vabilo na delavnico

Spoštovani člani nevladnih organizacij!
Zaradi velikega interesa ponovno organiziramo brezplačno delavnico »Zaključni računi za
društva 2009«, ki jo organiziramo v okviru projekta »Regionalno stičišče nevladnih
organizacij Pomurja«.
Delavnica bo potekala v prostorih Hotela Vivat v Moravskih Toplicah in sicer v sredo,
3.2.2009 od 16.00 do predvidoma 20.00 ure.
VSEBINA DELAVNICE bo zajemala:
- Letno poročilo 2009
- Pravni okvir izdelave letnega poročila za društva
- Vodenje poslovnih knjig v letu 2009 in letni popis sredstev in dolgov
- Pravilnik o računovodstvu v društvu ter izkaz prihodkov in odhodkov in izkaz bilance stanja
- Prihodki od članarin, donacij in sponzorska sredstva ter davčno priznani odhodki v letu 2009
in davčne olajšave v letu 2009
- Izplačila plač in drugih osebnih prejemkov - katere osebne prejemke lahko izplačamo brez
davkov
- Amortizacijske stopnje in metode amortiziranja
- Obračun davka od dobička za leto 2009, pravilnik o pridobitni in nepridobitni
dejavnosti
- Revizija letnega poročila v društvu ter blagajniško poslovanje v društvih
- Izplačila potnih stroškov, nagrad in dela po pogodbi v društvih v letu 2009
- Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2009 v skladu s pravilnikom o
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
- Novosti v računovodskih in drugih predpisih ter vaša vprašanja in dileme.
Delavnica je brezplačna in je namenjena članom društev iz Pomurja. Delavnico bo vodila
strokovna svetovalka, mag. Mira Špiljak.
Število prostih mest je omejeno, zato vas prosimo, da potrdite udeležbo na delavnici na epošto matejka@lrf-pomurje.si ali na telefon (02) 538 13 54 pri Matejki Horvat.
Vljudno vabljeni!
Bojan Vogrinčič
predsednik uprave
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Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
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