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POZVÁNKA
na seminář

Uzavření roku 2017
Příprava na účetní závěrku ve vazbě na daň z příjmů
a novinky Účetnictví podnikatelů pro rok 2018

přednáší:

paní Ing. Jana PILÁTOVÁ
prezidentka Svazu účetních ČR, daňová poradkyně, auditorka

v učebně - Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., – v centru města vedle Domu kultury
Termín konání:

pátek 26. ledna 2018 od 09. 00 hod.,

V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat:
• operacím, na které nesmíme zapomenout před uzavřením účetních knih a sestavením účetní
závěrky,
• vazbám mezi účetnictvím a dani z příjmů,
• novinkám, které přinesl „daňový balíček“ účinný od července 2017.
Operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení,
dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty,
které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň).
Účetní závěrka (zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není
povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích).
Vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů – u jednotlivých účetních témat budeme věnovat pozornost
i problematice daně z příjmů, tzn., jaké podklady budeme potřebovat z účetnictví pro správné
sestavení daňového přiznání a jak správně „sladit“ analytické účty s potřebami daní.
Novinky účetnictví podnikatelů pro rok 2018 a jeho dopady do účetnictví, eventuálně vliv na účetní
závěrku za rok 2017; změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku; daňový režim
zálohy na výplatu podílu na zisku; vratitelný přeplatek na dani z příjmů aj.
Posluchači obdrží písemný materiál lektorky.

Poplatek za účastníka 1.550,- Kč, za člena ZO SÚ 1.350,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí
nad Labem, č. ú. 515182333/0300. KS 0308, VS číslo 0318. Platba v hotovosti, jen výjimečně před zahájením
semináře.
Doprava: z Mírového náměstí směr Dům kultury cca 150m pěšky. Pokud pojedete autem, tak využijte parkoviště
vedle benzinové stanice OMW nebo v okolí.
V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení (nápoje, bageta).
Přihlášky přijímáme do 19. 1. 2018. Nejsme plátci DPH.
V Ústí nad Labem dne 1/12/2017

Martin PETR, předseda SÚ Ústí nad Labem
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA – Účetní závěrka dne 26. 1. 2018
na seminář „Uzavření roku 2017…“ dne 26. 1. 2018 přihlašujeme …………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali jméno (-a)
adresa plátce:
na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 0318.
telefon:
v ……………………………….

e-mail:
razítko a podpis

