NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE, z. s.

Připravujeme sérii seminářů a praktických cvičení z účetnictví pro neziskové organizace. Akce
je určena zejména pro menší organizace, které si chtějí vést účetnictví svépomocí a
nezadávat vedení účetnictví účetní nebo účetní firmě. Cyklus vzdělávacích akcí bude sestávat
ze tří základních seminářů, kde budou účastníci seznámeni se základy účetnictví, příslušnou
legislativou a s účtováním základních účetních okruhů. Následovat budou praktická cvičení,
kde si účastníci vyzkouší účtování v praxi a můžou si zpracovat pod dohledem lektora
účetnictví své organizace.
Cena za cyklus je 1 400,- Kč. Počet účastníků je omezen na 18 + 3 náhradníci. Je třeba se
přihlásit na celý cyklus, protože jednotlivé semináře a praktika na sebe budou navazovat.
Semináře budou pro všechny účastníky společné, praktická cvičení budou probíhat ve
skupinách po 6 - 7 lidech.

Termíny seminářů a praktických cvičení:
1. seminář 5. 9. 2017 od 15,00 hod. do 17,30 hod., sál I., vchod budovy C
 členění nákladů a výnosů podle druhů
 účtování nákladů a výnosů
 druhy a typy účetních dokladů a jejich zpracování v účetnictví
 náklady a výnosy, vs. výdaje a příjmy
 účetní legislativa
2. seminář 19. 9. 2017 od 15,00 hod. do 17,30 hod., sál 326 a, vchod budovy A
 zúčtovací vztahy
 úhrady nákladů
 odměňování příležitostných pracovníků
 cestovní náhrady
 účetní doklady
3. seminář 26. 9. 2017 od 15,00 hod. do 17,30 hod., sál II., vchod budovy C
 účtování dotací a darů
 účtování účastnických poplatků a ostatních vlastních příjmů
 hospodářský výsledek
 účetní knihy
 účetní výkazy
 účetní závěrka
Praktická cvičení:
cvičení pro 1. skupinu 24. 10. 2017 od 15,00 hod. do 17,00 hod., sál I., vchod budovy A
cvičení pro 2. skupinu 31. 10. 2017 od 15,00 hod. do 17,00 hod., sál II., vchod budovy C
cvičení pro 3. skupinu 7. 11. 2017 od 15,00 hod. do 17,00 hod., sál 326 a, vchod budovy A
Účastníci cyklu můžou následně využívat bezplatné poradenství.

NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE, z. s.

Název organizace:
IČO:
Jméno účastníka:
Zvolený způsob platby: převodem/hotově
Dosavadní znalosti účetnictví:

1. žádné
2. základní
3. obecné (nikoliv NNO)
4. dobré
5. ostatní:
Přihlášky posílejte nejpozději do 1. 9. 2017 na: huskova@neli-lbc.cz
Dotazy posílejte na: sasova@neli-lbc.cz, popř. telefonicky na: 723 515 377
Lektor kurzu: Ing. Helena Sasová
Platební údaje:
 převodem na účet 703363414/2010, VS: IČO organizace, do zprávy pro
příjemce uvádějte název organizace
 hotově na 1. semináři

