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اساهشرعالا
ش
حسابداری :
 )1گزینه  - 4با توجه به اطالعات مسااا ه بیای تماش هااده تای زات  12.000م ل ون ریال و عمر مف د آن  20سااال اسا
مانده ا ستیالک انبا هته در تاریخ  x4/01/01معادل  3.600م ل ون ریال ا س با توجه به اینکه دارایی هر سال معادل 600
م ل ون ریال م ستیلک خواهد هد بنابراین مانده ا ستیالک انبا هته حاکی از این ا س که دارایی  6سال از عمر آن گذ هته
اس
در تاریخ  x4/07/01تای زات به مبلغ  10.800م ل ون ریال تادید ارزیابی هاااده اسااا که باید طی باه مانده عمر مف د
دارایی معادل  13سال و  6ماه م ستیلک گردد با تق س م  10.800به عمر مف د باه مانده دارایی هزینه ا ستیالک ن مه دوش
سال  x4معادل  400م ل ون ریال خواهد بود و هزینه استیالک ن مه اول سال معادل  300م ل ون ریال اس که در ماموع
هزینه استیالک سال  x4معادل  700م ل ون ریال می باهد
 )2مطابق با مفاد استاندارد هماره  17گزینه  2صح ح اس
 )3گزینه  2صح ح اس  ،باتوجه به اینکه حساب تفاوت تسع ر ارز هرک دو تی در ابتدای سال معادل  50م ل ون ریال مانده
بستانکار دارد و مطابق با اطالعات مسا ه هرک دو تی در پایان سال  60م ل ون ریال زیان تسع ر ارز دارد بنابراین تا م زان
 50م ل ون ریال از حساب اندوخته تسع ر ارز و مابقی معادل  10م ل ون ریال به عنوان زیان تسع ر ارز هناسایی می گردد
 )4گزینه  1صااح ح اساا  ،با توجه به اینکه ا ف از نفوذ هابل مالحظه در هاارک ب برخوردار اساا از روز ارزز وی ه
استفاده می کن م:
از 400م ل ون ریال سود سال  x4هرک ب به د ل اینکه در ن مه سال سیم هرک ب خریداری هده ا س مبلغ 60
م ل ون ریال سیم هرک ا ف اس :
400*30%*6/12
بنابراین سند زیر در دفاتر هرک ا ف صادر خواهد هد:
سرمایه گذاری 60
درآمد 60
در تاریخ  X4/12/01مبلغ  50م ل ون ریال سود نقدی دریاف هده اس :
بانک 50
سرمایه گذاری 50
و در پایان سال سرمایه گذاری به م زان  10م ل ون ریال کاهش ارزز دارد:
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هزینه کاهش ارزز 10
ذخ ره کاهش ارزز 10
بنابراین در ماموع  50م ل ون ریال آثار سود و زیانی سرمایه گذاری هرک ا ف در ب اس
 )5گزینه  3صح ح اس
 )6گزینه  4صح ح اس
 )7گزینه  3صح ح اس
 )8گزینه  3صح ح ا س  ،فروز هرک فرعی ب به هرک ا صلی ا ف معادل  4300م ل ون ریال ا س که در پایان سال
معادل  2200م ل ون ریال در حسااااب موجودی کاشی هااارک ا ف اسا ا بنابراین معادل  2100م ل ون ریال از کاشهای
دریافتی از هرک ب به فروز ر س ده که با عنای به اینکه مطابق اطالعات م سا ه  10در صد باشی بیای تماش هده به
فروز می رسد بنابراین بیای تماش هده کاشی فروز رفته مزبور معادل  1900م ل ون ریال اس
)9گزینه  2صح ح اس  ،با توجه به اینکه مامع هزینه های انااش هده و برآوردی معادل  12.000ریال اس و درآمد پ مان
معادل  10.000ریال ا س بنابراین باید در همان سال معادل  2.000ریال زیان پ مان هنا سایی گردد و با توجه به پ شرف
درصد کار که معادل  50درصد اس (

6000
6000+6000

) باید از  10.000ریال ن ز معادل  5.000ریال هزینه هناسایی گردد ،بنابراین

در ماموع معادل  7000ریال بیای تماش هده فروز در صورت سود و زیان هناسایی می گردد
 )10گزینه  4صح ح اس
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)11گزینه  1صح ح ا س  ،مطابق با ت صویر فوق تغ ر طبقه از بلندمدت به جاری با توجه به اینکه ارزز بازار برای سرمایه
گذاری جاری استفاده خواهد هد مبنای انتقال مبلغ دفتری خواهد بود ،با توجه به اینکه مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت
در تاریخ انتقال  4600م ل ون ریال اس بنابراین گزینه  1صح ح اس
 )12گزینه  2صح ح اس
 )13گزینه  1صح ح اس
)14گزینه  3صح ح اس ،
با فرض اینکه خرید دارایی ها هم به صورت نقد صورت پذیرفته باهد:
مانده پایان دوره دارایی نساااب به اول دوره معادل  70.000م ل ون ریال افزایش دارد که با توجه به اینکه  5.000م ل ون
ریال خا ص افزایش ناهاای از تادید ارزیابی و  60.000م ل ون ریال خا ص کاهش ناهاای از فروز وجود دارد بنابراین مبلغ
 125.000م ل ون ریال خروج ناهی از خرید دارایی ثاب وجود دارد ،به عبارتی
70-5+60 =125
خا ص وجه نقد ناهاای از فروز دارایی ثاب معادل 50.000م ل ون ریال فروز می باهااد بنابراین خا ص جریان وجه نقد
ناهی از دارایی ثاب معادل  75.000ریال خروج می باهد
 )15گزینه  3صح ح اس
3

6

9

)(1200.000 ∗ 12)+(1000.000 ∗ 5.9 ∗ 12
)16گزینه  2صح ح ا س  ،چنانچه سرمایه گذاری کوتاه مدت تح عنوان سریع ا معامله در بازار طبقه بندی گردد باید بر
مبنای پرتفوی ذخ ره کاهش ارزز محا سبه گردد بنابراین ن ازی به محا سبه ذخ ره کاهش ارزز ندارد اما چنانچه به عنوان
سااایر ساارمایه گذاری های جاری طبقه بندی گردد باید ذخ ره کاهش ارزز بر مبنای هر ساارمایه گذاری به صااورت مازا
محاسبه هود که در این صورت برای سرمایه گذاری ا ف ن از به  4م ل ون ریال ذخ ره کاهش ارزز اس
 )17گزینه  4صح ح ا س  ،باتوجه به اینکه افزایش موجودی پایان دوره منار به افزایش سود سال اول هده ا س بنابراین
سود انبا هته سال اول باید به مبلغ  2500ریال کاهش داده هود و در سال دوش به د ل اینکه موجودی اول دوره ب شتر
هناسایی هده اس سود سال دوش به م زان  2500ریال کاهش خواهد یاف و در ماموع برسود انباهته سال دوش ه چ اثری
نخواهد داه
)18گزینه  2صح ح اس
 )19گزینه 1
 )20گزینه 4
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 )21گزینه  3صح ح اس  ،مخارج تام ن ما ی هابل احتساب از تاریخی که پروژه هروع گردیده اس تا پایان پروژه به مدت
 4ماه هابل احتساب به دارایی اس
10
)= 625
12
با توجه به اینکه 2000م ل ون ریال به مدت  4ماه سپرده هده اس که  3ماه آن در طول دوران پروژه بوده اس  ،باید سود
∗ (7500 ∗ 10%

این مدت از کل مخارج تام ن ما ی کسر گردد:
3
)= 22.5
12

∗ (2000 ∗ 4.5%

بنابراین  602.5عدد صح ح اس
)22گزینه  4صح ح اس  ،هسم تااری یا هسم جغراف ایی در صورتی باید به عنوان هسم هابل گزارز مشخص هود
که اکثر درآمد عمل اتی آن از فروز به مشتریان برون سازمانی عاید گردد ،و
ا ف درآمد عمل اتی حا صل از فروز به م شتریان برون سازمانی و معامالت با سایر ه سمتیا ،حداهل  10در صد جمع درآمد
تماش هسم ها اعم از برون سازمانی یا داخلی باهد ،یا
ب .نت اه عمل ات ه سم اعم از سود یا زیان حداهل  10در صد ماموع سود عمل اتی ه سمتیای سود ده یا ماموع زیان
عمل اتی هسمتیای زیان ده ،هر کداش که هدر مطلق آن بزرگتر اس  ،باهد ،یا
ج دارای یای آن حداهل  10درصد جمع دارای یای تماش هسمتیا باهد
ماموع سود تمامی هسمتیا  200می هود ( توجه اینکه هسمتیای  Eو  Fبه عنوان یک هسم واحد در نظر گرفته هده
اس ) که 10درصد آن برابر با  20اس
بنابراین هسمتیای  B C D E Fهسمتیای هابل گزارز هستند
 )23گزینه  1صح ح اس
مواد مورد ن از برای تو د 19000
+موجودی پایان دوره 3200
موجودی اول دوره 3800بنابراین مقدار خرید مواد مستق م معادل  18.400ک لوگرش اس
)24گزینه  1صح ح اس

* 2 =300.000

5.000.000+1.000.000
40

 )25گزینه  2صح ح اس  ،بعد از نقطه سر به سر به م زان حاه ه فروز هر مح صول( هزینه های متغ ر – ه م فروز)
به سود هرک اضافه خواهد هد ،بدون حل کردن فقط گزینه  2می تواند صح ح باهد
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15.000.000
= 1000
𝑃 − 50.000
با توجه به معاد ه فوق ه م معادل  65.000ریال اس و حاه ه فروز برابر با  15.000ریال خواهد بود
 )26گزینه  1صح ح ا س  ،ارزز فروز موجودی کاش بدون دوباره کاری معادل  45.600.000ریال ا س که اگر هرک
 6600.000هزینه کند ه م فروز آن معادل  12.500.000ریال افزایش می یابد (  )58.100.000-45.600.000بنابراین
معادل  5.900.000ریال به سود هرک افزوده خواهد هد ( )12.500.000-6600.000
 )27گزینه  2صح ح اس  ،هزینه های انااش هده برای بازرسی و دوباره کاری روی محصوشت مع وب  ،هزینه های انااش
هده مرتبط با فعا تیای بدون ارزز افزوده اس
 )28گزینه  3صح ح اس  ،با توجه به اینکه ماموع مواد و دستمزد هر دو کاشی در جریان ساخ معادل  15م ل ون ریال
اس و مانده حساب کاشی در جریان ساخ در ماموع معادل  18م ل ون ریال اس بنابراین معادل  3م ل ون ریال مربوط
به سربار اس و با عنای به اینکه ماموع دستمزد معادل  6م ل ون ریال اس بنابراین سربار معادل  50درصد دستمزد اس
 )29گزینه  4صح ح اس  ،نرخ بازده داخلی نرخی اس که خا ص ارزز فعلی سرمایه گذاری را صفر می کند
 )30گزینه  4صح ح اس

