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Hoci by sa dalo vedenie účtovníctva brať ako doplnková činnosť k spracovaniu miezd, 

tak  ho  tak  firma  neberie.  Firma  vedenie  účtovníctva  považuje  za  rovnako  plnohodnotnú 

činnosť a nevyhýba sa ponukám na spoluprácu v tejto oblasti.

Účtovníctvo by sme mohli rozdeliť na podvojné účtovníctvo a daňovú evidenciu. Hoci 

je  pre  firmu výhodnejšie  robiť  podvojné  účtovníctvo,  tak  obe  –  podvojné  účtovníctvo  aj 

daňová evidencia zdieľajú do istej miery spoločné výhody a nevýhody.

Medzi výhody patrí:

− priebežnosť práce,

− užší kontakt s klientom,

Priebežnosťou práce je myslené hlavne to, že doklady na zaúčtovanie dostáva firma 

priebežne a môže ich spracovávať kedykoľvek počas roka. Samozrejme aj tu sú isté limitácie 

– hlavne ak je klient mesačným platcom DPH, tak je vo vedení účtovníctva podobný cyklus 

ako pri spracovaní miezd. Limitujúci dátum je však 25. deň v mesiaci a preto preto vedenie 

účtovníctva so spracovaním miezd nekoliduje.  Vďaka tomuto je  teda vedenie účtovníctva 

trochu flexibilnejšou prácou ako spracovanie miezd.

Užší  kontakt  s  klientom  vzniká  práve  pri  vedení  účtovníctva  a  to  z  dôvodu 

ekonomického poradenstva, ktoré je práve doplnkom tejto služby. Firma radí klientom aké 

alternatívy sú pre ne výhodnejšie, poskytuje daňové poradenstvo (po konzultáciách so svojimi 

daňovými poradcami).  Práve vďaka užšiemu kontaktu s  klientmi nadobúda dodávateľsko-

odberateľská spolupráca dlhodobosti.

Hlavnou  nevýhodou  vedenia  účtovníctva  však  zostáva  to,  že  je  tu  riziko,  že  ak 

prestane klient platiť, tak firma nemá iné ako právne možnosti ako svoju pohľadávku vymôcť, 

alebo  sa  dohodnúť  na  jej  splatení  a  rozviazanie  zmluvného  vzťahu  žiaľ  nesplatenie 

pohľadávky nerieši.
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Účtovné služby poskytované spoločnosťou:

• vedenie a rekonštrukcia jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a 

právnické osoby v rámci autorizovaného softvéru „PROLUC“ „WISP“ a „PREMIER“

• evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH

• saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách 

• účtovanie nákladov a výnosov pre jednotlivé spoločnosti a organizačné zložky 

• spracovanie účtovnej závierky

• spracovanie štatistických výkazov

• vypracovanie metodiky účtovania a spracovanie podkladov pre jednotlivé spoločnosti

• účtovné poradenstvo 

• priebežné vyhodnocovanie daňového základu

• vypracovanie finančnej analýzy, ktorá umožňuje prehľad a porovnávanie účtovných 

výkazov za dané časové obdobia (rok, štvrťrok, prípadne mesiac)

Mzdové služby

• vedenie mzdovej a personálnej agendy

• ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia

• spracovanie mzdových listov 

• spracovanie a odovzdávanie miezd a platobných príkazov

• zabezpečenie styku so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým 

úradom

• vypracovanie potvrdenia o dobe zamestnania 

• vystavenie a doručenie všetkých dokladov a potvrdení 

• zastupovanie klienta pri kontrolách

Daňové poradenstvo

• posudzovanie  podnikateľských  zámerov  klienta  z  daňového  hľadiska,  návrhy 

daňových  štruktúr  maximálne  zodpovedajúcich  individuálnym  potrebám  klienta, 

vrátane analýzy následkov jednotlivých transakcií, ktoré klient mieni uskutočniť 

• optimalizácia a minimalizácia daňovej záťaže klienta pri využití všetkých dostupných 

legislatívnych prostriedkov

• spracovanie daňových priznaní
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• registrácia klienta na príslušnom daňovom úrade

• zastupovanie klienta pred správcom dane

• riešenie sporných prípadov s daňovými úradmi

• spolupráca s odborne zdatnými právnikmi, audítormi a inými špecialistami v prípade, 

ak si daňový problém vyžaduje konzultácie a spoluprácu s týmito subjektami

Súčasťou nami poskytovaných služieb je:

• založenie účtovnej jednotky 

• peňažný denník 

• pokladničná kniha 

• knihy pohľadávok a záväzkov 

• evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku 

• evidencia a spracovanie DPH 

• spracovanie účtovnej závierky vrátene priznania k dani z príjmu.
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