
 1396کنکور کارشناسی ارشد حسابداری  -پاسخ تشریحی سواالت حسابداری مالی

 mmehdidana@ut.ac.ir محمد مهدی دانا

 
شد، کدام  -31سوال   شگری مالی با سود در گزار اگر ظرفیت تولیدی یک واحد تجاری مبنای اندازه گیری 

 سیستم حسابداری مبنا قرار گرفته است؟
 یه فیزیکیحفظ سرما -بر مبنای لرزش جاری:  3گزینه -31پاسخ

 تاضیح:
سمت ب بند  شگری مالی لیرلن،: طبق 7طبق ق ست مفاهیم نظری گزلر شت)حفظ( مفهام پیا ساد یکیزیف هیسرما نگهدل  ،

 لز حذف ، پسدوره انیدر پا  ی( ولحد تجاریاتیعمل تی)ظرف یکیزیف یدیتال تیظرف گردد كهیم لیتحصووو یتنها در صوووارت
 ابد.ی یفزون دوره یلبتدل یکیزیف یدیتال تیظرف به ، نسبتشانیلز ل یافتیا دری هیسرما صاحبان نیب عیتاز هرگانه لثرلت

 
 
 
 

یال فروخت. بهای تمام  56000شرکت حمل و نقل شمال یک دارایی ثابت کارکرده را به مبلغ  -32سال   ر
شته آ 100000شده دارایی ثابت  ستهالک انبا یال و مانده ا ست. نتیجه  40000ن در زمان فروش ر یال ا ر

 این رویداد کدام است؟
 ریا  4000: زیان به مبلغ  1گزینه -32پاسخ 

 تاضیح:
 

  ریا   ریا  
    100000 بهای تمام شده دلرلیی

    (40000) لستهالک لنباشته دلرلیی
 قیمت فروش دلرلیی 56000  60000 لرزش دفتری دلرلیی

  (4000)   
   حاصل لز فروش دلرلییزیان   
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مطابق مفاهیم گزلرشگری مالی لیرلن، در نظام مبتنی بر لرزش های جاری، رقم باالتر بین خالص لرزش -33سال  
 فروش و كدلم لرزش یا بها به عنالن مبلغ بازیافتنی لنتخاب می شاد؟

 لرزش لقتصادی:  2گزینه -33پاسخ 
 تاضیح:

 
سهایلز مق یکی لنتخاب یرشگری مالی لیرلن، برلمفاهیم نظری گزل 5-21طبق بند  باید  یجار لرزش یریگلندلزه مختلف یا

 لستفاده نماد. “  یولحد تجار یبرل لرزش ”ار یلز مع
 یافتنیباز غمبل” گردد. یم نییتع آن“  یافتنیباز و مبلغ ییدلرل یجار ینیگزیجا یبها”  برلبر لقل یجار ، لرزشقاعده نیل طبق

ش نیباالتر ییدلرل“  ست یلرز ست تالند بدلنیم ییدلرل یفعل مالك كه ل  ا لرزشی ییدلرل فروش لرزش ابد و برلبر خالصی د
 دهد:یم رل نشان یولحد تجار یبرل لرزش نییتع ر نحاهیمادلر زنباشد. ی، مشتر لستیب ، هركدلمآن یلقتصاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واحد تجاری برای ارزش

اقل

جایگزینی بهای  مبلغ

بازیافتنی

اقتصادیارزشفروشارزشخالص

اکثر
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ریا  باده لسووت. در صووارتیکه مبلغ  1000000وجه نقد دریافتی لز مشووتریان در طی سووا  مالی  -34سووال  
ریا  آن بابت فروش های نسیه سا  های قبل باشد  600000ریا  آن بابت فروشهای سا  جاری و مبلغ  400000

ریا  و كاهش در حسوواب های  200000و لفزلیش در خالص حسوواب های دریافتنی تجاری در طی سووا  جاری 
ریالباشد، فروش شركت در سا   50000ریا  و هزینه مطالبات مشکاک للاصا   100000پردلختنی تجاری نیز 

 جاری چند ریا  باده لست؟
 1200000:  3گزینه -34پاسخ 

 
 تاضیح:

 
 = همان فروش نقد سالجاری 400000 بابت فروش های سا  جاری  

1000000 
 ا  جاریدریافتی طی س

    
    

  600000 بابت فروش های نسیه سا  های قبل  
 

  حساب های دریافتنی 
   0 مانده لبتدل

 وصالی طی دوره 600000  
 

 فروش نسیه سا  جاری
 

800000    
   200000 مانده پایان

    
 

 كل فروش های سا  جاری = فروش های نسیه سا  جاری + فروش های نقد سا  جاری
400000  800000  1200000 
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میلیان  500سا  به مبلغ  10حق لمتیاز ساخت تالید كاال رل به مدت  1X13شركت سامان در لو  سا  -35سال  
سا   صفانه آن دلرلیی در لو   ست.  280به مبلغ  4X13ریا  خریدلری كرد. لرزش من میلیان ریا  برآورد گردیده ل

 چند میلیان ریا  لست؟ 4X13  سا  زیان ناشی لز كاهش لرزش در لو
 .ریا میلیان  70:  2گزینه -35پاسخ 

 تاضیح:
 

 میلیان ریا   = لستهالک ساالنه حق لمتیاز 500÷ سا   10میلیان ریا   =  50 
 4X13میلیان ریا   = مبلغ لستهالک لنباشته حق لمتیاز در لبتدلی سا   50× سا   3میلیان ریا   =  150

  یلیان ریا م  میلیان ریا  
    500 بهای تمام شده حق لمتیاز
    (150) لستهالک لنباشته حق لمتیاز
 لرزش منصفانه حق لمتیاز 280  350 لرزش دفتری حق لمتیاز

  (70)   
   زیان ناشی لز كاهش لرزش  

 
 
 
 

 كدلم مارد لندوخته قانانی در شركت های سهامی لست؟-36سال  
 ستم لز ساد خالص شركت تا یک دهم سرمایه شركت للزلمی لست.یک بی:  4گزینه -36پاسخ 

 تاضیح:
سا  یئت مدیقانان تجارت،  ه 140طبق ماده  ست هر سادخالصیك بیره مکلف ل  یشركت رلبعنالن لندوخته قانان ستم لز

ضاع نما سرماین كه لندوخته به ید.همیما شركت یك دهم  سه  ضاع كردن آن لختیر صارت یاریدما ست ودر س یل ه یرماكه 
 ه بالغ گردد.یك دهم سرمایبه  یكه لندوخته قانان یافت تاوقتیستم مذكارلدلمه خالهدیك بیابدكسریش یشركت لفزل
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میلیان ریا  تحصیل نماد.  140درصد سهام دلرلی حق رلی شركت فرعی رل به مبلغ  80شركت لصلی  -37سال  
 یل كدلم لست؟حقاق لقلیت بر لساس لستاندلرد لیرلن در تاریخ تحص

 لرزش منصفانه  لرزش دفتری  
 30  30  دلرلیی جاری

 180  110  دلرلیی لمال  و ماشین آالت
 50  45  بدهی ها

 میلیان ریا  32:  3گزینه -37پاسخ 
 تاضیح:

        حقاق لقلیت 
 لرزش ضمنی = 140÷  %80=  175 × %20 = 35 شخصیت لقتصادی طبق تئاری
 لرزش منصفانه = (30+  180) – 50=  160 × %20 = 32 رلنلستاندلرد لی طبق

 لرزش دفتری = (30+  110) – 45=  95 × %20 = 19 شركت لصلی طبق تئاری
        0 ظبق تئاری مالکانه

 
 

فرض كنید یکی لز مشووتریان علیه ولحد تجاری در دلدگاه پرونده دعای حقاقی لقامه كرده لسووووت. -38سووال  
 کم به نفع ولحد تجاری به صارت زیر لست.لحتماالت صدور ح

 درصد 50  لحتما  صدور حکم به نفع ولحد تجاری
 درصد 30  میلیان ریا  500لحتما  صدور حکم جریمه لی معاد  
 درصد 20  میلیان ریا  200لحتما  صدور حکم جریمه لی معاد  

 برآورد هزینه دعاوی حقاقی)لرزش مارد لنتظار تعهد( كدلم لست؟
 
 میلیان ریا  190: 4گزینه -38اسخ پ

 تاضیح:
صفر ریا ؛ لز  صدور جریمه لی برلی ولحد تجاری معاد   صدور حکم به نفع ولحد تجاری، در ولقع یعنی لحتما   لحتما  

 لین رو جدو  فاق رل می تالن به شرح زیر بازنایسی كرد:
 درصد 50  میلیان ریا      0لحتما  صدور حکم جریمه لی معاد    
 درصد 30  میلیان ریا  500لحتما  صدور حکم جریمه لی معاد  
 درصد 20  میلیان ریا  200لحتما  صدور حکم جریمه لی معاد  

 لرزش مارد لنتظار تعهد، باید لحتما  صدور هر حکم رل در مبلغ آن ضرب نماده و در نهایت با هم جمع نماد.برلی محاسبه 
 ( = برآورد هزینه دعاوی حقاقی)لرزش مارد لنتظار تعهد(0.5×  0) ( +0.3×  500( + )0.2× 200= ) 190
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به شووورح زیر  4X13سووواد حاصووول لز عملیات هر یک لز ولحد های تجاری به طار جدلگانه طی سوووا   -39سوووال  
 لست:

 ریا  100000  شركت لصلی )للف(
 ریا  50000  درصد در تملک شركت للف 80شركت )ب( 
 ریا  24000  ک شركت بدرصد در تمل 90شركت )ج( 

 
 ساد خالص سهم لقلیت چند ریا  لست؟

 ریا  16720:  2گزینه -39پاسخ 
 تاضیح:

 
سهامدلرلن 

 لقلیت
 

سهامدلرلن 
 لقلیت

  

10%   20%     

 ج
90% 

 ب
80% 

 للف
  

     

24000  500000  1000000 
 

 ساد خالص سهم لقلیت(= 20%×  500000(+)20%× 90%× 24000(  +)10%×  24000= ) 16720
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 به شرح زیر لست: 2X13فعالیت های طی دوره شركت آرزو در سا  -40سال  
 ریا  26.000سهم عادی شركت )ج( به مبلغ  2000(تحصیل 1
ریا )لرزش دفتری سرمایه گذلری در زمان فروش  35.000ركت ) ( به مبلغ ( فروش سرمایه گذلری در سهام ش2

 ریا ( 33.000به مبلغ 
 ریا  دریافت شده لست( 3.750ریا )بهره به مبلغ  50.000( سپرده سرمایه گذلری نزد بانک به مبلغ 3
 ریا  بابت سرمایه گذلری در سهام 1.200( وصا  ساد سهام به مبلغ 4

 جریان خالص ورودی)خروجی( وجه نقد ناشی لز فعالیت های سرمایه گذلری كدلم لست؟
1)38.050 2 )37.250 3) 59.000 4 )39.800 
 

  جالب در گزینه ها نیست-40پاسخ 
 تاضیح:

هزلر ریا ،  150هزلر ریا ، لستهالک لنباشته آن در پایان سا  پنچم  600بهای تمام شده لولیه ساختمان -41سال  
صادی آن  ساختمان  225لرزش لقت سایی كاهش  230هزلر ریا ، خالص لرزش فروش  شنا ست. مبلغ  هزلر ریا  ل

 لنباشته ساختمان در دفاتر در پایان سا  پنجم كدلم لست؟ لرزش
 هزلر ریا  220: 1گزینه  -41پاسخ 

 تاضیح:
 

  ریا  هزلر  ریا  هزلر 
    600 بهای تمام شده ساختمان
    (150) لستهالک لنباشته ساختمان
 لرزش بازیافتنی 230  450 لرزش دفتری ساختمان

  (220)   
   ساختمان كاهش لرزش لنباشته  

باشد،كمترآندفتریمبلغلزدلرلییكییافتنیبازمبلغكهیصارتدرلیرلن، تنها 32لستاندلرد حسابدلری شماره  57طبق بند 
 .شادیمییشناسالرزشكاهشانیزعنالنبهتفاوتنیابد. لیكاهشآنیافتنیبازمبلغتا دیبامبلغ دفتری دلرلیی

 .لستبیشتركهكدلمنقد، هروجهمالدولحدیادلرلیيیكلقتصاديلرزشیافروشلرزشیافتني، خالصبازمبلغ
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ساس آن هر دوره میانی) در گزلرشات مالی میان دوره  -42سال   ست كه بر ل شان دهنده نگرشی ل كدلم روش زیر ن
ش شاد و عملکرد هر دوره میانی م ستقل و جزل تلقی می  ابه با همان رویه و مبانی قابل لی( به عنالن یک دوره مالی م

 عیین می گردد.عما  برلی دوره های مالی ساالنه تل
 (منفصل4 (مستقل3 (متصل2 (ولبسته1
 

 : منفصل4گزینه -42پاسخ 
 تاضیح:

 ليما گزلرش و لرلئه تهیه با نحاه رلبطه (، درليدورهمیان مالي گزلرشووگري) 22 شووماره لسووتاندلرد حسووابدلري 6طبق بند 
 وجاد دلرد: دو دیدگاه ليدورهمیان
هر  عملکرد مالي معتقدند كه دلیل همین و به كنندمي تلقي مسووتقل مالي دوره یك عنالن رل به میاني هر دوره لي. عدهللف
 ها و لنجامدرآمدها و هزینه شناسایي ي، برلنظریه لین . برلساسشاد تعیین ساالنه مالي با دوره باید لساسًا مشابه میاني دوره

 در لین روش شوواد. لینمي لسووتفاده سوواالنه مالي هايدوره برلي لعما  قابل لصووا  ، لز همانمیاني دوره برلوردها در پایان
 شاد.مي نامیده“ منفصل روش ”لستاندلرد 

ساسمي تلقي ساالنه مالي دوره الینفك بخش عنالن رل به میاني دیگر، هر دوره . گروهيب سایينظریه لین كنند. برل شنا  ، 
، سوواالنه مالي دوره مابقي برلي عملکرد مالي بینيپیش به ، با تاجهمیاني دوره برلوردها در پایان ها و لنجامدرآمدها و هزینه

، فروش ، حجمزمان باشد، برلساس ساالنه مالي دوره كل به مرباط لست ممکن كه هزینه قلم یك گیرد. بنابرلینمي صارت
 نامیده“ متصوول روش ”لسووتاندلرد  در لین روش شوواد. لینمي دلده تخصوویص میاني هايدوره دیگر به تالید یا مباني حجم

 شاد.مي
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 كدلم مارد نادرست لست؟ -43سال  
 تصل و منفصل در گزلرش های مالی میان دوره لی با هم جمع پذیر نیستند.( دو روش م1
ستفاده  ساالنه ماهیت كه زینهدرآمد و ه لقالم برخيدر گزلرش های مالی میان دوره لی، ( 2 دلرند، لز روش متصل ل

 می شاد.
تجاری تحت كنتر  در گزلرشگری بر حسب قسمت های مختلف، سهم شریک خاص لز درآمد عملیاتی ولحد  (3

 مشترک، نباید لز درآمد عملیاتی گروه به طار جدلگانه مشخص شاد.
 عملکرد مالي همالرسووازي ، ماجبمتصوول روش برخالف منفصوول ( در گزلرش های مالی میان دوره لی، روش4

 شاد.نمي سا  طي
سخ  شریک خاص:  3گزینه -43پا سهم  سمت های مختلف،  سب ق شگری بر ح لز درآمد عملیاتی ولحد  در گزلر

 تجاری تحت كنتر  مشترک، نباید لز درآمد عملیاتی گروه به طار جدلگانه مشخص شاد.
 تاضیح:

 برحسوووب (، در گزلرشوووگريخاص مشووواركتهاي )حسوووابدلري23 شوووماره لسوووتاندلرد حسوووابدلري 27طبق قسووومت للف بند 
لز درآمد  روشووني به باید مشووتر  كنتر  تحت ولحد تجاري لز درآمد عملیاتي خاص شووریك ، سووهم مختلف قسوومتهاي

متمایز شاد. گروه عملیاتي
 عملیات زیر رل لنجام دلده لست. ساد)زیان( عملیاتی چند ریا  لست؟ 94شخصی در سا   -44سال  

یه  10.000مبلغ -1 ما به عنالن سوور قد  یا  ن ر
 آورد.

 ریا  نسیه 500خرید كاال  -6

 ریا  كه در مقابل آن سفته دریافت شد. 1000فروش كاال  -7 ریا  نسیه 250خرید كاال -2
 ریا  نقد 500خرید لثاثیه  -8 ریا  25برگشت لز خرید كاال  -3
 ریا  لرزیابی شد. 110ماجادی كاالی پایان دوره  -9 نقدریا   500خرید كاال  -4
 ریا  پردلخت شد. 1000هزینه ها  -10 ریا  نسیه 1000فروش كاال  -5

 
 ریا  زیان 615(4 ریا  زیان 115(3 ریا  ساد 885(2 ریا  ساد 385(1
 

 ریا  زیان 115: گزینه -44پاسخ 
 تاضیح:

 = فروش خالص طی سا  1000+  1000ریا  =  2000
 = خرید خالص طی سا  (250 - 25+ ) 500+  500=  ریا  1225

 = بهای تمام شده كاالی فروش رفته 0+  1225 – 110ریا  =  1115
 ساد ناخالص=  2000 – 1115ریا  =  885

 = ساد)زیان( عملیاتی 885 – 1000ریا  زیان =  115
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ریا  لست. لگر سرمایه گذلری مجدد  2.000.000مانده حساب سرمایه ماسسه لی در لبتدلی سا  -45سال  
ریا  باده و همچنین لین ماسووسووووه طی دوره مبلغ  200.000ریا  و بردلشووووت لو مبلغ  600.000مالک مبلغ 
ریا  هزینه دلشووته باشوووود و دلرلیی ماسووسووووه در پایان سووووا   1.000.000ریا  سوواد خالص و  400.000

 ریا  لست، بدهی های ماسسه در پایان سا ، چند ریا  خالهد باد؟ 3.200.000
1)400.000 2)1.400.000 3)800.000 4)1.200.000 

ریا  400.000: 1ه گزین-45پاسخ 
 تاضیح:

 صارتحساب تغییرلت سرمایه طی دوره مالی
 ریا   
 2.000.000 سرمایه در لبتدلی دوره مالی 
 600.000 سرمایه گذلری مجدد مالک طی دوره +
 (200.000) بردلشت مالک طی دوره -
 400.000 ساد)زیان( خالص  +
 2.800.000 سرمایه در پایان دوره مالی 

 
 ه لساسی حسابدلری:معادل

 جمع دلرلیی ها
 )پایان دوره(

= 
 جمع بدهی ها

 )پایان دوره(
+ 

 سرمایه
 )پایان دوره(

3.200.000  400.000   2.800.000 
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سا  مالی منتهی به -46سال   شركت )ب( در  سفند  29ساد خالص  ست. در  8.000مبلغ  1395ل ریا  باده ل
ریا  می باشد. لگر تعدیل سنالتی  500ریا  و ساد تسعیر لرز ولحد خارجی  1.000لین سا  مازلد تجدید لرزیابی 

 چند ریا  خالهد باد؟« ساد جامع شناسایی شده لز تاریخ گزلرشگری قبلی»ریا  بدهکار باشد،  700
1)8.500 2)9.500 3)7.800 4)8.800 
 

 ریا  8.800: 4گزینه-46پاسخ 
 تاضیح:

 
 

 صارت ساد و زیان جامع
 ا ری  
 8.000 ساد خالص 
 1.000 مازلد تجدید لرزیابی +
 500 ساد تسعیر لرز ولحد خارجی +
 9500 ساد جامع سالجاری 
 (700) تعدیل سنالتی -
 8800 ساد جامع شناسایی شده لز تاریخ گزلرشگری قبلی 
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وش میانگین لسوووتفاده می كرده لسوووت، شوووركت تهرلن كه تا كنان برلی لرزیابی ماجادی كاالی خاد لز ر-47سوووال  
روش خاد رل به فایفا تغییر دهد. لطالعات زیر  در لرتباط با ماجادی كاالی لین  1395تصوومیم گرفته در سووووا  

 شركت در دست لست:
 (FIFOروش فایفا)  روش میانگین  

 165  105  1395لبتدلی سا  
 350  250  1395لنتهای سا  

درصد لست، لز بابت تغییر در رویه حسابدلری چند ریا  حساب  25الیات بر درآمد معاد  با عنایت به لینکه نرخ م
 ساد لنباشته بستانکار می گردد؟

1 )60 2 )100 3 )45 4 )75 
 ریا  45: 3گزینه-47پاسخ 

تاضیح:
 میزلن لفزلیشی كه در لرزش ماجادی كاال باید لعما  نماد=  165 -105ریا  =  60 

   60 ماجادی كاال
 %25×  60=  15 مالیات پردلختنی 
 %75×  60=  45 ساد لنباشته 
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ریا ، كامیان قدیمی خاد رل كه لرزش منصفانه  10.000شركت پارس برلی تحصیل تجهیزلتی به قیمت -48سال  
شده و  ریا  وجه نقد به عنالن ما به لزلء ولگذلر می كند. در 9.400ریا  باده به همرله  600لش  ضمن بهای تمام 

 ریا  باده لست. ساد وزیان معاوضه چند ریا  لست؟ 4.500ریا  و  5.000لستهالک لنباشته كامیان به ترتیب 
 زیان 400( 4 زیان 100( 3 ساد 400( 2 ساد 100( 1
 

 ساد 100: 1 گزینه-48پاسخ 
تاضیح:

 
 هیزلت تحصیل شده= لرزش منصفانه)بهای تمام شده(تج 600+  9.400ریا  =  10.000

  10.000 تجهیزلت
 4.500 لستهالک لنباشته كامیان

 5.000 كامیان 
 9.400 وجه نقد 
 100 ساد 
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 كدلم گزینه كاربرد شناسایی درآمد بر مبنای صفر در پیمانکاری رل نشان می دهد؟-49سال  
 ام وجاد دلرد.(معاد  هزینه های متحماه پیمان بازیافت می شاد ولی لبه1
( در صارتی كه میزلن پیشرفت كار تکمیل شده قابل برآورد نباشدو برلی ولحد تجاری لین لنتظار می رود كه هزینه 2

 های متحمل شده بازیافت گردد.
 ( در صارتی كه هزینه های برآوردی جهت تکمیل پیمان بیش لز هزینه های ولقعی باشد.3
 ه گانه لی قابل لتکا برآورد كرد.الن ب( در صارتی كه ماحصل پیمان رل بت4

: در صوووارتی كه میزلن پیشووورفت كار تکمیل شوووده قابل برآورد نباشووود و برلی ولحد تجاری لین 2گزینه  -49پاسوووخ 
 لنتظار می رود كه هزینه های متحمل شده بازیافت گردد.

 (بلندمدت انهايپیم لیرلن)حسابدلري 9 شماره لستاندلرد حسابدلري 22تا  19بندهای  تاضیح:
 

صل بتالن هرگاه سهم قابل ليگانه رل به بلندمدت پیمان یك ماح سبي لتکا برلورد كرد، باید   لز درآمد و مخارج منا
 ( بهمارد فعالیت و صوونعت عملیات با ناع و متناسووب ترلزنامه در تاریخ پیمان تکمیل میزلن به )با تاجه پیمان كل

 شاد.  شناسایي درآمد و هزینه عنالن به ترتیب
شووواد. مي نامیده“ پیمان درصووود تکمیل روش ” ، لغلبپیمان تکمیل میزلن برلسووواس دوره درآمد و هزینه شوووناخت

 ر نتیجهشاد و دمي دلده تطابق لز تکمیل میزلن آن به نیل جهت شده تحمل با مخارج ، درآمد پیمانروش لین طبق
 یابد.مي لنعکاس ساد و زیان درصارت شده كار لنجام و ساد یا زیان درآمد، هزینه

لتکا برلورد كرد: قابل ليگانهبه رل نتالن بلندمدت پیمان یك ماحصل هرگاه 
 شاد، و سایيوجاد دلرد شنا آن بازیافت لحتما  كه ليشده تحمل مخارج .درآمد باید تا میزلنللف 

 شاد.  شناسایي هزینه عنالن به وقاع باید در دوره پیمان .مخارجب
لتکا برلورد  قابل ليگانهبه تالنرل نمي پیمان ماحصووول كه لسوووت صوووارتي به ، غالبًا وضوووعیتپیمان لولیه در مرلحل

رل  پیمان شوودهتحمل ، مخارجولحد تجاري كه باشوود وجاد دلشووته لحتما  لین لسووت ، ممکنحا  لین كرد. با
 رود، شووناسووایيمي آن لنتظار بازیافت كه ليشوودهتحمل مخارج تنها تا میزلن ، درآمد پیمانكند. بنابرلین بازیافت

صل گردد. لز آنجا كهمي سایي ساديلتکا برلورد كرد،  قابل ليگانهبه تالنرل نمي پیمان ماح شاد.)روش نمي شنا
 ساد صفر(
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ریا   600.000، شركت زیانی به مبلغ 1394علی و لحمد شركای یک شركت تضامنی هستند. در پایان سا   -50سال  

درصووود سووواد خالص تعلق  30درصووود و  20گزلرش می كند. طبق شوووركت نامه، به ترتیب به علی و لحمد پادلشوووی معاد  
 بین آنها تقسیم می شاد. سهم ساد یا زیان علی چند ریا  لست؟ 2و  1گرفته و یاقی مانده به نسبت های 

 زیان - 300.000( 4 ساد - 120.000( 3 زیان - 400.000( 2 زیان -200.000( 1
 

 زیان –ریا   200.000: 1گزینه -50پاسخ 
 تاضیح:

سا   شركت در  شد. لین  شته با ساد دل شركت  شركا تعلق می گیرد كه  صارتی به  ست؛ لز  1394پادلش تنها در  زیان گزلرش نماده ل
 لین رو پادلشی به شركا تعلق نمی گیرد.

(200.000) = 
1 
3  

 سهم علی = (600.000) ×

(400.000) = 
2 
3  

 سهم لحمد = (600.000) ×

 
 حسابدلری لجاره بلندمدت تاكیدی بر كدلم مارد لست؟-51سال  

 (مفهام رجحان محتای بر شکل و لصل1
 شکل بر محتای مفهام رجحان( 2
 ( مفهام رجحان محتای بر شکل3
 ( در برخی مالرد رجحان محتای بر شکل و نه در تمام مالرد4

 : مفهام رجحان محتای بر شکل3گزینه -51پاسخ 
 تاضیح:
 (هالجاره حسابدلريلیرلن)21 شماره لستاندلرد حسابدلري 13و  12طبق بند 

هايشاد. در مارد لجارهمي شناسایي آنها قاناني صرفًا شکل و نه لقتصادي لقعیتهايمحتال و و طبقو سایر رویدلدها  معامالت 
ست ممکن ليسرمایه شد كه ليگانه به لجاره قاناني شکل ل ست رل به مارد لجاره دلرلیي مالکیت كنندهلجاره با نیاورد، لما  د

صادي محتال و ولقعیتهاي ست آن مبین لجاره به مرباط لقت صفانه تقریبًا برلبر لرزش مبلغي با تعهد پردلخت كنندهلجاره كه ل  من
ضافه به دلرلیي صادي ، منافعمرباط مالي هزینه ل صل لقت صادي عمده بخش رل برلي مارد لجاره دلرلیي لز بکارگیري حا  عمر لقت

 كند.مي تحصیل آن
و بدین لرلئه كمتر لز ولقع ولحد تجاري و تعهدلت لقتصووادي نشوواد، منابع منعکس كنندهلجاره ترلزنامه ها درلجاره لین چنانچه 

سبتهاي ترتیب ساي دلرلیي عنالن سا به ، لز یكليسرمایه هايلجاره لنعکاس شاد. بنابرلینمي نیز مخدوش آن مالي ن  و لز 
 . لست مناسب ، در ترلزنامهبها در آیندهلجاره مبالغ تعهد پردلخت عنالن دیگر به
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سابدلری تركیب ولحد تجاری،  -52سال   صیلدر ح سهم ولحد تح صفانه دلرلییها و بدهیهای چنانچه  كننده لز لرزش من
شد، نحاه برخارد  ستاندلرد لیرلن با شرمایه گذلری طبق ل شده  شده بیش لز بهای تمام  صیل  شخیص ولحد تح ولحد قابل ت

تحصیل كننده نسبت به هر گانه مازلد باقی مانده)منفی(  پس لز لرزیابي مجدد  متناسب با لرزش منصفانه كدلم لست؟
 (لز دلرلیی های پالی قابل تشخیص كسر می شاد.1
 قابل تشخیص كسر می شاد. غیرجاری( لز دلرلیی های 2
 لز خالص دلرلیی های غیرپالی قابل تشخیص كسر می شاد. (3
 لز دلرلیی های غیرپالی قابل تشخیص كسر می شاد. (4
 

 : لز دلرلیی های غیرپالی قابل تشخیص كسر می شاد. 4 گزینه -52پاسخ 
 تاضیح:
 لیرلن)تركیبهای تجاری(: 19لستاندلرد حسابدلری شماره  50طبق بند 

صارتی صیلدر سهم ولحد تح صفانه دلرلییها و بدهیهای قابكه  شده كننده لز خالص لرزش من شتر لز بهای تمام  شخیص بی ل ت
 : تركیب باشد، خریدلر باید

شخیص و لندلزه صیلللف . ت شخیص ولحد تح شده تركیب رل شده و نیز لندلزهگیری دلرلییها و بدهیهای قابل ت گیری بهای تمام 
 مارد لرزیابی مجدد قرلر دهد، و

اسوووب لز لرزش منصوووفانه تعیین شوووده برلي دلرلییهاي غیرپالي قابل پس لز لرزیابي مجدد رل بطار متن ب. هرگانه مازلد باقیمانده
 تشخیص كسر كند.

 
 

سرمایه گذلر بیش لز  -53سال   سط ولحد فرعی به  شته تا سهام لنبا ساد  شده، تازیع  صارتی كه در روش بهای تمام  در 
 زمان تحصیل سرمایه گذلری باشد، مازلد چه نامیده می شاد؟

 امدلرلن(ساد قابل تازیع بین سه1
 ( برگشت لز سرمایه گذلری)ساد سهام تصفیه(2
 ( تعدیل سرمایه گذلری3
 ( تعدیل ساد لنباشته)یاد سهام تصفیه(4

 2 گزینه -53پاسخ 
تاضیح:
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 لفزلیش در ساد هر سهم یا كاهش زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقاه به سهام عادی چه نام دلرد؟-54سال  

 
 : ضد تقلیل2 گزینه -54پاسخ 

 تاضیح:
 لیرلن)ساد هر سهم(:  30پیاست لستاندلرد حسابدلری شماره  7بند  

ل به سوووهام عادي، حق هر چند سوووهام عادي بالقاه، در تاریخ گزلرشوووگري حق مشووواركت در سووواد رل ندلرد، لما در آینده با تبدی تقلیل:
شووواد، زیرل لین تبدیل سوووهم درنظر گرفته مي یافته هرمشووواركت در سووواد رل خالهد دلشوووت. بنابرلین، در محاسوووبه سووواد تقلیل

نیازهاي لطالعاتي  رو تقلیل بالقاه، با لین سهم رل كاهش دهد. لز تالند با لفزلیش تعدلد سهام، ساد تقسیمي متعلق به هرمي
 باشد.لرتباط مي در كنندگانلستفاده

 لیرلن)ساد هر سهم(:  30پیاست لستاندلرد حسابدلری شماره  9بند 
ساد تقلیل ضد تقلیل: سبه  سهام عادي بالقاه كه  یافته هردر محا شي لز عملیات  ساد هرسهم به دلیل رعایت لحتیاط، تنها  سهم نا
 شاد. ، درنظر گرفته ميدهدرل لفزلیش مي لومحا  تد درسهم ناشي لز عملیات  رل كاهش یا زیان هر حا  تدلوم در

 
 
 
 

منتشر نماده لست.  1/7/4X13ریا  در تاریخ  100.000به مبلغ لسمی  %12شركت سهامی)ج( لورلق قرضه -55سال  
ضه به مبلغ  سید بازده لی معاد   103.288لورلق قر سر ر سید كه تا تاریخ  شد. هزینه بهره  10به فروش ر شته با صد دل در

 كدلم لست؟)روش لستهالک نرخ بهره ماثر( 29/12/4X13هه در شش ما
 ریا  5164:  1 گزینه  -55پاسخ 

 تاضیح:

 = ریا  5.164
 

6 
12 

× 
10
% 

 هزینه بهره = 103.288 ×

 ( تقیلی4 ( ساد پایه هر سهم تقیلی یافته3 ( ضد تقیل2 یافتهقلیل(ساد هر سهم ت1
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