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PwC je najväčšia audítorská firma 
na Slovensku
Spoločnosť PwC Slovensko bola uznaná podľa tržieb
ako najväčšia audítorská firma na slovenskom trhu
v roku 2013 a 2014 podľa ekonomického týždenníka
TREND. 
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Priatelia a obchodní partneri

Poradenská spoločnosť PwC vstúpila na slovenský trh v roku 1991. Počas týchto viac
ako 20 rokov pôsobenia na Slovensku a poskytovania služieb klientom sme sa stretli
s mnohými výzvami a boli sme svedkami transformácie slovenskej ekonomiky. Dnes
máme viac ako 400 zamestnancov, kancelárie v Bratislave a Košiciach a stále rastúci
biznis.

Len nedávno sme investovali do rozširujúceho sa tímu konzultantov v oblasti
finančných služieb. Získali sme niekoľko významných mandátov na poskytovanie
strategických konzultácií a technologických riešení finančným inštitúciám po celej
Európe.  

Sú to práve vysokokvalifikovaní ľudia, čím sa líšime od konkurenčných spoločností.
Pridaná hodnota, ktorú Vám prinášame, tkvie v schopnosti spolupracovať s Vami, vyjsť
v ústrety Vašim požiadavkám a ponúknuť komplexné riešenia Vašich problémov.
Základným predpokladom nášho úspechu sú jednoznačne schopnosti našich ľudí, ich
talent, jedinečnosť a hodnoty, ktoré denne vkladajú do každého projektu. Snažíme sa
neustále prehlbovať obchodné vzťahy, rozširovať naše znalosti a získavať tak nový
pohľad na svet.

Todd Bradshaw
Country Managing Partner
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Náš audítorský tím ponúka svojim klientom širokú škálu inovatívnych,
vysokokvalitných a z hľadiska nákladov efektívnych riešení, s cieľom zlepšiť ich systém
riadenia financií a regulačného výkazníctva a zvýšiť hodnotu pre akcionárov.

Audítorské služby

Audítorský tím na Slovensku tvorí vyše 160 špecialistov, ktorí sa
neustálym zvyšovaním efektivity našej práce a udržiavaním úzkeho
kontaktu s klientom počas auditov snažia prevýšiť vaše očakávania.

Naši audítori sa zameriavajú na špecifické odvetvia ekonomiky, aby sme
klientom mohli zaistiť perfektnú znalosť ich odboru, príslušnú
reguláciu, ako aj trendy na trhu. Snažíme sa hovoriť vaším jazykom,
brať ohľad na vašu jedinečnú situáciu a vytvárať pre vás skutočnú
hodnotu, ktorá podporuje dôveru investorov.

•  Audit
•  Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS)
•  Účtovné poradenstvo
•  Regulácia finančných služieb
•  Sarbanes-Oxley 404
•  Riadenie rizík
•  Interný audit
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www.pwc.com/sk/audit

„Transparentné zverejňovanie informácií je kľúčom k budovaniu dôvery a mení spôsob, akým externý trh vníma vaše
podnikanie. Avšak transparentnosť sama o sebe nestačí. Preukazovanie dobrej 'corporate governance' zahŕňa vytvorenie
skutočného a úprimného dialógu so všetkými zainteresovanými stranami.“

David Green, partner, líder oddelenia auditu

Publikácie a vzdelávanie

•  IFRS správy
Novinky krátko po tom, ako IASB vydá nové informácie
z oblasti účtovníctva

•  IFRS publikácie
Spoločnosť PwC každoročne vydáva množstvo publikácií,
ktoré sa týkajú problematiky IFRS

•  Vzdelávací inštitút Akadémia
Medzinárodne uznávané certifikácie a kvalifikácie
popredných odborných organizácií ako ACCA, CIMA
a iné

•  Školenia k IFRS a štatutárnemu účtovníctvu
Odborné semináre na aktuálne témy z finančnej oblasti

Transparentnosť je prvoradá

Najväčšou obeťou svetovej finančnej krízy bola dôvera.
Dôsledkom toho je, že súkromné   firmy aj verejné inštitúcie sú
pod drobnohľadom viac ako kedykoľvek predtým. Očakáva sa
od nich, že vysvetlia svoje obchodné praktiky, zverejnia kľúčové
vzťahy, zdôvodnia svoje modely odmeňovania, budú otvorene
diskutovať o svojich plánoch do budúcnosti a viac prispievať pre
spoločnosť. Nie sú to len investori, ktorých musia presvedčiť –
musia sa tiež zodpovedať regulačným orgánom a širokej
verejnosti.

Warren Buffett povedal, že vybudovať reputáciu trvá 20 rokov,
ale zničiť sa dá v priebehu piatich minút. My v PwC sme
zástancami transparentného podnikania a túto myšlienku
hájime ako interne, tak aj pri práci s našimi klientmi.
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Náš tím kvalifikovaných slovenských a zahraničných odborníkov vám je schopný
poskytnúť daňové služby najvyššej kvality. Naším cieľom je pomôcť vašej spoločnosti
robiť správne rozhodnutia v oblasti daní a byť pripravený na výzvy, ktorým v oblasti
daní čelíte.

Daňové služby

PwC je popredným poskytovateľom daňových služieb, a to ako
z hľadiska veľkosti a rozsahu našej daňovej praxe, tak pre našu
reputáciu z viac ako 20-ročného pôsobenia na tomto trhu.

Daňový tím na Slovensku tvorí 70 odborníkov, ktorí sú súčasťou
najväčšej svetovej siete firiem v oblasti daňového poradenstva. Vieme
vám pomôcť s identifikáciou a hodnotením daňových rizík
a minimalizáciou daňového zaťaženia pri súčasnom dodržaní všetkých
požiadaviek legislatívy.

•  Daňové poradenstvo a plánovanie

•  Fúzie, akvizície a podnikové kombinácie

•  Transferové oceňovanie

•  Medzinárodné zdaňovanie

•  Nepriame dane (DPH, spotrebné dane, clá)

•  Ekonomická agenda na kľúč

•  Komplexné služby finančného vykazovania

•  Príprava daňových priznaní

•  Zdaňovanie fyzických osôb a plánovanie mobility zamestnancov

•  Špecificky zamerané služby (regulované odvetvia,
environmentálne poplatky, a pod.)

Pomáhame vám

•  orientovať sa v spleti zákonov,

•  znížiť daňové riziká a splniť zákonné
požiadavky,

•  zlepšiť ekonomickú a prevádzkovú
efektívnosť,

•  zostaviť efektívne stratégie na
optimalizáciu daní,

•  zaviesť inovatívne metódy daňového
plánovania.
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„Klienti sa na nás s dôverou obracajú, pretože rozumieme špecifikám ich podnikania v danom ekonomickom prostredí
a v tomto kontexte uplatňujeme naše odborné znalosti. Dane sú jednou z prioritných oblastí záujmu každého, kto
zodpovedne riadi svoje podnikanie.“

Christiana Serugová, partner, líder daňového oddelenia

www.pwc.com/sk/dane

Štúdie, praktické informácie a vzdelávanie

•  Paying Taxes
Jedinečná štúdia PwC, Svetovej banky a IFC, ktorá  už deviaty rok
analyzuje daňové systémy

•  Dane do vrecka
PwC sprievodca slovenskými daňami

•  Tax & Legal Alert, Indirect Tax Alert
Daňové a právne novinky v troch jazykových verziách

•  Daňové školenia
Odborné semináre na aktuálne témy, ktoré sa vás týkajú

Daňový kódex etického správania

PwC poskytuje klientom poradenstvo založené na
globálnom daňovom kódexe etického správania (Global Tax
Code of Conduct). Tento kódex zaručuje zodpovedný
prístup k vášmu aj nášmu podnikaniu. Na jeho základe
podporujeme našich klientov pri:

•  porozumení a dodržiavaní  právnych a regulačných
povinností pri platení daní,

•  plánovaní daňovo efektívneho podnikania, finančných
rozhodnutí a súvisiacich záležitostí a

•  riadení daňových rizík, ktorým čelia, vyplývajúcich
z legislatívy, vlastných vnútorných pravidiel (corporate
governance), ako aj rizík súvisiacich s príslušnými
internými kontrolami a správnym finančným
výkazníctvom.



Služby oddelenia poradenstva pokrývajú široké spektrum
špecializácií a odvetví. Keďže tím našich konzultantov je úzko
prepojený s ostatnými odborníkmi PwC v 29 krajinách strednej
a východnej Európy ako aj globálnej siete PwC, kde sa často hovorí
odlišnými jazykmi a ktoré majú odlišnú podnikateľskú kultúru, sme
schopní prinášať klientom komplexné riešenia, ktoré si vyžadujú
integráciu viacerých skúseností, schopností a zručností. 

Pri efektívnom  využití nášho regionálneho a globálneho dosahu
vytvárame konkurenčnú výhodu vo forme zdieľania zdrojov,
pracovného zaťaženia, informácií a vedomostí.
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Pomáhame organizáciám pracovať efektívnejšie a rýchlejšie rásť. Radíme našim
klientom, ako budovať výkonné organizácie, inovovať, rásť, znižovať náklady, riadiť
riziká, reguláciu a využívať talent. Naším cieľom je podporiť vás pri plánovaní,
 riadení a vykonávaní kontinuálnej zmeny.

Poradenské služby

•  Poradenstvo pri riadení firmy

– Operatívne riadenie 
– Strategické riadenie
– Prevádzková dokonalosť
– Zvyšovanie výkonnosti

•  Riadenie rizík 

•  Reštrukturalizácia

•  Inovácie a manažment zmien

•  Vyšetrovacie a forenzné služby

•  Poradenstvo pre ľudské zdroje

•  Poradenstvo pre verejný sektor

•  Poradenstvo v regulovaných odvetviach:

– Energetika 
– Telekomunikácie 
– Poštové služby



Prevádzková dokonalosť

Transform

Riešenie vyvinuté PwC pre transformáciu podnikov, zvýšenie predaja
a zlepšenie prevádzkovej efektívnosti, ktoré je overené úspešnými
implementáciami na celom svete, vrátane Slovenska.

Hlavné prínosy

•  Priame angažovanie vašich zamestnancov od samého začiatku projektu
•  Skutočné úspory s priamym dopadom na náklady a výnosy
•  Naša odmena sa odvíja od výšky úspor, ktoré budú dosiahnuté
•  Rýchle dosiahnutie výsledku (3 až 5-krát rýchlejšie v porovnaní s internou

realizáciou)
•  Kvalitná projektová metodológia a dohľad zo strany PwC
•  Minimálne narušenie prevádzky
•  Organizácia je sama schopná udržať zmeny 
•  Spoločný projekt a spoločné riadenie

Organizácie po celom svete v súčasnosti investujú do
technológii, nakoľko si uvedomujú, že digitálny pokrok je
nezastaviteľný a dotýka sa všetkých hráčov na všetkých
trhoch, a preto je nevyhnutné držať s ním krok. Nové
technológie v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj spôsoby
zvyšovania prevádzkovej efektívnosti, ako aj vylepšovanie
služieb zákazníkom, ktorých spotrebiteľské preferencie sú tiež
výrazne ovplyvňované práve technologickým pokrokom
a digitálnou revolúciou. 

Krízové roky firmy naučili, že investície do prevádzkovej
efektívnosti sú nevyhnutné, aby úspešne zvládli konkurenčný
boj. Viac ako polovica respondentov nášho „Slovenského CEO
prieskumu 2014“ ich zaradila medzi svoje tri hlavné
investičné priority. Generálni riaditelia venujú posledné roky
veľa energie iniciatívam na zníženie nákladov. 
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„Rast a zmena sú dve skutočnosti, ktoré si žiadny podnik nemôže dovoliť ignorovať. Naši klienti od nás
očakávajú stále viac a zároveň sú ochotní zaplatiť za riešenia, ktoré nie sú štandardizované, ale sú prispôsobené
ich špecifickým požiadavkám.“

Ivo Doležal, partner

www.pwc.com/sk/poradenstvo



Pomáhame klientom uzatvárať lepšie a výhodnejšie
transakcie a vytvárať hodnotu prostredníctvom zlúčení,
akvizícií, predaja a reštrukturalizácie.

Odborníci nášho tímu spolupracujú s klientmi pri
vypracovaní správnej stratégie pred samotnou
transakciou, pomáhajú zabezpečiť hladký priebeh
transakcie, identifikovať oblasti, ktoré prinesú hodnotu
a majú byť predmetom ďalších rokovaní a implementovať
zmeny, ktoré po zavŕšení transakcie prinesú zlepšenia
a výhody synergie.
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Pomáhame firmám realizovať akvizície a strategické aliancie umožňujúce vstup na
globálne kapitálové trhy s cieľom maximalizovať návratnosť transakcie.

Poradenstvo pri transakciách

•  Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách (M&A)

 – Realizácia transakcie

 – Vyhľadanie transakcie

 – Ohodnotenie aktív

 – Vypracovanie podnikateľského plánu a finančného
modelovania projekcií

 – Získavanie kapitálu, získavanie úverov
a financovania cez private equity

 – Reštrukturalizácia dlhu

 – Strategické poradenstvo a pomoc pri plánovaní
obchodov

 – Stiahnutie spoločnosti z burzy cenných papierov

 – Poradenstvo pri nepriateľských ponukách a obrane
proti cenovej ponuke 

•  Due diligence

•  Oceňovanie podnikov

•  Daňové M&A

•  Projektové financovanie / verejno-súkromné
partnerstvo (PPP)



Riešenia pre slovenských podnikateľov

•  Financovanie rastu
Vstup strategického alebo finančného partnera do firmy

•  Expanzia
Ako vstúpiť na zahraničný trh?

•  Nástupníctvo
Kto prevezme štafetu vášho úspechu?

•  Udržateľnosť
Ako naštartovať a zvládnuť rast?

Keď organický rast už nestačí

Chcete rýchlo vstúpiť na nové trhy, získať aktíva, technológie, personál,
duševné vlastníctvo či zdroje financovania? Chcete reštrukturalizovať
majetkovú základňu vášho podniku odpredaním nerentabilných aktív
a/alebo častí podniku? Chcete zistiť hodnotu vašej firmy? Chcete získať
peňažné prostriedky na expanziu? Hľadáte pomoc s nasmerovaním
a plánovaním podnikania, čo môže viesť k transakcii v oblasti M&A?

Na vypracovanie úspešnej stratégie treba dôkladne zanalyzovať
dostupné alternatívy, zohľadniť mieru neistoty možných výsledkov
a pochopiť, ako vaše rozhodnutia ovplyvnia výslednú hodnotu.

Nech ste kdekoľvek, sme schopní zabezpečiť vám v krátkom čase lokálne
tímy našich odborníkov s hlbokými znalosťami daného odvetvia
a s podporou medzinárodnej siete PwC. Pre každú transakciu sme
schopní využiť celú škálu našich služieb – vrátane due diligence,
daňového a právneho poradenstva.
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„22 % výkonných riaditeľov v 'Slovenskom CEO prieskume 2014' PwC a Forbes plánuje vstúpiť do nového strategického
partnerstva alebo spoločného podniku. Spájanie síl a spolupráca s ostatnými hráčmi na trhu je trendom, nakoľko umožňuje
rozširovanie podnikania v situácii, kedy už organický rast nestačí.“

Alex Šrank, partner, líder oddelenia poradenstva 

www.pwc.com/sk/transakcie
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Poradenské spoločnosti siete PwC pomáhajú klientom vytvárať hodnoty, ktoré
hľadajú. Poskytujeme rovnaký rozsah a úroveň služieb, kdekoľvek naši klienti
potrebujú.

Slovensko
Viac ako 20 rokov pôsobenia
PwC na slovenskom trhu pre
nás znamená každodennú
snahu viac ako 400
profesionálov v Bratislave
a Košiciach nájsť najlepšie
riešenia pre našich klientov,
záväzok v podobe pevných
vzťahov a dôveru, že pre nich
budeme spoľahlivým
partnerom pri hľadaní
a napĺňaní ich dlhodobých
vízií. 

PwC v skratke

22 
rokov

na slovenskom 
trhu

400
zamestnancov

9
partnerov

2
kancelárie

v Bratislave 
a Košiciach

Náš príbeh
Spoločnosť PwC vznikla fúziou dvoch firiem Coopers & Lybrand a Price Waterhouse, ktoré majú viac ako
165-ročnú históriu podnikania a na slovenský trh vstúpili v roku 1991. 

Samuel Lowell Price 
zakladá svoje 

podnikanie 
v Londýne

William Cooper zakladá
vlastné podnikanie 

v Londýne, ktoré 
sa o sedem rokov stáva

Cooper Brothers

Price, Holyland 
and Waterhouse 

spájajú sily 
vo forme 

partnerstva

Menia názov 
na Price, 

Waterhouse & Co

Robert H. Montgomery,
William M. Lybrand, 

Adam A. Ross Jr. 
a jeho brat 

T. Edward Ross zakladajú
firmu Lybrand, Ross Brothers

and Montgomery

18491849 1854 1865 1874 1898
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Stredná
a východná
Európa
PwC Slovensko tvorí
úzko prepojený tím
s ostatnými odborníkmi
PwC v krajinách
strednej a východnej
Európy. Vďaka tomu
naši klienti získavajú
viac skúseností a hlbšiu
špecializáciu, ako
dokáže ponúknuť
akákoľvek samostatná
firma v jednej krajine.

Globálna sieť
Sme súčasťou
celosvetovej siete firiem
PwC. Prepojením
rozsiahlych znalostí
lokálneho prostredia
so zázemím globálnej
siete vzniká jedinečný
predpoklad na to, aby
sme klientom
pomáhali pri riešení
čoraz komplexnejších
otázok súvisiacich s ich
podnikaním. 

www.pwc.com/sk/o-nas

29
krajín

8 000
zamestnancov

262
partnerov

157
krajín

195 000
profesionálov

165
rokov

na trhu
758

kancelárií

Cooper Brothers & Co (UK),
McDonald, Currie and Co

(Canada) a Lybrand, 
Ross Bros & Montgomery

(US) sa spájajú 
a vytvárajú 

Coopers & Lybrand

Vytvorenie 
celosvetovej 

firmy 
Price Waterhouse

Coopers & Lybrand 
sa spája 

s Deloitte Haskins & Sells 
v mnohých krajinách 

po svete

Celosvetová fúzia
Price Waterhouse

a Coopers & Lybrand, 
vzniká

PricewaterhouseCoopers

Rebranding 
globálnej siete 

na PwC

PwC oslavuje 
20 rokov 

pôsobenia 
na slovenskom 

trhu

1957 1982 1990 1998 2010 2011
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Poslaním oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje je zvyšovať úroveň riadenia
ľudského kapitálu v spoločnostiach. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu aj
globálnej praxe umožňujú všetkým našim odborníkom vytvárať profesionálne
individuálne riešenia a návratnosť investícií do ľudského kapitálu.

Poradenstvo pre ľudské zdroje

Poskytujeme poradenské služby v oblasti
ľudských zdrojov vo viac ako 100 krajinách
a zamestnávame viac ako 6 000 špecialistov,
čím patríme k najväčším globálnym
spoločnostiam v HR poradenstve.  Na
Slovensku funguje oddelenie Poradenstva pre
ľudské zdroje od roku 1992.

Ako vám vieme pomôcť

• Poradenské služby HR a kontrolingové služby
– Platová štúdia PayWell

– Tvorba a optimalizácia systémov odmeňovania

– Benchmarkingová štúdia HR Controlling

– Efektivita investícií do ľudského kapitálu

– Prieskum spokojnosti zamestnancov

– Leadership a talent manažment

– Assesment centrá

– HR transformácia a HR audit

• Centrum medzinárodnej mobility
zamestnancov
– Komplexné poradenstvo v oblasti daní a sociálneho

zabezpečenia pred, počas a po medzinárodnom
vyslaní

– Imigračné služby

– Príprava daňových priznaní a vedenie mzdovej
agendy

– Riadenie rizík a zabezpečovanie súladu so zákonom

– Znižovanie nákladov a daňové plánovanie
zamestnancov pracujúcich v cudzine

Projekty a vzdelávanie

•  Platová štúdia PayWell 

Prieskum odmeňovania poskytuje aktuálny
prehľad o situácii v oblasti platov a benefitov

•  Štúdia HR Controlling 

Strategický nástroj pre efektívne riadenie
ľudského kapitálu

•  Školenia a diskusné stretnutia 
HR Network

Odborné stretnutia zamerané na aktuálne
témy z HR

•  HR Pulse

Séria prieskumov medzi HR lídrami
v spolupráci s biznis magazínom Profit

•  Leading HR Organisation

V spolupráci so Združením pre riadenie
a rozvoj ľudských zdrojov a týždenníkom
TREND oceňujeme firmy s najefektívnejším
riadením ľudského kapitálu a s najlepšími
praktikami v oblasti ľudských zdrojov na
slovenskom trhu 

www.pwc.com/sk/poradenstvo-ludske-zdroje
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Zvažujete realizáciu investičného projektu na Slovensku? Plánujete rozšírenie 
či zmenu predmetu činnosti, pri ktorej by ste privítali finančnú podporu? 
Radi vám pomôžeme s procesom žiadosti o niektorú z foriem  štátnej pomoci na
realizáciu investície.

Investovanie na Slovensku
www.pwc.com/sk/investicie

Newsletter Štátna pomoc a investície
Pravidelné informácie z oblasti možností podpory

Newsletter je určený pre všetkých z radov podnikateľov aj
verejného sektora, ktorí hľadajú možnosti finančnej podpory
svojich projektov v rôznych oblastiach (napríklad založenie
podniku, rozširovanie výroby, veda a výskum, životné
prostredie, cestovný ruch).

Asistencia pri investovaní a štátnej
pomoci 
Naša asistencia zahŕňa komplexné posúdenie možností externého
financovania Vašich projektov, prípravu investičného zámeru a žiadosti
o štátnu pomoc, následnú spoluprácu pri komunikácii a rokovaniach
s príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj podporu pri implementácii
projektu a príprave monitorovacích správ v období čerpania pomoci,
vrátane auditu výdavkov.

Tím PwC so zameraním na investície a externé formy financovania tvoria
odborníci z viacerých sektorov. Poskytujú komplexné poradenstvo
klientom, ktorí by na Slovensku radi investovali. 

Radi vám poradíme v nasledovných možnostiach získania 
investičnej podpory:

•  Investičné stimuly v oblastiach
– Priemyselná výroba
– Centrá zdieľaných služieb
– Technologické a inovačné centrá
– Turizmus
– Filmový priemysel

•  Podpora na výskum a vývoj

•  Prostriedky z fondov Európskej únie
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Tím našich právnikov má schopnosti a skúsenosti poskytovať právne poradenstvo
týkajúce sa všetkých aspektov života firmy. Znalosť problematiky a dôsledná príprava
sú pre nás kľúčové.

Advokátska kancelária PwC Legal
www.pwclegal.sk

Slovenská advokátska kancelária PwC Legal je členom
medzinárodnej siete spoločností PwC. Prinášame
profesionálne podnikateľské riešenia vďaka vyše 2 400
právnikom vo viac než 80 právnych systémoch po celom
svete, čo nám zaručuje najširšie geografické pokrytie
siete právnych služieb na svete.

Vďaka úzkej spolupráci s poprednými odborníkmi
v oblasti daní, personálneho poradenstva a finančného
manažmentu prináša náš právnický tím komplexnú
ponuku právnych služieb a inovatívne riešenia šité na
mieru špecifickým požiadavkám klientov.

Komplexná škála právnych služieb

•  Právo obchodných spoločností

•  Zmluvné právo

•  Nehnuteľnosti

•  Pracovné právo

•  Finančné právo, cenné papiere

•  Správne právo, regulačné záležitosti

•  Riešenie sporov
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Naše služby reflektujú aktuálny vývoj a situáciu na trhu. Keď Slovensko vstupovalo do
eurozóny, pomáhali sme klientom zvládnuť túto veľkú zmenu a všetky procesy s ňou
spojené. Keď prišla finančná kríza, radili sme klientom ako reštrukturalizovať,
optimalizovať náklady, zoštíhliť výrobu, alebo dlhodobo nastaviť cash-flow.

Podľa potrieb klientov prispôsobujeme
portfólio našich služieb 

Služby pre spoločnosti v súkromnom vlastníctve
www.pwc.com/sk/sukromni-vlastnici

Stále viac slovenských podnikov založených a vlastnených súkromnými osobami, ktorých majitelia tvrdo pracovali na
ich úspechu, hľadá priestor na expanziu v stredoeurópskom kontexte alebo aj za jeho rámcom. Majitelia sa snažia najať
profesionálny manažment, aby dennodenný biznis neležal iba na ich pleciach, niektorí uvažujú o predaji firmy. Bariéry
vstupu na slovenský trh za posledných niekoľko rokov výrazne poklesli a domáce podniky čelia čoraz silnejšej
konkurencii. Musia preto hľadať zdroje zvýšenia efektivity – často ich možno nájsť v procesoch, v riadení  pracovného
kapitálu a v ľudských zdrojoch. Vnútorné systémy firmy, ktoré stačili v minulosti, začínajú limitovať možnosti firmy.  

Naši odborníci vám poradia
•  Pri vstupe strategického alebo finančného partnera do firmy
•  Ako vstúpiť na zahraničný trh 
•  Vyriešiť otázku prevzatia štafety vášho úspechu
•  Ako naštartovať a zvládnuť rast
•  Ako efektívne riadiť daňové výdavky 
•  Ako optimalizovať ľudský kapitál

German Business Group
www.pwc.com/sk/german-business-group

Náš German Business Group tím tvoria
nemeckí a slovenskí špecialisti na audit,
účtovníctvo, daňovú problematiku,
právne záležitosti a iné. Všetci členovia
German Business Group hovoria plynule po
nemecky. Koordinujeme naše odborné
znalosti a skúsenosti tak, aby sme vám
prinášali kvalitné, individuálne prispôsobené
riešenia.

Centrá zdieľaných služieb / Shared
Services Centres
www.pwc.com/sk/centra-zdielanych-sluzieb

Centrá zdieľaných služieb vytvorili za posledných 10 rokov svojej
existencie na Slovensku nové ekonomické odvetvie, ktoré
prináša investície, vytvára  ekonomický rast a kultúrnu výmenu.
Nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou
podporujú ciele vzdelanostnej ekonomiky. Odborníci z PwC už
niekoľko rokov svojimi službami pomáhajú sektoru rásť.  

Prieskum medzi majiteľmi a rodinnými firmami na
Slovensku
V spolupráci s denníkom Hospodárske noviny a Ing. Monikou
Krošlákovou, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave
realizujeme  prieskum medzi slovenskými podnikateľmi
a rodinnými firmami. Zameriavame sa na špecifiká
a charakteristiky súkromného podnikania,  ako aj na čoraz
aktuálnejšiu problematiku nástupníctva.

Prieskum SSC na Slovensku 
Cieľom nášho prieskumu je zistiť a zdokumentovať najlepšie postupy
v oblasti zakladania, riadenia a rozvoja SSC a poskytnúť  tak pohľad na
stupeň rozvoja sektora na Slovensku. Prieskum je  nástroj, ktorý dáva SSC
lídrom možnosť na benchmarking v rámci Slovenska a regiónu. 

Business Service Center Forum (BSC)

PwC je zakladateľským členom BSC fóra, ktoré vzniklo v roku 2014 pod
záštitou Americkej obchodnej komory z iniciatívy BSC lídrov. Misiou fóra
je vytvorenie silného spoločenského povedomia o význame sektora pre
slovenskú ekonomiku a podpora pri jeho ďalšom raste. 

Steuern Kompakt 
Publikácia Dane do
vrecka v nemeckom
jazyku

Každoročný prehľadný
súhrn slovenských
daňových predpisov
a pravidiel pripravujeme
aj v nemeckej verzii.
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Našou víziou je pomáhať vám prostredníctvom spojenia medzinárodne uznávaných
profesijných kvalifikácií a tréningov manažérskych zručností vychovať komplexných
budúcich lídrov – tých, ktorých potrebujete pre úspešné pôsobenie na trhu.

Vzdelávací inštitút Akadémia
www.pwcacademy.sk

Vzdelávací inštitút Akadémia je výnimočným projektom
poradenskej spoločnosti PwC a na slovenskom trhu
pôsobí už od roku 2009. Akadémia predstavuje novú
koncepciu vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov
a ako jedna z mála inštitúcií na Slovensku ponúka
medzinárodne uznávané certifikácie a kvalifikácie
popredných odborných organizácií ako ACCA, CIMA,
PMI, či CIPD. 

Organizujeme tiež odborné školenia na rôzne témy
z oblasti finančníctva, účtovníctva, ľudských zdrojov
a iné odborné témy, ktoré vedú skúsení profesionáli
z PwC. Náš špecializovaný študijný program spĺňa
najvyššie požiadavky kvality a využíva skúsenosti
a znalosti poprednej medzinárodnej poradenskej firmy.

V Akadémii môžete získať certifikácie
a kvalifikácie popredných svetových
asociácií a inštitúcií 

Financie

ACCA, Association of Chartered Certified Accountants
•  ACCA kvalifikácia
•  Základný certifikát v účtovníctve
•  DipIFR – ACCA Diplom v IFRS

CIMA, Chartered Institute of Management
Accountants
•  CIMA profesijná kvalifikácia
•  CIMA kvalifikácia pre právnikov, Certifikát

v obchodnom účtovníctve

Projektový manažment

PMI, Project Management Institute
•  PMP® – Project Management Professional
•  CAPM®– Certified Associate in Project Management

Ľudské zdroje

CIPD, Chartered Institute of Personnel and
Development
•  CHRP – základný certifikát v HR
•  CHRM – Certifikát v HR manažmente
•  CIPD – Masterclasses

Jedinečné šaolinské kurzy

Akadémia ponúka netradičné soft-skills kurzy, ktoré vám pomôžu
zlepšiť svoje manažérske schopnosti využitím know-how
pôvodných budhistických školiteľov. Kurzy sú vytvorené špeciálne
pre generálnych riaditeľov a top manažérov. 
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Rozsiahla znalosť odvetví je atribút, ktorý naši klienti oceňujú. Naše špecializácie na
odvetvia vytvárame tak, aby sme predvídali a adresovali špecifické potreby vášho
podnikania.

Špecializácia na odvetvia
www.pwc.com/sk/odvetvia

Dôkladná znalosť odvetvia, v ktorom pôsobíte,
konkurenčného prostredia, ako aj slovenských
a medzinárodných regulačných požiadaviek sú
nevyhnutné pre dosiahnutie vašich cieľov a spoločného
úspechu.

Neustále rozvíjame a prehlbujeme naše znalosti
jednotlivých odvetví ekonomiky a flexibilne vytvárame
odborné tímy špecializované na konkrétne sektory
a segmenty. Naši klienti oceňujú, že im dokážeme
ponúknuť individuálne riešenia, ktoré presne
zodpovedajú ich potrebám a sektoru.

Automobilový priemysel
Finančné služby: bankovníctvo
a poisťovníctvo
Energetika
Verejný sektor
Nehnuteľnosti a stavebníctvo
Telekomunikácie a informačné technológie
Maloobchod
Spracovateľský priemysel

Prieskum dodávateľov 
automobilového priemyslu
Slovensko je automobilovou krajinou. V spolupráci
so Zväzom automobilového priemyslu SR
realizujeme prieskum medzi dodávateľmi
automobilového priemyslu na Slovensku. Naším
cieľom je zisťovať súčasný stav, kľúčové faktory,
ako aj budúci očakávaný vývoj v tomto segmente.
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K správnemu rozhodnutiu potrebujete správne informácie. My vám ich vieme
poskytnúť. Záleží nám na tom, aby vaše znalosti boli vašou konkurenčnou výhodou,
aby ste boli čo najlepšie pripravení na možné príležitosti a získali tak náskok pred
konkurenciou.

Slovenský CEO prieskum
www.pwc.com/sk/ceo-prieskum

Slovenský CEO prieskum

Poradenská spoločnosť PwC už takmer 20 rokov uskutočňuje
celosvetový prieskum medzi výkonnými riaditeľmi významných
spoločností vo svete. Zistenia z prieskumu sú každoročne
prezentované na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a sú
stredobodom záujmu ako zúčastnených firiem, tak aj svetových
médií.

Slovenskú verziu prieskumu realizujeme v spolupráci
s magazínom Forbes. Pravidelne oslovujeme biznis lídrov, aby
sme zistili, ako vnímajú podnikateľské prostredie na Slovensku
a mohli tak porovnávať naše zistenia s globálnymi trendmi. Na
prieskume sa zúčastňujú vrcholoví predstavitelia spoločností
pôsobiacich na slovenskom trhu a delia sa s nami o svoje
skúsenosti a názory na podnikanie. Výsledky prieskumu sú
každoročne predmetom záujmu podnikateľskej sféry i médií.
Našou ambíciou je, aby sa náš CEO prieskum stal hlasom
podnikateľov na Slovensku.

Ocenenie „The Most Respected CEO“

Ocenenie The Most Respected CEO (Najrešpektovanejší
generálny riaditeľ) udeľujú respondenti „Slovenského CEO
prieskumu“. Riaditeľov vyzývame, aby uviedli meno toho
riaditeľa, ktorého rešpektujú a vážia si ho za to, ako svoju firmu
vedie, aké úspechy dosiahol a za jeho osobnostné kvality. Ide
teda o jedinečné „peer-to-peer“ uznanie. Víťaza ocenenia
vyhlasujeme na diskusnom fóre CEO.

Diskusné fórum CEO

Výsledky „Slovenského CEO prieskumu" sú každoročne
prezentované na diskusnom fóre CEO, ktoré zvykneme
označovať aj ako „Slovenský Davos“. Fórum sa nesie
v neformálnej, priateľskej atmosfére, kde biznis lídri diskutujú
o aktuálnych témach, ktoré vyplývajú z hlavných zistení
prieskumu a zdieľajú ich vlastné názory a skúsenosti
s podnikaním na Slovensku. 
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Prieskumy, štúdie, analýzy, 
informačné bulletiny

www.pwc.com/sk/o-nasVšetko čo vieme, využijeme vo váš prospech
www.pwc.com/sk/publikacie

Prieskum dodávateľov automobilového
priemyslu
Komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového
priemyslu na Slovensku pripravujeme v spolupráci so
Zväzom automobilového priemyslu SR. Zameriavame sa na
mapovanie aktuálnej situácie, vývoja a perspektív tohto
segmentu.

Prieskum medzi majiteľmi a rodinnými
firmami na Slovensku
Podnikatelia riešia veľmi špecifické témy – nástupníctvo,
dôvera, lojalita, financovanie, atď. Práve týmto témam sa
v prieskume venujeme. Súčasný obraz o podnikaní firiem
v súkromnom vlastníctve a rodinných firiem  spracovávame
v spolupráci s denníkom Hospodárske noviny a Ing. Monikou
Krošlákovou, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Prieskum hospodárskej kriminality
Komplexný prieskum hospodárskej kriminality poskytuje
detailnú analýzu rozsahu a typov podvodov, ako aj opatrení
na ich odhalenie a riešenie. Porovnáva  tiež výsledky
slovenských spoločností s globálnymi.

Prieskum SSC na Slovensku 
Cieľom nášho prieskumu je zistiť a zdokumentovať najlepšie
postupy v oblasti zakladania, riadenia a rozvoja SSC
a poskytnúť  tak pohľad na stupeň rozvoja sektora na
Slovensku. 

HR Pulse
Séria prieskumov oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje
medzi HR lídrami v spolupráci s biznis magazínom Profit.
Naším spoločným cieľom je zisťovať, ako vnímajú riaditelia
HR oddelení firiem pôsobiacich na Slovensku súčasné trendy
v riadení HR.

Fraud Fórum
Platforma odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou
podvodov, odhaľovania a vyšetrovania ekonomickej
kriminality v organizáciách. Zdieľajú svoje skúsenosti
z rôznych oborov ako financie, interný audit, riadenie rizík,
bezpečnosť, právo, compliance, vyšetrovanie podvodov
a pod. 

Pravidelné informačné bulletiny
• Tax & Legal Alert 

Daňové a právne novinky v troch jazykových verziách
• Newsletter Štátna pomoc a investície 

Aktuálne informácie o možnostiach podpory
• IFRS správy od PwC

Nové informácie z oblasti účtovníctva, ktoré vydáva IASB

Dane do vrecka
Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom je
užitočným pomocníkom pre všetkých, ktorí fungujú vo svete
biznisu. Dane sú totiž jednou z prioritných oblastí záujmu
každého, kto zodpovedne riadi svoje podnikanie.

Štúdie PayWell a HR Benchmarking
Interaktívna štúdia PayWell  poskytuje ucelený prehľad
situácie na trhu odmeňovania. HR Benchmarking je
prieskum  zameraný na analýzu kľúčových indikátorov
riadenia ľudských zdrojov. 

Paying Taxes
štúdia Svetovej banky, IFC a PwC
Jedinečná štúdia skúma daňové systémy vo svete, vrátane
Slovenska. Na základe analýzy je zostavený rebríček
komplexnosti daňových systémov.

Banking Banana Skins
Insurance Banana Skins
štúdie CSFI a PwC
Špecifické prieskumy poskytujú prehľad o typoch a povahe
rizík v bankovníctve a poisťovníctve. Výstupom každej štúdie
je celosvetový aj slovenský rebríček rizík v danom sektore.
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Jadrom našej globálnej stratégie zodpovedného podnikania je reagovať na celosvetové
výzvy tak, že vždy robíme správnu vec a sme katalyzátorom zmien.  Ako profesionálni
poradcovia podporujeme zodpovedné a transparentné podnikanie a našou ambíciou
je stať sa v tejto oblasti vzorom.

Podnikáme zodpovedne
www.pwc.com/sk/zodpovedne-podnikanie

Ľudia v PwC sú odhodlaní zohrávať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní
udržateľnej budúcnosti: preberáme zodpovednosť za svoje konanie,
presadzujeme zodpovedné obchodné praktiky, podporujeme rast
a rozvoj našich ľudí a komunít a usilujeme sa minimalizovať dopad
našej činnosti na životné prostredie.

Veľký dôraz kladieme na presadzovanie etických princípov v podnikaní.
Spôsob, akým podnikáme, vyjadruje náš Etický kódex, ktorý je
integrovanou súčasťou našej firemnej kultúry.

Čo sa nám podarilo
dosiahnuť

46 869 EUR
suma, ktorou doposiaľ
Nadačný fond PwC podporil 43
vybraných projektov
vgrantovom programe
„Pomocná ruka“

13 študentských projektov
bolo podporených celkovou
sumou 8 000 EUR v prvých
dvoch ročníkoch grantového
programu „Yes, students can!“

147 812 EUR
hodnota našich auditových
služieb, ktoré sme poskytli pro
bono alebo za zľavnenú cenu
v rámci 17 auditov neziskových
organizácií*

1 633 hodín
venovali naši ľudia
dobrovoľníctvu*

12 430 EUR
hodnota našich charitatívnych
vianočných zbierok
a projektov*

3 350 EUR
hodnota stravných lístkov,
ktoré naši ľudia darovali
rôznym neziskovým
organizáciám*

* údaje za obdobie od júla 2010 do júna 2014

Nadačný fond PwC

Jeden zo spôsobov, ako podporujeme
spoločensky prospešné aktivity. V rámci Fondu
prebieha na báze ročných grantových kôl
zamestnanecký grantový program „Pomocná
ruka“.

Grantový program „Yes, students can!“

Program pre študentov vysokých škôl
a univerzít na Slovensku, ktorí sa zaujímajú sa
o dianie okolo seba.
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Eva Hupková
direktor, audit
Poisťovníctvo, líder
vzdelávacej inštitúcie
Akadémia

Eva Petrýdesová
direktor, audit
Výrobné podniky, 
farmaceutický priemysel

Pavol Adamec
direktor, audit
Riadenie rizík, 
informačné technológie

Peter Mrnka
direktor, audit
Automobilový priemysel

Martin Gallovič
direktor, audit
Účtovné poradenstvo

David Green
partner, líder oddelenia
auditu
Technológie, nadnárodné
korporácie

Alica Pavúková
partner, audit
Centrá zdieľaných služieb, 
výrobné podniky

Daniel Webster
partner, audit
Výrobné podniky, US GAAP,
výkazníctvo pre SEC

Christiana Serugová
partner, líder daňového
oddelenia 
Daňové plánovanie,
reštrukturalizácia, 
transferové oceňovanie

Jens Hörning
partner, audit
Automobilový priemysel, 
Business German Group

Ivo Doležal
partner, poradenstvo
Zvyšovanie efektivity 
podnikov

Todd Bradshaw
Country Managing Partner

Alexander Šrank
partner, líder oddelenia
poradenstva, audit
Transakcie, energetika, služby
individuálnym vlastníkom

Juraj Tučný
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