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přepočítávat oceňovací rozdíly vzniklé při prvotním zaúčtování
finančních nástrojů, pokud k transakci došlo před datem přechodu

Úvod….

na

IFRS.

Další

podrobnosti

naleznete

na:

http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/amendments+to+IFRS+1
.htm.

Opět pro Vás máme několik novinek na téma IFRS a IASB. Další

IASC Foundation změnila od 1. července svůj název na

část newsletteru je věnována školení, která jsme pro Vás

IFRS Foundation

naplánovali na podzim 2010 a zimu 2011.

Změna názvu Nadace IFRS (IFRS Foundation) představuje další

Školení jsme rozšířili a navázali jsme spolupráci s Institutem

krok harmonizace názvů napříč celou organizací. Tato změna

vzdělávání Ostrava (www.ivoostrava.cz).

následuje po změnách názvů International Financial Reporting
Interpretations

Committee

(IFRIC)

na

IFRS

Interpretations

Committee a Standards Advisory Council (SAC) na IFRS Advisory

Novinky
IFRS & IASB

Council.

Jméno

Rady

pro

Mezinárodní

účetní

standardy

(International Accounting Standards Board - IASB) však zůstane
nezměněno.

Společné setkání zástupců IASB a FASB
Přijetí IFRS v Japonsku

Ve dnech 19. - 23. 7. 2010 se v Londýně uskutečnilo společné

IASB a ASBJ (Accounting Standards Board of Japan) se setkaly ve

setkání zástupců IASB a FASB. Diskutovaly se při tom následující

dnech 9. – 10. 9. 2010 v Londýně. Cílem tohoto již dvanáctého

okruhy, které zasluhují harmonizaci mezi IFRS a americkými

setkání byla vývoj konvergenčních aktivit a revize příprav na

standardy:

plánované přijetí mezinárodních standardů IFRS v Japonsku.

•

V souladu

s tokyjskou

dohodou

by

měla

být

konvergence

amortizované

náklady

a

test

na

snížení

hodnoty konsolidace

japonských GAAP s IFRS dokončena do června roku 2011.

•

oceňování v koncepčním rámci

Více informací naleznete na:

•

odúčtování

http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IASB+ASBJ+meeting.htm

•

témata týkající se finančních nástrojů a zajišťovacího
účetnictví

IASB navrhuje změny IFRS 1

•

vykazování v hyperinflačních ekonomikách

Dne 26. 8. 2010 IASB publikoval návrh změn IFRS 1 První přijetí

•

daně ze zisku

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Změna spočívá

•

pojistné smlouvy

v nahrazení pevného data přechodu na IFRS (1. ledna 2004)

•

leasingy a další

datem skutečného přechodu na IFRS účetní jednotkou. Díky této
změně by účetní jednotky nemusely překlasifikovávat transakce

Více

odúčtování vykázané před datem přechodu účetní jednotky na

http://media.iasb.org/IASBUpdateJuly2010.html

informací

o

jednotlivých

okruzích

IFRS. Účetní jednotky by při prvním přijetí IFRS také nemusely
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naleznete

na:

Uplatňování DPH v roce 2010 a 2011

Školení

Rádi bychom Vás pozvali na školení, která se budou konat v
Praze, Ostravě a v Pardubicích.
14.10.2010
09:00 - 16:00
22.11.2010
09:00 - 14:00
25.11.2010
09:00 - 15:00
26.11.2010
09:00 27.11.2010
13:30
3.12.2010
09:00 - 14:00
7.12.2010
08:30 - 13:30

Datové schránky a
elektronická komunikace
Uplatňování DPH v roce
2010 a 2011
Aktuality v oblasti daně
z příjmů fyzických osob
Mikulášská nadílka
účtařům aneb Daňové
novinky, účetní závěrka
a etika
Cestovní náhrady a daň
silniční
Příprava a sestavení
účetní závěrky k
31.12.2010 (organizační
složky státu, USC, PO,
státní fondy)
13.12.2010 IFRS a finanční nástroje
09:00 - 16:00
15.12.2010
Nový daňový řád
09:00 - 16:00
17.12.2010
Aktuální informace –
09:00 - 14:00 vývoj zákona o DPH,
shrnutí změn v průběhu
roku 2010
13.1.2011
Novinky v daních a
09:00 - 16:00
účetnictví

B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova
438/7, Praha 6
budova Zepter, 28. října
165, Ostrava
budova Zepter, 28. října
165, Ostrava
penzion Staré Časy,
Pardubice

budova Zepter, 28. října
165, Ostrava
hotel Maria, Přívozská 23,
Ostrava 1

B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova
438/7, Praha 6
B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova
438/7, Praha 6
budova Zepter, 28. října
165, Ostrava

Český institut interních
auditorů, Karlovo náměstí
3, Praha 2
26.1.2011
Změny v práci
Český institut interních
14:00 - 19:00 mzdových účetních od auditorů, Karlovo náměstí
3, Praha 2
1.1.2011
15.2.2011
Konsolidovaná účetní B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova
438/7, Praha 6
09:00 - 16:00
závěrka

Datové schránky a elektronická komunikace
Elektronická komunikaci s orgány veřejné moci v účetní a daňové
praxi uživatelů, vysvětlení principu elektronického podpisu, systému
datových schránek, autorizované konverze dokumentů, ostatních
způsobů elektronické komunikace.
Datum: 14.10.2010 09:00 - 14.10.2010 16:00
Místo: B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6
Číslo akce: 20101012
Přednáší: ing. Pavel Komrska, účetní poradce
KPV: 6 hodin
Cena člen / nečlen: 1.990,- Kč / 2.590,- Kč
Slevy: Členská cena platí také pro nečleny, kteří se zúčastní
školení společně se členem KCÚ ČR
Školení je pořádáno ve spolupráci se Svazem účetních, základní
organizace Praha.

Informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti
DPH, praktické dopady změn místa plnění při poskytování služeb,
problémy stanovení a opravy základu daně, nárok na odpočet pro
rok 2011, přenesení daňové povinnosti na příjemce služby,
dodávky zboží mezi plátci z různých členských zemí EU.
Datum: 22.11.2010 09:00 - 22.11.2010 14:00
Místo: budova Zepter, 28. října 165, Ostrava - Mariánské Hory
Číslo akce: 3509
Přednáší: ing. Václav Benda, specialista na oblast DPH
KPV: 5 hodin
Cena člen / nečlen: 1.120,- Kč / 1.320,- Kč
Školení je pořádáno ve spolupráci s Institutem vzdělávání Ostrava.
Registraci je nutno provést u hlavního pořadatele akce:
www.ivoostrava.cz

Aktuality v oblasti daně z příjmů fyzických osob
Vymezení předmětu daně, vybrané osvobozené příjmy, změny v
dani z příjmů ze závislé činnosti, daňové podmínky podnikatelů,
paušální výdaj na dopravu, nezdanitelné části základu daně, slevy
na daních, nedaňové výdaje, zaměstnanecké benefity, finanční
leasing, změny v odpisování majetku, tvorba a čerpání rezerv.
Datum: 25.11.2010 09:00 - 25.11.2010 15:00
Místo: budova Zepter, 28. října 165, Ostrava - Mariánské Hory
Číslo akce: 3510
Více informací: www.ivoostrava.cz
Přednáší: ing. Otakar Machala, certifikovaný účetní a daňový
expert
KPV: 6 hodin
Cena člen / nečlen: 1.190,- Kč / 1.400,- Kč
Školení je pořádáno ve spolupráci s Institutem vzdělávání Ostrava.
Registraci je nutno provést u hlavního pořadatele akce:
www.ivoostrava.cz

Mikulášská nadílka účtařům aneb Daňové novinky, účetní
závěrka a etika
ZÁVĚR ROKU V DAŇOVÉ EVIDENCI - právní úprava, ověření
stavu majetku a závazků, ukončení daňové evidence, přechod na
výdaje uplatněné procentem z dosažených příjmů, přechod na
vedení účetnictví, archivace.
NOVINKY V DAŇOVÉ OBLASTI 2011 - legislativní změny v
zákoně o dani z příjmů a dani z přidané hodnoty, změny v
zákonech v průběhu roku 2010, jejich dopad pro následující daňové
období, aktuální úprava od 1.1.2011.
ETIKA V ÚČETNÍ PRAXI - klubový a diskusní večer na téma proč
je etika základem účetní praxe.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ - zákonná
úprava, hlavní kroky při uzavírání účetních knih, účetní a daňové
souvislosti, souvislý příklad, účetní a daňové novinky platné v roce
2010, diskuse a zodpovězení konkrétních dotazů posluchačů.
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IFRS a finanční nástroje

Datum: 26.11.2010 09:00 - 27.11.2010 13:30
Místo: penzion Staré Časy, Pardubice
Číslo akce: 20101013
Přednáší: ing. Zdeňka Cardová (auditorka), ing. Jiří Klíma
(daňový poradce), ing. Petr Šobotník (auditor), ing. Václav
Dvořák (daňový poradce)
KPV: 13 hodin
Cena člen vč. ubytování 26/27.11.2010 a snídaně:

Regulace účetnictví dle IAS, IFRS, US GAAP a direktiv EU. Výhody
a nevýhody IFRS, implementace IFRS do české právní úpravy.
Účetní vykázání finančních nástrojů, nová interpretace pro tuto
oblast.
Datum: 13.12.2010 09:00 - 13.12.2010 16:00
Místo: B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6
Číslo akce: 2010101

3.790,- Kč
Přednáší: ing. Martina Janoušková, FCCA, lektorka IFRS

Cena nečlen vč. ubytování 26/27.11.2010 a snídaně: 5.390,- Kč
ing. Petr Kříž, auditor
Parkování a stravování (oběd, večeře) v místě zajištěno, není
součástí ceny. Účast na školení je možná i bez ubytování. V
případě zájmu lze zajistit ubytování také z 25.11. na 26.11.2010.

KPV: 5 hodin
Cena člen / nečlen: 1.990,- Kč / 2.590,- Kč

Cestovní náhrady a daň silniční
Vybraná problematika cestovních náhrad, náklady (výdaje) na
pohonné hmoty, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při
tuzemské a zahraniční pracovní cestě, použití firemních a
soukromých vozidel, silniční daň pro vozidla v majetku, nájmu a
půjčená, aktuální legislativní úprava.
Datum: 3.12.2010 09:00 - 3.12.2010 14:00
Místo: budova Zepter, 28. října 165, Ostrava - Mariánské Hory
Číslo akce: 3303
Více informací: www.ivoostrava.cz
Přednáší: ing. Karel Janoušek
KPV: 5 hodin
Cena: člen 1.060,- Kč / nečlen 1.250,- Kč
Školení je pořádáno ve spolupráci s Institutem vzdělávání Ostrava.
Registraci je nutno provést u hlavního pořadatele akce:
www.ivoostrava.cz

Příprava a sestavení účetní závěrky k 31.12.2010 (organizační
složky státu, USC, PO, státní fondy)
Zákonná úprava dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění,
účetní případy před sestavením účetní závěrky, kontrola formální a
věcné správnosti, opravy příp. účetních chyb, účetní závěrka za rok
2010 dle ČÚS 702, změny v legislativě pro rok 2011.
Datum: 7.12.2010 08:30 - 7.12.2010 13:30
Místo: hotel Maria, Přívozská 23, Ostrava 1
Číslo akce: 3304
Více informací: www.ivoostrava.cz
Přednáší: ing. Olga Hanzlová, účetní poradce

Slevy: Členská cena platí také pro nečleny, kteří se zúčastní
školení společně se členem KCÚ ČR.

Aktuální informace – vývoj zákona o DPH, shrnutí změn v
průběhu roku 2010
Aktuální informace – vývoj zákona o DPH, shrnutí změn v průběhu
roku 2010. Změny zákona o DPH - informace o novele zákona o
DPH pro rok 2011. Daňové přiznání za poslední období roku 2010
– nárok na odpočet daně, kontrola údajů a náprava chyb. Operace
související s koncem účetního roku ve vazbě na DPH - manka a
škody, vyřazení majetku. Problémové oblasti DPH – např.
obchodování se zbožím a službou v rámci EU, vývoz a dovoz
zboží, "přeúčtování" zboží a služeb atd. (dle časového prostoru a
zájmu posluchačů).
Datum: 17.12.2010 09:00 - 17.12.2010 14:00
Místo: budova Zepter, 28. října 165, Ostrava - Mariánské Hory
Číslo akce: 3512
Více informací: www.ivoostrava.cz
Přednáší: Danuše Smetanová (FÚ Ostrava)
KPV: 5 hodin
Cena člen / nečlen: 1.100,- Kč / 1.300,- Kč
Školení je pořádáno ve spolupráci s Institutem vzdělávání Ostrava.
Registraci je nutno provést u hlavního pořadatele akce:
www.ivoostrava.cz

KPV: 5 hodin
Cena člen / nečlen: 900,- Kč / 1.000,- Kč
Školení je pořádáno ve spolupráci s Institutem vzdělávání Ostrava.
Registraci je nutno provést u hlavního pořadatele akce:
www.ivoostrava.cz
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KPV: 5 hodin
Nový daňový řád
Cena člen / nečlen: 1.990,- Kč / 2.590,- Kč

Seznámení se strukturou a obsahem nové právní úpravy, která v
plném rozsahu od 1.1.2011 nahrazuje stávající Zákon o správě
daní a poplatků. Vysvětlení důležitých ustanovení, vyplývající práva
a povinnosti, změny oproti stávající úpravě.

Slevy: Členská cena platí také pro nečleny, kteří se zúčastní
školení společně se členem KCÚ ČR.

Datum: 15.12.2010 09:00 - 15.12.2010 16:00
Místo: B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6
Číslo akce: 20101015

Konsolidovaná účetní závěrka

Přednáší: ing. Václav Dvořák, daňový poradce
KPV: 6 hodin
Cena člen / nečlen: 1.990,- Kč / 2.590,- Kč
Slevy: Členská cena platí také pro nečleny, kteří se zúčastní
školení společně se členem KCÚ ČR.

Základní principy a metody konsolidace, konsolidační celky,
ovládající osoby. Právní úprava EU a česká legislativa, význam
vzájemné srovnatelnosti. Typy konsolidovaných výkazů, zveřejnění
údajů, vazba na audit účetní závěrky.
Datum: 15.2.2011 09:00 - 15.2.2011 16:00
Místo: B.E.L.C.A., s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6
Číslo akce: 20111012
Přednáší: ing. Martina Janoušková, FCCA, lektorka IFRS
KPV: 6 hodin

Novinky v daních a účetnictví
Nejdůležitější daňové novinky a vývoj daňové legislativy v roce
2010, vazba na zdaňovací a účetní období 2011, hlavní
podzákonné akty MF, předpisy řady D, stanoviska, sdělení a závěry
koordinačních výborů KDP. Praktické příklady.

Cena člen / nečlen: 1.990,- Kč / 2.590,- Kč
Slevy: Členská cena platí také pro nečleny, kteří se zúčastní
školení společně se členem KCÚ ČR

Datum: 13.1.2011 09:00 - 13.1.2011 16:00
Místo: Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 3, Praha 2
Číslo akce: 20111010
Přednáší: ing. Václav Dvořák, daňový poradce

KCU ČR

KPV: 6 hodin
Cena člen / nečlen: 1.990,- Kč / 2.590,- Kč
Slevy: Členská cena platí také pro nečleny, kteří se zúčastní
školení společně se členem KCÚ ČR.

www.kcucr.cz
www.kcucr.cz

Změny v práci mzdových účetních od 1.1.2011
Seznámení s novinkami v oblasti měsíčního hlášení, nové lhůty pro
podání hlášení, změny v nemocenském, důchodovém a úrazovém
pojištění, změny v sociálním zabezpečení a v dalších souvisejících
předpisech. Praktické příklady srážek ze mzdy.

info@kcucr.cz

Datum: 26.1.2011 14:00 - 26.1.2011 19:00
Místo: Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 3, Praha 2
Číslo akce: 20111011
Přednáší: ing. Růžena Klímová, metodik zdravotního pojištění,
lektorka mzdového účetnictví
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