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SSEEMMEESSTTEERR  --  33  
  

FFIINNAANNCCIIAALL  AACCCCOOUUNNTTIINNGG  [[BBAAFF--330011]]  
  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoonncceennttrraattee  oonn  pprreeppaarraattiioonn  ooff  
ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  
aannaallyyssiiss  uunnddeerr  ddiiffffeerreenntt  bbuussiinneessss  ssiittuuaattiioonnss..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  
mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
ffiinnaanncciiaall  ccoommmmeennttss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  
aaccccoouunnttaanntt..  
  

OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aa  tthhoorroouugghh  kknnoowwlleeddggee  ooff  
aaddvvaanncceedd  aassppeeccttss  ooff  ffiinnaanncciiaall  aaccccoouunnttiinngg  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo::  

  sseelleecctt  aanndd  aappppllyy  aapppprroopprriiaattee  aaccccoouunnttiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  
pprroocceedduurreess  ttoo  ssppeecciiffiicc  cciirrccuummssttaanncceess,,  aanndd  

  pprreeppaarree,,  aannaallyyssee  aanndd  iinntteerrpprreett  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  
eennttiittiieess  uunnddeerr  ssppeecciiffiicc  ssiittuuaattiioonnss..  

  

OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo::  

  ddeessccrriibbee  tthhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  rreegguullaattoorryy  
ffrraammeewwoorrkk  aanndd  sseettttiinngg  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  
rreeppoorrttiinngg  ssttaannddaarrddss;;  

  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ccoonncceeppttuuaall  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  
GGAAAAPP;;  

  ddeeffiinnee  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  eelleemmeennttss  ooff  
ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss;;  

  pprreeppaarree  aanndd  pprreesseenntt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  IIAASS11  ((rreevviisseedd));;  

  ddeessccrriibbee  tthhee  ccoonncceepptt  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  aapppplliiccaattiioonn  ooff  
ppoolliicciieess  rreellaatteedd  ttoo  cchhaannggeess  iinn  aaccccoouunnttiinngg  eessttiimmaatteess  aanndd  
eerrrroorrss,,  rreevveennuuee  rreeccooggnniittiioonn  rreellaatteedd  ppaarrtt  ddiisscclloossuurreess,,  
ooppeerraattiinngg  sseeggmmeennttss,,  nnoonn--ccuurrrreenntt  aasssseettss  hheelldd  ffoorr  ssaallee  aanndd  
ddiissccoonnttiinnuueedd  ooppeerraattiioonnss,,  eevveennttss  aafftteerr  tthhee  rreeppoorrttiinngg  
ppeerriioodd  aanndd  pprroovviissiioonnss,,  ccoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  
ccoonnttiinnggeenntt  aasssseettss;;  

  eexxppllaaiinn  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  pprrooppeerrttyy,,  ppllaanntt  
aanndd  eeqquuiippmmeenntt,,  ggoovveerrnnmmeenntt  ggrraannttss,,  bboorrrroowwiinngg  ccoossttss  aanndd  
iinnvveessttmmeenntt  pprroojjeeccttss;;  

  ddiissccuussss  tthhee  ccoonncceepptt  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  rreellaatteedd  
ttoo  iinnttaannggiibbllee  nnoonn--ccuurrrreenntt  aasssseettss;;  

  ggeett  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  
iimmppaaiirrmmeenntt  ooff  aasssseettss  ;;  

  ddeessccrriibbee  aanndd  aappppllyy  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  aa  lleeaassee  
ttyyppee;;  

  pprreeppaarree  tthhee  ccaasshh  ffllooww  ssttaatteemmeennttss;;  
  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss  ffoorr  

iinnvveennttoorriieess,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnttrraaccttss  aanndd  sshhaarree  
ttrraannssaaccttiioonnss..  

  uunnddeerrssttaanndd  bbaassiicc  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  ssiinnggllee  ppaarreenntt  aanndd  
ssiinnggllee  ssuubbssiiddiiaarryy  ccoommppaannyy..    

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  
RREEGGUULLAATTOORRYY  AANNDD  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  FFRRAAMMEEWWOORRKK    

11..  TThhee  RReegguullaattoorryy  FFrraammeewwoorrkk    
22..  TThhee  CCoonncceeppttuuaall  FFrraammeewwoorrkk    

1100%%  

BB  

SSIINNGGLLEE  CCOOMMPPAANNYY  FFIINNAANNCCIIAALL  AACCCCOOUUNNTTSS    
33..  IIAASS  11  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss    
44..  RReeppoorrttiinngg  FFiinnaanncciiaall  PPeerrffoorrmmaannccee    
55..  OOtthheerr  RReeppoorrttiinngg    
66..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  NNoonn--CCuurrrreenntt  AAsssseettss  
77..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  IInnttaannggiibbllee  NNoonn--CCuurrrreenntt  AAsssseettss  
88..  IImmppaaiirrmmeenntt  ooff  AAsssseettss    
99..  LLeeaasseess  
1100..  SSttaatteemmeennttss  ooff  CCaasshh  FFlloowwss  
1111..  IInnvveennttoorriieess    
1122..  CCoonnssttrruuccttiioonn  CCoonnttrraaccttss    

7755%%  

CC  

BBAASSIICC  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  
1133..  CCoonnssoolliiddaatteedd  SSttaatteemmeenntt  ooff  FFiinnaanncciiaall  PPoossiittiioonn  ((SSiinnggllee    PPaarreenntt  aanndd  SSiinnggllee  SSuubbssiiddiiaarryy  

CCoommppaannyy))  
1144..  CCoonnssoolliiddaatteedd  SSttaatteemmeenntt  ooff  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee  ((SSiinnggllee  PPaarreenntt  aanndd  SSiinnggllee  

SSuubbssiiddiiaarryy  CCoommppaannyy))  

1155%%  

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..    

  
CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  --  AA    
RREEGGUULLAATTOORRYY  AANNDD  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  FFRRAAMMEEWWOORRKK    
  

11..  TThhee  RReegguullaattoorryy  FFrraammeewwoorrkk  
  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrdd  BBooaarrdd  ((IIAASSBB))  
  SSeettttiinngg  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  

SSttaannddaarrddss  
  PPuurrppoossee  aanndd  nneeeedd  ooff  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  tthhee  

aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  IIFFRRSS  
  AArree  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss  eennoouugghh  aanndd  ccoommpplleettee  

aass  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  
  PPrriinncciipplleess  bbaasseedd  aanndd  rruulleess  bbaasseedd  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  

rreellaattiioonnsshhiipp  

  TThhee  pprroocceessss  ooff  ssttaannddaarrdd  sseettttiinngg  bbyy  IIAASSBB  aanndd  
uuppddaattiioonn  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  SSttaannddaarrddss  

  RReellaattiioonnsshhiipp  ooff  nnaattiioonnaall  ssttaannddaarrdd  sseetttteerrss  ttoo  tthhee  IIAASSBB  
iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  sseettttiinngg  pprroocceessss  

  CCoommppoonneennttss  tthhaatt  aaffffeecctt  aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrdd  sseettttiinngg  
pprroocceessss                

  
22..  TThhee  CCoonncceeppttuuaall  FFrraammeewwoorrkk    

  CCoonncceeppttuuaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  aanndd  
GGAAAAPP  

  NNeeeedd  ooff  ccoonncceeppttuuaall  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  aalltteerrnnaattiivvee  
ssyysstteemmss  

  OObbjjeeccttiivveess  ooff  FFiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
  UUnnddeerrllyyiinngg  aassssuummppttiioonnss  
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  QQuuaalliittaattiivvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  tthhee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  
aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss    

  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ffiinnaanncciiaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  ccaappiittaall  
mmaaiinntteennaannccee  aanndd  tthheeiirr  aaffffeeccttss  iinn  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  
pprrooffiittss  

  LLiimmiittaattiioonnss  ooff  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
  
PPAARRTT  --  BB    
SSIINNGGLLEE  CCOOMMPPAANNYY  FFIINNAANNCCIIAALL  AACCCCOOUUNNTTSS    
  

33..  IIAASS  11  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  
  GGeenneerraall  FFeeaattuurreess    
  RReeccooggnniittiioonn  aanndd  rreeccooggnniittiioonn  ccrriitteerriiaa��  ooff  eelleemmeennttss  ooff  

ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss    
  SSuubbsseeqquueenntt  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  eelleemmeennttss  ooff  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ssttaatteemmeenntt  ooff  pprrooffiitt  aanndd  

lloossss//SSttaatteemmeenntt  ooff  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee  
  SSttaatteemmeenntt  ooff  OOtthheerr  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ssttaatteemmeenntt  ooff  cchhaannggeess  iinn  EEqquuiittyy  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ssttaatteemmeenntt  ooff  FFiinnaanncciiaall  PPoossiittiioonn  
  DDiisscclloossuurree  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  nnootteess  ttoo  tthhee  aaccccoouunnttss  

  
44..  RReeppoorrttiinngg  FFiinnaanncciiaall  PPeerrffoorrmmaannccee  
  

IIAASS  ��  88::  AAccccoouunnttiinngg  PPoolliicciieess,,  CChhaannggeess  iinn  AAccccoouunnttiinngg  
EEssttiimmaatteess  &&  EErrrroorrss    
  SSeelleeccttiioonn  ooff  aaccccoouunnttiinngg  ppoolliicciieess            
  CChhaannggeess  iinn  aaccccoouunnttiinngg  ppoolliicciieess  
  CChhaannggeess  iinn  aaccccoouunnttiinngg  eessttiimmaatteess  
  CCoorrrreeccttiioonn  ooff  pprriioorr  ppeerriioodd  eerrrroorrss      
  DDiisscclloossuurree    

  

IIAASS  ��  1188::  RReevveennuuee  RReeccooggnniittiioonn      
RReeccooggnniittiioonn  ccrriitteerriiaa  ooff  RReevveennuuee  ffrroomm    
  SSaallee  ooff  ggooooddss  aanndd  SSeerrvviiccee    
  IInntteerreesstt  ,,  RRooyyaallttiieess  &&  DDiivviiddeenndd  
  DDiisscclloossuurreess    

  

IIAASS  ��  2244::  RReellaatteedd  PPaarrttyy  DDiisscclloossuurreess      
  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  rreellaatteedd  ppaarrttyy    
  RReellaatteedd  ppaarrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss  
  DDiisscclloossuurreess  

  
55..  OOtthheerr  RReeppoorrttiinngg    
  

IIAASS  ��  1100::  EEvveenntt  aafftteerr  tthhee  RReeppoorrttiinngg  PPeerriiooddss    
  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  AAddjjuussttiinngg  &&  NNoonn--AAddjjuussttiinngg  

EEvveennttss  
  DDiisscclloossuurreess      

  

IIAASS  ��  3377::  PPrroovviissiioonnss,,  CCoonnttiinnggeenntt  LLiiaabbiilliittiieess  &&  CCoonnttiinnggeenntt  
AAsssseettss    
  RReeccooggnniittiioonn  ccrriitteerriiaa  ooff  pprroovviissiioonn    
  DDiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  pprroovviissiioonn  &&  ccoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittyy  
  RReeccooggnniittiioonn  ccrriitteerriiaa  ooff  ccoonnttiinnggeenntt  aasssseettss  
  OOnneerroouuss  eexxeeccuuttoorryy  ccoonnttrraacctt  
  RReessttrruuccttuurriinngg  
  DDiisscclloossuurreess  

  
66..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  NNoonn--CCuurrrreenntt  AAsssseettss  
  

IIAASS  ��  1166::  PPrrooppeerrttyy,,  PPllaanntt  &&  EEqquuiippmmeenntt  
  CCoosstt  ccaallccuullaattiioonn  
  IInniittiiaall  rreeccooggnniittiioonn  &&  ssuubbsseeqquueenntt  mmeeaassuurreemmeenntt  
  DDeepprreecciiaattiioonn  
  CCoosstt  mmooddeell  &&  FFaaiirr  vvaalluuee  mmooddeell  
  AAsssseettss  DDiissppoossaall  
  DDiisscclloossuurreess  

  

IIAASS  ��  2200::  GGoovveerrnnmmeenntt  GGrraannttss    
  GGrraanntt  rreellaatteedd  ttoo  aasssseett  
  GGrraanntt  rreellaatteedd  ttoo  iinnccoommee  
  RReeppaayymmeenntt  ooff  GGrraanntt  

  DDiirreecctt  &&  iinnddiirreecctt  mmeetthhoodd  
  DDiisscclloossuurreess    

  

IIAASS  ��  2233::  BBoorrrroowwiinngg  CCoossttss    
  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ccaappiittaalliizzaattiioonn  ooff  bboorrrroowwiinngg  

ccoossttss            
  GGeenneerraall  bboorrrroowwiinngg  
  SSppeecciiffiicc  bboorrrroowwiinngg  

  

IIAASS  ��  4400::  IInnvveessttmmeenntt  PPrrooppeerrttyy    
  IInniittiiaall  rreeccooggnniittiioonn  &&  ssuubbsseeqquueenntt  mmeeaassuurreemmeenntt  
  CCoosstt  mmooddeell  &&  FFaaiirr  vvaalluuee  mmooddeell  
  TTrraannssffeerr  
  

77..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  IInnttaannggiibbllee  NNoonn--CCuurrrreenntt  AAsssseettss  
  IIAASS  3388  IInnttaannggiibbllee  AAsssseettss  
  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  IInnttaannggiibbllee  aasssseettss  
  

88..  IIAASS--3366::  IImmppaaiirrmmeenntt  ooff  AAsssseettss    
  CCaasshh  GGeenneerraattiinngg    UUnniittss  aanndd  iimmppaaiirrmmeenntt  lloossss  ooff  iittss  

aasssseettss  
  IImmppaaiirrmmeenntt  ooff  GGooooddwwiillll    
  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aann  IImmppaaiirrmmeenntt  LLoossss  

  
99..  IIAASS--1177::  LLeeaasseess  

  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  LLeeaasseess  
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  LLeeaasseess      
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  ssaallee  aanndd  lleeaassee  bbaacckk    
  CCoonncceepptt  ooff  bbaarrggaaiinn  ppuurrcchhaassee  ooppttiioonn  
  CCoonncceepptt  ooff  gguuaarraanntteeeedd  rreessiidduuaall  vvaalluuee    

  
1100..    IIAASS  --77::    SSttaatteemmeennttss  ooff  CCaasshh  FFlloowwss  

  PPrreeppaarriinngg  aa  SSttaatteemmeenntt  ooff  CCaasshh  FFllooww  ooff  aa  ssiinnggllee  
ccoommppaannyy  

  IInntteerrpprreettaattiioonn  ooff  SSttaatteemmeennttss  ooff  CCaasshh  FFllooww  
  

1111..  IIAASS  --  22::    IInnvveennttoorriieess    
  RReeccooggnniittiioonn  aanndd  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  IInnvveennttoorriieess    
  NNeett  RReeaalliizzaabbllee  VVaalluuee  
  DDiisscclloossuurreess  

  
1122..  IIAASS  ��  1111::    CCoonnssttrruuccttiioonn  CCoonnttrraaccttss  

  CCoonnttrraacctt  RReevveennuuee  aanndd  CCoossttss  
  RReeccooggnniittiioonn  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  CCoonnttrraacctt  RReevveennuuee  

aanndd  ccoosstt  
  PPeerrcceennttaaggee  ooff  ccoommpplleettiioonn  bbyy  uussiinngg  ccoosstt  ttoo  ccoosstt  

mmeetthhoodd  aanndd  wwoorrkk  cceerrttiiffiieedd  mmeetthhoodd  
  PPrreesseennttaattiioonn  iinn  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  aanndd  DDiisscclloossuurreess  

  
PPAARRTT  ��  CC    
BBAASSIICC  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  
  

1133..  CCoonnssoolliiddaatteedd  SSttaatteemmeenntt  ooff  FFiinnaanncciiaall  PPoossiittiioonn  ((SSiinnggllee  
PPaarreenntt  aanndd  SSiinnggllee  SSuubbssiiddiiaarryy  CCoommppaannyy))  
  CCoonncceepptt  ooff  aa  ggrroouupp  aass  ssiinnggllee  eeccoonnoommiicc  uunniitt  
  OObbjjeeccttiivveess  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  
  ccoonnddiittiioonnss  wwhheenn  aann  eennttiittyy  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprreeppaarree  

ccoonnssoolliiddaatteedd  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss    
  PPrriinncciipplleess  ooff  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  SSttaatteemmeenntt  ooff  FFiinnaanncciiaall  

PPoossiittiioonn  
  CCiirrccuummssttaanncceess  wwhheenn  eexxeemmppttiioonnss  aarree  aalllloowweedd  ffrroomm  

tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffiinnaanncciiaall  
ssttaatteemmeennttss..  

  PPrree  aanndd  PPoosstt--AAccqquuiissiittiioonn  PPrrooffiittss  
  NNoonn--CCoonnttrroolllliinngg  IInntteerreesstt  
  NNeeeedd  ffoorr  vvaalluuiinngg  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  NNeett  AAsssseettss    

AAccqquuiirreedd    iinn  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  oonn  FFaaiirr  VVaalluueess    
  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  UUnnrreeaalliizzeedd  PPrrooffiitt  
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  MMiidd--YYeeaarr  AAccqquuiissiittiioonnss  
  AAccccoouunnttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ggooooddwwiillll  
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  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ccoonnssoolliiddaatteedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  
ppoossiittiioonn  

  
1144..  CCoonnssoolliiddaatteedd  SSttaatteemmeenntt  ooff  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee  

((SSiinnggllee  PPaarreenntt  aanndd  SSiinnggllee  SSuubbssiiddiiaarryy  CCoommppaannyy))  
  PPrriinncciipplleess  aanndd  eelleemmeennttss    ooff  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  

SSttaatteemmeenntt  ooff  CCoommpprreehheennssiivvee  IInnccoommee    

  IInnttrraa--CCoommppaannyy  TTrraannssaaccttiioonnss  aanndd  wwhhyy  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  
bbee    eelliimmiinnaatteedd  

  OOtthheerr  CCoonnssoolliiddaatteedd  IInnccoommee  SSttaatteemmeenntt  AAddjjuussttmmeennttss  
  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ccoonnssoolliiddaatteedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  

ccoommpprreehheennssiivvee  iinnccoommee    

  
TTEEAACCHHIINNGG  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY::  TThhee  ffaaccuullttyy  iiss  aaddvviisseedd  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  mmooddee  ooff  ccaassee  ssttuuddiieess  bbaasseedd  oonn  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  aapppprrooaacchh..  
  
RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  BBOOOOKKSS  

CCOORREE  RREEAADDIINNGGSS  

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

CCIIMMAA,,  UUKK  SSttuuddyy  TTeexxtt  ------  BBPPPP  

RReelleevvaanntt  SSttuuddyy  TTeexxtt    ------  KKaappllaann  PPuubblliisshhiinngg  

GGrriippppiinngg::  IIFFRRSS  PPaakkiissttaann  EEddiittiioonn  CCaatthhrryynnnnee  SSoowwddeenn--SSeerrvviiccee  IICCAAPP//  LLeexxiiss  NNeexxiiss  

WWiilleeyy  IIFFRRSS::  PPrraaccttiiccaall  IImmpplleemmeennttaattiioonn  GGuuiiddee  
aanndd  WWoorrkkbbooookk  

AAbbbbaass  AAllii  MMiirrzzaa//GGrraahhaamm  JJ..  HHoolltt  JJoohhnn  WWiilleeyy  &&  SSoonnss,,  IInncc..  

IInntteerrmmeeddiiaattee  AAccccoouunnttiinngg  ((IIFFRRSS  VVooll::  11&&22))  
DDoonnaalldd  EE..  KKiieessoo  //  JJeerrrryy  JJ..  WWeeyyggaannddtt    //  TTeerrrryy  
DD..  WWaarrffiieelldd  

JJoohhnn  WWiilllleeyy  &&  SSoonnss,,  IInncc..  

FFiinnaanncciiaall  AAccccoouunnttiinngg  aanndd  TTaaxx  PPrriinncciipplleess  PPBBPP  PPrrooffeessssiioonnaall  BBuussiinneessss  PPuubblliiccaattiioonnss,,  LLaahhoorree..  

AADDDDIITTIIOONNAALL  RREEAADDIINNGG  

LLeeaassee  AAccccoouunnttiinngg  
CCoonnssoolliiddaatteedd  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  
AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  CCoonnttrraacctt  aanndd  
CCaasshh  ffllooww  SSttaatteemmeenntt  

    JJaavveedd  HH..  ZZuubbeerrii    PPeettiiwwaallaa  BBooookk  DDeeppoott,,  KKaarraacchhii  

  
  


