
 

 

Cenník 
platný od 1. apríla  2011 

 

 

 

 

Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo 

 

Popis položky  

Jednoduché 

účtovníctvo  

( €/položka) 

Podvojné účtovníctvo  

( €/položka) 

počet účtovných položiek za obdobie 1 – 40 0,65 0,75 

počet účtovných položiek za obdobie  41 – 100 25,00 + 0,60 30,00 + 0,75 

počet účtovných položiek za obdobie 101 – 200 60,00+ 0,60 73,00 + 0,74 

počet účtovných položiek za obdobie  201 – 400 176,00 + 0,57 215,00 + 0,71 

počet účtovných položiek za obdobie  401 – 600 286,00 + 0,55 355,00 + 0,67 

počet účtovných položiek za obdobie  601 – 800 392,00 + 0,52 484,80 + 0,65 

počet účtovných položiek za obdobie  801 a viac dohodou dohodou 

administratívne práce pri vedení účtovníctva 10,00€ / hod. 12,00€ /hod. 

rekonštrukcia účtovníctva dohodou dohodou 

evidencia investičného majetku 1,40 € 

skladová evidencia dohodou (min. 0,40 / 1 pohyb na sklad. karte) 

vedenie pokladnice (tlač dokladov, inventúry) 35,00 €/obdobie 

výstupné zostavy z evidencie pohľadávok 

a záväzkov, ostatné zostavy podľa požiadaviek 
1,00€ / 1 zostava 

evidencia jázd 15,00 €/ obdobie/auto 

vyhotovenie faktúry 1,50 € / 1 faktúra 

spracovanie interných smerníc dohodou 

daňové priznanie k DPH, k Dani z MV 10,00 €/ mesiac (Daň z MV/rok) 

účtovná závierka, prílohy, daňové priznanie PO, FO 166,00 €  až  500,00€ / DP, príp. dohodou 

zastupovanie klienta 15,00 €/ hod. až 30,00€ / hod. 

ekonomické poradenstvo 15,00 €/  hod. až  40,00 €/ hod. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mzdy a personalistika  

 

Popis prác merná jednotka cena v € 

vyhotovenie pracovnej zmluvy, dodatkov k prac. 

zmluve,dohody, konzultácia k pracovnej zmluve, 

dohode, výstupné dokumenty pre zamestnanca 

1 zamestnanec 10,00 

vyhotovenie dohody o hmotnej zodpovednosti 1 zamestnanec 10,00 

prihlásenie, zmeny a odhlášky do poisťovní 1 zamestnanec/mesiac 8,50 

spracovanie mzdy - do 15 zamestnancov 1 zamestnanec/mesiac 12,00 

spracovanie mzdy - do 25 zamestnancov 1 zamestnanec/mesiac 10,50 

spracovanie mzdy -nad 25 zamestnancov 1 zamestnanec/mesiac 9,00 

výkazy do poisťovní, výkazy na DÚ  1 zamestnanec/mesiac 8,50 

ročné spracovanie dane z príjmu zamestnanca 1 zamestnanec/mesiac 8,50 

ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 1 zamestnanec/mesiac 20,00 

vypracovanie Daňového priznania pre 

zamestnanca 
1 zamestnanec/mesiac 10,00 

zastupovanie na kontrolách každá začatá hodina 20,00 

 

 

Ostatné služby 

 

Zakladanie spoločnosti s.r.o., živností dohodou 

- konzultácie pred založením   

- spoločenské zmluvy, valné zhromaždenia   

- návrhy na zápis spoločnosti do OR   

- zmeny v spoločnostiach s.r.o.   

Ostatné služby dohodou  

 

 

Uvedené ceny sú bez DPH. 

 

 

V prípade záujmu vieme s klientom uzatvoriť dohodu na pravidelnú  paušálnu čiastku za 

spracovanie účtovníctva. 


