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РОЗДІЛ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ
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12.2. Загальні принципи обліку векселів
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13.1. Операції та їх класифікація
13.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
13.3. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються з доручення клієнтів банку
13.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
13.5. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками
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14.5. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів
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РОЗДІЛ 15. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
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