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a špecifické prípady účtovania_v_suyisl_ostí s COVID 19

Cierová skupina: ekonómky a účtovníčky obcí a miest, RO, PO a škôl, starostovia, kontrolóri, riaditelia

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 1. október 2020 / Štvrtok pre čienov RVC KE: 20,-   / účastník
MÍesto konania: Magistrát mesta, Malá zasadačka pre nečlenov RVC KE: 36/-   / účastník

TriedaSNP48/A,Košice 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: 0110

PROGRAM SEMINÁRA:

I. Špecifické prípady úŕtovania v súvislosti s COVID 19 a metodické usmemenia MF SR
- skoda na potravinách v školskej Jedálni, obstaranie ochranných pracovných prostriedkov
v súvislosti s COVID 19, elektronické stravovade karty....

II. Inventariiácia
1. Zákon o účtovníctve

2. Proces Ínventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby,
inventarizačnékomisie...

3. Náležitosti inventúrneho súpisu podfa zákona o účtovníctve
'"-8 ^4. Náležitosti inventarizačného zápisu podfa zákona o účtovnfctve ^I f
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5. Inventarizáciajednotiivých majetkových účtov -SBL'.,.. 1 r<"

^<

< í á-^-6. Inventarizácia Jednotlwých účtov záväzkov ^^.

.^7. Inventarizacné rozdiely a ich úctovanie ^̂
'

8. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD
4

III. Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, obČerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 25. september 2020

Prihlasovať sa môžste mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovaf
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako uČtovný doMad. tdentifíkaČné údaje RVC Košice: IČO 31268650. DIÍ 2021412756

Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu
*'

o úhrade poplatku tvoridoklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanoveny dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorSfch predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo
seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame, máte možnosť poslaf
náhradníka. Odhtásiťsa môíete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia.

Cítát:
"Vsetko, čoje vžívote dobré,je bí/ď nenormál, rQ^SffMSí3SÍSWŔo za to zapla^ vysoká ctaň."

Oscar WHde
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So srdečným pozvaním, rtArti.ľ 'nn 11>" ^HM&^M^-

Či.'itv sťwamu: čfs/o f.Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Kosice /:ozo'/,
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^RVC KoSice Je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. JH'rtí^ky: RVCKoŠtceHlavná6B,04001 Košice'XuJ-fnfonnäcie o vzdelávanf samospravy: www.avs-rvc.sk IČO:3 L2686SO, DIČ: 2021412756
ll>MII >>^>rfTl

Ť'eľ.:+42Í/55/684Íl 61,+4210905 883 099 www_íYcyychod;sk rvcke@stonline.sk


