ًوًَِ سَال دسس :سایاًِ کاس حساتذاس هالی
(تاسم ّشسَال ً ./5وشُ)

الق-تِ سؤاالت چْاس گضیٌِ ای صیش پاسخ دّیذ.

ّ-1شگاُ هؤسسِ هثل اص تحَیل گشكتي داسایی یا خذهات ٍجْی سا تِ دیگشاى پشداخت کٌذ.
دسآهذ

*پیص پشداخت

ّیچکذام

پیص دسیاكت

-2هؤسساتی کِ تا ّذف کسة هٌاكغ هادی تطکیل ضذُ اًذ.
ؿیشاًتلاػی

تاصسگاًی

هوذهاتی

* اًتلاػی

-3كْشستی اص ًام ٍ هاًذُ حساتْای دكتشکل هی تاضذ.
*تشاصًاهِ

سَد ٍ صیاى

غَست سشهایِ

تشاصآصهایطی

ٍ-4سٍد پَل یا داسایی یا ایجاد علة تاتت اسایِ خذهات یا كشٍش کاال هی تاضذ.
*دسآهذ

داسایی

ّضیٌِ

تذّی

 -5گضاسش داسایی،تذّی ٍ سشهایِ دس یک تاسیخ هؼیي سا ًطاى هی دّذ.
تشاصًاهِ

سَد ٍ صیاى

غَست سشهایِ

* تشاص آصهایطی

-6کذاهیک اص هَاسد صیش جضء غَست ّای هالی اساسی ًوی تاضذ.
سَد ٍ صیاى

غَست گشدش ٍجَُ ًوذ

تشاصًاهِ

* تشاص آصهایطی

-7اسن دیگش ایي تخلیق،تخلیق تَاكوی است.
تخلیق ًوذی خشیذ تخلیق ًوذی كشٍش

تخلیق ًوذی

* تخلیق تجاسی

-8هَجَدی کاال یکی اص اهالم کذام یک اص هَاسد صیش است؟
داسایی جاسی

داسایی ثاتت

* سشهایِ

تذّی

ٍ-9جِ ًوذی کِ دس ّش هؤسسِ جْت اًجام دسیاكتْا ٍ پشداخت ّای سٍصهشُ استلادُ هی ضَد تحت ػٌَاى کذام یک
اص هَاسد صیش است؟
*غٌذٍم

حساب دسیاكتی

اسٌاد دسیاكتی

تاًک

-10تٌخَاُ گشداى جضء کذام یک اص هَاسد صیش است؟
دسآهذ

سشهایِ

* ّضیٌِ

داسایی

-11كشٍش سلتِ تِ تاًک کذام یک اص هَاسد صیش است؟
تضویي

ّضیٌِ کاسهضد

* تٌضیل

ًکَل

-12سٌذی است کِ تِ هَجة آى اهضاء کٌٌذُ تؼْذ هی کٌذ هثلـی سا دس ٍجِ حاهل یا ضخع هؼیي یا تِ حَالِ کشد
آى ضخع دس صهاى هؼیي کاسساصی هی ًوایذ.
چک

سلتِ

* اسٌاد تجاسی

تشات

-13حساتْایی کِ دس پایاى دٍسُ هالی تستِ هی ضَد؟
*هَهت

دایوی

هختلظ

ّیچ کذام

-14تشاص آصهایطی کِ پس اص اًجام ثثت ّای اغالحی تْیِ هی ضَد؟
تشاصآصهایطی اغالح ًطذُ

تشاصآصهایطی اختتاهی

*تشاص آصهایطی اغالح ضذُ

تشاصآصهایطی

-15تشای تستي حساتْای هَهت اص کذام حساب استلادُ هی ضَد؟
*خالغِ سَد ٍ صیاى

تشاص اختتاهی

سشهایِ

تشاص اختتاهی

-16تشاساس ایي اغل ّضیٌِ ّای ّش دٍسُ سا تایذ تا دسآهذّای ّواى دٍسُ هوایسِ ًوَد؟
اكطا

* تغاتن

تْای توام ضذُ

تحون

-17کذام یک اص هَاسد صیش جضء هَسسات خذهاتی است؟
خَدسٍساصی

غٌایغ ضیویایی

پالستیک ساصی

* تؼویشگاُ ّا

-18دكتشی کِ سٍیذادّای هالی تِ تشتیة تاسیخ ٍهَع دسآى ثثت هی ضَد؟
دكتش کل

سٌذ حساتذاسی

* دكتش سٍصًاهِ

دكتشهؼیي

-19پشداخت هخاسج ضحػی خَد اص ٍجَُ هؤسسِ کذام یک اص هَاسد صیش است؟
* تشداضت

سشهایِ

پیص دسیاكت

سشهایِ گزاسی هجذد

-20داساییْا تشچِ اساسی دس تشاصًاهِ عثوِ تٌذی هی ضًَذ؟
تاسیخ سشسسیذ * تِ تشتیة سشػت تثذیل ضذى تِ ٍجِ ًوذ

اٍل داسایی تؼذتذّی

ّیچکذام

........................................................................................................................................................
ب –جاّای خالی سا کاهل کٌیذ.
-21تِ تخلیلی کِ تاتت پشداخت ٍجِ صٍدتش اص هَػذ تؼییي ضذُ دسًظش گشكتِ هیطَد ....................،هی
گَیٌذ(.تخلیلات ًوذی كشٍش)
-22هثالـی کِ یکی اصعشكیي ضشکت یا تاًک دسدكاتش خَد ثثت کشدُ ٍلی عشف دیگش آى سا ثثت ًکشدُ تاضذ،
...........................هی گَیٌذ(.اهالم تاص)
-23حساتْایی کِ تخطی اص آًْا دایوی ٍ تخطی اص آى هَهت است .............................هی گَیٌذ(.حساب هختلظ)
............................-24ظشكی است کِ اعالػات هشتَط تِ ّشکذام اص داسایی،تذّی ّا ٍ سشهایِ دسآى ًگْذاسی
ضَد(.حساب)
-25ػولیات حساتذاسی کِ تغَس پیاپی دس ّش دٍسُ هالی تکشاس هی ضَد ............................هی گَیٌذ.
.......................................................................................................................................................
(چشخِ حساتذاسی ،دٍسُ ػول حساتذاسی ٍ یا دٍسُ پشداصش اعالػات حساتذاسی)
ج-جَسچیي :
تذّیْای جاسی-اسٌادتجاسی -دكتشکل-هیاًگیي-ضٌاسایی ٍیژُّ-ضیٌِ -تذّی تلٌذهذت
-26دكتشی کِ حساتْای یک هؤسسِ تِ تلکیک دسآى آٍسدُ هی ضَد - .دكتشکل-
-27هخاسجی کِ تشای کسة دسآهذ پشداخت یا ٍاهغ ضذُ استّ- .ضیٌِ-
-28تؼْذاتی کِ اًتظاس هی سٍد ظشف یکسال تسَیِ ضًَذ - .تذّیْای جاسی-
-29دس ایي سٍش هطخع هی ضَد کِ کاالی كشٍش سكتِ ٍ ّوچٌیي هَجَدی کاالی پایاى دٍسُ اص کذام خشیذّا تَدُ
است- .ضٌاسایی ٍیژُ-

-30اٍسام تْاداسی کِ دس كؼالیّت ّای اهتػادی تِ جای ٍجِ ًوذ یا تضویي تؼْذات هَسد استلادُ هشاس هی گیشد- .
اسٌادتجاسی-
د-تِ سؤاالت غحیح ٍ ؿلظ تا ػالهت (ظ ٍ ؽ) پاسخ دّیذ.
-31اگشحساب کسش ٍ اضاكات غٌذٍم دس پایاى سال داسای هاًذُ تذّکاس تاضذ یک ّضیٌِ تلوی هی ضَد.ظ
-32آخشیي هشحلِ چشخِ حساتذاسی تْیِ تشاصًاهِ ٍ تستي حساتْای دایوی است.ظ
-33تشداضت یک حساب هَهت است.ظ
-34اعالػاتی هشتَط هحسَب هی ضَد کِ ػاسی اص توایالت جاًثذاساًِ ٍ تا اّویّت تاضذ.ظ
........................................................................................................................................................
ُ-تِ سؤاالت پاسخ کَتاُ دّیذ.
-35استلادُ کٌٌذگاى اص اعالػات حساتذاسی سا ًام تثشیذً1( .وشُ )
-36داساییْا تِ چٌذ دستِ توسین هی ضًَذ ًام تثشیذ.

(ً1وشُ )

-37سیستن ّای کٌتشل ٍ ًگْذاسی هَجَدیْا سا تٌَیسیذ.
-38هاًذُ گیشی چیست؟

( ً ./5وشُ )
( ً ./5وشُ )

35جَاب -:استلادُ کٌٌذگاى دسٍى ساصهاًی :
اداسُ کٌٌذگاى یک هَسسِ ضاهل ّیات هذیشُ ٍ هذیش ػاهل  ،هذیشاى اجشایی ٍ سشپشستاى ػولیات یک هَسسِ .
استلادُ کٌٌذگاى تشٍى ساصهاًی :
اضخاظ ٍ هشاجغ ریحن  ،ریٌلغ ٍ ریؼالهِ ای کِ حن دسیاكت اعالػات هالی سا اص یک هَسسِ داسًذ ٍ تش هثٌای
اعالػات هالی دسیاكت ضذُ دستاسُ حوَم  ،سٍاتظ ٍ داد ٍ ستذ ّای خَد تا هَسسِ هضاٍت ٍ تػوین گیشی هی کٌٌذ ،
استلادُ کٌٌذگاى تشٍى ساصهاًی ًاهیذُ هی ضًَذ .
سشهایِ گزاساى تاًک ّا ٍ هَسسات اػتثاسی ،كشٍضٌذگاى کاالّا ٍ خذهات ( تستاًکاساى )  ،هطتشیاى ،کاسکٌاى
،دٍلت (تشًاهِ سیضی ٍ ّذایت اهتػادی کطَس .اخز اًَاع هالیاتْا ٍ ػَاسؼ .
تأدیِ حن تیوِ ٍ سایش حوَم هشتَط تِ تشًاهِ ّای تأهیي اجتواػی ً .ظاست تش هیوتْا ٍ ػشضِ کاالّا ٍ خذهات تَسظ
هؤسسات .
سایش استلادُ کٌٌذگاى
36جَاب  -عثوِ تٌذی اًَاع داساییْا(:تِ عَس خالغِ ٍهَاسد ی کِ دساهتحاى هی آیذ)
-1داسایی جاسی -2داسایی ثاتت -3داسایی ًاهطَْد -4سایش
-1داسایی جاسی:
اًَاع داسیی جاسی:
-1غٌذٍم -2تاًک -3حساتْای دسیاكتٌی -4اسٌاد دسیاكتٌی ...-5دسیاكتٌی -6هَجَدی کاال  -7هلضٍهات
اداسی ٍهػشكی -8پیص پشداختْا(تیوِ ،اجاسُ)
-2داسایی ثاتت:

اًَاع داسایی ثاتت:
-1صهیي-2ساختواى -3هاضیي آالت ً-4ولیِ -5اتضاس آالت ٍ تجْیضات -6اثاثِ
-3داسایی ًاهطَْد:
اًَاع داسایی ًاهطَْد :
-1سشهللی -2حن اختشاع -3حن اکتطاف -4حن تالیق -5ػالئن تجاسی -6حن اهتیاصٍ...
-4سایش داساییْا
اًَاع :
-1اسٌاددسیاكتٌی تلٌذ هذت -2سپشدُ دسیاكتٌی تلٌذ هذت
 37جَاب:
الق) سٍش (سیستن) ثثت دائوی
ب) سٍش (سیستن) ثثت ادٍاسی
 -1سٍش ثثت دائوی هَجَدی کاال
دس سٍش ثثت دائوی ،کاالّای خشیذاسی ضذُ دس عَل دٍسٓ هالی تِ حساب هَجَدی کاال تذّکاس هیطَد ٍ ٌّگاهی کِ
کاالیی كشٍختِ ضذ ،تْای توام ضذُ آى اص حساب هَجَدی کاال خاسج هیگشدد.
تِ ػثاست دیگش دس سیستن ثثت دائویٌّ ،گام خشیذ کاال ،حساب هَجَدی کاال تذّکاس هیضَد ٍ ٌّگام كشٍش کاال،
ػالٍُ تش ثثت هشتَط تِ كشٍش یک ثثت دیگش ًیض تاتت کاّص هَجَدی دس دكاتش ثثت هیگشدد.
تِ ایي تشتیة کِ حساب تْای توام ضذُ کاالی كشٍش سكتِ تذّکاس ٍ حساب هَجَدی کاال تستاًکاس هیضَد.
لزا دس ّش صهاى هاًذٓ حساب هَجَدی کاال دس دكاتش ،هیضاى هَجَدیّای کاالی هؤسسِ سا ًطاى هیدّذ.
تِ ّویي سثة است کِ دس ایي سیستن هیضاى هَجَدی کاال ٍ ّوچٌیي تْای توام ضذُ کاالی كشٍش سكتِ دس ّش
لحظِ اص سال اص سٍی دكاتش هاتل تؼییي است .تا ٍجَد ایي دس غَست استلادُ اص ایي سیستن دس پایاى ّش سال هالی
هوذاس هَجَدی کاالی پایاى دٍسُ ًیض ضواسش هیضَد تا اص ثثتّای حساتذاسی عی دٍسُ اعویٌاى حاغل گشدد.
 -2سٍش ثثت ادٍاسی هَجَدی کاال
دس سیستن ثثت ادٍاسی هَجَدی کاالٌّ ،گام خشیذ کاال ،حساب خشیذ تذّکاس هیضَد ٍ ٌّگام كشٍش کاال ،کاّص
هَجَدی دس دكاتش ثثت ًویگشدد .لزا دس ایي سیستن تؼییي هوذاس هَجَدی کاال عی سال اص سٍی دكاتش اهکاى پزیش
ًویتاضذ
تلکِ ّش هَهغ کِ الصم تاضذ هوذاس هَجَدی کاال ٍ تْای توام ضذٓ کاالی كشٍش سكتِ تؼییي ضَد ،تایذ اتتذا هوذاس
هَجَدی کاالی پایاى دٍسُ تؼییي ضَد ،سپس هثلؾ هَجَدی کاالی پایاى دٍسُ اص هجوَع هَجَدی کاالی اٍل دٍسُ ٍ
خشیذّای دٍسُ کسش گشدد تا تْای توام ضذٓ کاالی كشٍش سكتِ هطخع گشدد .هَجَدی کاال دس پایاى ّش دٍسُ هالی،
تغَس عثیؼی هَجَدی کاالی اتتذای دٍسٓ تؼذ است.

 38جَاب -پس اص تجضیِ ٍ تحلیل سٍیذادّای هالی ،اكضایص ٍ یا کاّص دس حساب ّای هشتَعِ اػوال ضذُ ٍ سپس
هاًذُ گیشی اًجام هی گیشد .تشای هاًذُ گیشی یک حساب ًخست اسهام تذّکاس ٍ اسهام تستاًکاس آى سا جذاگاًِ جوغ
ًوَدُ صیش ّش ستَى یادداضت ٍ سپس جوغ عشف کَچک تش سا اص جوغ عشف تضسگ تش کسش هی کٌین تِ حاغل ایي
تلشین هاًذُ حساب گلتِ هی ضَد کِ تایذ صیش عشف ػذد تضسگ تش ًَضتِ ضَد.
هاًذُ تش دٍ ًَع است
 -1هاًذُ تذّکاس  -2هاًذُ تستاًکاس
هاًذُ تذّکاس اگش جوغ اسهام عشف تذّکاس یک حساب تضسگتش اص جوغ اسهام عشف تستاًکاس تاضذ اى حساب داسای
هاًذُ یا ًتیجِ تذّکاس خَاّذ تَد کِ دس ستًَی کِ جوغ اى تضسگتش است یؼٌی ستَى تذّکاس ًَضتِ هی ضَد
.حساتْای داسائی هؼوَال" هاًذُ تذّکاس داسًذ.
هاًذُ تستاًکاس اگش جوغ اسهام عشف تستاًکاس یک حساب تضسگتش اص جوغ اسهام عشف تذّکاس تاضذ اى حساب داسای
هاًذُ یا ًتیجِ تستاًکاس خَاّذ تَد کِ دس ستًَی کِ جوغ اى تضسگتش است یؼٌی ستَى تستاًکاس ًَضتِ هی ضَد
.حساتْای تذّی ٍ سشهایِ هؼوَال" هاًذُ تستاًکاس داسًذ .دس غَستی کِ اسهام تذّکاس ٍ تستاًکاس یک حساب هساٍی
تاضذ اى سا حساب تذٍى هاًذُ هی گَیٌذ

