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Vás pozýva na seminár
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CieFová skupina: eiconómky a účtovníčky miest, obď, MČ Košíc, VÚC tftíff^. rs.-..^ľUnluŕiiŕ*<uu>u< >m*ffi*^"rf ť ^ŕfci^m"-
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Dátum konania: 13. december 2017 /streda Pre cl^noy.^y  ^-f_/ Í.?actníl. r

Miesto konania: Kosice, Magistrát mesta Košice pre neČlenov RVC KE: 33,-G/účastník
Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka ]BAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová SWÍH (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezenda: od 8.30 h, zaďatok: 9.00 h VS:1312
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PROGRAM SEMINÄRA:

^i^ ^. .1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka *

2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných knlh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie

inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie úítavných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného
obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdietov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného
účtovného obdobia; zaučtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlSenia nákladov a výnosov; opravné položky,
rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúftuvanie splatnej dane z príjmov

4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnq zámerky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
5. Osobitosti účtovania

6. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejäie ustanovcnia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia,
výkaz FIN 1 -12. Prebytok, schodok, rezervný fond.

7. Diskusia

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za semínár, obcerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 8. december 2017

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

Táto poivánka slúíi ako účtovný doklad. IdentifikaČné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412755

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
.*

z úČtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorskýctí práv a ochrany
osobností nie Je možné 20 seminára realizovaf obrazové a zvukové záznamy.

Cltát: .

" Nikdy neporastíeš, pokíaľ sa nepokúsiŠ urobiť nieco nad rámec toho, čo sí uz zvládol. ."
R. W.Emerson

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Koiice je členom Asociácíe vzdelávanla samosprávy. RVCKoiice,Hlavna68,04D01 Koiice
Informácie o vzdelávaní samosprävy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Tel.:055/6841161,0905 883 099 www.rvcvychod.sk rvcke@stonline.sk


