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Váspozývanaseminár

VEDENIE POKLADNICE

z hľadiska úctovníctva^ rozpočtovníctva a základnej flnancnej kontroly.

Cieitová skupina: ekonómky a účtovnfčky obcf, miest, MČ KoSíc, VÚC a nimi zriadených organizácií

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPIATOK:

Dátum konania: 13. október 2016 / štvrtok pre Členov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Košice, SBD II. pre nečlenov RVC KE: 33,-   / účastnfk

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodÍ 18AN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Mária Kasmanová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS: 1310
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1. Právna úprava vedenia pokladnice E>/o záznamu. čísío s/*tsu: J

2. Pokladnica v rámci obehu účtovných dokladov -vnútomý predpis
3. PoskytovanÍe a účtovanie preddavkov z pokladnice -ttffhy: ^bavufe:T

4. Reprezentačné výdavky a výdavky na propagáciu - vnútorný predpis
5. Výdavky na kuHúrne a športové aktíe, ich účtovanie a organlzácia /retQrpTrtn
6. Prfjmové a výdavkové pokladniäié doklady
7. Vedenie pokladničnej knlhy - vnútomý predpis
8. Inventarizácia pokladnice

,f.

9. Účtovanie poktadnice
10. ÚČtovanie platieb uskutočnenych platobnými kartami
11. Pokladnica a základná fínančná kontrola

^.;

Vo vložnom Je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizaäié náklady
Uzávierka prihlášok: 7. október 2016

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, fäxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vfožného odporäčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na áčet RVC Košice.

Táto pozvánka stúži ako úétovný doMad. Identífikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje víetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z úétu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnťcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. vznenf neskorších predpisov. ÄVC Koäice nieje platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnostl nie Je možné zo seminára reaiizovať obrazové a zvukové záznamy.
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"Nepredávajte počestnosť, aby ste sí kúpili bohatstvo, ani slobodu, aby ste si kúpili moc."
Benjamin Franklin

So srdeíným pozvanlm,
Ing. Ľubomfra BoroŠová, RVC Košice

RVC KoÍice je ďenom Asoclácie vzdelávanla samosprávy. RVC KoSÍcc, Hlavná 6&, 040 01 Koiice
Infonnácie o vzdelávanf samosprávy: www.an-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 20214127S6

Tel.: +421/55/6841161, +421 0905 883 099 www.fvcwchod.sk rvcke@stonline.sk


