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Soal-soal Persamaan Akuntansi
Apa laba bersih?
Apa perkiraan laporan laba rugi?
Apa modal ?
Bagaimana neraca dan laporan laba rugi biasa terhubung?
Apakah ada beberapa tips untuk membuat belajar debet dan kredit lebih mudah?
Mengapa pendapatan selalu dikreditkan?
Mengapa biaya selalu didebet?
Apa laporan posisi keuangan?
Apa yang dimaksud dengan perkiraan sementara?
Yang dimaksud dengan pengambilan pemilik ?
Apa modal pemilik?
Dalam pembukuan, mengapa pendapatan kredit?
Mengapa penjualan harus dikredit?
Apa itu sistem double entry?
Apa kewajiban?
Apa artinya laporan terlalu tinggi ?
Apa artinya laporan terlalu rendah ?
Apa perbedaan antara neraca dari sebuah organisasi nirlaba dan usaha untuk
mencari laba?
Apakah mungkin untuk modal pemilik menjadi jumlah negatif?
Jika jurnal penyesuaian akrual meningkatkan beban dan kewajiban, bagaimana
neraca tetap seimbang?
Apakah setiap transaksi mempengaruhi perkiraan laporan laba rugi dan perkiraan
neraca?
Apa pendekatan transaksi dan pendekatan neraca untuk mengukur laba bersih?
Bagaimana biaya mempengaruhi neraca?
Apa jurnal ketika barang telah diterima tetapi tidak terima faktur barang ?
Apa yang dimaksud dengan simpanan nasabah?
Apa kredit?
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Apa laba ditahan?
Mengapa keuntungan perusahaan muncul sebagai kredit pada neraca?
Mengapa keakuratan penilaian persediaan sangat penting?
Mengapa Asuransi Dibayar dimuka memiliki saldo kredit?
Dimana posisi pendapatan yang diterima di muka pada neraca?
Apakah perkiraan modal ?
Apakah kewajiban selalu hal yang buruk?
Mengapa aktiva dan biaya meningkat dengan cara didebit?
Dimana pendapatan diterima dimuka dilaporkan dalam neraca ?*
Apakah saya tetap bisa memiliki jumlah negatif pada sisi modal di neraca?
Mengapa keuntungan Profit/loss dimasukkan pada sisi kredit neraca?
Berapa nilai buku per saham dari modal?
Apakah kontribusi modal aktiva tidak lancar atau aktiva lancar, dan hal itu debit
atau kredit?
Bagaimana Anda melaporkan penghapusan dalam persediaan?
Apa perbedaan antara biaya dan beban?
Jika persediaan terlalu rendah dilaporkan pada akhir tahun, apa pengaruhnya pada
laba bersih?
Apa jurnal dibuat ketika menjual aktiva tetap?
Apa arti dari debitur?
Apa pengaruh dari penyusutan ?
Apa yang dimaksud dengan neraca dan mengapa itu dipersiapkan?
Apakah transaksi akan mempengaruhi hanya satu sisi dari persamaan akuntansi?
Kredit yang bukan saldo normal untuk apa perkiraan ?
Haruskah kompensasi pemilik yang dicatat sebagai biaya atau dalam perkiraan
pengambilan?
Bagaimana persamaan akuntansi tetap seimbang ketika sewa bulanan dibayar?
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Apakah ada jurnal akutansi untuk menutup rekening tunggal pengambilan
kepemilikan ?
Apa biaya yang masih harus dibayar dan kapan mereka mencatat?
Apa pedapatan yang masih harus dibayar dan kapan mereka mencatat?
Apa arti dari modal?
Mengapa Biaya Sewa selalu didebit dan Pendapatan jasa selalu dikredit?
Bagaimana Anda mencatat uang pemilik yang digunakan untuk memulai sebuah
perusahaan?
Jika perusahaan memperoleh keuntungan, apakah mengubah item neraca?
Bagaimana, kapan dan mengapa Anda mempersiapkan jurnal penutup?
Tolong jelaskan apa yang dmaksud dengan pendapatan diterima di muka?
Bagaimana dividen tunai mempengaruhi laporan keuangan?
Apa arti persamaan akuntansi yang diperluas?
Apakah pajak penjualan menjadi biaya atau kewajiban?
Apa persamaan akuntansi?
Apa arti double entry ?

Sumber:http://www.accountingcoach.com
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