Pozvánka
na kurz č. PV412-01

Příprava pomocného analytického přehledu (PAP) I.
v rámci akreditovaného vzdělávacího programu

Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy
Proč se kurzu zúčastnit?
Od 1. 1. 2013 proběhne II. etapa zavedení povinnosti vést u vybraných účetních jednotek tzv. Pomocný Analytický
Přehled (zkratka PAP). Tato etapa rozšiřuje okruh účetních jednotek s povinností vést PAP na obce s více než 1 500
obyvateli a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí s aktivy nad 20
mil. Kč.
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. Ve vybraných účetních jednotkách se dotýká i nutných změn v organizaci práce a získávání
podkladů pro vedení účetnictví PAP.
Kurz poskytne účastníkům nezbytný teoretický základ pro orientaci v problematice PAP a připraví je na
dopady do každodenní praxe organizace.

Komu je kurz určen?
Zástupcům účetních jednotek (ekonom, účetní) s povinností připravovat od 1. 1. 2013 výstupy pro PAP.

Obsah kurzu
ÆÆ Legislativní úprava tvorby Pomocného analytického přehledu
ÆÆ Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu
ÆÆ Účtování pro sestavení Pomocného analytického přehledu
ÆÆ Dopady legislativních změn v souvislosti s PAP do každodenní účetní praxe

Termíny a místa
28. 8. 2012 - Jihlava | 4. 9. 2012 - Praha | 17. 9. 2012 - Brno | 25. 9. 2012 - Ostrava

Délka trvání
9:00 - 14:00

Cena
2.900,- Kč bez DPH | 2.320,- Kč bez DPH při současném objednání kurzu „Příprava pomocného analytického přehledu (PAP) II.“
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.

Přednáší
JUDr. Bohumír Čech - hlavní metodik společnosti GORDIC®
Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D. - analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC®

Společnost GORDIC® je největším dodavatelem v oblasti tvorby a implementace softwarového vybavení organizacím veřejné správy v České
republice. Společnost disponuje zázemím více než 300 autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality školící a vzdělávací činnosti firmy.
GORDIC spol. s r. o - Akreditovaná vzdělávací instituce MV ČR (AK/1-19/2012)
Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, DIČ: CZ47903783, E-mail: gordic@gordic.cz, www.gordic.cz

Pozvánka
na kurz č. PV412-02

Příprava pomocného analytického přehledu (PAP) II.
v rámci akreditovaného vzdělávacího programu

Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy
Proč se kurzu zúčastnit?
Kurz navazuje na kurzu Příprava pomocného analytického přehledu (PAP) I.
Při nesplnění povinnosti vést PAP hrozí účetním jednotkám podle § 37a zákona o účetnictví pokuty. Jde
o velmi komplikovanou záležitost, která vyžaduje detailní seznámení s prováděcími vyhláškami a jejich
přílohami. Ve vybraných účetních jednotkách se dotýká i nutných změn v organizaci práce a získávání
podkladů pro vedení účetnictví PAP.
Kurz poskytne účastníkům praktickou metodiku GORDIC®, vypracovanou na podporu vedení PAP,
seznámení se s kontrolními mechanismy pro zabezpečení správnosti PAP a konkrétními ukázkami
vedení evidence PAP v jednotlivých ekonomických modulech.

Komu je kurz určen?
Zástupcům účetních jednotek (ekonom, účetní) s povinností připravovat od 1. 1. 2013 výstupy pro PAP.

Obsah kurzu
ÆÆ Dopady legislativních změn v souvislosti s PAP v praxi
ÆÆ Analýza výkazu PAP
ÆÆ Sestavy potřebné pro sestavení výkazu PAP

Termíny a místa
2. 10. 2012 - Jihlava | 9. 10. 2012 - Ostrava | 16. 10. 2012 - Brno | 22. 10. 2012 - Praha

Délka trvání
9:00 - 14:00

Cena
2.900,- Kč bez DPH | 2.320,- Kč bez DPH při předchozím objednání kurzu „Příprava pomocného analytického přehledu (PAP) I.“
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.

Přednáší
JUDr. Bohumír Čech - hlavní metodik společnosti GORDIC®
Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D. - analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC®
Karel Kovář - metodik - analytik GORDIC®
Jana Minářová - metodik - analytik GORDIC®

Společnost GORDIC® je největším dodavatelem v oblasti tvorby a implementace softwarového vybavení organizacím veřejné správy v České
republice. Společnost disponuje zázemím více než 300 autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality školící a vzdělávací činnosti firmy.
GORDIC spol. s r. o - Akreditovaná vzdělávací instituce MV ČR (AK/1-19/2012)
Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, DIČ: CZ47903783, E-mail: gordic@gordic.cz, www.gordic.cz

