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آزمون حسابدار مالی خبره 1400

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

موضوع :حسابداری

 -1طبق الزامات استاندارد حسابداری شمارۀ  1باعنوان «ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده »)۱۳۹۷

اصالح اشتباه یا تغییر رویۀ حسابداری (تعدیالت سنواتی) درکدام یک از صورتهای مالی منعکس

میشود؟

 )1گردش حساب سود (زیان) انباشته ذیل صورت سود و زیان
 )2صورت سود و زیان جامع

 )3صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 )4گزینههای  1و 2

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  108استاندارد حسابداری شماره ( 1تجدیدنظر شده :)1397

بنــد  .108واحــد تجــاری در صــورت تغییــرات حقــوق مالکانــه را بایــد طبــق الزامــات بنــد  9ارائــه کنــد .صــورت

تغییــرات در حقــوق مالکانــه شــامل اطالعــات زیــر اســت:

الــف .مجمــوع ســود و زیــان جامــع دوره کــه جمــع مبالــغ قابــل انتســاب بــه مالــکان واحــد تجــاری اصلــی و
منافــع فاقــد حــق کنتــرل را جداگانــه نشــان میدهــد.

ـری بــه گذشــته یــا تجدیــد ارائــه بــا
ب .بــرای هــر یــک از اجــزای حقــوق مالکانــه ،آثــار بهکارگیــری بــا تسـ ّ
تســری بــه گذشــته کــه طبــق اســتاندارد حســابداری  34شناســایی میشــود.

پ .بــرای هریــک از اجــزای حقــوق مالکانــه ،صــورت تطبیــق مبالــغ دفتــری ابتــدا و پایــان دوره کــه بهطــور
جداگانــه تغییــرات مــوارد زیــر را افشــا میکنــد:
 .1سود یا زیان دوره

 .2سایر اقالم سود و زیان جامع

 .3معامــات بــا مالــکان بهعنــوان مالــک ،کــه بهطــور جداگانــه آوردۀ مالــکان و توزیــع منابــع بیــن آنهــا

و تغییــر منافــع مالکیــت در واحدهــای تجــاری فرعــی کــه موجــب از دســت دادن کنتــرل نمیشــود
را نشــان میدهــد.
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 -2طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 1باعنوان «ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ،»)۱۳۹۷
کدامیک از موارد زیر جزو اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع نیست؟

 )1تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی
)2درآمد ناشی از فروشهای نسیه

 )3تجدید اندازهگیری طرحهای با مزایای معین

 )4سود و زیان ناشی از تسعیر صورتهای مالی عملیات خارجی

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  7استاندارد حسابداری شماره ( 1تجدید نظر شده :)1397
بند -7اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع ،شامل موارد زیر است:

الــف .تغییــرات در مــازاد تجدیــد ارزیابــی (بــه اســتاندارد حســابداری  11داراییهــای ثابــت مشــهود ،اســتاندارد

حســابداری  17داراییهــای نامشــهود و اســتاندارد حســابداری  15حســابداری ســرمایهگذاریها مراجعــه شــود)

ب .تجدیــد اندازهگیــری طرحهــای بــا مزایــای معیــن (بــه اســتاندارد حســابداری  33مزایــای بازنشســتگی کارکنــان

مراجعه شــود)

پ .ســود و زیــان ناشــی از تســعیر صورتهــای مالــی عملیــات خارجــی (بــه اســتاندارد حســابداری  16آثــار تغییــر
در نــرخ ارز مراجعــه شــود).
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موضوع :حسابداری

 -3طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 1باعنوان «ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ،»)۱۳۹۷
کدام گزینه جزو شرایط طبقهبندی یک دارایی بهعنوان جاری نیست؟

 )1واحد تجاری انتظار داشته باشد در چرخۀ عملیاتی عادی ،دارایی به نقد تبدیل شود یا قصد فروش یا مصرف آن
را داشته باشد

 )2واحد تجاری ،دارایی را اساساً با هدف سرمایهگذاری نگهداری کند

 )3واحد تجاری انتظار داشته باشد دارایی در مدت دوازده ماه پس از دورۀ گزارشگری ،به نقد تبدیل شود

 )4دارایی به صورت نقد یا معادل نقد (طبق تعریف استاندارد حسابداری  )2باشد ،مگر اینکه دارایی برای مبادله یا
برای تسویۀ بدهیها ،برای حداقل دوازده ماه پس از دورۀ گزارشگری ،با محدودیت مواجه باشد.

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  68استاندارد حسابداری شماره ( 1تجدید نظر شده :)1397

بند  .68واحد تجاری هنگامی بايد یک دارایی را به عنوان جاري طبقهبندي کند که:

الــف .انتظــار داشــته باشــد در چرخــه عملیاتــی عــادی ،دارایــی بــه نقــد تبدیــل شــود یــا قصــد فــروش یــا مصــرف
آن را داشــته باشــد؛
ب .دارایی را اساساً با هدف مبادله نگهداري کند؛

پ .انتظار داشته باشد دارایی در مدت دوازده ماه پس از دوره گزارشگری ،به نقد تبدیل شود؛ يا

ت .دارایــی بــه صــورت نقــد یــا معــادل نقــد (طبــق تعریــف اســتاندارد حســابداری  ) 2باشــد ،مگــر اینکــه دارایــی
بــرای مبادلــه یــا بــراي تســويۀ بدهيهــا ،بــرای حداقــل دوازده مــاه پــس از دورۀ گزارشــگری ،بــا محدودیــت
مواجــه باشــد.

واحد تجاری باید تمام داراييهای دیگر را به عنوان غيرجاري طبقهبندي کند.
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 -4طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  2باعنوان «صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده  »)۱۳۹۷سود
تسهیالت مالی پرداختی در یک شرکت تولیدی در کدام طبقه از صورت جریانهای نقدی منعکس میشود؟

 )1بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
 )2فعالیتهای عملیاتی

 )3فعالیتهای تأمین مالی

 )4فعالیتهای سرمایهگذاری

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  31استاندارد حسابداری  2صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده :)1397

بنــد  .31در یــك مؤسســۀ مالــی ،ســود پرداختــی بابــت تســهیالت و نیــز ســود دریافتــی بابــت تســهیالت و ســود
تقســیمی دریافتــی ،معمــوالً بهعنــوان جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای عملیاتــی طبقهبنــدی
میشــود .بــا ایــن وجــود ،در ســایر واحدهــای تجــاری ،ســود پرداختــی بابــت تســهیالت بهعنــوان

جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای تأمیــن مالــی طبقهبنــدی میشــود .ســود دریافتــی بابــت

تســهیالت اعطایــی و ســود تقســیمی دریافتــی ،بهعنــوان جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای
ســرمایهگذاری طبقهبنــدی میشــود .ســود تقســیمی پرداختــی نیــز بهعنــوان جریانهــای نقــدی

حاصــل از فعالیتهــای تأمیــن مالــی طبقهبنــدی میشــود.
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 -5طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  2باعنوان «صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده
 »)۱۳۹۷باتوجه به عبارتهای زیر کدام گزینه صحیح است؟

الف) الزام به ارائۀ صورت تطبیق خالص جریانهای نقدی فعالیت عملیاتی در صورت کاربرد روش
مستقیم وجود دارد.

ب) به واحدهای تجاری توصیه میشود جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی را با استفاده از
روش مستقیم گزارش کنند لیکن هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم مجاز است.

 )1الف

 )2الف و ب

 )3ب

 )4هیچکدام

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  18استاندارد حسابداری  2صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده :)1397

بــه واحدهــای تجــاری توصیــه میشــود جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای عملیاتــی را بــا اســتفاده از

روش مســتقیم گــزارش کننــد (روش مســتقیم توصیــه شــده اســت لیکــن هــر دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم
مجــاز اســت) .توضیــح اینکــه الزامــی بــه ارائــۀ صــورت تطبیــق خالــص جریانهــای نقــدی فعالیــت عملیاتــی در

صــورت کاربــرد روش مســتقیم وجــود نــدارد (قبــل از تجدیــد نظــر اســتاندارد ،ایــن الــزام وجــود داشــت).

بنــد  .18بــه واحدهــای تجــاری توصیــه میشــود جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای عملیاتــی را بــا
اســتفاده از روش مســتقیم گــزارش کننــد.
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 -6طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  3باعنوان «درآمد عملیاتی» ،اگر در خردهفروشی کاال شرطی
وجود داشته باشد که درصورت عدم رضایت مشتری ،برگشت کاال و استرداد مابهازا به مشتری میسر

باشد(به عنوان حفظ بخش کم اهمیتی از مخاطرات مالکیت) ،درآمد عملیاتی به چه نحوی شناسایی

میشود؟

 ) 1بهشرط آنکه فروشنده بتواند مبالغ برگشتی آتی را بهگونهای اتکاپذیر برآورد کند و بدهی ناشی از برگشت کاال را
شناسایی کند ،درآمد عملیاتی در زمان فروش مورد شناخت قرار میگیرد.

 ) 2درآمد عملیاتی شناسایی نمیشود.

 ) 3درآمد عملیاتی در زمان فروش بدون هیچگونه شرطی شناسایی میشود.

 ) 4هیچکدام.

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  18استاندارد حسابداری شماره 3

ی خود نگه دارد ،معامله موردنظر،
بند  -18چنانچه ،واحد تجاری تنها بخش كماهمیتی از مخاطرات مالكیت را برا 
فروش تلقی و درآمد عملیاتی شناسایی میشود .برای مثال ،فروشنده ممكن است تنها بهخاطر تضمین قابلیت

ن حالتی ،اگر واحد تجاری مخاطرات و
ظ كند؛ در چنی 
ی خود حف 
وصول مطالبات ،مالكیت قانونی كاال را برا 

ی و درآمد عملیاتی آن شناسایی میشود.
ش تلق 
ل كرده باشد ،این معامله ،فرو 
ت را منتق 
مزایای عمده مالكی 

ت بهگونهای كه
ی در خردهفروشی كاالس 
ل دیگر از حفظ بخش کماهمیتی از مخاطرات مالكیت ،وجود شرط 
مثا 

ن حالتی ،بهشرط
ی میسر باشد .در چنی 
ت عدم رضایت مشتری ،برگشت كاال و استرداد مابهازا به مشتر 
درصور 

ی از برگشت كاال را با
ی اتکاپذیر برآورد كند و بدهی ناش 
ی آتی را بهگونها 
غ برگشت 
آنكه فروشنده بتواند مبال 

ن فروش مورد شناخت قرار
ی كند ،درآمد عملیاتی در زما 
ل مربوط شناسای 
ت گذشته و سایر عوام 
توجه به تجربیا 

میگیرد.
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موضوع :حسابداری

-7طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  3باعنوان «درآمد عملیاتی» درصورتیکه در مورد قابلیت وصول

بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شدۀ قبلی (فروش نسیه در سنوات قبل) ابهام به وجود آید ،کدامیک از
موارد زیر باید اجرا شود؟

 ) 1مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که غیرقابل بازیافت است از حساب درآمد عملیاتی برگشت میشود.

 ) 2جهت مبلغ غیرقابل بازیافت ذخیره الزم در حسابها منظور میشود و به حساب هزینۀ دوره منظور میشود.

 ) 3تا مشخص شدن قابلیت وصول و اطمینان از وصول وجه هیچگونه تعدیلی انجام نمیشود.

 ) 4مبلغ برآوردی غیرقابل بازیافت بهحساب سود و زیان انباشته(تعدیالت سنواتی) منظور میشود.

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  19استاندارد حسابداری شماره 3

ی مرتبط با معامل ه به درون واحد تجاری شرط
ل بودن جریان منافع اقتصاد 
ت درآمد عملیاتی ،محتم 
برای شناخ 

ت جریان ورودی منافع
ع ابهام در این زمینه ،ممكن اس 
ت مابهازا یا رف 
ی است .در برخی موارد ،تا زمان دریاف 
اساس 

اقتصادی محتمل نباشد .برای مثال ،هرگاه خروج مبالغ مابهازای حاصل از فروش در یك كشور خارجی منوط به

صدور مجوز دولت آن كشور باشد ،در مورد جریان ورودی منافع اقتصادی مرتبط با فروش مذكور ابهام وجود دارد،

لذا تنها پس از صدور مجوز خروج وجوه ،ابها م برطرف و درآمد عملیاتی شناسایی میشود .بااینحال ،هرگا ه در مورد

غ غیرقابل وصول یا مبلغی كه
قابلیت وصول بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی ابها م به وجود آید ،مبل 

ل درآمد عملیاتی شناسایی شد ه قبلی بهحساب گرفته شود،
ی اینكه بهعنوان تعدی 
بازیافت آن غیرمحتمل است ،بهجا 

ب هزینه منظور میشود.
بهحسا 

7

موضوع :حسابداری

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

آزمون حسابدار مالی خبره 1400

 -8طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  4باعنوان «ذخایر ،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی»
نحوۀ برخورد شرکت با بدهی احتمالی که امکان خروج منافع اقتصادی از بابت آن بعید باشد چگونه است؟

 )1بدهی احتمالی مربوطه را افشا میکند

 )2با استفاده از روش «بهترین برآورد» ذخیره کافی از بابت این بدهی احتمالی شناسایی میکند

 )3با استفاده از روش «ارزش مورد انتظار» ذخیره کافی از بابت این بدهی احتمالی شناسایی میکند
 )4هیچ اقدامی از بابت شناسایی و افشا انجام نمیدهد

پاسخ :گزینه 4

طبق بندهای  25و  26استاندارد حسابداری شماره 4

واحــد تجــاری نبایــد بدهــی احتمالــی را شناســایی کنــد .بدهــی احتمالــی افشــا میشــود ،مگــر اینکــه امــکان
خــروج منافــع اقتصــادی بعیــد باشــد.

بند  .25بدهي احتمالي افشا ميشود ،مگر اينکه امکان خروج منافع اقتصادي بعيد باشد.
بنــد  .26چنانچــه واحــد تجــاري مشــترکاً و متضامن ـاً درقبــال يــک تعهــد مســئوليت داشــته باشــد ،آن بخــش از
تعهــد کــه انتظــار مـيرود توســط ســاير اشــخاص ايفــا شــود بعنــوان بدهــي احتمالــي محســوب ميشــود .واحــد

تجــاري تنهــا بــراي بخشــي از تعهــد کــه خــروج منافــع اقتصــادي بــراي تســويه آن محتمــل اســت ،ذخيــره
شناســايي ميکنــد ،بجــز در شــرايط بســيار نــادر کــه نتــوان بــرآورد اتکاپذيــر انجــام داد.
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 -9طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  5باعنوان «رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه» صورتهای مالی
سال مالی  1398شرکت سپهر در تاریخ  31خرداد ماه تهیه شده است و در تاریخ  5تیرماه توسط مدیریت

به امضا رسیده است و در تاریخ  10تیرماه به حسابرس ارائه شده است و حسابرس گزارش خود را  30تیرماه

ارائه داده است .تاریخ تأیید صورتهای مالی طبق الزامات استاندارد  5درخصوص شناسایی رویدادهای بعد از

تاریخ ترازنامه ،چه تاریخی خواهد بود؟
 10 )1تیرماه 1399

 31 )2خرداد 1399
 5 )3تیرماه 1399

 30 )4تیرماه 1399

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  3استاندارد 5

بنــد -3تاریــخ تأییــد صورتهــای مالــی تاریخــی اســت کــه مدیریــت ،صورتهــای مالــی را بهطــور رســمی و

بــرای آخریــن بــار بهمنظــور انتشــار ،تأییــد میکنــد .تاریــخ تأییــد صورتهــای مالــی تلفیقــی ،تاریخــی اســت
کــه صورتهــای مالــی یــاد شــده توســط مدیریــت واحــد تجــاری اصلــی بهمنظــور انتشــار تأییــد میشــود.
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 -10اطالعات زیر در مورد موجودی مواد اولیه شرکتی در اختیار است:

		

		

شرح

مبلغ -ریال

بهای تمام شده

125. 000

خالص ارزش فروش

بهای جایگزینی

ارزش منصفانه

97. 000

110. 000
100. 000

با این مواد محصوالتی ساخته میشود که همچنان با سود به فروش میرسد .طبق الزامات استاندارد
ی مواد و کاال» موجودی مواد اولیه در صورت وضعیت
حسابداری شماره  8باعنوان «حسابداری موجود 

مالی چند ریال گزارش میشود؟

		

125. 000 ) 1
97. 000 ) 2

110. 000 ) 3
100. 000 ) 4

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  40استاندارد حسابداری شماره 8
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-11شرکت احمد کاالیی به بهای  800میلیارد ریال خریداری نموده و مخارج زیر را در این ارتباط متحمل

شده است:

عوارض گمرکی 45میلیارد ریال  /هزینه حمل 30میلیارد ریال  /مخارج تأمین مالی واردات بهصورت
اعتباری از نوع یوزانس 90میلیارد ریال (امکان خرید نقدی وجود ندارد) با فرض اینکه تخفیفات تجاری،

خرید مزبور 60میلیارد ریال باشد ،طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  8باعنوان «حسابداری

ی مواد و کاال» بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده چند ریال است؟
موجود 
 770 )1میلیارد ریال

 815 )2میلیارد ریال
 830 )3میلیارد ریال
 905 )4میلیارد ریال

پاسخ :گزینه 4

طبق بندهای  6و  7و  8استاندارد حسابداری شماره 8
800+45+30+90-60=905

ل و ســاير مخارجي
بنــد .6بهــاي تمــا م شــده موجــودي مــواد و کاال بايــد دربرگيرنــده مخــارج خريد ،مخــارج تبديـ 

ت بـه مكان و شــرايط
ي در جريــان فعاليـت معمــول خــود ،بــراي رســاندن كاال يــا خدمــا 
باشــد كـ ه واحــد تجــار 
ي آن متحمل شــد ه اسـت.
فعلـ 

ض گمركـي و
ق و عــوار 
ل حقــو 
ي از قبيـ 
ي خريـــد و هــر گونـ ه مخــارج ديگــر 
ج خريـــد شــامل بهـــا 
بنــد .7مخـــار 
حمـل اسـت كـه مســتقيماً بـه خريــد مربــوط ميگــردد .تخفيفـــات تجـــاري از بهــاي خريـــد كســـر ميشــود.
ل احتساب در مخارج خريد است:
بند .8برخي مخارج ب ه شرح زير در صورت احراز شرايط مربوط ،قاب 

س بــه شــرط آنكـه بـه موجـب
ي از نــوع يوزانـ 
ج تأميـن مالـي واردات مــواد و کاال بـ ه صــورت اعتبــار 
الــف مخــار 
ي مجــاز نباشــد.
ت مزبــور بـه صــورت نقــد 
مقــررات موضوعـه ،واردا 

ت اســتاندارد حســابداري شــماره  16باعنــوان آثــار تغییــر در نــرخ ارز،
ق الزامــا 
ي طبــ 
ب	  .در شــرايط اســتثناي 
خ رســمي ارز (مث ـ ً
ا از شــناور ب ـه
مابهالتفاوتهــاي ريال ـي مــورد مطالب ـه ناش ـي از افزاي ـش قاب ـل مالحظ ـ ه نــر 
ي مربــوط امكانپذيــر باشــد.
ي خريــد مــواد و کاال 
ن ب ـ ه آحــاد بهــا 
ط اينك ـ ه تخصي ـص آ 
صادرات ـي) ،بــه شــر 
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ی بلندمدت» مخارج
ی پیمانها 
 -12طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  9باعنوان «حسابدار 
ل اطمینان از انعقاد پیمان
ن در دورۀ جاری یا حصو 
ل از انعقاد پیمان ،درصورت انعقاد پیما 
تحملشد ه قب 

در دور ۀ بعد ،به چه حسابی منظور میشود؟
 )1حساب پیمان

 )2حساب پیشپرداختها

 )3حساب تعدیالت سنواتی

)4حساب مطالبات از کارفرما

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  17استاندارد 9

ی یا حصول اطمینان از انعقاد
ن در دوره جار 
بند .17مخارج تحملشده قبل از انعقاد پیمان ،درصورت انعقاد پیما 
پیمان در دوره بعد ،به حساب پیمان منظور میشود .هرگاه این مخارج بهعنوان هزین ه دورهای كه در آن وقوع
ن برگشت داد.
ب پیما 
یافته محسوب شود و پیمان در دور ه بعد منعقد گردد ،چنین مخارجی را نباید به حسا 
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-13مخارج پیمان بلند مدت شرکت ایران در سال  1398به شرح زیراست:
مبلغ( ریال)

شرح

50 .000 . 000

هزینۀ مواد اولیه

هزینۀ استهالک ماشینآالت مربوط به پروژه

10 .000 .000

سربار پیمان

2 .000 .000

3 .000 .000

هزینۀ استهالک تجهیزات اداری

10 .000 .000

هزینۀ کار مستقیم

مخارج طراحی فعالیتها

2 .000 .000

درآمد فروش ضایعات مواد اولیه

350 .000

150 .000

مخارج کارهای اصالحی

ی پیمانهای بلندمدت» بهای تمام شدۀ
طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  9باعنوان «حسابدار 
پیمان چند ریال است؟(امتیاز این سوال حذف شده)
 73 .800 .000 )1ریال

 74 .000 .000 )2ریال

 70 .000 .000 )3ریال
 80 .000 .000 )4ریال

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  12الی  13استاندارد حسابداری شماره 9

= بهای تمام شده پیمان

)150.000 +2.000.000+10.000.000 + 2.000.000+10.000.000+50.000.000 ( – 350.000 = 73.800.000

ن باید مشتملبر موارد زیر باشد:
بند  .12مخار ج پیما 
ط است.
ص مرتب 
ن مشخ 
ی ك ه مستقیماً با یك پیما 
الف .مخارج 

ی جداگان ه امكانپذیر است.
ن ب ه پیمانها 
ن پیمانها مشترك بوده و تسهی م آ 
ی ك ه بی 
ب .مخارج 
ل مطالب ه از كارفرما است.
ن مشخصاً قاب 
ب مفاد پیما 
ی ك ه ب ه موج 
ج .سایر مخارج 

ت مستقیم) ،مواد اولیه
ی و نظار 
ل سرپرست 
ل كار مستقی م (شام 
ی از قبی 
ن دربر گیرنده موارد 
بند  .13مخار ج مستقی م یك پیما 

ت و تجهیزات ،مخار ج مستقی م طراحی
ی مواد ،ماشینآال 
ت و تجهیزات ،مخار ج جابجای 
مصرفی ،استهالك و اجاره ماشینآال 

ن به میزان
ن مخار ج را میتوا 
ث است .ای 
ص ثال 
ط اشخا 
ی و ادعا توس 
ی و تضمین 
ی اصالح 
ی كارها 
و كمك فنی ،مخار ج براورد 

ش داد.
ت اضافی) كاه 
ش مواد و ماشینآال 
ل از فرو 
ل درآمد حاص 
ن (از قبی 
ف درآمد پیما 
ل تعری 
ی خار ج از شمو 
ی اتفاق 
درآمدها 
13
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 -14اطالعات زیر از شرکت خبره ایران در سال  1399در دست است:
شرح

مبلغ(ریال)

درآمد شناسایی شدۀ دوره

300 .000

زیان قابل پیشبینی شناسایی شده

60 .000

مخارج تحمیل شدۀ انباشتۀ پیمان

370. 000

هزینۀ شناسایی شدۀ دوره
مبالغ دریافتی و دریافتنی

370 .000

230 .000

ی بلندمدت» ،سود و زیان
طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  9باعنوان «حسابداری پیمانها 

ناخالص پیمان چند ریال است؟
 )60 .000 ( )1زیان

)130 .000( )3زیان

 )70 .000( )2زیان
10 .000)4سود

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  39استاندارد حسابداری شماره 9
( =300.000 – ) 370.000 + 60.000( = )130.000بهای تمام شده پیمان – درآمد پیمان

س كند:
بند  .39صورت سود و زیان باید اقالم زیر را بهطور جداگانه منعك 
الف .درآمد شناسایی شده دور ه (درآمد پیمان).

ی دوره و زیان قابل
نط 
ل هزینه شناسایی شده پیما 
ب .هزینه شناسایی شده دوره (بهای تمامشد ه پیمان) شام 
پیشبینی شناسایی شده طی دوره.
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 -15شرکت «الف» ساختمانی را با شرکت «ب» معاوضه کرده است .اطالعات زیر در مورد ساختمانهای
معاوضه شده وجود دارد:

ساختمان شرکت الف
مبلغ دفتری

ارزش منصفانه

بهای تمام شده

ساختمان شرکت ب

میلیارد ریال

میلیارد ریال

900

1،050

650

750

1،100

1،100

با فرض اینکه معاوضه فاقد محتوای تجاری است ،طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  11باعنوان
«داراییهای ثابت مشهود» ساختمان جدید به چه مبلغی در دفاتر شرکت «الف» ثبت میشود؟
)1
)3

)2

1000

)4

750

900

1،150

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  23استاندارد حسابداری شماره 11

بند  .23چون معاوضه محتوای تجاری ندارد ،یک یا چند دارایی ثابت مشهود ممکن است در معاوضه با دارایی

یا داراییهای غیرپولی ،یا ترکیبی از داراییهای پولی و غیرپولی تحصیل شود .مطالب زیر به معاوضه یک

دارایی غیرپولی با دارایی غیرپولی دیگر اشاره دارد ،اما در مورد سایر معاوضهها نیز کاربرد دارد .بهای تمام

شده چنین داراییهای ثابت مشهودی به ارزش منصفانه اندازهگیری میشود مگر اینکه معاوضه فاقد محتوای
تجاری باشد یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده و ارزش منصفانه دارایی واگذار شده بهگونهای اتکاپذیر

قابلاندازهگیری نباشد .چنانچه دارایی تحصیل شده به ارزش منصفانه اندازهگیری نشود بهای تمام شده آن

بر اساس مبلغ دفتری دارایی واگذار شده اندازهگیری میشود.
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 -16طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  11باعنوان «داراییهای ثابت مشهود» کدامیک از
گزینههای زیر جزو اجزای بهای تمامشدۀ یک قلم دارایی ثابت مشهود نیست؟

 )1قیمت خرید ،شامل عوارض گمرکی و مالیاتهای قابل استرداد خرید ،پس از کسر تخفیفات تجاری

 )2هرگونــه مخــارج مرتبــط مســتقیم یــا غیرمســتقیمی کــه بــرای رســاندن دارایــی به وضعیــت قابــلبهرهبــرداری تحمیل
میشــود

 )3بــرآورد اولیــۀ مخــارج پیادهســازی و برچیــدن دارایــی و بازســازی محــل آن از بابــت تعهدی کــه در زمان تحصیــل دارایی
یــا درنتیجــه اســتفاده از دارایــی طــی یــک دورۀ خــاص بــرای مقاصــدی غیــر از تولیــد کاال (بــرای مثــال بازســازی زمین

مــورد اســتفاده جهــت اســتخراج مــواد معدنــی بــه حالــت اولیــه در پایــان فعالیــت) طــی آن دوره ،تقبل میشــود.

 )4هزینۀ حقوق و مزایای کارکنانی که بهطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشتهاند.
پاسخ :گزینه 1

طبق بند  16و  17استاندارد حسابداری شماره 11
بند  .16بهای تمام شده یک قلم دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر است:
الف .قیمت خرید ،شامل عوارض گمرکی و مالیاتهای غیرقابل استرداد خرید ،پس از کسر تخفیفات تجاری،
ب .هرگونه مخارج مرتبط مستقیم یا غیرمستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابلبهرهبرداری تحمل میشود ،و
ج .بــرآورد اولیــه مخــارج پیادهســازی و برچیــدن دارایــی و بازســازی محــل آن از بابــت تعهــدی کــه در زمــان تحصیــل دارایــی یــا درنتیجه
اســتفاده از دارایــی طــی یــک دوره خــاص بــرای مقاصــدی غیــر از تولیــد کاال (بــرای مثــال بازســازی زمیــن مــورد اســتفاده جهــت
اســتخراج مــواد معدنــی بــه حالــت اولیــه در پایــان فعالیــت) طــی آن دوره ،تقبــل میشــود .باتوجــه بــه اینکــه چنیــن مخارجــی در
آینــده واقــع میشــود تعهــد مرتبــط بــا آن بایــد براســاس ارزش فعلــی آن مخــارج در زمــان تحصیــل دارایــی شناســایی شــود.
بند .17موارد زیر نمونههایی از مخارجی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قابل انتساب به دارایی است:
الف .هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بهطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشتهاند.
ب .مخارج آمادهسازی محل نصب،
ج .مخارج حمل و نقل اولیه،
د .مخارج نصب و مونتاژ،
ﻫ .مخــارج تولیــد آزمایشــی دارایــی ،پــس از کســرخالص عوایــد حاصــل از فــروش اقــام تولیــد شــده (نظیرنمونههــای تولیــد شــده
هنــگام آزمایــش تجهیــزات)،
و .حقالزحمه خدمات فنی و حرفهای ،و
ز .مخارج سربار عمومی مرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهرهبرداری مانند حقوق مدیر پروژههای سرمایهای.
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 -17طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  12باعنــوان «افشــای اطالعات اشــخاص وابســته»
کــدام گزینــۀ زیــر جــزو تعریف «شــخص وابســته» نیســت؟

 )1اشخاص دارای کنترل مشترک بر واحد تجاری

 )2شرکتهای سرمایهپذیر مشمول استاندارد حسابداری شماره 15
 )3مشارکتهای خاصی که واحد تجاری در آن شریک خاص است

 )4طــرح بازنشســتگی خــاص کارکنــان واحــد تجــاری یــا طــرح بازنشســتگی خــاص کارکنــان اشــخاص وابســته بــه
آن و همچنیــن واحدهــای تجــاری تحــت کنتــرل اینگونــه طرحهــا

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  6استاندارد حسابداری شماره 12

شخص وابسته :یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که:

الف .بهطور مستقیم ،یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه:

 .1واحــد تجــاری را کنتــرل کنــد ،یــا توســط واحــد تجــاری کنتــرل شــود ،یا بــا آن تحــت کنتــرل واحد قرار داشــته
باشــد (شــامل واحدهــای تجــاری اصلــی ،واحدهــای تجــاری فرعــی و واحدهای تجــاری فرعی همگــروه)،

 .2در واحد تجاری نفوذ قابل مالحظه داشته باشد ،یا
 .3بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.

ب .واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 20
باعنوان «حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته» )،

ج .مشــارکت خــاص آن واحــد باشــد (طبــق تعریــف اســتاندارد حســابداری شــماره  23باعنــوان «حســابداری مشــارکتهای
خاص“)،

د .از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد،

	ﻫ .خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در بندهای «الف» یا «د» باشد،

و .توســط اشــخاص اشــاره شــده در بندهــای «د» یــا «ﻫ «کنتــرل میشــود ،تحــت کنتــرل مشــترک یــا نفــوذ قابــل

مالحظــه آنــان اســت و یــا اینکــه ســهم قابــل مالحظـهای از حــق رأی آن بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در اختیــار

ایشــان باشــد ،و

ز .طــرح بازنشســتگی خــاص کارکنــان واحــد تجــاری یــا طــرح بازنشســتگی خــاص کارکنان اشــخاص وابســته بــه آن و

همچنیــن واحدهــای تجــاری تحــت کنتــرل ایــن گونــه طرحهــا باشــد.
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 -18طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  12باعنوان «افشــای اطالعات اشــخاص وابســته»،
روابــط بیــن واحدهــای تجــاری اصلــی و فرعــی چگونــه باید افشــاء شــود؟

 )1در زمان انجام معامله بین آنها ،افشا شود.

 )2در صورت اهمیت معامالت انجام شده بین آنها ،افشا شود.
 )3صرفنظر از انجام یا عدم انجام معامله بین آنها ،افشا شود.
 )4هیچکدام

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  15استاندارد حسابداری شماره 12

بنــد  .15روابــط بیــن واحدهــای تجــاری اصلــی و فرعــی بایــد صرفنظــر از انجــام یــا عــدم انجــام معاملــه بین آنهـــا

افشــا شـــود .واحــد تجــاری بایــد نــام واحــد تجــاری اصلــی و در صــورت متفــاوت بــودن ،کنترلکننــده نهایــی

را افشــا کنــد .چنانچــه هیچیــک از واحدهــای تجــاری اصلــی و کنترلکننــده نهایــی ،صورتهــای مالــی بــرای

اســتفاده عمومــی تهیــه نکننــد ،نــام واحــد تجــاری اصلــی بعــدی کــه ایــن کار را انجــام میدهــد بایــد افشــا
شــود“.
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 -19میانگین مخارج ساخت یک دارایی واجد شرایط  200/000ریال است نرخ سود تضمین شدۀ وام 70/000ریالی که
مشخص ًا بهمنظور ساخت دارایی اخذ شده است 15 ،درصد و متوسط نرخ سود تضمین شدۀ سایر وامها  20درصد

است .اگر کل مخارج تأمین مالی طی دوره  40/000ریال باشد ،طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  13باعنوان

ن مالی» چه میزان هزینۀ تأمین مالی در بهای تمام شده دارایی واجد شرایط گزارش خواهد
ج تأمی 
ی مخار 
«حسابدار 

شد؟

 10.500 )1ریال
 3.500 )2ریال

 36.500 )3ریال
 )4صفر

پاسخ :گزینه 2

طبق بندهای  10الی  15استاندارد حسابداری شماره 13

20 ( = 10.500 +26.000 = 36.500درصــد * ( 15(+ ))200/000 - 70/000درصــد* =)70/000مخــارج تأمیــن
مالــی قابــل انتســاب بــه بهــای تمــام شــده

 =40.000 -36.500 =3.500مخارج تأمین مالی بهعنوان هزینه دوره

ل یــك دارایــی واجــد شــرایط اســت،
ب بــه تحصیــ 
ل انتســا 
ی كــه مســتقیماً قابــ 
ج تأمیــن مالــ 
بنــد  .10مخــار 

ن اجتنــاب میشــد .چنانچ ـه
ن دارای ـی ،بایــد از آ 
ت عــد م تحصی ـل آ 
ت ك ـه درصــور 
آندســته از مخارج ـی اس ـ 
ل یــك دارایـی واجــد شــرایط خــاص ،اقــدا م بـه اخــذ تســهیالت
یــك واحــد تجــاری مشــخصاً بـه منظــور تحصیـ 

ط اســت ،بــ ه راحتــی
ط مربــو 
ی واجــد شــرای 
ی را كــه مســتقیماً بــه دارایــ 
ج تأمیــن مالــ 
ی كنــد ،مخــار 
مالــ 

میتــوان تشــخیص داد.

ی واجــد شــرایط و
ی خــاص و یــك دارای ـ 
م بی ـن تســهیالت مال ـ 
ص رابط ـه مســتقی 
بنــد  .11ممك ـن اس ـت تشــخی 

ی قابـل اجتنــاب (در صــورت عــدم تحصیـل دارایـی) مشــكل باشــد .بــرای مثال،
ن تســهیالت مالـ 
همچنیـن تعییـ 

ی پیـش میآیــد.
ت متمركــز انجــا م شــود چنیـن مشــكل 
ی بـ ه صــور 
ی واحــد تجــار 
ت تأمیـن مالـ 
چنانچـه فعالیـ 
ی واجــد
ب بـ ه تحصیـل دارایـ 
ن شــرایطی ،تعییـن مبلـغ مخــارج تأمیـن مالـی كـه مســتقیماً قابـل انتســا 
درچنیـ 
ل قضــاوت ضــروری میشــود.
ل و اعمــا 
ت مشــك 
شــرایط اس ـ 
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ط اخــذ
ی واجــد شــرای 
ل یــك دارایــ 
ی كــه تســهیالت مالــی مشــخصاً بــ ه منظــور تحصیــ 
بنــد  .12در مــوارد 

ن دارای ـی بایــد شــامل مخــارج
ل احتســاب در بهــای تمــا م شــده آ 
ج تأمی ـن مال ـی قاب ـ 
میشــود ،مبل ـغ مخــار 

ت وجــو ه حاصــل از
س از كســر هرگون ـ ه درآمــد حاصــل از ســرمایهگذاری موق ـ 
واقع ـی تســهیالت ط ـی دور ه پ ـ 
تســهیالت مالــی دریافتــی باشــد.

ط بــا یــك دارایـی
ن اسـت براســاس قراردادهــای تأمیـن مالـی ،وجوهـی را در ارتبــا 
بنــد  .13واحــد تجــاری ممكـ 
ی دارایــی مــورد نظــر،
ن وجــو ه بــرا 
ی از ایــ 
ل از مصــرف تمــا م یــا بخشــ 
ت كنــد و قبــ 
واجــد شــرایط دریافــ 
ن وجــوه بهطــور موقـت تــا زمانـی كـه بــرای
ن شــرایطی ،اغلـب ایـ 
ی شــود .در چنیـ 
متحمـل مخــارج تأمیـن مالـ 

ج تأمیـن مالـی قابـل
ن مبلـغ مخــار 
ی تعییـ 
ط مصــرف شــود ،ســرمایهگذاری میشــود .بــرا 
ی واجــد شــرای 
دارایـ 

ن وجــوه از مبل ـغ مخــارج
ب در بهــای تمــا م شــد ه دارای ـی ،درآمــد حاصــل از ســرمایهگذاری موق ـت ای ـ 
احتســا 
تأمیــن مالــی تحملشــده ،كســر میشــود.

ی بـه صــورت متمركــز انجــام شــود و بخشـی از وجــو ه مربــوط
ی واحــد تجــار 
بنــد  .14چنانچـه فعالیـت تأمیـن مالـ 
ب در بهــای
ل احتســا 
ج تأمیـن مالـی قابـ 
ف برســد ،مخــار 
ط بـ ه مصــر 
ی واجــد شــرای 
جهـت تحصیـل یــك دارایـ 
ن دارایـی ،تعیی ـن
ج انجــام شــده جهـت آ 
ت ب ـه مخــار 
ب نســب 
خ جــذ 
ل نــر 
تمــا م شــد ه دارایـی را بایــد بــا اعمــا 

ی تســهیالت مالـی طـی
ی بــرا 
ج تأمیـن مالـ 
ن مخــار 
خ جــذب مــورد نظــر بایــد برابــر بــا میانگیـن مــوزو 
كــرد .نــر 
ل یــك دارایـی واجــد شــرایط اخــذ گردیده
دوره ،بــه اســتثنای تســهیالتی باشــد كـ ه مشــخصاً بـه منظــور تحصیـ 

ی منظــور میشــود نبایــد از مبلـغ
ی كـه طـی دوره بـ ه بهــای تمامشــده دارایـ 
اسـت .مبلـغ مخــارج تامیـن مالـ 
ی آن دور ه بیشــتر باشــد.
مخــارج تامی ـن مال ـی تحملشــده ط ـ 

ن كلیـه تســهیالت
ن مــوزون مخــارج تأمیـن مالـی ،درنظرگرفتـ 
بنــد  .15در برخـی مــوارد ،بــرای محاســب ه میانگیـ 

ن مناس ـب اس ـت .در ســایر مــوارد ،بــرای
ی و واحدهــای تجــاری فرع ـی آ 
ی واحــد تجــاری اصل ـ 
مال ـی دریافت ـ 

ط ب ـ ه واحدهــای تجــاری فرع ـی ،تنهــا تســهیالت مال ـی
ج تأمی ـن مال ـی مربــو 
محاســب ه میانگی ـن مــوزون مخــار 

ن واحــد درنظــر گرفت ـه میشــود.
ط ب ـه همــا 
مربــو 
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 -20در سال  ،1397میانگین مخارج ساخت یک دارایی واجد شرایط ،مبلغ 300میلیون ریال بوده است .نرخ
سود تضمین شده مربوط به مبلغ 120میلیون ریال تسهیالت بانکی که مشخص ًا بهمنظور ساخت دارایی اخذ شده

15درصد و میانگین نرخ تضمین شدۀ وامهای دیگر 20درصد است .اگر کل مخارج تأمین مالی طی دوره 70میلیون

ریال و درآمد حاصل از سپردهگذاری موقت تسهیالت دریافتی  5میلیون ریال باشد ،طبق الزامات استاندارد

ن مالی» ،چند میلیون ریال هزینۀ مالی درصورت سود و
ج تأمی 
ی مخار 
حسابداری شماره  13باعنوان «حسابدار 
زیان سال  1397گزارش میشود؟
11 )1میلیون ریال

36 )3میلیون ریال

16 )2میلیون ریال

 52 )4میلیون ریال

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  12استاندارد حسابداری شماره 13

بنــد  - 12در ﻣـﻮاردی ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎً بــه ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﻚ داراﻳﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد،

ﻣـﺒﻠﻎ ﻣﺨـﺎرج ﺗﺄﻣﻴـﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب در ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن داراﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎرج واﻗﻌﻲ ﺗﺴـﻬﻴﻼت

ﻃﻲ دوره ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮﻗﺖ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .همچنیــن طبــق بنــد  13اســتاندارد حســابداری شــماره  13واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎری ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس

ﻗـﺮاردادﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴـﻦ ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮﻫﻲ را در ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳـﻚ داراﻳـﻲ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف
ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ وﺟﻮه ﺑﺮای داراﻳـﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ،ﻣـﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨـﺎرج ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻮد .درﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻏﻠﺐ

اﻳﻦ وﺟﻮه ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای داراﻳﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑـﺮای

ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣـﺒﻠﻎ ﻣﺨـﺎرج ﺗﺄﻣﻴـﻦ ﻣﺎﻟـﻲ ﻗـﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب در ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﻳﻲ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری
ﻣﻮﻗـﺖ اﻳـﻦ وﺟﻮه از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﻛﺴﺮ ،ﻣﻲ ﺷﻮد.

15 = 18درصد × 120

20 = 36درصد × ()120-300

70 – 5 = 65

65 - )18+36( = 11
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 -21طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  15باعنوان «حسابداری سرمایهگذاریها» کدام عبارت زیر،
در مورد هزینۀ کاهش ارزش سرمایهگذاری بلند مدت درست است؟
 ) 1به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور میشود.

 ) 2در صورت سود و زیان دوره وقوع منعکس میشود.
 ) 3در صورت سود و زیان جامع منعکس میشود.

 ) 4در سرفصلی جداگانه باعنوان زیان کاهش سرمایهگذاریها در حقوق صاحبان سهام درج میشود.

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  53استاندارد حسابداری شماره 15

بند  .53اقالم زیر باید به سود و زیان منظور شود:

ل بهــای
ی ك ـ ه ب ـه اق ـ 
ی كوتاهمدت ـ 
ش خال ـص ارزش فــروش ســرمایهگذاریها 
الــف .هرگون ـ ه هزین ـ ه ناشــی از كاه ـ 
ش ارزیابـی میشــود،
تمــام شــد ه و خالـص ارزش فــرو 

ب .هرگون ه هزین ه كاهش ارزش سرمایهگذاریهای بلندمدتی كه به روش بهای تمام شده ارزیابی میشود
ی موارد «الف» و «ب» با توجه ب ه تغییر در شرایط.
ت كاهشهای قبل 
ج .هرگون ه برگش 
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 -22شرکت آسمان مالک 10درصد سهام شرکت بهار است .اگر شرکت بهار بیش از سود تحصیل شده در

ی شرکت
ل سرمایهگذار 
ش از تحصی 
ب پی 
ل اندوختهها یا سود انباشتۀ مصو 
دورۀ مالکیت شرکت آسمان (از مح 

بهار توسط شرکت آسمان) ،سود سهام تصویب و به شرکت آسمان پرداخت کند ،در این صورت ،طبق الزامات
استاندارد حسابداری شماره  15باعنوان «حسابداری سرمایهگذاریها» کدام گزینه زیر صحیح خواهد بود؟

 ) 1شــرکت آســمان مابهالتفــاوت مبلــغ دریافتــی و ســهم درآمــد ســرمایهگذاری خــود را از حســاب ســرمایهگذاری
برگشــت میدهــد.

 ) 2انجام هیچ ثبتی در دفاتر شرکت آسمان ضرورت ندارد.

 ) 3شرکت آسمان درآمد سرمایهگذاری را معادل مبلغ دریافتی شناسایی میکند.

 ) 4شرکت آسمان کل مبلغ دریافتی را از حساب سرمایهگذاری کسر و درآمدی شناسایی نمیکند.

پاسخ گزینه 1

طبق بند  24استاندارد حسابداری شماره  15و بند  31استاندارد حسابداری شماره 3

ل از ســرمایهگذاری،
ن شــده ،حقامتیاز و ســود ســها م حاص 
بند  24اســتاندارد حســابداری شــماره  .15مبال غ ســود تضمی 
ی شــرایط ،مثــ ً
ا ،در مــواردی
ل در برخــ 
ن حــا 
ی میشــود .بــا ایــ 
ت و عمومــاً درآمــد تلقــ 
ی اســ 
بــازده ســرمایهگذار 
ش از تحصیــل
ب پیــ 
ل اندوختههــا یــا ســود انباشــت ه مصــو 
ت ســرمایهپذیر ،از محــ 
ی شــرك 
كــ ه ســود ســها م عــاد 

ی اس ـت
ی تمــامشــده ســرمایهگذار 
ی از بهــا 
ت بخش ـ 
ف بازیاف ـ 
ن گون ـ ه مبال ـ غ معــر 
ی اعــا م میشــود ای ـ 
ســرمایهگذار 

ت ســود ســهام
ی باب ـ 
ی تنهــا هنگام ـ 
ی تمــا م شــده ســرمایهگذار 
ن دیگــر ،بهــا 
ب نمیشــود .ب ـ ه بیــا 
و درآمــد محســو 

ت ســرمایهگذار از ســودهای
ش داده میشــود كـ ه ســود ســها م مزبــور مــازاد بــر ســه م شــرك 
ی كاهـ 
ی یــا دریافتنـ 
دریافتـ 
ی باشــد».
ل ســرمایهگذار 
س از تحصی ـ 
ت ســرمایهپذیر پ ـ 
ب شــرك 
مصــو 

ت توسـط
ق دریاف 
ن احــراز حـ 
ط بــا ســود ســها م در زمــا 
ی مرتبـ 
بنــد  31اســتاندارد حســابداری شــماره  .3درآمــد عملیاتـ 
ی شــرایط ،مث ـ ً
ل اندوختههــا یــا ســود
ی ك ـ ه ســود ســها م از مح ـ 
ا ،در مــوارد 
ی میشــود .در برخ ـ 
ســهامدار شناســای 

ی از بهــای
ت بخشـ 
ف بازیافـ 
ن گونـ ه مبالـ غ معــر 
ی اعــا م میشــود ،ایـ 
ل ســرمایهگذار 
ش از تحصیـ 
ب پیـ 
انباشــت ه مصــو 
ی تمامشــده ســرمایهگذاری
ن دیگــر ،بهــا 
ب نمیشــود .بــه بیــا 
ت و درآمــد محســو 
ی اســ 
تمــا م شــده ســرمایهگذار 

ش داده میشــود كـ ه ســود ســها م مزبــور مــازاد بــر ســهم
ی كاهـ 
ی یــا دریافتنـ 
ت ســود ســها م دریافتـ 
ی بابـ 
تنهــا هنگامـ 
ی باشــد.
ل ســرمایهگذار 
س از تحصی ـ 
ت ســرمایهپذیر پ ـ 
ب شــرك 
ی مصــو 
ت ســرمایهگذار از ســودها 
شــرك 
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 -23یک شرکت دولتی در سالهای  1397و  1398به ترتیب  10،000ریال و  5،000ریال ناشی از تسعیر اقالم

ارزی خود سود تسعیر ارز داشته است .چنانچه در سال  1399این شرکت ناشی از تسعیر  18،000ریال زیان

داشته باشد ،طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  16باعنوان «آثار تغییر در نرخ ارز» آنرا به چه نحوی
		

در صورتهای مالی خود گزارش میکند؟

 18،000 ) 1ریال زیان تسعیر ارز در صورت سود و زیان دوره
 3،000 ) 2ریال زیان در بخش حقوق صاحبان سهام
 3،000 ) 3ریال زیان در صورت سود و زیان دوره

 18،000 ) 4ریال زیان در بخش حقوق صاحبان سهام

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  30استاندارد حسابداری شماره 16

زیان () 10000 + 5000 ( - 18000 = )3000

ی بایــد در اجــرای مفــاد مــاده
ی دولتــ 
بنــد  .30تفاوتهــای تســعیر داراییهــا و بدهیهــای ارزی شــرکتها 

ب اندوخت ـه تســعیر داراییهــا
ب شــهریور مــاه  ،1366ب ـ ه حســا 
ی کشــور مصــو 
ت عموم ـ 
 136قانــون محاســبا 

ل حقــوق صاحبــان ســرمایه
ی منظــور و در صــورت بســتانکار بــودن مانــده آن ،در ســرفص 
و بدهیهــای ارز 

غ بـه
ن مبلـ 
ب اندوختـ ه مزبــور بدهــکار باشــد ،ایـ 
طبقهبنــدی شــود .چنانچـ ه در پایــان دوره مالـی ،مانــده حســا 
ق موجـب
ص تفاوتهــای تســعیری کـه بـه ترتیـب فــو 
ن خالـ 
ن دور ه منظــور میشــود .همچنیـ 
ســود و زیــان همــا 

تغییــر اندوختـ ه تســعیر طـی دور ه گردیــده اسـت ،بایــد پــس از کســر مبلــغ شناســایی شــده در ســود و زیــان

دوره جــاری ،در صــورت ســود و زیــان جام ـع دور ه منعک ـس شــود.
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 -24طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  16باعنــوان «آثــار تغییــر در نــرخ ارز» ،معاملــۀ ارزی

در زمــان شــناخت اولیــه بایــد بــه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .و براســاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ثبــت شــود.

 )1واحد پول گزارشگری  -نرخ ارز در تاریخ معامله
 )2واحد پول عملیاتی -نرخ ارز در تاریخ ترازنامه
 )3واحد پول عملیاتی  -نرخ ارز در تاریخ معامله

 )4واحد پول گزارشگری  -نرخ ارز در تاریخ ترازنامه

پاسخ :گزینه 3
طبق بند  21استاندارد حسابداری شماره 16

بنــد  .21معاملــه ارزی در زمــان شــناخت اولیــه بایــد بــه واحــد پــول عملیاتــی و بــر اســاس نــرخ ارز در تاریــخ
معاملــه ثبــت شــود.
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 -25چــرا طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  17باعنــوان «داراییهــای نامشــهود» ســرقفلی

ی كمك
ی آتـ 
ع اقتصــاد 
ن منافـ 
ی هرچنــد کــه انتظــار مـیرود بـ ه جریــا 
ایجــاد شــد ه در واحــد تجــار 

ی نیســت؟
ت بهعنــوان دارایـ 
ی شــناخ 
كنــد ،حائــز معیارهــا 
 )1بهدلیل اینکه ماهیت پولی دارد

 )2بهدلیل اینکه ماهیت غیر پولی دارد

 )3بهدلیل اینکه بهطور جداگانه قابل تشخیص نیست
 )4بهدلیل اینکه ماهیت غیرعینی دارد

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  37استاندارد حسابداری شماره 17

ی كمــك كند،
ی آتـ 
ن منافـ ع اقتصــاد 
ی اگرچـ ه انتظــار مـیرود بـ ه جریــا 
ی ایجــاد شــده در واحــد تجــار 
بنــد  .37ســرقفل 

ی نمیباشــد .در
ت بهعنــوان دارای ـ 
ی شــناخ 
ت و لــذا حائــز معیارهــا 
ص نیس ـ 
ل تشــخی 
ن بهطــور جداگان ـ ه قاب ـ 
لیك ـ 
ی آتـی
ل نیسـت ،منافـ ع اقتصــاد 
ل كنتــر 
ی قابـ 
ت اینكـ ه حقوقـ 
ی بــه علـ 
ی ایجــاد شــده در واحــد تجــار 
واقـ ع ســرقفل 

ی نیسـت ،لــذا اساسـاً
ی اتكاپذیــر قابلاندازهگیــر 
ـه گونـها 
ن نیــز بـ 
ی تمــا م شــده آ 
ی ایجــاد نمیكنــد و بهــا 
مشــخص 
ی شناســایینمیشــود.
بهعنــوان دارایــ 
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 -26شرکتی با خرید حق اختراع یک محصول ،امتیاز تولید آن را برای مدت نامحدود کسب میکند .دارایی

مربوطه طبق ارزیابیهای قابلاتکای انجامشده ،حداقل برای  15سال بازده اقتصادی خواهد داشت .از عمر

قانونی انحصار حق اختراع مذکور  12سال باقیمانده است.

طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  17باعنوان «داراییهای نامشهود» این دارایی طی کدام مدت زیر

مستهلک میشود؟

)1این دارایی را نباید مستهلک کرد.

 12)2سال
 15)3سال
 20)4سال

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  67و  71استاندارد حسابداری شماره 17
ی میشود:
ی نظیر موارد زیر بررس 
ل متعدد 
ن عمر مفید دارایی نامشهود ،عوام 
ی تعیی 
برا 
ی از دارایی،
الف) استفاده مورد انتظار واحد تجار 
ی مشــابه و
ص بــرآورد عمــر مفیــد انــوا ع داراییهــا 
ی در خصــو 
ت عمومـ 
ب ) چرخــه عمــر محصــول مرتبــط بــا دارایــی و اطالعــا 

بــا کاربــرد مشــابه،
ی دارایی براثر مسائل فنی ،تغییرات فناوری ،مسائل تجاری یا سایر دالیل،
ج ) ناباب 
ن و قصــد
ی بــا توج ـ ه ب ـ ه تــوا 
ی مــورد انتظــار از دارای ـ 
ی آت ـ 
ب مناف ـ ع اقتصــاد 
ی الز م بهمنظــو ر كس ـ 
ح مخــار ج نگهــدار 
د ) ســط 
ح مزبــور،
ن بـ ه ســط 
ی رســید 
ی بــرا 
واحــد تجــار 
ﻫ ) ثبــات صنعتــی کــه دارایــی در آن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد یــا تغییــر در تقاضــای بــازار بــرای محصــوالت و خدمــات
تولیــد شــده بهوســیله دارایــی،
ی و دیگران،
ی و بالقوه ،مراج ع دولت 
ی فعل 
ت مورد انتظار رقبا 
و ) اقداما 
ی ماننـ د وجــود تاریـخ
ص اســتفاده از دارایـ 
ن در خصــو 
ی یــا مــوارد مشــاب ه آ 
ی قانونـ 
ی و محدودیتهــا 
ل بــر دارایـ 
ز ) دوره كنتــر 
انقضــای قــرارداد اجــاره،
ی نامشهود موردنظر
ق ناشی از دارای 
ت تمدید حقو 
ح ) قابلی 
ی واحد تجاری.
ی ب ه عمر مفید سایر داراییها 
ی عمر مفید دارای 
ن وابستگ 
ط ) میزا 
همچنیــن طبــق بنــد  ،71عمــر مفیــد دارایــی نامشــهود ناشــی از حقــوق قــراردادی یــا ســایر حقــوق قانونــی نبایــد بیشــتر از دوره
حقــوق مذکــور باشــد ،امــا ممکــن اســت بــا توجــه بــه دوره مــورد انتظــار اســتفاده از دارایــی توســط واحــد تجــاری ،کوتاهتــر
باشــد .اگــر حقــوق قــراردادی یــا ســایر حقــوق قانونــی بــرای دوره محــدودی باشــد کــه قابــل تمدید اســت ،عمــر مفیــد دارایی
نامشــهود تنهــا در صورتــی شــامل دوره(هــای) قابــل تمدیــد خواهــد بــود کــه شــواهد پشــتیبانیکننده تمدیــد دوره ،بــدون
صــرف مخــارج عمــده توســط واحــد تجــاری ،وجــود داشــته باشــد.
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ی سرمایهگذاری
ی و حسابدار 
ی تلفیق 
ی مال 
 -27طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  18باعنوان «صورتها 

ی فرعی» اگر بتوان سرقفلی قابل انتساب به حقوق اقلیت را در زمان تحصیل واحد تجاری
ی تجار 
در واحدها 
فرعی برآورد کرد،کدام گزینه زیر صحیح خواهد بود؟

 ) 1کل سرقفلی شرکت فرعی شناسایی میشود.
 ) 2فقط سهم سرقفلی اقلیت شناسایی میشود.

 ) 3فقط سهم سرقفلی شرکت اصلی شناسایی میشود.

 ) 4کل سرقفلی شرکت فرعی شناسایی نمیشود.

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  24استاندارد حسابداری شماره 18

ب بــا ســه م آنــان
ی بایــد متناسـ 
ی فرعـ 
ی تجــار 
ی واحدهــا 
ص داراییهــا 
ت از خالـ 
ب بـ ه اقلیـ 
ل انتســا 
بنــد  .24ســه م قابـ 

ل بــه عــاوه ســه م آنــان
ی فرعـیدر تاریــخ تحصیـ 
ی قابــل تشــخیص واحــد تجــار 
ص داراییهــا 
از ارزش منصفانـ ه خالـ 
ن ســرقفلی
ی بـ ه بعد محاســب ه شــود .همچنی 
ل واحــد تجــار 
خ تحصیـ 
ن ســرمای ه از تاریـ 
ق صاحبــا 
ت در حقــو 
از تغییــرا 

ب بـ ه واحــد تجــاری اصلــی
ل انتســا 
ش كـ ه قابـ 
ن بخـ 
ی تنهــا بایــد در مــورد آ 
ی فرعـ 
ل واحــد تجــار 
ی از تحصیـ 
ناشـ 

ی شود.
ت شناســای 
اس ـ 
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 -28شرکت اصلی 60درصد شرکت فرعی را در تملک خود دارد ،در تاریخ  13×1/12/29ساختمانی که
ارزش دفتری آن 000ر200ر 1ریال بود به مبلغ 000ر000ر 1ریال از شرکت فرعی به شرکت اصلی فروخته

شد .ارزش منصفانه ساختمان در این زمان 000ر150ر 1ریال است .طبق الزامات استاندارد حسابداری
ی فرعی»
ی تجار 
ی در واحدها 
ی سرمایهگذار 
ی و حسابدار 
ی مالی تلفیق 
شماره  18باعنوان «صورتها 
هنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال  13×1کدام گزینه صحیح است؟

000 ) 1ر000ر 1ریال فروش ساختمان حذف میشود.
000 ) 2ر 200ریال ،زیان تحقق نیافته حذف میشود.

 ) 3ساختمان به ارزش 000ر150ر 1ریال در ترازنامه تلفیقی نشان داده میشود.
 1 ) 4و  2صحیح است.

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  16استاندارد حسابداری شماره 18

ش آنهــا
ی داراییهــا از ارز 
ن بـ ه مبلـ غ دفتــر 
ی رســید 
ی كـ ه بــرا 
ن گروهـ 
ت درو 
ی از معامــا 
ق نیافتـ ه ناشـ 
ی تحقـ 
زیانهــا 
ت كرد.
ن بازیافـ 
ی مبادلهشــده را نتــوا 
ی دارایـ 
ی كـ ه مبلـ غ دفتــر 
ف شــود مگــر تــا حــد 
ت نیــز بایــد حــذ 
كســر شــده اسـ 

			

			

1،200،000

		
ارزش دفتری ساختمان

1،000،000

				
بهای فروش

								

			

________
200،000

		
زیان تحقق نیافته

==========
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 -29شرکت فرعی کاالهایی به بهای تمام شده  3.000میلیون ریال را به بهای  4.000میلیون ریال به شرکت اصلی
که مالک 90درصد سهام شرکت فرعی است میفروشد .طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  18باعنوان

ی فرعی» سهم شرکت اصلی از سود
ی تجار 
ی در واحدها 
ی سرمایهگذار 
ی و حسابدار 
ی تلفیق 
ی مال 
«صورتها 

تلفیقی گروه چند ریال تعدیل خواهد شد؟
 1،000 )1میلیون ریال
 3.600 )2میلیون ریال
 900 )3میلیون ریال

 4.000 )4میلیون ریال

پاسخ :گزینه 3

طبق بند های  15و  17استاندارد حسابداری شماره 18
سهم شرکت اصلی از سود تحقق نیافته موجودی فروخته شده 90 = 900درصد × )3.000-4.000( = 1،000

ی داراییهــا منظــور شــده اسـت
ی كـ ه در مبلـ غ دفتــر 
ن گروهـ 
ت درو 
ی از معامــا 
ق نیافتـ ه ناشـ 
ی تحقـ 
بنــد .15ســودها 
ف شــود.
بایــد بهطــور کامــل حــذ 

بنــد  .17بــرای حــذف ســود یــا زیــان تحقــق نیافتــه مربــوط بــه داراییهــای فروختــه شــده توســط یــک واحــد تجــاری
فرعــی بــه واحــد تجــاری اصلــی یــا ســایر واحدهــای تجــاری فرعــی گــروه ،مبلــغ آن بیــن اقلیــت و واحــد تجــاری

اصلــی تســهیم میشــود.
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 -30طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  19باعنــوان «ترکیبهــای تجــاری» ،در
یــک ترکیــب تجــاری ،حســاب زمیــن و ســاختمان شــرکت ترکیبکننــده بــا حســاب زمیــن و

ســاختمان شــرکت ترکیبشــونده براســاس کــدام ارزشهــای زیــر جمــع میشــود؟
شرکت اصلی

شرکت فرعی

)1

ارزش دفتری

ارزش دفتری

)3

ارزش منصفانه

ارزش منصفانه

)2

)4

ارزش دفتری

ارزش منصفانه

ارزش منصفانه
ارزش دفتری

پاسخ  :گزینه 2
طبق قسمت «ﻫ» بند  34استاندارد حسابداری شماره 19

بنــد  .34زمیــن و ســاختمان تحصیــل شــده بــه ارزش بــازار منعکــس میشــود .ارزش بــازار (ارزش منصفانــه ) در

تاریــخ تحصیــل برابــر بــا بهــای تمــام شــدۀ دارایــی تحصیــل شــده اســت .داراییهــای شــرکت ســرمایهگذار نیــز
طبــق بنــد  5اســتاندارد حســابداری شــماره  11بــه مبلــغ دفتــری در ترازنامــه انعــکاس مییابــد.
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 -31طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  20باعنــوان «ســرمایهگذاری در واحدهــای تجــاری

وابســته» کــدام گزینــه در مــورد برخــورد بــا ســود (زیــان) مبــادالت بیــن شــرکت ســرمایهگذار و
شــرکت وابســتۀ آن صحیــح اســت؟

-1تمام سود (زیان) حذف میشود.

-2سود (زیان) سهم شرکت سرمایهگذار حذف میشود.
-3سود کامل حذف میشود اما زیان حذف نمیشود.

-4سود (زیان) سهم شرکت سرمایهگذار حذف نمیشود اما مابقی آن حذف میشود.

پاسخ :گزینه 2
طبق بند  20استاندارد حسابداری شماره 20

ی مشــمول
ی فرعـ 
ی تجــار 
ت بیــن واحــد ســرمایهگذار (شــامل واحدهــا 
ی از معامــا 
ی ناشـ 
بنــد  .20ســودها و زیانهــا 
ی وابســته ،تنهــا تــا میــزان ســهم ســایر ســرمایهگذاران (غیروابســته) در واحــد تجــاری
ق آن) و واحــد تجــار 
تلفی ـ 

وابســته ،در صورتهــای مالــی واحــد ســرمایهگذار شناســایی میشــود .فــروش داراییهــا توســط واحــد تجــاری

وابســته بــه واحــد ســرمایهگذار یــا بالعکــس ،نمونـهای از ایــن معامــات اســت .ســهم واحــد ســرمایهگذار از ســود یــا
زیــان تحقــق نیافتــه حاصــل از اینگونــه معامــات حــذف میشــود.
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 -32طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  20باعنــوان «ســرمایهگذاری در واحدهــای تجــاری

وابســته» هنــگام بهکارگیــری روش ارزش ویــژه بــرای ســرمایهگذاری در واحــد تجــاری وابســته،

واحــد ســرمایهگذار ســهم خــود از زیانهــای واحــد ســرمایهپذیر را حداکثــر تــا چــه مبلغــی

شناســایی میکنــد؟

 ) 1مبلغ دفتری سرمایهگذاری در واحد تجاری وابسته.

 ) 2مبلغ بهای تمام شدۀ سرمایهگذاری در واحد تجاری وابسته.

 ) 3مجموع بهای تمام شده و دیگر منافع بلند مدت در واحد تجاری وابسته.

 ) 4مجموع مبلغ دفتری سرمایهگذاری و دیگر منافع بلند مدت در واحد تجاری وابسته.

پاسخ :گزینه 4
طبق بند  27استاندارد حسابداری شماره 20

ش از منافــع آن در
ی یــا بیــ 
ی وابســته ،مســاو 
ی واحــد تجــار 
بنــد  .27اگــر ســه م واحــد ســرمایهگذار از زیانهــا 
ف میکنــد.
واحــد تجــاری وابســته شــود ،واحــد ســرمایهگذار شناســایی ســه م خــود از زیانهــای مــازاد را متوقــ 

منافــع واحــد ســرمایهگذار در واحــد تجــاری وابســته دربرگیرنــده مبلــغ دفتــری ســرمایهگذاری طبــق روش ارزش
ویــژه بــه عــاوه هرگونــه منافــع بلندمدتــی اســت کــه ماهیت ـاً بخشــی از خالــص ســرمایهگذاری در واحــد تجــاری
وابســته را تشــکیل میدهــد .بــرای مثــال ،اقالمــی کــه زمــان تســویه آن مشــخص نیســت و تســویه آن در آینــده
قابــل پیشبینــی ،محتمــل نیســت ،ماهیت ـاً ،افزایــش ســرمایهگذاری در واحــد تجــاری وابســته محســوب میشــود.

ایــن اقــام ممکــن اســت شــامل مطالبــات یــا وامهــای دریافتنــی بلندمــدت باشــد امــا حســابهای دریافتنــی تجــاری،
حســابهای پرداختنــی تجــاری یــا هرگونــه حســابهای دریافتنــی بلندمدتــی کــه بــرای آن وثیقــه کافــی وجــود دارد،
ی شناســایی شــده طبــق روش ارزش ویــژه ،مــازاد بــر مبلــغ
ماننــد وام تضمیــن شــده ،را شــامل نمیشــود .زیانهــا 
دفتــری ســرمایهگذاری واحــد ســرمایهگذار ،بــه ســایر اجــزای منافــع واحــد ســرمایهگذار در واحــد تجــاری وابســته،

عکــس ترتیــب اولویــت تســویه آنهــا تخصیــص مییابــد».
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ی میــاندورهای» در
ی مالـ 
 -33طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  22باعنــوان «گزارشــگر 

گزارشــگری مالــی میــان دورهای ،در هــر دورۀ میانــی هزینــۀ مالیــات بــر درآمــد. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 )1شناسایی نمیشود.

 )2بر مبنای مالیات قطعی برای کل سال برآورد میشود.
 )3بر مبنای عملکرد دورۀ میانی شناسایی میشود.

 )4بــر مبنــای بهتریــن بــرآورد از نــرخ مؤثــر مالیــات بــر درآمــد ســاالنه مــورد انتظــار بــرای کل ســال مالــی شناســایی
میشــود.

پاسخ :گزینه 4

طبق قسمت ج بند  29استاندارد حسابداری شماره 22
ت بــر درامــد ســاالنه
ن بــراورد از نــر خ مؤثــر مالیــا 
ی بهتریـ 
ت بردرآمــد برمبنــا 
بنــد  .22در هــر دوره میانـی ،هزینـ ه مالیــا 

ت در دوره میانـی
ن اسـ 
ی ممكـ 
ت یــك دوره میانـ 
ی میشــود .ذخیــره مالیــا 
ل مالـی ،شناســای 
ل ســا 
یك 
مــورد انتظــار بــرا 
ل شــود.
ت بردرآمــد ســاالنه ،تعدی 
ت تغییــر در نــر خ مؤثــر مالیــا 
ی بــه علـ 
ل مالـ 
ن ســا 
ی همــا 
بعــد 
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ی خــاص» برای
ی مشــاركتها 
 -34طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  23باعنــوان «حســابدار 
گزارشــگری واحدهــای تجــاری تحــت کنتــرل مشــترک ،کــدام یــک از روشهــای زیر مجاز اســت؟

 ) 1روش بهای تمام شده
 ) 2روش ارزش ویژه

 ) 3روش ارزش منصفانه

 ) 4روش ارزش ویژه ناخالص

پاسخ :گزینه 4

طبق بند  26استاندارد حسابداری شماره 23

ی شــریك خــاص
ی تلفیقـ 
ی مالـ 
ل مشــترك ،در صورتهــا 
ت كنتــر 
ی تحـ 
ی تجــار 
ص در واحدهــا 
ت خــا 
بنــد  .26مشــارك 
س شــود.
ص منعك 
ش ویــژه ناخالـ 
ش ارز 
س رو 
بایــد براســا 
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 -35ظرفیــت شــرکتی  20/000واحــد محصــول و بهــای فــروش هــر واحــد از محصــوالت شــرکت 50/000
ریــال اســت و درآمــد عملیاتــی برنامهریــزی شــدۀ شــرکت مبلــغ  900/000/000ریــال اســت .میــزان
تولیــد و فــروش شــرکت مــورد نظــر در طــی ســالهای  1394و  1395و  1396و  1397و  1398بهترتیــب
برابــر اســت بــا  1/500و 2/300و  3/000و  3/700و  ،4/200طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره

ی در مرحلــ ۀ قبــل از بهرهبــرداری» کــدام ســال
ی تجــار 
ی واحدهــا 
ی مالــ 
 24باعنــوان «گزارشــگر 
بهعنــوان ســال بهرهبــرداری شــرکت محســوب میشــود؟

 ) 1سال 1395
 )3سال 1397

 )2سال 1396

 ) 4سال 1398

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  4استاندارد حسابداری شماره 24

ی ماننــد برنامهریــزی
ی امــور 
ی خــود رابــرا 
ی در مرحل ـ ه قبــل از بهرهبــرداری ،عمدت ـاً كوششــها 
بنــد  .4واحــد تجــار 
ن مــواد اولیه،
ی منابـ ع تامیـ 
ق و توســعه ،شناســای 
ش منابـ ع طبیعـی ،تحقیـ 
ف و گســتر 
ن ســرمایه ،اكتشــا 
مالـی ،تأمیـ 

نو
ی از معــاد 
ی ماننــد حقامتیــاز بهرهبــردار 
ی عملیاتــ 
ت مشــهود یــا ســایر داراییهــا 
ی ثابــ 
ل داراییهــا 
تحصیــ 

ف میكنــد .از نظــر مقاصــد ای ـن
ی صــر 
ت تولیــد 
ی عملیــا 
ی و راهانــداز 
ش كاركنــان ،بازاریاب ـ 
نیــز اســتخدا م و آمــوز 

ن كمتــراز حــدود
یآ 
ی كـ ه درآمــد عملیاتـ 
ض بــر ایــن اســت هــر واحــد تجــار 
ی فــر 
ی ایجــاد یكنواختـ 
اســتاندارد ،بــرا 

ی میشــود.
ی تلق ـ 
ی در مرحل ـ ه قبــل از بهرهبــردار 
ی شــده باشــد ،واحــد تجــار 
ی برنامهریــز 
20درصــد درآمــد عملیات ـ 
20× 900.000.000 =180.000.000درصد

3700×50.000=185.000.000
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 -36کــدام گزینــۀ زیــر جــزو شــرایط تشــخیص قســمت قابــل گــزارش ،طبــق الزامــات اســتاندارد

ی مختلــف» نیســت؟
ب قســمتها 
ی بــر حس ـ 
حســابداری شــماره  25باعنــوان «گزارشــگر 

ل 10درصــد
ت بــا ســایر قســمتها ،حداقـ 
ی و معامــا 
ن ســازمان 
ن بــرو 
ش بـ ه مشــتریا 
ل از فــرو 
ی حاصـ 
 )1درآمــد عملیاتـ 
ی باشــد.
ی یــا داخلـ 
ن ســازمان 
جمـ ع درآمــد تمــا م قســمتها اعـ م از بــرو 

ی ســود ده
ی قســمتها 
ل  10درصــد مجمــو ع ســود عملیاتـ 
ن حداقـ 
ت اعـ م از ســود یــا زیــا 
ی قســم 
 )2نتیجـ ۀ عملیاتـ 
ن بزرگتــر اسـت ،باشــد.
قآ
ن ده ،هــر كــدا م كـ ه قــدر مطلـ 
ی زیــا 
ی قســمتها 
ن عملیاتـ 
یــا مجمــو ع زیــا 

 )3خالــص جریانهــای نقــدی حاصــل از فعالیتهــای عملیاتــی حداقــل  10درصــد مجمــوع خالــص جریانهــای
نقــدی ورودی یــا خروجــی ،هرکــدام کــه قــدر مطلــق آن بزرگتــر اســت ،باشــد.

ی تما م قسمتها باشد.
ل  10درصد جم ع داراییها 
ن حداق 
یآ 
 )4داراییها 

پاسخ  :گزینه 3

طبق بند  14استاندارد حسابداری شماره 25

ص شــود كـه
ش مشــخ 
ل گــزار 
ت قابـ 
ی بایــد بهعنــوان قســم 
ی در صورتـ 
ت جغرافیایـ 
ی یــا قســم 
ت تجــار 
بنــد  .14قســم 
ی عایــد گــردد ،و
ن ســازمان 
ن بــرو 
ش بـ ه مشــتریا 
ن از فــرو 
یآ 
اكثــر درآمــد عملیاتـ 

ل 10
ت بــا ســایر قســمتها ،حداقـ 
ی و معامــا 
ن ســازمان 
ن بــرو 
ش بـ ه مشــتریا 
ل از فــرو 
ی حاصـ 
الـف .درآمــد عملیاتـ 
ی باشــد ،یــا
ی یــا داخلـ 
ن ســازمان 
درصــد جمـ ع درآمــد تمــا م قســمتها اعـ م از بــرو 

ی ســود
ی قســمتها 
ل  10درصــد مجمــو ع ســود عملیاتـ 
ن حداقـ 
ت اعـ م از ســود یــا زیــا 
ت قســم 
ب	 .نتیجـ ه عملیــا 
ن بزرگتــر اسـت ،باشــد ،یــا
قآ 
ن ده ،هــر كــدا م كـ ه قــدر مطلـ 
ی زیــا 
ی قســمتها 
ن عملیاتـ 
ده یــا مجمــو ع زیــا 

ی تما م قسمتها باشد.
ل  10درصد جم ع داراییها 
ن حداق 
یآ 
ج	 .داراییها 
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 -37شرکت راه نو درسال  1398معادل  1/000کیلوگرم محصوالت کشاورزی خود را به بهای تمام شده

هرکیلوگرم  20/000ریال و ارزش منصفانه  25/000ریال برداشت کرده است .شرکت برآورد میکند تا زمان

فروش محصوالت برای هر کیلوگرم از محصوالت خود 1/000ریال هزینه ایجاد میشود .طبق الزامات استاندارد

ی كشاورزی» در تاریخ برداشت شرکت محصوالت خود را به چه
حسابداری شماره  26باعنوان «فعالیتها 

میزان شناسایی و ثبت میکند؟
 20/000/000 ) 1ریال
 25/000/000 )2ریال
 24/000/000)3ریال
 26/000/000)4ریال

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  15استاندارد حسابداری شماره 26

ارزش منصفانه محصوالت

مخارج برآوردی زمان فروش

ارزش منصفانه بعد از کسر مخارج برآوردی

1.000×25.000 = 25/000/000

1.000× 1.000 = 1.000.000

25.000.000-1.000.000 = 24.000.000

ن فــروش
ی زمــا 
ش منصفانـ ه پــس از كســر مخــار ج بــرآورد 
ت بـ ه ارز 
ن برداشـ 
ی بایــد در زمــا 
بنــد  .15تولیــد كشــاورز 
ی شــماره  8باعنــوان
ی اســتاندارد حســابدار 
ن شــدۀ مزبــور هنــگا م بهكارگیــر 
ش تعییــ 
ی شــود .ارز 
اندازهگیــر 

ل محســوب
ن محصــو 
ی تمــا م شــدۀ آ 
ی دیگــری ،بهــا 
ی مــواد و كاال» یــا اســتاندارد حســابدار 
ی موجــود 
«حســابدار 

میشــود.
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ی بازنشســتگی»
ی مزایــا 
 -38طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره  27باعنــوان «طرحهــا 
صورتهــای مالــی طرحهــای مزایــای بازنشســتگی شــامل کدامیــک از صورتهــای زیــر اســت؟

 )1صورت وضعیت مالی ،صورت تغییرات در خالص دارایی ،صورت درآمد و هزینه ،یادداشتهای توضیحی
 )2صورت وضعیت مالی ،صورت جریان وجوه نقد ،صورت درآمد و هزینه

 )3صورت وضعیت مالی ،صورت سود و زیان ،صورت تغییرات در خالص داراییها

 )4صورت تغییرات در خالص داراییها ،صورت درآمد و هزینه ،صورت جریان وجه نقد

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  8پیوست  2استاندارد حسابداری شماره 27

ی حســابداری،
ن اســتانداردها 
ث مطــر ح شــده ،كمیتــ ه تدویــ 
ت انجــا م گرفتــ ه و مباحــ 
بنــد  .8باتوجــ ه بــ ه مطالعــا 
ن نمــود:
ی را بــ ه شــر ح زیــر تعییــ 
ی بازنشســتگ 
ی مزایــا 
ی طرحهــا 
ی مالــ 
صورتهــا 

الف .ترازنام ه ( صورت وضعیت مالی)،

ص داراییها،
ت در خال 
ت تغییرا 
ب  .صور 
	
ت درآمد و هزینه،
	ج  .صور 

ی توضیحی.
	د  .یادداشتها 
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 -39درآمد حق بیمه در شرکتهای بیمهای طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  28باعنوان
«فعالیتهای بیمه عمومی» در چه زمانی باید شناسایی شود؟

 )1از تاریخ شروع پوشش بیمهای
 )2از تاریخ فروش بیمهنامه

 )3بهصورت میانگین از ابتدای سال
 )4از تاریخ دریافت بیمهنامه

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  4استاندارد حسابداری شماره 28

ق بیمــه بهگونـهاى اتكاپذیــر
بنــد  .4درآمــد حــق بیمــه بایــد از تاریــخ شــروع پوشــش بیمــهای و بهمحــض اینكــه حـ 
قابــل اندازهگیــرى باشــد ،شناســایى شــود.
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 -40طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  29باعنوان «فعالیتهای ساخت امالک» موجودی واحدهای

ساختمانی تکمیل شده آماده برای فروش و زمین نگهداری شده برای ساخت امالک ،بهترتیب باید به
چه ارزشهایی شناسایی و ثبت شوند؟

 )1اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش  -خالص ارزش فروش

 )2بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته  -مبلغ تجدید ارزیابی

 )3اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش  -بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته
 )4بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته – ارزش بازار

پاسخ :گزینه 3

طبق بندهای  13و  45استاندارد حسابداری شماره 29

بنــد  .13زمیــن نگهــداری شــده بــرای ســاخت امــاک بایــد بــه بهــای تمــام شــده پــس از کســر هرگونــه کاهــش ارزش

انباشــته انعــکاس یابــد .تعییــن زیــان کاهــش ارزش اینگونــه زمینهــا تابــع اســتاندارد حســابداری شــماره 32

باعنــوان «کاهــش ارزش داراییهــا» اســت.

بنــد  . 45موجــودی واحدهــای ســاختمانی تکمیــل شــده آمــاده بــرای فــروش بایــد بــه اقــل بهــای تمــام شــده و خالص
ارزش فــروش منعکس شــود.
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 -41طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  30باعنوان «سود هر سهم» کدامیک از موارد زیر موجب
تجدید ارائۀ اطالعات مقایسهای سود هر سهم نمیشود؟

 )1تجزیه سهام
 )2سود سهمی

 )3سود سهام ممتاز

 )4کاهش اجباری سرمایه در اجرای ماده  141اصالحیه قانون تجارت

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  16استاندارد حسابداری شماره 30

بنــد  .16در مــواردی کــه تعــداد ســهام عــادی بــدون تغییــر در منابــع یــا تعهــدات افزایــش یــا کاهــش مییابــد ،میانگین

مــوزون تعــداد ســهام عــادی بــرای کلیــه دورههایــی کــه اطالعــات آن ارائــه میشــود بایــد تعدیــل گــردد .طبــق بنــد

 17اســتاندارد حســابداری شــماره  30نمونههایــی از مــواردی کــه تعــداد ســهام عــادی بــدون تغییــر در منابــع یــا
تعهــدات کاهــش یــا افزایــش مییابــد بــه شــرح زیــر اســت:

الف .سود سهمی (افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوختهها)،

ب .تجزیه سهام

ج .کاهش اجباری سرمایه در اجرای ماده  141اصالحیه قانون تجارت.
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 -42طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  34باعنوان «رویههای حسابداری،تغییر در برآوردهای

حسابداری و اشتباهات» در مورد استاندارد حسابداری جدیدی كه تاریخ اجرای آن فرا نرسیده است و
واحد تجاری آن را بهكار نگرفته است ،کدام مورد باید افشا شود؟
توصیف موضوع

اطالعات مربوط به ارزیابی اثر احتمالی
بهكارگیری استاندارد حسابداری جدید

)1

بله

بله

)3

خیر

)2
)4

خیر

بله

بله

خیر

خیر

پاسخ :گزینه 1

طبق بند  29استاندارد  34حسابداری

بنــد  .29در مــورد اســتاندارد حســابداری جدیــدی كــه تاریــخ اجــرای آن فــرا نرســیده اســت و واحــد تجــاری آ ن را بــكار
نگرفتــه اســت ،واحــد تجــاری بایــد مــوارد زیــر را افشــا کند:

الف .توصیف این موضوع

ب .اطالعــات مشــخص یــا اطالعاتــی کــه بهطــور معقــول قابــل بــرآورد اســت و بــه ارزیابــی اثــر احتمالــی بهكارگیــری
اســتاندارد حســابداری جدیــد بــر صورتهــای مالــی واحــد تجــاری در دوره بهكارگیــری بــرای نخســتین بــار ،مربــوط

میباشــد.
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 -43کدامیک از اقالم زیر طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  36باعنوان «ابزارهای مالی – ارائه»
جزو داراییهای مالی قرار نمیگیرد؟

 )1وجه نقد و معادل نقد

 )2حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
 )3پیشپرداختها

 )4سرمایهگذاریها
پاسخ :گزینه 3
طبق بند  7استاندارد حسابداری شماره 36

بنــد -7ابــزار مالــی قــراردادی اســت كــه بــرای یــك واحــد تجــاری ،دارایــی مالــی و بــرای واحــد تجــاری دیگــر ،بدهــی مالــی یــا ابزار
مالكانــه ایجــاد میكنــد.
دارایی مالی هر دارایی است كه یكی از موارد زیر باشد:
الف .نقد؛
ب  .ابزار مالكانه واحد تجاری دیگر؛
پ  .حق قراردادی برای:
 .1دریافت نقد یا دارایی مالی دیگر از واحد تجاری دیگر؛ یا
 .2مبادلــه داراییهــای مالــی یــا بدهیهــای مالــی بــا واحــد تجــاری دیگــر ،در شــرایطی كــه بهطــور بالقــوه بــرای واحــد تجــاری
مطلــوب اســت؛ یــا
ت  .قراردادی كه از طریق ابزارهای مالكانه خود واحد تجاری ،قابل تسویه است یا تسویه خواهد شد و:
 .1ابــزار غیرمشــتقهای اســت كــه واحــد تجــاری در ازای آن ،نســبت بــه دریافــت تعــداد متغیــری از ابزارهــای مالكانــه خــود واحــد
تجــاری متعهــد اســت یــا ممكــن اســت متعهــد شــود؛ یــا
 .2ابــزار مشــتقهای اســت كــه بــه روشــی غیــر از مبادلــه مبلــغ ثابتــی نقــد یــا دارایی مالــی دیگر بــا تعــداد ثابتــی از ابزارهــای مالكانه
خــود واحــد تجــاری ،قابــل تســویه اســت یــا تســویه خواهــد شــد .بــرای ایــن منظــور ،ابزارهــای مالكانــه خــود واحــد تجــاری،
شــامل ابزارهــای مالــی قابــلفــروش بــه ناشــركه طبــق بندهــای  12و  13بهعنــوان ابــزار مالكانــه طبقهبنــدی میشــود،
ابزارهایــی كــه واحــد تجــاری را تنهــا در زمــان انحــال ،بــه انتقــال ســهم متناســبی از خالــص داراییهــای خــود بــه طــرف دیگر،
متعهــد میكنــد و طبــق بندهــای  14و  15بهعنــوان ابزارهــای مالكانــه طبقهبنــدی میشــود ،یــا ابزارهایــی كــه قراردادهایــی
بــرای دریافــت یــا تحویــل آتــی ابزارهــای مالكانــه خــود واحــد تجــاری اســت ،نیســت.
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ی اجارهها» چنانچه معامل ۀ فروش
 -44طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  21باعنوان «حسابدار 

ی دارایی چه
ت به مبلغ دفتر 
ش نسب 
ی باشد با مازاد عواید فرو 
و اجارۀ مجدد از نوع اجارۀ سرمایها 
برخوردی میشود؟

ی شود.
ل دورۀ اجاره بهعنوان درآمد شناسای 
ن مازاد باید در طو 
 )1ای 

س شود.
ی فروشنده (اجارهكننده) منعك 
ی مال 
گ بهعنوان درآمد در صورتها 
 )2باید بیدرن 

س شود.
ی فروشنده (اجارهكننده) منعك 
ی مال 
گ بهعنوان درآمد در صورتها 
ل دورۀ اجاره یا بیدرن 
 )3در طو 
 )4هیچکدام

پاسخ :گزینه1

طبق بند46استاندارد حسابداری شماره21

ت بــه مبلـ غ دفتــری
ش نســب 
ی باشــد مــازاد عوایــد فــرو 
ش و اجــاره مجــدد از نــو ع اجــاره ســرمایها 
چنانچـ ه معاملـ ه فــرو 

ن مــازاد
س شــود .ایـ 
ی فروشــنده (اجارهكننــده) منعكـ 
ی مالـ 
گ بهعنــوان درآمــد در صورتهــا 
ی نبایــد بیدرنـ 
دارایـ 

ی شــود.
ل دوره اجــاره بهعنــوان درآمــد شناســای 
بایــد در طــو 
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 -45طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره  37باعنوان «ابزارهای مالی – افشا» واحد تجاری درخصوص
ریسک اعتباری کدام مورد زیر را نباید افشا کند؟

 )1مبلغــی کــه بــه بهتریــن شــکل ،حداکثــر میــزان آســیبپذیری واحــد تجــاری از ریســک اعتبــاری در پایــان دورۀ

گزارشــگری را بــدون در نظــر گرفتــن هرگونــه وثیقــه نگهداریشــده یــا ســایر روشهــای افزایــش اعتبــار ،نشــان دهــد.

 )2تجزیــۀ سررســید بدهیهــای مالــی (شــامل قراردادهــای تضمیــن مالــی صادرشــده) کــه سررســیدهای قــراردادی
باقیمانــده را نشــان دهــد.

 )3شــرحی از وثیقــه نگهداریشــده بهعنــوان تضمیــن و ســایر روشهــای افزایــش اعتبــار و اثــر مالــی آنهــا در ارتبــاط
بــا مبلغــی کــه بــه بهتریــن شــکل ،حداکثــر میــزان آســیب پذیــری از ریســک اعتبــاری را نشــان مــی دهــد.

 )4اطالعــات دربــارۀ کیفیــت اعتبــاری داراییهــای مالــی کــه نــه از تاریــخ سررســید آنهــا گذشــته اســت و نــه کاهــش
ارزش یافتهانــد.

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  26استاندارد حسابداری شماره 37

بند  .26واحد تجاری باید موارد زیر را بر مبنای طبقات ابزارهای مالی افشا کند:

الــف .مبلغــی کــه بــه بهتریــن شــکل ،حداکثــر میــزان آســیبپذیری واحــد تجــاری از ریســک اعتبــاری در پایــان دوره

گزارشــگری را بــدون در نظــر گرفتــن هرگونــه وثیقــه نگهداریشــده یــا ســایر روشهــای افزایــش اعتبــار ،نشــان دهد

(بــرای مثــال توافقهــای خالصســازی کــه واجــد شــرایط تهاتــر طبــق اســتاندارد حســابداری  36نمیباشــند) .ایــن

افشــا بــرای ابزارهــای مالــی كــه مبلــغ دفتــری آنهــا بــه بهتریــن شــکل حداكثــر میــزان آســیبپذیری از ریســک

اعتبــاری را نشــان میدهــد ،الزامــی نیســت.

ب .شــرحی از وثیقــه نگهداریشــده بهعنــوان تضمیــن و ســایر روشهــای افزایــش اعتبــار و اثــر مالــی آنهــا (بــرای
مثــال ،بیــان عــددی میــزان کاهــش ریســک اعتبــاری به واســطه وثیقــه و ســایر روشهــای افزایــش اعتبــار) در ارتباط

بــا مبلغــی كــه بــه بهتریــن شــکل ،حداكثــر میــزان آســیبپذیری از ریســک اعتبــاری را نشــان میدهــد (صرفنظــر

از اینکــه طبــق قســمت (الــف) بــاال یــا از طریــق مبلــغ دفتــری ابــزار مالــی ،افشــا شــده باشــد).

پ .اطالعــات دربــاره کیفیــت اعتبــاری داراییهــای مالــی کــه نــه از تاریــخ سررســید آنهــا گذشــته اســت و نــه کاهــش
ارزش یافتهانــد.
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 -46برای تسهیم هزینههای خدماتی (دوایر خدماتی) به دوایر تولیدی در صورتیکه دوایر خدماتی با هم
تبادل خدمات باالیی داشته باشند ،کدامیک از روشهای زیر مناسب است؟

 )1روش مستقیم
 )3روش ریاضی

 )2روش یکطرفه
 )4روش تولید

پاسخ :گزینه 3

چون تبادل خدمات بین دوایر خدماتی باالست ،از روش ریاضی (دوطرفه) استفاده میشود.
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 -47شرکت آسمان ،کاالی خود را به قیمت تمامشده بهعالوۀ  60درصد به فروش میرساند .هزینههای
عملیاتی شرکت  20درصد فروش است .سود خالص شرکت چند درصد فروش است؟

17/5 )1
37/5 )3

25 )2

5/5 )4

پاسخ :گزینه 1

62/5درصد× فروش= (فروش )/درصد =160بهای تمام شده کاالی فروش رفته لذا
(60درصد 100 +درصد)× بهای تمام شده کاالی فروش رفته= فروش

هزینههای عملیاتی – بهای تمام شده کاالی فروش رفته – فروش = سود خالص

فروش 17/5درصد = فروش 20درصد  -فروش  62/5درصد -فروش = سودخالص
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 -48اطالعات زیر مربوط به عملیات شرکت تولید آلفا در سال  1398است:
موجودیها (مبالغ به ریال)

شرح

اول دوره

پایان دوره

موجودی مواد مستقیم

90 .000

95 .000

موجودی کاالی در جریان ساخت
موجودی کاالی ساخته شده

مواد مستقیم مصرف شده

70 .000

100 .000

جمع هزینههای تولید

20 .000

120 .000
400 .000

750 .000

سربار کارخانه با نرخ  60درصد هزینۀ دستمزد مستقیم جذب میشود .اضافه و کسر جذب سربار کارخانه به قیمت
تمام شده بسته میشود .با توجه به اطالعات فوق هزینۀ دستمزد مستقیم کدامیک از گزینههای زیر است؟
240 .000 )1

718 .750 )3

218 .750)2

875 .000 )4

پاسخ :گزینه 2

هزینه سربار  +هزینه دستمزد مستقیم  +هزینه مواد مستقیم= جمع هزینههای تولید

(X = 350.000/6.1 =218.750هزینه دستمزد مستقیم)

6 .1 X = 350.000
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 -49در یک واحد تولیدی که از هزینهیابی مرحلهای استفاده میشود جهت ساخت و تکمیل واحدها در
ابتدای مرحله دوم  500واحد اضافه شد .چنانچه کار در جریان ابتدا و پایان دوره بهترتیب  300و  200واحد

باشد ،معادل واحدهای تکمیل شده از نظر مواد مستقیم طبق روش میانگین ،چند واحد خواهد بود؟
200 )1
500 )2
600 )3
800)4

پاسخ :گزینه 4

کاالی تکمیل شده  +کاالی در جریان ساخت پایان= کاالی در جریان ساخت ابتدا  +واحدهای اقدام به تولید

واحد  =500 +300-200 =600کاالی تکمیل شده

کاالی در جریــان ســاخت پایــان دوره  +کاالی تکمیــل شــده = معــادل آحــاد تکمیــل شــده از لحــاظ مــواد مســتقیم بــه
روش میانگیــن موزون

واحد  =600+200=800معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد مستقیم به روش میانگین موزون
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 -50کدامیک از انحرافات زیر در صورتحساب سود و زیان به روش هزینهیابی مستقیم منظور نمیشود؟
 )1انحراف نرخ مواد

 )2انحراف نرخ دستمزد

 )3انحراف کارایی سربار متغیر
 )4انحراف ظرفیت

پاسخ :گزینه 4

در روش بهایابــی متغیــر (مســتقیم) بــه ایــن دلیــل کــه اقــام بهــای ثابــت تولیــدی جــزو بهــای محصــول نبوده اســت و
مبلــغ واقعــی آنهــا تمامـاً در دورۀ وقــوع بــه هزینــۀ دوره منظــور میشــوند ،هیچیــک از انحرافــات مربــوط بــه بهــای
ســربار ثابــت ســاخت ،شــامل انحــراف حجــم ،انحــراف ظرفیــت ،انحــراف کارایــی ســربار ثابــت و انحــراف هزینه ســربار

ثابــت وجــود نخواهند داشــت.
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-1طبق الزامات استاندارد  700در کدام بند گزارش تعدیل نشده حسابرس ،عبارت «استانداردهای حسابداری»
بهکار میرود؟

 )1مسئولیت حسابرس.

 )2مسئولیت هیأت مدیره (یا ارکان مشابه) در قبال صورتهای مالی.
 )3اظهار نظر.
 2 )4و  3باال.

پاسخ :گزینه 4

طبق بند  22و  28استاندارد حسابرسی 700

« .22بــراي توصيــف مســئوليت ،در گــزارش بايــد تصريــحشــود کــه هيئــت مديــره مســئول تهيــه صورتهــاي

مالــي طبــق اســتانداردهاي حســابداري اســت؛ ايــن مســئوليت از جملــه شــامل طراحــي ،اعمــال و حفــظ

كنترلهــاي داخلــي مربــوط بــه تهيــه صورتهــاي مالــي اســت بــه گونــهاي کــه ايــن صورتهــا عــاري از
تحريــف بااهميــت ناشــي از تقلــب يــا اشــتباه باشــد.

 .28هنــگام ارائــه اظهارنظــر تعديــل نشــده نســبت بــه صورتهــاي مالــي تهيــه شــده طبــق اســتانداردهاي
حســابداري ،نظــر حســابرس بايــد بــا اســتفاده از عبــارت ” ...صورتهــاي مالــي  ،...از تمــام جنبههــاي

بااهميــت ،طبــق اســتانداردهاي حســابداري ،بــه نحــو مطلــوب نشــان ميدهــد“ اظهــار شــود».
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-2با توجه به بند زیر ،نوع اظهارنظر حسابرس کدام گزینۀ زیر است؟

حسابرسی صورتهای مالی شرکت نمونه (سهامی…) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29اسفند ماه  13×1و

صورتهای سود و زیان ،سود و زیان جامع ،تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی

منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی  1تا … به این مؤسسه محول شده است.
 )1مردود.

 )2مشروط یا مردود.

 )3مشروط یا عدم اظهار نظر.
 )4عدم اظهار نظر.

پاسخ :گزینه 4

طبق بند  27استاندارد حسابرسی 705

«چنانچــه حســابرس بــه دلیــل وجــود محدودیــت در كســب شــواهد حسابرســی كافی و مناســب ،نســبت بــه صورتهای
مالــی عــدم اظهارنظــر ارائــه کنــد بایــد بنــد مقدمــه گــزارش خــود را بــا بیــان اینکــه حسابرســی صورتهــای مالــی

بــه وی محــول شــده بــود ،اصــاح نمایــد .حســابرس همچنیــن بایــد توصیــف مســئولیت حســابرس و توصیــف دامنه
حسابرســی را تنهــا بــا بیــان ایــن جمــات تعدیــل کنــد” :مســئولیت ایــن مؤسســه ،اظهارنظــر نســبت بــه صورتهای
مالــی براســاس حسابرســی انجــام شــده طبــق اســتانداردهای حسابرســی اســت لیکــن بــه دلیــل مــوارد منــدرج در

بنــد «مبانــی عــدم اظهارنظــر» ،كســب شــواهد حسابرســی كافــی و مناســب بــرای اظهارنظــر ،میســر نبوده اســت.»“.
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 -3بند اظهارنظر مشروط به دلیل محدودیت بااهمیت ولی غیرفراگیر ،در یک گزارش حسابرسی به شرح زیر
نوشته شده است.

اظهار نظر مشروط

به نظر این مؤسسه ،به استثنای آثار مورد مندرج در بند ،...صورتهای مالی یاد شده ...،از تمام جنبههای

بااهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری ،به نحو مطلوب نشان میدهد.

کدام گزینۀ زیر دربارۀ بند باال درست است؟

 )1طبق استانداردهای حسابرسی درست نوشته شده است.

 )2طبق دستورالعمل گزارش حسابرسی درست نوشته شده است.

 )3طبق استانداردهای حسابرسی درست نیست و باید اصالح شود.
 )4الف و ب باال.

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  23استاندارد حسابرسی 705

بنــد « -23چنانچــه حســابرس بــه دلیــل تحریــف بااهمیــت در صورتهــای مالــی نظــر مشــروط ارائــه میكنــد ،بایــد در

بنــد اظهارنظــر بیــان كنــد كــه ،بــه نظــر ایــن مؤسســه« ،بــه اســتثنای آثــار مــوارد منــدرج در بنــد مبانــی اظهارنظــر
مشــروط» ،صورتهــای مالــی ،از تمــام جنبههــای بااهمیــت ،طبــق اســتانداردهای حســابداری بــه نحــو مطلــوب

ارائــه شــده اســت .اگــر تعدیــل بــه دلیــل محدودیــت در كســب شــواهد حسابرســی كافــی و مناســب باشــد ،وی بایــد

از عبارتــی ماننــد «بــه اســتثنای آثــار احتمالــی مــوارد منــدرج در بنــد مبانــی اظهارنظــر مشــروط» بــرای اظهارنظــر
تعدیــل شــده اســتفاده كنــد».
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 -4اگر حسابرس ملزم یا مجاز باشد دربار ۀ مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی یا گزارش
حسابرس توضیحات بیشتری ارائه کند؛ این توضیحات در کدام بند زیر درج میشود؟

 )1تأکید بر مطلب خاص.

 )2سایر تحریفها و محدودیتها.

 )3سایر بندهای توضیحی.

 )4گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

پاسخ :گزینه 3

طبق بند ت 6-استاندارد حسابرسی 706

«طبــق قوانيــن ،مقــررات يــا عــرف رايــج ،ممكــن اســت حســابرس ملــزم يــا مجــاز باشــد تــا راجــع بــه مســئوليتهاي

حســابرس در حسابرســي صورتهــاي مالــي يــا گــزارش حســابرس توضيحــات بيشــتري ارائــه كنــد .در صــورت لــزوم،
ميتــوان از يــك يــا چنــد عنــوان فرعــي بــراي توصيــف محتــواي «ســاير بندهــاي توضيحــي» اســتفاده کــرد».
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 -5در مواردی که گزارش حسابرس دربارۀ صورتهای مالی دورۀ پیش حاوی نظر تعدیل شده بوده است و

موضوعی که باعث تعدیل گزارش شده بود برطرف شده باشد و بهگونهای مناسب نیز در صورتهای مالی

دورۀ مورد گزارش افشا شده باشد ،چنانچه حسابرس ضروری تشخیص دهد میتواند این موضوع را در…
در گزارش خود بیاورد.

 )1بند سایر محدودیتها و تحریفها.
 )2سایر بندهای توضیحی.

 )3بند تأکید بر مطلب خاص.

 )4بند گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی.

پاسخ :گزینه 3

طبق بند  13استاندارد حسابرسی 710

در مــواردی کــه گــزارش حســابرس نســبت بــه صورتهــای مالــی دوره گذشــته حــاوی نظــر مشــروط ،عــدم اظهارنظــر
یــا نظــر مــردود بــوده اســت و موضوعــی کــه باعــث تعدیــل گــزارش شــده بــود برطــرف شــده باشــد و بهگون ـهای

مناســب نیــز در صورتهــای مالــی دوره جــاری افشــا شــده باشــد ،حســابرس در گــزارش دوره جــاری خــود معمــوال

اشـــارهای بــه موضــوع منــدرج در گــزارش دوره گذشــته نخواهــد داشــت .امــا چنانچــه حســابرس ضــروری تشــخیص
دهــد میتوانــد ایــن موضــوع را در یــک بنــد تأکیــد بــر مطلــب خــاص در گــزارش خــود بیــاورد.
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-6اگر گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده توسط شرکت حاوی مغایرت با اهمیتی با صورتهای مالی باشد
و شرکت از اصالح گزارشگری تفسیری خودداری ورزد ،حسابرس آثار این موضوع را چگونه باید گزارش

کند؟

 )1موضوع در یک بند توضیحی تأکید بر مطلب خاص درج می شود.

 )2موضــوع عــدم رعایــت مقــررات تعییــن شــده توســط ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت و بایــد در بخــش گــزارش
در مــورد ســایر اطالعــات درج شــود.

 )3موضــوع عــدم رعایــت مقــررات تعییــن شــده توســط ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت و بایــد در بخــش گــزارش
در ســایر الزامــات قانونــی و مقرراتــی درج شــود.

 )4موضوع از وظایف بازرسی است و باید در بخش گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی درج شود.

پاسخ :گزینه 1

طبق بندهای  11و  13استاندارد حسابرسی شماره 720

 . 11چنانچــه حســابرس بــا مطالعــه ســاير اطالعــات ،مغایرتهــای بــا اهميتــي را شناســايي کنــد ،بايــد ضــرورت اصــاح
صورتهــاي مالــي حسابرســي شــده يــا ســاير اطالعــات را مشــخص کنــد.

 .13اگــر اصــاح ســاير اطالعــات ،ضــروري باشــد و واحــد مــورد رســيدگي از انجــام آن خــودداري ورزد ،حســابرس بايــد

ضــرورت توصيــف چنيــن مغایرتهــای بــا اهميتــي را در يــک بنــد توضيحــي تاکيــد بــر مطلب خــاص در گــزارش خود

ارزيابــي کند.
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 -7هدف حسابرس از درج بند تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهـای توضیحی ،جلب توجه استفادهکنندگان
به کدام مورد زیر است؟

 )1موضوعــی کــه بــا وجــود ارائــه یــا افشــای مناســب در صورتهــای مالــی ،بــرای درک بهتــر صورتهــای مالــی توســط
اســتفادهکنندگان ،اهمیــت ویــژهای دارد.

 )2هــر موضــوع دیگــری کــه بــرای درک بهتــر اســتفادهکنندگان از حسابرســی ،مســئولیتهای حســابرس یــا گــزارش
حســابرس ،مربــوط تلقــی شــود.

 )3تحریفها یا محدودیتها و ابهامات بااهمیتی که منجر به تعدیل اظهار نظر حسابرس نشده است.
 )4الف و ب باال.

پاسخ :گزینه 4

طبق بند  5استاندارد حسابرسی بخش 706

« .5در این استاندارد ،اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته است:

الــف .بنــد تأكيــد بــر مطلــب خــاص .بنــد توضيحــي پــس از بنــد اظهارنظــر بــا هــدف جلــب توجــه اســتفادهکنندگان

بــه يــک موضــوع کــه عليرغــم ارائــه يــا افشــاي مناســب در صورتهــاي مالــي ،بــه قضــاوت حســابرس بــراي درك

صورتهــاي مالــي توســط اســتفادهكنندگان ،اهميــت ويــژهاي دارد.

ب  .ســاير بندهــاي توضيحــي .بنــد توضيحــي پــس از بنــد اظهارنظــر كــه بــه موضوعــي بــه جــز موضوعــات ارائــه يــا

افشــا شــده در صورتهــاي مالــي اشــاره دارد و بــه قضــاوت حســابرس ،بــراي درك اســتفادهكنندگان از حسابرســي،

مســئوليتهاي حســابرس يــا گــزارش حســابرس ســودمند اســت».
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 -8اگر پس از پذیرش کار ،حسابرس متوجه شود که مدیران اجرایی واحد تجاری در دامنۀ رسیدگی،
محدودیتی اعمال کردهاند که احتماالً منجر به ارائۀ نظر مشروط یا عدم اظهار نظر خواهد شد ،باید به کدام
گزینۀ زیر عمل کند؟

 )1از مدیران اجرایی بخواهد که محدودیت را برطرف کنند.

 )2اگــر مدیــران اجرایــی از برطــرف کــردن محدودیــت اشــاره شــده خــودداری کننــد ،موضــوع را بــه ارکان راهبــری واحد
تجــاری اطــاع دهد.

 )3امکان اجرای روشهای جایگزین را برای گردآوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب ،بررسی کند.
 )4همه موارد.

پاسخ :گزینه 4

طبق بند های  11و  12استاندارد حسابرسی 705

« .11اگــر پــس از پذیــرش كار حسابرســی ،حســابرس متوجه شــود كــه مدیــران اجرایــی در دامنه رســیدگی محدودیتی
اعمــال كردهانــد كــه احتمــاالً منجــر بــه ارائــه نظــر مشــروط یــا عــدم اظهارنظــر خواهــد شــد ،بایــد از مدیــران اجرایی
بخواهــد كــه محدودیــت را برطــرف كنند.

 .12اگــر مدیــران اجرایــی از برطــرف كــردن محدودیــت اشــاره شــده در بنــد  11خــودداری كننــد ،حســابرس بایــد
موضــوع را بــه اركان راهبــری واحــد تجــاری اطــاع دهــد و امــکان اجــرای روشــهای جایگزیــن بــرای كســب شــواهد

حسابرســی كافــی و مناســب را بررســی کنــد».
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 -9طبق استاندارد حسابرسی« 700گزارشگري نسبت به صورتهاي مالی» کدامیک از موارد زیر در
گزارشهاي حسابرسی درج نمیشود؟

 )1مسئولیت طراحی ،اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیۀ صورتهاي مالی

 )2مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهاي مالی
 )3مسئولیت حسابرس

 )4اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاري

پاسخ :گزینه 4

طبق بند 17الی 34استاندارد 700
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 -10مسئولیت طراحی و اعمال و حفظ کنترلهاي داخلی مربوط به تهیۀ صورتهاي مالی به عهدۀ کدامیک
از افراد زیر است ؟

 )1حسابرس داخلی

 )2هیأت مدیره

 )3مدیرعامل و مدیرمالی

 )4حسابرس مستقل

پاسخ :گزینه 2

طبق بند  22استاندارد 700

 . 22بــراي توصيــف مســئوليت ،در گــزارش بايــد تصريــحشــود کــه هيئــت مديــره مســئول تهيــه صورتهــاي مالــي طبق
اســتانداردهاي حســابداري اســت؛ ايــن مســئوليت از جملــه شــامل طراحــي ،اعمــال و حفــظ كنترلهاي داخلــي مربوط

بــه تهيــه صورتهــاي مالــي اســت بــه گونـهاي کــه ايــن صورتهــا عــاري از تحريــف بااهميــت ناشــي از تقلــب يا اشــتباه
با شد .
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 -1چنانچه هیات مدیره در مهلت مقرر در اساسنامه ،مجمع عمومی عادی را برای بررسی صورتهای مالی
سالیانه شرکت دعوت نکند کدام گزینه زیر صحیح خواهد بود؟

 )1هر ذینفع میتواند دعوت مجمع را از دادگاه بخواهد.

 )2هر ذینفع میتواند دعوت مجمع را از بازرس بخواهد.

 )3دارندگان اقال بیست درصد سهام میتوانند مجمع را دعوت کنند.
 )4بازرس باید راسا اقدام به دعوت مجمع نماید.

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  91الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب .1347

مــاده  - 91چنانچــه هیــأت مدیــره مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه را در موعــد مقــرر دعــوت نکنــد بــازرس یــا بازرســان
شــرکت مکلفنــد رأسـاً اقــدام بــه دعوتمجمــع مزبــور بنماینــد.
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 -2تعداد سهم وثیقه مدیران توسط کدام گزینه زیر تعیین میشود؟
 )1اساسنامه.

 )2مجمع عمومی عادی.

 )3مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

 )4مرجعی که مدیران را نصب میکند خواه مجمع عمومی عادی باشد خواه مجمع عمومی موسس.

پاسخ  :گزینه 1

طبق ماده  114الیحه اصالحی قانون تجارت.

مــاده  - 114مدیــران بایــد تعــداد ســهامی را کــه اساســنامه شــرکت مقــرر کــرده اســت دارا باشــند .ایــن تعــداد

ســهام نبایــد از تعــداد ســهامی کــه بــه موجــب اساســنامهجهت دادن رأی در مجامــع عمومــی الزم اســت کمتــر
باشــد .ایــن ســهام بــرای تضمیــن خســاراتی اســت کــه ممکــن اســت از تقصیــرات مدیــران منفــردا ً یــا مشــترکاً

برشــرکت وارد شــود .ســهام مذکــور بــا اســم بــوده و قابــل انتقــال نیســت و مــادام کــه مدیــری مفاصــا حســاب

دوره تصــدی خــود در شــرکت را دریافــت نداشــته

باشدسهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
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 -3شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب در چه زمانی تشکیل شده تلقی می شوند؟
 )1قبولی کتبی سمت مدیران و بازرسان – تقویم و تسلیم تمام سرمایه.
 )2ثبت شرکت – قبولی کتبی سمت مدیران و بازرسان.
 )3ثبت شرکت – تقویم و تسلیم تمام سرمایه شرکت.
 )4در هر دو قبولی کتبی سمت مدیران و بازرسان.

پاسخ :گزینه 1

طبق ماده  17الیجه اصالح  1347و ماده  96قانون تجارت .1311

مــاده  - 17مجمــع عمومــی مؤســس بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون تشــکیل و پــس از رســیدگی و احــراز پذیرهنویســی

کلیــه ســهام شــرکت و تأدیــه مبالــغ الزم وشــور دربــاره اساســنامه شــرکت و تصویــب آن اولیــن مدیــران و بــازرس یــا
بازرســان شــرکت را انتخــاب میکنــد و نیــز مجمــع عمومــی مؤســس روزنامهکثیراالنتشــاری را کــه هــر گونــه دعــوت

و اطالعیــه بــرای صاحبــان ســهام تــا تشــکیل مجمــع عمومــی ســاالنه بــه طــور منحصــر در آن منتشــر خواهــد شــد
تعیینخواهــد نمــود .مدیــران و بازرســان شــرکت بایــد کتبـاً قبــول ســمت نماینــد .قبــول ســمت بــه خــودی خــود
دلیــل بــر ایــن اســت کــه مدیــر و بــازرس بــا علــم بــه تکالیــف ومســئولیتهای ســمت خــود عهــدهدار آن گردیدهانــد.

از ایــن تاریــخ شــرکت تشــکیل شــده محســوب میشــود.

مــاده  - 96شــرکت بــا مســئولیت محــدود وقتــی تشــکیل میشــود کــه تمــام ســرمایه نقــدی تأدیــه و سهمالشــرکه
غیــر نقــدی نیــز تقویــم و تســلیم شــده باشــد.
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 -4مجمع عمومی فوقالعاده در شرکتهای سهامی در اولین جلسه با حضور بیش از… دارندگان سهام و
در دومین جلسه با حضور بیش از … دارندگان سهام که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت.
 ) 1دوسوم  -نصف

 ) 2نصف -یکسوم
 ) 3نصف -اکثریت

 ) 4سهچهارم  -دوسوم

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  84اصالحیه قانون تجارت

مــاده  - 84در مجمــع عمومــی فوقالعــاده دارنــدگان بیــش از نصــف ســهامی کــه حــق رأی دارنــد بایــد حاضــر

باشــند .اگــر در اولیــن دعــوت حــد نصــاب مذکورحاصــل نشــد مجمــع بــرای بــار دوم دعــوت و بــا حضــور

دارنــدگان بیــش از یــک ســوم ســهامی کــه حــق رأی دارنــد رســمیت یافتــه و اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود
بهشــرط آن کــه در دعــوت دوم نتیجــه دعــوت اول قیــد شــده باشــد.

65

موضوع :سایر قوانین

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

آزمون حسابدار مالی خبره 1400

 -5اگر در مجمع عمومی شرکت سهامی ،اعالم تنفس شود ،تمدید جلسه چگونه خواهد بود؟
 ) 1محتــاج بــه دعــوت و آگهــی مجــدد نیســت و جلســات بعــد مجمــع بــا همان حدنصــاب جلســه اول رســمیت خواهد
داشت.

 ) 2محتاج به آگهی مجدد است و جلسات مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
 ) 3محتاج به آگهی مجدد است و تاریخ جلسه بعد نباید دیرتر از یک هفته باشد.

 ) 4محتاج به آگهی مجدد نیست و تاریخ جلسه بعد نباید دیرتر از یک هفته باشد.

پاسخ :گزینه 1

طبق ماده  104اصالحیه قانون تجارت.

مــاده  - 104هــرگاه در مجمــع عمومــی تمــام موضوعــات منــدرج در دســتور مجمــع مــورد اخــذ تصمیــم واقــع نشــود
هیأترییســه مجمــع بــا تصویــب مجمعمیتوانــد اعــام تنفــس نمــوده و تاریــخ جلســه بعــد را کــه نبایــد دیرتــر از

دو هفتــه باشــد تعییــن کنــد .تمدیــد جلســه محتــاج بــه دعــوت و آگهــی مجــدد نیســت و درجلســات بعــد مجمــع با

همــان حــد نصــاب جلســه اول رســمیت خواهــد داشــت
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موضوع :سایر قوانین

 -6کدام مورد از وظایف دیوان محاسبات نمیباشد؟

 ) 1کنترل عملیات و فعالیتهای مالی وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی.

 ) 2کنترل عملیات دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
 ) 3تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه.

 ) 4اعالم رأی در خصوص انحالل شرکتهای دولتی.

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  1قانون دیوان محاسبات کشور

مــاده  - 1هــدف دیــوان محاســبات کشــور بــا توجــه بــه اصــول منــدرج در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
عبــارت اســت از اعمــال کنتــرل و نظارتمســتمر الــی بــه منظــور پاســداری از بیتالمــال از طریــق:

الــف  -کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی و ســایر دســتگاههایی کــه
بــه نحــوی از انحــاء از بودجــه کل کشوراســتفاده میکننــد.

ب  -بررســی و حسابرســی وجــوه مصــرف شــده و درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار در ارتبــاط بــا سیاســتهای مالی
تعییــن شــده در بودجــه مصــوب باتوجــه بــه گــزارش عملیاتــی و محاســباتی مأخــوذه از دســتگاههای مربوطــه.

ج  -تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد الیحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی.
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 -7طبق قانون مبارزه با پولشویی ،مرتکبین جرم پولشویی به چه مجازاتی محکوم میشوند؟
 ) 1استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم و محکومیت به  1تا  3سال حبس.

 ) 2استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم و محکومیت به  2تا  5سال حبس تعزیری.

ک سوم عواید حاصل از جرم.
 ) 3استرداد درآمد و محکومیت به پرداخت جزای نقدی به میزان ی 

 ) 4اســترداد درآمــد و عوایــد حاصــل از ارتــکاب جــرم مشــتمل بــر اصــل و منافــع حاصــل ،و محکومیــت بــه پرداخــت به
جــزای نقــدی بــه میــزان یکچهــارم عوایــد حاصــل از جــرم.

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  1قانون دیوان محاسبات کشور

مــاده  - 1هــدف دیــوان محاســبات کشــور بــا توجــه بــه اصــول منــدرج در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
عبــارت اســت از اعمــال کنتــرل و نظارتمســتمر الــی بــه منظــور پاســداری از بیتالمــال از طریــق:

الــف  -کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی و ســایر دســتگاههایی کــه
بــه نحــوی از انحــاء از بودجــه کل کشوراســتفاده میکننــد.

ب  -بررســی و حسابرســی وجــوه مصــرف شــده و درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار در ارتبــاط بــا سیاســتهای مالی
تعییــن شــده در بودجــه مصــوب باتوجــه بــه گــزارش عملیاتــی و محاســباتی مأخــوذه از دســتگاههای مربوطــه.

ج  -تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد الیحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی.
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 -8تمامی اشخاص مشمول طبق آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ،میبایست سوابق معامالت

و عملیات مالی و نیز مدارک مربوط به شناسایی اربابرجوع را به صورت فیزیکی یا سایر روشها ،ظرف
چه مدتی نگهداری کنند؟

 ) 1حداقل پنج سال پس از پایان عملیات.

 ) 2در خصــوص ســوابق معامــات عملیاتــی مالــی حداقــل پنــج ســال و در خصــوص مــدارک مربــوط بــه شناســایی
اربابرجــوع حداقــل ده ســال پــس از پایــان عملیــات.

 ) 3حداقل ده سال پس از پایان عملیات.

 ) 4در خصــوص ســوابق معامــات و عملیــات مالــی حداقــل ده ســال و در خصــوص مــدارک مربــوط بــه شناســایی
اربابرجــوع حداقــل پنــج ســال پــس از پایــان عملیــات.

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  9قانون مبارزه با پولشویی

مــاده  – 9مرتکبیــن جــرم پولشــویی عــاوه بــر اســترداد درآمــد و عوایــد حاصــل از ارتــکاب جــرم مشــتمل بــر اصــل و
منافــع حاصــل (و اگــر موجــود نباشــد ،مثــل یــا قیمــت آن) بــه جــزای نقــدی بــه میــزان یــک چهــارم عوایــد حاصــل

از جــرم محکــوم میشــوند کــه بایــد بــه حســاب درآمــد عمومــی نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران واریــز

گردد.

تبصره  – 1چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافتهباشد ،همان اموال ضبط خواهدشد.

تبصــره  -2صــدور و اجــراء حکــم ضبــط دارایــی و منافــع حاصــل از آن در صورتــی اســت کــه متهــم بــه لحــاظ جــرم
منشــأ ،مشــمول ایــن حکــم قــرار نگرفتهباشــد.

تبصــره  – 3مرتکبیــن جــرم منشــأ ،در صــورت ارتــکاب جــرم پولشــویی ،عــاوه بــر مجازاتهــای مقــرر مربــوط بــه جــرم
ارتکابــی ،بــه مجازاتهــای پیشبینــی شــده در ایــن قانــون نیــز محکــوم خواهندشــد.
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 -9طبق الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد بورس ،ناشر بورسی
موظف است زمان ،تاریخ ،محل تشکیل و دستور جلسه مجمع عمومی عادی را در روزنامه کثیراالنتشار

و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل … روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید.
25 ) 1

10 ) 3

15 ) 2

5)4

پاسخ :گزینه 1

طبق ماده  33آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

مــاده33ـ تمامــی اشــخاص مشــمول مکلفنــد مــدارک مربــوط بــه ســوابق معامــات و عملیــات مالــی (اعــم از فعــال
و غیرفعــال) و نیــز مــدارک مربــوط بــه ســوابق شناســایی اربــاب رجــوع هنــگام ارائــه خدمــات پایــه را بــه صــورت

فیزیکــی و یــا ســایر روشــهای قانونــی ،حداقــل بــه مــدت پنــج ســال بعــد از پایــان عملیــات نگهــداری کننــد .هیئــت
تســویه اشــخاص حقوقــی مشــمول ،در صــورت انحــال نیــز موظــف بــه نگهــداری اســناد تــا پنج ســال پــس از رویداد
مالی هســتند.

تبصــره1ـ ســوابق و مــدارک موضــوع ایــن مــاده بایــد بــه گونـهای ضبــط و نگهــداری شــود کــه در صــورت درخواســت

واحــد اطالعــات مالــی و ســایر مراجــع ذیربــط ،اطالعــات آن اســناد در ظــرف زمانــی مذکــور در مــاده ( )19قابــل
دسترســی باشــد .ارائــه اصــل اســناد و مــدارک ،در صــورت درخواســت واحــد اطالعــات مالــی و ســایر مراجــع ذیربط،

بایــد حداکثــر ظــرف یــک مــاه صــورت پذیــرد .مســئولیت جســتجو و ارائــه اســناد بــا شــخص مشــمول اســت.

تبصره2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معامالت را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است ،نیست.
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 -10طبق الزامات قانون بازار اوراق بهادار ،اشخاص دارای اطالعات نهانی موظفند آن بخشی از معامالت
اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطالعات نهانی نباشد ظرف چه مدتی از انجام معامله به سازمان بورس

مربوطه اعالم نمایند؟
 10 ) 1روز.
 15 ) 2روز.
 20 ) 3روز.

 25 ) 4روز.

پاسخ :گزینه 3

طبق ماده  8دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد بورس

مــاده  . ۸ناشــر موظــف اســت زمــان ،تاریــخ ،محــل تشــکیل و دســتور جلســه مجامــع عمومــی را در روزنامه هــای
کثیراالنتشــار و ســایت اینترنتــی خــود درج و مراتــب را حداقــل  ۱۰روز قبــل از برگــزاری مجمــع افشــا نماید.

دســتور جلســه مجامــع عمومــی بایــد صریــح و واضــح باشــد .موضوعــات مهــم از قبیــل انتخــاب اعضــای

هیئــت مدیــره ،انتخــاب حســابرس و بــازرس قانونــی ،تقســیم ســود و اندوخته هــا و تغییــر موضــوع فعالیــت،
بایــد مشــخصاً در دســتور جلســه قیــد شــود و قابــل طــرح در بخش”ســایر موارد”نمی باشــد.
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 -11در اجرای ماده  27قانون مناقصات در صورتی که مبلغ مناقصه بیش از … باشد ،انجام معامله پس از
تصویب هیأتهای سه نفری حسب مورد با تأیید مقامات ذیربط مجاز خواهد بود.
 ) 1پنجاه برابر معامالت متوسط
 ) 2صد برابر معامالت متوسط

 ) 3پنجاه برابر معامالت کوچک
 ) 4صد برابر معامالت کوچک

پاسخ :گزینه 3

طبق ماده  28بند ه قانون مناقصات

مــاده  28ـ ترکیــب هیــأت تشــریفات مناقصــه ترکیــب هیــأت تــرک تشــریفات مناقصــه موضــوع مــاده ( )27ایــن قانون
در مــورد دســتگاههای موضــوع بنــد «ب» مــاده ( )1ایــن قانــون بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:

هـــ ـ در اجــرای مــاده ( )27ایــن قانــون در صورتــی کــه مبلــغ معاملــه بیــش از پنجــاه برابــر نصــاب معامــات کوچــک
باشــد ،انجــام معاملــه پــس از تصویــب هیأتهــای ســه نفــری موضــوع ایــن مــاده حســب مــورد مجــاز خواهــد بــود
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 -12طبق قانون محاسبات عمومی کشور مراحل انجام هزینه مطابق قانون محاسبات عمومی به ترتیب
عبارتند از…

 ) 1تشخیص  -تأمین اعتبار  -تعهد  -تسجیل  -حواله.
 ) 2تشخیص  -تعهد  -تأمین اعتبار  -تسجیل  -حواله.

 ) 3تشخیص  -تعهد  -درخواست وجه  -تسجیل  -حواله.

 ) 4تأمین اعتبار  -تشخیص  -تعهد  -تسجیل  -حواله.

پاسخ :گزینه 1

طبق ماده  52قانون محاسبات عمومی

مــاده  - 52پرداخــت هزینههــا بــه ترتیــب پــس از طــی مراحــل تشــخیص و تأمیــن اعتبــار و تعهــد و تســجیل و حوالــه
و بــا اعمــال نظــارت مالــی بــه عمــل خواهدآمــد.
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 -13طبق الزامات قانون کار كليه دريافت هاي قانوني كارگر اعم از حقوق ؛ هزينه مسكن ؛ كمك عائله
مندي ؛ خواروبار را  .........مي نامند ؟

 )1مزد

 )2دستمزد مستقيم
 )3مزد ثابت

 )4حق السعي

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  34قانون کار

مــاده  - 34کلیــه دریافتهــای قانونــی کــه کارگــر بــه اعتبــار قــرارداد کار اعــم از مــزد یــا حقــوق کمــک عائلهمنــدی،

هزینــه مســکن ،خواربــار ،ایــاب و ذهــاب ،مزایایغیــر نقــدی ،پــاداش افزایــش تولیــد ،ســود ســاالنه و نظایــر آنهــا

دریافــت مینمایــد را حقالســعی مینامنــد.

74

آزمون حسابدار مالی خبره 1400

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان
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 -14تصویب و پرداخت پاداش به اعضای موظف هیأت مدیره با کدام مرجع میباشد؟
)1

هیأت مدیره شرکت.

 ) 2بازرس یا بازرسان شرکت.
 ) 3سهامداران شرکت.

 ) 4مجمع عمومی به شرط پیش بینی در اساسنامه شرکت.

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  134اصالحیه قانون تجارت

مــاده  . 134مجمــع عمومــی عــادی صاحبــان ســهام میتوانــد بــا توجــه بــه ســاعات حضــور اعضــاء غیــر موظــف هیــأت

مدیــره در جلســات هیــأت مزبورپرداخــت مبلغــی را بــه آنهــا بــه طــور مقطــوع بابــت حــق حضــور آنهــا در جلســات
تصویــب کنــد مجمــع عمومــی ایــن مبلــغ را بــا توجــه بــه تعــداد ســاعات و اوقاتــی کههــر عضــو هیــأت مدیــره در

جلســات هیــأت حضــور داشــته اســت تعییــن خواهــد کــرد .هــم چنیــن در صورتــی کــه در اساســنامه پیشبینــی
شــده باشــد مجمــع عمومیمیتوانــد تصویــب کنــد کــه نســبت معینــی از ســود خالــص ســاالنه شــرکت بــه عنــوان

پــاداش بــه اعضــاء هیــأت مدیــره تخصیــص داده شــود اعضــاء غیــر موظــف هیأتمدیــره حــق ندارنــد بــه جــز آنچــه

در ایــن مــاده پیشبینــی شــده اســت در قبــال ســمت مدیریــت خــود بــه طــور مســتمر یــا غیــر مســتمر بابــت حقوق

یــا پــاداش یاحقالزحمــه وجهــی از شــرکت دریافــت کننــد.
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 -15حدود و اختیارات مدیرعامل و حقالزحمه وی به ترتیب در صالحیت کدام مرجع است؟
)1

اساسنامه  -رئیس هیأت مدیره.

 ) 2هیئت مدیره  -هیأت مدیره.

 ) 3هیئت مدیره  -مجمع عمومی عادی.
 ) 4اساسنامه  -مجمع عمومی عادی.

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  124اصالحیه قانون تجارت

مــاده  . 124هیــأت مدیــره بایــد اق ـ ً
ا یــک نفــر شــخص حقیقــی را بــه مدیریــت عامــل شــرکت برگزینــد و حــدود
اختیــارات و مــدت تصــدی و حقالزحمــه او راتعییــن کنــد در صورتــی کــه مدیــر عامــل عضــو هیــأت مدیــره باشــد

دوره مدیریــت عامــل او از مــدت عضویــت او در هیــأت مدیــره بیشــتر نخواهــد بــود .مدیــر عاملشــرکت نمیتوانــد در

عیــن حــال رئیــس هیــأت مدیــره همــان شــرکت باشــد مگــر بــا تصویــب ســه چهــارم آراء حاضــر در مجمــع عمومــی.
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موضوع :قانون مالیات های مستقیم

 -1مهلت پرداخت ماليات بر درآمد حقوق چقدر است؟
 30 )1روز از تاريخ پرداخت.

 30 )2روز از تاريخ تخصيص.

 )3تا پايان ماه بعد از پرداخت يا تخصيص.

 )4تا پايان  30روز بعد از پرداخت يا تخصيص

پاسخ :گزینه 3

طبق ماده  86ق .م.م

مــاده  - 86پرداخــت کننــدگان حقــوق هنــگام هــر پرداخــت یــا تخصیــص آن مکلــف انــد مالیــات متعلــق را طبــق

مقــررات مــاده ( )85ایــن قانــون محاســبه و کســر و تــا پایــان مــاه بعــد ضمن تســلیم فهرســتی متضمن نام و نشــانی

دریافتکننــدگان حقــوق و میــزان آن بــه اداره امــور مالیاتــی محــل پرداخــت و در ماههــای بعــد فقــطتغییــرات را
صــورت دهنــد.

بــه موجــب تبصــره 3مــاده ( )219موضــوع بنــد  53مــاده واحــده قانــون اصــاح قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،مصــوب

 ،1394/4/31درتبصــره ( )9مــاده ( ،)53مــاده ( ،)86مــاده( ،)88تبصــره ( )2مــاده ( ،)103تبصــره ( )5مــاده (،)109
مــاده ( )126و تبصــره ( )2مــاده ( )143عبــارت «تــا پایــان مــاه بعــد» حســب مــورد جایگزیــن عبارتهــای «ظــرف

دهروز»« ،ظــرف س ـیروز» و «منتهــی ظــرف س ـیروز» میشــود.
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 -2مبناي محاسبه درآمد اجاره كدام است؟
 )1بــر اســاس قــرارداد اعــم از رســمي يــا عــادي و در مــواردي كــه قــرارداد وجــود نداشــته باشــد يــا از ارائــه آن
خــودداري شــود بــر مبنــاي ارقــام منــدرج در جــدول امــاك اســتيجاري اعالمــي ســازماني مالياتــي.

 )2بــر اســاس قــرارداد اعــم از عــادي يــا رســمي و يــا در مــواردي كــه قــرارداد وجــود نداشــته يــا از ارائــه آن
خــودداري شــود و يــا مبلــغ منــدرج در قــرارداد اعالمــي كمتــر از  80درصــد ارقــام منــدرج در جــدول اســتجاري
اعالمــي ســازمان مالياتــي باشــد ،بــر اســاس مبلــغ منــدرج در جــدول اجــاره امــاك مشــابه.

 75 )3درصد مبلغ قرارداد اعم از رسمي يا عادي.

 75 )4درصــد مبلــغ منــدرج در قــرارداد رســمي و در مــورد قــرارداد عــادي مطابــق بــا جــدول اجــاري امــاك كــه
توســط ســازمان مالياتــي اعــام مــي شــود.

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  54ق.م.م

مــاده -54درآمــد اجــاره بــر اســاس قــرارداد اعــم از رســمی یــا عــادی مبنــای تشــخیص مالیــات قــرار میگیــرد و در

مــواردی کــه قــرارداد وجــود نداشــته باشــد یــا از ارائــه آن خــودداری گــردد و یــا مبلــغ منــدرج در آن کمتــر از هشــتاد

درصــد ( )%80ارقــام منــدرج در جــدول امــاک مشــابه تعییــن و اعــام شــده توســط ســازمان امــور مالیاتــی کشــور
باشــد و نیــز درمــورد مــاده( 54مکــرر) ایــن قانــون ،میــزان اجارهبهــا بــر اســاس جــدول اجــاره امــاک مشــابه تعییــن

خواهــد شــد.

تبصــره -1در صورتــی کــه مســتأجر جــزء مشــموالن تبصــره( )9مــاده( )53ایــن قانــون باشــد ،اجــاره پرداختی مســتأجر
مــاک تعییــن درآمــد مشــمول مالیــات اجــاره خواهــد بود.

تبصــره -2چنانچــه براســاس اســناد و مــدارک مثبتــه معلــوم شــود اجــاره ملــک بیــش از مبلغــی اســت کــه مأخــذ

تشــخیص درآمــد مشــمول مالیــات قــرار گرفتــه اســت ،مالیــات مابهالتفــاوت طبــق مقــررات ایــن قانــون قابــل مطالبه

و در صــورت اعتــراض مــودی ،پرونــده قابــل رســیدگی در مراجــع حــل اختــاف موضــوع ایــن قانــون خواهــد بــود.
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 -3درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت سهامی آلفا در سنوات  1396و  1397به ترتیب به مبالغ 300میلیون

ریال(فقط  6ماه فعالیت داشته) و  340میلیون ریال بوده است .اگر پس از رسیدگی واحد مالیاتی مبلغ 40

میلیون ریال از هزینههای سال  1397توسط واحد مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص داده شده و مبلغ 30
میلیون ریال درآمدهای کتمان شده ،کشف شده باشد( .الزم به ذکر است که شرکت اظهارنامه عملکرد

خود را به موقع ارسال کرده و فاقد بدهی مالیاتی است) ،مالیات عملکرد سال  1397چقدر است؟

 89.1 )1میلیون ریال

 98.7 )2میلیون ریال

 98.4 )3میلیون ریال
 89.7 )4میلیون ریال

پاسخ :گزینه 2

طبق تبصره  7ماده  105ق.م.م و بخشنامه مربوطه

وفــق تبصــره  7مــاده  105ق.م.م و بخشــنامه مربوطــه ،مشــوق فــوق بــه هزینــه هــای برگشــتی تعلــق مــی گیــرد

ولــی بــه درآمــد کتمــان شــده تعلــق نمــی گیــرد .کمتــر فعالیــت نمــودن هــم تاثیــری در مشــوق نــدارد.

)%25×30(+)%24×)40+340(( = 98.7

تبصــره 7مــاده  :105بــه ازای هــر ده درصــد ( )%10افزایــش درآمــد ابــرازی مشــمول مالیــات اشــخاص موضــوع

ایــن مــاده نســبت بــه درآمــد ابــرازی مشــمول مالیــات ســال گذشــته آنهــا ،ی ـک واحددرصــد و حداکثــر تــا پنــج

واحددرصــد از نرخهــای مذکــور کاســته میشــود .شــرط برخــورداری از ایــن تخفیــف تســویه بدهــی مالیاتــی

ســال قبــل و ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی مربــوط بــه ســال جــاری در مهلــت اعــام شــده از ســوی ســازمان امــور
مالیاتــی اســت
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 -4شرکت الف وامی ارزی به مبلغ  210.000دالر در انتهای تیرماه  1397دریافت کرد ،اگر بهره وام فوق 6
درصد و نرخ تسعیر هر دالر در پایان سال  100.000ریال و نرخ الیبور  3درصد باشد ،مبلغ هزینه
غیرقابل قبول سال  1397چقدر است؟

70.000.000 )1
96.000.000 )3

75.000.000 )2

105.000.000 )4

پاسخ :گزینه 1

طبق ماده  148ق.م.م

طبق بخشنامه های ماده  148ق.م.م تا میزان نرخ الیبور بعالوه  %2.5حداکثر ق.ق می باشد.

))100.000×210.000(×)12÷8( × )%6-%5.5(( =70

80

آزمون حسابدار مالی خبره 1400

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

موضوع :قانون مالیات های مستقیم

 -5جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در ارزش افزوده برای سال  1399چند درصد است؟
%50 )1
%25 )3

%40 )2

%20 )4

پاسخ :گزینه 3

ماده  22قانون ارزش افزوده

طبق رای دیوان عدالت اداری در سال  1399و ماده  22ارزش افزوده ،جریمه فوق  %25می باشد.
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 -6در خصوص هزینۀ مرخصی استفاده نشده پرسنل کدام گزینه صحیح نیست؟
 )1در صورت پرداخت مشمول ارسال در لیست حقوق است

 )2در صورت پرداخت به اشخاص هزینۀ آن قابل قبول است

 )3در صورتی که به حساب جاری کارکنان تخصیص یابد ،هزینۀ آن قابل قبول است
 )4در صورت تخصیص مشمول ارسال در لیست حقوق و هزینه آن قابل قبول است.

پاسخ :گزینه 4

مواد  147و  148ق م م

طبق بخشنامه  91/98/200داریم ،هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی
در مواد  147و  148قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود ،لیکن

هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند  2ماده  148قانون مالیات های
مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
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 -7آقای جمشیدی از ابتدای سال  1396بهعنوان مدیر عامل با حقوق و مزایای زیر در شرکت خصوصی
غدیر استخدام شده است:
شرح

حقوق پایه

فوقالعاده شغل

فوقالعاده بدی آب و هوا

مبلغ(ریال)
85.000.000
25.000.000
15.000.000

آقای جمشیدی در اردیبهشتماه ،مبلغ  12.000.000ریال اضافهکار و مبلغ  18.000.000ریال نیز بهعنوان

پاداش کارانه دریافت نموده است .مالیات حقوق و مزایای آقای جمشیدی در اردیبهشتماه چقدر است؟

(معافیت مالیاتی ساالنه حقوق در سال  ،1396مبلغ  240.000.000ریال است).
 11.000.000 )1ریال

 14.000.000 )3ریال

 12.900.000 )2ریال

 17.000.000 )4ریال

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  85ق م م

125.000.000 = 15.000.000+25.000.000+85.000.000= 125.000.000
12 × 125.000.000 =1.500.000.000

1.500.000.000 – 240.000.000 = 1.260.000.000
1.200.000.000 ×%10 =120.000.000

)1.200.000.000 – 1.260.000.000( ×%20 = 12.000.000
12.000.000 + 120.000.000 = 132.000.000

مالیات حقوق و مزایای مستمر12 ÷ 132.000.000= 11.000.000

مالیات اضافه کار و پاداش)18.000.000 + 12.000.000(×%20 = 6.000.000
11.000.000+6.000.000 = 17.000.000
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نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

آزمون حسابدار مالی خبره 1400

 -8فهرست حقوق و مزایای کارکنان شرکت (الف) در شهریورماه  1389که مبلغ حقوق پرداختی آن 2

میلیارد ریال بوده و همچنین یک نسخه از قرارداد منعقده با یکی از پیمانکاران به مبلغ  4میلیارد ریال
به ادارۀ امور مالیاتی تسلیم نشده است .جمع جریمه موارد مذکور چقدر است؟

 60 )1میلیون ریال

 100 )3میلیون ریال

 80 )2میلیون ریال

 120)4میلیون ریال

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  197ق م م

ماده  -197نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات

راجع به مودی میباشند ،در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند ،جریمه

ق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد ()%1
متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد ( )%2حقو 
کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

2.000.000.000 × %2 =40.000.000
4.000.000.000 × %1=40.000.000

40.000.000+40.000.000=80.000.000
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ا ن حسابدا ران خبره اریان

موضوع :قانون مالیات های مستقیم

 -9شرکت بازرگانی مسعود مالیات عملکرد سالهای  1394تا  1396خود را در موعد مقرر در سال
مالیاتی از طریق توافق با اداره امور مالیاتی پرداخت نموده است .مالیات سه سال مذکور جمع ًا معادل
 600.000.000ریال بوده است .جایزه خوشحسابی شرکت مسعود چقدر خواهد بود؟

 6.000.000 )1ریال

 18.000.000 )3ریال

 12.000.000 )2ریال

 30.000.000 )4ریال

پاسخ:گزینه 4

طبق ماده  189ق م م

ن و دفاتر
ماده  -189اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیا 
و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل

اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد ( )%5اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده از مزایای

مقرر در ماده ( )190این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات

بعد آنان منظور خواهدشد.

600.000.000 × %5 = 30.000.000
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آزمون حسابدار مالی خبره 1400

 -10شرکت تعاونی الف در سال  1397سرمایه خود را از مبلغ  300میلیون ریال به مبلغ  1.000میلیون
ریال از محل آورده نقدی افزایش داد ،حق تمبر افزایش سرمایه فوق چقدر است؟

 )1صفر

 1.400.000 )3ریال

 350.000)2ریال

 500.000)4ریال

پاسخ :گزینه 1

طبق ماده  48ق م م

ماده  - 48سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش
اسمی سهام یا سهمالشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود .
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آزمون حسابدار مالی خبره 1400

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

موضوع :قانون مالیات های مستقیم

 -11در خصوص اشخاص مشمول مالیات کدام مورد صحیح نیست؟
 )1هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میکند.

 )2هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.
 )3هر شخص حقیقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.
 )4هر شخص حقوقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  1ق.م.م.

طبق ماده  1ق.م.م .اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

 -1کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 -2هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 -3هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

 -4هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

 -5هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت

به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلمهای

سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
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موضوع :قانون مالیات های مستقیم

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

آزمون حسابدار مالی خبره 1400

 -12طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ،عرضه کاال به خود مشمول  .............و عرضه خدمات به خود
مشمول ...........

 )1می باشد ،می باشد

 )3نمی باشد ،می باشد

 )2نمی باشد ،نمی باشد
 )4می باشد ،نمی باشد

پاسخ :گزینه 4

طبق ماده  5 4قانون مالیات بر ارزش افزوده

وفق مواد  4و  5قانون ارزش افزوده گزینه فوق صحیح می باشد.

ماده  -4عرضه کاال در این قانون ،انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است.

تبصره -کاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ،تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی

به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ،عرضه کاال به خود محسوب و مشمول مالیات

خواهد شد.

ماده  -5ارائه خدمات در این قانون ،به استثناءموارد مندرج در فصل نهم ،انجام خدمات برای غیر در قبال ما بهازاء میباشد.
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آزمون حسابدار مالی خبره 1400

نجم
ا ن حسابدا ران خبره اریان

موضوع :قانون مالیات های مستقیم

 -13شرکت سهامی آلفا بابت سال  1397خود نسبت به صدور صورتحساب فروش کاال و نیز درج شماره
اقتصادی طرف معامله در صورتحساب اقدام نکرده و فهرست بخشی از معامالت خود را نیز ارسال

نکرده است ،جرائم متعلق بابت ماده  169ق.م.م در این ارتباط چقدر است؟
%2 )1

%5 )3

%3 )2

%4 )4

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  169ق.م.م

وفق ماده  19آیین نامه اجرایی موضوع تبصره  3ماده  169ق.م.م حداکثر جریمه قابل مطالبه بابت موارد فوق  3درصد می
باشد.
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آزمون حسابدار مالی خبره 1400

 -14کدام یک از موارد ذیل مشمول استفاده از معافیت تبصره  7ماده  105ق.م.م در خصوص افزایش
درآمد مشمول مالیات و کاهش در نرخ مالیات نیست؟

 )1مؤدی در سال پایه چند ماه فعالیت نداشته باشد .

 )2مؤدی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر ابراز کرده است.
 )3عدم پرداخت بدهیهای قطعی شده سالهای قبل از سال پایه

 )4مؤدی شرایط برخورداری از معافیت را دارد  ،لیکن در اظهارنامه عملکرد خود این معافیت را ابراز نکرده است.

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  105ق.م.م

بخشنامه  200/96/158مورخ  ، 96/12/7چنانچه مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر یا زیان ابراز
نموده باشد مشمول استفاده از معافیت تبصره  7ماده  105نمی باشد.
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آزمون حسابدار مالی خبره 1400
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ا ن حسابدا ران خبره اریان

موضوع :قانون مالیات های مستقیم

 -15ماخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند عبارت است از...
 )1ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی غیرمعاف که مالیات
آن قب ً
ال پرداخت شده است .
 )2ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهیها و سرمایۀ پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قب ً
ال
پرداخت شده است و یا معاف از مالیات است.

 )3ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی هاو سرمایه و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قب ً
ال پرداخت شده
است .

 )4ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهیها و سرمایه و اندوختهها

پاسخ :گزینه 2

طبق ماده  115ق.م.م

طبق ماده  115ق.م.م و دادنامه به شماره  433مورخ  96/5/10مقرر شده برای اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از
محل سود حاصل از منابع معاف قابل کسر از ارزش دارایی شخص حقوقی می باشد .
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