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Ponudba

Kraj izdaje: Maribor
Datum izdaje: 08.06.2017
Zapade: 30.06.2017
Način plačila: Nakazilo na TRR
V okviru naše dejavnosti sodelujemo z izkušenimi strokovnjaki in KOORDINIRAMO PRI
OBLIKOVANJU VAŠE PROJEKTNE IDEJE, ISKANJU USTREZNIH RAZPISOV, prilagajanju
razvojnih idej in pri pripravi projektne dokumentacije:
Pripravimo in oblikujemo projekt, ki bo skladen s strateškimi cilji in razvojem vašega podjetja in
z usmeritvami izbranega razpisa. Pri pripravi dokumentacije zasledujemo predmet razpisa ter
hkrati uredimo tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili. Ne spregledamo pa še na
koncu pravočasne oddaje popolne dokumentacije.
 skupaj oblikujemo projektno idejo in poiščemo primeren javni razpis, oziroma vir
financiranja ter pripravimo predlog za sodelovanje,
 po odobritvi projekta lahko prevzamemo tudi finančno in administrativno vodenje
projekta kar vam bo omogočilo osredotočenje na izvajanje vsebine, izognili pa se boste
zahtevni administraciji projekta.
S pripravo dokumentacije vam omogočimo lažji in enostavnejši dostop do:
- mikrokreditov in garancij s subvencijo obrestne mere
- državnih pomoči in nepovratnih subvencij.





Priprava poslovnih načrtov
Projektna prijava na razpise za nepovratna sredstva in kredite
Vodenje projektov in priprava poročil
Priprava dokumentacije za javna naročila

V okviru naše dejavnosti OBLIKUJEMO IN OPTIMIRAMO POSLOVNE PROCESE za podjetja in
fizične osebe. Izkušnje temeljijo zlasti na naslednjih pravnih področjih:
Konkurenčnemu pritisku globalizacije se podjetja lahko uprejo tudi z implemenaticijo sodobne
informacijske tehnologije v njihove procese, s spremembo vedenjskih vzorcev v podjetju ter
sistematičnim pristopom k odkrivanju, razčlenjevanju in odzivanju na pretrese.








Analiza poslovnega procesa
Optimizacija stroškov
Preoblikovanje podjetja
Prenova poslovnih procesov
Proces planiranja v podjetju
Kontroling
Kontrola kazalnikov uspešnosti
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V okviru naše dejavnosti ponujamo tudi RAČUNOVODSKE STORITVE:

 vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva (dnevnik, glavna
knjiga, saldakonti)
 obračun DDV-ja , knjiženje, poročanje,
 storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje
terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),
 knjiženje transakcijskih računov,
 vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
 knjiženje poslovnih dogodkov blagovnega in materialnega knjigovodstva,
 obračun plače za zaposlene,
 izdelava davčne bilance*,
 izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz
gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)*,
 računovodske analize poslovanja,
 kontrolo poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije za tekoče poslovno leto,
 osnovno računovodsko-davčno svetovanje oz. odgovarjanje na vprašanja preko
e-pošte in telefona do 30 min.,
 razna ostala dela, po ceniku , vendar se naročnik in izvajalec za njih pismeno
dogovorita sproti, ko se pojavi potreba, da se opravijo in se dogovorijo in
zaračunajo dodatno (npr. izredna dela, ki zahtevajo več časa, kot je predvideno
za redno mesečno delo)
Ob sklenitvi letne pogodbe prvi mesec 50% popust na paket!
Računovodske storitve opravljamo z on-line programom e-računi, dvig dokumentov po dogovoru
brez obračuna kilometrine.
V okviru naše dejavnosti rešujemo tudi vse vrste PRAVNIH vprašanj za podjetja.
Izkušnje temeljijo zlasti na naslednjih pravnih področjih:
V sodelovanju z izkušenimi pravnimi strokovnjaki nudimo zunanjo strokovno podporo in
poslovno pravno svetovanje s kvalitetnimi pravnimi storitvami z različnih področjih:

 Izdelava pravnih in
notranjih aktov
 Gospodarsko pravo

finančnih

-

 Davčno pravo

-

 Delovno pravo

-

zaradi varnosti poslovanja ter
organiziranosti
ureditev
pravnega
statusa,
gospodarske pravne posle …
svetovanje v zvezi z davčnimi
učinki pogodb; priprava davčnih
napovedi; druge storitve …..
sestava pogodb o zaposlitvi in
drugih
podobnih
pogodb,
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 Obligacijsko pogodbeno pravo

-

 Pravo intelektualne lastnine

-

 Izvršbe

-

 Mediacija

-

svetovanje pri izvedbi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi, izdelava
pisnih pravnih mnenj in stališč, ...
Priprava, pregled in svetovanje pri
sestavi pogodb, svetujemo v
postopkih uveljavljanja pravic
nastalih iz sklenjenih pogodb.
področje
avtorskega
prava,
izvajamo postopke za zaščito
intelektualne lastnine, itd..
pravni
nasveti,
sestavimo
opomine,
vlagamo
izvršilne
predloge…
reševanja sporov z oblikovanim
dogovorom. Mediacijo opravljajo
usposobljeni mediatorji.

Ostala področja navedena v tej ponudbi se obračunajo posebej po dogovoru v skladu s cenikom.
DDV ni obračunan po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1.
Odgovorna oseba:

Iris Ladinik
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