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prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
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Spoločnosť K a K Consulting, s.r.o. poskytuje svojim klientom služby už od 01.05.2008.
Pôsobíme najmä v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd, daňového a právneho
poradenstva. Spoločnosť od svojho vzniku úspešne zúročujeme svoje znalosti, skúsenosti a
profesionalitu s cieľom zjednodušiť a zefektívniť riadenie biznisu našich klientov. Ročne
absolvuje desiatky úspešných daňových konaní, aj preto patrí medzi spoľahlivých partnerov.
Základom tímu K a K Consulting sú spoločné hodnoty a princípy, na ktorých buduje vzťahy s
klientmi, partnermi a zamestnancami. Váži si každého svojho klienta, dôveruje všetkým
kolegom, tímový duch, zodpovednosť a dobroprajnosť je to, čo spája spoločnosť
K a K Consulting pri napĺňaní cieľov spoločnosti.
Najvýznamnejšou činnosťou pre firmu je spracovanie mzdovej agendy a to práve z
niekoľkých dôvodov:
− za súčastných podmienok lepšia výnosnosť
− menšie riziko väčšieho množstva nezaplatených pohľadávok
Dobrá výnosnosť je zapríčinená hlavne investíciami do informačného systému, ktorý
značne uľahčuje prácu a skúseným personálom, ktorý vykonáva činnosť už od založenia
firmy. Vďaka týmto faktorom tu dochádza k rozsiahlym úsporám času.
Menšie riziko toho, že firma bude mať väčšie množstvo nezaplatených pohľadávok je
spôsobené tým, že mzdy sa spracovávajú každý mesiac, kde je potrebné odovzdať príslušné
formuláre na úrady a odoslať povinné odvody. Preto má firma dobrú vyjednávaciu páku voči
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neplatičom a to tú, že sa ukončí spolupráca v prípade neplatenia. Týmto spôsobom sa dá
brániť neplatičom a ukončiť spoluprácu s minimom nezaplatených faktúr. Spracovanie
mzdovej agendy má však aj nevýhodu a tou je prílišná sezónnosť práce. Väčšina činnosti sa
totiž zhromažďuje na obdobie od započatia nového mesiaca po výplatný termín klientov, pre
ktorých sa mzdy spracovávajú – z čoho vyplýva, že firma môže alokovať na danú činnosť iba
obmedzenú kapacitu svoju zamestnancov a zvyšok mesiaca ich musí nechať vykonávať menej
výnosnú činnosť.

Výhody spolupráce so spoločnosťou K a K Consulting, s.r.o.

Výhody spolupráce so spoločnosťou by sa dali zhrnúť do nasledovných kategórií
Profesionalizácia účtovníctva. Účtovníctvo nastavuje spoločnosť individuálne pre
každého klienta a plne ho prispôsobuje jeho potrebám a činnosti – výstupy sa preto
vyznačujú vysokou výpovednou schopnosťou.
•

spoľahlivosť, zodpovednosť a garanciu správnosti – klientovi ubudne veľká časť
starostí a zaťažujúcej byrokracie, zbaví sa neistoty o správnosti účtovania a odpadnú
mu pochybnosti o daňových dopadoch a rizikách s nimi spojených.

•

väčší priestor a viac času venovať sa naplno podnikaniu a zákazníkom, keďže sa
K a K Consulting postará nielen o samotné účtovníctvo a časť administratívy, ale aj o
sledovanie legislatívy a o styk s orgánmi štátnej správy a ďalšími inštitúciami.

•

možnosť využívania komplexných služieb, pretože súčasne so spracovaním
účtovníctva priebežne vyhodnocuje K a K Consulting ekonomickú situáciu, poskytuje
manažérsky reporting podľa požiadaviek klienta, jednotlivé obchodné prípady
posudzuje z hľadiska daní a ich optimalizácie, priebežne sleduje daňový základ,
možnosti nákladových úspor a pod.

•

možnosť využívania doplnkových služieb v prípadoch, keď bude klient potrebovať
odbornú právnu pomoc, zabezpečiť audit alebo daňové poradenstvo a ďalšie.

•

úspory nákladov rôzneho charakteru:
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o náklady na zamestnávanie interného účtovníka sú spravidla vyššie ako náklady
na služby profesionálnej spoločnosti
o zodpovednosť zamestnanca - interného účtovníka za škodu je do výšky
trojnásobku jeho platu, naša spoločnosť škodu hradí v plnej výške
o

klient nemusí financovať školenia, kurzy, nákup odbornej literatúry a
legislatívy, čo Vám samo o sebe u interného účtovníka nezaručí taký
dostatočný odborný záber v rámci širokej účtovnej, daňovej či obchodnoprávnej praxe, aký garantuje K a K Consulting

o

klient predchádza plateniu pokút a iných sankcií zo strany kontrolných
orgánov za nedodržanie príslušných predpisov

o sekundárne úspory nákladov, najmä v rámci réžie klienta, dosiahne klient
práve vďaka kvalite informácií, lepšieho prehľadu a efektívnejšej organizácii
samotných činností, ktoré mu sprostredkuje K a K Consulting.

Výhody, ktoré spoluprácou s nami automaticky získate:
•

spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný
zamestnanec

•

nemusíte platiť školenia pre účtovníka/účtovníčku

•

nemusíte platiť za licenciu za účtovný software

•

nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej oblasti

•

ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Tieto služby
zabezpečíme my

•

naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva

•

v prípade zastupovania Vašej spoločnosti pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu
s nimi zabezpečíme namiesto Vás

•

spracovanie účtovníctva máte bez starostí. V dohodnutom termíne si vyzdvihneme,
účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi

•

upozorníme Vás na Vaše daňové, odvodové a iné povinnosti - všetky výstupy z
účtovníctva zabezpečíme v tlačenej aj v elektronickej forme
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