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Účetní souvztažnosti v kostce pro podnikatelskou sféru
KOMPLEXNÍ INFORMACE O ÚČTOVÁNÍ - ZCELA OJEDINĔLÉ PROPOJENÍ ÚČETNICTVÍ, DANÍ, PRÁVA A MEZD!
PRO PŘEHLEDNOST ÚČTOVÁNÍ V TABULKÁCH! ŽÁDNÁ BELETRIE.
RYCHLE INFORMACE NAJDETE, OVĔŘÍTE SI DAŇOVÉ DOPADY, ZAÚČTUJETE A ... a další činnost je již na Vás.

DOPORUČUJE KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH!
Tato publikace je určena všem účetním, ekonomům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům, kteří vedou účetnictví v
podnikatelských subjektech.
Je dobré ji mít po ruce nejen tehdy, když je potřeba zaúčtovat novou účetní operaci, ale také ve chvíli, kdy je potřeba
ověřit si správnost účetních postupů. S ucelenou řadou souvztažností, souhrnnými příklady a s obsahovým vymezením
syntetických účtů, čtenář získá komplexní přehled o účtování, který může efektivně využít při práci.
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Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účtová třída 5 – Náklady
Účtová třída 6 – Výnosy
Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
Část 5 – Přílohy:
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Ukázka
Ukázka zpracování díla - stáhněte si zdarma – zde

Zákaznický portál 24
Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.
Naleznete na něm:
aktuality z Vašeho oboru,
právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
řešené dotazy,
daňový kalendář,
adresáře a další praktické informace.
Oceníte:
portál je aktualizován 24 hodin denně,
aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
doplňkové informace na jednom místě.
Stačí se podívat na https://zakaznik.dashofer.cz/.
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