Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborno-konultačný seminár

Účtovná závierka podnikateľov za rok 2011
Lektor

Ing. Miriam Matisová
asistent auditora SKAu, konateľ BENEFIT CONSULT, s.r.o., Nitra.

Termín

3. 2. 2012
9.00 - 14.30 h / prezencia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, Divadelná reštaurácia - Kaviareň (2. poschodie)
Divadelná ulica 3 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/os_tab.htm

Zameranie
seminára

Cieľom seminára je poskytnúť komplexné a aktuálne informácie potrebné pre správne
účtovné uzavretie roku 2011. Skúsená odborníčka podá výklad k príprave a správnemu
zostaveniu účtovnej závierky podnikateľskej účtovnej jednotky za rok 2011
s prihliadnutím na zmeny v legislatívnej úprave pre rok 2011 a zodpovie konkrétne otázky
účastníkov vyplývajúce z ich praxe.

Cieľová
skupina

Seminár je určený vedúcim ekonomickým pracovníkom a účtovníkom podnikateľských
subjektov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Program
seminára

Prehľad platných právnych predpisov,
zmeny a ich vplyv na účtovnú závierku
Riadna účtovná závierka, harmonogram
zostavenia účtovnej závierky
- bilančná kontinuita
- vysporiadanie účtov ktoré nesmú vykazovať k 31. 12. zostatok
- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov
roku 2011
- kontrola správnosti odpisov, ročné vysporiadanie DPH
Oceňovanie majetku v cudzej mene, valutové pokladnice, nadväznosti na cestovné
náhrady, oceňovanie pohľadávok, odpis
pohľadávok
Zabezpečenie úplnosti účtovníctva doúčtovanie skutočností týkajúcich sa
posledného mesiaca, kontrolné väzby
pred uzatvorením účtovných kníh, kontrola
vnútorných predpisov
Závierkové účtovné prípady
- dlhodobé záväzky a pohľadávky, ich
preúčtovanie v rámci analytických účtov
podľa zostatkovej doby splatnosti
- účtovanie inventarizačných rozdielov,
časové rozlíšenie, časová a vecná súvislosť

- účtovanie pohľadávky v prípade ak nie je
vystavený doklad pre dlžníka
- rezervy,
nevyfakturované
dodávky,
kurzové rozdiely
- opravné položky
- opravy chýb bežných účtovných období,
opravy chýb minulých rokov
Uzavretie účtovných kníh
- preúčtovanie nákladov a výnosov - vyčíslenie výsledku hospodárenia
- zistenie základu dane z príjmov
- vyčíslenie výsledku hosp. po zdanení
- uzavretie účtov hlavnej knihy
Zostavenie účtovnej závierky - zákonné
požiadavky na jej zostavenie, schválenie
účtovnej závierky, ukladanie individuálnej
účtovnej závierky do zbierky listín OR
- výročná správa, kto je povinný ju vyhotoviť
- nová štruktúra poznámok, ktorá sa
prvýkrát použije pri zostavovaní UZ k 31.
12. 2011
Zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku, overenie účtovnej závierky
auditorom
Diskusia
- odpovede na otázky účastníkov seminára

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
prihlášok

Ako
Ako sa
prihlásiť
prihlásiť

+ 27. 1. 2012
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej uzávierky, o ktorej sú informovaní registrovaní klienti e-mailom).

Prihlásiť sa na seminár môžete:
+ vyplnením on-line prihlášky na stránke www.akademiaplus.sk/os_tab.htm (odkaz na formulár
je súčasťou základných informácií o tomto seminári)
+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára - uveďte názov
a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy
+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou, faxom alebo e-mailom - formulár je
k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na stránke www.akademiaplus.sk/os_tab.htm
+ telefonicky - kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Účastnícky
Účastnícky
poplatok
poplatok

Poplatok za 1 účastníka štandardná cena so zľavou 5 % so zľavou 7 % so zľavou 10 %
s DPH
42,00 EUR
39,90 EUR
39,06 EUR
37,80 EUR
bez DPH
35,00 EUR
33,25 EUR
32,55 EUR
31,50 EUR
+ pravidelní účastníci seminárov Akadémie Plus môžu využiť vernostný program, umožňujúci
dlhodobé využívanie zliav až do výšky 10 % (viac na www.akademiaplus.sk/os_tab.htm)
+ pri účasti 3 a viac osôb z 1 subjektu na 1 seminári poskytujeme zľavu vo výške 10 %
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku. Zľavy nie je možné
sčítavať ani vzájomne kombinovať.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Zahŕňa kalkulované náklady na organizačné,
technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej
forme, občerstvenie (káva / čaj, minerálka) a obed, podávané v priebehu seminára. Požiadavku na bezmäsité
jedlo je potrebné nahlásiť pri prezencii účastníkov seminára.

Úhrada
Úhrada
poplatku
poplatku

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 27. 1. 2012
číslo účtu: 6626195003/1111
variabilný symbol - 0512 / konštantný symbol - 0308 / špecifický symbol - Vaše IČO
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č. 10719/S
IČO: 36640514 / IČ DPH: SK2022047280

+ daňový doklad - faktúra bude odovzdaná účastníkovi seminára pri prezencii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
+ v prípade úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri prezencii účastníkov potrebné
predložiť potvrdenie o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu, príkazu na úhradu
potvrdeného bankou alebo potvrdenky z internet bankingu.
Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezencii účastníkov seminára.
+ pri hotovostnej platbe bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.

Storno
Storno
účasti
účasti
Organizačné
Právo
a na
obsahové
zmeny
zmeny

Upozornenie
Upozornenie

Prihlášku je možné stornovať najneskôr 3 dni pred konaním seminára. V prípade neskoršieho
storna Akadémia Plus, s.r.o. poplatok nevracia, prihlasujúci subjekt môže vyslať náhradníka.
V prípade nepredvídaných okolností alebo inej nepriaznivej situácie si Akadémia Plus, s.r.o.
vyhradzuje právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára, prípadne na jeho úplné
zrušenie. O všetkých zmenách budú prihlásení záujemcovia informovaní písomne, telefonicky,
alebo e-mailom a informácia bude zverejnená tiež na www.akademiaplus.sk/klientskazona.htm.
V prípade zmien priamo súvisiacich s odbornou problematikou seminára (napr. nová
legislatívna úprava), bude program seminára aktuálne doplnený.
Počas seminára je bez výslovného súhlasu lektora a organizátora zakázané vyhotovovanie
akýchkoľvek zvukových alebo obrazových záznamov.
Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

