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Ciefová skupina: ^*
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ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚCApŕt WPĽÄTOKT~w-

Vyfeevujo:11
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Dátum konania: 10. december 2014/streda pre členov RVC KE: 18,-   /ucastííík
pre nečlenov RVC KE: 33,- /účastník

Miesto konania: Košice, Magistrát mesta Košice,
č. úČtu: 1274035053/0200

Trieda SNP 4S/A, Malá zasadačka
IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:1012
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PROGRAM SEMINÄRA: ^s ^. .'^ -<L ^
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1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka -ď;' ^
.-. V- ŕ

-\2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh : kontroia bilančnej kontinuity; inventarizácia

a zaúctovanie inventarizaťnych rozdíelov, zaúčtovanie účtovnych prípadov na účtoch, ktoré k
poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; úétovanie kurzových rozdielov;
doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúétovanie odpisov, zaúčtovanie
časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia;
výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z pnjmov

4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Vykaz ziskov a strát, Poznámky
5. Osobitosti účtovania

6. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová
klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. Prebytok, rezervnyfond.

7. Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár/ občerstveníe, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 4. december 2014

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

Táto pozvánka slúŽI ako úČtovný doklad. IdentifikaČné údaje RVC KoSice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuj'e všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným 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. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nieje platcom DPH.

Ciíát: <

"Nebojím sa zajírajška, lebo som videl včerajšok a milujem dnesok. "
WUUamÁUenWhite

So srdečným pozvanfm,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košk^je čtenom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVCKoitce,Hlavná68,04001 Koäice
Informáde o vzdelávanf samosprávy : www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, c.ú.: 1274035053/0200


