
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum konania: 30.01.2014 (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: 
� Informácie o právnych predpisoch, podľa ktorých sa bude zostavovať účtovná závierka za rok 2013 
� Zostavenie účtovnej závierky za rok 2013, vypracovanie Poznámok podľa vypracovanej predlohy 

a Opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky za rok 2013, ukladanie závierok do zbierky listín 
� Informácie:    

- o novele zákona o účtovníctve 
- o zmenách pre zostavovanie ÚZ pre podnikateľské subjekty  podľa Opatrení MF /15464/2013-74  pre 

mikro účtovné jednotky  
- o zmene Postupov účtovania a o účtovnej závierke pre podnikateľské subjekty účtujúce 

v jednoduchom účtovníctve platných pre rok 2013 
- o novele Zákona o DPH platnom od 1.1.2014  
- o  kontrolnom výkaze k DPH a o spôsobe predkladania na DÚ  
- o novele zákona o dani z príjmov platnej od 1.1.2014 
- o výpočte daňových odpisov Dlhodobého majetku - zmeny platné od 1.1.2012   
- o zákone o obmedzení  platieb v hotovosti 
- o zmenách v zákone o ERP 
- o zmenách v exekučnom poriadku a o zasielaní ročného vyúčtovania exekučných plnení za ex. titul 
- o nových povinnostiach pri založení spoločnosti vyplývajúcich z novely Obchodného zákonníka   
  a zákona o obchodnom registri 
 

� Zmeny vo Windows verziách Podvojného účtovníctva, Skladov+Odbytu, Dlhodobého majetku. 
 
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 26.1.2014. 
      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: 106 854 99   Dič: 1030836301 
 

     Bankový účet: 520700-4202202573 / 8360             Konštantný symbol : 0308 
 

     Variabilný symbol: - pre užívateľov softvéru Polysoft  201401+licenčné číslo (v softvéri v menu Servis) 
                                   - pre ostatných účastníkov            14+IČO 
 
Maximálny počet účastníkov je 40. Poradie účastníkov bude určené 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 pri prezentácii. 
 
                                                                 Tešíme sa na Vašu účasť. 

POZVÁNKA  
NA  KONZULTAČNÝ  SEMINÁR                                                              

  Účtovná závierka za rok 2013, 
 zmeny v účtovníctve platné pre rok 2013, prehľad zmien pre rok 2014  

  


