S nami na ceste
za úspechom
Pomáhame Vám rásť

Sú situácie, kedy sa ako podnikateľ
ocitnete v krízových situáciách sami

S nami nie
Našou úlohou je totiž poskytnúť služby tak, aby boli klienti spokojní, aby sa
mohli dynamicky ďalej rozvíjať a aby našli v nás oporu na uskutočnenie svojich
strategických podnikateľských plánov. Viac výnosov a menej nákladov. Podmienky
k tomu nám vytvára dobrá znalosť domácich pomerov a personálne zázemie
odborníkov, schopných prispôsobiť sa zmenám vo finančno-ekonomickom živote.

Zoznámte sa s našou ponukou
služieb a zistíte, že ponúkame
oveľa viac a budeme Vašim
ideálnym partnerom
AUDIT

• Audítorské overenie účtovníctva,
individuálnych účtovných závierok
a konsolidovaných účtovných závierok
podľa Medzinárodných audítorských
štandardov (ISA)
• Poradenstvo pri spracovaní účtovných
závierok podľa IAS/IFRS
• Overenie účtovných závierok
spracovaných podľa IAS/IFRS
• Audítorské overenie softvérových riešení
• Analýza vnútorného kontrolného systému
a vypracovania správy pre vedenie
spoločnosti
• Audítorské overenie ekonomicky
oprávnených výdavkov pri čerpaní fondov
z Európskej únie

Na našej vzájomnej
dôvere nám veľmi záleží

ÚČTOVNÍCTVO

Ponúkame Vám služby takým spôsobom,
aby sme Vás maximálne odbremenili
od „papierovania“ a nahradili Vám tak
kvalifikovaný ekonomický úsek, ktorý sa
riadi zásadou diskrétnosti a spoľahlivosti.

• Vedenie účtovníctva
• Spracovanie účtovných závierok
• Účtovné poradenstvo
• Vedenie mzdovej agendy
• Rekonštrukcie účtovníctva

Znížte si svoje náklady
• Vzdialené vedenie účtovníctva
z nášho pôsobiska v Banskej Bystrici
• Vieme Vám poskytnúť cenovo
výhodnejšie účtovnícke služby
prostredníctvom nášho účtovného
tímu v Banskej Bystrici.
• Doklady k nám môžete doručiť
akokoľvek, aj elektronicky.
Moderné formy komunikácie nám
dnes šetria čas.

Osobný prístup šitý na mieru klientovi
To je náš štandard vo všetkých oblastiach našich služieb

DAŇOVÉ PORADENSTVO

• Zabezpečenie registrácie klienta na
daňovom úrade ku všetkým druhom daní
• Príprava a spracovanie priznaní k dani
z príjmov právnických a fyzických osôb
• Príprava a spracovanie priznaní k dani
z pridanej hodnoty
• Poradenstvo v oblasti medzinárodných
daní
• Poskytovanie odborných stanovísk
ku všetkým druhom daní a k zamedzeniu
dvojitého zdanenia v spolupráci
s poradcami zahraničných spoločností
• Poskytovanie odborných stanovísk
k vybraným daňovým dopytom klienta
• Daňová optimalizácia v rámci jednotlivých
druhov daní pre tuzemské a zahraničné
podnikateľské subjekty a fyzické osoby
• Daňový due diligence
• Vedenie daňovej evidencie v súlade
so zákonom o dani z príjmov
• Poskytovanie informácií klientom
o zmenách v legislatíve súvisiacich
s daňovou problematikou

Špeciálne dávame do pozornosti
tieto služby
Poradenstvo pri zastupovaní
daňového subjektu v rámci daňovej
kontroly alebo pred daňovými
orgánmi.
Disponujeme špecializovaným tímom
zloženým z právnika zabezpečujúceho
metodickú podporu a daňového
konzultanta zabezpečujúceho fyzické
zastupovanie klienta pred daňovým
úradom s viac ako dvadsaťročnými
skúsenosťami z odboru správy daní.
V rámci daňových konaní prebiehajúcich
na súdoch spolupracujeme s viacerými
renomovanými advokátskymi
kanceláriami, ktoré disponujú tímom
so znalosťami daňových zákonov.

Poradenstvo pri dokumentácii
transferového oceňovania
Naša spoločnosť disponuje prístupom
do databázy Amadeus, vďaka ktorému
sme schopní plnohodnotne pomôcť
klientom pri správe dokumentácie
transferového oceňovania. Členkou
nášho daňového tímu je špecialistka na
problematiku transferového oceňovania,
čím sme schopní zabezpečiť kvalitatívne
vysokú úroveň tohto poradenstva.

Colné poradenstvo
Spolupracujeme s renomovanou
advokátskou kanceláriou špecializujúcou
sa na colné poradenstvo a konzultácie,
právnu pomoc, zastupovanie
v konaniach pred colnými orgánmi
a orgánmi verejnej a štátnej správy
v súlade s legislatívou platnou v oblasti
colníctva.

TRANSAKČNÉ PORADENSTVO

Záruka včasnej identifikácie finančných,
ekonomických, právnych a daňových rizík
transakcií.
Ponúkame služby pri cezhraničných
akvizíciách, predajoch podnikov,
joint ventures a strategických
partnerstvách:

• Poradenstvo pri M&A (kúpa a predaj)
• Oceňovanie podnikov
• Finančná, daňová a právna Due Diligence
• Post-Merger integrácia
• Private Equity
• Privatizačné poradenstvo
• Daňové oceňovanie

Profesionalita, zodpovednosť, diskrétnosť,
schopnosť prispôsobovania

PODNIKOVÉ A FINANČNÉ
PORADENSTVO

• Poradenská činnosť vo sfére podnikania
na Slovensku
• Súčinnosť a poradenstvo pri zakladaní
akciových spoločností a súkromných
podnikov rôznych iných foriem
• Spracovanie privatizačných projektov
a due diligence
• Finančné poradenstvo
• Poskytovanie odborných stanovísk
k obchodným prípadom
• Poradenstvo v oblasti investičných ponúk
• Realizácia odborných školení pre klientov
najmä v oblasti daní a účtovníctva
v spolupráci s odbornými zástupcami
finančnej správy
• Audit kapacít ľudských zdrojov
• Forenzný audit – podpora pri vyšetrovaní
podvodu a riešení sporov v spoločnosti

U NÁS JE KVALITA NA PRVOM MIESTE

Vysoký štandard poskytovaných služieb sa
nám darí dlhodobo dosahovať nielen vďaka
prepracovanému systému riadenia kvality
práce v spoločnosti, ale v neposlednom
rade tiež zásluhou interného systému
podpory odborného a kariérneho rastu
našich pracovníkov.

Všetci členovia pracovného kolektívu
sa pravidelne zúčastňujú odborných
seminárov, školení a prednášok
usporiadaných Slovenskou komorou
audítorov, Akadémiou daňových poradcov
a ďalších vzdelávacích inštitúcií a zároveň
aplikuje naša spoločnosť aj interný systém

vzdelávania všetkých pracovníkov. Okrem
pracovníkov, ktorí sú v trvalom pracovno-právnom vzťahu so spoločnosťou,
spolupracujeme s približne rovnakým
počtom externých spolupracovníkov
z oblasti auditu, ekonomického a daňového
poradenstva.

Naša spoločnosť
Pôsobíme už viac ako 25 rokov na trhu

BDR, spol. s r. o. je audítorská
a poradenská spoločnosť zapísaná
v Slovenskej komore audítorov so štátnou
licenciou číslo 6. Spoločnosť bola založená
piatimi partnermi v roku 1991 v Banskej
Bystrici bez zahraničnej účasti. S rastom
spoločnosti sa počet spoločníkov zvýšil na
osem a otvorila sa pobočka v Bratislave.
BDR sa od samého začiatku zaradila
medzi popredné audítorské spoločnosti,
o čom svedčí aj každoročné umiestnenie
v hodnotení audítorských spoločností
v rámci rebríčku TOP TREND. Navyše, v roku
2009, toto umiestnenie predstavovalo prvé
miesto medzi audítorskými spoločnosťami
bez zahraničnej majetkovej účasti alebo
audítorskými spoločnosťami, ktoré sú
členmi nadnárodných sietí.

Vyše 260
nezávislých
firiem

626
kancelárií

Viac ako 30 000
zamestnancov

110
krajín sveta

RODINNÁ FIRMA
S MEDZINARODNÝM PRVKOM

V roku 2010 našu spoločnosť oslovila
medzinárodná audítorská spoločnosť
Moore Global Network Limited,
aby sme ich zastupovali na území Slovenskej
republiky.
Na základe podmienok tejto spolupráce,
ako aj faktu, že auditujeme celý rad
spoločností v Bratislavskom regióne, sa
naša spoločnosť rozhodla otvoriť pobočku
v Bratislave, ktorá sídli na Černyševského

ulici. Následne, v roku 2011, sa naša
spoločnosť stala oficiálne členom siete
Moore Stephens International Limited,
čo len potvrdzuje kvalitu a vysokú úroveň
služieb, ktoré naša spoločnosť poskytuje.
Spoločnosť Moore Global Network
Limited je medzinárodná nezávislá
organizácia združujúca viac než 260
nezávislých firiem so 626 kanceláriami

a viac než 30 000 zamestnancami
v 110 krajinách sveta. Spoločnosť sa
špecializuje na poskytovanie audítorských,
účtovníckych, daňových a poradenských
služieb.

Kde nás nájdete
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel.: 00421 (0)905 689 761
Kontaktná osoba: Mag. Martin Kiňo
Email: martin.kino@bdrbb.sk
Web: http://www.moore-bdr.sk

M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 00421 (0)48 470 00 41, 00421 (0)905 281 613
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA
Ing. Ivan Kiňo
Ing. Dagmar Mihálová
Ing. Viera Babjaková
Ing. Alžbeta Chromčíková
Ing. Mária Dubielová
Eva Reguliová
Email: bdr@bdrbb.sk
Web: http://www.moore-bdr.sk

