DANICA ADÁMKOVÁ
ŽIVOTOPIS

Osobní informace
Adresa: Havanská 783/5,708 00 Ostrava Poruba
Datum narození: 12.4.1966
Misto narození: Liptovský Mikuláš , Slovensko
Národnost: slovenská
Rodinný stav: vdaná
E-mail: da.ada@seznam.cz
Telefon: 739450322
Profesionální praxe
[ od 04/2014 trvá ] firma Stanislav Adámek s.r.o. má živnost
na Činnost účetních poradců Od 7/2014 prostřednictvím této
firmy dělám jako samostatná všeobecná účetní pracující především
v podvojném účetnictví, také v daňové evidenci, mmj . DPH, FP,
FV, pokladna, cestovní příkazy mzdy s veškerou agendou, daně z
příjmu FO a PO atd. pro několik firem na vlastním PC dnes v
programu Money S3, který jsem si oblíbila.V tomto období jsem
mmj. zpracovávala mzdové podklady pro Úřad práce u firmy v
insolvenčním řízení pro cca 60 zaměstnaců. Při této práci jsem
nabyla a nabývám bohaté uživatelské zkušenosti při obsluze PC
(Microsoft Office, účetní programy, internet, elektronická
komunikace se státní správou, s bankou i s klienty, správa a běžná
údržba PC) [ od 05/2013 ] jsem jednatele a spoluvlastníkem
firmy Stanislav Adámek s.r.o.
[ od 4/2010 -6/2014 ] IPS engineering a. s.
Samostatná všeobecná účetní účtující v podvojném účetnictví na
účetním programu Money ve stavební firmě
v celém rozsahu
mmj. - DPH, pokladna, FP, FV, banka, HIM, cestovné, mzdy
pro 30 až 60 kmenových zaměstnanců + DPP, včetně styku a
komunikace s institucemi a veškerá agenda kolem zaměstnanců.
Nepřestala jsem vést účetnictví pro další dvě firmy – s.r.o., které
účtuji už z dob dřívějšího podnikání.
[ od 06/1993 do 08/2009 ] OSVČ Ostrava
Samostatná všeobecná účetní pracující v podvojném účetnictví,
jednoduchém účetnictví i daňové evidenci od DPH přes mzdy až po
daně z příjmu FO a PO pro několik firem na vlastním PC. Při této
práci jsem nabyla bohaté uživatelské zkušenosti při obsluze PC (
Microsoft Office, účetní programy, internet, správa a běžná údržba
PC ) Pracovala jsem v účetních programech Účto – Tichý Ježek,
Win Vabank, MRP, Abra, Klasik, Duo.

[ od 1987 do 1989 ] Technia s.p. Ostrava
Účetní v nákladové účtárně – evidence přijatých faktur, jejich
likvidace a zaplacení, účtování a saldo

Vzdělání
[ 03/2006 ] SVAZ ÚČETNÍCH – HLAVNÍ VÝBOR PRAHA
Účetní asistent – certifikát a vedení v seznamu
certifikovaných účetních ( viz. www.komora-ucetnich.cz)

[ 1994 - 1996 ] Soukromá podnikatelská škola při Institutu
rozvoje podnikání, s.r.o. Ostrava
Pomaturitní kvalifikační studium obor Ekonom a manažer
firmy – maturitní zkouška

[ 1980 - 1984 ] SOU papierenské Ružomberok
Chemik operátor – maturitní zkouška

Jazyky
Angličtina – začátečník

Jiné dovednosti
Řidičský průkaz A,B. – aktivní řidič, Pokročilý uživatel PC - MS
Office, několik účetních programů, uživatel internetu,
administrativa kolem účetnictví a mezd atd.

