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Vás pozýva na seminár

Inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohradu účtovníctva

Cierová skupina: ekonómky a účtovníčky obcf, miest, MČ Košíc, VÚC a nimi zriadených RO a PO

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 3. november 2016 / Stvrtok pre členov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Košice, Magistrát mesta Košice pre nečlenov RVC KE: 33,-G/úíastnik

Trieda SNP 48/A, Malá zasadacka IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. Terézia Urbanová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezencia: od 8.30 h, zaČiatok: 9.00 h VS:0311
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PROGRAM SEMINÁRA: DáttHti:

1. Zákon o úČtovníctve. Cisfo .záinamu. Čísio spisu:
2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizáde, vyh(Ssenie hmotne zodpovejdnej osoby, (9

inventarizačné komisie PrUohy: Vybfrvíye:>..

3. Náležitosti Ínventúmeho súpisu podfa zákona o účtovníctve.
4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o úftovníctve.

/5. Inventarizáda jednotlivých majetkových účtov.
6. Inventarizáda jednotlivých účtov záväzkov.

^J^J7. Inventarizačné rozdiely a Ích účtovanie.
8. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD.
9. Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihláŠok: 28. október 2016

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vtožného odporóčame realizovať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Koäice.

Táto pozvánka stúíi ako úftovný doklad. Identifikaíné údaje RVC Košice: IČO 31268650, Dlč 2021412756

Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
<

z úétu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Úíastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. vznení neskoršfch predpisov. RVC KoSice nieje platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Cltát:

" Veťa Tudi zervrkuje majetok, ale málokto sa ho dokáze vzdať. "
Frangois de La Rochefoucauld

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KoŠice

RVC Košice je členom Asoclácie vzdelávania samosprávy. RVCKoSke,Hlavná68,04001 Košice
Informácie o vzdetávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DlC: 2021412756

TeL: +421/55/6841161, +421 0905 883 099 www.rvcwchod.sk rvcke@lstonline.sk


