Milí přátelé v mateřských centrech!
Zveme vás na seminář Sítě pro rodinu, z. s.

ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NNO
Seminář je určen zejména účetním mateřských center a všem, kteří se zabývají přípravou a zpracováním
účetnictví v neziskových organizacích. Cílem semináře je získat základní orientaci v účetnictví neziskových
organizací, daňových povinností, vyúčtování grantů a sestavit daňové přiznání.
Nutnou podmínkou účasti na semináři je alespoň minimální znalost účetnictví a účtování.
Seminář povede Ing. Irena Gajdošová, auditorka. Neziskovým organizacím se věnuje od roku 2010, jak
z pohledu ekonomického vedení, účetnictví, tak i auditu.
Tematické okruhy:
 účtová osnova pro neziskové organizace
 účtování darů a dotací
 rozdíl mezi darem a reklamou
 povinnosti k finančnímu úřadu, daňový kalendář
 vedení odděleného účetnictví grantů
 něco málo o rozpočtech projektů a jejich vyúčtování
 dotace MPSV z účetního pohledu
 osvobozené příjmy
 odlišnosti účetní závěrky pro neziskové organizace
 široký a úzký základ daně,
 náhled do DPH
 a jakákoli jiná témata, na něž zbude čas a chuť - zeptat se můžete kdykoli a na cokoli

Rozsah: jednodenní seminář
Datum: středa 23. 1. 2019 od 9:30 do 15:00 hodin
Místo konání: Učebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1 (3. patro)
Oběd: můžete si přinést s sebou, mikrovlnka volně k použití, přestávka na oběd 30 minut, k dispozici káva,
čaj, voda
Účastnický poplatek: 690 Kč pro jednoho zástupce z členského MC, 1190 Kč pro nečleny Sítě MC
Maximální počet účastníků na semináři: 20
Hlídání dětí: není zajištěno
Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: do 16. 1. 2019 vyplňte on-line formulář přihlášky (k dispozici zde).
Po přihlášení nejméně 12 účastníků semináře vám bude potvrzeno, že se seminář bude konat a budete
vyzváni k zaplacení poplatku. O účasti na semináři rozhoduje pořadí přijetí přihlášek. Pro bližší informace
kontaktujte Irenu Přibylovou: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
Na Vaši účast se jménem Sítě pro rodinu, z. s. těší Irena Přibylová a Irena Gajdošová.
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