Pozvánka
na kurz č. PV412-04

Novinky v účetnictví roku 2013, účetní a finanční výkazy
v rámci akreditovaného vzdělávacího programu

Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy
Proč se kurzu zúčastnit?
Od 1. 1. 2013 vešly v platnost mnohé novelizace zákonů a vyhlášek. Novelizace se dotkla jak zákona o účetnictví,
tak i technické vyhlášky řešící pomocný analytický přehled. Na světlo se také dostal návrh „konsolidační vyhlášky“.
Všechny tyto novelizace stojí za uvážení.
Kurz poskytne účastníkům poznatky o posledních změnách legislativy platné pro rok 2013. Pokusí se
vysvětlit podstatu, rozvržení, význam a algoritmy účetních a finančních výkazů v softwaru. Ve svém závěru
seznámí účastníky kurzu se změnami v pomocném analytickém přehledu a návrhem konsolidační vyhlášky.

Komu je kurz určen?
Účetním, ekonomům a starostům územních samosprávních celků, účetním a ředitelům příspěvkových organizací.

Obsah kurzu
ÆÆ Legislativní změny v účetnictví pro veřejnou správu.
ÆÆ Konstrukce, význam a algoritmus tvorby rozvahy, výsledovky a přílohy.
ÆÆ Konstrukce, význam a algoritmus tvorby výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vl. kapitálu.
ÆÆ Konstrukce, význam a algoritmus tvorby finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů.
ÆÆ Konstrukce výstupu DPH – daňového přiznání a daňové doloženosti.
ÆÆ Změny v pomocném analytickém přehledu.
ÆÆ Podstata konsolidace a účetní činnosti s tím spojené.

Termíny a místa
pro ÚSC
pro PO

Praha 26. 2. 2013 | Jihlava 4. 3. 2013 | Ostrava 5. 3. 2013 | Brno 12. 3. 2013
Praha 19. 3. 2013 | Jihlava 25. 3. 2013 | Ostrava 26. 3. 2013 | Brno 2. 4. 2013

Délka trvání
9:00 - 14:00

Cena
1.750,- Kč bez DPH
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.
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