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Vás pozýva na seminár RVC K  2020/7

"l^

Čtovníctvo a rozpočtovníctvo or 3CE v r< u 2020.^ď

Nevyčerpané prostriedky z rc4 u 2019 loužité v roku _ 320.
Tl

tyéňye^ fsytsa r-uyww
CieFová skupina: ekonómky a účtovnféky obcf, miest, MČ, VÚC, štatutár LtateEitótíL

t\cn^?of^ítVtH

ORGANIZAČNÉ POKYNY: úeASTNÍCKJfSrmE Čfslv ES7C\/)Í'\ŕf<
Dátum konania: 26. február 2020 / streda pre členov R í .KEL^^fí,TX^M<uitn k C^J

^

Miesto konania: Magistrát mesta, Malá zasadačka pre nečlenoi ^Íľ 36,-  /účastr^;;:;^/)i^ J
4^Trieda SNP 48/A, Košice IBAN:SK51O>9frwefreeM ms sosS

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová SWIFT(BIC) kód banky:SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, zaäatok: 9.00 h VS:2602 boG

PROGRAM SEMINÁRA:

1. PrehFad vybraných právnych predpisov vobfasti úétovnfctva a rozpoétovníctva vroku 2020 (postupy účtovania,
indMduálna dctovné zävierka, konsolldovaná úftovna zévlerka, flnaróné vykazy, rozpoctová klasmtócia.ekonomUä
klasifikácia, funkéná klasifikácia, kódy zdrojov)

2. Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabulkovej a textovej éasti
3. Úétovanie a rozpočtovanie:

koneíniŕch zostatkov na prijmových účtoch, výdavkových ťičtoch a samostatných úctoch rozpoftovÝch organizátíí
dobropisov

- refundácií *

školského stravovania t.~*t

darov Y~

- podnikateískej íinnosti (zisku z PČ) .^
výsledku hospodárenia

^.

depozrtu '^ J^ ->+.ľ
'B

fínanínÝch zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania,....
4. Záverečný tíčet (podstata, obsah), prebytok/schodok (defínfda). rezervný fond (tvorba a použitie}:

úftovaníe nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 použrtých v roku 2020
- učtovanie tvorby a použftia rezervného fondu

5. Výročná správa k 31.12.2019

CD: vzor Záverečného ťičtu, vzor VýroČnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vo vfoínom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 21. február 2020

Prihlasovať sa^môíete mallom, teiefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vSožného odporóčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Kosice.

Táto pozvánka stúžj ako účtovný doklad. Identffikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DÍČ 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladnieným dokladom/ resp. výpisom z účtu
o úhrade poplatku tvon' dokiad pre zúčtovanäe. Účastnfcky poplatokje stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení ŕ

neskorších predpisov RVC Košice nie Je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnostä nJe je moŽné zo
^ľľľ^.1eaii^ť=?b-ra!^é.a zvu,kovf já!n?nllv'v prípade "eospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame, máte možnosť poslať
náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konanfm podujatia.
Gtát:

Človek účtuje osudu vídy to, co mu chyba. dvojnásobne tak vysoko akc to, c-o míff

Gottfi-ied Keller
So srdečným pozvaním, Ing. Ľubomíra Borosová, RVC Košice

RVC Košice Je členom Asoclácie vzdelávania samosprávy. RVCKošlce,Hlavná68,04001 Košlce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268S50, DIČ: 2021412756

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


