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POZVÁNKA
Téma:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK
2022 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE PRE ROK 2023

Dátum konania:

13. december 2022

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 14:00 hod.

Lektor:

Ing. Ondrej Baláž
Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je
spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej
Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na
vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu
PROLUC. Je tiež členom redakčnej rady časopisov "Dane a účtovníctvo v
praxi" a "Účtovníctvo, audítorstvo a daňovníctvo v teórii a praxi". V rokoch
2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s
Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní
legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.
Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky
najnovšie zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom
účtovníctve za rok 2022. Na webinári s Ing. Ondrejom Balážom si môžete
ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo
zostavenie súvahy či výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí,
ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného
účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej
jednotky. Program vychádza z najčastejšie kladených otázok za
minuloročné účtovné obdobia, a preto nebudú chýbať ani riešenia
konkrétnych závierkových problémov. Na uvedenom školení vás navyše
pripravíme na zmeny platné k 1. 1. 2023.

Program:

Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve.
• základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,
• prípravné práce pri účtovnej uzávierke,
Inventarizácia majetku a záväzkov.
• fyzická a dokladová inventúra,
• posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,
• inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,
Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke.
• doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,
• precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie
kurzových rozdielov,
• opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
• posúdenie reálnosti ocenenia,
• účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na
predaj
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Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti.
• splatná daň
• odložená daň
Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky.
• účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát,
• poznámky,
• výkaz Cash flow,
• výročná správa,
• ukladanie účtovnej závierky do registra v elektronickej forme
Uzavretie účtovných kníh.
Zmeny v účtovníctve v roku 2023.
Diskusia a odpovede na otázky.

Účastnícky
poplatok

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok

2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./

Kontakt:

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE
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PRIHLÁŠKA
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2022 A ZMENY
V ÚČTOVNÍCTVE PRE ROK 2023
/ ONLINE, 13.12.2022 /
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:

~ povinne ~

Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 30-dňový videozáznam zo školenia a
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 221213

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...
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