Oznamujeme Vám, že Komora daňových poradců České republiky pořádá
mimořádný kurz, kód č. 410125

Účetní abeceda - 2022
Cíl:

Velmi srozumitelnou formou podat účetnictví a mzdy, zejména na příkladech od odborníků z praxe. Vhodné i jako
předpříprava na zkoušky daňových poradců. Budeme předpokládat, že posluchači mají základní znalosti
v účetnictví. Na závěr zpětná vazba formou on-line testu, komplexní příklad na vybrané téma. Vše co Vám sdělíme,
bude podloženo argumenty, vysvětleno. Možnost konstruktivní diskuse.

Termín:

23. – 27. května 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání:

Praha 1, ČSVTS Novotného lávka 5

Přednášející:

Mgr. Edita Ševcovicová, Ing. Jiří Pelák, Ing. Michal Ševcovic, Ph.D.,
Ing. Petra Vaněčková, Ing. Jan Vácha, Ing. Ivana Hamplová, Ing. Klára Honzíková,
Ing. Martina Hůlová,

Obsah kurzu:
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Základní pojmy, zásady a principy, uživatelé – J. Pelák
Předpisy upravující účetnictví, struktura výkazů – J. Pelák
Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – J. Vácha
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z účetního i daňového pohledu, zejména ve vazbě na praktické problémy. Upozorníme na
některé specifické operace a témata řešená Národní účetní radou v souvislosti s dlouhodobým majetkem.
Materiál, výrobky, služby, oceňování – M.Ševcovic
Vše k zásobám (pořizování, rozpracovanost, přírůstky, úbytky). Vysvětlíme principy oceňování jednotlivých složek zásob.
Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – M.Ševcovic
Provedeme vás inventarizací, a to včetně vyhodnocení inventarizačních rozdílů (manka, přebytky, záměny). Vysvětlíme rozdíl mezi
škodou a náhradou škody. Jak a kdy účtovat o smluvních sankcích. Zmíníme vliv na daně.
Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – P. Vaněčková
Operace s pohledávkami a závazky. Opravné položky, některé z nich zákonné. Výklad s praktickými příklady.
Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – E. Ševcovicová
Cizoměnová aktiva a pasiva. Objasníme, co je to nést kurzové riziko jako příčina kurzových rozdílů. Budeme aplikovat poznatky na různé
praktické situace. Každé řešení podpoříme argumenty.
Vybrané cizoměnové účetní případy – E. Ševcovicová
Postoupení pohledávek, opravné položky, zálohy, dohoda o změně měny
Zaměstnanci, kalkulace mezd – I. Hamplová
Základní informace týkající se kalkulace mezd zaměstnanců a povinných odvodů zaměstnavatele - sociální a důchodové pojištění,
veřejné zdravotní pojištění, srážková daň za fyzické osoby a dan ze závislé činnosti, povinné úrazové pojištění a odškodňování
pracovních úrazů, povinný odvod do státního rozpočtu za osoby zdravotně postižené. Vysvětlení rozdílu co je minimální mzda a
zaručená mzda; exekuce a insolvence a povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k exekutorům a insolvenčnímu správci.
Cestovní náhrady – I. Hamplová
Cestovní náhrady tak, abyste získali základní orientaci v této oblasti. Komu a za jakých podmínek cestovní náhrady přísluší, jak se
kalkuluje náhrada stravného za tuzemskou a zahraniční pracovní cestu, kdy vzniká práce přes čas na pracovní cestě, paušalizace
cestovních náhrad, důležitost směrnice o cestovních náhradách
Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – M. Hůlová
Definice, rozdíly, právní vyhodnocení, daňové souvislosti, rozsudky Nejvyššího správního soudu.
Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – M. Hůlová
Opravy minulých let z pohledu zákonných předpisů. Povinnosti účetních jednotek v souvislosti s prezentací účetní závěrky – výkazy
z pohledu velikosti účetní jednotky, výroční zpráva, zpráva o vztazích, povinnost auditu.
Křížové kontroly - K. Honzíková
Účetnictví v nadhledu. Pomocí křížových kontrol v účetnictví umíte hledat chyby a nesprávnosti, které se během účetního období
mohou v účetních záznamech objevit. Seznámíme Vás s logickými vazbami obratové předvahy a účetních výkazů. Ukážeme některé
z kontrol, které využívají auditoři při své práci a mohou pomoci i Vám.

Cena: Základní cena kurzu je 10.500 Kč vč. DPH.

Organizační zajištění: Miroslava Říčná, tel: 602 447 295, mail: ricna@kdpcr.cz
Vybrané mimořádné kurzy si objednejte na stránkách www.kdpcr.cz v nabídce vzdělávání. Objednavatel souhlasí se
zasláním účetních dokladů elektronickou cestou.

