હિસાબી પધ્ધતી/નામ ું – 301
અભ્યાસક્રમ – ધોરણ-12 માટે
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નૉધ: 50 પ્રશ્નો સાથેન ું એક પ્રશ્નપત્ર હશે જેમાુંથી 40 પ્રશ્નોના ઉત્તર
આપવા જરૂરી છે .
બબન-નફાકારક સુંસ્થાઓ અને ભાગીદારી પેઢીઓ માટે એકાઉન્ટિંગ
એકમ I: એકાઉન્ટિંગ - બિન-નફાકારક સુંસ્થા માટે
• બિન-નફાકારક સુંસ્થા: અથથ અને ઉદાહરણો.
• આવકો અને જાવકો: ભુંડોળ આધારરત અને બિન-ભુંડોળ-આધારરત એકાઉન્ટિંગનો અથથ અને
ખ્યાલ.
• ઊપજ અને ખર્થ ખાતાની તૈયારી અને વધારાની મારહતી સાથે રસીદ અને ચકવણી ખાતામાુંથી
િેલે્સ શીટ.

એકમ II: ભાગીદારી માટે એકાઉન્ટિંગ
• ભાગીદારી પેઢીના લક્ષણો પ્રકૃતત: ભાગીદારી કરારનામ ું (અથથ, મહત્વ).
• ભાગીદારી પેઢીના વાતષિક રહસાિો: સ્સ્થર (કાયમી) અને અસ્સ્થર (હુંગામી) મ ૂડી, ભાગીદારો
વચ્ર્ે નફાન ું તવભાજન, નફા- નકસાન ફાળવણી ખાત ું.

એકમ III: ભાગીદારીન ું પનગથઠન
ર્ાલ ભાગીદારો વચ્ર્ે નફાની વહેંર્ણીના ગણોત્તરમાું ફેરફાર – ત્યાગન ું પ્રમાણ અને લાભન ું
પ્રમાણ. તમલકતો અને જવાિદારીઓન ું પનઃમ ૂલયાુંકન, અનામતો અને એકતત્રત નફાની વહેંર્ણી
• પાઘડી: લક્ષણો , અસર કરતા પરરિળો અને મ ૂલયાુંકનની પદ્ધતતઓ: સરે રાશ નફાની પદ્ધતત,
અતધક નફાની પદ્ધતત, ગણક અને નફાના મ ૂડીકરણની પદ્ધતત.
• ભાગીદારનો પ્રવેશ: ભાગીદારના પ્રવેશની અસર, નફા-નકસાન વહેંર્ણીના પ્રમાણમાું ફેરફાર,
પાઘડીની અસરો, તમકલતોન ું પનઃમ ૂલયાુંકન એન દે વાુંની પનઃઆકારણીની રહસાિી અસરો,
અનામતો અને એકત્રીત નફા-નકસાન વહેંર્ણી (સુંબર્ત નફો), અને મ ૂડીન ું સમાયોજન.
• ભાગીદારની તનવ ૃતત્ત/મ ૃત્ય: નફા-નકસાન ની વહેંર્ણીના

પ્રામાણમાું (ગણોત્તરમાું) ફેરફાર,

પાઘડીની રહસાિી અસર, તમલકતો અને દે વાુંન ું પનઃમ ૂલયાુંકન, સુંબર્ત નફાન ું સમાયોજન.
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એકમ IV: ભાગીદારી પેઢીન ું તવસર્જન
• અથથ, રહસાિોની પતાવટ: વસ ૂલાત ખાતા અને સુંિતું ધત ખાતાઓ તૈયાર કરવા.
(ટકડા તવતરણ, કુંપનીને વેર્ાણ અને ભાગીદારની (નાદારી તસવાય) કુંપનીના રહસાિો અને
નાણાકીય પત્રકન ું તવશ્લેષણ

એકમ V: શેરમ ૂડી અને રડિે્ર્રના રહસાિો
• શેરમ ૂડી: અથથ, સ્વરૂપ અને પ્રકારો.
શેરમ ૂડીના રહસાિો: ઇસ્વવટી અને પ્રેફર્સ શેર િહાર પાડવા અને ફાળવણી; શેરન ું અતત (વધ)
ભરણ ું અને લઘ (ઓછું) ભરણ ું ; મ ૂળ રકિંમતે, પ્રીતમયમથી અને વટાવ (રડસ્કાઉ્ટ)થી િહાર પાડેલા
શેર; અગાઉથી મળે લ/મગાવેલ હપ્તા, મળવાના િાકી હપ્તા, રોકડ તસવાયના અ્ય અવેજથી
શેર િહાર પાડવા.
• શેરજપ્તી: રહસાિી વ્યવહારો, જપ્ત કરાયેલા શેર ફરી િહાર પાડવા.
• કુંપનીના પાક સરવૈયામાું શેર અને રડિે્ર્રન ું પ્રસ્તતીકરણ.
• રડિે્ર્ર િહાર પાડવા - મ ૂળ રકિંમતે, પ્રીતમયમ અને વટાવ (રડસ્કાઉ્ટ) થી િહાર પાડેલા
રડિે્ર્ર; રોકડ તસવાય અ્ય વટાવ અવેજથી રડિે્ર્ર િહાર પાડવા.
• રડિે્ર્રના નાણાું પરત કરવા (નવા શેર કે રડિે્ર્ર િહાર પાડીને, નફામાુંથી અને તસિંકીંગફુંડ
માુંથી)

એકમ VI: નાણાકીય પત્રકોન ું તવશ્લેષણ
• કુંપનીના નાણાકીય પત્રકો: વાતષિક રહસાિોના પત્રકો મખ્ય મથાળાઓ સાથે તનધાથરરત ફોમથમાું
તૈયારી કરાવા.
• નાણાકીય તવશ્લેષણ: અથથ, મહત્વ, હેત, મયાથદાઓ.
• નાણાકીય પત્રકોના તવશ્લેષણ માટેના સાધનો: તલનાત્મક પત્રકો દ્વારા, સમાન માપનાું પત્રકો
દ્વારા,નફા-નવસાનન ું પત્રક, પાકું સરવૈય ું, સામા્ય સ ૂર્નાઓ.
• રહસાિી ગણોત્તર: અથથ અને ઉદ્દે શ્યો, ગણોત્તરના પ્રકાર:
•

તરલતાના ગણોત્તરો : ર્ાલ ગણોત્તર , પ્રવાહી ગણોત્તર.
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•

સધ્ધરતાના ગણોત્તરો : દે વા ઇસ્વવટી ગણોત્તર,

કલ તમલકતો-દે વાુંનો ગણોત્તર, માબલકી

ગણોત્તર. વ્યાજ આવરણ ગણોત્તર
•

કાયથક્ષમતાના ગણોત્તરો: સ્ટોકનો ઉથલો, કાયથશીલ મ ૂડીનો ઉથલો,

દે વાદારોનો ઉથલો,

લેણદારોનો ઉથલો, કાયમી તમલકતોનો ઊથલો, ર્ાલ તમલકતોનો ઊથલો.
•

નફાકારકતા ગણોત્તર: કાર્ા નફાનો ગણોત્તર, કામગીરી ગણોત્તર, ર્ોખ્ખા નફાનો ગણોત્તર,
રોકાણ પર વળતર, શેર દીઠ કમાણી, શેર દીઠ રડતવડ્ડ, નફાની કમાણીનો ગણોત્તર.

એકમ VII: નાણાકીય સ્સ્થતતમાું ફેરફારન ું પત્રક
•

રોકડ પ્રવાહ પત્રક: અથથ અને હેતઓ, પત્રક તૈયાર કરવ ું, ઘસારા, રડતવડ્ડ અને કર,
બિન-ર્ાલ તમલકતોન ું વેર્ાણ અને ખરીદી (ICAI દ્વારા જારી કરાયેલ સધારે લા ધોરણ
મજિ).

કોમ્પપ્યટરાઈઝડ એકાઉન્ટિંગ તસસ્ટમ
એકમ I: કોમ્પપ્યટરાઈઝડ એકાઉન્ટિંગ તસસ્ટમનો પરરર્ય
• કોમ્પપ્યટરાઈઝડ એકાઉન્ટિંગ તસસ્ટમ (CAS) નો ખ્યાલ અને પ્રકાર.
• કોમ્પપ્યટરાઈઝડ એકાઉન્ટિંગ તસસ્ટમન ું માળખ.ું

એકમ II: કોમ્પપ્યટરાઈઝડ એકાઉન્ટિંગ તસસ્ટમનો ઉપયોગ
• CASને ઇ્સ્ટોલ કરવાના તિક્કાઓ, ખાતાઓના ર્ાટથ િનાવવા, કોરડરફકેશન અને
રહસાિી માથાળાનો ક્રમ.
• ડેટા એ્રી, ડેટા વેલીડેશન અને ડેટા વેરરરફકેશન.
• હવાલાની એ્રી કરવી, નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરવા, આખર નોંધો અને સરૂઆત નોંધો.
• CAS ની સરક્ષા અને

CASમાું ઉપલબ્ધ સરક્ષા સતવધાઓ (તવદ્યાથીઓ એકાઉન્ટિંગ પેકેજનો

ઉપયોગ કરીને સમગ્ર એકાઉન્ટિંગ પ્રરક્રયાને સમજે અને તેનો અભ્યાસ તે અપેક્ષીત છે )
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એકમ III: ડેટાિેઝ મેનેજમે્ટ તસસ્ટમ (DBMS) નો ઉપયોગ કરીને એકાઉન્ટિંગ
• DBMS ના ખ્યાલો. DBMS માું ઑબ્જેવ્સ: કોષ્ટકો, વવેરીજ, ફોમ્પસથ, રરપોટટથ સ.
એકાઉન્ટિંગ માટે ડેટા ટેિલ િનાવવા.
• એકાઉન્ટિંગ મારહતી ઉત્પન્ન કરવી, વવેરી, ફોમ્પસથ અને રરપોટટથ સનો ઉપયોગ કરીને
DBMS ની એપ્પ્લકેશન/ઉપયોબગતા: શેરધારકોના રે કોર્ટ થ સ, વેર્ાણ અહેવાલો, ગ્રાહકોની
પ્રોફાઇલસ, સપ્લાયસથ પ્રોફાઇલસ પેરોલ, કમથર્ારીઓની પ્રોફાઇલસ અને પેટા રોકડમેળ
વગેરે િનાવવા માટે.

એકમ IV: ઇલેવરોતનક સ્પ્રેડશીટની એકાઉન્ટિંગ એપ્પ્લકેશ્સ
• ઈલેવરોતનક સ્પ્રેડશીટ (ES) નો ખ્યાલ.
• ઈલેવરોતનક સ્પ્રેડશીટના લક્ષણો અને સતવધાઓ.
• ઈલેવરોતનક સ્પ્રેડશીટ ની એપ્પ્લકેશન/ઉપયોબગતા: એકાઉન્ટિંગ મારહતી ઉત્પન્ન કરવા,
ઘસારાના સમયપત્રક તૈયાર કરવા, લોન પન:ચકવણી સમયપત્રક, પગારપત્રક
એકાઉન્ટિંગ વગેરે
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