
Berger Corporation, a.s.

Zakladanie obchodných spoločností 
( s p o l o č n o s t i s r u č e n í m 
obmedzeným, akciové spoločnosti, 
ale aj družstvá, nadácie, občianske 
združenia), zmeny v spoločnostiach 
(zmena v osobe konateľa, spoloční-
k a , z m e n a n á z v u , č i s í d l a 
spoločnosti) to všetko je predme-
tom našej činnosti. 

Naša starostlivosť o Vás a Vašu 
spoločnosť jej založením nekončí. S 
dôverou sa na nás môžete obrátiť 
kedykoľvek budete potrebovať po-
radiť ohľadom Vašej spoločnosti 
alebo iných otázok súvisiacich s 
podnikaním.

Náš tím právnikov, ekonómov a 
špecialistov na daňové právo je 
Vám plne k dispozícii. 

Berger Corporation, a.s.
zákaznícke centrum

Dominikánske námestie 11
040 01  Košice

tel: 055/625 11 25
GSM: 0905 99 88 11

info@bergercorporation.sk
www.bergercorporation.sk

Jednoducho

Flexibilne

Výhodne

Do 24 hodín od Vašej požiadkavky 
pripravíme dokumentáciu potrebnú 
k založeniu spoločnosti.

Vybavíme pre Vašu spoločnosť  
osvedčenie o živnostenskom 
oprávnení.

Zaregistrujeme Vašu spoločnosť 
na daňovom úrade pre daň z príj-
mov právnických osôb.

Zabezpečíme všetky úkony až po 
získanie výpisu z obchodného reg-
istra.

Poskytu jeme porea l izačný 
zákaznícky servis (zmeny v s.r.o., 
poradenstvo, konzultácie).

Založíme Vám s.r.o. za 349 €



Výhody s. r. o. 

★ obmedzené ručenie za záväzky spoločnos-
ti, bremeno zodpovednosti za splnenie 
záväzkov leží výlučne na spoločnosti a nie 
na jej konateľoch a spoločníkoch

★ spoločnosť ako právnická osoba je považo-
vaná za dôveryhodnejšieho obchodného 
partnera než jednotlivec podnikajúci ako 
samostatne zárobkovo činná osoba

★ odvodové výhody - konatelia ani spoločníci 
nemusia povinne platiť odvody do Sociálnej 
poisťovne. Na rozdiel od živnostníkov, 
konateľ ani spoločník v s.r.o. nemajú 
stanovené ani len minimálne odvody do 
Sociálnej poisťovne. 

★ vedenie podvojného účtovníctva. Áno, je to 
výhoda. Podvojné účtovníctvo je transpar-
entnejšie a prehľadnejšie s možnosťami 
legálneho daňového plánovania.

★ Jednoduchý proces založenia spoločnosti. 
Rovnako jednoducho vieme zabezpečiť 
zmeny v spoločnosti (zmena základného 
imania, sídla, obchodného mena, konateľov 
a pod.) a predaj spoločnosti.

C e n n í k
Založenie s.r.o. (cena vrátane 
súdneho poplatku za zápis do 
obchodného registra)

349,00 EUR

Voľné živnosti pre s.r.o. / cena 
za jednu živnosť 0,00 EUR

Viazané živnosti pre s.r.o. / cena 
za jednu živnosť 7,50 EUR

Registračné sídlo pre s.r.o. 
poskytované spoločnosťou 
Berger Corporation, a.s. na 6 
mesiacov / cena za 1 mesiac

0,00 EUR

Registračné sídlo pre s.r.o. 
poskytované spoločnosťou 
Berger Corporation, a.s. po 6 
mesiacoch / cena za 1 mesiac

16,80 EUR

Zmeny v s.r.o. (vrátane súdneho 
poplatku za zápis zmien do OR) 249,00 EUR

Poradenské a konzultačné 
služby / cena za 1 hodinu 49,00 EUR

Spoločnosť s ručením 
obmedzeným a zodpovednosť  

Podnikajte prostredníctvom s.r.o. a 
minimalizujte tak zodpovednosť za 
podnikateľské riziko. 
Viete, že ani konateľ ani spoločník 
neruč ia a nezodpovedajú za 
záväzky spoločnosti ? 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
zodpovedá za svoje záväzky sama a 
to celým svojím majetkom. Chráňte 
svoj majetok pred zbytočným 
rizikom.


