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 رشته حسابداری 96 دانلود رایگان سواالت ارشد:  سابداری مالیح
 

 اگر ظرفیت تولیدی یک واحد تجاری مبنای اندازه گیری سود در گزارشگری مالی باشد کدام سیستم حسابداری مبنا قرار گرفته است؟ –13

                                                              حفظ سرمایه فیزیکی –الف( بر مبنای ارزش جاری 

 حفظ سرمایه فیزیکی -ب( بر مبنای شاخص عمومی قیمتها 

                                                     حفظ سرمایه مالی –ج( بر مبنای بهای تمام شده تاریخی 

 حفظ سرمایه واحد پول دارای قدرت خرید ثابت –د( بر مبنای ارزش جاری 

ریال  050555و مانده استهالک در زمان فروش  ریال 3550555بهای تمام شده دارایی ثابت ریال فروخت.  060555را به مبلغ  شرکت حمل و نقل شمال یک دارایی ثابت کارکرده –13

 است. نتیجه این رویداد کدام است؟

                                         ریال                                                      00555الف( سود به مبلغ 

 ریال 00555ب( زیان به مبلغ 

                                                                                            ج( سود و زیان صفر                 

 ریال 360555د( سود به مبلغ  

 مبلغ بازیافتنی انتخاب می شود؟    مطابق مفاهیم گزارشگری مالی ایران 0 در نظام مبتنی بر ارزش های جاری 0 رقم باالتر بین خالص ارزش فروش و کدام ارزش یا بها به عنوان –11

 ارزش منصفانه                                                                                                             الف( 

 بهای جاری جایگزینیب( 

           بهای تمام شده تاریخی                                                                                         ج( 

 ارزش اقتصادید( 

ریال آن بابت  6550555ریال آن بابت فروش های سال جاری و مبلغ  0550555که مبلغ  ریال بوده است. در صورتی 305550555سال مالی وجه نقد دریافتی از مشتریان در طی  –10

ریال و هزینه  3550555ریال و کاهش در حسابهای پرداختنی تجاری نیز  3550555فروشهای نسیه سالهای قبل باشد و افزایش در خالص حسابهای دریافتنی تجاری در طی سال جاری

 ریال باشد فروش شرکت در سال جاری چند ریال بوده است؟ 050555مطالبات مشکوک الوصول 

                                                       303050555ب(                                                                                                                     303550555الف( 

 301050555د(                                                                                                                        301550555ج( 

به مبلغ  13x4میلیون ریال خریداری کرد. ارزش منصفانه آن دارایی در اول سال  055سال به مبلغ  35حق امتیاز ساخت تولید کاال را به مدت  13x1شرکت سامان در اول سال  –10

  چند میلیون ریال است؟ 13x4میلیون ریال برآورد گردیده است. زیان ناشی از کاهش ارزش در اول سال  385

 05د(                                                                           305ج(                                                               315ب(                                                                   335الف( 

 کدام مورد در خصوص اندوخته قانونی در شرکت های سهامی صحیح می باشد؟ .......... از سود خالص شرکت تا ......... سرمایه الزامی است.  –16

 ( ده درصد سود خالص شرکت تا بیست درصد سرمایه شرکت الزامی است.                  الف

 ق العاده دارد.                                             ب( مبلغ 0 بستگی به پیشنهاد مدیریت و تصویب مجمع فو

                      ( یک بیستم از سود خالص شرکت تا یک دهم سرمایه شرکت الزامی است. ج

 د( مبلغ آن بستگی به اساسنامه شرکت سهامی دارد. 
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 حقوق اقلیّت بر اساس استاندارد ایران در تاریخ تحصیل کدام است؟ میلیون ریال تحصیل نمود. 305سهام دارای حق رأی شرکت فرعی را به مبلغ  %85شرکت اصلی  –10

 ارزش منصفانه دفتریارزش  

 15          15        دارایی جاری

 385         335       دارایی اموال و ماشین آالت

 05          00       بدهی ها

 

 10د(                                                                            13ج(                                                                38ب(                                                                     39الف( 

 پرونده دعوی حقوقی اقامه کرده است. احتماالت صدور حکم به نفع واحد تجاری به صورت زیر است :فرض کنید یکی از مشتریان علیه واحد تجاری در دادگاه  –18

 %05 احتمال صدور حکم به نفع واحد تجاری

 %15 میلیون ریال 055احتمال صدور حکم جریمه ای معادل 

 %35 میلیون ریال 355احتمال صدور حکم جریمه ای معادل 

                                05الف( 

                                      305ب( 

                                    395ج( 

 د( صفر

 به قرار زیر است : 13x4سود حاصل از عملیات هریک از واحدهای تجاری به طور جداگانه طی سال  –19

 ریال 3550555 شرکت اصلی )الف(

 ریال 050555 در تملک شرکت الف %85شرکت )ب( 

 ریال 300555 در تملک شرکت ب %95شرکت )ج( 

 سود خالص سهم اقلیّت چند ریال است؟

 360035د(                                                                     300135ج(                                                           00035ب(                                                                30055الف( 

 به شرح زیر است :  13x2فعالیتهای طی دوره شرکت آرزو در سال  –05

 ریال 360555سهم عادی شرکت )ج( به مبلغ  30555تحصیل  -

 ریال( 110555ریال است. )ارزش دفتری سرمایه گذاری در زمان فروش به مبلغ  100555فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت )ل( به مبلغ  -

 ریال دریافت شده است( 10005ریال )بهره به مبلغ  050555بانک به مبلغ سپرده سرمایه گذاری نزد  -

 ریال بابت سرمایه گذاری سهام 30355وصول سود سهام به مبلغ  -

  جریان خالص ورودی )خروجی( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری کدام است؟

 100305د(                                                                      190855ج(                                                        180505ب(                                                             030555الف( 

 315هزار ریال 0 خالص ارزش فروش ساختمان  330هزار ریال 0 ارزش اقتصادی آن  305هزار ریال 0 استهالک انباشته آن در پایان سال پنجم  655بهای تمام شده اولیه ساختمان  -03

 هزار ریال است. مبلغ شناسایی کاهش ارزش انباشته ساختمان در دفاتر در پایان سال پنجم کدام است؟ 

                                                                                                              هزار ریال 005الف( 

                                                         هزار ریال 335ب( 

                                                                                                                 هزار ریال 330ج( 

 هزار ریال 315د( 
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گزارشات مالی میان دوره ای( به عنوان یک دوره مالی مستقل و مجزا تلقی می شود و عملکرد کدام روش زیر نشان دهنده نگرشی است که بر اساس آن هر دوره میانی )در  –03

 مالی هر دوره میانی مشابه با همان رویه و مبانی قابل اعمال برای دوره های مالی ساالنه تعیین می گردد؟

 د( متصل                                    ج( منفصل                                                    ته                                       ب( وابس                      الف( مستقل                                    

 است؟ نادرستکدام مورد  –01

درآمد عملیاتی واحد تجاری تحت کنترل مشترک 0 نباید از درآمد عملیاتی گروه به طور جداگانه مشخص در گزارشگری برحسب قسمت های مختلف 0 سهم شریک خاص از الف( 

 شود.

 دو روش متصل و منفصل در گزارش های مالی میان دوره ای با هم جمع پذیر نیستند.ب( 

 مالی طی سال نمی شود.در گزارش های مالی میان دوره ای روش منفصل بر خالف روش متصل موجب هموارسازی عملکرد ج( 

 در گزارش های مالی میان دوره ای برخی از اقالم درآمد و هزینه که ماهیت ساالنه دارند از روش متصل استفاده می شود.د( 

 ویژه عملیاتی چند ریال است؟ناعملیات زیر را انجام داده است. سود )زیان(  90شخصی در سال  –00

 ریال 30برگشت از خرید کاال  ریال نقد به عنوان سرمایه آورد 350555مبلغ 

 ریال ارزیابی شد 335موجودی کاالی پایان دوره  ریال نسیه 305خرید کاال 

 پرداخت شدریال  30555هزینه ها  ریال نسیه 055خرید کاال 

 ریال که در مقابل آن سفته دریافت شد 30555فروش کاال  ریال نقد 055خرید کاال 

 ریال نسیه 30555فروش کاال  ریال نقد 055خرید اثاثه 

 

                                     ریال زیان               330الف( 

                                     ریال سود                  180ب( 

                             ریال زیان                630ج( 

 ریال سود 880د( 

سسه ریال بوده و همچنین این مؤ 3550555ریال و برداشت او  6550555ریال است.اگر سرمایه گذاری مجدد مالک 0 مبلغ  305550555سرمایه موسسه ای در ابتدای سال مانده حساب  -00

است.بدهی های موسسه در پایان سال چند ریال خواهد  ریال 103550555ریال هزینه داشته باشد و دارایی موسسه در پایان سال  305550555خالص و  ریال سود 0550555طی دوره مبلغ 

 بود؟

 300550555د(                                                                    303550555ج(                                                         0550555ب(                                                           8550555الف( 

 055ریال و سود تسعیر ارز واحد خارجی  30555ریال بوده است. در این سال مازاد تجدید ارزیابی  80555مبلغ  3190اسفند  39سود خالص شرکت )ب( در سال مالی منتهی به  -06

 چند ریال خواهد بود؟« سود جامع طی دوره»ریال باشد 0  055ریال می باشد. اگر مالیات سایر اقالم سود و زیان جامع 

 90055د(                                                                         80855ج(                                                           80055ب(                                                             00855الف( 

روش خود را به فایفو تغییر دهد. اطالعات زیر  3190شرکت تهران که تاکنون برای ارزیابی موجودی کاالی خود از روش میانگین استفاده می کرده است. تصمیم گرفته در سال  -00

 شرکت در دست است : ارتباط با موجودی کاالی این 

 (FIFOروش فایفو ) روش میانگین 

 360               350         3190ابتدای سال 

 105               305         3190انتهای سال 

 

 انباشته بستانکار می گردد؟ است. از بابت تغییر در رویه حسابداری چند ریال حساب سود %30آمد معادل ربا عنایت به این که نرخ مالیات برد

 355د(                                                                          00ج(                                                                  65ب(                                                                  00الف( 
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ریال وجه نقد به عنوان ما به ازا واگذار  90055ریال بوده به همراه  655ریال کامیون قدیمی خود را که ارزش منصفانه اش  350555شرکت پارس برای تحصیل تجهیزاتی به قیمت  -08

 زیان معاوضه چند ریال است؟ ریال بوده است. سود یا  00055و  00555می کند. در ضمن بهای تمام شده و استهالک انباشته کامیون به ترتیب 

                                                                   زیان 355( الف

 سود                                                                       355( ب

                                                           زیان   055ج( 

 سود  055د( 

 کدام گزینه کاربرد شناسایی درآمد بر مبنای صفر در پیمانکاری را نشان می دهد؟ -09

 الف( در صورتی که هزینه های برآوردی جهت تکمیل پیمان بیش از هزینه های واقعی باشد.

 ب( معادل هزینه های متحمله پیمان بازیافت می شود ولی ابهام وجود دارد.

 ن به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد.ج( در صورتی که ماحصل پیمان را بتوا

 ت گردد.د( در صورتی که میزان پیشرفت کار تکمیل شده قابل برآورد نباشد و برای واحد تجاری این انتظار می رود که هزینه های متحمل شده بازیاف

ریال گزارش می کند. طبق شرکت نامه 0 به ترتیب به علی و احمد پاداشی  6550555, شرکت زیانی به مبلغ  3190سال علی و احمد شرکای یک شرکت تضامنی هستند. در پایان  -05

 بین آنها تقسیم می شود. سهم سود یا زیان علی چند ریال است؟ 3و  3سودخالص تعلق گرفته و باقیمانده سود به نسبتهای  %15و  %35معادل 

                                                               سود      –ریال  3350555الف( 

 زیان –ریال  3550555ب( 

 زیان                                                                       –ریال  1550555ج( 

 زیان –ریال  0550555د( 

 حسابداری اجاره بلندمدت تأکیدی بر کدام مورد است؟ –03

 ب( مفهوم رجحان شکل بر محتوی                                                                                   محتوی بر شکلالف( مفهوم رجحان 

 جحان محتوی بر شکل و نه در تمام مواردد( در برخی موارد مفهوم ر                                                                            ج( مفهوم رجحان محتوی بر شکل و اصل

بهای تمام شده سرمایه چنانچه سهم واحد تحصیل کننده از ارزش منصفانه دارایی و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده بیش از » در حسابداری ترکیب واحد تجاری  –03

 با ارزش منصفانه کدام است؟ گذاری طبق استاندارد ایران باشد 0 نحوه برخورد واحد تحصیل کننده نسبت به هرگونه مازاد باقیمانده )منفی( پس از ارزیابی مجدد متناسب

 الف( از خالص دارایی های غیرپولی قابل تشخیص کسر می شود.

 تشخیص کسر می شود.ب( از دارایی های پولی قابل 

 .دارایی های غیرپولی قابل تشخیص کسر می شودج( از 

 .دارایی های غیرجاری قابل تشخیص کسر می شودد( 

 ازاد چه نامیده می شود؟در صورتی که در روش بهای تمام شده 0 توزیع سود سهام انباشته توسط واحد فرعی به سرمایه گذار بیش از زمان تحصیل سرمایه گذاری باشد م –01

 ب( سود قابل توزیع بین سهامداران                                                                                              الف( تعدیل سرمایه گذاری    

 د( برگشت از سرمایه گذاری                                                ج( تعدیل سود انباشته )سود سهام تسویه(                          

 سود هر سهم یا کاهش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی چه نام دارد؟افزایش در  -00

 د( ضد تقلیل                                                               ج( تقلیل                      ب( سود هر سهم ضد تقلیل یافته                              الف( سود پایه هر سهم تقلیل یافته   
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سررسید  ریال به فروش رسید که تا تاریخ 3510388منتشر نموده است. اوراق قرضه به مبلغ  3/0/90ریال در تاریخ  3550555به مبلغ اسمی  %33شرکت سهامی )ج( اوراق قرضه  -00

 کدام است؟ )روش استهالک نرخ بهره مؤثر( 39/33/90ماهه در  6اشد. هزینه بهره داشته ب %35بازده ای معادل 

                                                                                                                           00555الف( 

                                                                         00360ب( 

                                                                                                                               60555ج( 

 60390د( 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    حتماً پیام دهید :هم اکنون به آیدی مدیر گروه ،  69 حسابداری سال ارشددرس حسابداری مالی کنکور برای 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 - 1677 

: 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

ر یرا به شماره کارت مد فایلباشد.درصورتی که این فایل 0 به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و شما می خواهید از آن استفاده کنید 0 باید هزینه 

0 استفاده  فایلپیام تلگرامی دهید ... وگرنه بدون پرداخت هزینه  59330030380کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال 0 سریعاً به شماره 

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