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Regionálne vzdelávacie centrum KoSice
Hlavná 68. 040 15 KoSice
Tel.:055/6841161, 0905 883 099, 0911 883 099
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Ciefová skupina : ekonómovia, úétovníci obcí, miest, mestských častí Košíc a VOC, kontroióri
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania 11. december 2013 /streda
Miesto konania : Košice, Magistrát mesta,
Malá zasadačka, Trieda SNP 48/A
Lektorka :
Ing. Terézia Urbanová

pre čtenov RVC KE: l8,- /účastník
pre neČlenov RVC KE: 33,- /účastník
č. účtu :1274035053 / 0200
VS : 1112

od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

Prezencia:

PROGRAM SEMINÁRA:
4. Uzavretíe účtovných knfh
1. Útavná závierha aho zákonná povinnosť
2. Súíasti úítovnej závíeriey v zmysle zákona o 5. Zostavenie účtovnej zóvíerky - Súvaha, Výkaz získov a
Strát^ Poznámky

účtovnktve

3. Práce vykonané pred uzatvorením úČtovných kníh : 6. Osotutostí účtovania
kontroía bífančnej kontimíty; zaúčtovaníe úČtovných 7. Informácia k novele zákona o rozpoftových pravidíel
prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného územnej samosprávy
obdobia nevykazujú zostatok; doúítovanie účtovných 8. Rozpočtové pravidlá ajej najdôfežitejšie ustanovenia.

prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie Rozpočet, rozpočtové provizóríum, rozpoftová
odpisov, zaúčtovaníe opravných položiek, zaúčtovanie ktasffikácki, výkaz FIN 1-12. Prebytok rezervný fond,
rezerv, zaúčtovanie časového rozliSenia nákladov nevyčerpané prostriedky r.2013.

avynosov, úítovanie kurzových rozdiehsv; zaúčtovanie
účtovných prípadov na ytíoch/ ktoré kposlednému dňu
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účtovného obdobia nevykazuíú zostatok; doúčtovanie
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účtovných prípadov bezného účtovného obdobía;
výpočet výsledku hospodárenia; výpoČet a zaúčtovanie
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Vo vložnom Je zahmuté poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlások: 6. december 2013
Príhlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúČame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Koäice.

Táto pozvánka slúži ako úCtovný doUad. Identtfikačné údaje RVC KoSice: IČO 31268650, DtČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vietky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s pnjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z úctu

o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Úíastnícky poplatok je stanoveny dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskoriích predpisov. RVC Koäice nieje pfatcom DPH.
Motto;
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"Pamätajte si, Íe az budete ztt fwpcom, začnete naberaí' rýchlosť. u
Arthur Sckopenhauer
So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice

RVC Kofitce }e äenom Asodácie vzdelóvanla samospróvy.
Infonnácie o vzdelävanl samosprávy : www.avs-rvc.sk
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RVC Košice, Hlavná 68,040 01 KoSlce

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, C.ú.: 1274035053/0200

