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OMSCHRIJVING

In het vak Bedrijfsadministratie staat de financiële administratie van een handels- of dienstverlenende
onderneming centraal. Inkopen, verkopen, de ontvangst van ingekochte goederen, de verzending van
verkochte goederen, het uitbetalen van de lonen - het zijn stuk voor stuk transacties die in de boekhouding
moeten worden vastgelegd. Bij dit alles is het van cruciaal belang dat alle kosten en opbrengsten aan de
juiste periode worden toegerekend. Want alleen dan zult u in staat zijn om aan het einde van elke periode
de juiste financiële overzichten op te stellen. Al deze zaken komen in dit studieboek uitvoerig aan de orde,
in zeer eenvoudig taalgebruik, en geïllustreerd met een groot aantal voorbeelden. Aan het einde van het
boek bent u in staat om zelfstandig de bedrijfsadministratie van een handels- of dienstverlenende
onderneming te voeren.Bij het schrijven van dit boek is het examenprogramma van het examen PDB
Bedrijfsadministratie, zoals dat wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering, als
uitgangspunt genomen. Mede dankzij de representatieve opgaven na afloop van elk hoofdstuk en ook
dankzij de digitale leeromgeving, bereidt dit studieboek u optimaal voor op het af te leggen examen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Moderne Bedrijfsadministratie bestaat uit vier modules, ... Kennis van boekhouden op PDB-of MBO-4
nveau is noodzakelijk om de opleiding MBA goed te kunnen volgen.

PDB Module Boekhouden in Balans is dé methode voor PDB bedrijfsadministratie.

Studentondersteuning. Aanpassing lesstof tweede druk 2016. In verband met de wetswijzigingen inzake
omzetbelasting bij een niet betaalde factuur zijn enkele ...
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