
Otvorenie účtovných kníh a pomocnej evidencie 55,00 € / 1 657 Sk

do 25 záznamov v účtovnom denníku za mesiac 22,00 € / 663 Sk
do 50 záznamov v účtovnom denníku za mesiac 42,00 € / 1 265 Sk
do 75 záznamov v účtovnom denníku za mesiac 61,00 € / 1 838 Sk
do 100 záznamov v účtovnom denníku za mesiac 77,00 € / 2 320 Sk
nad 100 záznamov v účtovnom denníku za mesiac účtujeme za jeden záznam 0,75 € / 23 Sk
Vypracovanie smernice 28,00 € / 844 Sk

do 50 položiek v účtovnom denníku za mesiac 58,00 € / 1 747 Sk
do 75 položiek v účtovnom denníku za mesiac 84,00 € / 2 531 Sk
do 100 položiek v účtovnom denníku za mesiac 108,00 € / 3 254 Sk
nad 100 položiek v účtovnom denníku účtujeme za položku 1,03 € / 31 Sk
nad 250 položiek v účtovnom denníku účtujeme za položku 0,86 € / 26 Sk
nad 500 položiek v účtovnom denníku účtujeme za položku 0,70 € / 21 Sk
Vypracovanie smernice 55,00 € / 1 657 Sk

Minimálna cena za spracovanie miezd a personalistiky za jeden mesiac 22,00 € / 663 Sk
do 25 aktívnych zamestnancov mesačne účtujeme za každého zamestnanca 8,30 € / 250 Sk
nad 25 aktívnych zamestnancov v mesiaci účtujeme za každého zamestnanca 8,00 € / 241 Sk
Vypracovanie pracovnej zmluvy 9,00 € / 271 Sk

Pri spracovaní knihy jázd dodávateľom za jeden záznam účtujeme 0,50 € / 15 Sk
Pri vystavovaní prevodných príkazov účtujeme za položku 0,50 € / 15 Sk
Pri vedení pomocnej evidencie majetku účtujeme za pohyb 1,70 € / 51 Sk
Za vedenie skladovej evidencie - príjemka - výdajka 1,70 € / 51 Sk
Spracovanie cestovného príkazu pre SR 6,00 € / 181 Sk
Spracovanie zahraničného cestovného príkazu 10,00 € / 301 Sk
Spracovanie náhradných výkazov pre DÚ, SP, ZP, ÚP a iné za každú začatú hodinu 10,00 € / 301 Sk
Za vedenie pokladničnej knihy - za každú začatú stranu 10,00 € / 301 Sk
Za účasť na kontrolách napr. na DÚ,SP,ZP a pod. za každú začatú hodinu 12,00 € / 362 Sk
Poradenstvo pri založení firmy, vyplnenie daňových registrácií za každú začatú hod. 19,00 € / 572 Sk
Účtovné poradenstvo, pomoc začínajúcim účtovníkom za každú začatú hodinu 27,00 € / 813 Sk
Spracovanie oneskorene doručených dokl. (30 kalend. dní po zmluvnom termíne) +30%
Spracovanie oneskorene doručených dokl. (90 kalend. dní po zmluvnom termíne) +50%
Spracovanie oneskorene doručených dokl. (180 kalend. dní po zmluvnom termíne) +100%

Prvé výkazy v mesiaci pre DÚ, SP a ZP sú zakalkulované v hore uvedených cenách

Vypracovanie daňového priznania k DPH je zakalkulované už v hore uvedených cenách

Vypracovanie daňového priznania k DPH je zakalkulované už v hore uvedených cenách

Ostatné práce

Závierkové práce a daňové priznanie
Za ročnú účtovnú závierku a vypracovanie daňového priznania účtujeme cenu vypočítanú ako priemer z objemu 
fakturovaných cien za jednotlivé kalendárne mesiace

Balíky služieb COSPER "mini"
Balík služieb „mini“ zahŕňa účtovanie účtovných dokladov klienta v súlade s platnou legislatívou a prípravu 
dokumentácie k podaniu na príslušné inštitúcie. Je určený podnikateľom – účtovným jednotkám, ktoré 
preferujú nízko-nákladové vedenie agendy. Cena za balík "mini" sa odvíja od hore uvedených cien.

Cenník poskytovaných služieb 
Cenník je platný od 1.1.2012 - zmena cien vyhradená - nie sme platcom DPH

Zavedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika



Balíky služieb COSPER "štandard"Tento balík služieb obsahuje činnosti balíka „mini“ s tým rozdielom, že všetky činnosti ako zber, príprava, 
evidencia, účtovanie dokladov ako aj príprava dokumentácie k podaniam sa vykonáva výhradne v našej réžii 
spolu so zastupovaním klienta na úradoch a pri kontrolách mandátnym spôsobom. Príplatok za balík 
predstavuje 50,- €/mes.

Za spracovanie účtovnej agendy klienta, ktorého ročný obrat presiahne sumu 165.969,59 € / 5 mil. Sk zistenú z 
obratu účtov triedy 6, účtujeme mesačne po vzájomnej dohode stanovenú čiastku. Táto čiastka nie je nižšia ako 
je suma stanovená týmto cenníkom. V prípade, že objednávateľ s uvedeným nesúhlasí, zhotoviteľ za škody ručí 
v obmedzenom rozsahu plnenia.

Vcenách je zakalkulované poistenie zodpovednosti za škodu 
kryté sumou 33.193,92 € / 1 mil. Sk

Zodpovednosť a poistné krytie v závislosti na obrate

Balíky služieb COSPER "maxi"
Obsahuje všetky služby balíkov „mini“ a štandard“ s možnosťou vykonávania činností a pôsobenia povereného 
zástupcu našej spoločnosti priamo v objekte sídla alebo prevádzky klienta v dohodnutom rozsahu hodín. 
Príplatok za balík predstavuje od 150,- € za 8 hod./mes. až do 300,- € za 20 hod./mes.


