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Vás pozýva na seminár
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Cieľová skupina:
ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častf, VÚC, starostovia, kont^ w^ T[.i". T^'.riľ tťKt-s-: i'Eľ.Io iľ.pEKU:

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚCASTNÍCK^RRI^K
ť

yybavujK:
pre členov fivc KE: 18,'   /účastnťk

ŕ

Dátum konania : 12. marec 2014, streda pre nečlenov RVC KE: 33,-   /úcastnfk
Miesto konania : Košice, Magistrát mesta Košice, č. účtu : 1274035053/0200

Trieda SNP 48/A, Mafá zasadaČka IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka : Ing. Terézia Urbanová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS : 1203Prezencia; ôd 3:30 h, začiatôk: 9.00 h
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PROGRAM SEMINÄRA:

1. Novela Postupov účtovania. 5. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej
2. Novela Zákona o účtovníctve. samosprávy z pohľadu audítora.
3. Poznamkyk31.12.2013. 6. Záverečný účet, prebytok, schodok, rezervný fond.
4. Osobitosti účtovania - nevyčerpanéprostriedky.zoŠR z 7. FinanČný výkaz FIN 1-12 a používanie rozpočtovej

roku 2013 čerpané v roku 2014, dobropisy, refundáda klasifíkácie na mimorozpočtových účtoch.
nákiadov, konečné zostatky na PRÚ a VRÚ rozpočtových 8. Diskusia
organizáclí, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného

poistenia, výsledok tiospodárenia/výnosy z próstriedkov

ŠR. dotáde z ÚPSVaR na stravu a školské potreby, ^
dotácia na zabezpéčenie výkonu osobitného príjemcu.... yx y^̂ f
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Vo vložnomje zahrnuté : poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 7. marec 2014

Prihlasovať 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 účtovný doklad. Identifikacné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje vŠetky údaje potrebné k úhrade vložného a spofu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmyste zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie Je platcom DPH.

Motto;>

"Daj peniaze, ubudne ich, daj vedomosti, pribudne ich."
Tadžické príslovie

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košiceje členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoiIce,Hlavná68,04001 Kosice
Informáde o vzdelávaní samosprävy : vc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, C.IÍ.: 1274035053/0200wwjjggjr


