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 ▪ V mnohých prípadoch je zjednodušený proces 
konsolidácie v rámci koncernu.

 ▪ Úsporu nákladov prinesie optimalizácia procesov a 
spolupráca interného a externého účtovného týmu. 

V súčasnej dobe pracujeme s viacerými účtovnými 
softvérmi - SAP, BMD NTCS, Helios, EuroFib, Vision, 
BDS, ProAlpha a ďalšími. 

Na príklade SAP Vás zoznámime s ukážkovým 
rozsahom našich služieb v oblasti zdieľaného 
účtovníctva.

 Zdieľané účtovníctvo 

Moderné technológie umožňujú nové formy 
outsourcingu účtovníctva – stále častejšie sa využíva 
zdieľané účtovníctvo (shared accounting). Naša 
účtovná spoločnosť pracuje cez vzdialený prístup 
priamo v informačnom systéme klienta. 

Toto zdieľanie Vám prináša veľa výhod:

 ▪ Určíte si, ktoré časti účtovníctva chcete 
spracovávať interne a ktoré prevezme externá 

účtovná spoločnosť.

 ▪ Keď sa Vaše potreby zmenia, je možné ľahko 
rozšíriť alebo zúžiť rozsah externých účtovných 
služieb.

 ▪ Využívate efektívne naše odborné znalosti.

 ▪ Máte kedykoľvek k dispozícií aktuálne účtovné 
dáta.

 ▪ Účtovné dáta sú na Vašich úložiskách.

 ▪ Zodpovednosť za účtovníctvo môžete preniesť na 
nás.

 ▪ Mnohé účtovné operácie môžu byť účtované 
automaticky. 

Zdieľané účtovníctvo (shared accounting) - efektívne a variabilné riešenie 
nielen pre veľké podniky

Stále viac podnikov využíva vlastné komplexné informačné systémy a prenecháva spracovanie 
účtovníctva úplne alebo sčasti externým účtovným kanceláriám, ktoré pracujú v rámci týchto 
podnikových softvérov cez vzdialený prístup. V dnešnej dobe výrazne rastie dopyt po tomto type 
účtových služieb a my tak spracovávame účtovníctvo mnohých klientov na rôznych účtovných 
softvéroch, ako napr. SAP, BMD NTCS,  Helios, EuroFib, Vision, BDS, proALPHA.
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operácie a Váš interný účtovný tím spracováva bežné 
účtovné operácie.

V mnohých prípadoch zostavujeme mesačné a ročné 
závierky a garantujeme tak aj dodržiavanie termínov. 

Reporty

Podľa Vašich požiadaviek na formu a rozsah 
spracovávame mesačné a ročné účtovné závierky 
podľa slovenských, ale aj koncernových predpisov 
(napr. IFRS, US GAAP).  Prevezmeme za Vás rovnako 
aj následnú komunikáciu s osobou zodpovednou za 
celý koncern.

Komunikujeme anglicky a nemecky.

 Zdieľané účtovníctvo – ukážka v SAP 

Máme vyškolený skúsený tím pre prácu so SAP a sme 
tak kompetentný partner pre Vašich IT špecialistov bez 
ohľadu na to, či SAP práve implementujete alebo  už 
dlhšiu dobu používate. 

Implementácia SAP

V rámci implementácie spolupracujeme priamo s IT 
špecialistami. Zameriavame sa najmä na nastavenie 
účtovej osnovy, nákladových stredísk, daňových kódov 
pre oblasť dane z pridanej hodnoty, automatických 
zaúčtovávaní a majetkového účtovníctva. V procese 
implementácie testujeme nastavenie automatických 
účtovných operácii. 

Pri implementácii sme vďaka našim dlhoročným 
skúsenostiam s  rôznymi výrobnými, resp. obchodnými 
procesmi často sprostredkovateľom informácii medzi 
finančnými, výrobnými riaditeľmi a IT špecialistami.

Priebežné účtovanie

Spoločne s Vami nájdeme najlepšiu formu spolupráce 
a na základe toho určíme, kto bude za ktoré účtovné 
operácie zodpovedný. Možností zdieľania je mnoho, od 
variantu, kde spracovávame kompletné účtovníctvo, až 
po variant, kde vykonávame len mimoriadne  účtovné 
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DPH, používaných účtovných 
zostav, nastavených procesov 
spracovávania a spôsobov účtovania 
a prerokujeme s Vami návrhy na 
zlepšenie.

Radi zaškolíme Vaše účtovne 
oddelenie. 

 Kontaktujte nás

Chcete nájsť efektívne riešenie pre 
Vašu spoločnosť? 

Kontaktujte nás, radi zodpovieme 
Vaše otázky.

Dane

Zo zostáv generovaných SAP 
spracovávame pre klientov 
priznania k dani z pridanej 
hodnoty, kontrolné výkazy, 
hlásenia Intrastat, ďalej tiež 
prehľady dlhodobého majetku v 
účtovných a daňových cenách, 
podklady pre zostavenie priznaní 
k dani z príjmov právnických osôb.

Optimalizácia a zaškolenie

Pokiaľ nie ste spokojní so súčasným 
nastavením účtovníctva v programe 
SAP, uskutočníme testovanie 
nastavenia automatických 
zaúčtovaní, daňových kódov pre 

ING. JANA ŠNAJDROVÁ
Daňový poradca
T: +420 224 800 416
jana.snajdrova@auditor.eu

AUDITOR je auditorskou a daňovo 
poradenskou spoločnosťou s 
medzinárodným zameraním. Už 
15 rokov ponúka služby v oblasti 
auditu, daňového poradenstva, 
mzdového účtovníctva a 
personálnej agendy, vedenia 
finančného účtovníctva a 
podnikového poradenstva.

Prostredníctvom partnerských 
kancelárií v Českej republike a v 
Rakúsku (tu pod menom Stöger 
& Partner) poskytuje kompletné 
poradenstvo v krajinách strednej 
Európy. Členstvo v celosvetovej 
sieti UHY International, ktorá 
združuje nezávislé poradenské 
spoločnosti z viac než 80 krajín 
sveta, umožňuje efektívne riešiť 
globálne poradenské aspekty. 

Ing. Eva Lenorovičová

   
Mag. Georg Stöger

medzinárodné daňové právo

Ivana Kováčová 
mzdová legislatíva

Ing. Jana Sadloňová
daňové poradenstvo

kancelária Bratislava
Fraňa Kráľa 35

811 05 Bratislava

T: +421 2 544 14 660
bratislava@auditor.eu

Ing. Eva Lenorovičová
účtovníctvo

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa 
užívateľ týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť.


