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R ač u n o v o d e n j e j e
komple ksen pojem

Računovodenje že nekaj časa ni več ozko

Računovodstvo
in poslovno
svetovanje

usmerjeno strokovno delo, temveč zahteva
širše poznavanje zakonov, standardov ter
nenazadnje kodeksa poklicne etike
računovodij in kodeksa računovodskih
načel.

Podjetje Fires d.o.o združuje strokovno
znanje in prakso z računovodskega področja številnih domačih in tujih družb.

Naš cilj je strokovno in učinkovito
opravljanje nalog s poudarkom na odgo-
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Upravljanje podjetja je
pristojnost lastnikov,
poslovodenje pa je
zadeva ravnateljev in
drugih poslovodij, ki
so jim lastniki zaupali
vodenje podjetja in
sprejemanje odločitev
za doseganje
posameznih ciljev

vornosti in zaupanja vrednem odnosu z
našimi strankami.
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Zunanje raču n o v o d s t v o ?

K a j o b s e g a r a ču n o v o d e n j e ?
N aš p ri sp e v ek k u sp e šn e mu r a z-

Podjetja vedno bolj cenijo ažurmo in vestno
računovodstvo, ki pa je vedno bolj strokovno

RAČUNOVODENJE

Stalna komunikacija in dostopnost je nujna za

zahtevno in prepuščeno presoji računovodij z
vidika izbire računovodskih politik. Le te

voju vašega podjetja

KNJIGOVODSTVO

dopuščajo različne možnosti, ki pa imajo različne

ažurno in vestno računovodstvo. Temu
primerne so informacije, ki iz računvoodstva

vplive na vrednotenje postavk v računovodskih

RAČUNOVODSKO PREPREDRAČU-

izhajajo in so podlaga za vsakodnevno odlo-

izkazih in nenazadnje tudi izkazan poslovni izid

NAVANJE

čanje poslovdstva ter za izvajanje začrtane

podjetja. Ne smemo pa pozabiti tudi na davčne
posledice tega. V kolikor v podjetju nimate ustreznega strokovnjaka imamo v našem podjetju

strategije in razvoja vsakega podjetja.
RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE
RAČUNOVODSKO NADZIRANJE

rešitev za vas.

Kd aj in kd o MSRP?
V skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih
družbah morajo računovodske izkaze v skladu z
MSRP pripravljati naslednje družbe:

Z našim strokovnim znanjem in bogatimi praktičnimi izkušnjami, vam lahko na začrtani poti
pomagamo.

K a j s o d i v o k v i r r a ču n o v o d e n j a
Knjigovodstvo
Obračun plač

S pogovorom skupaj določimo obeg in vrsto
informacij, ki so ključenga pomena za vas ter
način in oblika posredovanja informacij, ki vam
najbolj ustreza. Pri tem se strogo držimo začrtanih rokov, ker se zavedamo kako pomembna
komponenta v današnjem poslovnem svetu je

uvrščeni na organiziran trg vrednostnih

Izdelava računovodski izkazov letnih in medletnih (posamičnih in skupinskih) za notranje in
zunanje uporabnike

papirjev v državah članicah EU in so

Izdelava letnih poročil (posamičnih in skupinskih)

Naš prvi moto je najvišja kvaliteta naših

Družbe, katerih vrednostni papirji so

zavezane h konsolidaciji (nakasneje za
poslovno leto, ki se začne v letu 2007)

Priprava Pravilnika o računovodstvu

čas.

storitev, strokovnost in ažurnost. Vse to nam
omogočajo bogate izkušnje, ki temeljijo na

Priprava poročevalskih paketov matični družbi
Banke (za poslovno leto 2006 in dalje)
Zavarovalnice (za poslovno leto 2007 in
dalje)
Druge družbe, če se tako odloči in pščina
sprejme sklep o tem, vendar za najmanj 5
let.

Strokovna pomoč in svetovanje glede zahtevnejših računovodskih vprašanj z vseh štirih področij
računovodstva
pomoč pri komunikaciji z revizorji in priprava
dokumentacije zanje
Priprava poročil za potrebe različnih inštitucij v
skladu z zakonodajo
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