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Cietová skupina: ekonómky a účtovníčky obcí, mies, mestských Častí Kosíc, VÚC, starostovia, kontrolóri
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:ORGANIZAČNÉPOKYNY:
pre Členov RVC KE: 20,-   / účastníkDátum konania: 27. február 2019 / streda
pre neclenov RVC KE: 36,-  / úcastníkMiesto konania: Magistrát mesta, Malá zasadačka
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 50S3Trieda SNP 48/A, Košice

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS:2702Prezencia: od 8.30 h, zaäatok: 9.00 h

~v.

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti úctovníchra a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania,
individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpoctová klasifikácia. ekonomická
klasifikáda, funkŕná klasifíkácia, kódyzdrojov)

2. Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019.

^ r.
.v/3. Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetfenie tabuOtovej a textovej časti >r^ ^-^.ŕ_

4. ÚCtovaniearozpočtDvanie:
ätolského stravovania
darov

*.

podnikateFskej cinnosti (zisku z PČ)
dobropisov
konecnych zostatkov na prfjmových úctoch, výdavkovych účtoch a samostatoích^Í&fiChj.fiÍRtícto-iŕvdi^eanizácií
výsledku hospodárenia ť^ T f lt>, "p

finaníných zábezpek - z najomného, z vefiqného obstarávania Obecný wad Poproč
depozitu....... ^^

5. 2ävere&nýúčet (podstata, obsah), prebytoK/schodok (definícia)/ rezervný foŕícll'tvorba apouzitie):(^- /}. ^  Q9
Ľ-.-;

úctovanie nevySerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019 -t^" >uw> .V

.íyi(, z.á'Zfiíimn
účtovanietvorbya použitia rezervného fondu čís!o!i  i^WÉ6. Výročná správa k 31.12.2018 -ŕ^V.u>. -*-

-^rEÍ7. Diskusia ^iluhy:

CD: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej Časti Poznámok, -._

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminär, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 22. február 2019

Prihlasovať sa môžete mailom, teiefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vloíného odporóčame realizovať
prevodným prikazom vopred na úČet RVC Kosice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doMad. Identifikacné údaje RVC Košice: IČO 31268650. DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladnicným dokiadom, resp. výpisom
'l"

z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorsích predpisov. RVC Košice nie Je platcom DPH. V zmysJe ochrany autorských práv a ochrany
osobností nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamv. V prípads neospravedlnenej neúčasti vložné
nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhfásiť sa môŽete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.

c/tóŕ; ŕ

"Sebaúctajejedna z najdôležitejsích vlastností, ktoré robia každy náš deň hodnotnejsím. "
Miroslav Schesinger

So srdečným pozvanfm, ing. ĽubomÍra Borosová, RVC Košice

RVC Košice je členom Asodácie vzdelávania samosprávy. RVC Koiice, Hlavná 68,040 01 Kosice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 312G8650, DIČ: 2021412756

Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.n/cvychod.sk rvcke@stonlme.sk


