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NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA.

Cierová skupina: ekonómky a účtovnfcky obcí, miest, mestských Častí, VÚC, starostovia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:

Dátum konania: 3. marec 2015, utorok pre členov RVC KE: 18,-   /účastník
(pôvodnýtermín bol 4.3.2015) pre nečlenov RVC KE: 33,-G/úcastnÍk

Miesto konania: Košice, Magistrát mesta KoŠice č. úétu: 1274035053/0200
Trieda SNP 48/A/ Malá zasadačka ÍBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Terézla Urbanová SWIFT (BIC> kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 0303 (pred zmenou tennínu boi 0403)

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Prehfad vybraných právnych predpisovv obtastí účtovníctva 7. Výročná správa k 31.12.2014
a rozpočtovnfctva v roku 2015 (postupy úftovania, 8. Osobitosti účtovania - nevyčerpané prostriedky zo SR z roku
individuálna úftovná závierka, konsolidovaná účtovná 2014 čerpané v roku 2015, dobropisy, refundácia nákladov,
závierka, súhrnná účtovná závierka, finančné výkazy, konečné zostatky na PRÚ a VRÚ rozpočtovych organizádí,
rozpoftová klasifíkácia, ekonomická klasifikáda. funkčná preplatky z rocného zúftovania zdravotného poistenia,
klaslfíkácia, kódy zdrojov) výsledok hospodárenia, výnosy z prostriedkov ŠR, dotáde

2. ZávereČný účet, prebytok, schodotc, príklady rozpočtového z ÚPSVaR na stravu a školské potreby, dotácia na
ď

haspodárenia obcf, razervný fond zabezpefenie výkonu osobitného prfjemcu, zisk
3. Proces schvafovania rozpoítu, roz|>s rozpočtu, rozpoctové z podnikatefekej činnosti, transfery na súťaže ...

opatrenla obce, rozpoťtové provizórium
4. Ekonomická klasŕfikácia rozpočtovej Masifíkácre - dodatok CDs J"h.

^-
/č.ll - vzorZávereČnéhoúťtu, ^

5. Novela Postupov účtovania vzor Výroäiej správy. .fc

6. Poznámky k 31.12.2014 - praktické vysvetienie tabulfcovej - vzor textovej časti Poznámok
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náktady
Uzávierka prihlášok: 28. február 2015

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným príkažom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovny doMad. Identifikačné údaje RVC KoSlce: IČO 31268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade viožného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
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z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. ÚČastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskoršfch predpisov. RVC Koäice niej'e platcom DPH.

Cltót: >

Je šťasíný, kto má životné poďmienky primerané svojmu íemperamentu,fí

ale yyssíe stojí ten, Aŕo svoj temperament viepríspôsobiťzivotnym siíitáciám.
DavidHume

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice je členom Asoclácie vzdelávania samosprävy. RVCKoike,Hlavná68,04001 KoSÍce
Imformáde o vzdelávaní samosprávy: www.avs-nfc.sk IČO; 31268650, DIČ: 2021412756, c.ú.: 1274035053/0200


