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  صحیح است.  2. گزینه 1
گزارش می شود. فروش اصلی بـه فرعـی در تلفیـق     فروش به شرکت هاي غیرعضودر صورت هاي مالی تلفیقی، مبلغ فروش به اندازه 

  حذف می شود.

  

  صحیح است. 1 . گزینه2
  است: مستقلچون شعبه 

2000=12000
  = سود تحقق نیافته مربوط به اول دوره12000 - 1.2

  4000=24000
  = سود تحقق نیافته مربوط به کاالي ارسالی طی دوره24000 -1.2

1000  =6000*6000
(12000   = سود تحقق نیافته پایان دوره (24000

  

  صحیح است. 3. گزینه 3
  :تغییر در برآورد به حساب می آیدتغییر عمر مفید، 

20000  =240000
  = استهالك هر سال  12

105000  =20000
4   استهالك انباشته در تاریخ تغییر در برآورد=  )20000*5(+)(

  = ارزش دفتري در تاریخ تغییر عمر مفید 105000-240000=135000

27000  ) =135000
  = استهالك ساالنه بعد از تغییر در برآورد )5

6.75  =27000
  ماه 3= هزینه استهالك  4



  ندارد. د صحیح وجو. گزینه 4
  ثبت زمان انتشار:
  939000بانک                      

  61000کسر اوراق قرضه   
  1000000اوراق قرضه پرداختنی                       

  ماه 6= هزینه بهره واقعی ]) %939000 * 10/( 2 [=  46950

  ماه 6= بهره قابل پرداخت ]) 1000000*  9%/ ( 2[= 45000  
  ثبت پایان شهریور:

  46950هزینه بهره           
  45000بهره پرداختنی                   

  1950کسر اوراق قرضه                  

  = ارزش دفتري اوراق قرضه در پایان شهریور 939000+  1950=   940950  
  

  صحیح است.  2. گزینه 5
  

ممتازسهام    سهام عادي 
معوق -سود سهام ممتاز   1000001  
جاري -سود سهام ممتاز  1000002  

 500003  باقی مانده سود متعلق به سهامداران عادي
 50000 200000 جمع

100000  =10 × %1000000 )1  
100000  =10 × %1000000  )2  

50000  =200000 –  250000 )3  

  

  صحیح است.  4. گزینه 6
  هنگامی که دوره اجاره کمتر از عمر اقتصادي برآوردي دارایی باشد، باید دو ارزش را در نظر داشت: 

  ) ارزش باقی مانده در پایان مدت اجاره1
  ) ارزش باقی مانده در پایان عمر اقتصادي دارایی2

مانده در پایان مدت قرارداد در هر صورت به  سرمایه اي شده باشد، مورد اجاره و ارزش باقی 2و  1اگر اجاره سرمایه اي با شرط هاي 
  اجاره کننده تعلق خواهد داشت و بنابراین ارزش باقیمانده در پایان مدت اجاره بر حسابداري اجاره کننده و اجاره دهنده تاثیر ندارد.



صورت جهت اطمینان از سالمت نگاه سرمایه اي شده باشد (مانند این سوال)، در این  5و  4، 3اگر اجاره سرمایه اي بر اساس شرط هاي 
   از ارزش باقیمانده را تضمین کند. بخشییا  تمامداشتن دارایی توسط اجاره کننده، معموال توافقات اجاره از اجاره کننده می خواهد 

  
  صحیح است. 2گزینه . 7

) ارزیـابی  غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدیددرآمد افزایش مبلغ دفتري یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (
مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه بندي می شود و در صـورت  

شد که بـه عنـوان هزینـه    انعکاس می یابد. هرگاه افزایش مزبور عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی با سود و زیان جامع
شناسایی گردیده است، در این صورت این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان درآمد به 

  سود و زیان دوره منظور شود.
می شود. هرگاه کاهش مزبور عکـس  کاهش مبلغ دفتري یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه شناسایی 

یک افزایش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شده است. در این صورت، این کاهش باید تـا  
 یان جامعصورت سود و زمیزان مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدي ارزیابی منظور گردد و در 

  انعکاس یابد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود.
  

  در این حالت ثبت هاي هر سال به صورت زیر است:با توجه به توضیحات فوق، 
  زمان سرمایه گذاري:

  100سرمایه گذاري     
  100بانک                               

  
  :X2پایان سال 

  40سرمایه گذاري       
  40مازاد تجدید ارزیابی                       

  
  :X3پایان سال 

  30مازاد تجدي ارزیابی      
  30سرمایه گذاري                             

  
 :X4پایان سال 

  10مازاد تجدید ارزیابی        
  20هزینه کاهش ارزش          

  30سرمایه گذاري                                        
  



 :X5پایان سال 

  12سرمایه گذاري                
  12        درآمد ناشی از افزایش ارزش          

  
  
  صحیح است. 4. گزینه 8

 در  اقلیـت   سـهم   عنـوان   به باید  ترازنامه  تاریخ در  اقلیت  به  انتساب  قابل  داراییهاي  خالصایران،  18طبق استاندارد حسابداري شماره 
  .شود ارائه اصلی تجاري واحد سهام صاحبان حقوق از جدا حقوق صاحبان سهام  بخش در ، تلفیقی  ترازنامه

  

  صحیح است. 1گزینه  . 9
داراییهـاي   ”عنوان  با 31طبق استاندارد حسابداري شماره   که  فرعی  تجاري  در واحدهاي  گذاري ، سرمایه جداگانه  مالی  در صورتهاي

عنوان نگهداري شده براي   قالب یک مجموعه واحد، به  طور مستقل یا در  ، به“براي فروش و عملیات متوقف شدهغیرجاري نگهداري شده 
  با رویه  و منطبق  تجدید ارزیابی  مبالغیا   در ارزش کسر ذخیره کاهش دائمی از پس شده تمام  بهاي  به  باید بندي نشده است فروش طبقه

  حسـابداري  ”  عنـوان  بـا  15  شـماره   اسـتاندارد حسـابداري    طبق بلندمدت  گذاریهاي ورد سرمایهگذار در م واحد سرمایه  حسابداري
عنـوان   بـا  31گذاري در واحدهاي تجاري فرعی که طبـق اسـتاندارد حسـابداري شـماره      با سرمایه .شود منعکس“  گذاریها سرمایه

عنـوان   قالب یک مجموعـه واحـد، بـه    طور مستقل یا در ، به“داراییهاي غیرجاري نگهداري شده براي فروش و عملیات متوقف شده ”
  .بندي شده است باید طبق استاندارد یاد شده برخورد شود نگهداري شده براي فروش طبقه

  

  صحیح است. 3. گزینه 10
بایـد بـا اسـتفاده از    ، واحد پول یک اقتصاد با تورم حاد نیستنتایج عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاري که واحد پول عملیاتی آن، 

  روشهاي زیر به یک واحد پول گزارشگري متفاوت تسعیر شود:

  از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود، استفادها باي) باید  ارقام مقایسه جملهز االف) داراییها و بدهیها (
  از نرخ ارز در تاریخ معامالت تسعیر شود، و استفادها باي) باید  ارقام مقایسه جملهز اها ( ب) درآمدها و هزینه

  سود و زیان جامع شناسایی شود. صورتج) تمام تفاوتهاي تسعیر حاصل باید در 

  

  صحیح است. 2گزینه . 11
  .به شمار می رود حقوق صاحبان سهامجزء است که  دائمییک حساب امتیاز سهام (سهام پاداشی) که به مدیران اعطا می شود، 

  

  صحیح است.  3گزینه . 12



دسـت دهـد،    تجاري وابسته را از مالحظه خود بر واحد گذار نفوذ قابل اگر واحد سرمایهحسابداري ایران،  20طبق استاندارد شماره 
طریق  تجاري وابسته را که از رابطه با واحد هاي منعکس در سرفصل حقوق صاحبان سهام در مانده مازاد تجدید ارزیابی و سایر اندوخته

  .کند منتقل می سود و زیان انباشتهسود و زیان جامع شناسایی شده است، به 
  

  صحیح است. 1. گزینه 13
 سهم با متناسب باید فرعی تجاري واحدهاي داراییهاي خالص از اقلیت به انتساب قابل سهمحسابداري ایران،  18مطابق استاندارد شماره 

 حقـوق  در تغییـرات  از آنان سهمعالوه  به تحصیل تاریخ در فرعی تجاري واحد تشخیص قابل داراییهاي خالص منصفانه ارزش ازآنان 
  .شود محاسبه بعد به تجاري واحد تحصیل تاریخ از سرمایه صاحبان

  
  صحیح است. 4. گزینه 14

در   جـاري   و بـدهیهاي   جاري  داراییهاي  عنوان به  و بدهی  دارایی  اقالم  برخی  بندي قهطبحسابداري ایران،  14طبق استاندارد شماره 
یا   خاص  حسابداري  استانداردهاي  داراییها و بدهیها مشمول  و ارائـه  بندي طبقه  با نحوه  درارتباط  که  تجاري  از واحدهاي  دسته  مورد آن

  باشـد، الزامـی    طوالنی  یا خیلی  آنها نامشخص  لیاتیعم  چرخه  که  تجاري  از واحدهاي  دسته  و نیز آن  است  مشخص  آمره  مفاد قوانین
  . نیست

  

  صحیح است. 1. گزینه 15
 اصـلی  تجـاري  واحد در گذاران سرمایه ، تلفیقی مالی صورتهاي اصلی کنندگان استفادهحسابداري ایران،  18طبق استاندارد شماره 

 صـورتهاي  ، حـال  این با . دارند منافعی نیز تجاري واحدهاي گروه در ، اصلی تجاري واحد در خود منافع طریق از آنان زیرا هستند

 طلب وثیقه که دهندگانی وام یا ران بستانکا ، مثال براي . آورد می فراهم کنندگان استفاده سایر براي مفیدي اطالعات ، تلفیقی مالی

  . دارند مربوط تجاري واحد مالی صورتهاي به مراجعه به نیاز دارد قرار گروه تجاري واحدهاي از یکی در آنها

 

  صحیح است. 3. گزینه 16
به انجام خدمت تفسیر نمود. به همین ترتیب مـی تـوان   حساب صورت وضعیت ارسالی را می توان به عنوان میزان ریالی تعهد پیمانکار 

تعبیر کرد. در نتیجه حساب صـورت  حساب پیمان در جریان پیشرفت را به عنوان میزان ریالی خدمت انجام شده توسط پیمانکار تا بحال 
وضعیت ارسالی و حساب پیمان در جریان پیشرفت در ترازنامه پیمانکار (فروشنده) می تواند در مقابل هم تهاتر گردد. چنانچه مجمـوع  

قالب دارایی  پیمان در جریان پیشرفت و سود تا مقطع فعلی، از صورت وضعیت ارسالی تا این تاریخ بیشتر باشد، مبلغ خالص بدهکار در
در صورتی که عکس این . در ترازنامه گزارش می گردد زیرا حاکی از مبلغی است که در صورت وضعیت هاي بعدي بازیافت خواهد شد

مدعا صادق باشد، مبلغ خالص بستانکار در ترازنامه به عنوان بدهی گزارش خواهد شد و حاکی از تعهدات انجام نشده در قبال مشتریان 
الزم به ذکر است که آن بخش از مخارج تحمل شده پیمان که با فعالیت آتی مرتبط است، به شرط آنکه بازیافت آن محتمل  خواهد بود.

  باشد به عنوان دارایی شناسایی و تحت سرفصل پیمان در جریان پیشرفت در ترازنامه گزارش خواهد شد. 
  



  صحیح است.  1. گزینه  17
 1

  = الف 2
1ج   

  = ب   3
  + ب +  الف = ج  1

  1
3= ب  و      8

1ج  = ج  +  1                =ج    8
3     +1

2  

  جمع        ج                 ب              الف                                                   
  8600                                                                      کل سود                

  )  600(              300 3        2002        1001                     سود تضمین  
  8000                                  مانده                                                        

  )8000(         3000 6      1000 5      4000 4     تقسیم به نسبت معین

  0               3300        1200         4100            سهم هر شریک    

100=10× %1000 )1  
200=10× %2000 )2  
300=10× %3000 )3  

4000=   1
2  ×8000 )4  

1000= 1
8   ×8000 )5  

3000=   3
8  ×8000 )6  

 

صحیح است.  2گزینه   .18  
  ایران (پیوست استانداردهاي حسابداري ایران):مطابق مبانی نظري گزارشگري مالی 



 

 

 

.صحیح است  3گزینه   .19  
هزار سهم  1200درصد)  و با توجه به اینکه تعداد  پایان دوره سهام  50چون به ازاي هر دو سهم یک سهم به سهامداران داده خواهد شد (

 می باشد:
800  =1200

    = تعداد سهام در ابتداي دوره 1.5

خصوصیات کیفی مرتبط با 
محتواي اطالعات

مربوط بودن

انتخاب خاصه

ارزش پیش بینی کنندگی و  
تأیید کنندگی

قابل اتکا بودن                       

احتیاط

بیطرفی

صادقانه بودن رجحان محتوا بر شکل

کامل بودن

خصوصیات کیفی مرتبط با 
ارائه اطالعات

قابل مقایسه بودن

افشاء

ثبات رویه

قابل فهم بودن

توان استفاده کنندگان

ادغام و طبقه بندي 
اطالعات 



  
مجموع	ارزش	منصفانه	سهام	موجود	بالفاصله	قبل	از	تصویب	انتشار	حق	تقدم مجموع	عواید	حاصل	از	اعمال	حق	تقدم

تعداد	سهام	موجود	بعد	از	اعمال	حق	تقدم
  = ارزش منصفانه نظري هر سهم بالفاصله پس از تصویب انتشار حق تقدم 

  
2500  =(800∗3000) (400∗1500)

  ر سهم بالفاصله پس از تصویب انتشار حق تقدم= ارزش منصفانه نظري ه 1200
  

ارزش	منصفانه	هر	سهم	بالفاصله	قبل	از	تصویب	انتشار	حق	تقدم	خرید	سهام
ارزش	منصفانه	نظري	هر	سهم	بالفاصله	پس	از	تصویب	انتشار	حق	تقدم	خرید	سهام

  = عامل تعدیل 

  
1.2  =3000

  = عامل تعدیل 2500
  مورد تعدیل قرار می گیرد.تعداد سهام جاري معادل عنصر جایزه 

  
1080   =)6

12*1200 + ()6
  میانگین موزون=  )800*1.2*  12

  

  

  صحیح است. 1. گزینه 20
 11/03/1391حسابرسی (که در تـاریخ   ساالنه سازمان مجمع عمومی 27/06/1390نمودن مصوبه مورخ  در راستاي اجرایی

ها و نهادهاي مالی ثبت شـده   آن گروه از شرکت"گرفت) مبنی بر اینکه یی قرار دارا و ياقتصاد امور محترمر یوزمورد تأیید 
هاي فرعی و وابسته مربوط  ها، شرکت شوند و به تبع آن اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می نزد سازمان بورس و

المللی گزارشـگري مـالی    هاي مالی خود از استانداردهاي بین از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورت
بـه تصـویب    21/10/1392المللی گزارشگري مـالی، کـه در تـاریخ     کارگیري استانداردهاي بین ، مصوبه به"استفاده نمایند

  :گردیدمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به شرح زیر ابالغ  هیئت
ها، هاي فرعی و وابسته آناوراق بهادار و به تبع آن، شرکتکلیه شرکتها و نهادهاي مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و "

یـا   "تلفیقـی "هاي مالی  به تهیه صورت مجاز شود،و بعد از آن شروع می 01/01/1392هاي مالی که از تاریخ  در تهیه صورت
هاي مـالی شـرکت    در این خصوص صورت باشند. می (IFRS) المللی گزارشگري مالیمبتنی بر استانداردهاي بین "مجموعه"

هـاي مـالی    مطابق با استانداردهاي حسابداري ایران تهیه و ارایه شود و لزومی به تهیه و ارائه صورت باید(جداگانه)  اصلی
هاي مالی تلفیقی خود را بـر  به عبارت دیگر، ناشرانی که صورت . ( باشد نمیحسابداري ایران تلفیقی بر اساس استانداردهاي 

هاي مالی جداگانه خـود را بـر اسـاس اسـتانداردهاي     نمایند، باید صورتالمللی تهیه و ارایه میاساس استانداردهاي بین
هـاي مـالی شـرکت اصـلی (جداگانـه) مطـابق بـا         بدیهی است تهیه و ارایه صورتحسابداراي ایران تهیه و ارایه کنند).  

 ن مکمل بالمانع است. المللی گزارشگري مالی به عنوااستانداردهاي بین
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  )1393(سرمایه اول دوره سال  1392= سرمایه پایان دوره  5000 -  1000=  4000 
  1393= سرمایه پایان دوره سال  14000 – 2000=  12000  

   سرمایه پایان دوره= سود تقسیم شده- برداشت- سرمایه گذاري مجدد +سود خالص+ سرمایه اول دوره
4000+سود خالص+ 1000 -3000 -2000= 12000    

= سود خالص 12000  
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بندي مجدد حسابهاي تشکیل  که مبین طبقه حقوق صاحبان سرمایهتغییرات در چارچوب ایران،  2طبق استاندارد حسابداري شماره 
  هایی از آن عبارتند از؛  شود که نمونه باشد، در زمره معامالت غیر نقدي مستلزم افشاء تلقی نمی دهنده حقوق صاحبان سرمایه می

 افزایش سرمایه از محل اندوخته -

 تخصیص اندوخته از محل سود انباشته -
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 هرگونـه  افشـاي  همچنین و مالی صورتهاي  هتهی در رفته بکار ي حسابدار هاي رویه افشاي ، بودن مقایسه قابل شرطهاي شپی از یکی

 بـراي  حسـابداري  هاي رویه بین ت تفاو باشند قادر باید کنندگان استفاده .باشد می تغییراتی چنین ت اثرا و ها رویه آن در تغییرات

 توسـط  کـه  را هایی رویه و شده گرفته بکار مختلف هاي دوره طی تجاري واحد یک توسط که را مشابه یدادهاي رو سایر و معامالت

  .دهند تشخیص ، است شده اتخاذ مختلف تجاري واحدهاي
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 تلفیقی مالی صورتهاي مورد در را "(شخصیت) تجاري واحد تئوري " کمیتهحسابداري ایران،  18مطابق پیوست استاندارد شماره 

  .است پذیرفته
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نرخ	استهالك	به	روش	نزولی	مضاعف =   2	برابرمعکوس	خط	مستقیم	

                             n=1020 % =2 × 1  = نرخ استهالك  
풏(풏 ퟏ)

ퟐ
 = ퟏퟎ∗ퟏퟏ

ퟐ
  = مجموع سنوات 55 = 

= هزینه استهالك سال دوم به روش مجموع سنوات 9
55  ) =440000* ( 72000 

  

  *کایـــــــــزنی باشید*


