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Računovodske storitve - Davčno svetovanje
E-računovodstvo

MODRA ŠTEVILKA

Zahtevajte ponudbo na brezplačni številki

Spoštovani podjetnik, podjetnica.
Verjamem, da zelo skrbno izbirate svoje poslovne partnerje. V časih, ko je tekma na trgu zelo
ostra in uspejo le najboljši, o uspehu odloča tudi primerna izbira računovodskega servisa. V
našem računovodskem servisu smo na podlagi dolgoletnih izkušenj izoblikovali ponudbo,
kakršno podjetje dejansko potrebuje. Zaupa nam veliko uspešnih podjetij po Sloveniji, številna
priznanja pa potrjujejo naše kakovostno delo. Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi in nam
zaupate svoje računovodstvo. Z veseljem se bomo trudili za vaš uspeh.

Andreja Prislan
Predsednica uprave in
davčna svetovalka

Pridružite se številnim uspešnim podjetjem in nam zaupajte vodenje računovodstva.
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Uspešni smo tudi izven meja s poslovalnicami v Srbiji, Hrvaški, BIH in Slovaškem.

O podjetju Vizija računovodstvo d.d.
Vizija nekoč in danes
Računovodski servis Vizija uspešno posluje že od leta 1993, ko smo začeli kot majhen računovodski servis. Od vsega
začetka smo imeli kot eden prvih računovodskih servisov v državi veliko in pomembno vlogo pri razvoju in
oblikovanju naše dejavnosti. Z leti smo pridobivali nove stranke, izkušnje, vrhunske zaposlene in tako kmalu postali
največje in vodilno podjetje v Sloveniji na področju vodenja poslovnih knjig in davčnega svetovanja.
V Viziji več kot 100 redno zaposlenih stalno izpopolnjuje svoja znanja na vseh področjih računovodstva, davkov in poslovnega svetovanja.
Sodelujemo z več kot 2000 poslovnimi partnerji, katerim nudimo najboljše računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje.
Kakovost je naše vodilo. Zagotavljamo profesionalen pristop in sodelovanje, ki temelji na strokovnosti in zaupanju. Pomembna vrlina naših
zaposlenih je tudi prijaznost, zato jih lahko kadarkoli povprašate za nasvet ali mnenje.

Vizija strokovnjaki
V Viziji računovodstvo se trudimo spodbujati zaposlene k pridobivanju novih znanj in sicer
tako, da nudimo optimalne pogoje za izobraževanje in izpopolnjevanje. Prav zato se lahko
pohvalimo z največjo ekipo strokovnjakov na področju računovodstva, ﬁnančnega
poslovanja in davčne optimizacije. Vizija ima urejeno tudi zavarovanje poklicne
odgovornosti.
Naši strokovnjaki so našim strankam vedno na voljo za vprašanja in svetovanje.

Katarina Ložar
Certiﬁciran računovodja specialist –
strokovni vodja računovodskega servisa in
certiﬁcirana davčna svetovalka
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Več certiﬁkatov in priznanj: www.vizija-racunovodstvo.si/racunovodski-servis/certiﬁkati-in-priznanja/

Računovodske storitve
Naše storitve izvajamo podjetnikom začetnikom, mikro in malim podjetjem,
kot tudi srednjim in velikim podjetjem. Ekipa strokovnjakov je specializirana
tudi za javne zavode.

vizijaračunovodstvo

vizijapro

Računovodstvo za mikro in mala podjetja
• Za vas skrbi osebni skrbnik, ki je vaš računovodja in svetovalec hkrati.
• Vaš računovodja se poglobi v vaše poslovanje in vam davčno svetuje.
• Računovodje specializirani po dejavnostih vam nudijo kvalitetno in
cenovno ugodno storitev.

vizijasimple

Računovodstvo za srednja in velika podjetja
• Posebna ekipa strokovnjakov vzpostavlja računovodske rešitve »na
ključ« v velikih podjetjih.
• Svetujemo in pomagamo pri izbiri strojne in programske opreme.
• Uvajamo vaše zaposlene in izvajamo vse ostale potrebne postopke za
nemoteno vzpostavitev računovodstva.
• Vodenje računovodstva lahko prevzamemo v celoti, delno ali nudimo
samo nadzor posameznih postopkov.

vizijajavnizavodi

Spletno računovodstvo za majhna podjetja in s.p.

• Paket Vizija Simple je namenjen sodobnemu podjetniku, ki si želi celovito
storitev in ugodno ceno za majhna podjetja in samostojne podjetnike.
• Vse aktivnosti boste lahko opravljali na daljavo, preko telefona, tablice ali
računalnika.
• Paket omogoča dostop do spletnega programa Vizija on-line preko
katerega lahko izdajate račune, spremljate plačila, obračunavate potne
stroške ipd.
• Sami lahko izbirate katere storitve boste urejali sami in katere boste raje
prepustili računovodstvu.

Računovodstvo za javne zavode
• Oddelek za javne zavode poskrbi za prilagojeno računovodstvo v
javnih zavodih.
• Upoštevamo vse posebnosti pri knjiženju in poročanju, ki zadevajo
tovrstne organizacije.
• Naše reference na tem področju so številne osnovne in srednje šole,
fakultete in drugi javni zavodi.

d.o.o.

Na željo stranke prilagodimo poslovanje tudi na druge programe.

Power BI

Davčno svetovanje
Na podlagi skrbnega načrtovanja vaše davčne
obveznosti zmanjšujemo na minimum.

Davčno in poslovno svetovanje
Davčni svetovalci z obsežnim pristopom zmanjšujemo vaše davčne obveznosti na minimum. Skozi leto planiramo in
implementiramo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost. Naši davčni strokovnjaki
so na tekočem z vedno se spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. S strankami v celoti sodelujemo
pri načrtovanju davčnih rešitev in jih pomagamo voditi po pravi poti do uspeha. Pri morebitni davčni kontroli smo v
vašem imenu prisotni pri celotnem postopku.

Vse na enem mestu
Imate dobro poslovno idejo? Ste jo
pripravljeni uresničiti?
Odprite podjetje in začnite svojo poslovno
pot pri nas!

Prehod med računovodskimi servisi
Anja Stegu

Referent SPOT točke
Naši podjetniški svetovalci vam bodo
pomagali pri prvih začetnih podjetniških vprašanjih, vas prijazno
popeljali tudi v svet računovodstva, da vam bo ta bolj poznan,
hkrati pa z njim ne boste imeli veliko dela.

Prehod iz prejšnjega
računovodskega servisa k nam je
enostaven in je možen kadarkoli
med letom. Po potrebi knjige
uredimo tudi za nazaj. Za celoten
prenos poskrbimo sami.

Zakaj naše stranke posljujejo bolje?

• Individualno svetovanje – osebni računovodja, ki se poglobi v vaše
poslovanje, spozna vse posebnosti vašega poslovanja in vam zna
konkretno svetovati.
• Imamo ekipe specializirane za posamezna področja, tako smo uspeli združiti vse prednosti osebnega individualnega
pristopa z vsemi prednostmi velikega sistema.
• Poleg računovodskega svetovanja vas usmerjamo tudi skozi ostala področja svetovanja - z našimi ali zunanjimi strokovnjaki.
• Nudimo sodobno poslovanje z uporabo spletnega računovodstva, OCR banko in različnimi tehnološko naprednimi
rešitvami, ki so za vas ugodnješe ali hitrejše.

Organizacijska kultura in klima podjetja
Zaposleni so naš najpomembnejši vir uspeha, zato ustvarjamo okolje, ki
zagotavlja dolgoročno zadovoljstvo zaposlenih, dobro počutje in
nasploh dviguje kvaliteto življenja. Spodbujamo učenje in ustvarjamo
priložnosti za napredovanje. Izvajamo strokovna (skype) izobraževanja
za vse poslovne enote podjetja, skrbimo za dnevno obnavljanje znanja
stroke, medsebojno sodelovanje in strmenje k tehnološkemu
napredku pri obdelavi podatkov glede na potrebe strank.
Z zagotavljanjem prijetnega, sproščenega, profesionalnega in
stimulativnega delovnega okolja želimo ostati ugleden delodajalec za
najboljše kadre.

Priporočila
Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in zadovoljstvu naših strank.
KOBAL TRANSPORTI, direktor Dušan Kobal

”Za uspešno poslovanje podjetij skupine Kobal je vrhunsko računovodstvo in davčno svetovanje ključnega pomena. Za nas je
dovolj dobro le najboljše. Računovodski servis Vizija odlikuje odzivnost, strokovnost in oseben pristop. Z Vizijo smo zelo zadovoljni,
saj nam nudijo visok nivo računovodske podpore in svetovanja na vseh področjih. Za naša podjetja je takšna pomoč neprecenljiva."

M.R.-COMMERCE d.o.o., MARIBOR, direktor Robert Muršec

"Da smo se odločili za Vizijo, je bila za nas res prava odločitev. Odlikuje jih zelo prijazen, profesionalen in hiter pristop,
svetujejo prav v vseh situacijah, na njih se vedno lahko zanesemo. Že vstop v njihove pisarne oddaja pozitivno energijo,
zaposleni pa so zmeraj nasmejani in dobre volje."

Avtohiša SELIŠKAR d.o.o., direktor Boštjan Seliškar
"Z računovodskim podjetjem Vizija d.d. poslovno sodelujemo že kar nekaj let. Kot sami dobro veste je dobra
računovodska služba lahko polovica uspeha vsakega podjetja. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalil računovodskemu
podjetju Vizija d.d. za kvalitetno, strokovno in dobro dolgoletno sodelovanje. Upam in želimo da bi tako ostalo čim dlje."
PRO-FOCUS d.o.o., direktorica Mateja Debeljak

”Z našim računovodskim servisom Vizija računovodstvo d.d. oz. njihovimi zaposlenimi, ki skrbijo za nas smo zelo
zadovoljni, saj so visoko odzivni, strokovni, natančni in vedno najdejo rešitve, ki so v današnjem hitrem tempu življenja
in poslovnega sveta ključnega pomena za nemoteno poslovanje podjetja.”

Aerodrom Portorož

AERODROM PORTOROŽ d.o.o., Portorož, direktor Robert KRAJNC
”Zaradi povečanega obsega dela, ter tudi zahtevnejšega poslovanja, smo se pred časom odločili za prestop k Viziji. Pri
izbiri smo upoštevali široko in strokovno podlago računovodstva ter izkušnje v mednarodnem poslovanju. Danes lahko
tem vrlinam dodamo še veliko več, predvsem so to posluh, pripravljenost v vsakem trenutku, skrbno svetovanje in
dobro informacijsko podporo.”
PAMI d.o.o., Nova Gorica, direktorica Doris Komel

”Po letih sodelovanja z njimi lahko z veseljem trdim, da je bila naša odločitev pravilna, saj smo z njihovo pomočjo, svetovanjem
in izrednim poznavanjem področja dela brez večjih težav prenesli računovodstvo in dobro sodelujemo še naprej. V njih smo
našli zanesljivo računovodstvo, ki nam nudi vrhunske storitve in nam niti na misel ne pride, da bi jih zamenjali."

ZAVAS d.o.o., Ljubljana, Barbara Hadalin
”Našim partnerjem zagotavljamo osebno varovalno opremo ter rešitve za varno delo. Še kako se zavedamo pomena
varnosti in zanesljivosti na ostalih področjih poslovanja podjetja. Odločili smo se za VIZIJO in s sodelovanjem smo več
kot zadovoljni. VIZIJA je partner, ki zagotavlja visok nivo storitve, hitre in strokovne odgovore na še tako zahtevna
vprašanja ter nudi hitro, zanesljivo in natančno podporo našemu poslovanju. Mirno se lahko osredotočimo na svoje
delo, saj vemo, da bodo v VIZIJI poskrbeli za svoj del posla. Naše zaupanje so popolnoma upravičili."

Kontakti

Pokličite ali obiščite nas na vaši najbližji poslovalnici. Morda pa potrebujete le dober nasvet.
Hitri izračun ponudbe lahko zahtevate tudi preko spletnega obrazca na www.vizija-racunovodstvo.si.

LJUBLJANA - BTC

KOPER

KOČEVJE

T: 01 560 03 56

T: 05 662 60 50

T: 01 893 03 90

Bratislavska 5, 1000 Ljubljana
katarina.lozar@vizija-racunovodstvo.eu
Vodja poslovne enote: Katarina Ložar

Ferrarska ulica 14, 6000 Koper
Info.kp@vizija-racunovodstvo.eu
Vodja poslovne enote: Reni Vadnov

LJUBLJANA - VIČ

NOVO MESTO

T: 01 244 58 00

T: 07 393 08 20

Podjetniško naselje Kočevje 3, 1330 Kočevje
info.ko@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Gabrijela Zabukovec

VELENJE

info.nm@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Sabina Jeršin

Prešernova cesta 8, 3320 Velenje
T: 05 937 33 75
info.ve@vizija-racunovodstvo.eu
Vodja poslovne enote: Kristina Zupančič

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

NOVA GORICA

MURSKA SOBOTA

T: 01 244 37 93

T: 05 333 26 70

T: 02 522 32 70

Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana
milan.sustersic@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Milan Šušteršič

Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

Cesta 25. junija 1j, 5000 Nova Gorica

anja.stegu@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Anja Stegu

info.ng@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Valentina Veljkovič

MARIBOR

ČRNOMELJ

T: 02 234 28 90

T: 07 356 77 41

Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor

Kolodvorska cesta 45, 8340 Črnomelj

Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
info.ms@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Robert Šooš

KRŠKO

info.cr@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Karmen Ivanetič

Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško,
T: 059 37 33 71
info.kk@vizija-racunovodstvo.eu
Vodja poslovne enote: Dragica Hode

CELJE

LJUTOMER

SPOT TOČKA

T: 03 425 23 50

T: 05 908 41 80

info.mb@vizija-racunovodstvo.eu
Vodja poslovne enote: Sandra Kolarič

Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje

Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer

Brnčičeva 31
1231 Ljubljana

info.lot@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Simon Kovač

T: 01 244 37 93

KRANJ

PTUJ

T: 04 201 35 90

T: 02 771 04 04

Vizija Srbija: www.vizija-racunovodstvo.rs
Vizija Hrvaška: www.vizija-racunovodstvo.hr
Vizija BIH: www.vizija-racunovodstvo.ba
Vizija Slovaška: www.vizija-racunovodstvo.sk

info.ce@vizija-racunovodstvo.eu
Vodja poslovne enote: Mateja Potrpin

Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur
info.kr@vizija-racunovodstvo.si
Vodja poslovne enote: Katja Kobal

Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj
info.pt@vizija-racunovodstvo.eu
Vodja poslovne enote: Klavdija Hodžar

tocka.vem@vizija-racunovodstvo.si

