Pozvánka
na kurz č. PV412-05

Konsolidace účetních výkazů I.
v rámci akreditovaného vzdělávacího programu

Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy
Proč se kurzu zúčastnit?
V závěru roku bude vydána vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů - konsolidační vyhláška, která ukládá
vybraným účetním jednotkám a některým obchodním organizacím předávat účetní data do centrálního systému
účetních informací státu za účelem konsolidace (sestavování) účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky. Tímto opatřením budou mít vybrané účetní jednotky a obchodní organizace ovládané a řízené územními samosprávnými celky a státem další informační povinnosti v oblasti výkaznictví a to od 1. ledna 2014.
Při nesplnění této povinnosti hrozí účetním jednotkám podle § 37a zákona o účetnictví pokuty. Jde o velmi
komplikovanou záležitost, která vyžaduje detailní seznámení s prováděcími vyhláškami a jejich přílohami.
Kurz poskytne účastníkům nezbytný teoretický základ pro orientaci v problematice konsolidací. Doporučujeme využít obou navazujících kurzů z důvodu zcela nového způsobu výkaznictví, které není
popsáno v žádné odborné literatuře.

Komu je kurz určen?
Zástupcům účetních jednotek (ekonom, účetní, metodici) s povinností připravovat výstupy pro PAP.

Obsah kurzu
ÆÆ Konsolidační celky
ÆÆ Obecná pravidla konsolidace
ÆÆ Početní pravidla konsolidace na příkladech
ÆÆ Obsahové vymezení položek účetních výkazů
ÆÆ Diskuze

Termíny a místa
18. 6. 2013 - Ostrava | 24. 6. 2013 - Jihlava | 25. 6. 2013 - Praha | 2. 7. 2013 - Brno

Délka trvání
9:00 - 14:00

Cena
2.750,- Kč bez DPH
Účastníci kurzu budou moci objednat navazující kurz „Konsolidace účetních výkazů II.“
za zvýhodněnou cenu 1.750,- Kč bez DPH (kurz se uskuteční až po vydání vyhlášky a konsolidačního manuálu).
Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti
je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován.
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