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Quiz Prinsip Akuntansi

Pilihlah jawaban dibawah ini yang paling tepat.
1. Aset pribadi pemilik perusahaan tidak akan muncul pada neraca perusahaan
karena prinsip /pedomannya yang telah ditetapkan..
Biaya
2.

Entitas Ekonomi

Satuan moneter

Prinsip / pedoman membutuhkan neraca perusahaan untuk melaporkan

tanahnya sebesar perusahaan yang dibayar untuk memperoleh tanah, bahkan jika
tanah tersebut bisa dijual hari ini di sejumlah harga signifikan yang lebih tinggi?
Biaya
3.

Entitas Ekonomi

Satuan moneter

Prinsip / pedoman memungkinkan perusahaan untuk mengabaikan

perubahan daya beli dolar dari waktu ke waktu?
Biaya
4.

Entitas Ekonomi

Satuan moneter

Prinsip / pedoman memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk

memiliki catatan kaki yang berisi informasi penting bagi pengguna laporan
keuangan?
Konservatisme
5.

Entitas Ekonomi

Pengungkapan penuh

Prinsip / pedoman membenarkan sebuah perusahaan melanggar prinsip

akuntansi karena jumlahnya tidak material ?
Konservatisme
6.

Pengungkapan penuh

Materialitas

Prinsip / pedoman dikaitkan dengan asumsi bahwa perusahaan akan

berlanjut cukup lama untuk melaksanakan tujuan dan komitmen?
Entitas Ekonomi
7.

Kelangsungan usaha

Jangka Waktu

Laporan keuangan Sebuah perusahaan yang sangat besar memiliki jumlah

dolar yang dibulatkan ke terdekat $ 1.000. Prinsip / pedoman Akuntansi yang
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membenarkan tidak melaporkan jumlah untuk penny?
Pengungkapan penuh
8.

Materialitas

Satuan moneter

Akuntan mungkin mengenali kerugian yang tidak menguntungkan dalam

situasi tertentu. Sebagai contoh, perusahaan mungkin menghapus biaya persediaan
, tetapi tidak akan memunculkan lagi biaya persediaan. Prinsip / pedoman terkait
dengan tindakan ini?
Konservatisme
9.

Materialitas

Satuan moneter

Prinsip / pedoman mengarahkan perusahaan untuk menunjukkan semua

biaya yang berkaitan dengan pendapatan pada periode tertentu bahkan jika biaya
tidak dibayar pada periode tersebut?
Biaya

Sesuai

Satuan moneter

10. Ketika akuntan harus memilih antara dua alternatif yang bisa diterima,
akuntan hendaknya memilih alternatif yang akan melaporkan keuntungan
berkurang, jumlah aset berkurang, atau jumlah kewajiban yang lebih besar. Hal ini
didasarkan pada prinsip / pedoman?
Konservatisme

Biaya

Materialitas

11. Neraca penggunaan publik mencantumkan akiva tetap sebelum aktiva
lancar. Hal ini dapat diterima di mana prinsip akuntansi / pedoman yang ditetapkan
?
Konservatisme

12.

Biaya

Praktek industri

Sebuah perusahaan besar membeli kamera digital $ 250 dan biaya yang

menyertainya dicatat sebagai aktiva dan depresiasi selama masa manfaatnya.
Praktek ini dapat diterima karena prinsip /pedoman yang ditetapkan?
Biaya

Sesuai (matching)
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13.

Sebuah perusahaan membayar tagihan pajak properti tahunan sekitar $

12.000 dalam satu pembayaran setiap tanggal 28 Desember . Selama tahun ini,
laporan pendapatan bulanan perusahaan melaporkan Beban Pajak Properti sebesar
$ 1.000. Ini adalah contoh prinsip akuntansi / pedoman yang ditetapkan?
Konservatisme
14.

Sesuai

Satuan moneter

Sebuah perusahaan menjual barang dagangan sebesar $ 8.000 kepada

pelanggan pada bulan Desember. Penjualan perusaahaan menentukan pelanggan
untuk membayar perusahaan dalam 30 hari. Laporan laba rugi perusahaan
melaporkan penjualan di bulan Desember. Ini adalah tepat di mana prinsip
akuntansi / pedoman yang ditetapkan?
Pengungkapan penuh
15.

Pengakuan Pendapatan

Akuntansi akrual didasarkan pada prinsip / pedoman ini.

Biaya
16.

Satuan moneter

Pengungkapan penuh

Sesuai

Kepala eksekutif kreatif sebuah perusahaan yang secara pribadi

bertanggung jawab untuk berbagai penemuan dan inovasi yang tidak dilaporkan
sebagai akiva pada neraca perusahaan . Prinsip akuntansi / pedoman yang
mencegah perusahaan untuk melaporkan orang ini sebagai aktiva adalah
Konservatisme
17.

Biaya

Kekhawatiran yang sedang berlangsung

Suatu akiva dengan biaya $ 120.000 disusutkan selama masa manfaatnya

10 tahun daripada membebankan seluruhnya ketika jumlah itu dibeli. Hal ini sesuai
dengan yang prinsip / ditetapkan dalam pedoman?
Biaya
18.

Pengungkapan penuh

Sesuai

Menjelang akhir tahun berjalan, perusahaan menghendaki pelanggan untuk

membayar $ 200.000 sebagai deposit untuk pekerjaan yang akan dimulai pada
tahun berikutnya. Pada akhir tahun berjalan perusahaan melaporkan $ 200.000
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sebagai kewajiban pada neraca. Prinsip akuntansi / pedoman mencegah
perusahaan dari pelaporan $ 200.000 pada laporan laba rugi untuk tahun berjalan?
Kelangsungan
19.

Materialitas

Pengakuan Pendapatan

Pengecer ingin melaporkan persediaan barang dagangan pada neraca

sebesar nilai ritel. Hal ini akan melanggar prinsip akuntansi /pedoman yang
ditetapkan?
Biaya
20.

Pengungkapan penuh

Satuan moneter

Sebuah perusahaan meminjam $ 100.000 pada bulan Desember dan hanya

akan membuat pembayaran untuk bunga ketika catatan datang pada enam bulan
kemudian. Total bunga untuk enam bulan akan $ 3.600. Pada laporan laba rugi
Desember akuntan melaporkan Beban Bunga $ 600. Tindakan ini adalah hasil yang
prinsip akuntansi / pedoman yang ditetapkan ?
Biaya

Sesuai

Pengakuan Pendapatan

Sumber:http://www.accountingcoach.com

*******************************

[http://www.artikelakuntansi.com]

Page 5

Quiz Prinsip Akuntansi

[http://www.artikelakuntansi.com]

Page 6

