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z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a predbežnej finančnej kontroly

Cleľová skuplna: ekonómky a úftovnícky obcí, miest, nimi zriadených RO a PO, kontrolóri, vedúci zamestananci

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPIATOK.
*

Dátum konania: 5. november 2013/utorok pre členov RVC KE: 18,-  /účastník
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre neČlenov RVC KE: 33,-  /účastník
Lektor: Ing. Mária Kasmanová č. úctu: 1274035053/0200
Prezencia; od 8.30 h, začiatok : 9.00 h VS: 0511

PROGRAM SEMINÁRA:
7. Inventarizácia pokladnice

1. Právna úprava vedenia pokladnice 8. ÚčtovanÍe pokfadnice
'.*'

2. Poskytovanie a účtovanie preddavkov z 9. Pokladnica a predbeíná financná kontrola
pokladnice

3. Reprezentačné výdavky
4. Pnjmové a výdavkové poktadničné doklady í ^y^J

5. Vedenie pokladničnej knihy ' " +)
^ J&.-*6. Vnútorny predpis pre vedenie pokladnice f
h?
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Vo vložnom Je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávlerka prihlášok : 31. október 2013

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vfožného odporúčame realižovať
prevodným prikažom vopred na účet RVC Košice.

Táto porvinka tlúíi ako úftuvný doktad. Idnmffikačné údaj< RVC Koiln: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Pozvánka obsahuje víetky údaje patrebné k úhrade vložného a spolu s prijmovým pokladniČným dokladom, resp. výpisom
z úítu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúŕtovanie. ÚčastnÍcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona í.
18/1996 Z.z. v znení neskorSích predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Metto:

"Dôka:om vysokého vzdelmioje&chopnosťhovonfo najväčSích veciach iUíj}ednodvchS{m spôsobom."
DaviäHvme

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomlra Borošová, RVC Kosice
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^ ^äv^InTormácie o vzdelávaní samosprávy: www.ava-rvc.sk ä ^ IČO: 31268650, DIČ: 2021412756. i.ú.: 1274035053/0200^
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