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Vás pozýva na seminár

Cieľová skupina: ekonómky a úétovni'Čky, kontrolóri oba, miest, mestských častí Košíc, VÚC

w f_

ORGANIZACNE POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 12. december 2018 / streda pre členov RVC KE: 18,-   / úcastnfk
Miestokonania: Košice, Magistrát mesta. Trieda SNP 4S/A pre nečlenov RVC KE: 33,-  / účastník

Malá zasadačka, prízemie budovy IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezenda: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 1212
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PROGRAM SEMINÄRA:

^ Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka m\ÍÍ

^
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:. SúČasti úČtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve .^t.I< .1* ť

^ Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia
a zaúctovanie inventarizaČnych rozdielov, zaúčtovanie účtovných prfpadov na úČtoch, ktoré k
poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie
účtovných prfpadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového
rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné potožky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet
a zaúCtovanie splatnej dane z pnjmov

^ Uzavretie úČtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
.

o- Osobitostiúftovaniaŕ

Rozpoctové pravidlá a ich najdôležitejšíe ustanovenia. Rozpocet, rozpoctové provizórium, rozpočtová< p-

klasifikácía, výkaz FtN 1 - 12. Prcbytok, schodok, rezervný fond.
Diskusiaŕ .

Vo vltoznom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizaČné náklady

Uzávierka prihlášok: 7. december 2018

Prihfasovať 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 úctovný doklad. Idenťrfikačné údaje RVC Koštce: IČO 31268650. DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným doktadom, resp. výpisom

ď

z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúČtovanie- Úéastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v zneni neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúČasti vložné
nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 den pred konaním podujatia.

Citát:

Budete prekvapení, ako zázračns sa veci usporíadajú, keďsa zbavíte ilúzíe kontroly.fí
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neznámy autor
Ll(oS \wSo srdečným pozvaním,

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Koš]ce NAÁ;VV^
RVC Košice je élenom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoiice,H)avná68,04001 Kosiró
Informácieovzdelávanísamosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.: +421/55/6841161, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk rvcke@stonllne.sk


