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 حسابداریرشته  95 ارشدسواالت دانلود رایگان :  داری مالیحساب
 

میلیون ریال به  3،058میلیون ریال به شرکت فرعی فروخت ، شرکت فرعی همین کاال را به مبلغ  958میلیون ریال است به مبلغ  088شرکت اصلی کاال را به بهای تمام شده آن  –13

 انعکاس در صورت های مالی تلفیقی ، چند میلیون ریال است؟شرکت های غیرعضو گروه فروخت ، مبلغ فروش جهت 

 0،858د(                                                                        0،088ج(                                                            3،058ب(                                                                   958الف( 

. موجودی کاالی ابتدای سود به فروش می رساند %05سپس آن را با  فروش می رساندسود به  %08کاالی ارسالی از اداره مرکزی به شعبه مستقل به قیمت تمام شده به عالوه  –10

ی شعبه( در ریال ، مانده سود تحقق نیافته کاالی شعبه )تعدیل کاال 0،888ریال ، موجودی کاالی پایان دوره شعبه  00،888ریال ، کاالی ارسالی به شعبه به قیمت سیاهه  30،888دوره 

 ت؟پایان دوره کدام اس

 0،888د(                                                                       0،888ج(                                                              0،888ب(                                                                  3،888الف( 

سال ، روش استهالک خط مستقیم )بدون ارزش باقیمانده( در  30میلیون ریال تحصیل نمود. برآورد عمر مفید تجهیزات  008به مبلغ  93هیزاتی در اول سال شرکت نمونه تج –11

 یر در برآورد کدام است؟سال برآورد گردید. استهالک دوره میانی سه ماهه بعد از تغی 5، عمر مفید باقیمانده آن  90سه ماهه میانی سال پایان اولین دوره 

 05د(                                                                      55/0ج(                                                                    5ب(                                                                  13/0الف( 

ریال منتشر نمود. کل وجوه دریافتی بابت فروش اوراق قرضه به مبلغ  3،888،888سال آتی با ارزش اسمی  38به سررسید  3195در اول سال  %9شرکت سهامی نمونه اوراق قرضه  –10

ن هر سال می باشد. شرکت با استفاده از روش نرخ بهره مؤثر کسر را تا تاریخ سررسید تأمین می کند. موعد پرداخت بهره ساالنه در پایا %38ریال است که بازده ای معادل  919،888

  جهت انعکاس در ترازنامه کدام است؟ 3195اوراق قرضه را مستهلک می نماید. ارزش دفتری اوراق قرضه پرداختی در تاریخ پایان شهریور سال 

 908،958د(                                                                  919،888ج(                                                         3،888،888ب(                                                           900،858الف( 

ریال منتشر نموده  08سهم عادی به قیمت اسمی هر سهم  38،888ریال و  388در سود به قیمت اسمی هر سهم قابل انباشت  %38سهم ممتاز  38،888شرکت سهامی الف تعداد  –15

است. سهم صاحبان سهام عادی از سود سهام اعالم نشده  یریال می باشد. با توجه به اینکه سال قبل هیچ گونه سود 058،888است. سود قابل تقسیم این شرکت در سال جاری 

  قدر می باشد؟اعالم شده چ

 358،888د(                                                                     388،888ج(                                                            58،888ب(                                                             088،888الف( 

  ذیل صحیح می باشد؟سال باشد ، کدام عبارت  30سال و مدت قرارداد  08در اجاره سرمایه ای )لیزینگ( در صورتی که عمر مفید  –10

                                                ارزش مازاد تضمین شده بیشتر از ارزش مازاد است.( الف

                                       ارزش مازاد تضمین شده بیشتر از ارزش باقیمانده است.( ب

                                             ست.ارزش مازاد تضمین شده کمتر از ارزش باقیمانده ا( ج

 ارزش مازاد تضمین شده کمتر یا مساوی ارزش باقیمانده است.( د

،  91،  90میلیون ریال تحصیل نمود. ارزش منصفانه این سرمایه گذاری در پایان سال  388تعدادی از سهام یک واحد سرمایه پذیر را به مبلغ  90شرکت سهامی الف در سال  –15

 چند میلیون ریال است؟   95ال میلیون ریال می باشد. سود ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری در پایان س 90،  08،  338،  308به ترتیب  95، 90

  18د(                                                                            08ج(                                                                  30( ب                                                                     38( الف

 ود؟شمی افشا بخش ترازنامه تلفیقی مکدا ان درایر طبق استاندارد اقلیت حقوق گزارشگری نحوه –10

 بدهی ترازنامه تلفیقی کی به عنوان الف(

 جاری و غیرجاری ترازنامه تلفیقی دهیب ب( بین

 لفیقیت و حقوق صاحبان سهام ترازنامه ها بدهی ج( بین

  دا از حقوق صاحبان سهام اصلی ترازنامه تلفیقیج د( در بخش حقوق صاحبان سهام
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 سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی به منظور تهیه صورت های مالی تلفیقی طبق استاندارد ایران کدام است؟روش حسابداری  –19

                                                                                                الف( روش بهای تمام شده   

 ب( روش ارزش ویژه کامل 

                                                                                                    ج( روش ارزش ویژه ناقص

 روش اتحاد منافع( د

 است؟  نادرستدر خصوص تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت های مالی واحد تجاری که پول عملیاتی آن واحد پول یک اقتصاد بدون تورم حاد است. کدام گزینه  –08

                                            ترازنامه تاریخ در ارز نرخ از استفاده با( ای مقایسه ارقام جمله از) ها بدهی و هادارایی( الف

 معامله انجام تاریخ در ارز نرخ از استفاده با( ایمقایسه ارقام جمله از) هاهزینه و درآمدهاب( 

 ترازنامه تاریخ در ارز نرخ از استفاده با ها یهبد و هادارایی، ( ایمقایسه ارقام جمله از) هاهزینه و درآمدها( ج

 گزینه الف و بد( 

  امتیاز سهام چه نوع حسابی است و در کجا طبقه بندی می شود؟ -03

 درآمد -موقت ( د                                                         هزینه -موقت ( ج                          حقوق صاحبان سهام –دائم ( ب                                              دارایی ها –دائم ( الف

یابی باشد ، نحوه برخورد با آن اگر واحد تجاری سرمایه گذاری نفوذ مؤثر خود را بر واحد تجاری وابسته از دست بدهد و حساب سرمایه گذاری دارای مانده مازاد تجدید ارز –00

 کدام است؟ 

 معادل مانده مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ، حساب درآمد بستانکار می شود.  الف( 

 .   حساب سرمایه گذاری کاهش می یابد مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ، معادلب( 

 معادل مانده مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ، حساب سود و زیان انباشته بستانکار می شود.  ج( 

 در دوره ای که نفوذ مؤثر به عنوان سود یا زیان حاصل از عملیات مستمر بستانکار می شود.  د( 

 ایران کدام است؟های واحد تجاری فرعی طبق استاندارد گیری حقوق اقلیت از خالص دارایی مبنای اندازه –01

های قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل بعالوه سهم آنان از تغییرات در حقوق صاحبان سهام از تاریخ تحصیل الف( معادل سهم اقلیت از ارزش منصفانه خالص دارایی

 به بعد

در تاریخ تحصیل بعالوه سهم آنان از تغییرات در حقوق صاحبان سهام از تاریخ تحصیل های قابل تشخیص واحد تجاری فرعی ب( معادل سهم اقلیت از ارزش دفتری خالص دارایی

 به بعد

 های قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیلج( معادل سهم اقلیت از ارزش دفتری خالص دارایی

 تحصیل های قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخد( معادل سهم اقلیت از ارزش منصفانه دارایی

 برای طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها باید از چه قاعده ای پیروی کند؟چرخه عملیاتی شرکت آلفا نامشخص است. این شرکت  –00

                                                            باید تمام دارایی ها و بدهی ها را به عنوان غیرجاری طبقه بندی کند.الف( 

                                                           یکسال باشد ، استفاده کند.باید از مبنای چرخه عملیات که می تواند کمتر یا بیشتر از ب( 

                                                                        باید از مبنای یکسال برای طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیرجاری استفاده کند.ج( 

  ی برای طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیرجاری وجود ندارد.هیچ الزامد( 
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 ایران ، استفاده کنندگان اصلی صورت های مالی تلفیقی چه کسانی هستند؟ 30مطابق استاندارد حسابداری شماره  -05

             سرمایه گذاران در واحد تجاری اصلی( الف

     بستانکاران یا وام دهندگان که وثیقه طلب آنها در یکی از واحدهای تجاری گروه قرار دارد. ب( 

       بستانکاران شرکت اصلی( ج

  گزینه الف و جد( 

 چنانچه حساب صورت وضعیت ارسالی بیش از حساب پروژه در جریان ساخت باشد ، به ترتیب ، هر دو حساب در کجا طبقه بندی می شود؟ -00

 سمت راست ترازنامه –سمت چپ ترازنامه  الف(

 سمت چپ ترازنامه -سمت راست ترازنامه  ب(

 سمت چپ ترازنامه -سمت چپ ترازنامه ج( 

 سمت راست ترازنامه  -ترازنامه سمت راست د( 

𝟏ریال شریک هستند آقای الف  1،888و  0،888و  3،888در یک شرکت تضامنی آقایان الف ، ب و ج  با سرمایه  -05

𝟐
𝟏کل سود را می برد و ب  

𝟑
ج سود می برد. چنانچه سود تضمین  

 ج به ترتیب چه میزانی سود می برند؟ ریال باشد آقایان ب و 0،088باشد و سود شرکت برابر با  %38شده سرمایه 

 1،088و  3،088ب(                                                                                                              1،188و  3،088الف( 

 3،088و  1،088د(                                                                                                                  3،088و  1،188ج( 

 کدام یک از خصوصیات زیر ، از جمله ویژگی های اطالعات قابل اتکا است؟ -00

 = ارزش تأییدکنندگی              ج = بیان صادقانه                   د = ثبات رویهب الف = کامل بودن           

 د( الف و ج و د                                              ج                ج( الف و ب و                                    ب( الف و ج                                                                   الف( الف و ب          

ریال )قیمت اعمال  3،588به ازای هر دو سهم موجود یک سهم به مبلغ  3/5/3191شرکت بهنام برای سهامداران خود حق تقدم خرید سهام صادر کرد ؛ بر این اساس در تاریخ  -09

داشت. میانگین موزون  3191اسفند  09ر سهم عادی در هزا 3،088ریال بود. شرکت بهنام  1،888حق تقدم( منتشر شد. قیمت بازار هر سهم قبل از انتشار حق تقدم خرید سهام 

 کدام )هزار سهم عادی( است؟  3191تعداد سهام عادی شرکت بهنام برای سال 

 598د(                                                                      3،808ج(                                                               3،888ب(                                                                 3،588الف( 

کدام یک از موارد زیر ، برای  بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار ، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در تهیه -58

 بورسی مجاز می باشد؟های شرکت 

 ب( صورتهای مالی جداگانه                                                                                                     الف( صورتهای مالی تلفیقی    

 د( همه موارد                                                                           ج( صورتهای مالی شرکت اصلی                

 مانده های ذیل در دست است :  –53

 3191سال  3190سال  

         30،888       5،888      دارایی

    0،888      3،888      بدهی

 

 به چه میزان است؟  91ریال باشد. سود خالص  0،888و سود تقسیم شده  3،888و سرمایه گذاری مجدد  1،888چنانچه برداشت 

 31،888د(                                                                     30،888ج(                                                            30،888ب(                                                                  0،888الف( 
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 ؟نمی شودمستلزم افشاء در صورت های مالی تلقی کدام یک از موارد زیر ، جزء معامالت غیرنقدی  –50

 تحصیل دارایی های ثابت مشهود در قبال تسهیالت مالی یا صدور سهامب(                                                 بستانکارانافزایش سرمایه از محل مطالبات حل شده الف( 

 بلندمدت با وام های بلندمدت دیگر جایگزینی وام هاید(                                                                                      ج( افزایش سرمایه از محل اندوخته

 کدام یک از موارد ذیل مناسب تر است؟ –51

                                         افشاء متضاد با تداوم فعالیت است.ب(                                                                                    دوره مالی است.افشاء متضاد با الف( 

 افشاء متضاد با تفکیک شخصیت است.د(                                                                                       افشاء متضاد با ثبات رویه است.ج( 

 است؟ تر نزدیک تئوری کدام با تلفیقی های مالیصورت تهیه در حسابداری ایران استاندارد الزامات -50

             (Parent theoryاصلی ) شرکت الف( تئوری

 (Propriatory theory)مالکیت  ب( تئوری

                                         (entity theory) شخصیت ج( تئوری

 (Fund theory)د( تئوری وجوه 

باشد هزینه استهالک سال  %08ریال است ، اگر نرخ استهالک به روش نزولی مضاعف  08،888ریال و ارزش باقیمانده آن  008،888مبلغ استهالک پذیر یک دارایی ثابت مشهود  -55

 دوم دارایی به روش مجموع سنوات چند ریال است؟

 05،055د(                                                                        55،088ج(                                                     00،888ب(                                                               50،888الف( 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    حتماً پیام دهید : هم اکنون به آیدی مدیر گروه،  59 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( 

9825 – 547 - 1577 

: 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  89335035005کانال 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( 
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