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Účtovné služby
Spoločnosť Biokonzult plus s.r.o. Vám ponúka svoje služby pri vední Vašej agendy
vo firme. Skúsenosti našich pracovníkov sú často využívané nielen vo výchove
a vzdelávaní rôznych vzdelávacích agentúr ale i v univerzitnom školstve.
Bezproblémové účtovníctvo je v súčasnej komplikovanej legislatíve jedným zo
základných predpokladov efektívného podnikania. Poskytuje nielen nutné údaje pre štátne
inštitúcie ale predovšetkým je indikátorom Správnosti vedenie Vašej firmy a ponúka Vám
objektívny obraz o Vašich podnikateľských aktivitách
Rozhodnutie či viesť účtovníctvo vo vlastnej réžii alebo sa obrátiť na odbornú firmu
je mnohokrát dilemou firmy a živnostníkov. Prečo teda o tom aspoň neuvažovať ?

Aké sú výhody externého účtovníctva
•
•
•
•
•
•

Budete mať nižšie náklady ako za stáleho pracovníka (účtovníka/čku)
Nemusíte sledovať nové predpisy v daňovej oblasti
Nezabudnete zaplatiť žiadne dane a nezabudnete podať žiadne tlačivo
Už žiadne zaťažovanie a starosti s účtovníctvom
Ušporíte za nákup odbornej literatúry a potrebných školení
Ochrana obchodných údajov

Okrem týchto výhod ďalej ponúkame
•
•
•
•
•
•

Okrem uvedených výhod ponúkame našim zákazníkom predovšetkým
individuálny prístup k ich účtovným/daňovým požiadavkám a potrebám.
Možnosť využívania doplnkových služieb, ktoré uľahčia vaše podnikanie
Správnosť a prehľadnosť účtovníctva je základom našej práce.
Ceny za naše služby stanovujeme na základe Vašich možností a požiadaviek
DANOVA OPTIMALIZÁCIA, vieme ako Vám ušetriť čo najviac peňazí
Pre našich stálych klientov VÝHODY a BONUSY

Kontaktujte nás a my Vám úplne zdarma na základe Vašich potrieb
pripravíme cenovú ponuku pre komplexne vedenie Vášho účtovníctva
Orientačný cenník nájdete v sekcii Cenníky➱
➱Cenník účtovných služieb

uctovnictvo@biokonzult.sk
Zároveň Vám pripravíme návrh na optimalizáciu Vašej účtovnej agendy tak aby bola
priehľadná a ekonomicky pre Vás čo najmenej náročná
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Ponuka našich služieb
Vedenie jednoduchého účtovníctva
Klientom spracovávame:
• peňažný denník - zápis účtovných prípadov
• pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov,
• kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených
faktúrach,
• DPH - evidencia DPH, daňové priznanie,
• ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a
výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch,
• daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.

Vedenie podvojného účtovníctva
Klientom spracovávame:
• hlavná kniha - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska
• účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov
• saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a
neuhradených faktúrach,
• DPH - evidencia DPH, daňové priznanie,
• ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a
strát),
• daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
• evidencia investičného majetku

Mzdy a personalistika
Klientom spracovávame:
• pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov,
• dohody o hmotnej zodpovednosti,
• výpočet miezd,
• zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek,
• výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového
úradu a štatistiku,
• bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane,
• ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme,
• podklady pre začatie ukončenie pracovného pomeru.
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Účtovné a ekonomické poradenstvo
•
•
•

pomoc pri zavádzaní účtovníctva
pomoc pri spracovaní účtovnej závierky.
Stálych klientov oboznamujeme s aktuálnymi zmenami zákonov a upozorňujeme na
prípadný dosah na ich činnosť.

Doplnkové služby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomické poradenstvo
Registrácia firmy na DU
Spracovanie štatistik, prehľadov a iných výkazov podľa požiadaviek klienta
Výkaz pre colný úrad
Priznanie k dani s motorových vozidiel
Cestovný príkaz
Kniha jázd
Cestovne náklady s použitím vlastného vozidla
Vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku
Vyhotovenie listu na ORSR
Kancelárske a kopírovacie služby
Iné služby ktoré ponúka naša spoločnosť

