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OO11--FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLSS  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  AACCCCOOUUNNTTIINNGG 
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  bbaassiiccaallllyy  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  FFuunnddaammeennttaallss  ooff  
FFiinnaanncciiaall  AAccccoouunnttiinngg..  TThhee  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  
lleeaarrnn  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aaccccoouunnttiinngg  ccoonncceeppttss,,  
pprriinncciipplleess,,  pprroocceedduurreess  aanndd  ssyysstteemmss  ffoorr  pprreeppaarraattiioonn  ooff  
ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  aaccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ccuurrrreenntt  
aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess,,  ttaannggiibbllee  aanndd  iinnttaannggiibbllee  aasssseettss..  
SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbeeccoommee  aaddeepptt  aatt  ccllaassssiiffyyiinngg  
pprroobblleemmss,,  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  aappppllyyiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  
aaccccoouunnttiinngg  pprriinncciipplleess..  

  

OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aann  aapppplliieedd  kknnoowwlleeddggee  ooff  
bbaassiicc  aanndd  mmoosstt  ffuunnddaammeennttaall  pprriinncciipplleess  aanndd  ccoonncceeppttss  
ooff  aaccccoouunnttiinngg,,  aanndd  pprreeppaarriinngg  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
aaccccoorrddiinnggllyy  

  

LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aaccccoouunnttiinngg  rreeccoorrddss;;  
  AApppprreehheenndd  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  aaccccoouunnttiinngg  

pprriinncciipplleess  aanndd  ccoonncceepptt;;  
  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  ffiinnaanncciiaall  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  

aaccccoouunnttiinngg;;    
  PPrreeppaarree  ccaasshh  bbooookk,,  bbaannkk  aaccccoouunnttss  aanndd  ppeettttyy  ccaasshh  

bbooookk  ssttaatteemmeennttss  uunnddeerr  aann  iimmpprreesstt  ssyysstteemm;;  
  PPeerrffoorrmm  tthhee  ssyysstteemm  ooff  ddoouubbllee--eennttrryy  

bbooookkkkeeeeppiinngg;;    

  PPrreeppaarree  lleeddggeerr  aaccccoouunnttss,,  jjoouurrnnaall  eennttrriieess  aanndd  aa  
ttrraaiill  bbaallaannccee;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  ttaannggiibbllee  aanndd  iinnttaannggiibbllee  aasssseettss;;  
  UUssee  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ooff  ccaallccuullaattiinngg  

ddeepprreecciiaattiioonn;;  
  PPrreeppaarree  aaccccoouunnttss  ffoorr  bbaadd  ddeebbttss  aanndd  aalllloowwaannccee  

ffoorr  rreecceeiivvaabblleess;;    
  RReeccoorrddss  pprroovviissiioonn  aanndd  ccoonnttiinnggeenncciieess;;  
  CCoommppuuttee  iinnvveennttoorryy  bbyy  uussiinngg  ddiiffffeerreenntt  vvaalluuaattiioonn  

mmeetthhooddss  ffoorr  pprreeppaarriinngg  iinnvveennttoorriieess  ‘‘aaccccoouunnttss;;  
  PPrreeppaarree  aaccccoouunnttss  ffoorr  ssaalleess  ttaaxxeess  aanndd  ppaayyrroollll;;  ;;  
  PPrreeppaarree  aaccccoouunnttss  ffoorr  bbaannkk  rreeccoonncciilliiaattiioonn  

ssttaatteemmeennttss;;  
  PPrreeppaarree  aaccccoouunnttss  ffoorr  ssaalleess  aanndd  ppuurrcchhaasseess,,  

iinncclluuddiinngg  ppeerrssoonnaall  aaccccoouunnttss  aanndd  ccoonnttrrooll  
aaccccoouunnttss;;    

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ttyyppeess//  nnaattuurree  ooff  eerrrroorrss  aanndd  iittss  
rreeccttiiffiiccaattiioonn  

  PPrreeppaarree  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffrroomm  ttrriiaall  bbaallaannccee;;  
  PPrreeppaarree  mmaannuuffaaccttuurriinngg  aaccccoouunnttss;;  
  PPrreeppaarree  aanndd  pprreesseenntt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

ffrroomm  iinnccoommpplleettee  rreeccoorrddss    
  PPrreeppaarree  aanndd  pprreesseenntt  tthhee  rreecceeiippttss  aanndd  ppaayymmeennttss  

aanndd  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  aaccccoouunnttss    
  PPrreeppaarree  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  ccaasshh  fflloowwss;;  
  PPrreeppaarree  ffiinnaall  aaccccoouunnttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  IIAASS  

aanndd  IIFFRRSS;;  
  CCaallccuullaattee  bbaassiicc  ffiinnaanncciiaall  rraattiiooss..  

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  

CCOONNCCEEPPTTUUAALL,,  SSYYSSTTEEMM  AANNDD  RREEGGUULLAATTOORRYY  FFRRAAMMEEWWOORRKK  
11..  AAccccoouunnttiinngg  NNaattuurree  aanndd  OObbjjeeccttiivveess  
22..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  FFiinnaanncciiaall  AAccccoouunnttiinngg      
33..  AAccccoouunnttiinngg  RReegguullaattoorryy  FFrraammeewwoorrkk    
44..  AAccccoouunnttiinngg  CCoonncceeppttss  aanndd  CCoonnvveennttiioonnss    

1100%%  

BB  

AACCCCOOUUNNTTIINNGG  SSYYSSTTEEMMSS  AANNDD  AACCCCOOUUNNTTSS  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  
55..  SSoouurrccee  DDooccuummeennttss  aanndd  BBooookkss  
66..  DDoouubbllee  EEnnttrryy  aanndd  LLeeddggeerr  aaccccoouunnttiinngg  
77..  TTrriiaall  bbaallaannccee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
88..  AAccccrruuaallss  aanndd  pprreeppaayymmeennttss                                          
99..  TTaannggiibbllee  nnoonn--ccuurrrreenntt  aasssseettss            
1100..  IInnttaannggiibbllee  nnoonn--ccuurrrreenntt  aasssseettss      
1111..  BBaadd  ddeebbttss  aanndd  aalllloowwaanncceess  ffoorr  rreecceeiivvaabblleess  
1122..  PPrroovviissiioonnss  aanndd  CCoonnttiinnggeenncciieess    
1133..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  IInnvveennttoorriieess    
1144..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  SSaalleess  TTaaxx  
1155..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  PPaayyrroollll      
1166..  BBaannkk  RReeccoonncciilliiaattiioonn’’ss  
1177..  CCoonnttrrooll  aaccccoouunnttss  
1188..  CCoorrrreeccttiioonn  ooff  EErrrroorrss    

5500%%  

CC  
  

FFIINNAALL  AACCCCOOUUNNTTSS  
1199..  SSoollee  ttrraaddeerrss''  aaccccoouunnttss  
2200..  CCoommppaannyy  aaccccoouunnttss  
2211..  MMaannuuffaaccttuurriinngg  aaccccoouunnttss  
2222..  IInnccoommpplleettee  rreeccoorrddss  
2233..  IInnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  aaccccoouunnttss  
2244..  SSttaatteemmeennttss  ooff  ccaasshh  fflloowwss      
2255..  FFiinnaanncciiaall  RRaattiiooss  

4400%%  

TTOOTTAALL  110000%%  

NNoottee::    TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    
TThhiiss  wweeiigghhttaaggee  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  
eexxaammiinnaattiioonn..  

  
OOPPEERRAATTIIOONNAALL  LLEEVVEELL--11 
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DDEETTAAIILLEEDD  CCOONNTTEENNTTSS  
PPAARRTT  --  AA    
CCoonncceeppttuuaall,,  SSyysstteemm  aanndd  RReegguullaattoorryy  FFrraammeewwoorrkk  

  
11..  AAccccoouunnttiinngg  NNaattuurree  aanndd  OObbjjeeccttiivveess  

  FFiinnaanncciiaall  AAccccoouunnttiinngg  ddeeffiinniittiioonn  &&  oobbjjeeccttiivveess,,  
  CCoosstt  AAccccoouunnttiinngg  ddeeffiinniittiioonn  &&  OObbjjeeccttiivveess  
  MMaannaaggeemmeenntt  AAccccoouunnttiinngg  ddeeffiinniittiioonn  &&  

OObbjjeeccttiivveess  
  DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ffiinnaanncciiaall  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  

ccoosstt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  
  

22..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  FFiinnaanncciiaall  AAccccoouunnttiinngg      
  EExxppllaaiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  aanndd  iiddeennttiiffyy  tthhee  

eexxaammpplleess  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  
  CCaappiittaall  
  AAsssseettss  
  LLiiaabbiilliittiieess  
  EExxppeennddiittuurreess  ((CCaappiittaall  &&  RReevveennuuee))  
  RReevveennuuee  
  AAccccoouunnttiinngg  EEqquuaattiioonn  
  UUnnddeerrssttaanndd  aanndd  eexxppllaaiinn  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  

eeqquuaattiioonn  
  

33..  AAccccoouunnttiinngg  RReegguullaattoorryy  FFrraammeewwoorrkk    
  DDeeffiinnee  CCoommppaannyy  LLaaww  
  DDeeffiinnee  ttyyppeess  ooff  ccoommppaanniieess  aass  ppeerr  CCoommppaannyy  

LLaawwss  ii..ee..,,  pprriivvaattee  aanndd  ppuubblliicc  lliimmiitteedd,,  lliisstteedd  
aanndd  nnoonn--lliisstteedd  ccoommppaanniieess  eettcc..  GGuuaarraanntteeee  
lliimmiitteedd  ccoommppaannyy,,  ssiinnggllee  MMeemmbbeerr  CCoommppaannyy  

    IIAASS,,  IIFFRRSS  
  DDeeffiinnee  IIAASS//  IIFFRRSS  aanndd  iittss  rroollee  
  EExxppllaaiinn  ppuurrppoossee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ccoommppaannyy  llaawwss,,  IIAASS,,  IIFFRRSS  iinn  FFiinnaanncciiaall  
rreeppoorrttiinngg  

  AAccccoouunnttiinngg  bbooddiieess  
  IIddeennttiiffyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rroollee  ooff  

rreegguullaattoorryy  bbooddiieess  ii..  ee,,  IIFFRRSS  FFoouunnddaattiioonn  
((IIFFRRSSFF)),,  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccccoouunnttiinngg  
SSttaannddaarrddss  BBooaarrdd  ((IIAASSBB)),,  tthhee  IIFFRRSS  AAddvviissoorryy  
CCoouunncciill  ((IIFFRRSS  AACC))  aanndd  tthhee  IIFFRRSS  
IInntteerrpprreettaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  ((IIFFRRSS  IICC))  

  
44..  AAccccoouunnttiinngg  CCoonncceeppttss  aanndd  CCoonnvveennttiioonnss    

  AAccccoouunnttiinngg  CCoonncceeppttss  &&  PPrriinncciipplleess  ((GGooiinngg  
CCoonncceerrnn,,  AAccccrruuaallss,,  PPrruuddeennccee,,  CCoonnssiisstteennccyy,,  
MMaatteerriiaalliittyy,,  SSuubbssttaannccee  oovveerr  ffoorrmm,,  BBuussiinneessss  
EEnnttiittyy,,  MMoonneeyy  MMeeaassuurreemmeenntt))  

  CCoosstt  aanndd  VVaalluueess  ((HHiissttoorriiccaall  CCoosstt  CCoonnvveennttiioonn,,  
TThheeoorryy  ooff  CCaappiittaall  MMaaiinntteennaannccee,,  CCuurrrreenntt  
PPuurrcchhaassiinngg  PPoowweerr  AAccccoouunnttiinngg,,  CCuurrrreenntt  CCoosstt  
AAccccoouunnttiinngg,,  FFaaiirr  VVaalluuee,,  VVaalluuee  ttoo  tthhee  
bbuussiinneessss))  

  
PPAARRTT  --  BB    
AAccccoouunnttiinngg  SSyysstteemmss  aanndd  AAccccoouunnttss  PPrreeppaarraattiioonn  
  
55..  SSoouurrccee  DDooccuummeennttss  aanndd  BBooookkss  

  IIddeennttiiffyy  vvaarriioouuss  SSoouurrccee  DDooccuummeennttss  ((SSaallee  &&  
PPuurrcchhaassee  OOrrddeerr,,  CCrreeddiitt  &&  DDeebbiitt  NNoottee,,  GGRRNN))  
aanndd  eexxppllaaiinn  iittss  ppuurrppoossee  

  BBooookkss  ((SSaallee  ddaayy  bbooookk,,  PPuurrcchhaassee  ddaayy  bbooookk,,  
SSaalleess  RReettuurrnn  ddaayy  bbooookk,,  PPuurrcchhaassee  RReettuurrnn  ddaayy  
bbooookk,,  CCaasshh  bbooookk,,  PPeettttyy  CCaasshh  bbooookk))  

  CCoonncceeppttss  aanndd  llaayyoouutt    
  RReeccoorrddiinngg  ooff  ttrraannssaaccttiioonn  iinn  bbooookkss  aanndd  

ppoossttiinngg  tthhee  iitteemm  iinn  tthhee  lleeddggeerr  aaccccoouunnttss..  
  
66..  DDoouubbllee  EEnnttrryy  aanndd  LLeeddggeerr  AAccccoouunnttiinngg  

  PPrriinncciipplleess  ooff  ddoouubbllee  eennttrryy  bbooookkkkeeeeppiinngg    
  JJoouurrnnaall  

  NNoommiinnaall  LLeeddggeerr  
  PPoossttiinngg  ffrroomm  ddaayy  bbooookk  ttoo  nnoommiinnaall  lleeddggeerr  

aanndd  bbaallaannccee  ooffff  lleeddggeerr  aaccccoouunntt  
  SSaalleess  aanndd  PPuurrcchhaassee  aaccccoouunnttss,,  iinncclluuddiinngg  

ppeerrssoonnaall  aaccccoouunnttss  aanndd  CCoonnttrrooll  aaccccoouunnttss  
  
77..  TTrriiaall  bbaallaannccee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

  TTrriiaall  BBaallaannccee  
oo  NNeeeedd  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  ooff  ttrriiaall  bbaallaannccee  
oo  PPrreeppaarriinngg  ooff  ttrriiaall  bbaallaannccee  
oo  NNeeeedd  aanndd  rreeccoorrddiinngg  ooff  aaddjjuussttmmeennttss  
oo  PPrreeppaarriinngg  ooff  AAddjjuusstteedd  ttrriiaall  bbaallaannccee  

  IInnccoommee  SSttaatteemmeenntt,,  BBaallaannccee  SShheeeett//SSttaatteemmeenntt  
ooff  FFiinnaanncciiaall  PPoossiittiioonn  
oo  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  bbaassiicc  llaayyoouutt  ooffff  

ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeenntt  aanndd  IIlllluussttrraattee  
ssoommee  eexxaammppllee  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  

  AAccccoouunnttss  CCooddiinngg  SSyysstteemm--DDeeffiinnee  cchhaarrtt  ooff  
aaccccoouunnttss  

  
88..  AAccccrruuaallss  aanndd  pprreeppaayymmeennttss  

    AAccccrruuaallss  aanndd  PPrreeppaayymmeennttss  
oo  PPrreeppaarree  jjoouurrnnaall  aanndd  aaddjjuussttiinngg  eennttrriieess  

ooff  aaccccrruuaallss  aanndd  pprreeppaayymmeennttss  
oo  EExxppllaaiinn  tthhee  mmaattcchhiinngg  ccoonncceepptt  wwiitthh  

rreellaatteedd  ttoo  aaccccrruuaallss  aanndd  pprreeppaayymmeennttss  
oo  HHooww  tthhee  aammoouunntt  ooff  aaccccrruuaallss  aanndd  

pprreeppaayymmeennttss  aarree  ddeeppiicctteedd  iinn  ffiinnaanncciiaall  
ssttaatteemmeennttss??  

  
99..  TTaannggiibbllee  nnoonn--ccuurrrreenntt  aasssseettss            

    DDeepprreecciiaattiioonn  
oo  PPuurrppoossee  ooff  cchhaarrggiinngg  ddeepprreecciiaattiioonn  
oo  MMeetthhooddss  ooff  ccaallccuullaattiinngg  

ddeepprreecciiaattiioonn((SSttrraaiigghhtt  lliinnee,,  rreedduucciinngg  
bbaallaannccee  aanndd  ssuumm  ooff  yyeeaarr’’ss  ddiiggiitt))  

oo  CCoommppuuttee  ddeepprreecciiaattiioonn  wwhheerree  aannyy  
cchhaannggeess  aarree  mmaaddee  iinn  eessttiimmaatteedd  lliiffee  aanndd  
vvaalluuee  ooff  aasssseettss  

  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
oo  RRee--vvaalluuaattiioonn  ooff  nnoonn--ccuurrrreenntt  aasssseettss  

((RReevveerrssaall  ooff  rreevvaalluuaattiioonn  iiss  eexxcclluuddeedd))  
oo  NNoonn--ccuurrrreenntt  aasssseett  ddiissppoossaall  
oo  NNoonn--ccuurrrreenntt  aasssseett  rreeggiisstteerr  

  
1100..  IInnttaannggiibbllee  nnoonn--ccuurrrreenntt  aasssseettss      

  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  IInnttaannggiibbllee  AAsssseettss    
  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  CCoosstt  

oo  DDeeffiinnee  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ccoosstt  
oo  IIddeennttiiffyy  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  rreesseeaarrcchh  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt  ccoosstt    
  
1111..  BBaadd  ddeebbttss  aanndd  aalllloowwaanncceess  ffoorr  rreecceeiivvaabblleess  

  SSaalleess  aanndd  AAccccoouunnttiinngg  CCoonncceeppttss    
  CCoonncceepptt  ooff  ddeebbttoorr’’ss  aaggee  aannaallyyssiiss    
  BBaadd  aanndd  DDoouubbttffuull  DDeebbttss  

oo  NNaattuurree  aanndd  ppuurrppoossee  ooff  bbaadd  aanndd  
ddoouubbttffuull  ddeebbttss  

oo  GGeenneerraall  eennttrriieess  aanndd  aaggiinngg  aannaallyyssiiss  
  BBaadd  DDeebbttss  RReeccoovveerreedd  

  
1122..  PPrroovviissiioonnss  aanndd  CCoonnttiinnggeenncciieess  

  CCaatteeggoorriizzaattiioonn  ooff  lliiaabbiilliittiieess  ((ccuurrrreenntt  aanndd  
nnoonn--ccuurrrreenntt  lliiaabbiilliittiieess))  

  CCaasshh  aanndd  CCrreeddiitt  PPuurrcchhaasseess  
  DDeeffiinnee,,  ddiiffffeerreennttiiaattee  aanndd  ccllaassssiiffyy  PPrroovviissiioonnss,,  

CCoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  AAsssseettss  
  
1133..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  IInnvveennttoorriieess    

  WWhhaatt  iiss  iinnvveennttoorryy  oorr  ssttoocckk??  
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  IIttss  ttyyppeess;;  RRaaww  MMaatteerriiaallss,,  WWoorrkk  iinn  pprrooggrreessss,,  
FFiinniisshheedd  ggooooddss  

  VVaalluuaattiioonn  ooff  iinnvveennttoorryy  aass  ppeerr  IIAASS  22  
  LLoowweerr  ooff  ccoosstt  oorr  NNRRVV  
  VVaalluuaattiioonn  ooff  CCoosstt  ooff  ssaalleess  aanndd  cclloossiinngg  ssttoocckk  

uunnddeerr  FFIIFFOO,,  LLIIFFOO  aanndd  AAVVCCOO  ((BBootthh  ppeerriiooddiicc  
aanndd  ppeerrppeettuuaall))  

  SSttoocckk  aanndd  WWoorrkk  --iinn--pprrooggrreessss  
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  SSttoocckkss  --  cclloossiinngg  ssttoocckk  
  LLeeddggeerr  AAccccoouunnttss  ffoorr  ssttoocckk  
  PPhhyyssiiccaall  CCoouunntt  
  IImmppaacctt  ooff  iinnvveennttoorryy  oonn  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPrrooffiitt  

oorr  LLoossss  aanndd  SSttaatteemmeenntt  ooff  FFiinnaanncciiaall  PPoossiittiioonnss  
ffrroomm  TTrriiaall  BBaallaannccee  

  
1144..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  SSaalleess  TTaaxx  

  PPrriinncciipplleess  ooff  SSaalleess  TTaaxx  ((iinnppuutt  ttaaxx,,  oouuttppuutt  ttaaxx  
aanndd  nneett  ttaaxx))  

  BBooookkkkeeeeppiinngg  EEnnttrriieess  ffoorr  SSaalleess  TTaaxx  
  DDeeffiinnee  SSttaannddaarrdd  RRaatteedd,,  ZZeerroo  RRaatteedd  aanndd  

EExxeemmpptt  SSuupppplliieess  aanndd  iimmppaacctt  ooff  zzeerroo  rraatteedd  
aanndd  eexxeemmpptteedd  ssuuppppllyy  iinn  ssaalleess  ttaaxx..    

  
1155..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  PPaayyrroollll      

  DDeeffiinnee  WWaaggeess  aanndd  SSaallaarriieess((CCaallccuullaattiioonn  ooff  
wwaaggeess  uunnddeerr  ppiieeccee  rraattee  aanndd  hhoouurrllyy  bbaasseedd  
ssyysstteemm  iiss  eexxcclluuddeedd))  

  CCoonncceepptt  ooff  GGrroossss  wwaaggeess,,  ddeedduuccttiioonnss  aanndd  nneett  
wwaaggeess    

  AAccccoouunnttiinngg  eennttrriieess  ooff  WWaaggeess  ffrroomm  tthhee  
EEmmppllooyyeeee''ss  VViieewwppooiinntt  

  TThhee  WWaaggeess  BBooookk  
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  PPaayyrroollll  

  
1166..  BBaannkk  RReeccoonncciilliiaattiioonn’’ss  

  CCoonncceepptt  ooff  CCaasshh  bbooookk,,  ssiinnggllee  ccoolluummnn,,  ddoouubbllee  
ccoolluummnn  aanndd  ttrriippllee  ccoolluummnn  ccaasshh  bbooookk  

  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  BBaannkk  ssttaatteemmeenntt  aanndd  bbaassiicc  
ccoonncceeppttss    

  RReeaassoonnss  ooff  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  ccaasshh  bbooookk  
bbaallaannccee  aanndd  bbaannkk  ssttaatteemmeenntt  bbaallaannccee  

  IIddeennttiiffyyiinngg  ddiiffffeerreenncceess  iinn  bbaallaanncceess  bbyy  ttiicckkiinngg    
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  rreevviisseedd  ccaasshh  bbooookk  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  bbaannkk  rreeccoonncciilliiaattiioonn  

ssttaatteemmeenntt    
  CCoonncceepptt  ooff  wwhhiicchh  bbaallaannccee  ttoo  bbee  sshhoowwnn  iinn  

ssttaatteemmeenntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn    
  
1177..  CCoonnttrrooll  aaccccoouunnttss  

  lleeddggeerr  AAccccoouunnttss  aanndd  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  
lleeddggeerr  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  CCoonnttrrooll  AAccccoouunnttss  

  UUssee  ooff  CCoonnttrrooll  AAccccoouunnttss  
  PPuurrcchhaassee  aanndd  SSaallee  DDaayy  BBooookkss  ((DDeeffiinnee  aanndd  

rreeccoorrddiinngg  ooff  ttrraannssaaccttiioonn))  
  CCoonnttrrooll  AAccccoouunnttss  RReeccoonncciilliiaattiioonn  

  
1188..  CCoorrrreeccttiioonn  ooff  EErrrroorrss    

  TTyyppeess  ooff  EErrrroorrss  
  SSuussppeennssee  AAccccoouunnttss    
  CCoorrrreeccttiinngg  EEnnttrriieess  

  IImmppaacctt  ooff  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  eerrrroorrss  oonn  ffiinnaanncciiaall  
ssttaatteemmeennttss  

  
PPAARRTT  --  CC    
FFiinnaall  AAccccoouunnttss  

  
1199..  SSoollee  ttrraaddeerrss''  aaccccoouunnttss  

  CChhaarrtt  ooff  AAccccoouunnttss  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  

  
2200..  CCoommppaannyy  aaccccoouunnttss  

  TTyyppeess  ooff  LLiimmiitteedd  CCoommppaannyy    
  CCoommppaannyy  FFiinnaannccee((DDeeffiinnee  ccoonncceepptt))  
  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  ((eexxttrraacctt  ooff  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeenntt  sshhoowwiinngg  ffoorrmm  ooff  ccaappiittaa  ffiinnaannccee))  
  IIssssuuaannccee  ooff  SShhaarreess  RReesseerrvveess((DDeeffiinnee  tthhee  

ccoonncceepptt))  
  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  ooff  CCoommppaanniieess  

  
2211..  MMaannuuffaaccttuurriinngg  aaccccoouunnttss  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  MMaannuuffaaccttuurriinngg  AAccccoouunnttss  
  

2222..  IInnccoommpplleettee  rreeccoorrddss  
  IInnccoommpplleettee  RReeccoorrddss::  BBaassiicc  AApppprrooaacchh    
  CCaasshh  aanndd  BBaannkk  TTrraannssaaccttiioonnss  
  UUssiinngg  RRaattiiooss  aanndd  PPeerrcceennttaaggeess  ((FFiinndd  oouutt  

mmiissssiinngg  ffiigguurreess  bbyy  uussiinngg  pprrooffiitt  ppeerrcceennttaaggeess))  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  

  
2233..  IInnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  aaccccoouunnttss  

  FFoorrmmaatt  ooff  IInnccoommee  aanndd  EExxppeennddiittuurree  AAccccoouunnttss    
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  IInnccoommee  aanndd  EExxppeennddiittuurree  

AAccccoouunnttss  
  SSppeecciiaall  FFuunnddss  ((DDeeffiinnee  SSppeecciiaall  ffuunnddss  ii..ee..  

ccaappiittaall  ffuunndd,,  ddoonnaattiioonn,,  aannnnuuaall  ssuubbssccrriippttiioonn,,  
lliiffee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess))  

  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  
  IInntteerrpprreettaattiioonn  ooff  AAccccoouunnttss  

  
2244..  SSttaatteemmeennttss  ooff  ccaasshh  fflloowwss    

  FFoorrmmaatt  ooff  aa  SSttaatteemmeenntt  ooff  CCaasshh  FFlloowwss  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  CCaasshh  FFlloowwss  bbyy  

DDiirreecctt  aanndd  IInnddiirreecctt  MMeetthhoodd  
  UUsseess  ooff  SSttaatteemmeenntt  ooff  CCaasshh  FFlloowwss  

  
2255..  FFiinnaanncciiaall  RRaattiiooss  

  AAnnaallyyssiiss  ooff  AAccccoouunnttiinngg  SSttaatteemmeennttss  aanndd  UUssee  
ooff  RRaattiiooss  

  LLiiqquuiiddiittyy,,  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  aanndd  SSoollvveennccyy  
RRaattiiooss    

  FFiinnaanncciiaall  GGeeaarriinngg  
  IInnvveessttoorr  RRaattiiooss  
  PPoossssiibbllee  DDrraawwbbaacckkss  ooff  RRaattiioo  AAnnaallyyssiiss    
  AApppprraaiissiinngg  tthhee  PPoossiittiioonn  aanndd  PPrroossppeeccttss  ooff  aa  

BBuussiinneessss  
  
  
  
  

  
RReeccoommmmeennddeedd  BBooookkss::  

CCoorree    RReeaaddiinngg    

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

FFiinnaanncciiaall  &&  MMaannaaggeerriiaall  AAccccoouunnttiinngg::  TThhee  
BBaassiiss  ffoorr  BBuussiinneessss  DDeecciissiioonn  

JJaann  RR..  WWiilllliiaammss  //  SSuussaann  FF..  HHaakkaa  MMccGGrraaww--HHiillll  

FFrraannkk  WWoooodd  BBuussiinneessss  AAccccoouunnttaannccyy  vvoolluummee  
11  &&  22  

FFrraannkk  WWoooodd  
PPrreennttiiccee  HHaallll  //  PPeeaarrssoonn  //  FFiinnaanncciiaall  
TTiimmeess  

IIFFRRSSss//IIAASSss  IIAASSBB  IIFFRRSS  FFoouunnddaattiioonn  

  


