ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 № BAS QMS V 707-1
Регистрация № РК-01-6966/2012 г.за туроператорска и турагентска дейност

ПЕРСОНАЛ ТУР
1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А
Тел/ факс: 02 931 24 00; моб. тел.: 0887 960 267
e-mail: tourism@personal-konsult.com; www.personal-konsult.com

УВАЖАЕМИ ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, ФИНАНСИСТИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ
За Вас организираме квалификационно- консултантски семинар на тема:
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ- 2015 ГОДИНА
ЛЕКТОР- ДИМИТАНА ХРИСТОВА- РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
22 януари 2016
гр. София, „х-л Ренесанс” ***
По време на обучението ще получите:
- Практически знания;
- Съвети по конкретни въпроси и казуси;
- Отговори на зададени въпроси;
- Ще получите и сертификат за професионално усъвършенстване.
ПРОГРАМА
08.30 – 09.30 – Регистрация
09.30 – 11.30 – Семинарни занятия
11.30 – 12.00 – Кафе- пауза
12.00 – 13.00 – Въпроси, хипотези, примери
13.00 – 14.00 – Почивка
14.00 – 15.00 – Семинарни занятия
15.00 – 15.30 – Кафе- пауза
15.30 – 16.30 – Въпроси, хипотези, примери
ТЕМИ
1.Подготовка за годишното приключване
- счетоводна база, принципи, застъпени в Закона за счетоводството
- счетоводна политика, отговорност по отношение на годишното приключване
- основни въпроси относно признаване на активите и пасивите при годишното приключване.
Изисквания на счетоводните стандарти – НСФОМСП и МСС
- ГФО по реда на МСС
- ГФО по реда на НСФОМСП
2. Промени в счетоводното законодателство за 2016 год.
3. Промени в данъчното законодателство за 2016 год.
4. Други

Комплексна цена: 155 лв.
Заплаща се на „Персонал Консулт Попов” ЕООД
Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7,
SWIFT BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG12 UNCR 7630 1078 0908 10
В цената се включва:
1. Лекции;
2. Консултации;
3. Кафе- паузи;
ЗАБЕЛЕЖКИ:







Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства
Курсът се провежда при минимум записани 20 участници
Записването се извършва на e-mail: tourism@personal-konsult.com
Краен срок за записване– 11 януари 2016
Краен срок за заплащане на цялата сума– 15 януари 2016
За справки и записвания:
София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3,
Тел.: 02 931 24 00, 02 931 18 02
0887 960 267- Виктория Димитрова - Ръководител отдел „Семинари и обучения”
e-mail: tourism@personal-konsult.com ; www.personal-konsult.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ДАННИ ЗА ФАКТУРА
………………………………………………………………………………………………….………..............................……………
(фирма, организация - пълното наименование)

МОЛ (за фактура)…………………………………………………………………………..……............................................……
Дан № …………………………………………………………БУЛСТАТ…….......……………………..………………………….
Гр. (с) …………................................................……Код …………ул.(ж.к.)………………………………..………....…………
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Гр. (с.) …………………………………….….код …………….ул. (жк) …………………………………………………………
№ …… бл ……… вх ……. An ……… тел./факс: ................................................ моб. тел.:...........................................
e-mail: …...…..............…….....…………………….….........
Заявяваме ........ бр. участници в семинар на тема:………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………....…………….
…………………………………..……………………………………….……на дата: …………………………………….……...
……………………………………….……………………………………………………………………………….…….…………
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
……………………………………….……………………………………………………………………………….…….…………
............................................................................................................................................................................................
(Име, презиме, фамилия на участника/участницитеците )

За целта превеждаме на ………………………………………………………………………………………………………..
общо ....................... лв. с платежно нареждане от .............. 20…....г., копие от което прилагаме към заявката
за участие.
Въпрос/ите, които бих желал/а да се коментират :
………………………………………………………………………………………………………….……….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….
МОЛЯ, ПРИКАЧЕТЕ СКАНИРАНО ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ!

