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Vás pozýva na seminár

/.

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC.
ľ
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Cierováskupina:
ekonómky a účtovníčky rozpočtových a prfspevkových organizácif zriadených obcami, mestami, mestskýmj časťami a VÚC

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania : 19. marec 2014, streda pre členov RVC KE : IS,-   /úcastník
pre nečlenov RVC KE: 33,-   /účastníkMiesto konania: Košice, Magistrát mesta Košice,
č. účtu : 1274035053/0200

Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka
IBANISK5102P0.9-000_Q.012_74Q3.5Q53Lektorka : Ing. Terézia Urbanová
WJÍFT(s (Blc*  lftf: M^TOPROČ

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h Jť
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PROGRAM SEMINÁRA:

1. Novela Postupov účtovania. d^ťäí: waR na strav^^tíépotreby, dotác^i
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2. Novela Zákona o účtovníctve. na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu ....
3. Poznámky k 31.12.2013. 5. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej
4. Osobitosti účtovania - nevycerpané prostriedky zo ŠR samosprávy 2 pohradu audítora.

z roku 2013 čerpané v roku 2014, dobropisy, 6. FínanČný výka2 FIN 1-12 a použfvanie rozpočtovej
refundácia nákladov, konečné zostatky na PRÚ a VRÚ, klasifíkácie na mimorozpočtových účtoch.
preplatky z ročného zúčtovania zdravotného 7. Diskusia

poistenía, výsledok hospodárenia, výnosy z /.
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prostríedkov ŠR, transfery na olympiády a súťaže/ *^
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Vo vložnom je zahrnuté popfatok za seminár, obcerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihtások: 3.4. marec 2014

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sf(. Platby vložného odporóčame realizovať
prevodným pn'kazom vopred na účet RVC Košice.

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

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vlozného a spolu s prfjmovým pokladnicnym dokladom, resp. výpisom
z úctu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok Je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskoršfch predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Motto;.

"Dqfpeniaze, ubudne ich, daj vedomosíi, pribudne ick.
Tadžické príslovie

So srdečným pozvani'm,
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RVC Košice je Členom Asodácie vzdelávania samosprävy. RVC Košice, Hlavná 68,040 01 KoŠice
Infómiácie o vzdelávanl samosprávy: www.av6-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756,  .ú.: 1274035053/0200


