Pozvánka na kurz
Název:
Anotace:
Forma:

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek
a sestavení směrnice v roce 2021
Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je
nutno přijmout.
Prezenční

Termín:

út 4. 5. 2021, 9:00 - 13:00, dopolední kurz

Rozsah:

1 den, 5 hodin

Místo:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory

Cena:

1 452 Kč

Obsah:

Lektoři:

Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je
nutno přijmout.
Obsah:
Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a
skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby,
které jsou zřejmě nejobtížnější částí účtování ve třídě 1.
Navíc získáte aktuální informace k zákonům o DPH a k zákonům o dani z příjmů, které se
týkají zásob.
• účty určené pro účtování o zásobách u podnikatelů, • náplň jednotlivých účtů, •
ocenění zásob (kromě zásob vlastní výroby), • technika ocenění úbytku zásob (materiálu
a zboží) při výdeji ze skladu, • vedení skladových zásob způsobem A nebo B, • zásoby
vytvořené vlastní činností (dříve zásoby vlastní výroby), • novela zákona o účetnictví od
1. 1. 2016 (uvedeno z důvodu podstatných změn metodiky účtování a vykazování
zásob), • zásoby přijaté či předané mimo účetní jednotku, • normy úbytků a ztratné, •
prodej nadnormativních zásob, přeskladnění (převod mezi sklady), • dar, odpad, vzorky,
• vedení skladu při traťových dodávkách, • reklamní akce, • konsignační sklad, • obaly,
• drobný hmotný majetek, • zásoby účtované do spotřeby, • změna účetního programu,
• bonusy a skonta, reklamace, • inventarizace a inventarizační rozdíly, • zákon o dani z
příjmu – fyzická likvidace zásob, • opravné položky k zásobám, • požadavky na Přílohu v
účetní závěrce, • vliv událostí po rozvahovém dni na účetní závěrku (zákon o účetnictví),
• chyby z hlediska účetní závěrky, • vnitřní kontrolní systém.
Ing. Dagmar Beránková - auditorka a daňová poradkyně, zkušená lektorka, soudní
znalkyně v oboru účetnictví

Poznámka:

V případě nepříznivé situace v naší zemi, bude seminář probíhat online.
Platbu proveďte: Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava var. symbol: 32 01
21 09 IČO: 47666439 DIČ: CZ47666439 Cena: 1.200 Kč + 21% DPH = 1.452,- Kč
V CENĚ JE ZAHRNUTO: - příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály
budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma - výuka lektora - výukové materiály
- certiﬁkát o účasti - občerstvení
DALŠÍ INFORMACE: Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na
adresu DTO CZ.
JAK SE K NÁM DOSTANETE: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava –
Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/ - z
ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/ - z
ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr
Dubina/ - z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/ •
Výstupní zastávka Mariánské náměstí!

