
Regionálnevzdelávaciecentrum Prešov
Námestiemieru 1, 08001 Prešov

RVCPrešov- 60/2018

Vás pozýva na seminár

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018

Ciel'ová skupina: ekonómky a účtovníčky, kontrolóri obcí, miest, VÚC

ORGANIZAČNÉPOKYNY:

Dátum konania: 11. december 2018/ utorok
Miesto konania: Prešov, OOK - estrádna sála

Námestie mieru 1
Lektor: Ing. Terézia Urbanová
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

ÚČASTNíCKYPOPLATOK:

pre členov RVCPO: 18,- € / účastník
pre nečlenov RVCPO: 33,- € / účastník
IBAN: SK490200 0000 002578922254
SWIFT (Ble) kód banky: SUBASKBX
VS: 1112

PROGRAM SEMINÁRA:

~ Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve

_ Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia
a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k
poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie
účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového
rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet
a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov

"* Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
'*'- Osobitosti účtovania*' Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová

klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. Prebytok, schodok, rezervný fond.

*' Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 6. december 2018

Prihlasovať samôžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cezwww.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame
realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVCPrešov.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVCPrešov: IČO31954120, DIČ2021241937

Pozvánka obsahuje 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. RVCPrešov nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských
práva ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát:
"Budete prekvapení, ako zázračne saveci usporiadajú, keď sa zbavíte ilúzie kontroly."

neznámy autor

Sosrdečným pozvaním,
Ing. DušanVerčimak, RVCPrešov

RVC Prešov je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk

RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
I~O: 31954120, DI~: 2021241937

Tel.:+421/51/773 4215, M: +421 915 910400, www.rvcvvchod.sk.rvcpo@rvcvvchod.sk


