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 حسابداریرشته  98 ارشددانلود رایگان سواالت :  حسابداری مالی
 

 ؟نیست فعالیت های عملیاتی ءکدام مورد جز –13

 پرداخت مخارج صدور سهامالف( 

 پرداخت های نقدی به کارکنان واحد تجاریب( 

 های نقدی حاصل از حق امتیازدریافت ج( 

 پرداخت های نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکناند( 

 مدت در کدام صورت گزارش می شود؟اشته مرتبط با سرمایه گذاری بلندکاهش ارزش انب –12

  در صورت سود و زیان جامعالف( 

 در صورت سود و زیانب( 

 در گردش سود یا زیان انباشته ج(

 عنوان کاهنده حساب سرمایه گذاریدرترازنامه به د( 

 ریال باشد ، کدام مورد در پایان سال درست است؟ 311چنانچه مانده حساب سهام خزانه صفر و مانده صرف سهام خزانه  –11

 بستانکار 311بدهکار ، سود و زیان  311صرف سهام خزانه الف( 

 بستانکار 311بدهکار ، سود و زیان انباشته  311صرف سهام خزانه ب( 

 بستانکار 311بدهکار ، تراز اختتامیه  311صرف سهام خزانه ج( 

 بستانکار 311بدهکار ، صرف سهام ممتاز  311صرف سهام خزانه د( 

 در یک شرکت تضامنی مانده های زیر در دست است : –13

 ریال بدهکار 3،111ریال ، جاری رضا  2،111سرمایه رضا 

 ریال بستانکار 3،111احمد ریال ، جاری  3،111سرمایه احمد 

 ریال باشد؟ 0،111درصد سرمایه و جاری باشد ، کالً به رضا چه میزان سود تعلق می گیرد ، با فرض این که سود شرکت برابر با  31چنانچه سود تضمین شده 

 1،211د(                                                                     3،311ج(                                                             3،211ب(                                                                   1،311الف( 

𝟐در یک شرکت تضامنی : آقای )الف(  –13

𝟑
𝟏سود می برد و آقای )ج( )ب(  

𝟑
ریال باشد ،  3،111)ب( سود می برد. آقای )د( برابر با جمع )ب( و )ج( سود می برد. چنانچه سود شرکت  

 آقای )د( به چه میزان سود می برد؟

 311د(                                                                       111ج(                                                                211ب(                                                                       311الف( 

 کدام عبارت مطلوب تر است؟ –10

  هزینه در زمان تشخیص ثبت می شود.الف(  

 درآمد در زمان تشخیص ثبت می شود.ب( 

 هزینه و درآمد در زمان تحقق ثبت می شود.ج( 

         در زمان تحقق ثبت می شود.درآمد د( 
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 ( در کدام صورت مالی و در کدام سرفصل منعکس می شود؟stock option)حساب امتیاز سهام  –13

  ترازنامه ، سود عملیاتی الف(

 ترازنامه ، حقوق صاحبان سهامب( 

 صورت سود )زیان( ، سود عملیاتیج( 

 )زیان( ، هزینه های عملیاتیصورت سود  د(

 در یک عملیات پیمانکاری ثبت طرف حساب موجودی مصالح پای کار در پایان دوره کدام حساب است؟ –18

 پروژه در جریان ساخت ، بستانکارالف( 

 پروژه در جریان ساخت ، بدهکارب( 

 هزینه های پیمان ، بدهکار ج(

 درآمد پیمان ، بدهکارد( 

 ؟میه در پایان دوره مالی به چه حسابی بسته می شوداختتا مانده حساب تراز –19

                                                               تراز آزمایشیب(                                                                                                                   مانده نداردالف( 

 خالصه حساب سود و زیاند(                                                                                                                    تراز افتتاحیهج( 

 ؟ره مالی در کدام بخش ترازنامه منعکس و به کدام حساب بسته می شودحساب تعهد صاحبان سهام در پایان دو –31

 افزاینده حقوق صاحبان سهام ، سرمایهالف( 

 کاهنده حقوق صاحبان سهام ، تراز اختتامیهب( 

 کاهنده حقوق صاحبان سهام ، سرمایهج(  

 افزاینده حقوق صاحبان سهام ، سهام عادی تعهد شدهد( 

میلیون ریال آن کاالی امانی شرکت خاور است. موجودی کاالی امانی  81میلیون ریال است که  311تمام شده موجودی کاالی داخل انبار شرکت دانا  بهای 90اسفند  29در  -33

ایط فوب مبدأ به شرکت دانا ارسال تحت شر 90اسفند  23میلیون ریال که در تاریخ  321میلیون ریال است. کاالی بین راهی به بهای تمام شده  01شرکت دانا نزد حق العمل کار 

 موجودی کاال را باید چند میلیون ریال گزارش نماید؟ 90اسفند  29به شرکت رسیده است. شرکت دانا در ترازنامه  93فروردین  3شده و در تاریخ 

  021د(                                                                      081 ج(                                                                011 ب(                                                                    301 الف(

 ؟د ، به ترتیب ، چگونه استیری و افشای دارایی زیستی غیرمولطبق استانداردهای حسابداری ایران ، نحوه اندازه گ –32

 دارایی های غیرجاری ترازنامه -بهای تمام شده  ب(                                                دارایی های غیرجاری ترازنامه –خالص ارزش منصفانه  الف(

 دارایی های جاری ترازنامه –خالص ارزش منصفانه د(                                                                     دارایی های جاری ترازنامه -ارزش منصفانه  ج(

با استفاده از دو مبنای تعهدی تعدیل شده  3193میلیون ریال باشد ، جمع هزینه های سال  211با استفاده از مبنای تعهدی برابر با  3193در صورتی که جمع هزینه های سال  –31

 و نیمه تعهدی ، به ترتیب از راست به چپ عبارت است از : 

 میلیون ریال 211میلیون ریال ،  211کمتر از  الف(

 میلیون ریال 211میلیون ریال ، کمتر از  211 ب(

 میلیون ریال 211میلیون ریال ،  211 ج(

 میلیون ریال 211میلیون ریال ، کمتر از  211کمتر از د( 
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سال و روش  3برآورد عمر مفید به  3193سال تحصیل کرد. در صورتی که در ابتدای سال  31، ماشینی به قیمت یک میلیون ریال و عمر مفید  3191شرکتی در ابتدای سال  –33

 ؟چقدر خواهد بود 3193تقیم به مجموع سنوات تغییر کند. مبلغ تعدیالت سنواتی گزارش شده در سال از خط مساستهالک 

 23،232د(                                                              223،232 ج(                                                              صفر ب(                                                                311،111 الف(

 ؟محتوای اطالعات مالی کدام استخصوصیات کیفی اصلی مرتبط با  -33

 به موقع بودن ب(                                                                                  مربوط بودن و قابل اعتماد بودن الف(

 ارزش پیش بینی و ارزش تأییدکنندگید(                                                                                 قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن ج(

 ؟کدام مورد به عنوان ویژگی کیفی اطالعات مرتبط با محتوای اطالعات در گزارش های مالی با مقاصد عمومی است -30

 قابل اتکا بودند(                                                      قابل فهم بودن ج(                                         قابل مقایسه بودن ب(                                                      به موقع بودن الف(

 ؟ارزشی شناسایی خواهد شدشرکت )الف( ساختمان خود را با ماشین آالت شرکت )ب( معاوضه نموده است. بر اساس اطالعات زیر در دفاتر شرکت )الف( ، دارایی به چه  -33

 شرکت ب  شرکت الف شرح               

 13،111،111 21،111،111 بهای تمام شده دارایی قدیم

 (21،111،111) (31،111،111) استهالک انباشته دارایی قدیم

 نامشخص   23،111،111 ارزش منصفانه

 3،111،111  3،111،111 وجه نقد

 

 11،111،111د(                                                             21،111،111 ج(                                                     31،111،111 ب(                                                          23،111،111 الف(

 ؟ایران ، در چه زمانی سود تقلیل یافته گزارش می شودحسابداری  11طبق استاندارد حسابداری شماره  -38

 اگر ساختار سرمایه پیچیده و سود پایه بیشتر از سود تقلیل یافته باشد ، سود تقلیل یافته باید در صورت سود و زیان منعکس شود. الف(

                        فته باید در صورت سود و زیان منعکس شود.پیچیده و سود پایه کمتر از سود تقلیل یافته باشد ، سود تقلیل یا اگر ساختار سرمایه ب(

 اگر ساختار سرمایه ساده و سود پایه کمتر از سود تقلیل یافته باشد ، سود تقلیل یافته باید در صورت سود و زیان منعکس شود. ج(

 لیل یافته باید در صورت سود و زیان منعکس شود.اگر ساختار سرمایه ساده و سود پایه بیشتر از سود تقلیل یافته باشد ، سود تق د(

 است؟ ریال تحصیل نمود. حقوق اقلیت و سرقفلی طبق استاندارد ایران با توجه به اطالعات زیر کدام 311،111حق رأی شرکت فرعی را به مبلغ سهام دارای  81شرکت اصلی % -39

 ارزش منصفانه                         ارزش دفتری                                

 301،111                                   311،111          دارایی ها            

 31،111                                    01،111             بدهی ها           

 28،111 – 38،111 ب(                                                                                                           13،111 – 8،111 الف(

 28،111 – 8،111د(                                                                                                              13،111 – 38،111 ج(

 اقالم پولی ارزی ناشی از معامالت ارزی در تاریخ گزارشگری با کدام نرخ ارز تسعیر می شود؟ -31

  نرخ ارز در تاریخ ترازنامه الف(

                         نرخ ارز در تاریخ معامله ب(

 نرخ میانگین ارز طی دوره مالی ج(

 تاریخ ترازنامهاقل نرخ ارز در تاریخ معامله و د( 
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ریال ، ارزش منصفانه پس از کسر  31،111ریال ، هزینه دستمزد آبیاری و هزینه نگهداری نهال پرورشی طی سال  31،111اصله نهال درخت پرورشی  3،111خرید و مخارج کاشت  -33

منصفانه و بهای تمام شده دارایی زیستی غیرمولّد در حال رشد در پایان سال جهت ریال است. خالص افزایش در ارزش  33مخارج برآوردی زمان فروش هر اصله نهال در پایان سال 

 انعکاس در صورت های مالی ، به ترتیب )از راست به چپ( ، کدام است؟

 33،111 – 01،111 الف(

 33،111 – 01،111ب( 

 01،111 – 33،111 ج(

 33،111 – 33،111د( 

 ؟و غیرمولّد در ترازنامه ، به ترتیب ، کدام است نحوه طبقه بندی دارایی های زیستی مولّد -32

 غیرجاری -غیرجاری ب(                                                                                                              جاری -جاری  الف(

 غیرجاری –جاری د(                                                                                                            جاری –غیرجاری  ج(

ایران در ارتباط با گزارشگری مالی میان دوره ای ، به ترتیب ، برای درآمدهای عملیاتی فصلی و مخارج نامنظم از چه رویکردی استفاده  22طبق استاندارد حسابداری شماره  -31

 ؟می شود

 منفصل -منفصل ب(                                                                                                           منفصل -متصل  الف(

 متصل –متصل ( د                                                                                                              متصل –منفصل  ج(

باشد ، هر شریک « دارایی های تحت کنترل مشترک»ایران در خصوص حسابداری مشارکت های خاص ، در صورتی که مشارکت خاص از نوع  21طبق استاندارد حسابداری  -33

 ؟خاص در دفاتر خود چه مواردی را شناسایی می کند

 فقط سهم خود از دارایی ها و بدهی های تحت کنترل مشترکب(                                                                             تکارکل دارایی ها و بدهی های مش الف(

 کنترل مشترک و سهم سود )زیان( مشارکت سهم خود از خالص دارایی های تحتد(                                    کل دارایی ها و بدهی های مشارکت و سهم سود )زیان( مشارکت ج(

 ؟مطابق استاندارد ایران در صورت های مالی تلفیقی ، حقوق اقلیت در کدام بخش ترازنامه و به کدام ارزش به ترتیب ، منعکس می شود -33

  ارزش دفتری خالص دارایی ها و بدهی ها –حقوق صاحبان سهام  الف(

 ارزش منصفانه خالص دارایی ها و بدهی ها –بین بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ب( 

 ارزش دفتری خالص دارایی ها –حقوق صاحبان سهام  ج(

 ارزش منصفانه خالص دارایی ها و بدهی ها –حقوق صاحبان سهام د( 
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 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7895 – 547 – 1877 

 

: 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  19333333283کانال 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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