شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
سمینار آموزشی :

آشنایی با استاندارد های حسابداری
( با تاکید بر سیستم اطالعاتی حسابداری واحد های تولیدی بازرگانی و خدماتی )
 محتوای سمینار :


تغییرات حادث در ساختار استاندارد های حسابداری مالی

 حسابداری دارائیهای ثابت مشهود (کاهش ارزش ،استهالک ،تجدید ارزیابی و )....



چارچوب مفهوم (مفهیم نظری گزارشگری مالی)

 حسابداری مخارج تامین مالی



نحوه به کار گیری استاندارد های حسابداری در اجرا

 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری



نحوه ارائه صورتهای مالی

 حسابداری سرمایه گذاریها



صورت جریان وجوه نقد

 تسعیر ارز با تاکید بر معامالت ارزی در واحد های تجاری



نحوه شناسایی و اندازه گیری در آمد های عملیاتی

 حسابداری داراییهای نامشهود( شناخت  ،تجدید شناخت ،استهالک و کاهش ارزش)



نحوه شناسایی و اندازه گیری ذخایر  ،بدهی های احتمالی و دارایی احتمالی

 حسابداری اجاره با تاکید بر اجاره های سرمایه ای گزارشگری مالی میان دوره ای



گزارش عملکرد مالی واحد های مالی

 الزامات شناسایی کاهی ارزش دارائیها ( موجودی ها  ،دارائیها ی ثابت  ،دارائیهای



حسابداری موجودی مواد و کاال ( نظام کنترل موجودی  ،ارزش گذاری و)....



حسابداری پیمانهای بلند مدت ( قرارداد های بلند مدت) در حوزه شناخت در

نامشهود ،سرمایه گذاری ها و ).....

آمد  ،هزینه و سود زیان

شهریه دوره جهت واحد های صنعتی  654/000 :ریال
( شهریه کامل دوره  1/050/000ریال با کسر مبلغ  396/000ریال حمایت ویژه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان )

 زمان برگزاری  23 :دی ماه  95از ساعت  8:30لغایت 16
 چگووونگی ثبووت نووام  :واریووز شووهریه بووه شووماره سووا  6030-48806بانووک ترووارد میوودان انفووال اصووفهان

بنام مرکز آموزش و تحفیفاد صنعتی ایران ( همراه با اعطاء گواهی نامه معتبر ،بسته آموزشی  ،میان وعده و ناهار)
 مهلت ثبت نام  :ارسال معرفی نامه و فیش مربوطه داکثر تا تاریخ  20دی ماه 95
 انصراف از ثبت نام تا  48ساعت قبل از برگزاری دوره امکان پذیر می باشد در غیر این صورد هزینه مورد نظر دریافت می گردد .

آدرس  :اصفهان – خیابان عالمه امینی شرقی – روبروی باغ غدیر – بن بست شماره 5
تماس با ما  :تلفن  031-32619192-5فاکس 031-32619196
پست الکترونیک esf.irtci1@gmail.com :

کانال تلگرام @IRTCIESF :

سایت WWW.IRTCI.COM :

