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                               BUSINESS ACCOUNTING -BBA-302 

                                                          SEM-III 

Time allowed: - 2 hours                                                                   M.Marks :- 60 

Note: - Attempt any four questions. All questions carry equal marks. 

1. Define Accounting? Discuss various branches of accounting in detail. 

2. What is a journal? Discuss the purpose of preparing journal?   

3. Discuss in detail the difference between Capital and revenue items. 

4. Define depreciation? Discuss various methods for providing depreciation. 

5. What are financial statements? Discuss various adjustment entires. 

6. Explain rectification of errors in detail. 

7. What is accounting information? Explain various types of accounting 

information? Who are the different parties interested in accounting information? 

What kind of information these different parties seek and for what purpose. 

8. Write a detailed note on accounting standards. 

9. Write Notes on:- 

a) Goodwill 

b) Fixed and fluctuating Capital   
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                                           ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 

1. ਲੇਖਾ (ਅਕਾ�ਿਟੰਗ ) ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ? ਲੇਖਾ ਦੀਆ ਂਅਨ" ਕ# ਸ਼ਾਖਾਵ# ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵ& ਚ 

ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

2. ਜਰਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਨਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਟਂਰੀ 

ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਐਟਂਰੀਆ ਂਨੰੂ ਉਦਾਹਰਣ# ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। 

3. ਪੰੂਜੀ (capital) ਅਤ ੇਆਮਦਨੀ (Revenue) ਦੀਆ ਂਚੀਜਾ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ 

ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

4.ਿਘਸਾਵਟ (Depreciation) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਉ। ਿਘਸਾਵਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵ& ਖ-ਵ& ਖ 

ਤਰੀਿਕਆ ਂ(method) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

5. ਿਵ& ਤੀ ਸਟਟੇਮ8ਟ ਕੀ ਹਨ? ਅਨ" ਕਾ ਅਡਜਸਟਮ8ਟ ਐਟਂਰੀਜ਼ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

6. ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ (Rectification of errors) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵ ੇਸਿਹਤ ਦ&ਸੋ ? 

7. ਅਕਾ>ਿਟੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾ>ਿਟੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ# ਬਾਰੇ ਦ& ਸੋ? 

ਅਕਾ>ਿਟੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਵ& ਖਰੀਆ ਂਪਾਰਟੀਆ ਂਕੋਣ ਰੁਚੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵ& ਖ-ਵ& ਖ 

ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਕਸ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ? 

8. ਲੇਖਾ ਦ ੇਮਾਪAੰਡਾ (ਅਕਾ>ਿਟੰਗ ਸਟ8ਡਰਡ) ਤ ੇਇ& ਕ ਿਵਸਥਾਰ ਨB ਟ ਿਲਖੋ? 

9. ਨB ਟ ਿਲਖੋ-  

1) ਪDਿਤਸ਼ਠਾ (Goodwill) 

2) ਚਲ ਅਤ ੇਅਚਲ ਪੰੂਜੀ (Fixed and Fluctuating Capit 


