ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA 2020
NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ, ZMĚNY PRO ROK 2021
Termín konání:

čtvrtek 4. února 2021 v 9:00 hod. (ukončení okolo 14,:0 hod.)
Možnost zakoupení kompletního videozáznamu a materiálů, s možností
následných dotazů

Místo konání:

online (popř. kombinací online školení a malého počtu prezenčních účastníků
v Rychnově nad Kněžnou) - živým vysíláním – obraz a zvuk (školitelka i prezentace),
s možností přímých dotazů účastníků do chatu či ústně (není třeba žádného
speciálního vybavení, pouze PC, tablet či telefon s internetem). V případě zájmu
s účastníkem předem vyzkoušíme.

Pořadatel:

c. k. daňová kancelář, a.s.

ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje
Přednášející:

Mgr. Ing. Dagmar Christophová, daňový poradce, auditor, soudní znalec

Pro neziskové subjekty účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., či účtující v jednoduchém
účetnictví neziskovek (vyhláška č. 325/2015 Sb.).
Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavřením účetnictví 2020.
Účetní operace na konci roku, dary, dotace, inventarizace, uzavření účetnictví, sestavení účetní
závěrky za rok 2020 ve správném rozsahu, zveřejnění a další externí povinnosti.
Příprava přiznání 2020 včetně povinných příloh.
Novely účetních předpisů 2021, informace o schválení novel daně z příjmů.
Z obsahu vybíráme:
 Pro neziskové subjekty účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. – spolky, evidované právnické osoby dle
zákona o církvích, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek
atd.
 Vhodné i pro neziskové organizace účtující v jednoduchém účetnictví – zdanění je dle stejných
principů, účetní vyhláška pro jednoduché účetnictví č. 325/2015 Sb. vč. výkazů v jednoduchém
účetnictví
 Novelizace účetních předpisů 2020 a 2021
 Efektivní kontroly správnosti a úplnosti před uzavřením účetnictví 2020
 Kontrola a doložení zůstatků rozvahových účtů – projití jednotlivých účtů a návod, jak
inventarizovat, čím a jak dokládat zůstatky, na co si dát pozor u daného účtu
 Inventarizace – co se vše musí v rámci inventury odsouhlasit (posouzení hodnoty), možnosti
periodických inventur (jak si lépe rozdělit práce)
 Kontrola pohybů na účtech jednotlivých nákladů a výnosů
 kontrolní mechanismy a propočty – analýzy, porovnání, propočty pro nejrychlejší odhalení chyb
 Vybrané účetní problémy - praktické příklady na problematické účetní postupy – časté chyby,
připomínky k problémům v účtování na jednotlivých účtech.
 Problematické účetní případy (dotace, dary, časové rozlišení nákladů a výnosů, inventarizační
rozdíly, kurzové rozdíly, dohadné položky, odpisy atd.).
 Účetní operace na konci roku
 Opravy účetních chyb a jejich dopady
 Hlavní a vedlejší činnost pro účely výkazu zisku a ztráty a pro správné zdanění u úzkého základu daně.
 Sestavení účetní závěrky za rok 2020 ve správném rozsahu dle kategorie účetní jednotky. Schválení,
zveřejnění a další externí povinnosti.
 Audit 2020
 Výroční zpráva 2020.
 Příprava daňového přiznání 2020 včetně povinných příloh – stanovení širokého/úzkého základu daně,
odpočty, slevy, upozornění k vyplnění daňového přiznání. Nové termíny pro podání daňového přiznání.
 Nové výklady, aktuální interpretace Národní účetní rady.
 Informace o aktuálním stavu projednání novel souvisejících daňových předpisů 2021.
 Zápis skutečného majitele do rejstříku – mnohé výjimky dle nového zákona 2021.



Dotazy a příklady.

Odpovědi na dotazy: Dotazy týkající se problematiky semináře doporučujeme zaslat předem na e-mailovou
adresu: info@ckdanovakancelar.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky. Pokud tazatel nechce být
jakkoliv v rámci přednášky zveřejněn, uveďte to prosím v dotazu.
Studijní materiály:
Cenové podmínky:

Účastníci obdrží podkladový materiál, nikoliv znění zákonů. Doporučujeme proto mít
k dispozici znění zákona o daních z příjmů a účetních předpisů.
Cenu uvedenou na přihlášce uhradíte předem na fakturu.
V ceně jsou zahrnuty rozsáhlé podkladové materiály c.k.

------------------------------------------------------------zde oddělit--------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na seminář dne 04.02.2021
Prosíme vrátit nejpozději do 0302.2021 na adresu Rychnov n. Kn., Komenského 41, počet účastníků je omezen.
Pozdější přihlášky přijmeme v případě, že bude ještě volná kapacita, nemůžeme však garantovat dodání literatury.
Posíláte-li přihlášku mailem (lenka.lorencova@ckdanovakancelar.cz), zkontrolujte si prosím její potvrzení, které zasíláme
obratem. Storno přihlášky přijímáme z organizačních důvodů pouze do 03.02.2021.
V případě pozdějšího storna či neúčasti se objednatel zavazuje uhradit plnou cenu školení.

Název a sídlo, DIČ:
Telefon, e-mail (prosíme o pečlivé vyplnění):

Cena bez
DPH

Objednáváme
Účastnický poplatek (Rychnov nad Kněžnou)
Úč. poplatek za druhého a další účastníky z téže firmy

1562,-1479,--

Cena
vč.
DPH
1890,-1790,--

Pro člena
HK bez
DPH
1479,-1479,--

HK vč.
DPH

Počet ks

1790,-1790,--

Pokud se na základě Vašeho doporučení zúčastní semináře nový účastník (objednatel), který se u nás doposud
neškolil, získáte slevu 300 Kč na Vámi vybrané školení.
Účastník 5 školení získá slevu 50 % na jedno školení. Účastník 6 školení zaplatí cenu 5 školení.

Pokud se z jedné firmy přihlásí více účastníků, každý obdrží na svůj email odkaz pro přihlášení.
Jména účastníků a forma účasti (výběr pouze pro případ, že bude konáno i prezenční školení) – zaškrtněte
prosím jednu možnost:
Jméno

Výhradně
osobně

Člen Hosp. komory: ANO / NE
Podpis:

Preferuji
osobně

Online

Videozáznam
s materiály

Emailový kontakt pro zaslání odkazu
pro přihlášení

