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Tema / titlul lucrării

Principiile contabile fundamentale și rolul lor în organizarea contabilității financiare
Valorificarea informatiei contabile din contul de profit și pierdere prin prisma managementului financiar
Valorificarea conținutului informațional al bilanțului
Considerații teoretice și practice privind contabilitatea și gestiunea activelor circulante
Contabilizarea activelor circulante materiale și rolul lor în gestiunea întreprinderii
Contabilitatea decontărilor cu salariile și asigurările sociale
Contabilitatea activelor imobilizate
Contabilitatea mărfurilor
Activele circulante-prezentare și contabilizare
Stocurile-gestiune și contabilizare
Relația contabilitate fiscalitate prin prisma rezultatului
Principalele impozite și taxe-prezentare și contabilizare
Aspecte privind implicațiile contabile ale impozitelor și taxelor din Codul fiscal
Contabilitatea salariilor
Taxa pe valoarea adăugată-prezentare și contabilizare
Contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC.......SRL
Studiu privind contabilitatea și fiscalitatea la SC.....SRL
Gestiunea și contabilitatea stocurilor în activitatea de comerț
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție
- Relațiile cu furnizorii-prezentare și contabilizare
Imobilizările corporale-prezentare și contabilizare
Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor
Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale la SC.....SRL
Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar
Contabilitatea operațiilor în activitatea de comerț
Contabilitatea datoriilor și creanțelor generate de activitatea de exploatare
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Aspecte contabile și fiscale privind relația întreprinderii cu personalul
Particularități privind înregistrarea operațiilor economice în activitatea de transport
Utilizarea aplicației EXCEL în valorificarea informației contabile de sinteză
Contabilitatea relațiilor cu furnizorii și clienții
Contabilitatea relațiilor cu terții
Considerații teoretice și practice privind inventarierea
Gestiunea și contabilizarea fluxurilor financiare la SC.......SRL
Resursele umane-prezentare și contabilizare
Resursele temporare ale întreprinderii prezentare și contabilizare
Operațiile cu terții-prezentare și contabilizare
Contabilitatea datoriilor față de furnizori și alte datorii similare
Particularități privind înregistrarea operațiilor economice în agricultură
Sursele de finanțare atrase ale întreprinderii-prezentare și contabilizare
Particularități privind organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor
Sisteme inteligente de raportare financiară pentru business
Fluxurile financiare-prezentare și contabilizare
Contabilitatea operațiilor în numerar
Aspecte contabile și fiscale privind amortizarea imobilizărilor
Model informatic de diagnostic
Contabilitatea relației întreprinderii cu personalul
Contabilitatea capitalurilor proprii
Aspecte contabile și fiscale privind imobilizarile corporale și deprecierea acestora
Contabilitatea trezoreriei
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