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 حسابداریرشته  94 ارشدسواالت دانلود رایگان :  داری مالیحساب
 

 در کدام سرفصل صورت های مالی گزارش می شود؟« مبالغ قابل بازیافت پیمان ها»در حسابداری پیمان های بلندمدت ،  –13

                                                          ب( پیش پرداخت ها و سفارشات                                                                                                 حساب های دریافتنیالف( 

  بهای تمام شده پیمان( پیمان در جریان پیشرفت                                                                                               دج( 

 ، شرکت آسمان تجهیزاتی را فروخت و بالفاصله آن را اجاره کرد. اطالعات موجود در این تاریخ به شرح زیر است :  93اسفند  39در  –13

 سال 8عمر مفید  -          ریال                                             311،111ارزش منصفانه  -

 سال 1مدت اجاره  -ریال                                                          331،111ارزش دفتری  -

 ریال 11،،81ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره  -ریال                                                           311،111قیمت فروش  -

 ، زیان گزارش کند؟ض اینکه زیان حاصل با مبالغ اجاره ای کمتر از نرخ بازار در آینده جبران شود شرکت آسمان در این تاریخ چند ریال باید بابت این فروش با فر

 صفر                                                                  الف( 

                                                                11،111ب( 

                                                                         31،111ج( 

 31،111د( 

میلیون  3/4، این تجهیزات به مبلغ  3/3/89خریداری شد. در تاریخ  3/3/88سال و بدون ارزش اسقاط در تاریخ  31میلیون ریال با عمر مفید  ،ی تمام شده تجهیزاتی به بها –11

، به طور کلی از این بابت چند  93انباشته سال میلیون ریال فروخته شد. در صورتی که روش استهالک خط مستقیم باشد ، سود  8/3به مبلغ  3/3/93ریال تجدید ارزیابی و در تاریخ 

 ریال تغییر خواهد کرد؟ 

 افزایش              -ریال  011،111ب( کاهش                                                                                                  –ریال  311،111الف( 

 افزایش              -ریال  111،111د(                                                                                              افزایش       -ریال  11،111،ج( 

میلیون ریال است و شرکت طی سال  391میلیون ریال است. اقساط دریافتنی طی سال ، مبلغ  381میلیون ریال و بهای تمام شده این فروش  411فروش اقساطی یک شرکت  –14

ر اساس استانداردهای حسابداری ایران چند میلیون ریال میلیون ریال درآمد مالی تحقق نیافته شناسایی کرده است. سود ناویژه ب 41میلیون ریال درآمد مالی تحقق یافته و  31

 است؟

                                                                  8/11الف( 

                                                                 41ب( 

                                                                        88/،( ج

                                                         81( د

مشارکت خاصی را در اختیار دارند. الف و ب به عنوان شریک خاص و ج به عنوان سرمایه گذار شناخته می شوند. در پایان  %31و  %11،  %81الف ، ب و ج به ترتیب مالکیت  –،1

 است؟ میلیون ریال سود به مشارکت فروخت. برای الف چند میلیون ریال سود ، طبق استاندارد حسابداری ایران قابل شناسایی 311الف کاالیی را با  93سال 

 11د(                                                                            41ج(                                                                 81ب(                                                                    الف( صفر

 ایران )کاهش ارزش دارایی ها( پذیرفته شده است؟ 13کدام معیار ، برای شناسایی زیان کاهش ارزش ، طبق استاندارد حسابداری شماره  –18

                       ب( در دسترس بودن                                                                                                             قتصادی بودنالف( ا

 د( دائمی بودن                               ج( محتمل بودن                                                                                    
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ر کرد. نرخ برابری ارز به ترتیب در تاریخ ماهه واگذا ،از یک شرکت استرالیایی خرید و در ازای آن اسناد پرداختنی  3/33/93دالر در تاریخ  3،311شرکت الف کاالیی به ارزش  –10

ریال بود. با فرض اینکه مانده اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی  33،811ریال و  31،311ریال ،  33،111و تاریخ سررسید اسناد پرداختنی برابر  93انجام معامله ، پایان سال 

 شرکت خواهد داشت؟  93و  93د ، معامله فوق به ترتیب چه تأثیری بر سود و زیان سال های در تاریخ معامله صفر و شرکت الف یک شرکت دولتی باش

                                                                  ریال افزایش 1،331،111 –ریال کاهش  3،441،111ب(                                                                           ریال افزایش 1،331،111 –الف( بدون تأثیر 

 ریال افزایش 341،111 –بدون تأثیر د(                                                                                بدون تأثیر –ریال کاهش  3،441،111ج( 

 نیست؟ایران )صورت جریان وجوه نقد( یک معامله غیرنقدی تلقی می شود اما نیازمند افشاء در یادداشت های توضیحی  3ق استاندارد حسابداری شماره کدام رویداد ، طب –18

 فزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران                                                     اب( کاهش اجباری سرمایه                                                                                                الف( 

 جبران زیان شرکت های دولتید( معاوضه دارایی های ثابت غیرمشابه                                                                                ج( 

سهم شرکت آبان را به ازای هر  0،1، تعداد  89شرکت مهر ، برای حسابداری سرمایه گذاری های بلندمدت خود از روش تجدید ارزیابی استفاده می کند. این شرکت در سال  –19

جاری تغییر دهد. مانده حساب مازاد تجدید ارزیابی در تاریخ تغییر      ، شرکت تصمیم گرفت که طبقه سرمایه گذاری خود را به 93ریال خریداری کرد. در پایان سال  3،111سهم 

 ریال است. اگر سرمایه گذاری های جاری به روش خالص ارزش فروش منعکس شود ، کدام مورد در خصوص ثبت تغییر طبقه بندی صحیح است؟ 111،،30طبقه بندی 

 ریال بستانکار می شود.                                                   11،111،،3سرمایه گذاری بلندمدت به مبلغ ب( .                                                ریال بستانکار می شود 111،،30الف( سود انباشته به مبلغ 

 ریال بستانکار می شود. 111،،30مازاد تجدید ارزیابی به مبلغ د(     ریال بدهکار می شود.                                    11،111،،3ج( سرمایه گذاری جاری به مبلغ 

 ریال و نرخ های مؤثر مالیاتی به شرح زیر است :  411،111لص قبل از کسر مالیات شرکتی سود خا 93در سه ماهه اول سال  –41

 %،3برابر  93نرخ مؤثر مالیاتی سه ماهه اول سال  -

 %11نرخ مؤثر مالیاتی سال گذشته برابر  -

 %،3نرخ مؤثر مالیاتی برآوردی سال جاری برابر  -

 گزارش می شود؟  93خرداد  13دوره سه ماهه منتهی به چه مبلغی به عنوان مالیات در صورت های مالی 

 331،111د(                                                                    311،111( ج                                                           81،111ب(                                                                   ( صفرالف

 گی در صورت های مالی چگونه برخورد می شود؟ایران ، با مزایای بازنشست 30بر اساس استاندارد حسابداری شماره  -43

 به دلیل دشواری محاسبات اکچوئری ، افشای مبلغ آن الزامی نیست.الف( 

        ءهای توضیحی همراه افشا ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری ، به عنوان بدهی در صورت های مالی شناسایی نمی شود ولی در زیر ترازنامه و در یادداشتب( 

                                                           می شود.

 شود. ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری ، به عنوان بدهی در صورت های مالی شناسایی نمی شود ولی فقط در زیر ترازنامه افشاء میج( 

  ، به عنوان بدهی در صورت های مالی شناسایی می شود.ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری د( 

 ؟استمالک عمل  در شرکت های سهامی عام ، کدام تاریخ ،تعیین میانگین موزون تعداد سهام عادی  در –43

                                                  انتشار آگهی پذیره نویسی                                 الف( تاریخ 

 رمایه توسط مجمع عمومی فوق العادهتاریخ تصویب افزایش س ب(

                                                               تاریخ دسترسی به منابع ناشی از افزایش سرمایهج( 

 د( تاریخ ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها        
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 خریداری و به روش تجدید ارزیابی ارزشیابی شده است )مبالغ به ریال است( :  91طالعات زیر مربوط به سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت آلفا است که در ابتدای سال ا –41

 93مبلغ تجدید ارزیابی شده سال  91مبلغ تجدید ارزیابی شده سال  بهای تمام شده نام شرکت سرمایه پذیر

 9،111                      31،111                     33،111 بتا               

 33،811                    31،311                    33،111 گاما              

 38،111                    11،،38                    111،،3 الندا              

 8،411                     0،811                    8،111 دلتا              

 

 ، به ترتیب چند ریال است؟  93مانده هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و مازاد تجدید ارزیابی در پایان سال 

   4،311 – 3،111ب(                                                                                                              3،011 – 3،311الف( 

 3،011 – 811د(                                                                                                                    1،311 – 311( ج

 وجوه نقد پرداختی بابت مالیات های تکلیفی در کدام طبقه از صورت جریان وجوه نقد ، گزارش می شود؟ –44

                                 ب( فعالیت های سرمایه گذاری                                                                                                          الف( مالیات بر درآمد

 تیفعالیت های عملیاد(                                                                                                   فعالیت های تأمین مالیج( 

از کاالهای امانی  %31ریال بابت هزینه های حمل و بیمه پرداخت کرد.  11،111،ریال به حق العملکار خود ارسال و مبلغ  31،111،111مام شده شرکت آریا ، کاالهایی که بهای ت -،4

ریال پرداخت  311،111تخلیه محموله ریال پرداخت نماید. حق العملکار بابت هزینه  3،811،111ارسال شده در طول راه از بین رفت و بابت خسارت وارده ، شرکت بیمه تعهد نمود تا 

 از کاالهای دریافتی توسط حق العملکار کار به فروش رسیده باشد. بهای تمام شده کاالی نزد حق العملکار کار ، چند ریال است؟  %81کرد. اگر 

 3،011،111د(                                                                 3،181،111ج(                                                      3،331،111ب(                                                           3،881،111( الف

 311سرمایه  و افزایش 3،1میلیون ریال و سود سهام مصوب  111میلیون ریال ، سود خالص  811و  411اگر در شرکتی جمع حقوق صاحبان سهام در ابتدا و پایان دوره به ترتیب  -48

  ؟چند میلیون ریال است طی دورهمیلیون ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها و بقیه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران( باشد. سود جامع  341میلیون ریال )شامل 

 1،1د(                                                                           391ج(                                                               3،1ب(                                                                  331الف( 

میلیارد ریال خریداری و برای احداث بنای ساختمانی جدید ، یک میلیارد ریال صرف تخریب ساختمان قدیمی موجود در زمین کرد.  1،شرکت آلفا ، قطعه زمینی را به بهای  -40

 رج انجام شده برای تخریب ساختمان قدیمی چگونه در حساب ها منظور می شود؟مخا

 به بهای تمام شده زمین اضافه می شود.الف( 

 به نسبت ارزش های فروش زمین و ساختمان جدید ، بین آن دو تسهیم می گردد.ب( 

 به حساب ساختمان در دست احداث منظور می شود.ج( 

 ایی می شود.به عنوان زیان دوره ، شناسد( 

 از مدارک حسابداری شرکت ایران استخراج شده است :  93پایان سال  اطالعات زیر در -48

 011،111خرید کاالی طی دوره         3،1،111موجودی کاالی ابتدای دوره       

 811،111فروش کاالی طی دوره        341،111موجودی کاالی ابتدای دوره       

 

ای تمام شده کاالی فروش رفته بوده و مدیران شرکت تصور می کنند قسمتی از موجودی کاال به سرقت رفته است. زیان به %،3سال گذشته شرکت معادل  ،متوسط سود ناخالص 

 ناشی از سرقت کاال چند ریال است؟  

                                                             01،111ب(                                                                                                                          31،111( الف

 341،111( د                                                                                                                           331،111ج( 
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ریال کاهش یافته است. در صورتی که طی دوره  3،111ریال افزایش و پیش دریافت درآمد فروش به مبلغ  3،111طی یک دوره مالی ، خالص حساب های دریافتنی تجاری به مبلغ  -49

ریال باشد درآمد فروش به روش تعهدی طی دوره چند ریال  111،،ریال و وجه نقد دریافت شده از مشتریان  311، هزینه مطالبات مشکوک الوصول ریال  11،مطالبات سوخت شده 

 است؟  

 11،،0د(                                                                      8،311ج(                                                             11،،8ب(                                                                  0،311الف( 

میلیون ریال است. شرکت  81میلیون ریال و  331میلیون ریال و ارزش منصفانه آن به ترتیب  ،4میلیون ریال و  311ارزش دفتری دارایی های شرکت اصلی و فرعی به ترتیب  -1،

میلیون ریال تحصیل نموده است. اگر در تاریخ ترکیب شرکت فرعی هیچ گونه بدهی نداشته باشد. جمع دارایی ها در ترازنامه  8،شرکت فرعی را به بهای تمام شده  سهام %91اصلی 

 تلفیقی چند میلیون ریال است؟ 

    384د(                                                                         384ج(                                                                 381ب(                                                                   3،8الف( 

 311ال و میلیون ری 3،1شرکت اصلی و فرعی به ترتیب  93سهام عادی شرکت فرعی را به مبلغ دفتری تحصیل نمود. سود خالص سال  %81، معادل  93شرکت اصلی در سال  –3،

از کاالی مذکور نزد شرکت  %41میلیون ریال به شرکت فرعی فروخت. تا پایان همان سال ،  31شرکت اصلی ، کاالیی را با سود ناخالص  93میلیون ریال گزارش شده است. در سال 

 صلی از سود خالص تلفیقی چند میلیون ریال است؟ فرعی باقی مانده و بقیه آن به خارج از گروه فروخته شد. با توجه به اطالعات باال ، سهم شرکت ا

 333د(                                                                     8/391ج(                                                                384ب(                                                               8/331الف( 

 1،1،111ریال خرید. در تاریخ خرید ارزش روز ساختمان  3،811،111ریال بود به مبلغ  4،111،111از سهام شرکت قدس را که خالص مبلغ دفتری دارایی های آن  %11شرکت بهمن  –3،

 ریال کمتر از مبلغ دفتری آنها ارزیابی شد. سرقفلی قابل استهالک توسط شرکت بهمن چند ریال است؟  3،1،111ریال بیشتر و ارزش روز ماشین آالت 

                                                                                                                       481،111الف( 

                                                          411،111ب( 

                                                                                                                           141،111ج( 

 311،111د( 

 با توجه به اطالعات زیر و مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی ، سود شرکت کدام است؟ –1،

 311شاخص عمومی سطح قیمت ها در ابتدای سال                             -                                          11،،3                     مبلغ فروش خالص                    -

 331در پایان سال                              شاخص عمومی سطح قیمت ها -                                          3،111بهای جایگزینی کاالی فروش رفته                 -

 3،111بهای تمام شده تاریخی کاالی فروش رفته      -

  411( د                                                                         111( ج                                                              311( ب                                                                   11،( الف

 یل شده استفاده کند واطالعات زیر در پایان سال مالی از دفاتر حساب مستقل اختصاصی یک موسسه دولتی استخراج شده است. اگر این مؤسسه از حسابداری تعهدی تعد -4،

 افته چند میلیون ریال است؟ )ارقام به میلیون ریال( مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد باشد. مانده مازاد تخصیص نی

 اعتبارات مصوب     811،111 01،111،درآمد انتقالی                

 هزینه ها    31،111، 11،111مالیات دریافتنی             

 پیش پرداخت     31،111   811،111درآمد                            

 مازاد تخصیص نیافته اول دوره    111،،3   01،111،       دریافتی از خزانه    

  811،111درآمد پیش بینی شده   

 

 111،،8د(                                                                     111،،8ج(                                                           111،،،ب(                                                               111،،9الف( 

 

 



 

 

 حسابداران برتر –هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر در اینترنت شرعاً حرام هست و ما راضی نیستیم               

 اختصاصی از حسابداران برتر                     umzacc313@               حسابداران برتر   گروه آموزشی  - رشته حسابداری – 94ارشد سال آزمون  دانلود رایگان سواالت            

 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت به صورت فروشی()چه به صورت رایگان و چه هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

دا و پایان میلیارد ریال است. مانده حساب های دریافتنی در ابت 041،111میلیارد ریال و پرداخت های همان سال  811،111حساب مستقل عمومی دولت  93دریافت های سال  -،،

میلیارد ریال است.  111،،8میلیارد ریال و در پایان سال  1،111،میلیارد ریال و مانده حساب های پرداختنی در ابتدای سال مالی مبلغ  ،4میلیارد ریال و  31،111سال مالی به ترتیب 

وصول نباشد ، درآمد و هزینه سال مالی در مبنای تعهدی تعدیل شده به ترتیب از راست به  روز پس از سال مالی قابل 81میلیارد ریال از حساب های دریافتنی تا  111،،3اگر مبلغ 

 چپ ، چند میلیارد ریال است؟ 

                                                                                                      111،،00 – 831،111الف( 

                                                             111،،00 – 111،،83ب( 

                                                                                                         111،،08 – 831،111ج( 

 041،111 – 111،،83د( 

 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    حتماً پیام دهید : هم اکنون به آیدی مدیر گروه،  49 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 – 597 - 1477 

: 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  1933043،380کانال 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 
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