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Particularis de computis et scripturis



Hlavné zameranie spoloãnosti FINACCON s.r.o. po jej zaloÏení

bolo vedenie jednoduchého a podvojného úãtovníctva. Z dôvodu

roz‰irovania sa podnikateºského priestoru, a t˘m aj moÏností

poskytnúÈ ‰ir‰ie spektrum sluÏieb pre domácich a zahraniãn˘ch

zákazníkov, ako aj neustále meniacej sa legislatívy, spoloãnosÈ

FINACCON oslovila svojich zákazníkov s ponukou komplexn˘ch

sluÏieb spojen˘ch úãtovn˘m, ekonomick˘m a finanãn˘m poraden-

stvom. 

SpoloãnosÈ FINACCON s.r.o. patrí medzi men‰ie podniky a jej

charakteristikou je, Ïe spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí

na báze externého poradenstva. 

Zamestnanci spoloãnosti FINACCON s.r.o. majú odborné a jazykové

znalosti, ktoré získali poãas vykonávania prác v spoloãnostiach 

v niekoºk˘ch krajinách Európy. 

Cieºom na‰ej spoloãnosti je zefektívnenie ãinnosti na‰ich

klientov,  zjednodu‰enie administratívnych prác, vytvorenie ãasové-

ho priestoru pre rozvoj vlastn˘ch podnikateºsk˘ch aktivít, ktoré

zabezpeãia ich pozíciu na trhu. 

Okrem flexibility a komplexnosti poskytovan˘ch odborn˘ch

sluÏieb spoloãnosÈ FINACCON s.r.o. ponúka individuálny prístup ku

kaÏdému zmluvnému partnerovi. 

Snahou na‰ej spoloãnosti je vytvorenie obchodného vzÈahu

zaloÏeného na obojstrannej dôvere, diskrétnosti, serióznosti a maxi-

málnej spokojnosti na‰ich partnerov.

EKONOMICKÉ A ÚâTOVNÉ PORADENSTVO

➘ komplexné poradenstvo pred zaloÏením spoloãnosti:
● poradenstvo pri voºbe vhodnej formy spoloãnosti a následne jej zaloÏenie
● spracovanie podnikateºského plánu
● pomoc pri registrácii novovzniknutej spoloãnosti na príslu‰n˘ch úradoch a in‰titúciách
● rozbehnutie úãtovníctva a sprostredkovanie dodatoãn˘ch sluÏieb v zmysle poÏiadaviek 

➘ komplexné poradenstvo poãas existencie spoloãnosti:
● anal˘za jednotliv˘ch podnikateºsk˘ch aktivít  spoloãnosti ako aj celkového stavu spoloãnosti, 
● návrhy rie‰ení za úãelom zvy‰ovania efektívnosti podnikateºsk˘ch aktivít
● vypracovanie podkladov  pre banky a iné in‰titúcie pri  získavaní cudzích zdrojov pre spoloãnosÈ
● poradenstvo pri roz‰irovaní aktivít spoloãnosti 

➘ komplexné poradenstvo pri ukonãení prevádzky spoloãnosti:
● poradenstvo pri zru‰ení a likvidácii spoloãnosti 

➘ iné sluÏby
● zastupovanie fyzick˘ch a právnick˘ch osôb pred daÀov˘mi orgánmi, podávanie odvolaní a ìal‰ích

písomností
● iné administratívne práce v zmysle poÏiadaviek

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚâTOVNÍCTVO

➘ jednoduché úãtovníctvo
● peÀaÏn˘ denník
● knihy pohºadávok a záväzkov
● evidencia hmotného a nehmotného investiãného majetku
● evidencia a spracovanie DPH
● v˘kaz o majetku a záväzkoch, v˘kaz o príjmoch a v˘davkoch
● spracovanie úãtovnej závierky a daÀové priznanie

➘ podvojné  úãtovníctvo
● knihy pohºadávok a záväzkov
● pokladniãná kniha 
● hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
● obratové predvahy súvahov˘ch, nákladov˘ch a v˘nosov˘ch úãtov
● v˘kazy ziskov a strát, súvaha 
● evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, evidencia majetku úãtovaného do

spotreby
● evidencia a spracovanie DPH
● spracovanie úãtovnej závierky vrátane daÀového priznania
● spracovanie prílohy k daÀovému priznaniu a cash - flow

MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA

➘ mzdová agenda
● v˘platné listiny,  mzdové listy
● potvrdenia o príjmoch, evidencia dovoleniek
● v˘poãty nemocensk˘ch dávok
● prehºady o vymeriavacích základoch, v˘kazy do poisÈovní
● roãné zúãtovania dane zo závislej ãinnosti a príprava podkladov pre úãtovníctvo

➘ personálna agenda
● pracovné zmluvy,  evidenãné listy




