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Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

Cena bez DPH

Lokalita

4.11.2019

4 990 Kč

Three Crowns Hotel****
Cimburkova 28, Praha 3

6 038 Kč s DPH

Profil lektora

Lenka Dvořáková
daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR (KDP ČR), člen Komory certifikovaných účetních (KCÚ), člen
Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR, člen Sekce pro profesní otázky.
Vystudovala ekonomickou vysokou školu (Bc.) se zaměřením na “účetnictví a finanční řízení podniku”. V účetnictví
se pohybuje od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou kancelář. Je přihlášena k etickému kodexu KDP ČR a KCÚ
a je také přihlášena ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání u obou organizací.

Na semináři vás naučíme nalézt až 90 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Poradíme vám, jak nastavit váš
účetní software pro zvýšení možnosti průběžných kontrol. Vyhledávání chyb si společně odzkoušíme na modelovém
příkladu.

Cíl semináře
Lektorka Vám vysvětlí, jak účinným způsobem zkontrolovat správnost účetnictví, jak nalezené chyby opravit a jak jim předcházet.

Komu je seminář určen
Seminář je určen pro účetní všech úrovní, začínající asistenty auditora.

Program
Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod
úvod do problematiky,
s jakými situacemi a druhy chyb se můžeme potkat,
kde a jak se mohou chyby projevit,
základní kontrolní vazby mezi rozvahovými a nákladovými účty,
způsob odstranění konkrétních chyb z účetního a daňového pohledu,
prevence proti chybám – jak na ni,
nastavení vnitřního kontrolního systému,
zodpovědné osoby,
tréninkový blok – modelový příklad na vyhledávání chyb, jejich vyřešení a nastavení prevence

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Objednávka: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:
Jméno vč. titulů
DIČ:
Telefon:
Firma:
Email:
Jméno a přijmení:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Telefon:

Email:

Jméno vč. titulů

Ulice:

Telefon:

Město:

Email:

PSČ:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Vaše č.obj.:
(bude uvedeno na
faktuře)

Jméno vč. titulů

Telefon:

Email:
Poznámka:
Poznámka:
Např. dietní omezení.

Formulář vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete nám jej na email: info@eduzone.cz
nebo účast objednejte v našem e-shopu www.eduzone.cz

