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Pomáháme Vám růst v mezinárodním měřítku. Rychle.

Prostřednictvím finančních, právních a personálních služeb poskytovaných 
ve více než 80 zemích pomáháme společnostem podnikat v celosvětovém 
měřítku. Našim klientům tak umožňujeme rozšiřovat své působení a 
investovat napříč zeměmi i kontinenty.

Naše historie
TMF Group byla založena v Nizozemí v roce 1988. Následovala rychlá 
celosvětová expanze, která  vyvrcholila v roce 2011 fúzí se společností Equity 
Trust, uznávaným globálním lídrem v oblasti trust managementu. TMF Czech, 
a.s. působí v České republice od roku 1997.

V současnosné době sítˇ TMF Group čítá více než 120 poboček ve více než 80 
zemích světa a zaměstnává přes 5000 kvalifikovaných účetních, právníků, 
korporátních administrátorů, personalistů a dalších profesionálů. Naším cílem 
je být jedním z vedoucích poskytovatelů těchto odborných služeb ve světě, 
uznávaným klienty za pomoc při bezproblémovém podnikání a investování i 
za hranicemi dané země. 

Global reach,
Local knowledge
Působíme ve více 
než 80 zemích 
Evropy, Středního 
Východu a Afriky,   
Tichomořské Asie 
a Severní i
Jižní Ameriky.
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Kdo jsou naši klienti?
TMF Group poskytuje služby klientům nezávisle na jejich velikosti a oboru 
podnikání – malými („start-up“) počínaje až po velké mezinárodní společnosti 
Z více než 40 % tvoří naši klientelu společnosti s indexem S&P 500 a 
společnosti, které v současné době figurují na seznamu Fortune 500. V letech 
2009 až 2012 jsme  pak v ohledu udržení stávajících klientů  přesáhli hranici           
úspěšnosti 90 procent. 

Jaké služby nabízíme?
Klíčovým konceptem našich služeb  je podpora společností všech velikostí v 
oblasti lidských zdrojů a mezd, zpracování účetnictví a daní, správy korporací, 
mezinárodního strukturování, správy fondů a strukturovaného financování. Tyto 
služby nabízíme jak společnostem, které chtějí expandovat do zahraničí, tak i 
těm, které potřebují zefektivnit již existující podnikání. 
Naše služby:

Čím se lišíme od ostatních? 
 ZNALOSTI: Díky lokální působnosti  v jednotlivých zemích rozumějí 

naši odborníci místnímu trhu a s tím spojeným právním, finančním a 
legislativním požadavků dané země. 

 FLEXIBILITA: Klientům nabízíme individuální a na míru připravenou službu, 
která svým rozsahem odpovídá potřebám konkrétní společnosti. 

 KONTROLA: Díky celosvětové síti poboček, jejichž jsme jediným vlastníkem 
pak můžeme klientůmnabídnout globální reporting a jednu kontaktní 
osobu, která bude služby koordinovat napříč požadovanými regiony. 

 RYCHLOST: Naše přítomnost v jednotlivých zemích pomáhá společnostem 
působit aktivněji a vstoupit na nové trhy rychleji než jejich konkurence.

 ROZSAH: Jsme jedinou mezinárodní společností v oboru, která nabízí 
kompletní škálu doplňujících obchodních řešení.  

 HR a Mzdové účetnictví

 Účetnictví a daně

 Management mezinárodních společností 

 Zakládání společností

 Privátní klienti

Za informace v této publikaci (ať už uvedené nebo jen naznačené) přes veškerou snahu o jejich přesnost a aktuálnost neručíme. 
Informace se mohou bez dalšího upozornění měnit. Informace obsažené v této publikaci mohou být ovlivněny změnami (daňových) 
zákonů v různých právních systémech na celém světě. 

Žádnou z informací obsažených v této publikaci nelze chápat jako obchodní nabídku, doporučení ve vztahu k našim službám, 
doporučení jakékoli transakce či právní, daňové, finanční, investiční nebo účetní doporučení. Na základě těchto informací by neměly 
být učiněny žádné kroky bez předchozí porady s nezávislým odborníkem.

Neneseme žádnou právní ani jinou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku využití výše uvedených informací.

Tuto publikaci vydala TMF Group B. V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam, the Netherlands (contact@tmf-group.com).  TMF Group 
B.V. je součástí TMF Group. Žádná ze společností skupiny není registrovaná u jiné skupiny společnosti. Úplný seznam názvů, adres a 
detaily jednotlivých společností jsou k dispozici na našich webových stránkách: www.tmf-group.com. 
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Naši odborníci v následujících 
zemích jsou vám plně k dispozici:…

czech@tmf-group.com
t: +420 225 000 522
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