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Infórmácía o inventarízácii k 31.12.2012.

Ciei'ováskupina:
ŕ

Ekonómky a účtovnÍčky obcí, miest, mestských častí, VÚC, starostovia/ kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: / v /

UCASTNÍCKY POPLATOK :

Dätum konania : 21. november 2012/streda pre členov RVC KE : 17,-   /účastník
Miesto konania : Košice/ Malá zasadačka/ pre nečlenov RVC KE : 30/-   /účastník

Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A č. účtu : 1274035053/0200
Lektorka : Ing. Terézia Urbanová VS : 2111
Prezencia : od 8.30 h, začiatok : 9.00 h

/

OBSAH SEMINÄRA:

/

1. Úctovná závierka a súcasti úctovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
2. Kontrola bilancnej kontinuity
3, Zaúčtovanie účtovných prfpadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok
4. Doúčtovanie úctovných prípadov bežného účtovného obdobia

5. Zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie opravných položiek, zaúčtovanie rezerv, zaiytovaniecasového rozlíscnte-Fiäkladovo-vynosov..,,,.
/

6. Účtovanie kurzových rozdielov Obecný úrad POPROČ
7. Zisťovanie výsledku hospodárenia

Ditum8. Uzavretie účtov hlavnej knihy a ukončenie učtovnej závierky

Q-?.o^9. Osobitosti účtovania

10. Rozpočtové pravidlá ajej najdôležitejšie ustanovenia. Pod>cl> ííilo: ČItfo 1lc\ &?fč
>P1>U:

11. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpoctová klasifíkácia, výkaz RN 1 - 04.
12. Prebytok, rezervný fond, nevyčerpané prostriedky r.2012 Prllohy/ll.ty: tez^Vybavuja:
13. Informácia o inventarizácii k 31.12.2012 a zaúčtovanie inventarizačných rozdiáitu

Vo vloznom je zahrnuté : vložné na seminár, obcerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok : 16. november 2012

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom/ alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na úcet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC KoŠice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladnicným dokladom, resp, výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z.vzneníneskoršfch predpisov. RVC Kosicenieje platcom DPH,

Ciíáí: *

"Rozum, ktorému môžeme porozumieť, nieje vecným rozumom. Bytosí', ktorú môžeme pomenovať, nie je
vecnou byfosťou.

Lao-c'

Sosrdečnýmpozvanfm,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KoŠÍce

RVC Košiceje členom Asodáde vzdeláv mosprávy. RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Infomnácie o vzdelávanf samosprávy näjd www.avs-rvc.sk IČO : 31268650, DIČ : 2021412756, ť. ú,:1274035053/0200


