Ini Data Finansial yang Rapi
Setelah pesanan yang diringkas dan mencatat , . diasah a catatan untuk konsumen
kemudian hanya pernyataan Akuntansi yang menghasilkan apa yang disebut informasi
laporan keuangan.. The paling penting laporan untuk individu bisnis adalah pendapatan uang
Laporan, Laporan dari pemilik nilai , harmoni sprei dan penghasilan bergerak record..
Urutan dari pengolahan dan bangunan dari Info terkandung di ini informasi biasanya sebagai
terjadi kemudian :
Penghasilan catatan , ringkasan pendapatan dan beban selama tertentu , banyak dari
sebagai Total bulan , per kuartal, per enam bulan minggu atau musim .
Pemilik ekuitas catatan , sebuah gambaran dari perubahan di pemilik keadilan yang terjadi
selama jangka waktu tertentu periode , beberapa sebagai bulan , per kuartal, per enam
beberapa bulan atau per waktu.
jasa audit perusahaan Stabilitas tidur-lembar, sebuah daftar sumber , kewajiban dan pemilik
uang di tertentu tanggal tertentu , . umumnya di final terakhir akhir bulan atau akhir . waktu
Uang sirkulasi catatan , a penjumlahan dari uang keuntungan dan penerimaan angsuran
selama tertentu jangka waktu periode , beberapa sebagai Minggu , per kuartal, per enam
lama atau per tahun kalender .
Semua laporan keuangan harus diidentifikasi dengan nama perusahaan, catatan ketik, . dan
periode atau malam dari. survey data yang terdapat dalam laporan laba rugi, laporan ekuitas
pemilik, dan laporan arus kas yang digunakan untuk tertentu periode waktu. Sementara Data
ditampilkan di keseimbangan sheet tentu ke tertentu jangka waktu .
Untuk alasan pada masing-masing moneter frase , laba rugi , pemilik uang , keseimbangan
sheet , . uang aliran akan menjadi didefinisikan di mendatang dokumen .
Berikut tentu merupakan Model dari moneter frase , untuk lihat membuat Pastikan Anda pilih
salah satu ekonomis catatan berikut:
Perdagangan penyedia keuangan laporan
Solusi keuangan laporan
Membangun perusahaan moneter laporan
Perusahaan fiskal pernyataan Tbk
Sendiri ekonomi perusahaan laporan
ekonomi bank pernyataan
Koperasi bisnis keuangan pernyataan.

