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Question (Guj) Ans A(guj) Ans B(guj) Ans C(guj) Ans D(guj) Ans.

1
આંતયયાષ્ટ્રીમ હશવાફી દ્ધતતન ું વ ુંચારન કોના 
દ્વાયા થામ છે ?

આંતય યાષ્ટ્રીમ નાણાકીમ 
અશલેાર ધોયણ

આંતય યાષ્ટ્રીમ હશવાફી 
ધોયણ

ઉયોક્ત ફુંને કોઈ ણ નહશ C

2
નીચેનાભાુંથી કઈ ફાફત હશવાફી દ્ધતત વાથે 
વફુંતધત નથી ?

નાણાકીમ ત્રકની તૈમાયી જ દા જ દા ફજેટોની તૈમાયી ગ ણોત્તય તલશ્રેણ આલકના ત્રકની તૈમાયી B

3

આંતયાષ્ટ્રીમ ફજાયભાુંથી નાણા ભેલલા ભાટે 
નીચેનાભાુંથી કય ું વાધન ફશાય ાડલાભાું આલત ું 
નથી ?

અભેહયકન થાણો (ADR) લૈતિક થાણ યવીદો (GDR)
તલદેળી ચરણના 
રૂાુંતયક્ષભ ફોન્ડ્વ

પ્રોભીવયી નોટ D

4
નીચેનાભાુંથી કઈ ફાફત વુંચારકીમ હશવાફી 
દ્ધતત વાથે વુંકામેર નથી ?

યોકડ-પ્રલાશ ત્રકની 
તૈમાયી અને તલશ્રેણ

જ દા જ દા ફજેટોની તૈમાયી તલચરન તલશ્રેણ
તલદેળી હ ુંડીમાભણ દયના 

જોખભન ું વ ુંચારન A

5

વુંચારકીમ હશવાફી દ્ધતતની નીચેનાભાુંથી કઈ 
ફાફતો આંતયયાષ્ટ્રીમ  હશવાફી દ્ધતત દ્વાયા 
દળાાલલાભાું આલે છે ?

તલચરન તલશ્રેણ
કાભગીયીન ું ભાન અને 

તલશ્રેણ

આંતયયાષ્ટ્રીમ 
મડૂીફજાયભાુંથી બુંડો 
ઊભ ું કયલા અંગેનો તનણામ

ઉયોક્ત ફધા જ D

6
નીચેનાભાુંથી કઈ હશવાફી ફાફતો ય કયલેયાની 
અવય થતી નથી ?

હશવાફી દ્ધતત સ્ટોક મલૂમાુંકનની દ્ધતત હશવાફી તવધધાુંત ઘવાયાની દ્ધતત C

7
સ્લદેળી હશવાફી દ્ધતત કયતા આંતયયાષ્ટ્રીમ 
હશવાફી દ્ધતતન ું કામાકે્ષત્ર ----- છે

તલળા વુંક ચચત વભાન ઉયનાભાુંથી કોઈ ણ નહશ A

M.Com Sem-4

આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતત
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8
---- એક એવ ું વાશવ છે, જે એકથી લધ  દેળોભાું 
ઉત્ાદનન ું વ ુંચારન અથલા વેલાઓ યૂી ડે છે ?

સ્લદેળી વુંસ્થા યાષ્ટ્રીમ વુંસ્થા ફહ યાષ્ટ્રીમ કુંની તલદેળી વુંસ્થા C

9
નીચેનાભાુંથી કમા કાયણ ફહ યાષ્ટ્રીમ કુંનીઓ ભાટે 
જલાફદાય છે ?

શયીપાઈ લૈતિકીકયણ ડતયભાું ઘટાડો ઉયોક્ત ફધા જ D

10
----- વુંસ્થા ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ હશવાફી દ્ધતતનો 
ઉમોગ કયલો જરૂયી ફને છે.

ફહ યાષ્ટ્રીમ યાષ્ટ્રીમ ઉયોક્ત ફુંને ઉયોક્ત કોઈ ણ નહશ A

11 IFRS એટરે
International Financial 

and Reporting Statement
Indian Financial and 
Reporting  standard 

International Financial 
and Reporting Standard

International Fiscal and 
Statue C

12
બાયતભાું  IFRS  --- તફક્કાભાું રાગ  ાડલાભાું 
આવય ું છે.

3 9 6 11 A

13
બાયતભાું નીચેનાભાુંથી કોને IFRS અન વયવ ું જરૂયી 
નથી ?

નાના અને ભધમભ એકભો

ચફન-નોધામેર કુંનીઓ કે 
જેભન ું ચોખ્ ું મ લમ રૂ.૫૦૦ 
કયોડ કે તેથી ઓછું શોમ 
અને જેભના ળેયની નોધણી 
બાયતના ફશાયના ળેય 
ફજાયભાું થઇ ના શોમ

ચફન-નોધામેર કુંનીઓ કે 
જેભન ું ચોખ્ ું મ લમ 

રૂ.૧૦૦૦ કયોડ કે તેથી 
ઓછું શોમ અને જેભના 
ળેયની નોધણી બાયતના 
ફશાયના ળેય ફજાયભાું થઇ 

ના શોમ

અ અને ફ ફુંને D

14 ------ એટરે IFRSs વાથે એકરૂતા પ્રાપ્ત કયલી વુંલાહદતતા રૂયેખા વભરૂતા તાદાત્્મતા A



Q 

No
Question (Guj) Ans A(guj) Ans B(guj) Ans C(guj) Ans D(guj) Ans.

15

નાણાકીમ ત્રકો તૈમાય કયલા ભાટે નીચેનાભાુંથી 
કોના ભાટે IFRS અને બાયતીમ GAAP એ તલતલધ 
યીતોભાુંથી તલકલો વુંદ કયલાની તક યૂી ાડે છે.

યોકડ પ્રલાશત્રક ઉછીની રીધેર ડતય ઘવાયાની  દ્ધતત ઉયોક્ત ફધા જ D

16
આંતય યાષ્ટ્રીમ હશવાફી ધોયણ-૧ ------- વાથે 
વમલશાય કયે છે.

નાણાકીમ ત્રક યોકડ પ્રલાશત્રક એકતત્રત હશવાફો ઉયોક્ત ફધા જ A

17
નીચેનાભાુંથી કય ું નાણાકીમ ત્રકન ું વાભાન્ડમ 
રક્ષણ નથી ?

ચાલ  ેઢી
હશવાફી દ્ધતતનો 
ઉાર્જનનો આધાય

ભશત્લતા ઉયોક્ત ફધા જ D

18 ક ર હશવાફી ધોયણો ----- છે 9 11 32 65 C

19
ધુંધાકીમ એકભે તેન ું યોકડપ્રલાશત્રક ----- શઠે 
આેર તવદ્ધાુંત રાગ  ાડીને તૈમાય કયવ ું જોઈએ.

આતયયાષ્ટ્રીમ હશવાફી 
ધોયણ -૫

IFRS-૨
આતયયાષ્ટ્રીમ હશવાફી 

ધોયણ -૭
IFRS-૧૦ C

20
ન્ડય નતભ યીતે, તલસ્તતૃ આલકના ત્રકભાું ------- 
નો વભાલેળ કયલો જરૂયી છે.

આલક કયલેયાના ખચાા નાણાકીમ  ખચાા એકેમ નહશ D

21

_________ દય એ તલતનભમ દય છે. જેભાું 
નોધામેરા દયનો લેાય આજે થામ છે અને તનતિત 
ચ કલણી ચોક્કવ બતલષ્ટ્મની તાયીખે થામ છે.

શાજય દય ઐતતશાતવક રૂાુંતહયત બતલષ્ટ્મ D

22
_____ય આધાહયત તલતનભમ દય ચોક્કવ 
વમલશાયભાું ઉમોગભાું રેલામ છે.

યુંયા કયાય વમલશાય વમાજ C
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23

હશવાફી ધોયણ -૧૧ એ કોઈ ેઢી ભાટે નાણાકીમ 
ત્રકો તૈમાય કયલા ભાટે કોઈ ચોક્કવ ચરણ 
નથી,આ તલધાન______છે.

વાચ ું ખોટ ું કોઈ  ણ નહશ અડધ ું વાચ ું A

24

તલદેળી ચરણના વમલશાયોભાું ળરૂઆતના 
તફક્કાની  નોધણી _______ચરણથી અને  
અવયકયતા તલતનભમ દયે બતલષ્ટ્મની તાયીખના 
યોજ_______ભાું અન વયે છે.

નોધામેરા, નોધલાની 
પ્રહિમા

નોધામેર ચરણ, 
વમલશાયની

તલદેળી ચરણો, નોધલાની 
પ્રહિમા

તલદેળી ચરણો,  વમલશાયની B

25

અલાસ્તતલક તભરકતોની નોધણી તલદેળી ચરણભાું 
ાકા વયલૈમાની તાયીખે ફુંધ કયતી 
લખતે_______ દયે નોધામ.

ળરૂઆતના દયે ઐતતશાતવક દયે  વયેયાળ દયે ફુંધ થતા દયે C

26

આંતયયાષ્ટ્રીમ વમલશાયો અંગેના ભશત્લના ધોયણો 
એ સચૂલે છે કે વમલશાયોની નોધણી_______ભાું 
થલી જોઈએ.

નોધામેર ચરણભાું તલદેળી ચરણભાું આંતયયાષ્ટ્રીમ ચરણભાું એક ણ નહશ B

27
નાણાકીમ ફાફતોની લગીકયણ દ્ધતત ૧૯૭૨ 
ભાું______દ્વાયા ઉદબલી.

રોયેન્ડવન્ડવ પ્રોપેવય વે્ય ર શોલોચ્મ પ્રોપેવય શાલેડ એક ણ નહશ B

28
ઇન્ડલેન્ડટયીની ફાકી ---- મ જફ ફજાય હકિંભતે 
નોધામ છે.

ઐતતશાતવક દ્ધતત મ જફ
નાણાકીમ-ચફનનાણાકીમ 

દ્ધતત
વભમ આધાહયત એક ણ નહશ C

29
_____દ્ધતત મ જફ ઇન્ડલેન્ડટયીની ઐતતશાતવક મ જફ 
નોધામ છે.

લતાભાન દય દ્ધતત
નાણાકીમ-ચફનનાણાકીમ 

દ્ધતત
વભમ આધાહયત એક ણ નહશ B
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30

_____પ્રકાયભાું તલદેળી કાભગીયી એલી નથી કે 
ધુંધાકીમ એકભના વાભાન્ડમ પેયપાયો યુંત   એ બેગી 
થમેર યોકડ અને ફીજી નાણાકીમ તભરકતો, 
ઉદબલેર ખચાાઓ, ભેર આલકો, ઉછીના રીધેર 
નાણા,  ફધીજ ઉદબલેર ફાફતોભાું  આંતહયક 
ચરણને કાયણે થમા છે.

વુંકચરત તલદેળી કાભગીયી
ચફનવુંકચરત તલદેળી 

કાભગીયી
તલરીનીકયણ વુંમોજન વભમે B

31 ધુંધાકીમ જોડાણના હશવાફ ભાટે ----- IFRS-5 IFRS-3 IFRS-8 IFRS-૨૩ C

32
ખયીદ હકિંભતની ચ કલણી ચોખખી તભરકત કયતા 
લધ  શોમ તો તેને કશ ેછે.

ાઘડી મડૂી અનાભત  વાભાન્ડમ અનાભત જાભીનગીયી પ્રીભીમભ A

33

ફધી જ આલક અને ખચાા તેભજ ખયીદેર કુંનીનો 
નપો એકતત્રત નપા-ન કવાન ખાતાભાું રેલાભાું આલે 
છે.

ઇક્ક્લટી દ્ધતત િભફદ્ધ દ્ધતત પ્રભાણવય દ્ધતત વાભાન્ડમ દ્ધતત B

34
વાભાન્ડમ બાલવાટીભાું લધાયો થામ ત્માયે મ લમ 
અથલા નાણાની ખયીદળક્ક્તભાું -----

લધાયો થામ છે. ઘટાડો થામ છે. અવય ન થામ પેયપાય થતો નથી B

35
બાલવાટીભાું પેયપાય મ જફ હશવાફોની દયેક 
તલગતો ત્રકોભાું નોધલાભાું આલે છે.

ઐતતશાતવક ડતય ચાલ  હકિંભતે ખયીદ હકિંભતે ્ ફ ઓછી હકિંભતે B

36
ફુગાલાની હયક્સ્થતતભાું ચરપો દ્ધતત મ જફ નપાભાું 
ઘટાડો દળાાલલાભાું આલે છે તે લાક્ય ----

વાચ ું ખોટ ું
અંળત: વાચ ું અને અંળત: 

ખોટ ું
કઈ ણ નહશ A

37

_______દ્ધતત બાવવતીભાું થમેર પેયપાયભાું 
વમક્ક્તગત ફાફતો ભાટે વભાન્ડમ બાલવાટીભાું 
પેયપાય દળાાલે છે.

લતાભાન ડતય હશવાફી 
દ્ધતત(CCA)

લતાભાન ખયીદ ળક્ક્તની 
ધદતી (CPP)

ઐતતશાતવક ડતય દ્ધતત નાણાકીમ દ્ધતત A



Q 

No
Question (Guj) Ans A(guj) Ans B(guj) Ans C(guj) Ans D(guj) Ans.
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નાણકીમ હશવાફી દ્ધતતભાું નાણકીમ ત્રકો તૈમાય 
કયલાભાું નાણકીમ મલૂમની ધાયણા કયલાભાું આલે 
છે  કે -----

ક્સ્થય નથી ક્સ્થય છે કોઈ અવય કયત  ું નથી કોઈ ણ નહશ B

39
ફુગાલારક્ષી હશવાફો ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ હશવાફી 
ધોયણનો નુંફય_______છે.

૩ ૧૦ ૨૭ ૨૯ D

40
ફુગાલાની આમાત અને તનકાવ થઇ ળકે આ 
તલધાન ----- છે.

વાચ ું ખોટ ું અધરૂ ું કોઈ ણ નહશ A


