Asociácia vzdelávania samosprávy s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. ponúkajú publikáciu:

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku
Ingrid Konečná Veverková
Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je
praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia
záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka
publikácie veľmi vydareným spôsobom zrealizovala svoj zámer a
pripravila komplexné dielko, do ktorého zakomponovala všetky
potrebné informácie súvisiace so záverečným účtom. Zvolila si pritom
zrozumiteľnú a používateľsky komfortnú formu, ktorá umožní
čitateľovi jednoduchšie sa orientovať v jednotlivých kapitolách. Na
stránkach publikácie nájdu čitatelia dôležité informácie z
rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy, účtovníctva a
rozpočtovníctva, množstvo príkladov a návrhov riešení praktických
situácií, príklady účtovania prípadov súvisiacich so záverečným
účtom, ako aj odporúčané vzory záverečného účtu a odborného
stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Forma spracovania publikácie, jej komplexnosť a renomé autorky,
ktorá je naslovovzatá odborníčka v danej oblasti, predurčujú tejto
publikácii stať sa vítanou pomôckou pri zostavení záverečného účtu,
jedného z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa v podmienkach
územnej samosprávy spracúvajú. Publikáciu preto ocenia nielen
tvorcovia záverečných účtov, hlavní kontrolóri, ale všetci
kompetentní zamestnanci obcí a VÚC.

Cena: 10,60 € (vrátane DPH), 152 strán
OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK
Obec/Mesto, resp. iná organizácia ....................................................................................................................
Kontaktná osoba – Meno a priezvisko ................................................................................................................
Ulica, číslo ..........................................................................................................................................................
Obec/Mesto, PSČ ..............................................................................................................................................
Telefón, fax ............................................................................. e-mail ..............................................................
IČO ......................................... IČ DPH ....................................................
Záväzne si objednávam (-e):
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU v počte .................. ks
Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách:
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava poštovné vo výške 3,60 €.
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra.
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o.

Dátum a podpis
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o.
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO: 31 348 262 DIČ SK: SK2020300964 IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012

Objednávky zasielajte na adresu: avs@avs-rvc.sk
resp. použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály, kliknutím na
názov príslušnej publikácie.

