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Intermediate Accounting, 12th Edition, Volume 2, continues to be the number one intermediate accounting resource in the Canadian
market. Viewed as the most reliable resource by accounting students, faculty, and professionals, this course helps students understand,
prepare, and use financial information by linking education with the real-world accounting environment. This new edition now
incorporates new data analytics content and up-to-date coverage of leases and revenue recognition.
Een 16-jarige Canadese jongen wordt ernstig ziek en krijgt weinig steun van zijn omgeving. Tijdens een eenzame tocht in de Canadese
wouden leert hij zijn eigen kracht kennen.
Als kind groeit Frankie Kane op in een weeshuis en heeft geen idee wat liefde en geborgenheid betekenen. In de onstuimige straten van
New York brengt hij zijn tijd door en weet zich van kinds af aan te vermannen in de harde jaren ‘30. Hij belandt in het criminele circuit om
geld te verdienen en een beter leven op te bouwen. Toch laat hij niemand toe in zijn hart, ook niet de vrouw die zielsveel van hem houdt.
Hoe bouw je een beter leven op, als je niet weet wat het inhoudt? De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest
gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In
1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder
het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King
Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk
gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als
leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan
bod zoals prestige, geld en macht.
Jacht in het donker
Intermediate Accounting, Solving Intermediate Accounting Problems Using Lotus 1-2-3 and Excel for Windows
Geschiedenis der laatste vijfentwintig jaren
Ceders in de sneeuw
US public companies will have to follow International Financial Reporting Standards as of January 1, 2011.
Weygandt’s Financial Accounting: IFRS introduces challenging accounting concepts with examples that are familiar
to the student while incorporating the new global accounting standards. Following the reputation for accuracy,
comprehensiveness, and currency, Weygandt guides students through financial accounting and the period of
transition for IFRS readiness. The text prepares student for the requirements they will follow in the coming years.
Over thirty years and ten best-selling editions, Kieso and Weygandt have built a reputation for accuracy and
comprehensiveness. The latest edition, a personal milestone for the authors maintains the qualities for which
previous editions have been recognized.
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Ogenschijnlijk leidt Anna het perfecte leven met haar gezin in Zürich, maar vanbinnen gaat ze langzaam kapot.
Stuurloos en niet in staat om contact te maken met haar man, begint ze een cursus Duits, Jungiaanse analyse en
een serie affaires. Laverend tussen lust en liefde, schuld en schaamte, excuses en rede, raakt ze verstrikt in een
web van leugens. Nu ze een morele drempel is overgestapt, ontdekt Anna waar een vrouw staat als er geen
terugweg meer is. Hausfrau is een intiem verhaal over huwelijk, trouw, seks, moraal en identiteit met een
opwindende heldin wiens passies en keuzes de lezer zullen raken.
Intermediate Accounting
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
IFRS Edition
Diabetes voor Dummies, pocketeditie / druk 1
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en
werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan,
het Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in details
beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekende, nog steeds voortdurende
populariteit als de schepper van de onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij
beschreef de Indianen in de ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is
simpel: ideale helden staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf
ontlopen.
Een tot het christendom bekeerd joods meisje moet als helderziende in 1553 nar worden aan het
hof van koning Edward VI van Engeland en raakt betrokken bij de rivaliteit tussen diens twee
zusters.
Even onvergetelijk als De vliegeraar van Khaled Hosseini In het Iran van de zeventiende eeuw
bereikt een veertienjarig meisje de huwbare leeftijd. Maar in plaats van een prachtige toekomst
kondigt een onheilspellende komeet boven de woestijn ongeluk en tegenspoed aan. Als haar vader
plotseling overlijdt en geen bruidsschat achterlaat, beginnen het meisje en haar moeder
noodgedwongen een nieuw leven in de sprookjesachtige stad Isfahan. Haar oom - een rijke
tapijtmaker - en zijn echtgenote nemen de twee vrouwen met tegenzin naar huis. Onder begeleiding
van haar oom ontwikkelt het meisje zich tot een briljant tapijtknoopster. Maar door een
onbezonnen daad valt ze in ongenade en wordt ze gedwongen een liefdeloos, geheim huwelijk te
sluiten. Er is niemand tot wie ze zich kan wenden en ze moet al haar talent en wilskracht
aanwenden om voor haarzelf en haar moeder een betere toekomst te creëren.
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Hypnotherapie voor Dummies
Il Principe en andere politieke geschriften
Hannah's gave / druk 1
Take Action CD to accompany Intermediate Accounting, 11th Edition
Frank Bird Linderman (25 september 1869- 12 mei 1938) was een schrijver, politicus, vriend van de Indianen en etnograaf
uit Montana. ""Indiaanse ""Waarom"" Verhalen"" is een prachtige collectie originele Blackfoot en andere verhalen,
ongeveer een eeuw geleden verzameld bij de Blackfoot Indianen in het noordwesten van de Verenigde Staten. Nu voor
het eerst in de Nederlandse taal verkrijgbaar! Eigen vertaling en uitgave van de Stichting Cosmic Fire Foundation.
Profielschets van een vorst, een heerser, zoals hij zal moeten staan aan het hoofd van een ideale staat, door de Italiaanse
geschiedschrijver (1469-1527); gevolgd door enkele andere politieke geschriften en privécorrespondentie.
The most complete guide available to help professionals sharpen their accounting and business skills. This unique
reference features a logically structured framework that details accounting practices step-by-step, as well as all the
newest innovations in the field.
In de tijd van de volkeren
Intermediate Accounting, Volume 2
Intermediate Accounting IFRS
Intermediate Accounting, Analyzing and Solving Intermediate Accounting Problems Using Excel
Medische en praktische informatie voor pati nten.
Inleiding over hypnose en hypnotherapie voor leken en aanwijzingen hoe dit zelf te doen.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog staat een Amerikaanse visser van Japanse afkomst terecht op beschuldiging van
moord waardoor oude wonden openrijten en de haat tegen Japanners opnieuw oplaait.
Fundamentals of Intermediate Accounting 2006 FASB Update, with TakeAction! CD
De toverspiegel van Maurits Cornelis Escher
De woudloper
Indiaanse "Waarom" Verhalen
Available Now! Get the Study Guide designed to ensure your success in Financial Accounting! This study guide is a
powerful tool for in classroom use and for preparing for exams. Each chapter of the guide includes study objectives, a
chapter review consisting of 20-30 key points, and a demonstration problem linked to study objectives in the textbook.
True/false, multiple-choice, and matching questions provide additional practice opportunities. Solutions to the exercises
are detailed and therefore provide substantial feedback.
Dynah Carey studeert aan het New Life College. Ze heeft een bijbaantje als serveerster in een bejaardentehuis, waar ze
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graag een praatje met de bewoners maakt. Bij haar eerste bezoek aan de campus heeft ze Ethan ontmoet. Hij is knapper
dan iedere andere jongen die ze kent. Dynah wordt meteen tot over haar oren verliefd. Niets kan hun geluk nog in de weg
staan, lijkt het. Op een avond loopt Dynah na haar werk van de bushalte naar huis. Een vreemde auto rijdt haar langzaam
twee keer voorbij. De man heeft geen goede bedoelingen. Op deze avond verandert Dynah's hele leven. Ethan probeert
haar op te vangen, maar hij kan het gebeurde niet goed verwerken. Dynah's wanhoop en schuldgevoel bereiken een
hoogtepunt als blijkt dat er een baby op komst is. Haar geloof wordt zwaar op de proef gesteld, want hoe kan God dit alles
toelaten? Alleen met Joe, Ethans vriend, kan ze nog open en eerlijk praten...
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het
klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin.
Een rijke grootgrondbezitter wil zijn kasteel en zijn landerijen aan het klooster van Shrewsbury vermaken.Maar nog voor
de officiële akten zijn opgesteld, wordt de goede gever vermoord. Vergiftigd door een zeldzaam gewas: een kruid dat maar
op één plaats in de wijde omgeving wordt verbouwd. In de kloostertuin van broeder Cadfael...
Hart zonder toegang
Een kind van verzoening
Financial Accounting, Solving Financial Accounting Problems Using Lotus 1-2-3 and Excel for Windows
Dochter van Isfahan

This handbook is a reference book for the paging industry. It aims to provide depth of theoretical understanding.
Mathematics has been used sparingly, and restricted to certain technical sections, permitting the non-mathematical
reader to skip these without losing over comprehension.
This bestseller has powered the careers of countless professionals. This update to the 11th edition builds on the book's
reputation for comprehensiveness, accuracy, and currency, incorporating all the recent changes to the accounting
literature. It integrates numerous examples from real corporations throughout the chapters to help readers understand
the application of accounting principles and techniques in practice. They'll also find problems that are modeled on the
AICPA 'Simulations' - a new question format designed for the computerized uniform CPA Exam. These problems prepare
readers for the exam, testing their ability to read, digest, research and respond to both a numeric problem and a short
answer essay. This edition does NOT include the Problem Solving Survival Guide
Essential knowledge of International Financial Reporting Standards for students of global accounting This important work
provides the tools global accounting students need to understand international financial reporting standards (IFRS) and
how they are applied in practice. This text emphasizes fair value, proper accounting for financial instruments, and new
developments in international accounting. By presenting IFRS in light of current accounting practice, this book helps
students gain practical knowledge of the topic that they can apply as they advance into their global accounting careers.
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With this revised and updated Fourth Edition, students will develop a firm conceptual understanding of IFRS, as well as
the ability to integrate their learning through practical exercises. Throughout this text, Global Accounting Insights highlight
the important differences that remain between IFRS and U.S. GAAP, discussing the ongoing joint convergence efforts to
resolve them. Comprehensive, up-to-date, and accurate, Intermediate Accounting IFRS includes proven pedagogical
tools designed to help students learn more effectively. Comprehensively covers the latest International Financial
Reporting Standards and how they are applied in practice Takes a comparative approach to help students understand
the differences between IFRS, U.S. GAAP, and other important standards Emphasizes practical application of knowledge
with end-of-chapter Review and Practice sections Provides authoritative references and citations to ensure content
reliability and provide opportunities for further study Includes access to video walkthroughs, interactive content, and
digital resources to support student engagement and ensure positive learning outcomes As IFRS gains broad
acceptance around the world, students of global accounting will need to be intimately familiar with these standards, and
prepared to keep up with the rapid changes in the international environment. Intermediate Accounting IFRS answers to
these pressing needs, making it the clear choice for accounting courses at the intermediate level.
Redevoeringen en dichtstukken
roman
De lüttje Strohoot
Solving Intermediate Accounting Problems Using Lotus 1-2-3 for Windows
Work more effectively and gauge your progress as you go along! This Take Action! CD-ROM that is designed to accompany Kieso’s
Intermediate Accounting, 11th Edition contains the professional, analyst, and student helper toolkit and other features such as the learning
styles quiz, interactive self-study and self-test questions, FMN Videos and the Accounting Cycle Tutorial. This new CD also contains eight new
voice-guided tutorials covering LIFO, bad debts, basic inventory issues, depreciation, interest capitalization, impairments, and Concept
Statement No. 7. Intermediate Accounting by Kieso, Weygandt and Warfield is, quite simply, the standard by which all other intermediate texts
are measured. Through thirty years and ten best-selling editions, the text has built a reputation for accuracy, comprehensiveness, and student
success. The Eleventh Edition maintains the qualities for which the text is globally recognized, and continues to be your students' gateway to
the profession!
Bundel lezingen en artikelen van de Franse filosoof (1906- ) over joodse filosofie en de verhouding jodendom-christendom.
Een uitgebrand schip dat in een ijsberg wordt gevonden, vormt de aanleiding van een meedogenloze jacht op een groep misdadigers.
Hausfrau
Accounting Principles, Problems
Intermediate Accounting - Volume 1
Operatie IJsberg
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Leven en werk van de kunstenaar (1898-1971), waarbij uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de
mathematische aspecten van zijn kunst.
Now readers can get all the accuracy and authority of the best-selling intermediate accounting book in
the new second edition of this brief, streamlined version! Fundamentals of Intermediate Accounting
presents a balanced discussion of concepts and applications, explaining the rationale behind business
transactions before addressing the accounting and reporting for those activities. Readers will gain a
solid foundation in such areas as the standard-setting process, the three major financial statements,
revenue recognition, income taxes, reporting disclosure issues, and much more.
De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)
Het gemene gewas
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