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)  1گزینه -31
ایران، مازاد درآمد شناسایی شده انباشته پیمان بر مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشـرفت کـار تـا تـاریخ     9مطابق با استاندارد حسابداري شماره 

هاي دریافتنی منعکس شود. طور جداگانه تحت سرفصل حساببندي گردد و بهبازیافت پیمان طبقهترازنامه باید به عنوان مبلغ قابل 
)  4گزینه -32

گردد، بنابراین به انـدازه اخـتالف   اي، اجاره از نوع عملیاتی بوده و تنها رویداد فروش تجهیزات باید ثبت با توجه به عدم تحقق شرایط اجاره سرمایه
گردد. یان شناسایی میمبلغ دفتري و فروش ز

/زیان  / /   100 000 110 000 10 000
) 4گزینه -33

/قیمت تمام شده  /5 000 سال 10و عمر مفید 000
1/1/86 تجهیزات/ /5 000 000

/وجه نقد  /5 000 000

/استهالك انباشته در تاریخ تجدید ارزیابی  / / / 
5 000 000 3 1 500 000

10
/ارزش دفتري در تاریخ تجدید ارزیابی  / / / / / 5 000 000 1 500 000 3 500 000

1/1/89ثبت تجدید ارزیابی در 
100/ل هر سا90و 89در سال  گردد. ریال از مازاد به سود انباشته منتقل می000

/ /
700 000 100 000
7

700/تجهیزات  000
700/مازاد تجدید ارزیابی  000

/استهالك انباشته  /1 500 000
/تجهیزات  /1 500 000

500/در تاریخ فروش مانده مازاد که  شـود  شـود و زیـان فـروش از سـود انباشـته کسـر مـی       باشـد بـه سـود انباشـته منتقـل مـی      ریال مـی 000
/ / / / /   2 800 000 3 000 000 200 زیان فروش 000

)  2گزینه -34
x قیمت فروش نقدي فروش اقساطی 400

( ) قیمت فروش نقدي (x)بهاي تمام شده 260

x 260x 400 کل درآمد مالی

کل درآمد مالیدرآمد مالی تحقق یافته درآمد مالی تحقق نیافته 
x x     400 20 40 340
x    260 340 260 سود ناویژه 80

) 4گزینه -35
فروشد، تا زمانی که این دارایی نزد هایی را به مشارکت خاص میداراییایران، زمانی که شریک خاص 23مطابق با استاندارد حسابداري شماره 

ایی مشارکت خاص باقی بماند و به شرط اینکه مخاطرات و مزایاي عمده مالکانه انتقال یافته باشد، شریک خاص باید فقط آن بخش از سود را شناس
کند که قابل انتساب به سهم سایر شرکاي خاص است. 

100 30 30% =
) 4گزینه -36

شرط الزم کافی است. » دائمی بودن«براي کاهش ارزش، 
) 3گزینه -37

عمر باقیمانده 
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1/11/1391 موجودي کاال/ /14 400 000
/اسناد پرداختنی  /14 400 000

29/12/1391 اندوخته نقد تسعیر ارز/ /1 440 000( / / )  1200 13 200 12 000
/اسناد پرداختنی  /1 440 000

/اسناد پرداختنی تاریخ سر رسید  /15 840 000
/وجه نقد  /14 160 000

/اندوخته تسعیر ارز  /1 680 000
قانون محاسبات عمومی به حساب اندوخته تسعیر منظور و در 136هاي دولتی در اجراي ماده هاي ارزي شرکتها و بدهیعیر داراییتفاوت تس

بندي و در صورتی که مانده آن بدهکار باشد به سود و زیان دوره منظور صورت بستانکار بودن مانده آن در سر فصل حقوق صاحبان سهام طبقه
شود. می

91اندوخته تسعیر 92ته تسعیر اندوخ
/اول دوره  /1 440 0اول دوره 000

/ /1 680 000/ /1 440 000
/240 00029/12/91/ /1 440 000

) 1گزینه -38
کاهش اجباري سرمایه 

) 1گزینه -39
/گذاري جاري سرمایه /1 675 000

/گذاري بلندمدت سرمایه /1 675 000
175/مازاد تجدید ارزیابی  000

175/سود انباشته  000
) 3گزینه -40

ایران، براي محاسبه مالیات بر درآمد دوره میانی از نرخ موثر مالیاتی مورد انتظار براي دوره مالی ساالنه 22مطابق با استاندارد حسابداري شماره 
شود. گردد، زیرا طبق قانون، مالیات عملکرد براي دوره ساالنه محاسبه میمحاسبه می

/ /400 000 25 00 000% =1
) 2گزینه -41

هایی از قبیل مزایاي بازنشستگی و بیمه عمر جهت ایفاي تعهدات ایران به منظور سنجش توان مالی طرح27مطابق با استاندارد حسابداري شماره 
گیرد. هاي آماري، احتماالت و ریاضیات کاربردي و با استفاده از مکانیزه اکچوئري صورت میمذکور، محاسباتی بر اساس روشهايمربوط به طرح

هاي مالی طرح باشد اما به موجب این استاندارد به عنوان بدهی در صورتاگرچه ارزش فعلی مزایاي بازنشستگی مبتنی به اکچوئري تعهد طرح می
گردد. هاي توضیحی افشا میبلکه در زیر ترازنامه و یادداشتشودشناسایی نمی

) 1گزینه -42
گیرد. نویسی مالك عمل قرار میهاي سهامی عام، تاریخ اتمام پدیدهدر تعیین میانگین موزون تعداد سهام عادي در شرکت

) 2گزینه -43

سود و زیان دوره     صاحبان سهام حقوق 
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91تجدید ارزیابی 90مازاد سال 90هزینه سال 90تجدید ارزیابی شال بهاي تمام شده نام شرکت 
11/بتا  000/10 000/1 000/9 000

12/گاما  000/13 200/1 200/12 800
15/الندا  000/16 500/1 500/18 000
8/دلتا  000/7 800200/8 400

91مازاد سال 91هزینه سال 91درآمد 
1/بتا  000

)گاما  )400
1/الندا  500
400دلتا 

1000هزینه 
/مانده مازاد  /    1200 1500 400 1 500 400 4 200

) 4گزینه -44
فعالیت عملیاتی 

) 4گزینه -45
/کاالي مفقودي  / 10 500 000 20 00000% = 2/1 /

موجودي کاال 
/بهاي تمام شده  /10 000 000/ /2 100 000 کاالي مفقودي
500/حمل و بیمه  000
100/هزینه تخلیه  000/ /6 800 ب ت ك ف 000

/موجودي پایان دوره  /1 700 000
)قیمت تمام شده  / / / / / / ) / /     80 10 000 000 500 000 2 100 000 100 000 6 800 000%

) 3گزینه -46

    

  

60 300 150 200

ــی از مــازاد  10 ــیر ناش تغی

60 افزایش سرمایه
300 تغییر ناشی از دور انباشته 150

تغییر ناشی از مازادها
حقوق صاحبان سهام 600400

کل تغییر 200
290300 گري قبلی سود جامع از تاریخ گزارش10

) 1گزینه -47
) 4گزینه -48

موجودي کاال 
150/اول دوره  000

700/خرید  000/640 ب ت ك ف 000

210/موجودي پایان دوره  0000
25%نسبت سود به بها 
x125فروش             

ب ت ك ف      
( )

x

100

25
 
1
5

ســود
فــروش
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800/فروش                               000/ / /  210 000 140 000 70 زیان 000

/ب ت ك ف  ( / ) /   
1800 000 800 000 640 000
5

) 3گزینه -49
/ /      2 000 5000 500 1 000 100 500 درآمد فروش 8100

) 3گزینه -50
گذاري در شرکت فرعی داده شده است. لذا توان برداشت کرد که اطالعات شرکت اصلی قبل از ثبت سرمایهها، میدر سوال فوق با توجه به گزینه

ها کسر گردد. مع داراییمیلیون ریال از ج58نباید مبلغ 
 هاي اصلی ارزش دفتري دارایی100
 هاي فرعی ارزش منصفانه دارایی60
 سرقفلی تلفیق4
هاي تلفیقدارایی164

( )   58 90 60 سرقفلی4%
) 4گزینه -51

( ) ( )     150 80 100 40 20 222% سود ویژه تلفیقی %
) 3گزینه -52

/ / / / / /   4 000 000 350 000 150 000 4 200 هاي فرعی ارزش منصفانه دارایی000
/ / ( / ) /   1 600 000 30 4200 000 340 سرقفلی 000%

) 2گزینه -53
در مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی سود فقط زمانی ایجاد خواهد شد که عایدي شرکت از محل درآمد فروش بیش از بهاي جایگزینی جاري قلم 

فروخته شده باشد. 
/ /  1 500 1 300 سود200

)4گزینه-54
)1گزینه -55

)1گزینه -56
OI / CM /
CM CM

    
200 00025 800 نسبت حاشیه ایمنی 000%

CM / TR / /
TR TR

    
800 00040 2 000 نسبت حاشیه فروش 000%

CM /OL OL OL
OI /

    
800 000 4
200 000

باشد، بنابراین اگر سود درصد در سود میx4درصد در فروش منجر به افزایش xبنابراین افزایش 4از آنجا که درجه اهرم عملیاتی برابر است با 
افزایش یافته . %30افزایش یافته باشد، فروش 120%

/ / / / /  2 000 000 1 3 2 600 فروش 000
) 1گزینه -57

CM   160 10 الف 6
CM   20 10 ب10

کاهش پیش دریافت وجه نقد دریافتی  مطالبات سوخت شده افزایش حساب دریافتنی  هزینه مطالبات
مشکوك الوصول 

مطالبات سوخت شده 

CM ( ) ( ) /    6 90 10 10 6 4% ترکیبی %
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F I / /Q Q /
CM /

 
   

48 000 12 800 9 500
6 ترکیــــــبی4

) 2گزینه -58
سیستم ادواري و دائمی نتیجه یکسانی دارد. 2در هر FIFOروش 

/ 3 موجودي اول دوره 000
( ) ( ) /    100 30 500 40 23 FiFo/بهاي تمام شده 000 24 4/خرید 000 1

/ / /  45 000 23 000 22 FiFo/18بهاي 000 6/خرید 000 1
/45 موجودي آماده فروش 000

( ) ( ) /    300 60 300 40 30 LiFoبهاي تمام شده 000
/ / /  45 000 30 000 15 LiFoموجودي 000

) 1گزینه -59
باشد. میLiFoبیشتر از FiFoاز حل سوال قبل مشخص است که موجودي پایان دوره 

) 4گزینه -60
) 1گزینه -62

مواد مصرفیدستمزد       سربار             هزینه تولید       
780120360 مواد مصرفی

مواد اول دورهخرید مواد       مواد پایان دوره     مواد مصرفی 
30080       خرید مواد60

) 4گزینه -63
در جریان ساخت اول دوره هاي تولید  هزینهدر جریان پایان دوره بهاي تمام شده کاالي ساخته شده    

  20 780 8 792
کاالي ساخته شده اول دوره بهاي کاالي ساخته شده کاالي ساته شده پایان دوره بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

  125 792 145 772
) 1گزینه -64

باشد. غیرقابل کنترل میها به قابل کنترل و بندي هزینهحسابداري سنجش مسئولیت مستلزم طبقه
) 2گزینه -65
؟؟؟ - 66

 /ساعت کار واقعی           و         300 / 24 300 هزینه واقعی 000
/ /

 
24 300 000 8100
3000

نرخ واقعی 

انحراف نرخ نرخ استاندارد) (نرخ واقعی ساعت واقعی 
3000)8100 (نرخ استاندارد/ / 2 100 000

باشد. ها موجود نمیپاسخ در گزینه
) 3گزینه -67

گردد. یابی فرامتغیر یا درون داد تنها مواد مستقیم به حساب بهاي تمام شده منظور میدر روش هزینه
) 2گزینه -68

باشند. دوره میهاي ثابت تولید هزینه هاي ثابت تولید به عنوان هزینه تولید و در سیستم بهایابی متغیر هزینهدر روش بهایابی جذبی هزینه
) 4گزینه -69

در صورتی که تولید واقعی کمتر از ظرفیت عملی باشد، محاسبه هزینه جذب نشده ضرورت دارد. 
) 4گزینه -70

 مواد مصرفی 300

 خرید مواد320

 نرخ استاندارد 7400

درصد ترکیب
واقعی

درصد ترکیب 
استاندارد 

نرخ استاندارد 
مواد 

مصرف واقعی 
کل مواد 
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0

  انحراف ترکیب مواد

( )     
100 110400 10 100
400 400

Aانحراف ترکیب ماده 

( )     
300 290400 8 80
400 400

Bانحراف ترکیب ماده 

20 انحراف ترکیب کل مواد
) 2گزینه -71

FQ
p v




/ / /1 000 000 هزینه ثابت کل 000
/ / 800 000 هزینه ثابت نقدي 000

p / 100 000
v / 60 000

) 3گزینه -72
oLمفهوم   %50یابد، جهت افزایش درصد افزایش میx2درصد افزایش دهد، سود برابر xبدین معنی است که اگر شرکت فروش خود را 2

افزایش یابد. %25ید فروش بامی15به 10در سود یعنی از 
) 1گزینه -73

( / )  4000 80 1 250 معادل آحاد5000%

/
/

 
5000 4 000
1 25

تعداد واحد دریافتی

) 1گزینه -74
F CM OI CM
OI OI OI


     20 20 1 20% % %
CM /
OI

 1 2

)3گزینه -75
) 4گزینه -76

شرکت عبارت است از بهاي تفاضلی تولید و انتقال به عالوه هزینه فرصت واحد فروشنده  1قسمت 2حداقل قیمت انتقالی کاال بین 
) 2گزینه -77

باشد. ها نمیپاسخ در گزینه-78
ها انحرافات را ذکر نموده است. است اما گزینهسوال بهاي مواد واقعی مطرح شده در 
) 2گزینه -79

انحراف کل دستمزدانحراف نرخ انحراف کارایی 

/نرخ دستمزد )ساعت استانداردساعت واقعی ( 50 انحراف کل دستمزد انحراف کارایی 000
/ساعت استانداردساعت واقعی( ( 50 000 150

/ /  
50 000 300 100 000
150

انحراف کارایی سربار متغیر 

) 4گزینه -80
x x x     0 250 44200 80 اضافه جذب سربار260
/ x x x      0 40 000 100 44200 80 انحراف هزینه سربار210

) 1گزینه -81

b

b

/ / /Q /
/ /
/ /Q /

/ /

 


 


1 000 000 000 25 000
100 000 60 000
800 000 000 20 000

100 000 60 000

کــل

ــدي نق
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ها موجود نیست پاسخ در گزینه-82
مشروط مقبول با بند تاکید بر مطلب خاص ابهام با اهمیت اگر افشا نشود ابهام با اهمیت اگر افشا شود 

) 2گزینه -83
) 4گزینه -84
) 1گزینه -85
) 4گزینه -86
) 1گزینه -87
) 4گزینه -88
) 3گزینه -89
) 1گزینه -90
) 2گزینه -91
) 4گزینه -92
) 4گزینه -93
؟؟؟ -94

ها ناشی از کاهش هاي ارزي مربوط به تحصیل و ساخت دارایی، تفاوت تسعید بدهی29، بند 16مطابق با اصالحیه استاندارد حسابداري شماره 
فاوت تسعید به بهاي تمام شده باشد و در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. این ت%20شدید ریال در صورتی که کاهش ارزش ریال حداقل 

شود. دارایی اضافه می
باشد. ها موجود نمیشود که در گزینهموضوع فوق تحریف است و با توجه به با اهمیت آن، گزارش صرفا از نوع مشروط می

) 1گزینه -95
) 4گزینه -96

گذاري به روش ارزش ویژه افشا تهیه گردد و یا حساب سرمایه» مجموعه«هاي مالی باید صورتاگر واحد تجاري داراي شرکت وابسته باشد می
بوده است. » فرعی«گردد، به نظر منظور طراح سوال 

) 3گزینه -97
باشد. ها موجود نمیپاسخ در گزینه-98

عدم اظهارنظر –ابهام اساسی 
) 2گزینه -99

) 3گزینه -100
) 4گزینه -101
) 3گزینه -102
) 4گزینه -103
) 3گزینه -104
) 2گزینه -105


