
 

    P O L Y S O F T , ekonomický softvér, školenia, poradenské služby, Hroncova 3, Košice                                  

  
 
 
 
 
 
 
Dátum konania: 26.01.2017 (štvrtok) 
Miesto konania: Stavoprojekting a.s., Letná 27, Košice (zasadačka na 1.poschodí) 

                                                                                          (zastávky MHD pri Amfiteátri, resp. pri TU Košice) 

Lektor              : Ing. Anna Poláková, audítorka, číslo licencie 340. 
 

Obsah seminára: 
 

� Zmeny v legislatíve účinné v roku 2016 a platné predpisy pre zostavenie účtovnej závierky za rok 2016, 
� Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupin, príklady zatriedenia k 1.1.2016 a k 1.1.2017, 
� Výkazy pre  zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2016 (obsahová náplň, rozdiely medzi  mikro, malými a veľkými 

účtovnými jednotkami), 
� Spoločnosť v kríze, úpadku, sledovanie finančných ukazovateľov, vyplývajúce povinnosti a zodpovednosť 

konateľov spoločností 
� Inventarizácia majetku, interné smernice, analytické členenie účtov pre potreby zostavenia účtovnej závierky, 
� Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady  

- účtovný a daňový pohľad na tvorbu rezerv od 1.1.2016, opravné položky, odpis pohľadávok, 
      - inventarizačné rozdiely, nevyfakturované dodávky, kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov  
         v cudzej mene pri dodaňovaní záväzkov podľa §17/27, 
     - spôsob výpočtu splatnej dane z príjmov a daňovej licencie, dokladovanie neúčtovných pripočítateľných  
         a odpočítateľných položiek, 
     - vybrané položky účtovnej závierky - dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, tvorba účtovných a daňovo  
         uznaných opravných položiek k pohľadávkam. Operatívna evidencia – vzor. 
� Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016, vzory Poznámok podľa vypracovanej predlohy 

a Opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky za rok 2016, ukladanie závierok do zbierky listín, 
� Informácie:  

- o novele Zákona o DPH platnom od 1.1.2017, /Rozdiel medzi dodaním tovaru zahraničnou osobu a 
nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ k 1.1..2016/ 

- o zmenách v kontrolnom výkaze DPH 
- o novele zákona o dani z príjmov platnej od 1.1.2017 a vybrané okruhy problémov pri podávaní DP za rok 2016 
- o zmenách v transférovom oceňovaní a vedení povinnej dokumentácie u  spriaznených osôb  za rok 2016  
 

Program seminára: 
 

       8.30  –   9.00     Prezentácia, káva,  čaj 
       9.00  – 12.00     Odborný výklad - 1.časť  
     12.00  – 12.30     Občerstvenie 
     12.30  – 15.30     Odborný výklad - 2.časť 
 
Organizačné pokyny: 

      Účastnícky poplatok 35,- €  / 1 účastníka je potrebné uhradiť bankovým prevodom do 23.1.2017. 
      V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizovanie seminára, občerstvenie a pracovný materiál. 
      Dodávateľ: POLYSOFT, Ing.Vladimír Polák,  Račí potok 19, 040 01 Košice  Ičo: 106 85499 Dič: 1030836301 
 

      IBAN: SK31 8360 5207 0042 0220 2573   Konštantný symbol : 0308 
      Variabilný symbol: - pre užívateľov softvéru Polysoft  201701+licenčné číslo (v softvéri v menu Servis) 
                                    - pre ostatných účastníkov            17+IČO 
 

Maximálny počet účastníkov je 40. Poradie účastníkov bude dané dátumom úhrady. 
Mená účastníkov seminára oznámte mailom na polysoft@polysoft.sk alebo � 055 / 79 99 711. 
Prihlásení, ktorí prekročia počet 40 účastníkov, budú upovedomení a účastnícky poplatok im bude vrátený. 
V prípade nemožnosti zúčastniť sa na seminári nie je nárok na vrátenie poplatku, je možné poslať náhradníka. 
Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku dostanú účastníci pri prezentácii. 
 
                                                                 Tešíme sa na Vašu účasť. 

Pozvánka na Konzultačný seminár                                                              

  ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA  ZA  ROK  2016, 
 zmeny v účtovníctve platné pre rok 2016, informácie o zmenách  pre rok 2017  


