
ACCOUNT CONSULT, s.r.o., Martinčekova 30, 821 01 BRATISLAVA, IČO 36195880, DIČ 2020059646

spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd Sro, vložka 33913/B

Neplatiteľ DPH

Platiteľ DPH

Neplatiteľ DPH

Platiteľ DPH

III. - PERSONALISTIKA A MZDY

IV. - OSTATNÉ

Ceny sú uvedené v sumách bez DPH.
Dodávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Cenník platný od 1.8.2015

144,00 €                         
501 1000 30,00% 0,56 €                            320,00 €                         

3,00 €                            
10,00 €                          

Zamestnanec na iný ako TPP
5,00 €                            

10,00 €                          
5,00 €                            

50

8,00 €                            

20,00%
30,00%
dohodou

320,00 €                         

Vstupný dotazník
Vyhotovenie potvrdenia pre rôzne účely

8,00 €                            
7,20 €                            

Množstevná zľava v %

Služby zahrnuté v cene podľa bodu 1.1. Článku 1. Mandátnej zmluvy:

DPH evidencia daňových dokladov, daňové priznanie na DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz
Vyhotovenie riadnej účtovnej závierky - súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke

zahrnuté v mesačnej odmene
zahrnuté v mesačnej odmene

Cena položky po zľave
Minimálna mesačná výška 

odmeny

0,80 €                            
0,72 €                            

40,00 €                          

144,00 €                         
320,00 €                         

bez zľavy
10,00%
20,00%
30,00%

560,00 €                         

0,64 €                            
0,56 €                            

dohodou

20,00% 0,77 €                            172,80 €                         

Počet položiek (účtovných riadkov - zápisov) za mesiac
Množstevná zľava v % Cena položky po zľave

Minimálna mesačná výška 
odmenyod do

1 50 bez zľavy 0,80 €                            40,00 €                          
51 200 10,00%

6,40 €                            
5,60 €                            

Počet zamestnancov

od

144,00 €                         
51

dohodou

  II. - JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

a viac
100

101 560,00 €                         

Množstevné zľavy sa uplatňujú na mesačné počty položiek. Položky nad zmluvný rámec sa vyúčtujú štvrťročne.

40,00 €                          

Cena za jedného zamestnanca

0,72 €                            
201 500 20,00% 0,64 €                            

Množstevné zľavy sa uplatňujú na mesačné počty položiek. Položky nad zmluvný rámec sa vyúčtujú štvrťročne.

1001 a viac dohodou

Vyhotovenie prihlášky, odhlášky
Vyhotovenie ELDZ a zápočtu

1 5
6 20
21

Zľava v %

bez zľavy
10,00%

hodinaSpolupráca s mandantom pri zákonom stanovených dokladových a fyzických 
inventúrach, vyhotovenie inventarizačných protokolov

25,00 €                          

25,00 €                          
15,00 €                          

Vyhotovenie ročného zúčtovania dane

CENNÍK

  I. - PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Počet položiek (účtovných riadkov - zápisov) za mesiac
od do

201 500
501 1000

1 50
51 200

dohodou

Minimálna mesačná výška 
odmenydo

1001 a viac

Reporting – spracovanie výsledkov v požadovanej štruktúre reportovacieho balíka a 
periodicite

100,00 €                         

50,00 €                          hodina

Budgeting – tvorba a kontrola rozpočtov

Cashmanagement – elektronická komunikácia s bankou, realizácia úhrad

Vyhotovenie ročného hlásenia pre DÚ zahrnuté v mesačnej odmene

15,00 €                          
Kontrola účtovníctva s následným vypracovaním písomného stanoviska k výsledkom 
kontroly

20,00 €                          

Forecasting – tvorba predpovedí upresnením rozpočtov kombináciou so skutočnými 
výsledkami v priebehu účtovného obdobia 50,00 €                          

Vypracovanie výročnej správy

Rekonštrukcia účtovníctva minulých období

50,00 €                          
25,00 €                          

hodina

merná jednotka jednotková cena

Vypracovanie štatistických výkazov pre ŠÚ SR a NBS, Intrastat
Vypracovanie interných účtovných smerníc

Zastupovanie mandanta voči štátnym inštitúciám a tretím osobám
Vypracovanie priebežnej a mimoriadnej účtovnej závierky

Cashflow – plánovanie a kontrola
Vyhotovenie účtovnej závierky (bez mesačného paušálu)
Účtovné poradenstvo (bez mesačného paušálu)

Služby zahrnuté v cene podľa bodu 1.2. Článku 1. Mandátnej zmluvy:
Vyhotovenie mesačného prehľadu pre DÚ zahrnuté v mesačnej odmene

hodina
hodina
hodina

strana

20,00 €                          

hodina

hodina

hodina

50,00 €                          
250,00 €                         
50,00 €                          

hodina
strana

hodina
hodina

hodina 50,00 €                          

dohodou 560,00 €                         

Služby zahrnuté v cene podľa bodu 1.1. Článku 1. Mandátnej zmluvy:

DPH evidencia daňových dokladov, daňové priznanie na DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz zahrnuté v mesačnej odmene
Vyhotovenie riadnej účtovnej závierky - výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdavkoch zahrnuté v mesačnej odmene

Počet položiek (účtovných riadkov - zápisov) za mesiac
Množstevná zľava v % Cena položky po zľave

Minimálna mesačná výška 
odmenyod do

1 50 bez zľavy 0,96 €                            48,00 €                          
51 200 10,00% 0,86 €                            
201 500
501 1000 30,00% 0,67 €                            384,00 €                         
1001 a viac dohodou dohodou 672,00 €                         

Počet položiek (účtovných riadkov - zápisov) za mesiac
Množstevná zľava v % Cena položky po zľave

Minimálna mesačná výška 
odmenyod do

1 50 bez zľavy 0,96 €                            48,00 €                          
51 200 10,00% 0,86 €                            

1001 a viac dohodou dohodou 672,00 €                         

201 500 20,00% 0,77 €                            172,80 €                         
501 1000 30,00% 0,67 €                            384,00 €                         


