v spolupráci s MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR

VÁS POZÝVAJÚ NA ODBORNÉ
KREDITOVANÉ SEMINÁRE PRE SPRÁVCOV
Lektori:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.

riaditeľka odboru archívov a registratúr MV SR

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

prezident Slovenskej asociácie malých podnikov
Čas 09:00 hod. (prezentácia od 08:30 hod.)

Termín a miesto konania:
Chceme byť k Vám bližšie - semináre v rámci celej SR,
v každom krajskom meste.
09.09.2014 - Hotel Kormorán, Šamorín - Čilistov
11.09.2014 - Hotel Magnus, Trenčín (Považská ulica 1706, Trenčín)
16.09.2014 - Penzión a reštaurácia Na mlyne, Trnava (Hrnčiarovce nad Parnou)
18.09.2014 - Hotel Kongres Gala, Banská Bystrica (Hronská cesta 1, Hronsek)
23.09.2014 - Hotel Mikado, Nitra
24.09.2014 - Hotel Branica Bela, Žilina
25.09.2014 - Hotel Bélier, Prešov
30.09.2014 - Hotel GOLDEN ROYAL, Boutique Hotel & Spa, Košice
Cieľová skupina: Seminár je určený SPRÁVCOM KONKURZNEJ PODSTATY

PROGRAM

• Základné pojmy z účtovníctva - príjmy, výdavky, tržby, výnosy, PPD, VPD,
• Základy účtovníctva - JÚ
• Základy účtovníctva - PÚ
• Účtovné výkazy FO - základy pre SKP
• Účtovné výkazy PO - základy pre SKP
• Dane po vyhlásení konkurzu - povinnosti SKP - daň z príjmu, DPH, spotrebná daň,
daň z nehnuteľností, cestná daň
• Kancelársky poriadok SKP - vedenie spisov, povinnosti SKP
• Správa registratúry - povinnosti SKP, nedostatky z praxe
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi zašlite (on-line prostredníctvom www.as3.sk, e-mailom, poštou, telefonicky) na
adresu Asociácie správcov asprávcovských spoločností (AS3), (vzdelavanie@as3.sk) najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom . Do tohto termínu
žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 29249901318/1100, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: číslo SKP ŠS: termín š kolenia
(ddmmrrrr). Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie
zdôvodu kapacitného atechnického zabezpečenia.

Viac informácií ako aj online prihlášku nájdete na webe as3.sk
Ak chcete odstrániť svoje meno z nášho zoznamu adries, pošlite nám e-mail na adresu sekretariat@as3.sk s názvom „ODSTRÁNENIE Z DATABÁZY“ .
Máte otázky alebo pripomienky? Pošlite nám e-mail na adresu vzdelavanie@as3.sk. Máte záujem o kurz v uvedenej oblasti, resp. konkrétnu oblasť
v uvedenej oblasti, príp. komplexnejší rozsah? Pošlite nám e-mail na adresu vzdelavanie@as3.sk.

