Zameranie našich služieb
Kontakt: Gaštanová 3084/44, 010 07 Žilina, Slovenská republika
http://www.dumazilina.com/
anicka.matejcikova@gmail.com

Strana 1

Vážení klienti, dovoľujeme si predstaviť náš tým ľudí, zameraných na činnosť v oblasti
účtovníctva, miezd a personalistiky, ako i vymáhania pohľadávok a to hlavne pre živnostníkov, malé
a stredné firmy. Poskytujeme taktiež poradenstvo v prípade, že ste sa ocitli v nepriaznivých
finančných podmienkach, zapríčinených či už platobnou neschopnosťou, alebo neplatičmi.

Našim cieľom je dosiahnuť Vašu maximálnu spokojnosť

a zároveň Vás odbremeniť od
spracovávania účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, ako aj administratívnej hospodárskej
korešpondencie. Všetci si uvedomujeme, že interná forma spracovávania týchto podkladov je časovo,
priestorovo i softwarovo náročná. Pre mnohých z Vás je výhodnejšie poskytovanie externých služieb
v danej oblasti, kde Vaše náklady za naše služby sú neporovnateľne nižšie, ako pri Vami vytváraných
podmienkach či už personálnych alebo priestorových a nákladových. Preto veríme, že budeme mať
možnosť i pre Vás poskytnúť naše znalosti, služby, kvalitu a hlavne spokojnosť. Zamerali sme sa
taktiež na cenové relácie, ktoré sú oproti iným podobným subjektom reálne a nižšie, keďže máme
vlastné priestory, čím sa minimalizujú náklady. Veríme, že po zhodnotení našej ponuky nás
v budúcnosti čaká plodná spolupráca.

Dávame Vám taktiež do pozornosti možnosť založenia s.r.o. a to za bezkonkurenčné ceny,
poradenstvo v rámci vymáhania pohľadávok (živnostenský zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa,
exekučný zákon, občiansky súdny poriadok, obchodný zákonník), sme schopní taktiež zabezpečiť
všetky druhy právnych zmlúv, týkajúcich sa Vášho podnikania. Nemalou mierou vo Vašom
podnikaní je aj naša znalosť Daňového zákona. V rámci občianskeho zákonníka sme ochotní Vám
zabezpečiť služby podľa Vašich potrieb za minimálne náklady. Takže okrem účtovníctva, miezd
a personalistiky, poradenstva, týkajúceho sa aj občianskych záležitostí, ponúkame Vám i vymáhanie
pohľadávok, ktoré v tejto dobe je pre mnohých finančnou prekážkou, resp. možnosť brániť sa proti
neoprávnenému vymáhaniu, ktoré sa dnes taktiež realizuje často neoprávnene aj na úkor klientov.
Jednoduché účtovníctvo
V rámci služieb ponúkame spracovanie jednoduchého účtovníctva externou formou, kde Vašou
jedinou povinnosťou ako klientov je zabezpečiť zdokladovanie mesačných podkladov, ich zaslanie,
resp. prinesenie. V prípade nedostatku Vášho pracovného času zabezpečíme prevzatie dokladov
priamo u Vás.
Čo ponúkame v oblasti jednoduchého účtovníctva?












Vedenie peňažného denníka a účtovníctva podľa zákona o účtovníctve
Vedenie pokladničnej knihy
Evidenciu dodávateľsko-odberateľských faktúr
Kniha jázd a vypracovanie cestovných príkazov
Zaúčtovanie a výpočet cestovných náhrad
Vedenie inventarizácie majetku
Vedenie skladových zásob
Daň z motorových vozidiel
Vedenie účtovnej administratívy
Vypracovanie interných smerníc podľa požiadavky klienta
Vypracovanie a zaslanie daňového priznania
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Evidencia DPH
Súhrnné výkazy
Daňové priznanie k DPH za príslušné obdobie
Podanie daňového priznania za klienta

Evidencia majetku






Krátkodobého a dlhodobého
Odpisy majetku daňové a účtovné
Vypracovanie odpisových plánov
Ďalšie práce podľa priania klienta
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