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Účtovníctvo a rozpočtovníi
L<r<wrf^u^^ij.33Si [^í^^r^ ťi

Cieľová skupina:
/,

ekonómky a účtovnfčky obcí, miest, mestských častf, VÚC, starostovia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania : 20. marec 2013 / streda pre členov RVC KE : 18,-   /účastnik
!!!Miestokonania: Malá zasadačka, pre nečlenov RVC KE : 33,-   /účastník

MagistrátmestaKošice,TriedaSNP48/A | č. účtu 1274035053/0200
^Lektorka : Ing.TeréziaUrbanová VS : 2003

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

PROGRAM SEMINÁRA:

4- Novela Postupov účtovanía.
^ Novela Zákona o účtovníctve.

^ Používanie rozpočtovej klasifikáde na mimorozpočtových účtoch - školská jedáleň, podnikateľská dnnosť, sociálny
fond .... s dopadom na finančný výkaz FIN 1-12.

^ Osobitosti účtovania - nevyčerpané prostriedky zo ŠR zroku 2012 čerpané vroku 2013, dobropisy, refundácia
f /

nákladov, rezervný fond, peňažné fondy, sociálny fond, konečné zostatky na PRÚ a VRÚ, preplatky z ročného
v

zúčtovania zdravotného poistenía, výsledok hospodárenia, rransfefy-^éT2ámefía-matetky,~výnosy-í-prostrÍecM(^v
ŠR, Obecný úrad POPROČ1

4- Obmedzenie platieb v hotovosti.
Dátum

ť\4- Splatnosťfaktúr podfa obchodného zákonníka. ^. 0^ ^)
4. Záverečný účet, prebytok, schodok, rezervný fond

Podacla ítalo: Cfalo aplau:
4- Pripravovaná novela zákona o rozpočtových pravidlách.

^^ (%JA^IZÍ-Diskusia
FrTÍQTíýmnTý: VybavuJ fi/i/-l-4^

Vo vložnom je zahrnuté : poplatok za seminár, obcerstvenie, lektor, prenáj'om priestorov, organizačné nákl ^y1^~.u*.i.>dľi

Uzávierka prihlások: 15. marec 2013
Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC KoŠice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Ôčastni'cky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.z

18/1996 Z.z. v znenf neskorších predpisov. RVC Kosice níe Je platcom DPH.

Motto; .

" Cíeľová rovinkaje úsek trate, kedy mámepocit, ze bežíme do kopca."
V. Richter

So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice je Členom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVCKošice,Hlavná68,04001 Košice
Informáde o vzdelávaní samosprávy nájdele na www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, č.ú.: 1274035053/0200


