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 حسابداریرشته  93 ارشدسواالت دانلود رایگان :  داری مالیحساب
 

 برای شناسایی یک تعهد )بدهی( وجود کدام یک از موارد زیر الزم و ضروری می باشد؟ –17

                                                                 وجود تعهد قانونی یا عرفیب(                                                                                             مشخص بودن طرف تعهدالف( 

 همه مواردد(                                                                                     مشخص بودن مبلغ تعهد )بدهی(ج( 

 برابر است با :  « ارزش برای واحد تجاری»مفهوم  –17

 خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی ، هرکدام بیشتر است. ب(                                  مبلغ بازیافتنی یا بهای جایگزینی ، هر کدام کمتر است.             الف( 

 مبلغ بازیافتنی یا ارزش اقتصادی ، هر کدام بیشتر است.د(                                                    مبلغ بازیافتنی یا ارزش اقتصادی ، هر کدام کمتر است.ج( 

توسط دولت به شرکت الف اهدا گردید. واگذاری ماشین آالت به شرط افزایش تولید از  37/0/97 سال در تاریخ 76ریال و عمر مفید  06،666،666ماشین آالتی به ارزش متعارف  –13

واحد شده است. همچنین روش استهالک  0،666شرکت الف موفق به افزایش تولید به  79/77/97سال( می باشد. در طی سال مالی منتهی به  0واحد )حداکثر طی  0،666واحد به  0،666

 مستقیم می باشد. کدام گزینه صحیح است؟ماشین آالت خط 

    ریال خواهد بود.   00،666،666ارزش دفتری ماشین آالت در پایان سال ( ب                ریال خواهد بود.                              76،666،666درآمد حاصل از مبادله فوق ( الف

 همه موارد( د          بود.                           خواهد  06،666،666بدهی شرکت الف به دولت در پایان سال ( ج

 در روش نرخ بهره مؤثر برای تخصیص صرف )کسر( بدهی های بلندمدت :  –10

  ارزش دفتری بدهی کاهش می یابد.الف( 

   هزینه مالی دوره های اولیه بیشتر از دوره های بعدی شناسایی می شود.ب( 

 برابر شناسایی می شود. هزینه مالی هر دوره ،ج( 

  نرخ هزینه مالی در هر دوره ، برابر است.د( 

از محل  %70افزایش سرمایه به میزان  36/0/09میلیون ریال تحصیل کرد. در تاریخ  06ریالی شرکت کرمان را به مبلغ  7،666سهم  76،666تعداد  77/0/09شرکت خراسان در  –10

 میلیون ریال است. سود واگذاری گواهینامه حق تقدم چقدر است؟ 0مبلغ  09تقدم در پایان مهر ماه  آورده نقدی تصویب شد. حاصل فروش گواهینامه حق

                                                            سود -میلیون ریال  0( ب                                                                                                 سود -میلیون ریال  7( الف

 سود -میلیون ریال  7( د                                                                                                زیان -میلیون ریال  0/0( ج

 کنترل بودجه ای در بخش دولتی از طریق : –10

                                                       تأمین اعتبار تحقق می یابد.ب(                                                         نشده به خزانه تحقق می یابد.واریز وجوه مصرف الف( 

 تخصیص اعتبار تحقق می یابد.د(                                                                                         درخواست وجه تحقق می یابد.ج( 

 روی داده است.  96و  09سال مالی شرکت آریا منطبق بر سال تقویمی است. اشتباهات زیر در صورت های مالی سال های  –11

 میلیون ریال بیشتر از واقع منعکس شده است.  0میلیون ریال کمتر از واقع و  70به ترتیب  96و  09موجودی پایان دوره سال های  -

 میلیون ریال کمتر از واقع ارائه شده است.  0و  0یب به ترت 96و  09استهالک سال های  -

 میلیون ریال حقوق معوق ثبت نشده است.  9و  0به ترتیب  96و  09در پایان سال های  -

 ......... میلیون ریال بیشتر از واقع گزارش شده است. به میزان . 96در نتیجه اشتباهات فوق ؛ سود خالص سال 

 00د(                                                                          06ج(                                                                 30ب(                                                                      03الف( 
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و  3و  0منصفانه تجهیزات شرکت آلفا به ترتیب شرکت آلفا تجهیزات مستعمل خود را با تجهیزات جدید شرکت بتا معاوضه کرد. بهای تمام شده و استهالک انباشته و ارزش  –10

میلیون ریال و مابقی به صورت نقد پرداخت می شود.  0/0میلیون ریال و مبلغ مورد توافق برای تجهیزات قدیمی  76میلیون ریال است. قیمت صورت حساب برای تجهیزات جدید  0

 وضه در دفاتر شرکت آلفا چند ریال است؟اگر معاوضه دارای محتوای تجاری باشد سود یا زیان حاصل از معا

                                                ریال سود 066،666الف( 

                                            ریال سود 7،066،666ب( 

                                                     ریال زیان 7،666،666ج( 

 ریال زیان 066،666د( 

 066میلیون ریال به شرکت سبالن می فروشد. بهای تمام شده این کاال  966کاالیی را به مبلغ  96سهام شرکت سبالن است. شرکت ابهر در اول سال  %06شرکت ابهر مالک  –19

 97اسفند ماه  36یه صورت های مالی تلفیقی منتهی به سال آن را مستهلک می کند. در ته 76میلیون ریال است. شرکت سبالن از این کاال به عنوان دارایی ثابت استفاده و طی 

 تعدیل سود انباشته اول دوره و استهالک انباشته به ترتیب ، کدام است؟ 

 00 - 706د(                                                                06 - 716ج(                                                        36 - 366ب(                                                           70 - 706الف( 

پیش بینی می شود واگذاری دارایی های  تصمیم می گیرد یکی از بخش های خود را که واجد تعریف عملیات متوقف شده است تعطیل کند. 97شرکت اروند در اردیبهشت سال  –06

 اطالعات زیر در مورد بخش یاد شده جمع آوری شده است : 97نهایی شود. در پایان سال  97این بخش در خرداد سال 

 میلیون ریال                                                                                 

 770                 97شده در سال زیان عملیاتی بخش متوقف  -

 06                    37/0/97تا  7/7/97زیان عملیاتی برآوردی  -

 76                 97زیان کاهش ارزش دارایی بخش در خرداد  -

  است؟شرکت اروند ، زیان عملیات متوقف شده قبل از آثار مالیاتی چند میلیون ریال  97در صورت سود و زیان سال 

 790د(                                                                        760( ج                                                               770ب(                                                                    770( الف

 .......... تلقی می شود و هر گونه پرداخت اولیه در رابطه با آن به عنوان .......... محسوب و در سرفصل .......... منعکس می شود.اجاره زمین های وقفی ، اجاره  -07

 هزینه عملیاتی –هزینه اجاره  –اجاره عملیاتی الف( 

 دارایی ثابت  –پیش پرداخت اجاره  –اجاره عملیاتی ب( 

  سایر دارایی ها  –جاره پیش پرداخت ا -اجاره سرمایه ای  ج(

 دارایی ثابت –پیش پرداخت اجاره  –اجاره سرمایه ای د( 

 بوده ریال 396،666 دوم نوبت در آن ارزیابی تجدید مبلغ. باشد می ریال 016،666 اول نوبت در آن ارزیابی تجدید مبلغ و ریال 066،666 مهر شرکت تجهیزات دفتری ارزش –07

 شود؟ می ثبت زیر موارد از یک کدام دوم نوبت ارزیابی تجدید در. باشد می ریال 306،666 زمان این در دفتری ارزش درحالی که

                                                       .                 شود می شناسایی درآمد ریال 36،666( الف

 .شود می شناسایی ارزیابی تجدید مازاد ریال 06،666( ب

                                                 .      شود می شناسایی ارزیابی تجدید مازاد ریال 76،666( ج

 شود. می شناسایی ارزیابی تجدید مازاد ریال 76،666 و درآمد ریال 36،666( د
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میلیون ریال به طور نقد به فروش رسیده است. میزان مالیات  066میلیون ریال به مبلغ  066میلیون ریال و استهالک انباشته  7،666یک دستگاه ساختمان با بهای تمام شده  –03

جریان نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری گزارش می شود میلیون ریال بوده است. مبلغی که در صورت جریان وجوه نقد به عنوان  76پرداختی بابت نقل و انتقال ملک مذکور 

 چند میلیون ریال است؟ 

 076د(                                                                         066ج(                                                                006ب(                                                                    066الف( 

ریال  76،666فروش می رسد. مانده حساب تجدید ارزیابی ماشین آالتی ریال به  70،666ریال به مبلغ  36،666ریال و استهالک انباشته  06،666التی به بهای تمام شده ماشین آ –00

 بوده است. با این رویداد سود جامع طی دوره چه تغییری پیدا می کند؟

       افزایش        - 70،666ب(                         کاهش                                                                                    – 76،666الف( 

 افزایش              - 76،666د(                                           افزایش                                                                     - 0،666ج( 

میلیون ریال،  76میلیون ریال ، خالص کاهش ذخیره بازخرید خدمت کارکنان  76میلیون ریال ، استهالک دارایی ثابت  766چنانچه خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی  -00

 میلیون ریال کاهش باشد. سود عملیاتی چند میلیون ریال است؟ 36میلیون ریال افزایش و بدهی جاری عملیاتی  70تغییرات در دارایی های جاری عملیاتی )به جزء وجه نقد( جمع 

 730د(                                                                         706ج(                                                                700ب(                                                                     736الف( 

ماشین آالتی را به شرکت الف فروخت. قیمت فروش آن بیش از مبلغ دفتری ولی کمتر از بهای  79/77/97از سهام شرکت ب را در اختیار دارد. شرکت ب در  %06شرکت الف ،  -00

 چه میزان خواهد بود؟ 79/77/97تمام شده اولیه است. مبلغ دفتری این ماشین آالت در ترازنامه تلفیقی 

 بهای تمام شده برای الف  الف(

 از سود غیرعملیاتی شده توسط ب  %06از بهای تمام شده برای الف منهای  %06ب( 

 بهای تمام شده برای الف منهای کل سود غیرعملیاتی شناسایی شده توسط ب ج( 

 از سود غیرعملیاتی شناسایی شده توسط ب  %06بهای تمام شده برای الف منهای د( 

ریال هزینه مطالبات مشکوک  76،666مبلغ  7396آذرنوش برای حسابداری مطالبات غیرقابل وصول خود از روش ذخیره گیری استفاده می کند. این شرکت در طی سال شرکت  -01

 ر گردش شرکت چقدر است؟ریال از مطالبات غیرقابل وصول خود را حذف نموده است. نتیجه این معامالت بر سرمایه د 00،666الوصول شناسایی نموده و مبلغ 

                                                                           ریال کاهش سرمایه در گردش 76،666الف( 

             ریال کاهش سرمایه در گردش 00،666ب( 

                                                                              ریال کاهش سرمایه در گردش 00،666ج( 

             ریال کاهش سرمایه در گردش 70،666( د

مذکور تخریب نمود. مخارج شرکت بتا زمینی را به همراه ساختمان قدیمی موجود در آن خریداری و بالفاصله ساختمان موجود را به منظور احداث ساختمان جدید در زمین  -00

 چگونه شناسایی شود؟ تحمل شده بابت تخریب ساختمان قدیمی در دوره وقوع باید

                                                                                                  به عنوان هزینه دوره ( الف

                                                  به طور متناسب بین زمین و ساختمان جدید تخصیص می یابد.( ب

                                                        عنوان بخشی از بهای تمام شده ساختمان جدیدبه ( ج

 به عنوان بخشی از بهای تمام شده زمین( د

میلیون ریال تسهیالت بانکی که مشخصاً به  06ریال بوده است. نرخ سود تضمین شده مبلغ میلیون  766میانگین مخارج ساخت یک دارایی واجد شرایط مبلغ  97در سال  -09

میلیون ریال و درآمد حاصل از سپرده گذاری  70است. اگر کل مخارج تأمین مالی طی دوره  %70و میانگین سود تضمین شده وام های دیگر  %76منظور ساخت دارایی أخذ شده 

 گزارش می شود؟  97میلیون ریال باشد ، چند میلیون ریال هزینه مالی در صورت سود و زیان سال  0موقت تسهیالت دریافتی 

 70د(                                                                            0ج(                                                                    7ب(                                                                    الف( صفر
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میلیون ریال است. اطالعات مربوط به موجودی های کاالی اول و پایان دوره هر دو شرکت از محل  0/9و  0/70سود دو شرکت اصلی و فرعی در سال مالی جاری به ترتیب  -96

 خریدهای داخلی از یکدیگر به شرح زیر است : 

 فرعی   اصلی   

 0،666،666 7،666،666 موجودی کاالی اول دوره

 3،666،666 7،066،666 کاالی پایان دورهموجودی 

 

سهام شرکت فرعی و روش ارزشیابی موجودی کاالی هر دو فایفو  %06می باشد. در صورتی که شرکت اصلی مالک  %76نرخ سود ناخالص در تمامی فروش ها از سوی هر دو شرکت 

𝐅𝐈𝐅𝐎  باشد ، سهم اکثریت از سود چند ریال است؟ 

                                                        37،766،666ب(                                                                                                                  30،066،666الف( 

 30،766،666د(                                                                                                                      37،066،666ج( 

 

 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    حتماً پیام دهید : هم اکنون به آیدی مدیر گروه،  39 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( 

7825 – 547 - 1377 

: 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  69771070701کانال 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 ... -7

 آزمون های آزمایشی برگزار شده )حسابداران برتر(  -3

 

 )ویرایش جدید( 93 سالحسابداری  ارشد آزمون -حسابداری مالی واالت دانلود رایگان س
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