
Účetní aktuality ve vazbě na závěrku podnikatelů za rok 2018  
Změny ve vykazování a obsahové náplni některých položek rozvahy – Změna kategorie 

účetní jednotky – Operace před uzavřením účetních knih – Sestavení účetní závěrky  

 
Pro správné sestavení účetní závěrky podnikatelů za rok 2018 je nezbytná znalost změn 

v účetních předpisech přijatých v průběhu roku 2018. Seznamte se s novinkami ve 

vykazování a obsahové náplni některých položek rozvahy, se změnami kategorie účetní 

jednotky, která přichází v úvahu poprvé v roce 2018, a dalšími novinkami, které jste ze 

zákona povinni zohlednit před uzavřením účetních knih a při sestavení účetní závěrky. 

Ujistěte se, na co si dát pozor na konci roku při účtování odpisů, opravných položek, rezerv, 

časového rozlišení, dohadných položek, kurzových rozdílů a při dalších účetních operacích. 

 

Přednáší: Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně 

Místo konání: Praha 4 

Datum konání: 15. 1. 2019  

 

Zaměření semináře: Seminář Účetní aktuality ve vazbě na účetní závěrku podnikatelů za rok 

2018 Vás provede účetními operacemi, které nezbytně potřebujete znát k tomu, abyste 

uzavřeli účetní knihy za rok 2018. Upozorní Vás na změny, které jste ze zákona povinni 

zohlednit před uzavřením účetních knih a sestavování účetní závěrky, zejm. na novinky roku 

2018 ve vykazování a obsahové náplni některých položek rozvahy. Na konkrétních příkladech 

si projdete účetní operace před uzavřením účetních knih podle jednotlivých účetních tříd a 

následně zobrazení daných informací v účetních výkazech a povinně zveřejňované informace 

v příloze v účetní závěrce. Získáte jak detailní informace k jednotlivým oblastem (dlouhodobý 

majetek, zásoby, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy), tak i návod, jak 

správně sestavit rozvahu, výkaz zisku a ztráty a jak správně sestavit přílohu v účetní závěrce. 

Seznámíte se s novými povinnostmi vyplývajícími ze změny kategorie účetní jednotky. 

 

Komu je seminář určen: Seminář Účetní aktuality ve vazbě na účetní závěrku podnikatelů 

za rok 2018 je určen hlavním účetním, samostatným účetním, auditorům, daňovým poradcům, 

manažerům, finančním ředitelům, firemním bankéřům, je přínosný pro všechny, kteří pracují 

s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva, občerstvení 

9:00–10:30 Operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, 

časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, 

účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, 

splatná daň, odložená daň). 

10:30–10:45 Přestávka  

10:45–12:30 Účetní závěrka (novinky roku 2018 ve vykazování a obsahové náplni 

některých položek rozvahy; zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o 

peněžních tocích). 

12:30–12:45 Přestávka na občerstvení 

12:45–14:00 Kategorizace účetních jednotek a její dopady (poprvé v roce 2018 můžou 

účetní jednotce vzniknout nové povinnosti z titulu změny kategorie účetní 

jednotky či naopak) 

Závěrečná diskuse 

 



Závazná objednávka účasti na semináři Účetní aktuality ve 
vazbě na závěrku podnikatelů za rok 2018 Cena semináře: 
3780,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

 

 


