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Cieľová skupina: ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ, VÚC/ štatutári, kc r^lfffi P~f2^0;q
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ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY P<!>PLATOK: mm
ť".
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Vf^we: r.Dátum konania: 11. december 2019 / streda pre členov RVC H ŕ?r'7"/'20,- /účastník ^c/ n-
,-f

It.4-' <,"; '/ ^y
Miesto konania: Magistrát mesta, Malá zasadačka pre nečlenov RV tKC: 3G, C/ucastník

TriedaSNP48/A,Košice IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, zafiatok: 9.00 h VS:1112 á ^

PROGRAM SEMINÁRA:
<

1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosťa účtovná uzávierka
2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných knfh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia

azaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k
poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúctovanie
účtovných prfpadov bežného účtovného obdobia; zaúctovanie odpisov, zaúčtovanie Časového rozlíšenia
nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúctovanie
splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskejjedálne

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

6- ROZPOČtové Pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová
klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. Prebytok, schodok, rezervný fond.

7. Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, tektor, prenájom pnestorov, orgnizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 6. december 2019

Prihlasovať samôžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvYchod.sk. Platby vložného odporúčame reaJizovať
prevodnym príkazom vopred na účet RVC KoŠice.

Táto pozvánka slúžl ako úctovný doklad. Identifíkačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, Dlč 2021412756

^^ink^^ľJ^^^iú^f^?J11.k<ÚÍ^!^nfÍ^aJďu^
z _účt". ° úhrade P°Platku tvorí dokfad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona í.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je ptatcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie j-e možné 20 seminára realizovaf obrazové a zvukové záznamy. V prfpade neospravedlnenej neúčasti vložne
nevraciame, máte možnosť poslať náhradnlka. Odhlásiťsa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.

Citát: .

"Peníaze niekedy robia ďalsie pemaze, niekedy zasa dlky. Záležína ich majíteľoch. "
Lech Przeczek

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomfra Borošová/ RVC Košice

RVC Koiice je členom Asociáde vzdelávania samosprávy. RVC Koilcc, Hlavná 68,040 01 Koäice
Infonnácie o vzdelávaní samosprävy: www.avs-rvc.sk IČO: 31Z6S650, DIČ: 2021412756

Tel.: +421/55/6841161, +421 0905 883 099 www.rvcwchod.sk ivcke@stonline.sk


