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VáspozÝvanaseminár

RVC KE 2018/15
/

ÚčtovnÍctvo a rozpoctovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2018.
Účtovanie školského stravovarna, darov...pre rozpočtové organizácie

Nevyčerpané prostríedky z roku 2017použité v roku 2018
^
*

Cierová skupina: ekonómky a účtovníčky RO a PO zriadené obcami, mestami a VÚC, kontrolóri
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 20. marec 2018 / utorok
Miesto konania: Magistrát mesta, Malá zasadačka

pre členov RVC KE: 18,- / úcastník
pre nečlenov RVC KE: 33,- / účastník

Lektorka:
Prezencia:

TriedaSNP48/A,Košice

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Ing. Terézia Urbanová
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1. PrehFad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctv^\fl)Qte^T8Ípos1EíŕFiytliitDva^>^fídividuá,lTia.ucto^na

závierka, konsolidovaná účtovná závierka, financné vykazy, rozpočtová klasifik^cia, ekonomická klasiflkácia, ijŕt1ďftä'tí6sifíkácia7kĎd^
zdrojov)

2.
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Účtovanie a rozpočtovanie školského stravovania, darov. podnikatefskej činnosti (zisku 2 PČ), projektu Erazmus* a iné7...ľíia^Et3tte

novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinnej od 1.1.2018
3. Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a príspevkovej organizácii v jej zriaďovaterskej pôsobnosti
účtovanie nevycerpanych prostriedkov z roku 2017 pouíitých v roku 2018
úftovanie použltla rezervného fondu obce v rozpoŕtovych a v príspevkových organizádách zriadených obcou
4. Poznámky k 31.12.2017 - praktické vysvettenie tabulkovej a textovej časd
*

5. Úftovanie

dobropisov

preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
konefných zostatkov na pnjmových úftodi a vydavkových účtoch rozpočtovych organizácif
výsledku hospodárenia
finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania
depožitu

finančných vzťahov medzi obcou a rozpočtovou organizáckiu
finančných vzťahov meda obcou a prispevkovou organizádou
6. Diskusia
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CD: vzor textovej časti Poznámok
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 16. marec 2018

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

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. IdentHikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokiadničným dokladom, resp. výpisom
účtu o úhrade poplatku tvori doklad pre zúčtovanie. ÚčastnJcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona Č.
18/1996 Z.z. vznení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára rea;izovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedinenej neúčasti vložné
z

nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.
C/'tót;
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" Nezáviď mkomui Dobrí ľudia si svoje šfastie zaslúžia a zlí sú aj v sťastí úbokí."
Emst Otto Fischer

So srdeČným pozvanfm,
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC Košice
RVC KoSice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Informáde o vzdeiávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVCKoiice,Hlavná68,04001 Košice
IČO: 31ZG8650, DIČ:2021412756
Tel.: +421/55/684 1161, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk rvcke@>stonline.sk

