle:
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance.
3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.
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Na kolik oceňujete
hodnotu vlastní práce
pro firmu (nad reálně
vyplacenou mzdu).
1

Úroková sazba nejlepší
alternativní investice
(se srovnatelným
rizikem).
2

2. Náš pohled na
vedení účetnictví
Na účetnictví
nesmíme nahlížet
jako na nutné zlo, ale
jako na nástroj pro
strategické manažerské
rozhodování.

Obvyklý pohled

Náš pohled

Krabice s účty

Krabice s účty

Zákazník

Účetní

Zákazník

Účetní
Report

Operativa

Strategický nástroj
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Co nabízíme
3. Vedení účetnictví
a daňová optimalizace
Ze suchých dat
generujeme užitečné
informace. Pečeme z nich
příběh každého podniku
spolu s jeho silnými
i slabými stránkami
a možnými příležitostmi
nebo ohroženími.

Jak spolupracujeme s našimi klienty

Synergie
Consulting

Kontakty
Informace

Účetní a daňové řešení

Data
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Když už víme, co klient
skutečně potřebuje,
jsme mu schopni díky
naší partnerské síti předat
kontakt a doporučení
na odběratele nebo
dodavatele.

4. Propojení a vzájemný
networking klientů

Partnerská síť

Spolupracujeme se
spoustou ověřených
expertů. Klienti tak
nemusí trávit čas
hledáním a ověřováním
kvalitních partnerů.
Propojujeme klienty
navzájem a tvoříme jejich
pasivní networking.
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Jak vypadá reporting
Jsme pyšní na náš propracovaný online manažerský reporting.

46

47

Očima klientů
Co o nás říkají zákazníci?
Spolupráci s Tomášem a Martinem
z Nastejnelodi.cz hodnotím velice pozitivně.
Máme tu zkušenost více než rok a půl
a výsledky téhle spolupráce vidíme jak
v číslech, tak ve fungování firmy,
a to velmi výrazně.
— Jan Sedláček, LUCEO, s.r.o.
Dal jsem na doporučení a jsem nadmíru
spokojen. Cením neformálnost, cenné
konzultace, používání moderních nástrojů
a networking. Třešničkou na dortu je
možnost komunikace v angličtině nebo
němčině včetně finančních reportů.
— Martin Ullmann, Incentage CZ s.r.o.
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S Nastejnelodi.cz spolupracujeme více
než rok a za tu dobu nám pomohli nejen
s účetnictvím, ale i se všemi důležitými
rozhodnutími, které ovlivňují naše
finanční hospodaření. Vždy si zachovávají
velmi přátelský přístup.
— Kristýna Klepáčková, AIESEC Česká republika
Nastejnelodi.cz mi zásadně zjednodušuje
podnikatelský život a dovoluje energii
dávat tam, kde je to důležité. Bez jejich
komplexní a profesionální podpory si
snad už nedokážu svůj business ani
představit.
— Zdeněk Tesárek, LeJoe s.r.o.

Nastejnelodi.cz s.r.o.
Denisova 639/2
Ostrava

IČO: 04236157
DIČ: CZ04236157

nastejnelodi.cz
info@nastejnelodi.cz

Zákaznická horká linka:
+420 702 588 984

