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ფირმები კონკურენტულ ბაზარზე
ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და მათი გამოთვლა.
წარმოება და ეკონომიკური ზრდა
დანაზოგები, ინვესტიციები და ფინანსური სისტემა.
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ფინასური ანგარიშგების სრული პაკეტი და მისი კომპონენტები
ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები
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ბუღალტრული ანგარიშების კლასიფიკაცია და ანგარიშთა გეგმა
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დოკუმენტების კლასიფიკაცია
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სააღრიცხვო ციკლი და მისი ეტაპები
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საცდელი ბალანსი, მისი დანიშნულება და შედგენის წესი
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კორექტირებები და მათი ამსახველი ბუღალტრული გატარებები
სამუშაო ფურცელი. კორექტირებული ბუღალტრული ბალანსი
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
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