Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
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VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY VO FIRME Z VIACERÝCH
POHĽADOV PODĽA SÚČASNEJ PLATNEJ LEGISLATÍVY V SR
Termín:
Miesto konania:
Lektor:
Program:















5. október 2017 o 8:30 hod.
V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava
Ing. Miriam MATISOVÁ, BENEFIT CONSULT, s.r.o., Nitra

Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v účtovných jednotkách. Osobitosti vedenia pokladničnej agendy pre klientov štátnej
pokladne. Pokladničné limity, dodržiavanie Zákona o finančnej kontrole, Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi, ostatné evidencie súvisiace s pokladničnými
dokladmi, hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie papierové pásky, kópie a originály
pokladničných dokladov.
Platby v hotovosti a vystavovanie pokladničných dokladov z pohľadu platnej legislatívy.
Posudzovanie platieb v hotovosti, strop hotovostných platbám, zavedenie inštitútu firmy v úpadku, vykonanie platby
v zahraničí, pôžičky od spoločníkov, denný limit zostatku v pokladni.
Spoločnosť v kríze, osobitné povinnosti štatutárneho orgánu, plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje podľa Obchodného
zákonníka ( kedy hrozí spoločnosti úpadok alebo jej úpadok hrozí?). Možnosti riešenia firmy v kríze, pohľad banky pri
poskytnutí úveru pri hodnotení ukazovateľov EFA.
Spoločnosť v kríze -zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje, vedomosť veriteľa o kríze, zákaz vrátenia vkladu
spoločníkom (Zmena účtovných metód a zásad s vplyvom na výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie, posúdenie
časového rozlíšenia).
Záporný stav v pokladnici (možnosti riešenia), vysoké účtovné zostatky v hotovosti a posúdenie možností účtovnej jednotky.
Posudzovanie situácii, či firma mala alebo nemala hotovosť na zaplatenie povinností voči štátu...( účinná ľútosť, trestný čin).
Stop pôžičkám v hotovosti . Ako má firma dotovať pokladnice, vrátenie pôžičky spoločníkovi firmy, bezúročné pôžičky.
Pôžičky od spoločníkov (konateľov), pôžičky spoločníkom. Pravidlá nízkej kapitalizácie.
Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie vo firme, terminálové platby, evidencia prísne zúčtovateľných tlačív,
poskytnutie záloh a ich vyúčtovanie, evidencia cenín, výplata miezd cez pokladňu, zákonné a dobrovoľné inventarizácie
pokladničnej hotovosti, vzor smernice.
Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára.

48,- € s DPH

Účastnícky poplatok:
(40 € bez DPH)
*je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.
ÚČASTNÍCI SEMINÁRA OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL.
Záväznú prihlášku zašlite do 2.10.2017 poštou, osobne alebo e-mailom na horeuvedenú adresu. Do tohto
termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu:
Č. ú.: 2628800766/1100, KS 0308, VS 5101711, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012,
IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo
Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú
pozvánku. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.
PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave
PRIHLÁŠK A
na odborný seminár „Vedenie pokladničnej agendy“ – 5.10.2017
Názov a adresa zamestnávateľa

tel. číslo: ................................................

1.............................................................

...............................................................

e- mail: ..................................................

2.............................................................

...............................................................

IČO: .......................................................

3.............................................................

...............................................................

IČ DPH: .................................................

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................

DIČ: .......................................................

Meno a priezvisko

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla účtu
na prihlášku a pri platbe uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie, resp. firmy (IČO) ako špecifický symbol (ŠS).
A) Účastnícky vo výške ....... € bol uhradený dňa .............. z č. ú: .......................................................................................................
B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom .
------------------------pečiatka a podpis

