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 حسابداریرشته  92 ارشدسواالت دانلود رایگان :  داری مالیحساب
 

کاالی مزبور طی سال جاری  %07ریال خریداری نمود.  777،777کاالیی را از شرکت بتا به مبلغ  7997سهام عادی شرکت بتا را در اختیار دارد. شرکت آلفا در سال  %17شرکت آلفا  –17

ریال می باشد. با فرض آنکه دو شرکت در این سال مبادله دیگری  07،777به فروش رسید. بهای تمام شده کاالی فروخته شده برای شرکت بتا ریال  797،777توسط شرکت آلفا به مبلغ 

 چند ریال است؟ 97نداشته باشند. سهم اکثریت از سود خالص تلفیقی سال 

                                                         17،777( د                                                                      07،777( ج                                                          07،277ب(                                                             00،777الف( 

ریال  777،777ریال می باشد. اگر ارزش بدهی های شرکت ب  727،777ریال خریداری نمود. سرقفلی شناسایی شده معادل  7،777،777سهام شرکت ب را به مبلغ  %07شرکت الف  –12

 منعکس گردد؟ بیشتر محاسبه شده باشد. در صورت های مالی در تاریخ تحصیل حقوق اقلیت باید به چه مبلغی

                                                         217،777( د                                                                    227،777( ج                                                        207،777ب(                                                            207،777الف( 

ریال محاسبه شده  00،777ریال و حقوق اقلیت  90،777ریال است. در صورتی که طبق استاندارد ایران سرقفلی تلفیقی  717،777بهای تمام سرمایه گذاری در شرکت فرعی ،  –19

 باشد. درصد سرمایه گذاری در واحد فرعی چقدر است؟ 

 07د(                                                                             07ج(                                                             0/00ب(                                                                    10الف( 

میلیون ریال به  07میلیون ریال نمود. همچنین بابت تغییر کاربری از مسکونی به اداری ،  977اقدام به خرید ساختمانی مسکونی به مبلغ  شرکت محمد برای دفتر کار خود –10

ستقیم چند میلیون ریال  میلیون ریال برآورد گردیده است. استهالک ساالنه با استفاده از روش خط م 27سال و ارزش اسقاط آن  27شهرداری پرداخت کرد. عمر مفید ساختمان 

 می باشد؟

 70د(                                                                            70ج(                                                                   70ب(                                                                    71الف( 

میلیون ریال تحصیل نمود. جمع حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر  977به بهای تمام شده  00سهام شرکت سرمایه پذیر را در ابتدای سال  %97شرکت سرمایه گذار  –10

سال اخیر به شرح ذیل بوده  9ری خالص دارایی های آن مساوی فرض گردید. عملکرد شرکت سرمایه پذیر در میلیون ریال بود و ارزش منصفانه و دفت 7،777در این تاریخ معادل 

 است : 

 97سال  09سال  00سال  

 (077) (977) 077 سود )زیان(

  -    -   277 سود سهام اعالم شده

 

به شرکت سرمایه پذیر پرداخت نمود. بقیه سهامداران نیز به تناسب سرمایه نسبت به پرداخت  میلیون ریال به صورت یک وام بلندمدت 777مبلغ  09شرکت سرمایه گذار در سال 

 ، طبق روش ارزش ویژه ، چند میلیون ریال است؟   97این وام اقدام نمودند و هیچ گونه دارایی خاصی برای وثیقه در اختیار سهامداران قرار نگرفت. زیان قابل شناسایی سال 

 صفرد(                                                                           97ج(                                                                 797ب(                                                                    207الف( 

اسفند و  29آرمان منتهی به  سهام شرکت شهریار را در اختیار دارد. سال مالی شرکت %0سهام شرکت وابسته جنوب و  %27سهام شرکت فرعی بامداد ،  %777شرکت آرمان  –10

 است. سایر اطالعات به شرح زیر می باشد :  27/0/97تاریخ تصویب آخرین صورت های مالی آن 

 تاریخ تصویب سود توسط مجمع عمومی سود تقسیمی )میلیون ریال(  سود خالص )میلیون ریال( 

 70/0/97                         077                   077                   شرکت بامداد

 22/0/97                         977                   077                   شرکت جنوب

 7/2/97                          077                   7،777                  شرکت شهریار

 

 چقدر است؟  97اسفند ماه  29گذاری قابل شناسایی برای سال مالی منتهی به  در صورت های مالی شرکت اصلی )آرمان( ، مبلغ سود سرمایه

 177د(                                                                         077ج(                                                                007ب(                                                                     077الف( 
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 می باشد.حذف طبق استاندارد جدید حسابداری ایران ، این تست  –11

م ممتاز در سال گذشته جمع شونده و دارای حق مشارکتی کامل است. سود سها %77ریالی  077سهم ممتاز  7،777ریالی و  7،777سهم عادی  7،777شرکت تولیدی ناب دارای  –10

 ریال باشد ، سهم صاحبان ممتاز و عادی )از راست به چپ( چند هزار ریال است؟ 177،777پرداخت نشده است. در صورتی که سود نقدی اعالم شده سال جاری 

                                                       099،999 - 299،099ب(                                                                                                209،999 – 200،001الف( 

 099،999 – 200،001د(                                                                                                    001،200 – 299،099ج( 

ان زی هزینه های عملیاتی باید برحسب .......... و در موارد خاص که انجام این امر مفید نباشد برحسب .......... طبقه بندی و در صورت سود و،  نطبق استاندارهای حسابداری ایرا –19

 منعکس شود. 

                                                                                کارکرد هزینه ها –رفتار هزینه ها الف( 

 هزینه ها ماهیت -هزینه ها  ماهیتب( 

                                                                                 کارکرد هزینه ها –ماهیت هزینه ها ج( 

 هزینه ها ماهیت -رفتار هزینه ها د( 

 حسابداری ، سربار ثابت تولید بر اساس کدام ظرفیت به بهای تمام شده موجودی کاال تخصیص می یابد؟ برای مقاصد گزارشگری مالی طبق استانداردهای  –07

 ایده آل )اسمی( د(                                                                     واقعی ج( معمول                                                           ( ب                                                        مورد انتظار( الف

سال با اجاره  0میلیون ریال فروخت و مجدداً آن را به مدت  297میلیون ریال بود را به مبلغ  707و  277شرکت آلفا ماشین آالتی که ارزش منصفانه و ارزش دفتری آن به ترتیب  -07

 این اجاره از نوع عملیاتی باشد سود یا زیان قابل شناسایی در زمان معامله بابت فروش ماشین آالت مذکور چند میلیون ریال است؟  میلیون ریال اجاره نمود. چنانچه 27ساالنه 

 07د(                                                                        صفرج(                                                                   27ب(                                                                      07الف( 

میلیارد ریال برای ساخت جاده دسترسی به شهرک صنعتی منعقد و عملیات اجرایی آن را  72پیمان دو ساله ای را به مبلغ  00انکاری راه گستر در ابتدای سال شرکت پیم –02

میلیارد ریال صادر و به کارفرما  0به مبلغ میلیارد ریال گردید و صورت وضعیتی  0شروع کرد. شرکت راه گستر در همان سال برای اجرای پیمان مذکور متحمل مخارجی معادل 

 00میلیارد ریال برآورد شود سود یا زیان قابل شناسایی بابت این پیمان در سال  77ارسال نمود که مورد تأیید کارفرما قرار گرفت.  چنانچه باقیمانده مخارج تکمیل پیمان معادل 

 چه مبلغی است؟ 

                                                                                               سود -الف( سه میلیارد ریال 

           زیان -یک میلیارد ریال ب( 

                                                                                                  سود -یک میلیارد ریال ج( 

           زیان -ال سه میلیارد رید( 

 تباری از نوع یوزانس :مخارج تأمین مالی واردات مواد و کاال به صورت اع –09

                                  الف( صرفاً در صورتی که واردات مواد و کاال بیش از یکسال به طول بیانجامد ، قابل احتساب در بهای تمام شده موجودی مواد و کاالست.

 ر بهای تمام شده موجودی مواد و کاالست.ب( صرفه نظر از اینکه واردات به صورت نقدی یا غیرنقدی مجاز باشد ، قابل احتساب د

 ج( به عنوان هزینه دوره تلقی می شود و قابل احتساب در بهای تمام شده موجودی کاال نیست.

 به شرط آنکه به موجب مقررات موضوعه ، واردات مزبور به صورت نقدی مجاز نباشد ، قابل احتساب در بهای تمام شده موجودی مواد و کاالست.د( 
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سود تسعیر صورت های مالی واحد مستقل  –هزار ریال  777برگشت مازاد تجدید ارزیابی قبلی دارایی های ثابت  –هزار ریال  077،  97چنانچه سود خالص شرکت آلفا در سال  –00

ریال  چند هزار 97هزار ریال باشد. سود جامع آن در سال مالی  97هزار ریال بستانکار و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بلندمدت  07دیالت سنواتی تع –هزار ریال  277خارجی 

 است؟

 907د(                                                                         017ج(                                                                 977ب(                                                                  927الف( 

تصویب و به  %777خرداد سال جاری افزایش سرمایه نقدی معادل  97ریال می باشد. در  7،777سهم به ارزش اسمی  777،777یان شرکتی در ابتدای سال تعداد سهام عادی در جر -00

میلیون ریال باشد.  010خالص شرکت اعالم و توزیع گردید. در صورتی که سود  %07آبان ماه سود سهمی معادل  70ریال بود. در  9،777ثبت رسید. قیمت سهام شرکت در این تاریخ 

 سود پایه هر سهم شرکت چند ریال است؟ 

 2،017د(                                                                       7،077ج(                                                              2،777ب(                                                               2،097الف( 

ماهه  9ماهه اول سال به موجب انعقاد تفاهم نامه ای با محیط زیست موظف می شود هرگونه آلودگی وارده به محیط زیست به سبب عملیات شرکت را در  9شرکت سمنان در  -00

میلیون ریال پرداخت  927ماهه چهارم ، بابت پاکسازی محیط  9میلیون ریال است. در  977از مخارج پاکسازی حدود  چهارم سال جاری پاکسازی نماید. در این تاریخ بهترین برآورد

 ماهه اول و چهارم چگونه است؟  9شد. نحوه شناسایی این رویداد به ترتیب در گزارش های مالی میان دوره ای 

                          میلیون ریال  27هزینه  –میلیون ریال  977الف( هزینه و ذخیره ای معادل 

 نیازی به گزارشگری ندارد.  –میلیون ریال  927ب( هزینه و ذخیره ای معادل 

                               میلیون ریال  927هزینه  -ج( نه افشایی صورت می گیرد و نه شناخت 

    میلیون ریال  927هزینه  -میلیون ریال  977د( افشای بدهی احتمالی به میزان 

میلیون ریال است. با  0و  70در سود و زیان سهیم می باشند. مانده سرمایه شرکاء در حاضر به ترتیب  %97و  %17شرکای یک شرکت تضامنی بوده و به نسبت « ب»و « الف» -01

𝟏میلیون ریال در   0با پرداخت مبلغ « ج»وافق شرکاء مقرر شد که ت

𝟔
سرمایه و منافع سهیم گردد. چنانچه در هنگام ورود ، سرقفلی شرکت شناسایی و ثبت شود کدام گزینه در   

 صحیح می باشد؟« ج»رابطه با ورود 

                                                                 میلیون ریال می باشد. 0مبلغ « ج»سرمایه الف( 

                                                                    میلیون ریال می باشد. 0/9معادل « ج»بعد از ورود « ب»سرمایه ب( 

            میلیون ریال می باشد.                      1/70معادل « ج»بعد از ورود « الف»ج( سرمایه 

 میلیون ریال می باشد. 2از سرقفلی معادل « ج»سهم د( 

شرکت الف کاالیی که بهای تمام شده  97است. در سال  %20و  %10در یک مشارکت مخصوص شرکت های الف و ب بر شرکت ج کنترل مشترک دارند. سهم هر کدام به ترتیب  -00

 در انبار ج موجود می باشد. شرکت الف از این بابت چند ریال سود باید گزارش نماید؟ ریال به شرکت ج فروخت که تا پایان دوره مالی هنوز 2،077ریال بود را به مبلغ  2،777آن 

                                                              977ب(                                                                                                                              077الف( 

 سودی شناسایی نمی شود.د(                                                                                                                                  777ج( 

 اطالعات زیر در مورد ارزش های مربوط به یک دستگاه ماشین آالت در تاریخ ترازنامه در دسترس است :  -09

 میلیون ریال 9مبلغ دفتری  -میلیون ریال  2/77بهای جایگزینی  -میلیون ریال  77ش اقتصادی ارز - میلیون ریال 0/9خالص ارزش فروش 

 ارزش این ماشین آالت برای واحد تجاری در تاریخ ترازنامه چند میلیون ریال است؟

                                                                     77الف( 

                                                               0/9ب( 

                                                                              9ج( 

 2/77د( 
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 نمی کند؟کدام عامل اعمال خصوصیات کیفی اطالعات مالی را دچار محدودیت  -97

 ه بین خصوصیات کیفی                                                                                       موازنالف( 

 به موقع بودن                                                              ب( 

                                                            ج( احتیاط                                                                

 مالحظات منفعت و هزینهد( 

 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    حتماً پیام دهید : هم اکنون به آیدی مدیر گروه،  29 حسابداری سال ارشدکنکور  سابداری مالیدرس حبرای دریافت حل تشریحی                    

 

 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7925 – 547 - 1277 

: حق استفاده از این فایل برای کسی مجاز می باشد که مبلغ این فایل را به طور کامل به مؤسسه حسابداران برتر پرداخت کرده  تذکر بسیار مهم

یر را به شماره کارت مد فایلباشد.درصورتی که این فایل ، به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و شما می خواهید از آن استفاده کنید ، باید هزینه 

، استفاده  فایلپیام تلگرامی دهید ... وگرنه بدون پرداخت هزینه  79771070201کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

 د حمزه عموییاستا« حسابداران برتر»مدیر گروه  –از آن شرعاً حرام است و ما رضایت نداریم )اتمام حجت کردیم( 

 

 آیدی کانال اختصاصی حسابداران برتر

umzacc313@ 

 

 موسسه حسابداران برتر ارشدحل سواالت  اصلیمنابع 

 کتاب لقمه طالیی حسابداری مالی )حسابداران برتر( -7

 کتابهای مدرسان شریف و ماهان پارسه و نگاره و ... -2

 آزمون های آزمایشی برگزار شده )حسابداران برتر(  -9

 

 )ویرایش جدید( 92 سالحسابداری  ارشد آزمون -حسابداری مالی واالت دانلود رایگان س
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