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Váspozývanaseminár
<

OČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE OBCE V ROKU 20
NOVELAzAKONAČ.523/2004ZAANOVElAzAKONAČ.5a3/2004ZA
/,

Cierová skupina: ekonómky a účtovníČky obcí, miest, mestských častí, VÚC/ starostovia, kontrolóri
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 28. február 2017 / utorok
Miesto konania: Magistrát mesta Košice

pre členov RVC KE: 18,- / účastník

Lektorka:
Prezencia:

pre nečtenov RVC KE: 33,- /účastník

Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Ing. Terézia Urbanová
od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

SWIFT (81C) kód banky: SUBASKBX
VS:2802

PROGRAM SEMINÁRA:
1. Prehfad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2017 (postupy úítovania, individuálna
účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikäcia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)
2. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z pohfadu audítora - novela zákona í.523/2004 Z.z. a novda
zákonač. 583/2004 Z.ž..

3. Záverečny účet, prebytok, schodok, rezen/ny fond - nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 éerpané v roku 2017
4. RN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách; vykazovanie mimorozpočtových prostriedkov vo FIN
1-12 - Skolská jedáleň, sociálny fond, podnikateCdtá činnosť, zisk 2 podnikaterskej íinnosti, depozit
5. VýroČná správa k 31.12.2016
6. Poznámky k 31.12.2016 - praktické vysvetlenie tabufkovej a textovej íasti
7.

Osobltosti účtovania

8. dobropisy
9. preplatky z roéného zúčtovania zdravotného poistenia
10. refundácia nákladov v prlebehu účtovného obdobia

Obecný úrad
Dátvm:
>

11. koneíné zostatky na PRÚ a VRÓ rozpočtových organizádf
12. výsledok hospodärenia
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číslo zázacimu:

13. výnosy z prostriedkov ŠR
14. dotácie z ÚPSVaR na stravu a skolské potreby
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15. dotácia z ÚPSVaR na zabezpečenie výkonu osobitného prfjemcu
16. nepeňažnych darov
17. zisk z podnikaterskej činnostj

Prítohy:
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18. Dlskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 22. február 2017
Prihlasovať sa môzete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcyvchod.sk. Platby vloíného odporóčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto ponánka slúži ako úítovný doklad. Identifíkačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DtČ 2021412756.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokfadom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskoršfch predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
>

Citót:

l'Ak rozbijeme vajce silou zvonku. zivot konči. Aksa vajce rozbije zvnútra. žívotzačína.
Úžasné veci vzdy zacínajú zvnútra. "
v_

JimKwik

So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice
RVC Košice je členom AsociäcÍe vzdelávania samosprävy.
Informácie o vzdeiävanl samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVCKoSice,Hlavná68,04001 Koiice

IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel,:055/684llGl, 0905 883 099, www.rvcwchod.sk. rvcke@stonline.sk

