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Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. 

 
POZVÁNKA 

na seminář 

Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování DPPO  
 
Účetní závěrka  

 příprava včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou 

 povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech 

 závěrkové práce – časové rozlišení, dohadné položky, účetní versus daňové odpisy, účtování o dotacích 

 účtování darů, účtování o zásobách, účtování o odložené a splatné dani 

 účetní závěrka, sestavení povinných výkazů, schvalování, zveřejňování, povinnost auditu,.. 

 nové přílohy účetní závěrky podle jednotlivých kategorií  

Metodický pokyn GFŘ ke změnám v zákoně o DPH k § 77 a 78 v návaznosti na inventarizaci a práce 

související s účetní závěrkou 

Daňový pohled  

 časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmů 

 daňově neuznatelné náklady, vyloučené výnosy 

 položky zvyšující a snižující základ daně, daňové odpisy 

 daňové odpisy, uplatnění ztrát z minulých období, daňové rezervy 

 zálohy na další období, stanovení základu daně, paušální výdaj na auto 

 

Lektor:  Ing. Dana Vankeová  členka Výkonného výboru SÚ ČR, certifikovaná účetní 

 

Datum a čas:  čtvrtek 11. 1. 2018  9:00 – 13:00 (prezence od 8:30) 

 

Místo konání: Mariánské Lázně,   HŠ, Komenského 449 

 

Cena:   1.600,- Kč (vč. DPH)  v ceně je zahrnuto drobné občerstvení  

 

Úhradu proveďte převodním příkazem na účet č. 252192192/0300 u ČSOB Plzeň, VS 1831 

 

Přihlášky v písemné nebo elektronické podobě budou evidovány, na jejich základě budou účastníci informováni 

o případných změnách. 

Přihlášky jsou závazné a na jejich základě obdržíte fakturu – daňový doklad. 

 

uzávěrka přihlášek je 5. 1. 2018 

 

Při zrušení účasti bez předchozí písemné omluvy v době kratší než 5 pracovních dnů před konáním 

semináře, nebo nedostavení se na seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny (je možnost 

vyslat náhradníka). 
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