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CUDCO-301A – ADVANCED ACCOUNTANCY
ASSIGNEMENT – I

4.

Analyse the accounting system is a non-profit organization?
లాభాపేక్షలేని సంసథ లో అక ంటంగ్ విధానానిివిశ్లేషంచండి

2.

Define prospectus. What are the main contents of a
prospectus ?
పరిచయపత్రం ను నిర్వచంచ, అందులో ని అంశ్ాలను పేరకొనుము

3.

Explain stock and debtors system?
స్ాాక్ మరియు ర్ుణగ్రసు ుల వ్యవ్సథ ను వివ్రించండి

4.

Explain the role of head office in branch accounts
బారంచ్ ఖాతాలలో పరధాన కారాయలయం పాత్రను వివ్రించండి

5.

Distinguish between receipts & payments accounts and
income & expenditure accounts?
వ్సూళ్లే, చెల్ేంపులు ఖాతాకు, ఆదాయం, వ్యయల ఖాతాకు మధ్య

5.

What is verification of Assets? What are its objects
ఆసుుల నిర్ూపణ అనగ్ నేమి ? దానియొకొ లక్ష్యయలను
వివ్రించండి

6.

ASSIGNEMENT - 2
5 X 3 = 15 Marks
Define Auditing. What are its objects?
ఆడిటంగ్ ను నిర్వచంచండి. దానియొకొ లక్ష్యయలను పేరోొనుము

7. What is Internal Check? What are its advantages?
అంత్ర్గ త్ త్నిఖీ అనగా నేమి? దానియొకొ పరయోజనాలు ఏమిట

గ్ల తేడాను వివ్రించండి
ASSIGNEMENT - 2
5 X 3 = 15 Marks
‘X’ purchased a machine on hire purchased system. The total
cash price of the machine is `31,960. Down payment `8,000
and three installments of `12,000, `10,000, `4,000 payable at
the end of the first, second and third years respectively.
Interest is charged 5% p.a. Charge depreciation at 10% on
straight line method. Prepare ledger accounts in the books of
‘X
‘ X ‘ ఒక యంతారనిి అదెె కొనుగోలు పదె తి పై కొనాిడు. యంత్రం
అసలు ధ్ర్ ర్ూ. 31,960. ఒపపందపు తేదీ న ర్ూ. 8000 చెల్ే0చ
మిగిల్నది 3 వారిిక వాయిదాలలో వ్ర్సగా ర్ూ. 12,000, ర్ూ.
10,000, ర్ూ. 4000 చెల్ేంచాల్. వ్డడీ రేటు 5% త్ర్ుగ్ుదల
స్థ ర్వాయదాల పరకార్ం సవ్త్సరానికి 10%. ‘ X ’ పుసు కాల ఆవ్రాా
ఖాతాలను చూపండి.
7.

Distinguish between Investigation and Auditing
శ్ోధ్న మరియు ఆడిటంగ్ మధ్య తేడాలను వివ్రించండి

5 X 3 = 15 Marks

1.

6.

తీసుకోవాల్సన అంశ్ాలు ఏవీ ?

Distinguish between single entry system & double entry
system
ఒంట పదుె విధానం మరియు జంట పదుె విధానం, మధ్య తేడాలు

8. State the qualifications of an Auditor
ఆడిటర్ యొకొ అర్హత్లను తెలుపుము
9. Discuss various powers of company Auditor
కంపనీ ఆడిటర్ యొకొ అదికారాలు చరిుంచండి
10. Explain the importance or significance of Audit report
ఆడిట్ రిపో ర్ుా యొకొ అవ్శయకత్ , పారముఖయత్ వ్ువ్రించండి
CUDCO-303- E-BUSINESS
5 X 3 = 15 Marks
ASSIGNEMENT -1
1) Explain how business is transforming itself to e-business
వాయపార్ం ఏ విధ్ంగా ఇ - వాయపార్ముగా మార్ుప జర్ుగ్ుత్ ందో
వివ్రింపుము
2) Essential requirements in designing good business website
మంచ వాయపార్ వెబ్స్ైట్కు కావ్లస్న అవ్సరాలు
3) Explain the good characteristics of a website?
వెబ్స్ైట్ యొకొ విశిష్ా లక్షణాలను వివ్రించండి?
4) Narrage any two two models of B2B E-business
B2B ఇ –వాయపార్ం లోని ఏదెైనా రటండు నమూనాలను వివ్రించండి
5) PUSH, PULL Technology explain - PUSH, PULL
టెకాిలాజీ గ్ురించ వారయుము
ASSIGNEMENT -2

రాయండి
8.

How do you allocate the various types of expenses to various
departments
వివిధ్ డిపారటామంటలే వివిధ్ ఖర్ుులను ఏవిధ్ంగా విభజిస్ాుర్ు

9.

What is partnership deed? Explain its contents
భాగ్స్ావమయ ఒపపందం అంటే ఏమిట? వాట అంశ్ాలు వివ్రించండి

10.

What are the characterstics of Joint stock company
జాయింట్ స్ాాక్ కంపనీ యొకొ లక్షణాలు వివ్రించండి
CUDCO 302 - AUDITING
Assignment - 1
5 X 3 = 15 Marks

1.

What are the advantages and disadvantages of cost audit?
కాస్టా ఆడిట్ యొకొ ఉపయోగాలు మరియు పరతికూలాలు
గ్ురించ తెలుపుము
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6)Discuss the characteristics of virtual business?
వ్ర్ుువ్ల్ బిజినెస్ట లక్షణాల గ్ురించ తెల్యజేయుము?
7) Define ‘dotcom company’. Give a present profile of them in India
'డాట్కామ్ కంపనీ'ని నిర్వచంచండి. దాని పరసు ుత్ పరర ఫైల్ ఇండియాలో ఎలా
కలదో తెలుపము
8)Write about the social media importance in promotion?
పరచార్ంలో స్ో ష్ల్ మీడియా పారముఖయత్ గ్ురించ రాయండి?
9) Discuss the stages involved in designing a website?
వెబ్స్ైట్ నిర్వహణలో వివిధ్ దశలను గ్ురించ వారయుము?
10) Elucidate the security standards for internet?
ఇంటరటిట్ భదరతా పరమాణాలను వివ్రింపుము?
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5 X 3 = 15 Marks
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8)

Prepare Flexible Budget for production 80% and 100%
activity on the basis of the following information
కింది- వివ్రాలు నుండి 80% మరియు 100% ఫ్ే కిసబుల్ బడెా ట్

CUDCO-304-BUSINESS LAWS
ASSIGNEMENT -1
5 X 3 = 15 Marks

త్యార్ు చేయండి

1) State the rights of bailer and bailey
బెయిలర్, బెయిలీ హకుొలను తెలుపుము

Production at 50% capacity - 5000 units
ఉత్పతిు – 50% స్ామర్ధ యము – 5000 యూనిటు
ే

2) Distinguish between a condition and a guaranty in sale contract
అమమకపు కాంటారకుాలో ష్ర్త్ లు , పూచీలకు మధ్య గ్ల తేడాలను

Raw Material - 80/- per unit
ముడి పదారాధలు - యూనిట్ ఒకిొంటకి 80/-

వివ్రింపుము

Direct Labour - 50/- per unit
పరత్యక్ష వేత్నాలు – యూనిట్ 50/-

3) Explain different types of contracts
వివిధ్ ర్కాల కాంటారకుాలను వివ్రించండి

Direct Expenses - 15/- per unit
పరత్యక్ష ఖర్ుులు – యూనిట్ 15/-

4) Define quasi-contract. Enumerate various kinds of it
కావస్ీ కాంటారకుాను నిర్వచంచ దీనిలోని వివిధ్ ర్కాలను విశదీకరించండి

Factory Expenses - 50000/- (50% Fixed)
కరామగార్పు ఖర్ుులు – 50000/-(50% స్థ ర్ము)

5) Describe the rules relating to performance of contingent contract
ఆగ్ంత్ క కాంటారకుాల అమలుకు గ్ల నియమాలు ఏవి?
Assignment -1
5 X 3 = 15 Marks
6) Define consideration? Discuss rules relating consideration?
పరతిఫలం వివ్రించండి? పరతిఫలం యొకొ వివిధ్ నియమాలను చరిుంచండి ?

Administrative Expenses - 60000/- (60% Variable)
పరిపాలనా ఖర్ుులు – 60000/- (60% చర్ము)
9)

You are given the following data
కిరంది వివ్ర్ములు ఇవ్వబడినవి

7) Enumerate the highlights of New Indian Companies Act 2013
కొత్ు భార్త్ కంపనీల చటా ము 2013 లోని ముఖాయంశ్ాలు ఏవి?

Year
సం ||

8) State the varies ways in which a contract may be discharged
కాంటారకుా భాదయత్ విమోచన పదధ త్ లు వివ్రించుము
9) Explain various damages
వివిధ్
ర్కాల
నష్ా

పరిహారాలను

2016
2017
Find out:

వివ్రించండి

10) Explain an agreement opposed to public policy
స్ార్వజనిక విధానములకు ఒపపందములకు మధ్యగ్ల

3) Profit when sales are 180000/అమమకాలు 180000/- అయినపుడు లాభం ఎంత్?

విరోధ్ములను వివ్రింపుము

1)

What do you understand by the term “material control”?
Explain briefly the important techniques of controlling
material cost
మెటీరియల్ నియంత్రణ అనగా నేమి? మెటీరియల్ వ్యయానిి
నియంతిరంచే వివిధ్ పదధ త్ లు ఏమి?

2)

Describe various methods of wage payments
వివిధ్ వేత్న పదధ త్ లను వివ్రించండి

3)

Define Cost Accounting. Give its functions and advantages
కాస్టా అక ంటంగ్ను నిర్వచంచండి. దాని విధ్ులు మరియు

4)

4) Margin of safety in year 2017
2017 సం || ము మారిాన్ ఆప్ స్ేఫ్ టీ ఎంత్?
Classify overheads with examples –
ఉదాహర్ణలతో ఓవ్ర్ హెడ్ లను వ్రగగ కరించుము

10)

CUDCO – 306 – INCOME TAX
ASSIGNEMENT – 1
5X3=15 Marks
1. Describe rules relating to treatment of agricultural income
వ్యవ్స్ాయక ఆదాయము పరిగ్ణకు సంబందించన నియమాలు
వివ్రింపుము
2. Explain fully exempted incomes U/S 10
స్క్షన్ 10 కిరంద పూరిుగా పనుి నుంచ మినహాయింపు ఉని ఆదాయాలు

పరయోజనాలను వివ్రించండి

వివ్రింపుము

Discuss the uses and limitations of cash flow statement
నగ్దు పరవాహ నివేధక
ి యొకొ ఉపయోగాలు మరియు పరిమిత్ ల

3.

గ్ురించ చరిుంచండి
5)

Distinguish between Cost Accounting and Management
Accounting
కాస్టా అక ంటంగ్ మరియు మేనేజ్మెంట్ అక ంటంగ్ మధ్య తేడాను

Distinguish between capital expenditure and revenue
expenditure
మూలధ్న ఖర్ుులు మరియు రాబడి ఖర్ుులు మధ్య తేడాలు వారయండి

4. Bring out the penalties levied under the law
చటా పరకార్ము విధించే ఆపరాధ్లను తెలుపుము
5.

గ్ురిుంచండి
6)
7)

ASSIGNEMENT -2
5 X 3 = 15 Marks
Explain and illustrate the various elements of cost
వివిధ్ వ్యయ అంశ్ాలను వివ్రించండి
Explain any five types of ratios
ఏదెైనా 5 ర్కాల నిష్పత్ు లను వివ్రించండి
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120000
8000
140000
13000
1) P/v ratio లాభ - పరిమాణ నిష్పతిు

కనుకోొండి: 2)Break Even Point - బరరక్ ఈవెన్ పాయింట్

పర్సపర్

CUDCO-305 -COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
ASSIGNEMENT -1
5 X 3 = 15 Marks

Sales
Profit
అమమకాలు లాభం

1.

Define VAT. Explain the significance of VAT
వాయట్ అనగానేమి? వాయట్ యొకొ పారముఖయత్ను తెలుపుము
ASSIGNEMENT – 2
5X3=15 Marks
Explain the perquisites taxable for specific employees
పరతేయక ఉదో యగ్ులకు పనుి విధింపబడే పరి లబె లను గ్ూరిు

వివ్రించండి
3
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2.

Form the following particulars of Mr. Gopi. Calculate his tax
liability
ఈ కిరంది వివ్రాలు పరకార్ం శ్రర గోప యొకొ పనుి బాధ్యత్ను కనుగకనండి

Salary
జీత్ం

1,2000

Business Income
వాయపార్ ఆదాయం

90,000

Rent from house Property
ఇంట నుండి అదెె

30,000

Dividend income
డివిడెండ్ ఆదాయం

15,200

Bank Interest
బాయంక్ వ్డడీ

8,800

Income of a minor son
మెైనర్ కొడుకు యొకొ ఆదాయం

50,000

Long term capital gains
దీర్ఘకాల్క మూలధ్న లాభాలు
30,000
Donation to National defend
fund
NDF విరాళ్ం
10,000
3. Distinguish between excise duty and customs duty.
ఎకటససజ్ సుంకం, కసా మ్స సుంకం మధ్య తేడాలు వివ్రింపుము
4. List the exempted incomes from house property?
గ్ృహస్ీథ నుండి మినహాయింబడిన ఆదాయాలు వివ్రించండి?
5. What are the various kinds of capital gains state the procedure of
computation of capital gain?
వివిధ్ ర్కాల మూలధ్న లాభాలను గ్ూరిు వారయండి మరియు మూలధ్న
లాభాలను ఎటాే

లెకిొంత్ ర్ు

NOTE:
1) Last date for submission of assignments for all the courses /
paper is- 19.03.2022
2) Non-submission of assignments as per the scheduled dates
mentioned above attracts a fine of Rs. 200/- upto
31.03.2022 per each assignment of a course / paper and
under any circumstances the assignments will not be
accepted from 1stApril, 2022
3) Assignments are to be written in the Book-lets provided
by CDL and other formats are not accepted.
4) Answer all 10 questions, in a single book only.
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