
JELENTKEZÉSI LAP

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00832-2009 
Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL-2155

Kérjük, szíveskedjen a táblázatot kitölteni! Köszönjük!

Képzés megnevezése Képzés kezdési időpontja Részvételi díj
Kérjük, hogy X-szel
jelölje a kiválasztott

képzést

IFRS az alapoktól 4 napos szeminárium 2011. szept. 19-20.- okt. 19-20. 240 000 Ft/fő  

IFRS az alapoktól 4 napos szeminárium 2011. okt. 19-20.- nov. 8-9. 240 000 Ft/fő  

DipIFR – ACCA diploma in International Financial Reporting 2011. okt. 24. 290 000 Ft+Áfa/fő  

US GAAP képzés 2011. okt. 05. 240 000 Ft+Áfa/fő  

Pénzügy nem pénzügyeseknek 2011. nov. 16. 190 000 Ft+Áfa/fő  
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1. Halasztott adó elmélete és gyakorlati alkalmazása,
bizonytalan adópozíciók – IAS 12

2011. okt. 5. 90 000 Ft+Áfa/fő 

2. Az IFRS és a magyar számviteli törvény közötti
főbb eltérések, valamint az aktuális és várható IFRS 
változások bemutatása és gyakorlati hatásai

2011. okt. 27. 90 000 Ft+Áfa/fő 

3. Fedezeti elszámolás a gyakorlatban és a pénzügyi
instrumentum szabványok változása és gyakorlata
(IFRS7, IFRS9, IAS39)

2011. nov. 10. 90 000 Ft+Áfa/fő 

4. Konszolidáció és felvásárlások a nemzetközi és
magyar számvitelben gyakorlati példákkal

2011. dec. 8. 90 000 Ft+Áfa/fő 

A résztvevő adatai a felnőttképzési szerződéshez a 2001.évi CI. törvény alapján 

Név:

Beosztás:

Lakcím:

Szül. hely, és idő:  

Telefon:

e-mail:

Állampolgárság:

Legmagasabb iskolai végzettség, előképzettség:

Számlázási adatok

Cég név:

Cím:

Cégjegyzék szám:

Statisztikai számjel:

Bankszámlaszám:

Egyéb megjegyzés (Pl.:PO szám)

CPD pontokról kérek igazolást  IGEN  NEM

Magyar Könyvvizsgáló Kamara kredit pontokról kérek
igazolást

 IGEN  NEM

Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám
Helyi szervezet

Szakképzési hozzájárulás terhére kíván elszámolni?  IGEN  NEM

Parkolási helyet igénylek a képzési napokra
 IGEN
Rendszám:

 NEM

A képzés kezdete előtt néhány nappal e-mailben megküldjük a további részleteket és a visszaigazolást! 
Az esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény alapján kezeljük a tudomásunkra jutott személyes adatokat. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem.
Kérjük, faxolja vissza az alábbi számra: 06/1/461-9105 vagy küldje a pwc.theacademy@hu.pwc.com e-mail címre.

Budapest, 2011. …………………..

____________________________________________
 Jelentkező aláírása 
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