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 رشته حسابداری 97 دانلود رایگان سواالت ارشد:  سابداری مالیح
 

 ، حالت عام طبقه بندی هزینه ها جهت انعکاس در صورت سود و زیان چگونه است؟ طبق استاندارهای حسابداری ایران –13

                                       الف( طبقه بندی بر اساس کارکرد هزینه ها                        

 ب( طبقه بندی بر اساس رفتار هزینه ها

                          ج( طبقه بندی بر اساس برنامه ریزی و کنترل                                 

 ماهیت هزینه ها د( طبقه بندی بر اساس

میلیون ریال به طور اقساطی فروخته  08ه کاالیی به بهای تمام شد 𝟏𝟑𝒙𝟖اضافه می کند. در سال  32%شرکت آرمان برای تعیین قیمت فروش نقدی کاال به بهای تمام شده ،  –13

چند میلیون ریال خواهد  𝟏𝟑𝒙𝟖میلیون ریال از اقساط دریافت گردید. در صورت استفاده از روش حسابداری اقساطی ، مانده سود تحقق نیافته در پایان سال  18شد و تا پایان سال 

 بود؟

                                                                   2/7الف( 

                                                                   6ب( 

                                                                        2/37ج( 

 31د( 

 قرار می گیرد؟ مالک عمل جهت محاسبه سود هر سهم ، چه تاریخی  تعیین میانگین موزون تعداد سهام عادی برای –11

 تاریخ تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده ب(آغاز پذیره نویسی بابت افزایش سرمایه                                                            الف( تاریخ 

 د( تاریخ ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها         اتمام پذیره نویسی بابت افزایش سرمایه                                                               تاریخ ج( 

میلیون  68ن ریال و استهالک انباشته آن میلیو 388، بهای تمام شده ساختمان  به طور کل تخریب شد. در زمان حادثه 3192واحد تجاری در اثر زلزله در سال  ساختمان یک –11

ن ه گذاری صورت جریامیلیون ریال وجه نقد دریافت شده است. خالص تغییر گزارش شده در بخش فعالیت های سرمای 12ریال بوده است. بابت خسارت وارده از شرکت بیمه مبلغ 

  ند میلیون ریال است؟چ 3192وجوه نقد سال 

 د( صفر                                                  افزایش              2ج(                                افزایش                     12( ب                                  کاهش                          18الف( 

سال اجاره کرد. طبق استانداردهای حسابداری، اجاره از نوع عملیاتی محسوب می شود. طبق توافق صورت گرفته  2ساختمانی را برای مدت  91البرز در ابتدای مهر شرکت  –12

ل در آخر هر ماه دریافت می گردد. صورت سود و زیان ماه اول قرارداد ، مبالغی بابت اجاره از اجاره کننده دریافت نمی شود و سپس اجاره ماهانه ای معادل یک میلیون ریا 9در 

 هزینه اجاره را چند ریال نشان خواهد داد؟ 91اسفند  39ه شرکت البرز برای سال مالی منتهی ب

 38،388،888د(                                                                  2،388،888ج(                                                        1،888،888ب(               الف( صفر                                                  

میلیون ریال تصمیم به انحالل و تصفیه شرکت تضامنی خود می گیرند. پس از فروش دارایی های غیر نقد  188میلیون ریال و  318مانده حساب های سرمایه حسن و حسین با  –16

مبلغ باقیمانده، به ترتیب، به حسن و حسین  سهیم باشند از 3و  3میلیون ریال وجه نقد باقی مانده است. اگر شرکاء در منافع شرکت به نسبت  338و پرداخت بدهی ها مبلغی معادل 

 چند میلیون ریال می رسد؟

 66 - 21د(                                                                     68 – 68ج(                                                         08 - 18ب(                                                          38 – 388الف( 

 ؟نیست، به عنوان صورت های مالی اساسی  کدام گزینه –17

                     ب( صورت جریان وجوه نقد                                                                                             حساب سرمایه             الف( صورت

 د( ترازنامه                                                                    حساب سود و زیان                         ج( صورت
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میلیون ریال  128میلیون ریال و در تجدید ارزیابی دوم به ترتیب  178میلیون ریال و  288ارزش دفتری و ارزش منصفانه یک دارایی ثابت در تجدید ارزیابی اول ، به ترتیب ،  –10

 پس از تجدید ارزیابی اول انجام شده است( کدام گزینه درست است؟میلیون ریال تعیین گردید. در رابطه با ثبت حسابداری در تجدید ارزیابی دوم )که چند سال  198و 

 میلیون ریال بستانکار شده است.                               18الف( فقط درآمد ناشی از افزایش ارزش دارایی 

      میلیون ریال بستانکار شده است.                                 18ب( فقط مازاد تجدید ارزیابی 

 میلیون ریال بستانکار شده است.                                    18ج( فقط درآمد ناشی از افزایش ارزش دارایی 

 میلیون ریال بستانکار شده است. 18میلیون ریال و حساب درآمد ناشی از افزایش دارایی  38د( مازاد تجدید ارزیابی 

ریال بوده است. ذخیره مزایای پایان  31،888،888ریال و  30،888،888، به ترتیب مبلغ  93و  93استخدام شده است. حقوق ماهیانه او در سال های  3/1/93آقای )الف( در تاریخ  –19

 ، به ترتیب ، چند ریال گزارش می شود؟ 93و  93خدمت برای آقای )الف( در ترازنامه سال های 

                                                                                               31،888،888و  30،888،888الف( 

                      13،888،888و  31،288،888ب( 

                                                                                                 17،288،888و  31،288،888ج( 

 31،888،888و  31،288،888د( 

روش تجدید ارزیابی، میلیون ریال با قصد سرمایه گذاری بلند مدت تحصیل نمود و به  388تعدادی از سهام یک واحد سرمایه پذیر را به مبلغ  3191شرکت سهامی )الف( در سال  –18

میلیون ریال است. مانده هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و مازاد تجدید ارزیابی  398، 338، 338، به ترتیب  92، 91، 91ارزشیابی شده است. مبلغ تجدید ارزیابی در پایان سال 

  ، به ترتیب چند ریال است؟92در پایان سال 

 صفر - 38د(                                                                     38 - 38ج(                         صفر                              - 38ب(                                                            38 - 18الف( 

 کدام یک از عبارات زیر در مورد سهام رقیق صحیح است؟ -13

                                 الف( ارزشیابی بدهی ها بشتر از میزان واقعی                                      

 ب( ارزشیابی حقوق صاحبان سهام کمتر از میزان واقعی                                

                                ج( ارزشیابی خالص دارایی های تحصیل شده بیش از میزان واقعی       

 د( ارزشیابی خالص دارایی های تحصیل شده کمتر از میزان واقعی

سال اول از این پیمان در جدول زیر نشان داده شده است. سود و زیان قابل شناسایی در پایان  3ریال است. اطالعات مربوط به  1،888،888ساله  1دت مبلغ کل یک پیمان بلند م –13

 سال دوم بر اساس رویه های پذیرفته شده در استانداردهای حسابداری ایران چند ریال است؟

 ل دومسا سال اول شرح                          

 3،288،888 088،888 مخارج انباشته واقعی تا پایان سال

 3،888،888 3،388،888 مخارج برآوردی الزم برای تکمیل پیمان

 

 ریال سود 388،888د(                                             ریال سود         188،888ج(                                  ریال زیان         388،888ب(                   ریال سود                          288،888الف( 

ریال نیز بابت مخارج حمل و گمرکی آن  338،888ریال برای حق العمل کار ارسال نموده و مبلغ  3،888کاالی امانی به بهای تمام شده هر واحد  واحد 188در یک دوره ، آمر تعداد  –11

 338است. اگر تا پایان دوره تعداد  ریال بابت تخلیه آن پرداخت کرده 26،888واحد کاال مفقود شده است. حق العمل پس از دریافت محموله مبلغ  38پرداخت کرده است. در بین راه 

 واحد کاال به فروش رسیده باشد موجودی کاالی امانی پایان دوره کدام گزینه خواهد بود؟

 311،888د(                                                                    391،888ج(                                                        303،866ب(                                                             303،888الف( 
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سال و در پایان مدت اجاره مال االجاره به تملک اجاره  2میلیون ریال است. مدت اجاره  188معادل  %32میلیون ریال و ارزش فعلی آن با نرخ  688جمع حداقل مبالغ پرداختی  –11

است. در سال دوم بعد از شروع  %38میلیون ریال و روش استهالک نزولی با نرخ  08سال ، ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید  0دارایی مورد اجاره کننده در می آید. عمر مفید 

 اجاره ، هزینه مالی )بهره( چقدر بیشتر )یا کمتر( از هزینه استهالک است؟

                                    بیشترمیلیون ریال  32الف( 

                          میلیون ریال بیشتر          9ب( 

                                            میلیون ریال بیشتر      38ج( 

 میلیون ریال کمتر 38د( 

 موجب می شود؟، چه موردی را  کسر ناشی از انتشار اوراق مشارکت -12

 ب( افزایش هزینه مالی                                           الف( افزایش مبلغ بدهی                                                          

 د( کاهش حقوق مالکیت                                      ج( افزایش هزینه های جاری                                                         

 ؟نیستایران  33کدام گزینه ، جزء شرایط اجاره سرمایه ای طبق استاندارد حسابداری شماره  -16

 بیشتر از آن باشد.عمر مفید اقتصادی دارایی یا  %72الف( دوره اجاره 

 عمر مفید اقتصادی دارایی مورد اجاره نباشد.                                              %72ب( دوره اجاره حداقل 

                    ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.                          %98، حداقل برابر با  ج( ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در ابتدای عقد

 ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره یا بیشتر از آن باشد. %98،  د( ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره

 خالص ارزش فروش ، انحراف از کدام مورد زیر است؟ گزارشگری موجودی کاال طبق اقل بهای تمام شده و -17

                                                                                     الف( ثبات رویه                               

                              ب( افشای کامل                        

                                                                                  ج( محافظه کاری                                

 د( بهای تمام شده تاریخی

 به شرح جدول زیر است؟ 13x8جمع دارایی ها و هزینه های عملیاتی به ارزش تاریخی و ارزش جایگزینی در پایان سال  -10

 ارزش جاری جایگزینی                  ارزش تاریخی                                  

 390،888                                131،888جمع دارایی ها              

 360،888                                 392،888جمع هزینه ها               

 است. تغییر در سود )زیان( تحقق نیافته ناشی از نگهداشت کدام است؟ 13،888زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی اول دوره 

                                   زیان                                                                   –ل ریا 32،888الف( 

 زیان –ریال  7،888ب( 

                                       سود                                                                    –ریال  7،888ج( 

 سود –ریال  37،888د( 
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منصفانه آن میلیون ریال با زمین شرکت )ب( که ارزش  38میلیون ریال و استهالک انباشته  98فرض کنید دارایی ثابت استهالک پذیر شرکت )الف( با بهای تمام شده به مبلغ  -19

کت )الف( در این میلیون ریال است، معاوضه گردید. معاوضه دارای محتوای تجاری است. ارزش منصفانه دارایی ثابت استهالک پذیر شرکت )الف( نامشخص است. شر 388معادل 

 میلیون سرک نقدی پرداخت نمود. سود یا زیان معاوضه کدام است؟ 18معاوضه مبلغ 

        ریال                                                                                            18الف( زیان معاوضه 

 ریال 38ب( سود معاوضه 

             ریال                                                                                           18ج( سود معاوضه 

 ریال 38د( زیان معاوضه 

 ممتاز با سود انباشته غیر قابل تبدیل باید :در اندازه گیری سود تقلیل یافته هر سهم ، سود صاحبان سهام  -28

                                                                                                       الف( نادیده گرفته شود.

 ب( به سود خالص ، بدون توجه به اعالم سود سهام ، اضافه شود.

                                             اعالم سود سهام ، کسر شود.ج( از سود خالص ، بدون توجه به 

 د( از سود خالص ، فقط در زمان  اعالم سود سهام ، کسر شود.

ریال سرمایه گذاری مجدد کرده باشد. کدام گزینه در  78ریال برداشت و  28مبلغ  3196چنانچه صاحب شرکت در سال ارقام زیر از ترازنامه شرکت الف به دست آمده است :  –23

 صحیح می باشد؟ 3196سال 

 3196سال  3192سال  

         3،288       3،888      دارایی

    078     738     بدهی

 

 ریال 178ریال                                             د( سود  138ریال                                                ج( سود  188ریال                                                          ب( سود  118الف( سود 

مبلغ  3191سال ، ارزش اقتصادی آن در پایان سال  38میلیون ریال خریداری کرد. عمر مفید دارایی ثابت  288دارایی ثابت مشهود را به مبلغ  3193شرکت )الف( در اول سال  –23

 کدام است؟ 3191ان کاهش ارزش در پایان سال میلیون ریال است. زی 102فروش آن  میلیون ریال و خالص ارزش 108

                                                                 338الف( 

                                                               332ب( 

                                                                               38ج( 

 32د( 

سال  2روش استهالک آن خط مستقیم با عمر مفید خریداری شده است.  3198ریال در ابتدای سال  388،888ریال با ارزش اسقاط  38،388،888ماشین آالتی به بهای تمام شده  –21

 چقدر می باشد؟ 3193سال بوده است. هزینه استهالک سال  38مشخص شد که عمر مفید این ماشین آالت  3193برآورد شده است. در ابتدای سال 

 3،888،888د(                                                                     3،838،888ج(                                                      772،888ب(                                                          728،888الف( 

 اوراق قرضه به چه قیمتی فروخته شده است؟ اگر ارزش دفتری اوراق قرضه پرداختنی به تدریج ساالنه تا تاریخ سررسید در حال افزایش باشد ، -21

 الف( به ارزش اسمی                                                                                                            

                                            ب( بدون ارزش اسمی

   کمتر از ارزش اسمی                                                                                                      ج( 

 بیشتر از ارزش اسمید( 
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 ندارد ایران )روش بهای تمام شده( کدام است؟شناسایی سود خالص شرکت فرعی در دفاتر شرکت اصلی طبق استا -22

 الف( در زمان گزارش سود توسط شرکت فرعی

 ب( در زمان توزیع سود توسط شرکت فرعی

 ج( در زمان تنظیم صورت های مالی شرکت سرمایه پذیر

 د( در زمان تصویب سود در مجمع عمومی سهامداران شرکت سرمایه پذیر
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 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7829 – 947 - 1777 

: 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 ، 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  89337132307کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، 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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