Národní účetní rada
Vás zve na

7. ročník odborného semináře,

který se koná v pátek 2. prosince 2016 v době od 900 do 1600 hodin
ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4.
Obsah semináře:
Dovolujeme si Vás pozvat již na 7. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou,
zaměřeného v letošním roce na praktické aspekty sestavení první účetní závěrky podle účetních předpisů
novelizovaných od 1. ledna 2016. Pozornost bude zaměřena zejména na nový obsah a strukturu účetní závěrky a
účetních výkazů, nové povinnosti v oblasti sestavení konsolidované účetní závěrky a novinky v auditu účetních
závěrek.
Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty
vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným
účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.
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Účetní závěrka – koncepční změny v jejím obsahu a ve struktuře
jednotlivých částí a jejich důvody, souvislosti mezi účetními výkazy
Nová struktura účetních výkazů podle kategorií účetních jednotek
Převodový můstek v novém Českém účetním standardu
č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016
Vzorová příloha k účetní závěrce – dle doporučení KA ČR
Zveřejňování nefinančních informací v přílohách účetních závěrek

ředitel odboru 28 Regulace a
metodika účetnictví, MF ČR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví,
VŠE v Praze
Ing. Jana Pilátová
prezidentka Svazu účetních
Ing. Petr Vácha
předseda výboru pro účetní
výkaznictví KA ČR, partner EY

Oběd

Nové povinné účetní výkazy v případových studiích
Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách ve vlastním kapitálu

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Co nového byste měli vědět o auditu, i když nejste auditorem
Novela zákona o auditorech

Ing. Irena Liškařová

Audit středních a velkých účetních jednotek – nestátní neziskové
organizace

Ing. Simona Pacáková

Snížení limitů pro povinnou konsolidaci
Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky za rok 2016

Ing. Alice Šrámková

30

katedra finančního účetnictví a
auditingu VŠE v Praze
Prezidentka KA ČR
Svaz účetních
Fučík a partneři,

Závěr semináře

www.nur.cz

www.facebook.com/narodni.ucetni.rada

Informace a přihláška na 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady konaného v pátek 2. prosince 2016

Účastnický poplatek
 při včasné registraci
- při registraci na seminář po 14. 11. 2016
- při platbě v hotovosti na prezenci

1 500 Kč bez DPH (1 815 Kč včetně DPH)
1 800 Kč bez DPH (2 178 Kč včetně DPH)
2 100 Kč bez DPH (2 541 Kč včetně DPH)

 pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci
- při registraci na seminář po 14. 11. 2016

900 Kč bez DPH (1 089 Kč včetně DPH)
1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč včetně DPH)

 pro studenty VŠ omezený počet zvýhodněných míst
- při platbě v hotovosti na prezenci

300 Kč bez DPH (363 Kč včetně DPH)
600 Kč bez DPH (726 Kč včetně DPH)

Organizační podmínky
 Přihlašování
Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR. Na seminář se můžete
přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách KDP ČR www.kdpcr.cz/nur2016.
Kontaktní osobou je pan Vít Šelešovský, telefon: 542 422 317, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz, fax: 542 210 306.
 Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek bude možné uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem. Daňový
doklad obdržíte po zaplacení. Účastnický poplatek zahrnuje školicí den, podkladové materiály, občerstvení
v průběhu semináře a oběd a nelze ho nijak krátit. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy
(viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací.
 Organizační pokyny
Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Podkladové studijní materiály účastníci obdrží
na místě na prezenci. Pro uplatnění zvýhodněné ceny pro zaměstnance Finanční správy je nutné přihlásit se na
seminář prostřednictvím svého zaměstnavatele a uhradit účastnický poplatek na účet KDP ČR na základě
zaslané výzvy k úhradě. Pro uplatnění zvýhodněné ceny pro studenty je nutné se na prezenci prokázat
průkazem studenta nebo obdobným typem dokladu. Studentům nebude hrazen oběd. Počet cenově
zvýhodněných míst pro studenty je omezen.
 Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 25. 11. 2016. Pozdější storno nemůže
být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.
------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na webových stránkách
www.kdpcr.cz/nur2016

www.nur.cz

www.facebook.com/narodni.ucetni.rada

