
Společnosti zabyvající se daňoými, účetními
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VCELICKA s.r.o.
Vinařického 15
274 01 Slaný

Jsme skupina daňových, účetních a auditorských karrce|áÍí, která má své
pobočky v Praze, Kralupech nad Vltavou, Mělníku a Bratislavě. Své služby
poskyujeme od roku 1993 a pracujeme pro společnosti nauzemí celé České
republiky. Poskytujeme všechny služby týkající se auditorských sluŽeb, účetnictví,
daní, mezď. zastupování před úřady apod'

Pro naše klienty se zahraniční vlastnickou strukturou potřebujeme často
překlady odbomých textů z účetní a daňové oblasti' rtaných ekonomických rozboru či
auditorských zpráv. U těchto typů překladů je kladena zýšená náročnost na přesnou
odbomou terminologii pro zachování srozumitelnosti předkládaných sdělení.

Agentrna vČprtČre S.r.o. pro nás zpracovávátyto odborné překlady od roku
2010, ato pŤevážné v jazycích anglickém a německém. Doposud jsme nezaznanenali
případ, že by náš zahraniční partneť neporozuměl obsahu přeloŽených sdělení nebo si
je mylně vyložil. Ztohoto důvodu jsme plně přesvědčeni o vysoké odbomé úrovni
dodávaných překladů.

Dalším ýznamným aspektem, který nás vedl kzahájení spolupráce s
agenturou VCELICKA s.r.o. byla skutečnost, že nabízejí provedení překladů i ve
dnech pracovního volna či pracovního klidu, tj. o sobotách i nedělích, a to bez
zvláštních příplatků. Příplatky si agentura účtuje jen u expresních překladů. To ale
v mnoha případech není ani třeba' protože standardní dodací lhůty jsou ze sttarty
agentury velmi pŤízniv é.

V neposlední řadě jsme spokojeni i s cenovou úrovní překladů a také s
transparentností stanovení ceny před potvrzenim agentumí nabídky. Komunikace
s agenturou po odeslání požadavku na překlad probíhá e-mailem a je velmi rychlá. I

zptacované překlady rozesí|á agentura e-mailem, takže jejich dodání zákazníkovi není
závislé na žádné další doručovací firmě.
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společnost je zapsaná
u Městského soudu v Praze,
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