
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Dátum konania: 22.2.2011(utorok) 
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: 
♦ Informácie o :  -  novele zákona o DPH a o Daňovom priznaní k DPH platnom od 1.1.2011  
                             -  zmenách pri  používaní registračnej  pokladnice  od 1.1.2011 
                             -  zmenách v zákone o dani z príjmov platných od 1.1.2011 
♦ Zmeny v Postupoch účtovania platných od 1.1.2011 
♦ Informácie o zmene výkazov SÚVAHA a VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok 2011  

a o spôsobe vykazovania údajov za predchádzajúce obdobie  
♦ Informácie o právnych predpisoch podľa ktorých sa bude zostavovať účtovná závierka za rok  2010 
♦ Zmeny v Zákone o účtovníctve platné pre rok 2010  
♦ Zostavenie účtovnej závierky, spracovanie POZNÁMOK podľa vypracovanej predlohy a 

„Opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky za rok 2010“ 
♦ Tlač Výkazov k DPH a účtovných výkazov exportom do FDF súborov podľa formulárov definovaných 

Daňovým riaditeľstvom SR 
♦ Windows verzie Podvojného účtovníctva a Skladov+Odbytu - rozdiely a novinky v porovnaní s Dos verziami 

 
Program seminára: 
       8.30  –   9.00     Prezentácia 
       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 30,- €  / 1 účastníka je potrebné uhradiť bankovým prevodom do 15.2.2011. 
      V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizovanie seminára, občerstvenie a pracovný materiál. 
 
      Dodávateľ      : POLYSOFT, Ing.Vladimír Polák, Račí potok 19, Košice 
                              IČO: 106 854 99   DIČ: 1030836301 
 

      Bankový účet: 520700-4202202573/8360 
 

      Variabilný   symbol:  - pre užívateľov softvéru Polysoft  201101+licenčné číslo (v softvéri v menu Servis) 
                                       - pre ostatných účastníkov            201101+IČO 
 

      Konštantný symbol : 0308 
 
Maximálny počet účastníkov je 40. Prihlásení účastníci budú zaradení podľa dátumu 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 na seminári. 
 
 
                                                                 Tešíme sa na Vašu účasť. 

POZVÁNKA  
NA  KONZULTAČNÝ  SEMINÁR 

                                                             

   Zmeny vo  výkaze DPH, používaní registračnej pokladnice od 1.1.2011, 
   legislatívne zmeny v účtovníctve platné pre účtovnú závierku za rok 2011, 

účtovná závierka za rok 2010. 
 


