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Program

➢ O nás

➢ Blok 1: Výhody bezpapierového účtovníctva

➢ Blok 2: Praktické ukážky práce v bezpapierovom účtovníctve

➢ Blok 3: Otázky a odpovede

➢ Záver



O nás

➢Na trhu už 11 rokov

➢Tím 20 odborníkov – audítori, daňoví 
poradcovia, účtovníci, konzultanti

➢Komplexné služby od založenia 
spoločnosti, cez účtovné služby, daňové 
poradenstvo až po likvidáciu spoločností

➢Hovoríme anglicky, nemecky, rusky 



Účtovné služby

➢Náš účtovný tím je odborne vedený audítorkou s viac ako 20 ročnými 
skúsenosťami s účtovníctvom a auditom

➢Zameriavame sa na klientov, ktorí chcú mať účtovníctvo v 100% 
poriadku a využívajú účtovníctvo ako nástroj na finančné riadenie 
spoločnosti



Daňové poradenstvo

Jednorazová alebo dlhodobá spolupráca s komplexným prístupom

➢ Transakčné poradenstvo

➢ Nastavenie holdingových štruktúr

➢ Due diligence

➢ Zastupovanie klientov pri daňových kontrolách

➢ Spracovávanie stanovísk



Blok 1: Výhody bezpapierového účtovníctva



Náš pohľad na účtovníctvo

➢ Účtovníctvo je nástroj na finančné riadenie firmy. 

➢ Správne vedené účtovníctvo poskytuje:

➢ Informácie o výsledku hospodárenia

➢ včas – do 30 dní za predchádzajúcu mesačnú periódu

➢ Účtovná osnova musí byť dostatočne členená aby vedela poskytnúť jasnú informáciu o štruktúre nákladov/výnosov, majetku/záväzkoch

➢ ak rozdelenie na analytické účty nie je dostatočné treba využívať účtovanie po strediskách

➢ Informáciu o neuhradených odberateľských a dodávateľských faktúrach

➢ na týždennej báze

➢ Pravidelné, individuálne štrukturované manažérske report

➢ Každý typ biznisu je špecifický a vyžaduje si sledovanie iných KPI

➢ Účtovníctvo má byť schopné poskytnúť aj iné prezentácie dát ako poskytuje štandardná výsledovka a bilancia.



Spolupráca na diaľku

➢ Nahrávanie dokladov priamo do účtovníctva

➢ Vedenie účtovníctva neovplyvnia krízové opatrenia (home office, zákaz stretávania a pod.)

➢ Bez fyzického kontaktu a administratívy pri odovzdávaní dokumentov

➢ Pohodlná agregácia dokladov z viacerých prevádzok alebo pobočiek

➢ Úspora času a logistických nákladov



Vysoká efektivita spolupráce

➢ Už nestratíte ani jednu faktúru, bloček alebo iný doklad

➢ Všetky účtovné záznamy so skenmi dokladov na základe ktorých sa účtovalo

➢ Doklady sú digitalizované a uložené v poradí, v ktorom sú účtované

➢ Zníženie chybovosti v účtovníctve vplyvom digitalizácie prenosu papierových dokladov



Elektronický archív

➢ k účtovným dokladom môžu byť pripojené aj iné dokumenty (kúpne zmluvy, dodatky atď.)

➢ okamžitý prístup k dokumentom v účtovníctve odkiaľkoľvek a kdekoľvek

➢ bločky už nevyblednú – sú bezpečne uložené v digitálnej podobe



Vyššia pridaná hodnota

➢ zodpovedný prístup k životnému prostrediu – šetríme lesy

➢ dokonalý prehľad o stave hospodárenia spoločnosti

➢ lepšia orientácia a vyhľadávanie dokumentov

➢ možnosť generovať prevodné príkazy priamo z portálu

➢ vysoká automatizácia procesov

➢ možnosť skenovať a ukladať bločky priamo do účtovníctva cez smartfón



Blok 2: Praktické ukážky práce v 
bezpapierovom účtovníctve



Blok 3: Otázky a odpovede



Hviezdoslavovo nám. 7

Bratislava 811 02

+421 221 028 210

https://www.emineopartners.sk/

office@emineopartners.sk

https://www.emineopartners.sk/
mailto:office@emineopartners.sk

