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 حسابداریرشته  99 ارشددانلود رایگان سواالت :  حسابداری مالی
 

 مبنای ارزشیابی مفهوم و نگهداشت سرمایه فیزیکی )ظرفیت تولیدی( کدام است؟  –13

 واحد پول به ارزش جاریالف( 

 منصفانهواحد پول مبتنی بر ارزش ب( 

 واحد پول مبتنی بر بهای تمام شده تاریخیج( 

 واحد پول دارای قدرت خرید ثابتد( 

 در کدام نوع فعالیت گزارش می شود؟  2وجوه نقد پرداختی بابت سود سهام در صورت جریان های نقدی طبق استاندارد شماره  –12

 کاهنده فعالیت عملیاتیالف( 

 کاهنده بازده سرمایه گذاریب( 

 کاهنده فعالیت تأمین مالی ج(

 کاهنده فعالیت سرمایه گذارید( 

درصد است. مانده موجودی کاالی پایان  23قیمت تمام شده به عالوه ریال و سیاست قیمت گذاری کاالی ارسالی به شعبه ،  133،333کاالی ارسالی به شعبه به بهای تمام شده  –11

 ایان دوره کدام است؟ ریال دریافتی از مرکز می باشد. مانده حساب سود تحقق نیافته کاالی شعبه در پ 0،333دوره شعبه به قیمت سیاهه 

 03،333د(                                                                    09،333ج(                                                              0،333ب(                                                               3،333الف( 

 کدام مورد با معیار اصلی شناخت مغایرت دارد؟  –13

                                                                فروش کاال به طور نقدالف( 

 افزایش و کاهش در مبلغ دفتری بدهی هاب( 

 داشتن مطابقت با تعاریف درآمد و هزینه ها ج( 

 داشتن مطابقت با تعاریف یکی از اقالم صورت وضعیت مالی د( 

رأس گوساله گوشتی متولد  33میلیون ریال خریداری کرد. در طی سال جاری تعداد  33رأس گوساله گوشتی را از قرار هر رأس به مبلغ  333تعداد  3193شرکت الف در اول سال  –10

 32ان فروش در پایان سال برای گوساله خریداری شده برابر با میلیون ریال است. ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زم 0شده که ارزش منصفانه آن در زمان تولد برابر با 

 میلیون ریال می باشد. خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیرمولد کدام است؟  8میلیون ریال و گوساله متولد شده برابر با 

 233د(                                                                        213ج(                                                                203ب(                                                                 283الف( 

 و بدهی ها ، پیامد پذیرش کدام اصل یا فرض حسابداری است؟ ر صورت های مالی نظیر دارایی ها طبقه بندی اقالم عناص –10

 فرض دوره مالی                                                              ب(                                             الف( اصل افشاء                                                                      

 فرض تداوم فعالیتد(                                                                                                        فرض واحد اقتصادیج( 

 کدام مورد تأثیر دریافت سود سهمی در مبلغ سرمایه گذاری را بیان می کند؟  –13

  مبلغ دفتری هر سهم افزایش می یابد.  الف(

 دریافت سود سهمی ، درآمد واحد سرمایه گذار تلقی می شود. ب( 

 بدون تأثیر در مبلغ دفتری هر سهم ج( 

 بدون تأثیر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری د(



 

 

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

 اختصاصی از حسابداران برتر                     umzacc313@               حسابداران برتر   گروه آموزشی  - رشته حسابداری – 99سال  ارشدآزمون  دانلود رایگان سواالت            
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میلیون ریال باشد.  38و  332به ترتیب  93از سهام شرکت ب را خریداری کرده است. اگر سود خالص شرکت الف و ب برای سال مالی  %30معادل  3/33/93شرکت الف در تاریخ  –18

 چند میلیون ریال است؟  93سود خالص تلفیقی سال 

 303د(                                                                        318 ج(                                                               312 ب(                                                                338 الف(

درصد به فروش می رسند. در این  20میلیون ریال خریداری کرده است. کاالها به بهای تمام شده به عالوه  83کاالیی به بهای تمام شده  90شرکت پارس در سه ماهه اول سال  –19

می باشد. بهای تمام شده موجودی کاالی پایان سه ماهه اول سال میلیون ریال  23برابر  90بهای تمام شده موجودی کاالی اول سال میلیون ریال کاال فروخته شده است.  333مدت ، 

 به روش خرده فروشی چند میلیون ریال است؟  90

 30د(                                                                          32 ج(                                                                  33 ب(                                                                    1 الف(

هزار سهام خزانه توسط شرکت خریداری شد. مجمع عمومی  33هزار سهام عادی منتشر شده دارد. در تاریخ اول مهرماه  323تعداد  3191شرکت سهامی دانا تا ابتدای سال  –33

رماه می باشد. میانگین موزون تعداد سهام عادی منتشر را از محل سود انباشته تصویب کرده است که تاریخ مؤثر آن اول آذ %03فوق العاده شرکت دانا افزایش سرمایه به میزان 

 شده برای محاسبه سود هر سهم چند هزار سهم است؟ 

 233د(                                                                         303 ج(                                                               323 ب(                                                                  333 الف(

ریال و ارزش اقتصادی آن  3،333ریال است. خالص ارزش فروش ماشین آالت مذکور  033استهالک انباشته آن  ریال و مانده 2،333بهای تمام شده ماشین آالت  92در پایان سال  -33

 رزش دارایی ثابت ، چه مبلغی )برحسب ریال( تحت عنوان هزینه کاهش ارزش ، شناسایی می شود؟ ریال می باشد. در صورت کاهش دائمی در ا 3،233

                                                                 333 ب(                                                                                                                             133 الف(

  933د(                                                                                                                                  833 ج(

 لزوم ارائه صورت های مالی تلفیقی در تبعیت از کدام اصل حسابداری است؟  –32

 افشاء                                                                                  الف(

 اهمیت ب(

        خصوصیات صنعت                                                                         ج(

 رجحان محتوا بر شکلد( 

ر به شناسایی زیان شود. خالص ارزش فروش موجودی مواد اولیه شرکت آلفا کمتر از بهای تمام شده آن بوده و در عین حال پیش بینی می شود که فروش کاالی نهایی منج –31

 نحوه عمل حسابدار شرکت در ازای رویداد فوق چگونه است؟ 

 هیچ گونه سود یا زیانی شناسایی نمی شود.  الف(

 ام به شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش مواد می نماید. فقط اقد ب(

 فقط اقدام به شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش کاال می نماید.  ج(

 اقدام به شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش مواد و کاال می نماید. د( 

 نحوه عمل با درآمد حاصل از سرمایه گذاری موقت وجوه حاصل از تسهیالت مالی دریافتی جهت ساخت یک دارایی ، چگونه است؟  –33

 به عنوان یک بدهی ، قابل ثبت است.   الف(

                                                 از بهای تمام شده دارایی مربوطه ، کسر می شود.   ب(

 به عنوان درآمد شناسایی شده و در سود و زیان منعکس می شود.  ج(

 به عنوان درآمد انتقالی به سنوات آتی ، قابل شناسایی است.  د( 
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 یا کمتر باشد. با وجود کدام شرط ، کنترل وجود خواهد داشت؟  %03اگر میزان مالکیت واحد تجاری اصلی بر سهام با حق رأی واحد تجاری فرعی  -30

 توانایی هدایت سیاست های اداری  الف(

                                         توانایی هدایت سیاست های مالی و عملیاتی از طریق توافق          ب(

                           توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره صرف نظر از اختیار ارکان مورد نظر                                   ج(

 در چنین شرایطی کنترل نمی تواند وجود داشته باشد. د( 

    توسط شرکت صحیح است؟ « تضمین بدهی دیگران»در خصوص ایران ، کدام گزینه  3طبق مفاد استاندارد حسابداری شماره  -30

                                                       نوعی بدهی احتمالی است که نیازی به افشاء ندارد.  الف(

                                          نوعی ذخیره است که باید در صورت های مالی شناسایی شود.  ب(

  نوعی ذخیره است که باید در یادداشت های توضیحی افشاء شود.  ج(

 نوعی بدهی احتمالی است که باید در یادداشت های توضیحی افشاء شود. د( 

ریال و ارزش  3،333،333اسمی ریال وجه نقد و سفته ای به ارزش  33،333،333از سهام شرکت دوم را تحصیل کرده و بابت آن مبلغ  %03مقدار  3/3/93شرکت سهامی اول در تاریخ  -33

ریال اضافه ارزش دارد. اگر مخارج مستقیم  1،333،333ریال بوده و موجودی کاالی این شرکت  23،333،333ریال پرداخت کرد. مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت دوم  0،033،333فعلی 

 یق چند ریال خواهد بود؟  ریال باشد. سرقفلی تلف 833،333ریال و  033،333و غیرمستقیم تحصیل به ترتیب 

 3،333،333د(                                                               3،233،333 ج(                                                       3،233،333 ب(                                                          833،333 الف(

 فوری یک زیان احتمالی مبتنی بر کدام مفهوم است؟ شناخت  -38

             تطابق                                                  الف(

                         اری                         محافظه ک ب(

                                  یکنواختی                             ج(

 شناخت درآمدد( 

 بهای تمام شده یک قلم دارایی ثابت مشهود شامل کدام مورد است؟   -39

                                                                                                           مخارج خرید الف(

 بهره برداریمخارج خرید و مخارج  ب(

                                                                                                            مخارج خرید و ارزش فعلی مخارج برچیدن دارایی ج(

 مخارج خرید ، مخارج بهره برداری و ارزش فعلی مخارج برچیدن دارایید( 

ریال خرید. ثبت در دفتر روزنامه  133،333ریال سرمایه دارند. آقای تقی نصف سرمایه عباس را به مبلغ  333،333و  233،333در یک شرکت تضامنی عباس و حسین به ترتیب  -03

 چگونه صورت می گیرد؟  

  بستانکار  333،333سرمایه تقی  –بدهکار  333،333سرمایه عباس  الف(

                         بستانکار  133،333سرمایه تقی  –بدهکار  133،333صندوق  ب(

 بستانکار  133،333سرمایه تقی  –بدهکار  133،333سرمایه عباس  ج(

 بستانکار  133،333سرمایه تقی  –بدهکار  333،333سرمایه عباس  –بدهکار  233،333صندوق د( 
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 مانده های زیر در پایان سال در دست است :  -03

 93 98 

 2،333 3،333 دارایی

 ؟    033  بدهی
 

 به چه میزان است؟  98ریال باشد ، بدهی در پایان سال  333ریال و سرمایه گذاری مجدد  233ریال و برداشت  133، سود شرکت  98اگر در سال 

                                               3،333ب(                                                                                                                             033الف(  

                                     3،833د(                                                                                                                               3،133ج( 

 چنانچه حساب صرف سهام خزانه مانده داشته باشد و حساب سهام خزانه مانده نداشته باشد کدام گزینه صحیح است؟  -02

                                                                       سمت بدهی ها طبقه بندی می شود. در الف(

 در سمت دارایی ها طبقه بندی می شود. ب( 

                                                      در سمت حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود.  ج(

 به حساب سود )زیان( انباشته بسته می شود. د( 

 کدام مورد از تفاوت های حسابداری بخش انتفاعی و بخش غیرانتفاعی )بازرگانی( است؟  -01

                                                                                         تهیه صورت های مالی الف(

 ایکنترل بودجه ب( 

                                                                                        مبنای حسابداری تعهدی ج(

 رویکرد اندازه گیری منابع اقتصادید( 

 کدام حساب منظور می شود؟ تی که مانده اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید. مبلغ مازاد به در صور -03

                                                                                                                         سرمایه الف(

 دارایی هاب( 

                                                                                                          سود و زیان انباشته ج(

 اندوخته توسعه و تکمیلد( 

از شرکت  99تومان از کاالیی است که در سال  233شرکت فرعی را در تملک خود دارد. موجودی کاالی پایان دوره شرکت اصلی معادل حقوق صاحبان سهام  %83شرکت اصلی  -00

تومان باشد.  2،033معادل  99بهای فروش می باشد. در صورتی که سود خالص گزارش شده فرعی برای سال  %13فرعی خریداری نموده است. نرخ سود ناخالص برای واحد فروشنده 

 سهم شرکت اصلی از سود خالص شرکت فرعی با استفاده از روش ارزش ویژه کامل چقدر است؟ 

 3،902د(                                                                     3،933 ج(                                                              2،333 ب(                                                             3،833 الف(

مبلغ یک میلیون تومان از سود انباشته برای توسعه کارخانه )ماشین آالت( تخصیص دهد.  93هیأت مدیره شرکت سهامی با رأی مجمع عمومی تصمیم می گیرد که در سال  -00

 ر زمان تکمیل توسعه کارخانه )ماشن آالت( کدام است؟ تومان تکمیل شد. ثبت بدهکار حذف سود تخصیص یافته د 3،233،333بالغ بر مبلغ  92پروژه مربوط به توسعه کارخانه در سال 

 تومان 3،233،333سود انباشته معادل ب(                                                                             تومان 3،333،333سود انباشته معادل  الف(

 تومان 3،233،333اندوخته توسعه و تکمیل معادل د(                                                              تومان 3،333،333اندوخته توسعه و تکمیل معادل  ج(
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 اوراق قرضه بیش از نرخ بهره بازار باشد اوراق قرضه به کدام صورت فروخته می شود؟ اگر نرخ اسمی  -03

 به صرفب(           به کسر                                                                                                               الف(

 به نرخ بهره مؤثرد(           به مبلغ اسمی                                                                                                        ج(

 کدام یک از اقالم صورت مغایرت بانکی مستلزم ثبت در دفاتر شرکت است؟  -08

 وجوه بین راهیب(                                      چک های معوق                                                                       الف(

 اشتباه بانک مبنی بر واریزی به حساب شرکتد(               مخارج خدمات بانکی                                                                                         ج(

تومان باشد. بهای تمام  03،333تومان و موجودی کاالی پایان دوره  183،333تومان ، بهای تمام شده کاالی خریداری شده برابر با  03،333اگر موجودی کاالی ابتدای دوره معادل  -09

 شده کاالی فروخته شده چند تومان است؟ 

 32،333د(                                                                  113،333 ج(                                                         133،333 ب(                                                         193،333 الف(

 موجب بیشتر گزارش شدن موجودی ها در صورت وضعیت مالی است؟ در دوره ای که قیمت ها رو به فزونی است کدام یک از روش های ارزشیابی  -03

 موزونمیانگین ب(          شناسایی ویژه                                                                                                     الف(

 د( اولین صادره از اولین وارده          ج( اولین صادره از آخرین وارده                                                                                 

 

 umzacc@    حسابداری هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید : 99 حسابداری مالی ارشد تشریحیبرای دریافت حل                           

 

 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 
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: 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  39333330283کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 
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