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Vážený čitateľ,

spoločnosť KPMG na Slovensku rastie spolu s vami, 
našimi klientmi, už od založenia v roku 1991. Naše 
postavenie ako silného hráča na slovenskom, ako aj 
medzinárodnom trhu je odrazom dôvery, ktorú ste 
venovali našej značke. Rovnako je potvrdením odborných 
znalostí, inovácií a profesionality nášho tímu.

Sme presvedčení, že náš úspech ide ruka v ruke s tým 
vašim. V KPMG s nadšením pomáhame klientom využiť 
biznis príležitosti dnešného trhu. Či ste rodinný podnik, 
expandujúca lokálna spoločnosť alebo medzinárodná 
fi rma, sme radi, že vám môžeme pomôcť splniť vaše 
podnikateľské ciele.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete zistiť, čo pre vás 
KPMG môže urobiť, napíšte mi na kennethryan@kpmg.sk. 
Naše dvere sú pre vás stále otvorené. Budeme veľmi radi, 
keď nás budete kontaktovať.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Kenneth Ryan
Riadiaci partner
KPMG na Slovensku

Predslov



Pôsobíme v

155
krajinách

Slovensko

Máme

162 000
zamestnancov

Celkové výnosy dosiahli

22 mld €
v roku 2014
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Spoločnosť KPMG stojí na pilieroch kvality, dôvery a spolupráce svetovej úrovne, ktoré vznikali počas viac ako 
140-ročnej histórie fi rmy. Tieto faktory majú vplyv na všetko, čo robíme.

KPMG vo svete



2 kancelárie
Bratislava a Košice

Výnosy vo výške

24 mil €
v roku 2014

Viac ako

300
zamestnancov

Bratislava

Košice

3 1 05
Počet klientov za 25 rokov na trhu

Spoločnosť KPMG bola na Slovensku založená v roku 1991. Za ten čas sme pracovali pre viac ako 3 150 klientov. 
Medzi našich klientov patria malé a stredne veľké slovenské spoločnosti, korporácie, organizácie štátnej 
a verejnej správy a súkromní investori zo všetkých hlavných priemyselných odvetví. Naši klienti môžu profi tovať 
z dôkladných znalostí miestneho podnikateľského prostredia v kombinácii so skúsenosťami a zdrojmi celosvetovej 
siete členských fi riem KPMG. Dnes má KPMG na Slovensku viac ako 300 zamestnancov, ktorí poskytujú široký 
rozsah profesionálnych služieb v oblasti auditu, daní, právnych služieb a poradenstva. Pobočky KPMG môžete 
nájsť v Bratislave a v Košiciach.

KPMG na Slovensku



Audítorské služby

Daňové a právne služby

Poradenstvo

17 %

35 %

48 %
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KPMG poskytuje audítorské, daňové, právne a poradenské služby, ktoré pomáhajú fi rmám riešiť zložité výzvy 
moderného podnikania. Náš dôraz na dobré vzťahy a kvalitu poskytovaných služieb má za cieľ pomôcť podnikom, 
aby zlepšili svoju výkonnosť, využili nové obchodné príležitosti a úspešne zvládli riadenie rizík. Tým môžu zvýšiť 
svoju hodnotu pre akcionárov aj zúčastnené osoby.

Audítorské služby

Spoľahlivé a dôveryhodné 
účtovné výkazy,
Zavádzanie nových noriem,
Zefektívnenie existujúcich 
reportingových systémov.

Daňové a právne služby

Daň z príjmov právnických osôb,
Daň z príjmov fyzických osôb,
Daň z pridanej hodnoty,
Služby pri oceňovaní transferov,
Podpora a zastupovanie pri daňových 
auditoch a súdnych sporoch,
Fúzie a dane pri akvizíciách,
Poradenstvo pri získavaní štátnej 
pomoci a plnení požiadaviek,
Služby globálnej mobility 
a odmeňovanie,
Právne poradenstvo.
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Poradenstvo

Fúzie a akvizície, prevzatie podniku a odpredaj majetku,
Likvidácia a odpredaj,
Due Dilligence,
Valuácie a fi nančné modelovanie,
Asistencia pri fi nančnej reštrukturalizácii,
Financovanie projektov,
Uplatňovanie účtovných pravidiel a nariadení,
Správa zaisťovacích investícií,
Zníženie možnosti rizika podvodu a zisťovanie únikov,
Optimalizácia procesov interných kontrol a dodržiavania zásad,
Služby poistných matematikov,
Poradenské služby pri súdnych sporoch,
Podpora výkonnosti podnikov,
Podpora riadenia projektov a zabezpečenie kvality,
Poradenstvo pre IT,
Koordinácia a metodologická podpora čerpania fondov EÚ,
Poradenstvo pre fi rmy pôsobiace vo fi nančných službách,
Inovačné poradenstvo.
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Portfólio služieb

% výnosov za fi nančný rok 2014

Odvetvia služieb podľa výnosov
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Vybraní klienti



„My, predstavitelia vedenia spoločnosti, 
sa potrebujeme spoľahnúť, že audit účtovnej 

uzávierky sa uskutoční v požadovaných termínoch 
a bez prekvapení na poslednú chvíľu. Naša spolupráca 

so spoločnosťou KPMG trvá už viac ako 6 rokov. 
Veľmi si vážime dôkladnú prácu celého tímu KPMG, 

najmä ich prehľad, odborné znalosti a inovatívny 
a detailný prístup.“

František Čupr
Predseda predstavenstva

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.



Spotrebné 
trhy

Infraštruktúra, štátna 
a verejná správa

Finančné 
služby

Technológie, médiá 
a telekomunikácie

Priemyselné 
trhy
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Na to, aby sme mohli úspešne pomáhať klientom splniť ich obchodné výzvy, je nutné, aby sme mali dôkladné 
vedomosti a skúsenosti o priemyselných odvetviach, v ktorých pôsobia. KPMG spája odborné znalosti v kľúčových 
segmentoch naprieč odvetviami. Tieto znalosti umožňujú našim odborníkom nielen prinášať informovaný pohľad 
na výzvy na trhu a príležitosti v určitom sektore, ale tiež prenášať poznatky z jedného odvetvia do druhého 
a zdieľať tak osvedčené postupy.

Odvetvia, kde pôsobíme



KPMG 
je silná značka, ktorá podporuje 
dôveryhodnosť vašich fi nančných výkazov

KPMG 
vytvára hodnoty 
vďaka svojmu know-how

KPMG 
poskytuje poradenstvo a starostlivosť 
pokrývajúcu vaše špecifi cké potreby

KPMG 
dodáva relevantné a včasné poradenstvo 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej pôsobíte

KPMG 
má silný lokálny tím 
skúsených odborníkov a prístup 
ku globálnej sieti expertov

Naša pridaná 
hodnota

1

2

3

4

5
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Služby zákazníkom 
a kvalita sú pre nás všetkým



–  2013  –
Najlepší poskytovateľ 
audítorských služieb 

pre zaisťovacie 
fondy v Európe

–  2014  –
Firma roka v boji proti 

praniu špinavých 
peňazí

–  2013  –
Najvýkonnejšia značka 

v účtovníctve

–  2014  –
Ocenenie pre 

“Najlepšiu poradenskú 
fi rmu” v oblasti po-

isťovacieho rizika

–  2014  –
Inovácia roka 

v oblasti auditu

–  2013  –
Ocenenie 

za technologické 
inovácie v oblasti 

daní

–  2014  –
Pečať 

spoľahlivosti

–  2014  –
Regionálny líder 

v počte ukončených 
transakcií podľa 

objemu
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Zdroj: HMF Awards

Zdroj: International 
Accounting Bulletin

Zdroj: Lexis Nexis 
Taxation Awards

Zdroj: Finance Monthly, 
ACQ Magazine

Zdroj: Managing Partners’ Forum 
Awards for Management Excellence

Zdroj: Národné informačné 
stredisko Slovenskej republiky

Zdroj: Insurance Risk 
Magazine

Zdroj: Thomson Reuters SDC, 
January 8, 2015



„Keď predávate svoju vlastnú � rmu, chcete 
si byť istý, že sa predáva správnemu a solídnemu 

partnerovi a že z obchodu získate čo najviac.

Ja som si na pomoc vybral spoločnosť KPMG 
a bola to výborná voľba. Dostal som starostlivosť 

šitú na mieru, odborné poradenstvo a usmernenie, 
ako robiť veci správne s cieľom maximalizovať 

hodnotu pre mňa.“

Jozef Polomský
Predseda predstavenstva

DOMA, a. s., najväčší slovenský 
výrobca majonéz a dresingov



TREND TOP
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KPMG SKGA Tour

Prestížny golfový turnaj, 
ktorý sa hrá od roku 2006. 

KPMG je partnerom podujatia 
od roku 2010.

Startupawards.sk

Najväčšia startupová udalosť 
na Slovensku od roku 2011, 

KPMG je partnerom podujatia 
od roku 2011.

Slovak Compliance Circle

Organizácia s cieľom zlepšiť 
podnikateľskú etiku na Slovensku, 

založená v roku 2014. KPMG je jedným 
z troch zakladajúcich členov.

Manažér roka

Najuznávanejšia cena 
pre manažérov na Slovensku, 

organizuje sa od roku 2005. KPMG 
je partnerom od roku 2006.

Konferencia Big Ideas for CEE

Elitné podujatie, kde vystupujú 
svetoví rečníci, založené v roku 2011. 

KPMG je partnerom podujatia 
od roku 2013.

the SPOT

Kreatívny priestor pre startupy 
založený v roku 2011. V roku 2015 
má viac ako 400 členov. KPMG 

je partnerom projektu od roku 2011.

Jana Dukátová

Reprezentantka Slovenska 
vo vodnom slalome, dvojnásobná 

majsterka sveta. KPMG je jej 
sponzorom od roku 2011.

ČSOB Bratislava Marathon

Organizuje sa od roku 2005, KPMG 
je partnerom podujatia od roku 2013. 

V roku 2015 sa zúčastnilo takmer 
10 000 aktívnych bežcov.

Telekom Night Run

Organizuje sa od roku 2009, 
KPMG je partnerom podujatia 

od roku 2012. V roku 2014 sa zúčastnilo 
takmer 4 000 aktívnych bežcov.

S hrdosťou podporujeme



Darcovstvo krvi

Kalvária od roku 2012
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Naša angažovanosť 
pre komunitu

220 dobrovoľníkov z KPMG
25 000 € vo forme fi nančného daru

1 800 + hodín odpracovaných dobrovoľníkmi

Takmer 50 zamestnancov KPMG 
darovalo v roku 2014 krv

280 dobrovoľníkov z KPMG
1 100 + hodín odpracovaných dobrovoľníkmi

1 200 vytvorených podnikateľských nápadov
150 zúčastnených školákov

30 zapojených mentorov





Ponuky

Podujatia

Publikácie

Školenia

Spätná väzba

Newslettre

KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Žriedlová 12 - 14
040 01 Košice

T: + 421 2 5998 4111
F: + 421 2 5998 4222
E: kpmg@kpmg.sk
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