
FINANCIE POD KONTROLOU



KTO SME ?

• Slovenská audítorská a poradenská spoločnosť, ktorá je

licenčným partnerom britskej siete MOORE GLOBAL

• Viažu nás vysoké štandardy, ktoré sme za 30 rokov na

slovenskom trhu dokonale adaptovali na lokálne prostredie

• Prinášame vysokú kompetenciu a spoľahlivosť, ktoré sme

doplnili o agilný prístup



MOORE GLOBAL

• Skupina audítorských a poradenských spoločností

Moore Global Network Limited vznikla v Londýne

pred viac ako 100 rokmi od tej doby expandovala na

jednu z najväčších skupín na svete.

• Asistujeme pri nadnárodných obchodných

transakciách, riešime rôzne aspekty daňovej

problematiky a navrhujeme možnosti minimalizácie

daňových dopadov.

> 609

kancelárií

> 113

krajín

> 260

spoločností

> 29 000 

zamestnancov



MOORE BDR

About us

Audítorské služby

Účtovníctvo a mzdy

Daňové, podnikové a finančné poradenstvo

Transakčné poradenstvo, due diligence

Právne služby

Partneri rodinných firiem

S globálnou skúsenosťou a osobným prístupom



AUDIT

Audítorské overenie :

• účtovníctva,

• individuálnych účtovných závierok,

• konsolidovaných účtovných závierok

podľa Medzinárodných audítorských

štandardov (ISA),

• čerpania finančných prostriedkov z

fondov EÚ

• súladu výročných správ s účtovnými

závierkami,

• Prevod výkazov zostavených podľa

Slovenských účtovných štandardov do

účtovných výkazov zostavených podľa

skupinových smerníc, respektíve podľa

IAS/IFRS,

• Poradenstvo pri spracovaní účtovných

závierok podľa IAS/IFRS a ich overenie,

• Finančný due diligence,

• Forenzný audit,



DAŇOVÉ PORADENSTVO

• Registrácia klienta na daňovom úrade

• 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

• 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



PODNIKOVÉ A FINANČNÉ 

PORADENSTVO

• Spracovanie projektu zlúčenia,

splynutia, rozdelenia alebo vkladu

podniku alebo jeho časti,

• Stanovenie reálnych hodnôt

• Poradenská činnosť vo sfére

podnikania v 103 krajinách sveta v

spolupráci s poradcami zo siete Moore

Global Network

• Vypracovanie finančno – ekonomických

expertíz

• Reštrukturalizácia

• Vypracovanie znaleckých a odborných

posudkov



ÚČTOVNÍCTVO A MZDY

• Informovanie o legislatívnych zmenách

a účtovné poradenstvo,

• Controlling, spracovanie podkladov pre

účely controllingu,

• Digitalizácia a automatizácia

účtovníctva, podpora pri implementácií

účtovných systémov

• Vedenie účtovníctva podľa slovenských

účtovných postupov, rekonštrukcia

účtovníctva,

• Inventarizácia účtov a spracovanie

účtovných závierok,

• Vedenie mzdovej a personálnej agendy,

vrátane daní, sociálneho a zdravotného

poistenia a výpočet miezd

• Spracovanie výkazov, prehľadov a

hlásení



TRANSFEROVÉ 

OCEŇOVANIE

• Určenie cien kontrolovaných transakcií

medzi závislými osobami

• Vypracovanie dokumentácie transferového

oceňovania.

• Disponujeme prístupmi do databáz:

- Royalty Range,

- TP Catalyst



PARTNERI RODINNÝCH 

FIRIEM

• organizačné nastavenie, procesy a efektivita riadenia

• strategické smerovanie, líderstvo a ľudský kapitál

• riadenie vzťahov s vládou a v oblasti verejných politík

• finančné riadenie a kontroling

• zvyšovanie pridanej hodnoty a rozvoj obchodu

• zavádzanie inovácií, právo a dane, nástupníctvo

• poradné orgány

• budovanie značky a marketing

KOMPLEXNÁ

ODBORNÁ

PORADENSKÁ

POMOC MAJITEĽOM

RODINNÝCH FIRIEM

A ICH RODINÁM:



IT AUDIT

• Audit systému riadenia IT služieb

(ITSM) a IT Governance podľa ISO /

IEC 20000, ITIL a CobiT

• Technické a technologické audity ICT

• Zavedenie systému riadenia IT služieb

(ITSM) vrátane definície katalógu

služieb a stanovenie ich SLA

• Navrhujeme postupy v oblasti tvorby a

údržby stratégie ICT

• Poradenstvo v oblasti tvorby a údržby

ICT architektúry a ICT inžinieringu, a

implementácie ICT systémov,

• vykonávame business a procesné

analýzy, štúdie uskutočniteľnosti,

akceptačné a záťažové testy alebo

benchmarking vhodných informačných

systémov



PRÁVNE SLUŽBY

• Poradenstvo v oblasti obchodného,

pracovného a občianskeho práva

• Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách a

premenách spoločností

• Manažment rizík pri cezhraničných

obchodných transakciách

• Spracovanie právnych stanovísk,

kúpnych zmlúv, letters of intent

• Zakladanie kapitálových a osobných

spoločností

• Vypracovanie spoločenských zmlúv, 

stanov a ďalších potrebných

dokumentov pri založení spoločnosti

• Registrácia spoločnosti na daňových a 

colných úradoch, sociálnej poisťovni a 

všetkých zdravotných poisťovní

• Poradenstvo ohľadom povinností a

zodpovednosti konateľov a členov

predstavenstva.



Vďaka kombinácii silného celosvetového know-

how a 30 ročnej pôsobnosti na slovenskom trhu 

dokážeme našim klientom prinášať komplexné 

riešenie v oblasti správy a kontroly financií.

Naše riešenia sú realizované systémom end-to-

end, tzn. že klientom riešenia navrhneme vždy

podľa konkrétnej situácie a následne systematicky

procesujeme až do bodu vyriešenia.

Našim klientom tieto riešenia prinášajú dokonalý 

prehľad o finančných tokoch vo firme a na konci 

dňa pokojný spánok, že ich financie a firemný 

majetok je korektne spravovaný a pod kontrolou. 

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE NÁS:



Centrála:

Jána Bottu 2, 974 01

BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: +421 (0) 48 470 00 41

bdr@bdrbb.sk

www.moore-bdr.sk

Pobočka  BRATISLAVA

Černyševského 26, 851 01 

BRATISLAVA

Tel.: +421 (0) 905 281 613

martin.kino@bdrbb.sk

www.moore-bdr.sk


