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Cieľová skupina: ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častf, VÚC, starostovia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚÍASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 26. február 2016 / platok pre členov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Kosice, Magistrát mesta Košice pre nečlenov RVC KE: 33,- /účastník

Trieda SNP48/A, Malá zasadačka IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová SW1FT(BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, zaciatok: 9.00 h VS:2602

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti 6. Osobitosti účtovania

účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2016 (postupy nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2015 íerpané v roku
účtovanía, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná 2016

účtovná závierka, finančné výkazy, rožpočtová - dobropisy
klasifíkácia, funkčná klasifikáda, kddy zdrojov) refundácia nákladov v priebehu účtovného obdobia

- koneäié zostatky na PRÚ a VRÚ rozpočtavých organizádf
2. Novela Zákona o účtovníctve a novela Postupov - preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia'IB

účtovania. Účtovanie novozisteného majetku a vysledok hospodárenia
bezodplatne nadobudnutého majetku v zmysle novety - výnosyzprostriedkovŠR
zákonaoúčtovníctve. - dotácie z ÚPSVaR na stravu a Skolské potreby

3. Vyrocnaspravak31.l2.2015 t - dotáda z ÚPSVaR na zabezpečenle vykonu osobftnéhov>*~*

c >
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4. Poznámky k 31.12.2015 - praktické vysvetlenie príjemcu^tabuíkovej a textovej časti - žisk z podnikatefskej íinnostiff\ ť .,
<1

,ft^ - finan&ié zábezpeky
5. FIN 1-12 Rnančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a - faytavky zo ŠFRB - účtovanie nájomného, fondu opráv

finančných operadách; vykazovanie mimorozpočtových a finančnej zábezpeky
príjmov vo FIN 1-12 - školská jedáleň, sodálny fond, <

7. Závereäiy účet, prebytok, schodok, príkladypodnikatďská činnosf, depozit, dary
rozpočtového hospodárenia obcí, rezervnýfond

8. Diskusia

v . : vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej spravy, vzor textovej časti Poznámok

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 22. fébruár 2016

Prihlasovať sa môžete mailom, teiefonicky, faxom, aiebo cez www.rvcwchod.sk. Piatby vloíného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na ličet FtVC Koäice.

Táto pozvánka slúži ako úttovný doklad. Identifikačné údaje RVC KoSice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spoiu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorf dokfad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysie zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
Cftát: .

"Zodpoveďnosťza svojefinancie vezmite do vlastných rúk. Buď budete pánmi penazi, alebo ich otrokmi.."
Robert Kiyosakf

So srdečným pozvaním.
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC KoSice je členom Asodácle vzdetávania samosprávy. RVCKošfce,Hti 68,04001 KoSÍtff
Informácieovzdelávanfsamosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650. DIČ: 20214U756


