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Brožura

Účetní závěrka pro podnikatele
Účetní závěrka je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu,
aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Pro zdárné zvládnutí této práce jsme pro Vás připravili tuto brožuru, se kterou získáte jistotu, že vedete
účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.

NA JEDNOM MÍSTĚ NALEZNETE
POSTUP PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ, SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
A SPLNĚNÍ VŠECH NÁSLEDNÝCH POVINNOSTÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY!

Tato brožura je určena pro účetní, hlavní účetní, auditory, ekonomy, jednatele, finanční nebo ekonomické ředitele.

Co získáte při objednání:
Brožuru v kroužkové vazbě ve formátu A4
postup pro uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky, odevzdání daňového přiznání a splnění všech následných
povinností účetní závěrky,
nezapomenete na žádný krok v účetní uzávěrce a závěrce,
jistotu, že vedete účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a bez chyb.
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