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۱- طبق الزامات استاندارد حسابداری شمارۀ ۱ باعنوان »ارائه صورت های مالی )تجدید نظر شده ۱۳۹۷(« 
منعکس  مالی  صورت های  از  یک  درکدام  سنواتی(  )تعدیالت  حسابداری  رویۀ  تغییر  یا  اشتباه  اصالح 

می شود؟

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

3( صورت تغییرات در حقوق مالکانه
4( گزینه های 1 و 2

پاسخ:  گزینه ۳ 
طبق بند 108 استاندارد حسابداری شماره 1 )تجدیدنظر شده 1397(:

بنــد ۱08.  واحــد تجــاری در صــورت تغییــرات حقــوق مالکانــه را بایــد طبــق الزامــات بنــد 9 ارائــه 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 
ــد.  ــه نشــان می ده ــرل را جداگان ــد حــق کنت ــع فاق مناف

ــا  ــه ب ــد ارائ ــا تجدی ــه گذشــته ی ــا تســّری ب ــار به کارگیــری ب ــه، آث ــرای هــر یــک از اجــزای حقــوق مالکان ب.  ب
ــایی می شــود.  ــتاندارد حســابداری 34 شناس ــق اس ــه طب ــه گذشــته ک تســری ب

ــان دوره کــه به طــور  ــدا و پای ــری ابت ــغ دفت ــق مبال ــه، صــورت تطبی ــک از اجــزای حقــوق مالکان ــرای هری پ.  ب
ــد:  ــر را افشــا می کن ــوارد زی ــرات م ــه تغیی جداگان

1. سود یا زیان دوره
2. سایر اقالم سود و زیان جامع

3. معامــالت بــا مالــکان به عنــوان مالــک، کــه به طــور جداگانــه آوردۀ مالــکان و توزیــع منابــع بیــن آنهــا 
و تغییــر منافــع مالکیــت در واحدهــای تجــاری فرعــی کــه موجــب از دســت دادن کنتــرل نمی شــود 

ــد.  ــان می ده را نش

موضوع: حسابداری
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2- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره۱ باعنوان »ارائه صورت های مالی)تجدید نظر شده ۱۳۹۷(«، 
کدام یک از موارد زیر جزو اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع نیست؟

1( تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی
2(درآمد ناشی از فروش های نسیه

3( تجدید اندازه گیری طرح های با مزایای معین
4( سود و زیان ناشی از تسعیر صورت های مالی عملیات خارجی

پاسخ: گزینه 2 
طبق بند 7 استاندارد حسابداری شماره 1 )تجدید نظر شده 1397(: 

بند7- اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع، شامل موارد زیر است: 
ــتاندارد  ــت مشــهود، اس ــای ثاب ــابداری 11 دارایی ه ــتاندارد حس ــه اس ــی )ب ــد ارزیاب ــازاد تجدی ــرات در م ــف.  تغیی ال
ــود( ــه ش ــرمایه گذاری ها مراجع ــابداری س ــابداری 15 حس ــتاندارد حس ــهود و اس ــای نامش ــابداری 17 دارایی ه حس

ب. تجدیــد اندازه گیــری طرح هــای بــا مزایــای معیــن )بــه اســتاندارد حســابداری 33 مزایــای بازنشســتگی کارکنــان 
ــود(  مراجعه ش

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

موضوع: حسابداری
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۳- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره۱ باعنوان »ارائه صورت های مالی)تجدید نظر شده ۱۳۹۷(«، 
کدام گزینه جزو شرایط طبقه بندی یک دارایی به عنوان جاری نیست؟

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

2( واحد تجاری، دارایی را اساساً با هدف سرمایه گذاری نگهداری کند
3( واحد تجاری انتظار داشته باشد دارایی در مدت دوازده ماه پس از دورۀ گزارشگری، به نقد تبدیل شود 

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

پاسخ: گزینه 2
 طبق بند 68 استاندارد حسابداری شماره  1 )تجدید نظر شده 1397(:

بند 68. واحد تجاری هنگامی باید یک دارایی را به عنوان جاري طبقه بندي 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؛ یا
ت. دارایــی بــه صــورت نقــد یــا معــادل نقــد )طبــق تعریــف اســتاندارد حســابداری 2 ( باشــد، مگــر اینکــه دارایــی 
ــا محدودیــت  ــرای حداقــل دوازده مــاه پــس از دورۀ گزارشــگری، ب ــراي تســویۀ بدهي هــا، ب ــا ب ــه ی ــرای مبادل ب

مواجــه باشــد.
واحد تجاری باید تمام دارایي های دیگر را به عنوان غیرجاري طبقه بندي کند.
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4- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 2 باعنوان »صورت جریان های نقدی )تجدیدنظرشده ۱۳۹۷(« سود 
تسهیالت مالی پرداختی در یک شرکت تولیدی در کدام طبقه از صورت جریان های نقدی منعکس می شود؟

1( بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
2( فعالیت های عملیاتی

3( فعالیت های تأمین مالی
4( فعالیت های سرمایه گذاری

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 31 استاندارد حسابداری 2  صورت جریان های نقدی )تجدید نظر شده 1397(:

بنــد ۳۱.  در یــک مؤسســۀ مالــی، ســود پرداختــی بابــت تســهیالت و نیــز ســود دریافتــی بابــت تســهیالت و ســود 
ــدی  ــی طبقه بن ــای عملیات ــدی حاصــل از فعالیت ه ــای نق ــوان جریان ه ــوالً به عن ــی، معم تقســیمی دریافت
ــوان  ــهیالت به عن ــت تس ــی باب ــود پرداخت ــاری، س ــای تج ــایر واحده ــود، در س ــن وج ــا ای ــود. ب می ش
ــت  ــی باب ــود دریافت ــود. س ــدی می ش ــی طبقه بن ــن مال ــای تأمی ــل از فعالیت ه ــدی حاص ــای نق جریان ه
ــای  ــل از فعالیت ه ــدی حاص ــای نق ــوان جریان ه ــی، به عن ــیمی دریافت ــود تقس ــی و س ــهیالت اعطای تس
ســرمایه گذاری طبقه بنــدی می شــود. ســود تقســیمی پرداختــی نیــز به عنــوان جریان هــای نقــدی 

ــود.  ــدی می ش ــی طبقه بن ــن مال ــای تأمی ــل از فعالیت ه حاص

موضوع: حسابداری
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)تجدیدنظرشده  نقدی  جریان های  »صورت  باعنوان   2 شماره  حسابداری  استاندارد  الزامات  طبق   -5
۱۳۹۷(« باتوجه به عبارت های زیر کدام گزینه صحیح است؟

الف( الزام به ارائۀ صورت تطبیق خالص جریان های نقدی فعالیت عملیاتی در صورت کاربرد روش 
مستقیم وجود دارد. 

ب( به واحدهای تجاری توصیه می شود جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی را با استفاده از 
روش مستقیم گزارش کنند لیکن هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم مجاز است. 

1( الف                                                             3(  ب
2( الف و ب                                                   4( هیچکدام

پاسخ: گزینه ۳
 طبق بند 18  استاندارد حسابداری 2  صورت جریان های نقدی )تجدید نظر شده 1397(: 

ــتفاده از  ــا اس ــی را ب ــای عملیات ــل از فعالیت ه ــدی حاص ــای نق ــود جریان ه ــه می ش ــاری توصی ــای تج ــه واحده ب
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 جریان هــای نقــدی فعالیــت عملیاتــی در 

صــورت کاربــرد روش مســتقیم وجــود نــدارد )قبــل از تجدیــد نظــر اســتاندارد، ایــن الــزام وجــود داشــت(. 
ــا  ــی را ب ــای عملیات ــل از فعالیت ه ــدی حاص ــای نق ــود جریان ه ــه می ش ــاری توصی ــای تج ــه واحده ــد ۱8. ب بن

ــد. ــزارش کنن اســتفاده از روش مســتقیم گ

موضوع: حسابداری
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6- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۳ باعنوان »درآمد عملیاتی«، اگر در خرده فروشی کاال شرطی 
وجود داشته باشد که درصورت عدم رضایت مشتری، برگشت کاال و استرداد مابه ازا به مشتری میسر 
به چه نحوی شناسایی  از مخاطرات مالکیت(، درآمد عملیاتی  باشد)به عنوان حفظ بخش کم اهمیتی 

می شود؟

1 ( به شرط آنکه فروشنده بتواند مبالغ برگشتی آتی را به گونه ای اتکاپذیر برآورد کند و بدهی ناشی از برگشت کاال را 
شناسایی کند، درآمد عملیاتی در زمان فروش مورد شناخت قرار می گیرد. 

2 ( درآمد عملیاتی شناسایی نمی شود. 
3 ( درآمد عملیاتی در زمان فروش بدون هیچ گونه شرطی شناسایی می شود. 

4 ( هیچ کدام. 

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق بند 18 استاندارد حسابداری شماره 3

بند 18- چنانچه ، واحد تجاری  تنها بخش  کم اهمیتی  از مخاطرات  مالکیت  را برای  خود نگه  دارد، معامله  موردنظر، 
فروش  تلقی  و درآمد عملیاتی  شناسایی  می شود. برای مثال ، فروشنده  ممکن  است  تنها به  خاطر تضمین  قابلیت  

وصول  مطالبات ، مالکیت  قانونی  کاال را برای  خود حفظ  کند؛ در چنین  حالتی ، اگر واحد تجاری  مخاطرات  و 
مزایای  عمده  مالکیت  را منتقل  کرده  باشد، این  معامله ، فروش  تلقی  و درآمد عملیاتی  آن  شناسایی  می شود. 

مثال  دیگر از حفظ  بخش  کم اهمیتی  از مخاطرات  مالکیت ، وجود شرطی  در خرده فروشی  کاالست  به گونه ای  که  
درصورت  عدم  رضایت  مشتری ، برگشت  کاال و استرداد مابه ازا به  مشتری  میسر باشد. در چنین  حالتی ، به شرط  

آنکه  فروشنده  بتواند مبالغ  برگشتی  آتی  را به گونه ای  اتکاپذیر برآورد کند و بدهی  ناشی  از برگشت  کاال را با 
توجه  به  تجربیات  گذشته  و سایر عوامل  مربوط  شناسایی  کند، درآمد عملیاتی  در زمان  فروش  مورد شناخت  قرار 

می گیرد. 
 

موضوع: حسابداری
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7-طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۳ باعنوان »درآمد عملیاتی« درصورتی که در مورد قابلیت وصول 
بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شدۀ قبلی )فروش نسیه در سنوات قبل( ابهام به وجود آید، کدام یک از 

موارد زیر باید اجرا شود؟ 
 

1 ( مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که غیرقابل بازیافت است از حساب درآمد عملیاتی برگشت می شود. 
2 ( جهت مبلغ غیرقابل بازیافت ذخیره الزم در حساب ها منظور می شود و به حساب هزینۀ دوره منظور می شود. 

3 ( تا مشخص شدن قابلیت وصول و اطمینان از وصول وجه هیچ گونه تعدیلی انجام نمی شود. 
4 ( مبلغ برآوردی غیرقابل بازیافت به حساب سود و زیان انباشته)تعدیالت سنواتی( منظور می شود. 

پاسخ: گزینه 2 
طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 3

برای  شناخت  درآمد عملیاتی ، محتمل  بودن  جریان  منافع  اقتصادی  مرتبط  با معامله  به درون  واحد تجاری  شرط  
اساسی  است . در برخی  موارد، تا زمان  دریافت  مابه ازا یا رفع  ابهام  در این زمینه ، ممکن  است  جریان  ورودی  منافع  
اقتصادی  محتمل  نباشد. برای مثال ، هرگاه  خروج  مبالغ  مابه ازای  حاصل از فروش  در یک  کشور خارجی  منوط  به  

صدور مجوز دولت  آن  کشور باشد، در مورد جریان  ورودی  منافع  اقتصادی  مرتبط  با فروش  مذکور ابهام  وجود دارد، 
لذا تنها پس  از صدور مجوز خروج  وجوه ، ابهام  برطرف  و درآمد عملیاتی  شناسایی  می شود. بااین حال، هرگاه  در مورد 

قابلیت  وصول  بخشی  از درآمد عملیاتی  شناسایی  شده  قبلی  ابهام  به  وجود آید، مبلغ  غیرقابل  وصول  یا مبلغی  که  
بازیافت  آن  غیرمحتمل  است ، به جای  اینکه  به عنوان تعدیل  درآمد عملیاتی  شناسایی  شده  قبلی  به حساب  گرفته  شود، 

به حساب  هزینه  منظور می شود. 

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

1( بدهی احتمالی مربوطه را افشا می کند
2( با استفاده از روش »بهترین برآورد« ذخیره کافی از بابت این بدهی احتمالی شناسایی می کند

3( با استفاده از روش »ارزش مورد انتظار« ذخیره کافی از بابت این بدهی احتمالی شناسایی می کند
4( هیچ اقدامی از بابت شناسایی و افشا انجام نمی دهد

پاسخ: گزینه 4
 طبق بندهای 25 و 26 استاندارد حسابداری شماره 4 

ــکان  ــه ام ــر اینک ــی افشــا می شــود، مگ ــد. بدهــی احتمال ــی را شناســایی کن ــد بدهــی  احتمال واحــد تجــاری نبای
خــروج منافــع اقتصــادی بعیــد باشــد. 

بند 25. بدهي احتمالي افشا مي شود، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادي بعید باشد.
بنــد 26. چنانچــه واحــد تجــاري مشــترکاً و متضامنــاً درقبــال یــک تعهــد مســئولیت داشــته باشــد، آن بخــش از 
تعهــد کــه انتظــار مــي رود توســط ســایر اشــخاص ایفــا شــود بعنــوان بدهــي احتمالــي محســوب مي شــود. واحــد 
ــراي تســویه آن محتمــل اســت، ذخیــره  ــع اقتصــادي ب ــراي بخشــي از تعهــد کــه خــروج مناف تجــاري تنهــا ب

شناســایي مي کنــد، بجــز در شــرایط بســیار نــادر کــه نتــوان بــرآورد اتکاپذیــر انجــام داد.

موضوع: حسابداری
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۹- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان »رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه« صورت های مالی 
سال مالی ۱۳۹8 شرکت سپهر در تاریخ ۳۱ خرداد ماه تهیه شده است و در تاریخ 5 تیرماه توسط مدیریت 
به امضا رسیده است و در تاریخ ۱0 تیرماه به حسابرس ارائه شده است و حسابرس گزارش خود را ۳0 تیرماه 
ارائه داده است. تاریخ تأیید صورت های مالی طبق الزامات استاندارد 5 درخصوص شناسایی رویدادهای بعد از 

تاریخ ترازنامه، چه تاریخی خواهد بود؟

1( 10 تیرماه 1399
2( 31 خرداد 1399

3( 5 تیرماه 1399
4( 30 تیرماه 1399

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 3 استاندارد 5

ــور رســمی و  ــی را به ط ــای مال ــت، صورت ه ــه مدیری ــی تاریخــی اســت ک ــای مال ــد صورت ه ــخ تأیی ــد۳- تاری بن
بــرای آخریــن بــار به منظــور انتشــار، تأییــد می کنــد. تاریــخ تأییــد صورت هــای مالــی تلفیقــی، تاریخــی اســت 
ــد می شــود.  ــی به منظــور انتشــار تأیی ــت واحــد تجــاری اصل ــاد شــده توســط مدیری ــی ی کــه صورت هــای مال

 

موضوع: حسابداری
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اطالعات زیر در مورد موجودی مواد اولیه شرکتی در اختیار است:   -۱0
  

مبلغ- ریالشرح

.125بهای تمام شده 000
.97خالص ارزش فروش 000

.110بهای جایگزینی 000
.100ارزش منصفانه 000  

  

استاندارد  الزامات  طبق  می رسد.  فروش  به  سود  با  همچنان  که  می شود  ساخته  محصوالتی  مواد  این  با 
اولیه در صورت وضعیت  باعنوان »حسابداری  موجودی  مواد و کاال« موجودی مواد  حسابداری شماره 8 

مالی چند ریال گزارش می شود؟
  

125. 000  ) 1  
97. 000  ) 2  

110. 000  ) 3  
100. 000  ) 4  

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق بند 40 استاندارد حسابداری شماره 8 

موضوع: حسابداری
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۱۱-شرکت احمد کاالیی به بهای 800 میلیارد ریال خریداری نموده و مخارج زیر را در این ارتباط متحمل 
شده است: 

عوارض گمرکی 45میلیارد ریال / هزینه حمل  ۳0میلیارد ریال / مخارج تأمین مالی واردات به صورت 
اعتباری از نوع یوزانس ۹0میلیارد ریال )امکان خرید نقدی وجود ندارد( با فرض اینکه تخفیفات تجاری، 
»حسابداری   باعنوان   8 شماره  حسابداری  استاندارد  الزامات  طبق  باشد،  ریال  60میلیارد  مزبور  خرید 

موجودی  مواد و کاال« بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده چند ریال است؟ 

1( 770 میلیارد ریال
 2( 815 میلیارد ریال 
 3( 830 میلیارد ریال
 4( 905 میلیارد ریال

پاسخ: گزینه 4 
طبق بندهای 6 و 7 و 8 استاندارد حسابداری شماره 8

          
 800+45+30+90-60=905
بنــد6. بهــاي  تمــام  شــده  موجــودي  مــواد و کاال بایــد دربرگیرنــده  مخــارج  خرید، مخــارج  تبدیــل  و ســایر مخارجي  
باشــد کــه  واحــد تجــاري  در جریــان  فعالیــت  معمــول  خــود، بــراي  رســاندن  کاال یــا خدمــات  بــه  مکان  و شــرایط  

فعلــي  آن  متحمل  شــده  اســت .
بنــد۷. مخـــارج  خریـــد شــامل  بهـــاي  خریـــد و هــر گونــه  مخــارج  دیگــري  از قبیــل  حقــوق  و عــوارض  گمرکــي  و 
حمــل  اســت  کــه  مســتقیماً بــه  خریــد مربــوط  مي گــردد. تخفیفـــات  تجـــاري  از بهــاي  خریـــد کســـر مي شــود.

بند8. برخي  مخارج  به  شرح  زیر در صورت  احراز شرایط  مربوط ، قابل  احتساب  در مخارج  خرید است :
الــف   مخــارج  تأمیــن  مالــي  واردات  مــواد و کاال بــه  صــورت  اعتبــاري  از نــوع  یوزانــس  بــه شــرط  آنکــه  بــه  موجــب  

مقــررات  موضوعــه ، واردات  مزبــور بــه  صــورت  نقــدي  مجــاز نباشــد. 
ــرخ ارز،  ــر در ن ــار تغیی ــوان  آث ــماره  16 باعن ــابداري  ش ــتاندارد حس ــات  اس ــق  الزام ــتثنایي  طب ــرایط  اس . در ش ب  
ــه   ــرخ  رســمي  ارز )مثــاًل از شــناور ب ــل  مالحظــه  ن ــي  مــورد مطالبــه  ناشــي  از افزایــش  قاب مابه التفاوتهــاي  ریال
ــر باشــد. ــوط  امکانپذی ــواد و کاالي  مرب ــد م ــه  آحــاد بهــاي  خری ــه شــرط  اینکــه  تخصیــص  آن  ب ــي (، ب صادرات

 

موضوع: حسابداری
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مخارج   بلندمدت«  پیمان های   »حسابداری   باعنوان   ۹ شماره  حسابداری  استاندارد  الزامات  طبق   -۱2
تحمل شده  قبل  از انعقاد پیمان ، درصورت  انعقاد پیمان  در دورۀ  جاری  یا حصول  اطمینان  از انعقاد پیمان  

در دورۀ  بعد، به چه حسابی منظور می شود؟
   

1( حساب پیمان                      
2( حساب پیش پرداخت ها                     

3( حساب تعدیالت سنواتی
4(حساب مطالبات از کارفرما

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق بند 17 استاندارد 9

بند17. مخارج  تحمل شده  قبل  از انعقاد پیمان ، درصورت  انعقاد پیمان  در دوره  جاری  یا حصول  اطمینان  از انعقاد 
پیمان  در دوره  بعد، به حساب  پیمان  منظور می شود. هرگاه  این  مخارج  به عنوان هزینه  دوره ای  که  در آن  وقوع  
یافته  محسوب  شود و پیمان  در دوره  بعد منعقد گردد، چنین  مخارجی  را نباید به حساب  پیمان  برگشت  داد. 

 

موضوع: حسابداری
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۱۳-مخارج پیمان بلند مدت شرکت ایران در سال ۱۳۹8 به شرح زیراست: 
مبلغ) ریال(شرح

. 000. 50 هزینۀ مواد اولیه   000
000. 000. 10 هزینۀ استهالک ماشین آالت مربوط به پروژه    

000. 000. 3 هزینۀ استهالک تجهیزات اداری 
000. 000. 2 سربار پیمان       

000. 000. 10 هزینۀ کار مستقیم     
000. 000. 2 مخارج طراحی فعالیت ها        

000. 150 مخارج کارهای اصالحی    
000. 350 درآمد فروش ضایعات مواد اولیه        

طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۹ باعنوان »حسابداری  پیمان های  بلندمدت« بهای تمام شدۀ 
پیمان چند ریال است؟)امتیاز این سوال حذف شده(

۱( 000. 800. ۷۳ ریال     
2( 000. 000. 74 ریال      

3( 000. 000. 70 ریال        
4( 000. 000. 80 ریال 

پاسخ: گزینه ۱
 طبق بند 12 الی 13 استاندارد 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

بند 12. مخارج  پیمان  باید مشتمل بر موارد زیر باشد: 
الف. مخارجی  که  مستقیماً با یک  پیمان  مشخص  مرتبط  است . 

ب  . مخارجی  که  بین  پیمانها مشترک  بوده  و تسهیم  آن  به  پیمان های  جداگانه  امکان پذیر است . 
 ج  . سایر مخارجی  که  به  موجب  مفاد پیمان  مشخصاً قابل  مطالبه  از کارفرما است . 

بند 13. مخارج  مستقیم  یک  پیمان  دربر گیرنده  مواردی  از قبیل  کار مستقیم  )شامل  سرپرستی  و نظارت  مستقیم (، مواد اولیه  
مصرفی ، استهالک  و اجاره  ماشین آالت  و تجهیزات ، مخارج  جابجایی  مواد، ماشین آالت  و تجهیزات ، مخارج  مستقیم  طراحی  
و کمک  فنی ، مخارج  براوردی  کارهای  اصالحی  و تضمینی  و ادعا توسط  اشخاص  ثالث  است . این  مخارج  را می توان  به میزان  
درآمدهای  اتفاقی  خارج  از شمول  تعریف  درآمد پیمان  )از قبیل  درآمد حاصل  از فروش  مواد و ماشین آالت  اضافی ( کاهش  داد. 
 

موضوع: حسابداری
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۱4- اطالعات زیر از شرکت خبره ایران  در سال ۱۳۹۹ در دست است: 

مبلغ)ریال(شرح
000. 300 درآمد شناسایی شدۀ دوره  
 000. 370 هزینۀ شناسایی شدۀ دوره 

000. 60 زیان قابل پیش بینی شناسایی شده 
 000. 230 مبالغ دریافتی و دریافتنی 

 000 .370  مخارج تحمیل شدۀ انباشتۀ پیمان

طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۹ باعنوان »حسابداری  پیمان های  بلندمدت«، سود و زیان 
ناخالص پیمان چند ریال است؟

1( ) 000. 60( زیان                                             2( )000. 70( زیان           
3( )000. 130(زیان                                             4(000. 10سود 

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 39 استاندارد حسابداری شماره 9

)130.000( = )60.000 + 370.000 ( – 300.000= بهای تمام شده پیمان – درآمد پیمان 
بند 39. صورت  سود و زیان  باید اقالم  زیر را به طور جداگانه  منعکس  کند: 

الف. درآمد شناسایی  شده  دوره  )درآمد پیمان (. 
ب . هزینه  شناسایی  شده  دوره  )بهای  تمام شده  پیمان ( شامل  هزینه  شناسایی  شده  پیمان  طی  دوره  و زیان  قابل  

پیش بینی  شناسایی  شده  طی  دوره . 

موضوع: حسابداری
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۱5- شرکت »الف« ساختمانی را با شرکت »ب« معاوضه کرده است. اطالعات زیر در مورد ساختمان های 
معاوضه شده وجود دارد:

 

ساختمان شرکت بساختمان شرکت الف

میلیارد ریالمیلیارد ریال
750650مبلغ دفتری

9001،050ارزش منصفانه
1،1001،100بهای تمام شده

با فرض اینکه معاوضه فاقد محتوای تجاری است، طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۱ باعنوان 
»دارایی های ثابت مشهود« ساختمان جدید به چه مبلغی در دفاتر شرکت »الف« ثبت می شود؟

900  )2                                                  1000  )1  
1،150  )4                                                 750  )3  

پاسخ: گزینه  ۳ 
طبق بند 23 استاندارد حسابداری شماره 11

بند 2۳. چون معاوضه محتوای تجاری ندارد، یک یا چند دارایی ثابت مشهود ممکن است در معاوضه با دارایی 
یا دارایی های غیرپولی، یا ترکیبی از دارایی های پولی و غیرپولی تحصیل شود. مطالب زیر به معاوضه یک 

دارایی غیرپولی با دارایی غیرپولی دیگر اشاره دارد، اما در مورد سایر معاوضه ها نیز کاربرد دارد. بهای تمام 
شده چنین دارایی های ثابت مشهودی به ارزش منصفانه اندازه گیری می شود مگر اینکه معاوضه فاقد محتوای 

تجاری باشد یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده و ارزش منصفانه دارایی واگذار شده به گونه ای اتکاپذیر 
قابل اندازه گیری نباشد. چنانچه دارایی تحصیل شده به ارزش منصفانه اندازه گیری نشود بهای تمام شده آن 

بر اساس مبلغ دفتری دارایی واگذار شده اندازه گیری می شود.

 

موضوع: حسابداری
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طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۱ باعنوان »دارایی های ثابت مشهود« کدام یک از   -۱6
گزینه های زیر جزو اجزای بهای تمام شدۀ یک قلم دارایی ثابت مشهود نیست؟

1( قیمت خرید، شامل عوارض گمرکی و مالیات های قابل استرداد خرید، پس از کسر تخفیفات تجاری
2( هرگونــه مخــارج مرتبــط مســتقیم یــا غیرمســتقیمی کــه بــرای رســاندن دارایــی به وضعیــت قابــل  بهره بــرداری تحمیل 

ــود می ش
3( بــرآورد اولیــۀ مخــارج پیاده ســازی 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 می شــود. 
4( هزینۀ حقوق و مزایای کارکنانی که به طور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشته اند. 

پاسخ: گزینه ۱ 

طبق بند 16 و 17 استاندارد حسابداری شماره 11
بند 16. بهای تمام شده یک قلم دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر است: 

الف.  قیمت خرید، شامل عوارض گمرکی و مالیات های غیرقابل استرداد خرید، پس از کسر تخفیفات تجاری،
ب. هرگونه مخارج مرتبط مستقیم یا غیرمستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل می شود، و

ج. بــرآورد اولیــه مخــارج پیاده ســازی 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 می شــود. باتوجــه بــه اینکــه چنیــن مخارجــی در 

آینــده واقــع می شــود تعهــد مرتبــط بــا آن بایــد براســاس ارزش فعلــی آن مخــارج در زمــان تحصیــل دارایــی شناســایی شــود. 
بند17. موارد زیر نمونه هایی از مخارجی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل انتساب به دارایی است: 
الف.  هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که به طور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشته اند. 

ب.  مخارج آماده سازی محل نصب،
ج. مخارج حمل و نقل اولیه،

د.  مخارج نصب و مونتاژ،
ــروش اقــالم تولیــد شــده )نظیرنمونه هــای تولیــد شــده  ــد حاصــل از ف ــی، پــس از کســرخالص عوای ه.  مخــارج تولیــد آزمایشــی دارای

هنــگام آزمایــش تجهیــزات(،
و.  حق الزحمه خدمات فنی و حرفه ای، و

ز.  مخارج سربار عمومی مرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری مانند حقوق مدیر پروژه های سرمایه ای. 
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۱۷- طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره ۱2 باعنــوان »افشــای اطالعات اشــخاص وابســته« 
کــدام گزینــۀ زیــر جــزو تعریف »شــخص وابســته« نیســت؟

1( اشخاص دارای کنترل مشترک بر واحد تجاری
2( شرکت های سرمایه پذیر مشمول استاندارد حسابداری شماره 15
3( مشارکت های خاصی که واحد تجاری در آن شریک خاص است

4( طــرح بازنشســتگی خــاص کارکنــان واحــد تجــاری یــا طــرح بازنشســتگی خــاص کارکنــان اشــخاص وابســته بــه 
ــه طرح هــا آن و همچنیــن واحدهــای تجــاری تحــت کنتــرل این گون

پاسخ: گزینه 2
 طبق بند 6 استاندارد حسابداری شماره 12

شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که: 
الف. به طور مستقیم، یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه: 

1.  واحــد 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 هم گــروه(،

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

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

ج.  مشــارکت خــاص آن واحــد باشــد )طبــق تعریــف اســتاندارد حســابداری شــماره 23 باعنــوان »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 می شــود، تحــت کنتــرل مشــترک یــا نفــوذ قابــل   
مالحظــه آنــان اســت و یــا اینکــه ســهم قابــل مالحظــه ای از حــق رأی آن به طــور 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 طرح هــا باشــد. 

موضوع: حسابداری
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۱8- طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره ۱2 باعنوان »افشــای اطالعات اشــخاص وابســته«، 
روابــط بیــن واحدهــای تجــاری اصلــی و فرعــی چگونــه باید افشــاء شــود؟

1( در زمان انجام معامله بین آنها، افشا شود. 
2( در صورت اهمیت معامالت انجام شده بین آنها، افشا شود. 
3( صرف نظر از انجام یا عدم انجام معامله بین آنها، افشا شود. 

4( هیچ کدام 

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 15 استاندارد حسابداری شماره 12

بنــد 15. روابــط بیــن واحدهــای تجــاری اصلــی و فرعــی بایــد صرف نظــر از انجــام یــا عــدم انجــام معاملــه بین آنهـــا 
افشــا شـــود. واحــد تجــاری بایــد نــام واحــد تجــاری اصلــی و در صــورت متفــاوت بــودن، کنترل کننــده نهایــی 
را افشــا کنــد. چنانچــه هیچ یــک از واحدهــای تجــاری اصلــی و کنترل کننــده نهایــی، صورت هــای مالــی بــرای 
ــد افشــا  ــام واحــد تجــاری اصلــی بعــدی کــه ایــن کار را انجــام می دهــد بای اســتفاده عمومــی تهیــه نکننــد، ن

شــود“. 
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۱۹- میانگین مخارج ساخت یک دارایی واجد شرایط 200/000 ریال است نرخ سود تضمین شدۀ وام ۷0/000ریالی که 
مشخصاً به منظور ساخت دارایی اخذ شده است، ۱5 درصد و متوسط نرخ سود تضمین شدۀ سایر وام ها 20 درصد 
است. اگر کل مخارج تأمین مالی طی دوره 40/000 ریال باشد، طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۳ باعنوان 
»حسابداری  مخارج  تأمین  مالی « چه میزان هزینۀ تأمین مالی در بهای تمام شده دارایی واجد شرایط گزارش خواهد 

شد؟

1( 10.500 ریال                   
2( 3.500 ریال         

3( 36.500 ریال  
4( صفر

پاسخ: گزینه  2
 طبق بندهای 10 الی 15 استاندارد حسابداری شماره  13

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

3.500= 36.500- 40.000= مخارج تأمین مالی به عنوان هزینه دوره 

ــرایط  اســت ،  ــد ش ــی  واج ــک  دارای ــل  ی ــه  تحصی ــل  انتســاب  ب ــه  مســتقیماً قاب ــی  ک ــن  مال ــارج  تأمی ــد 10. مخ بن
ــد از آن  اجتنــاب  می شــد. چنانچــه   ــی ، بای آن دســته  از مخارجــی  اســت  کــه  درصــورت  عــدم  تحصیــل  آن  دارای
یــک  واحــد تجــاری  مشــخصاً بــه  منظــور تحصیــل  یــک  دارایــی  واجــد شــرایط  خــاص ، اقــدام  بــه  اخــذ تســهیالت  
ــی   ــه  راحت ــت ، ب ــوط  اس ــرایط  مرب ــد ش ــی  واج ــه  دارای ــتقیماً ب ــه  مس ــی  را ک ــن  مال ــارج  تأمی ــد، مخ ــی  کن مال

می تــوان  تشــخیص  داد. 
بنــد 11. ممکــن  اســت  تشــخیص  رابطــه  مســتقیم  بیــن  تســهیالت  مالــی  خــاص  و یــک  دارایــی  واجــد شــرایط  و 
همچنیــن  تعییــن  تســهیالت  مالــی  قابــل  اجتنــاب  )در صــورت  عــدم  تحصیــل  دارایــی ( مشــکل  باشــد. بــرای  مثال ، 
چنانچــه  فعالیــت  تأمیــن  مالــی  واحــد تجــاری  بــه  صــورت  متمرکــز انجــام  شــود چنیــن  مشــکلی  پیــش  می آیــد. 
درچنیــن  شــرایطی ، تعییــن  مبلــغ  مخــارج  تأمیــن  مالــی  کــه  مســتقیماً قابــل  انتســاب  بــه  تحصیــل  دارایــی  واجــد 

شــرایط  اســت  مشــکل  و اعمــال  قضــاوت  ضــروری  می شــود. 
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ــذ  ــرایط  اخ ــد ش ــی  واج ــک  دارای ــل  ی ــور تحصی ــه  منظ ــخصاً ب ــی  مش ــهیالت  مال ــه  تس ــواردی  ک ــد 12. در م بن
ــد شــامل  مخــارج   ــی  بای ــل  احتســاب  در بهــای  تمــام  شــده  آن  دارای ــی  قاب ــغ  مخــارج  تأمیــن  مال می شــود، مبل
واقعــی  تســهیالت  طــی  دوره  پــس  از کســر هرگونــه  درآمــد حاصــل از ســرمایه گذاری  موقــت  وجــوه  حاصــل از 

ــی  باشــد.  ــی  دریافت تســهیالت  مال
بنــد 13. واحــد تجــاری  ممکــن  اســت  براســاس  قراردادهــای  تأمیــن  مالــی ، وجوهــی  را در ارتبــاط  بــا یــک  دارایــی  
ــر،  ــورد نظ ــی  م ــرای  دارای ــوه  ب ــن  وج ــی  از ای ــا بخش ــام  ی ــرف  تم ــل  از مص ــد و قب ــت  کن ــرایط  دریاف ــد ش واج
متحمــل  مخــارج  تأمیــن  مالــی  شــود. در چنیــن  شــرایطی ، اغلــب  ایــن  وجــوه  به طــور موقــت  تــا زمانــی  کــه  بــرای  
دارایــی  واجــد شــرایط  مصــرف  شــود، ســرمایه گذاری  می شــود. بــرای  تعییــن  مبلــغ  مخــارج  تأمیــن  مالــی  قابــل  
احتســاب  در بهــای  تمــام  شــده  دارایــی ، درآمــد حاصــل از ســرمایه گذاری  موقــت  ایــن  وجــوه  از مبلــغ  مخــارج  

ــود.  ــر می ش ــده ، کس ــی  تحمل ش ــن  مال تأمی
بنــد 14. چنانچــه  فعالیــت  تأمیــن  مالــی  واحــد تجــاری  بــه  صــورت  متمرکــز انجــام  شــود و بخشــی  از وجــوه  مربــوط  
جهــت  تحصیــل  یــک  دارایــی  واجــد شــرایط  بــه  مصــرف  برســد، مخــارج  تأمیــن  مالــی  قابــل  احتســاب  در بهــای  
تمــام  شــده  دارایــی  را بایــد بــا اعمــال  نــرخ  جــذب  نســبت  بــه  مخــارج  انجــام  شــده  جهــت  آن  دارایــی ، تعییــن  
کــرد. نــرخ  جــذب  مــورد نظــر بایــد برابــر بــا میانگیــن  مــوزون  مخــارج  تأمیــن  مالــی  بــرای  تســهیالت  مالــی  طــی  
دوره ، بــه اســتثنای  تســهیالتی  باشــد کــه  مشــخصاً بــه  منظــور تحصیــل  یــک  دارایــی  واجــد شــرایط  اخــذ گردیده  
اســت . مبلــغ  مخــارج  تامیــن  مالــی  کــه  طــی  دوره  بــه  بهــای  تمام شــده  دارایــی  منظــور می شــود نبایــد از مبلــغ  

مخــارج  تامیــن  مالــی  تحمل شــده  طــی  آن  دوره  بیشــتر باشــد. 
بنــد 15. در برخــی  مــوارد، بــرای  محاســبه  میانگیــن  مــوزون  مخــارج  تأمیــن  مالــی ، درنظرگرفتــن  کلیــه  تســهیالت  
ــرای   ــوارد، ب ــی  و واحدهــای  تجــاری  فرعــی  آن  مناســب  اســت . در ســایر م ــی  واحــد تجــاری  اصل ــی  دریافت مال
محاســبه  میانگیــن  مــوزون  مخــارج  تأمیــن  مالــی  مربــوط  بــه  واحدهــای  تجــاری  فرعــی ، تنهــا تســهیالت  مالــی  

ــه  می شــود.  ــه  همــان  واحــد درنظــر گرفت ــوط  ب مرب
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20- در سال ۱۳۹۷، میانگین مخارج ساخت یک دارایی واجد شرایط، مبلغ ۳00میلیون ریال بوده است. نرخ 
سود تضمین شده مربوط به مبلغ ۱20میلیون ریال تسهیالت بانکی که مشخصاً به منظور ساخت دارایی اخذ شده 
۱5درصد و میانگین نرخ تضمین شدۀ وام های دیگر 20درصد است. اگر کل مخارج تأمین مالی طی دوره ۷0میلیون 
ریال و درآمد حاصل از سپرده گذاری موقت تسهیالت دریافتی 5 میلیون ریال باشد، طبق الزامات استاندارد 
حسابداری شماره ۱۳ باعنوان »حسابداری  مخارج  تأمین  مالی «، چند میلیون ریال هزینۀ مالی درصورت سود و 

زیان سال ۱۳۹۷ گزارش می شود؟ 

1(  11میلیون ریال                                     2( 16میلیون ریال                                   
3( 36میلیون ریال                                      4( 52 میلیون ریال

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق بند 12 استاندارد حسابداری  شماره 13

بنــد 12 - در مـواردی  که  تسهیالت  مالي  مشخصاً  بــه  منظور تحصیل  یک  دارایي  واجد شرایط اخذ مي گردد، 
مـبلغ مخـارج  تأمیـن  مالي  قابل  احتساب  در بهای  تمام  شده  آن  دارایي  باید شامل  مخارج  واقعي تسـهیالت  
طي  دوره  پس  از کسر هرگونه  درآمد حاصل از سرمایه گذاری  موقت  وجوه  حاصل  از تسهیالت  مالي  دریافتي  
ــماره 13 واحـد تجـاری  ممکـن  اسـت  براسـاس   ــابداری  ش ــتاندارد حس ــد 13 اس ــق بن ــن طب باشد. همچنی
قـراردادهای  تأمیـن  مالي وجوهي را در، ارتباط  با یـک دارایـي  واجـد شـرایط دریافت کند و قبل  از مصرف  
تمام  یا بخشي  از این وجوه برای دارایـي  مـورد نظـر، مـتحمل مخـارج تأمین  مالي شود. درچنین  شرایطي اغلب 
این وجوه،  بـه طـور موقت  تا زماني که برای دارایي واجد شرایط  مصرف  شود، سرمایه گذاری مي گردد. بـرای 
تعییـن مـبلغ مخـارج تأمیـن مالـي قـابل احتساب در بهای تمام شده دارایي درآمد حاصـل از سـرمایه گـذاری 

موقـت  ایـن وجوه از مبلغ مخارج تأمین مالي تحمل شده کسر، مي شود. 

18 = 15درصد × 120
36 = 20درصد × )120-300(
70 – 5 = 65
65 - )18+36( = 11
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2۱- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱5 باعنوان »حسابداری سرمایه گذاری ها« کدام عبارت زیر، 
در مورد هزینۀ کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت درست است؟

به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور می شود.   ) 1  
در صورت سود و زیان دوره وقوع منعکس می شود.   ) 2  

در صورت سود و زیان جامع منعکس می شود.   ) 3  
در سرفصلی جداگانه باعنوان زیان کاهش سرمایه گذاری ها در حقوق صاحبان سهام درج می شود.   ) 4  

پاسخ: گزینه 2 
طبق بند 53 استاندارد حسابداری شماره 15

بند 53. اقالم  زیر باید به  سود و زیان  منظور شود: 
الــف. هرگونــه  هزینــه  ناشــی از کاهــش  خالــص  ارزش  فــروش  ســرمایه گذاری های  کوتاه مدتــی  کــه  بــه  اقــل  بهــای  

تمــام  شــده  و خالــص  ارزش  فــروش  ارزیابــی  می شــود،
ب. هرگونه  هزینه  کاهش  ارزش  سرمایه گذاری های  بلندمدتی  که  به  روش  بهای  تمام  شده  ارزیابی  می شود

 ج.  هرگونه  برگشت  کاهش های  قبلی  موارد »الف « و »ب « با توجه  به  تغییر در شرایط . 

موضوع: حسابداری
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22- شرکت آسمان مالک ۱0درصد سهام شرکت بهار است. اگر شرکت بهار بیش از سود تحصیل شده در 
دورۀ مالکیت شرکت آسمان )از محل  اندوخته ها یا سود انباشتۀ مصوب  پیش  از تحصیل  سرمایه گذاری  شرکت 
بهار توسط شرکت آسمان(، سود سهام تصویب و به شرکت آسمان پرداخت کند، در این صورت، طبق الزامات 

استاندارد حسابداری شماره ۱5 باعنوان »حسابداری سرمایه گذاری ها«  کدام گزینه زیر صحیح خواهد بود؟

1 ( شــرکت آســمان مابه التفــاوت مبلــغ دریافتــی و ســهم درآمــد ســرمایه گذاری خــود را از حســاب ســرمایه گذاری 
برگشــت می دهــد. 

2 ( انجام هیچ ثبتی در دفاتر شرکت آسمان ضرورت ندارد. 
3 ( شرکت آسمان درآمد سرمایه گذاری را معادل مبلغ دریافتی شناسایی می کند. 

4 ( شرکت آسمان کل مبلغ دریافتی را از حساب سرمایه گذاری کسر و درآمدی شناسایی نمی کند. 

پاسخ گزینه ۱ 
طبق بند 24 استاندارد حسابداری شماره 15 و بند 31 استاندارد حسابداری شماره 3

بند 24 اســتاندارد حســابداری شــماره 15. مبالغ  ســود تضمین  شــده ، حق  امتیاز و ســود ســهام  حاصل  از ســرمایه گذاری ، 
ــواردی   ــاًل، در م ــرایط ، مث ــال  در برخــی  ش ــن  ح ــا ای ــود. ب ــی  می ش ــد تلق ــاً درآم ــرمایه گذاری  اســت  و عموم ــازده  س ب
ــل   ــش  از تحصی ــوب  پی ــته  مص ــود انباش ــا س ــا ی ــل  اندوخته ه ــرمایه پذیر، از مح ــرکت  س ــادی  ش ــهام  ع ــود س ــه  س ک
ســرمایه گذاری  اعــالم  می شــود ایــن  گونــه  مبالــغ  معــرف  بازیافــت  بخشــی  از بهــای  تمــام  شــده  ســرمایه گذاری  اســت  
ــه  بیــان  دیگــر، بهــای  تمــام  شــده  ســرمایه گذاری  تنهــا هنگامــی  بابــت  ســود ســهام   و درآمــد محســوب  نمی شــود. ب
دریافتــی  یــا دریافتنــی  کاهــش  داده  می شــود کــه  ســود ســهام  مزبــور مــازاد بــر ســهم  شــرکت  ســرمایه گذار از ســودهای  

مصــوب  شــرکت  ســرمایه پذیر پــس  از تحصیــل  ســرمایه گذاری  باشــد.«
بنــد 31 اســتاندارد حســابداری شــماره 3. درآمــد عملیاتــی  مرتبــط  بــا ســود ســهام  در زمــان  احــراز حــق  دریافت  توســط  
ــا ســود  ســهامدار شناســایی  می شــود. در برخــی  شــرایط ، مثــاًل، در مــواردی  کــه  ســود ســهام  از محــل  اندوخته هــا ی
انباشــته  مصــوب  پیــش  از تحصیــل  ســرمایه گذاری  اعــالم  می شــود، ایــن  گونــه  مبالــغ  معــرف  بازیافــت  بخشــی  از بهــای  
ــرمایه گذاری   ــده  س ــای  تمام ش ــر، به ــان  دیگ ــه بی ــود. ب ــوب  نمی ش ــد محس ــت  و درآم ــرمایه گذاری  اس ــده  س ــام  ش تم
تنهــا هنگامــی  بابــت  ســود ســهام  دریافتــی  یــا دریافتنــی  کاهــش  داده  می شــود کــه  ســود ســهام  مزبــور مــازاد بــر ســهم  

شــرکت  ســرمایه گذار از ســودهای  مصــوب  شــرکت  ســرمایه پذیر پــس  از تحصیــل  ســرمایه گذاری  باشــد.
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2۳- یک شرکت دولتی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹8 به ترتیب ۱0،000 ریال و 5،000 ریال ناشی از تسعیر اقالم 
ارزی خود سود تسعیر ارز داشته است. چنانچه در سال ۱۳۹۹  این شرکت ناشی از تسعیر ۱8،000 ریال زیان 
داشته باشد، طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱6 باعنوان »آثار تغییر در نرخ ارز« آن  را به چه نحوی 

در صورت های مالی خود گزارش می کند؟
  

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

3،000    ریال زیان در صورت سود و زیان دوره  ) 3  
18،000  ریال زیان در بخش حقوق صاحبان سهام   ) 4  

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 30 استاندارد حسابداری شماره 16 

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

بنــد 30. تفاوتهــای  تســعیر دارایی هــا و بدهی هــای  ارزی  شــرکت های  دولتــی  بایــد در اجــرای  مفــاد مــاده  
ــه  تســعیر دارایی هــا  ــه  حســاب  اندوخت ــاه  1366، ب ــون  محاســبات  عمومــی  کشــور مصــوب  شــهریور م 136 قان
ــرمایه   ــان  س ــوق  صاحب ــرفصل  حق ــده آن، در س ــودن مان ــتانکار ب ــورت بس ــور و در ص ــای  ارزی  منظ و بدهی ه
طبقه بنــدی  شــود. چنانچــه  در پایــان  دوره  مالــی ، مانــده  حســاب  اندوختــه  مزبــور بدهــکار باشــد، ایــن  مبلــغ  بــه  
ســود و زیــان  همــان  دوره  منظــور می شــود. همچنیــن  خالــص  تفاوتهــای  تســعیری  کــه  بــه  ترتیــب  فــوق  موجــب  
تغییــر اندوختــه  تســعیر طــی  دوره  گردیــده  اســت ، بایــد پــس از کســر مبلــغ شناســایی شــده در ســود و زیــان 

دوره جــاری، در صــورت  ســود و زیــان  جامــع  دوره  منعکــس  شــود. 
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24- طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره ۱6 باعنــوان »آثــار تغییــر در نــرخ ارز«، معاملــۀ ارزی 
در زمــان شــناخت اولیــه بایــد بــه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و براســاس. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ثبــت شــود. 

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

4( واحد پول گزارشگری - نرخ ارز در تاریخ ترازنامه

پاسخ: گزینه ۳ 

طبق بند 21 استاندارد حسابداری شماره 16
ــخ  ــرخ ارز در تاری ــر اســاس ن ــی و ب ــول عملیات ــه واحــد پ ــد ب ــه ارزی در زمــان شــناخت اولیــه بای بنــد 21. معامل

معاملــه ثبــت شــود. 

موضوع: حسابداری
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25- چــرا طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره ۱۷ باعنــوان »دارایی هــای نامشــهود« ســرقفلی  
ایجــاد شــده  در واحــد تجــاری  هرچنــد کــه انتظــار مــی رود بــه  جریــان  منافــع  اقتصــادی  آتــی  کمک  

کنــد، حائــز معیارهــای  شــناخت  به عنــوان دارایــی  نیســت؟

به دلیل اینکه ماهیت پولی دارد  )1
به دلیل اینکه ماهیت غیر پولی دارد  )2

به دلیل اینکه به طور جداگانه قابل تشخیص نیست  )3
به دلیل اینکه ماهیت غیرعینی دارد  )4

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 37 استاندارد حسابداری شماره 17

بنــد 37. ســرقفلی  ایجــاد شــده  در واحــد تجــاری  اگرچــه  انتظــار مــی رود بــه  جریــان  منافــع  اقتصــادی  آتــی  کمــک  کند، 
ــز معیارهــای  شــناخت  به عنــوان دارایــی  نمی باشــد. در  ــذا حائ ــل  تشــخیص  نیســت  و ل ــه  قاب لیکــن  به طــور جداگان
واقــع  ســرقفلی  ایجــاد شــده  در واحــد تجــاری  بــه علــت  اینکــه  حقوقــی  قابــل  کنتــرل  نیســت ، منافــع  اقتصــادی  آتــی  
مشــخصی  ایجــاد نمی کنــد و بهــای  تمــام  شــده  آن  نیــز بــه   گونــه ای  اتکاپذیــر قابل اندازه گیــری  نیســت ، لــذا اساســاً 

ــود.  ــایی   نمی ش ــی  شناس ــوان دارای به عن

موضوع: حسابداری
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26- شرکتی با خرید حق اختراع یک محصول، امتیاز تولید آن را برای مدت نامحدود کسب می کند. دارایی 
مربوطه طبق ارزیابی های قابل اتکای انجام شده، حداقل برای ۱5 سال بازده اقتصادی خواهد داشت. از عمر 

قانونی انحصار حق اختراع مذکور ۱2 سال باقیمانده است. 
طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۷ باعنوان »دارایی های نامشهود« این دارایی طی کدام مدت زیر 

مستهلک می شود؟

1(این دارایی را نباید مستهلک کرد.               
2(12 سال   
3(15 سال   
4(20 سال   

پاسخ: گزینه 2 
 طبق بند 67 و 71 استاندارد حسابداری شماره 17 

برای  تعیین  عمر مفید دارایی نامشهود ، عوامل  متعددی  نظیر موارد زیر بررسی  می شود: 
الف( استفاده  مورد انتظار واحد تجاری  از دارایی ،

ب  ( چرخــه عمــر محصــول مرتبــط بــا دارایــی و اطالعــات  عمومــی  در خصــوص  بــرآورد عمــر مفیــد انــواع  دارایی هــای  مشــابه و 
بــا کاربــرد مشــابه،

ج ( نابابی  دارایی براثر مسائل فنی، تغییرات فناوری، مسائل تجاری یا سایر دالیل،
د ( ســطح  مخــارج  نگهــداری  الزم  به منظــور  کســب  منافــع  اقتصــادی  آتــی  مــورد انتظــار از دارایــی  بــا توجــه  بــه  تــوان  و قصــد 

واحــد تجــاری  بــرای  رســیدن  بــه  ســطح  مزبــور،
ه ( ثبــات صنعتــی کــه دارایــی در آن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد یــا تغییــر در تقاضــای بــازار بــرای محصــوالت و خدمــات 

ــی، تولیــد شــده به وســیله دارای
و ( اقدامات  مورد انتظار رقبای  فعلی  و بالقوه ، مراجع  دولتی  و دیگران ،

ز ( دوره  کنتــرل  بــر دارایــی  و محدودیت هــای  قانونــی  یــا مــوارد مشــابه  آن  در خصــوص  اســتفاده  از دارایــی  ماننــد  وجــود تاریــخ  
انقضــای قــرارداد اجــاره،

ح ( قابلیت  تمدید حقوق  ناشی از دارایی  نامشهود موردنظر
ط ( میزان  وابستگی  عمر مفید دارایی  به  عمر مفید سایر دارایی های  واحد تجاری . 

همچنیــن طبــق بنــد 71، عمــر 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 پشــتیبانی کننده تمدیــد دوره، بــدون 

صــرف مخــارج عمــده توســط واحــد تجــاری، وجــود داشــته باشــد. 

موضوع: حسابداری
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2۷- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱8 باعنوان »صورت های  مالی  تلفیقی  و حسابداری  سرمایه گذاری  
در واحدهای  تجاری  فرعی « اگر بتوان سرقفلی قابل انتساب به حقوق اقلیت را در زمان تحصیل واحد تجاری 

فرعی برآورد کرد،کدام گزینه زیر صحیح خواهد بود؟

1 ( کل سرقفلی شرکت فرعی شناسایی می شود.  
2 ( فقط سهم سرقفلی اقلیت شناسایی می شود.  

3 ( فقط سهم سرقفلی شرکت اصلی شناسایی می شود.  
4 ( کل سرقفلی شرکت فرعی شناسایی نمی شود. 

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 24 استاندارد حسابداری شماره 18

بنــد 24. ســهم  قابــل  انتســاب  بــه  اقلیــت  از خالــص  دارایی هــای  واحدهــای  تجــاری  فرعــی  بایــد متناســب  بــا ســهم  آنــان  
از ارزش منصفانــه  خالــص  دارایی هــای  قابــل تشــخیص واحــد تجــاری  فرعــی در تاریــخ تحصیــل  بــه عــالوه  ســهم  آنــان  
از تغییــرات  در حقــوق  صاحبــان  ســرمایه  از تاریــخ  تحصیــل  واحــد تجــاری  بــه  بعد محاســبه  شــود. همچنین  ســرقفلی  
ناشــی  از تحصیــل  واحــد تجــاری  فرعــی  تنهــا بایــد در مــورد آن  بخــش  کــه  قابــل  انتســاب  بــه  واحــد تجــاری اصلــی 

اســت  شناســایی  شود.

موضوع: حسابداری
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28- شرکت اصلی 60درصد شرکت فرعی را در تملک خود دارد، در تاریخ  ۱/۱2/2۹×۱۳ ساختمانی که 
ارزش دفتری آن 000ر200ر۱ ریال بود به مبلغ 000ر000ر۱ ریال از شرکت فرعی به شرکت اصلی فروخته 
شد. ارزش منصفانه ساختمان در این زمان 000ر۱50ر۱ ریال است. طبق الزامات استاندارد حسابداری 
شماره ۱8 باعنوان »صورت های  مالی  تلفیقی  و حسابداری  سرمایه گذاری  در واحدهای  تجاری  فرعی « 

هنگام تهیه صورت های مالی تلفیقی سال ۱×۱۳ کدام گزینه صحیح است؟

000ر000ر1 ریال فروش ساختمان حذف می شود.   ) 1  
000ر200 ریال، زیان تحقق نیافته حذف می شود.   ) 2  

ساختمان به ارزش 000ر150ر1 ریال در ترازنامه تلفیقی نشان داده می شود.   ) 3  
1 و 2 صحیح است.   ) 4  

پاسخ: گزینه 2 
طبق بند 16 استاندارد حسابداری شماره 18

زیان هــای  تحقــق  نیافتــه  ناشــی  از معامــالت  درون  گروهــی  کــه  بــرای  رســیدن  بــه  مبلــغ  دفتــری  دارایی هــا از ارزش  آنهــا 
کســر شــده  اســت  نیــز بایــد حــذف  شــود مگــر تــا حــدی  کــه  مبلــغ  دفتــری  دارایــی  مبادله شــده  را نتــوان  بازیافــت  کرد.

1،200،000 ارزش دفتری ساختمان                       
بهای فروش                   1،000،000    

________         
200،000 زیان تحقق نیافته                           

==========         
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2۹- شرکت فرعی کاالهایی به بهای تمام شده ۳.000 میلیون ریال را به بهای 4.000 میلیون ریال به شرکت اصلی 
که مالک ۹0درصد سهام شرکت فرعی است می فروشد. طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱8 باعنوان 
»صورت های  مالی  تلفیقی  و حسابداری  سرمایه گذاری  در واحدهای  تجاری  فرعی « سهم شرکت اصلی از سود 

تلفیقی گروه چند ریال تعدیل خواهد شد؟

1( 1،000 میلیون ریال 
2( 3.600 میلیون ریال 

3( 900 میلیون ریال 
4( 4.000 میلیون ریال

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند های 15 و 17 استاندارد حسابداری شماره 18

سهم شرکت اصلی از سود تحقق نیافته موجودی فروخته شده 900 = 90درصد × 1،000 = )3.000-4.000(
بنــد15. ســودهای  تحقــق  نیافتــه  ناشــی  از معامــالت  درون  گروهــی  کــه  در مبلــغ  دفتــری  دارایی هــا منظــور شــده  اســت  

بایــد به طــور کامــل حــذف  شــود.
بنــد 17. بــرای حــذف ســود یــا زیــان تحقــق نیافتــه مربــوط بــه دارایی هــای فروختــه شــده توســط یــک واحــد تجــاری 
فرعــی بــه واحــد تجــاری اصلــی یــا ســایر واحدهــای تجــاری فرعــی گــروه، مبلــغ آن بیــن اقلیــت و واحــد تجــاری 

ــی تســهیم می شــود. اصل

 

موضوع: حسابداری
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ــاری«، در  ــای تج ــوان »ترکیب ه ــماره ۱۹ باعن ــابداری ش ــتاندارد حس ــات اس ــق الزام طب  -۳0
ــا حســاب زمیــن و  یــک ترکیــب تجــاری، حســاب زمیــن و ســاختمان شــرکت ترکیب کننــده ب

ــود؟   ــع می ش ــر جم ــای زی ــدام ارزش ه ــاس ک ــونده براس ــرکت ترکیب ش ــاختمان ش س
 

شرکت فرعیشرکت اصلی

ارزش دفتریارزش دفتری1(
ارزش منصفانهارزش دفتری2(
ارزش منصفانهارزش منصفانه3(
ارزش دفتریارزش منصفانه4(

پاسخ : گزینه 2 

طبق قسمت »ه« بند 34 استاندارد حسابداری شماره 19
بنــد 34. زمیــن و ســاختمان تحصیــل شــده بــه ارزش بــازار منعکــس می شــود. ارزش بــازار )ارزش منصفانــه ( در 
تاریــخ تحصیــل برابــر بــا بهــای تمــام شــدۀ دارایــی تحصیــل شــده اســت. دارایی هــای شــرکت ســرمایه گذار نیــز 

طبــق بنــد 5 اســتاندارد حســابداری شــماره 11 بــه مبلــغ دفتــری در ترازنامــه انعــکاس می یابــد. 

موضوع: حسابداری
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۳۱- طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره 20  باعنــوان »ســرمایه گذاری در واحدهــای تجــاری 
وابســته« کــدام گزینــه در مــورد برخــورد بــا ســود )زیــان( مبــادالت بیــن شــرکت ســرمایه گذار و 

شــرکت وابســتۀ آن صحیــح اســت؟

1-تمام سود )زیان( حذف می شود. 
2-سود )زیان( سهم شرکت سرمایه گذار حذف می شود. 

3-سود کامل حذف می شود اما زیان حذف نمی شود. 
4-سود )زیان( سهم شرکت سرمایه گذار حذف نمی شود اما مابقی آن حذف می شود.  

پاسخ: گزینه 2 

طبق بند 20 استاندارد حسابداری شماره 20 
بنــد 20. ســودها و زیان هــای  ناشــی  از معامــالت  بیــن واحــد ســرمایه گذار )شــامل واحدهــای  تجــاری  فرعــی  مشــمول  
ــا میــزان ســهم ســایر ســرمایه گذاران )غیروابســته( در واحــد تجــاری  تلفیــق  آن ( و واحــد تجــاری  وابســته،  تنهــا ت
ــاری  ــد تج ــط واح ــا توس ــروش دارایی ه ــود. ف ــایی می ش ــرمایه گذار شناس ــد س ــی واح ــای مال ــته، در صورت ه وابس
وابســته بــه واحــد ســرمایه گذار یــا بالعکــس، نمونــه ای از ایــن معامــالت اســت. ســهم واحــد ســرمایه گذار از ســود یــا 

ــه معامــالت حــذف می شــود. ــان تحقــق نیافتــه حاصــل از این گون زی

موضوع: حسابداری
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۳2- طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره 20  باعنــوان »ســرمایه گذاری در واحدهــای تجــاری 
ــته،  ــاری وابس ــد تج ــرمایه گذاری در واح ــرای س ــژه ب ــری روش ارزش وی ــگام به کارگی ــته« هن وابس
ــی  ــه مبلغ ــا چ ــر ت ــرمایه  پذیر را حداکث ــد س ــای واح ــود از زیان ه ــهم خ ــرمایه گذار س ــد س واح

ــد؟     ــایی می کن شناس

1 ( مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته. 
2 ( مبلغ بهای تمام شدۀ سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته. 

3 ( مجموع بهای تمام شده و دیگر منافع بلند مدت در واحد تجاری وابسته. 
4 ( مجموع مبلغ دفتری سرمایه گذاری و دیگر منافع بلند مدت در واحد تجاری وابسته. 

پاسخ: گزینه 4 

طبق بند 2۷ استاندارد حسابداری شماره 20
ــع آن در  ــش  از مناف ــا بی ــاوی  ی ــته ، مس ــاری  وابس ــد تج ــای  واح ــرمایه گذار از زیان ه ــد س ــهم  واح ــر س ــد 27. اگ بن
ــد.  ــف  می کن ــازاد را متوق ــای م واحــد تجــاری وابســته شــود، واحــد ســرمایه گذار شناســایی ســهم  خــود از زیان ه
منافــع واحــد ســرمایه گذار در واحــد تجــاری وابســته دربرگیرنــده مبلــغ دفتــری ســرمایه گذاری طبــق روش ارزش 
ویــژه بــه عــالوه هرگونــه منافــع بلندمدتــی اســت کــه ماهیتــاً بخشــی از خالــص ســرمایه گذاری در واحــد تجــاری 
وابســته را تشــکیل می دهــد. بــرای مثــال، اقالمــی کــه زمــان تســویه آن مشــخص نیســت و تســویه آن در آینــده 
قابــل پیش بینــی، محتمــل نیســت، ماهیتــاً، افزایــش ســرمایه گذاری در واحــد تجــاری وابســته محســوب می شــود. 
ایــن اقــالم 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، 
ماننــد وام تضمیــن شــده، را شــامل نمی شــود. زیان هــای  شناســایی شــده طبــق روش ارزش ویــژه، مــازاد بــر مبلــغ 
دفتــری ســرمایه گذاری واحــد ســرمایه گذار، بــه ســایر اجــزای منافــع واحــد ســرمایه گذار در واحــد تجــاری وابســته، 

عکــس ترتیــب اولویــت تســویه آنهــا تخصیــص می یابــد.«

موضوع: حسابداری
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۳۳- طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره 22  باعنــوان »گزارشــگری  مالــی  میــان دوره ای « در 
گزارشــگری مالــی میــان دوره ای، در هــر دورۀ میانــی هزینــۀ مالیــات بــر درآمــد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1( شناسایی نمی شود. 
2( بر مبنای مالیات قطعی برای کل سال برآورد می شود. 

3( بر مبنای عملکرد دورۀ میانی شناسایی می شود. 
4( بــر مبنــای بهتریــن بــرآورد از نــرخ مؤثــر مالیــات بــر درآمــد ســاالنه مــورد انتظــار بــرای کل ســال مالــی شناســایی 

می شــود. 

پاسخ: گزینه 4 
طبق قسمت ج بند 29 استاندارد حسابداری شماره 22  

بنــد 22. در هــر دوره  میانــی ، هزینــه  مالیــات  بردرآمــد برمبنــای  بهتریــن  بــراورد از نــرخ  مؤثــر مالیــات  بــر درامــد ســاالنه  
مــورد انتظــار بــرای  کل  ســال  مالــی ، شناســایی  می شــود. ذخیــره  مالیــات  یــک  دوره  میانــی  ممکــن  اســت  در دوره  میانــی  

بعــدی  همــان  ســال  مالــی  بــه علــت  تغییــر در نــرخ  مؤثــر مالیــات  بردرآمــد ســاالنه ، تعدیل  شــود. 

موضوع: حسابداری
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۳4- طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره 2۳ باعنــوان »حســابداری  مشــارکت های  خــاص « برای 
گزارشــگری واحدهــای تجــاری تحــت کنتــرل مشــترک، کــدام یــک از روش هــای زیر مجاز اســت؟   

1 ( روش بهای تمام شده
2 ( روش ارزش ویژه 

3 ( روش ارزش منصفانه 
4 ( روش ارزش ویژه ناخالص 

پاسخ: گزینه 4 
طبق بند 26 استاندارد حسابداری شماره 23

بنــد 26. مشــارکت  خــاص  در واحدهــای  تجــاری  تحــت  کنتــرل  مشــترک ، در صورت هــای  مالــی  تلفیقــی  شــریک  خــاص  
بایــد براســاس  روش  ارزش  ویــژه  ناخالــص  منعکس  شــود.

موضوع: حسابداری
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۳5- ظرفیــت شــرکتی 20/000 واحــد محصــول و بهــای فــروش هــر واحــد از محصــوالت شــرکت 50/000 
ریــال اســت و درآمــد عملیاتــی  برنامه ریــزی شــدۀ شــرکت مبلــغ ۹00/000/000 ریــال اســت. میــزان 
تولیــد و فــروش شــرکت مــورد نظــر در طــی ســال های ۱۳۹4 و ۱۳۹5 و ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ و ۱۳۹8 به ترتیــب 
برابــر اســت بــا ۱/500 و2/۳00 و ۳/000 و ۳/۷00 و 4/200، طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری شــماره 
ــال  ــدام س ــرداری« ک ــل از بهره ب ــۀ  قب ــاری  در مرحل ــای  تج ــی  واحده ــگری  مال ــوان »گزارش 24 باعن

ــود؟  ــوب می ش ــرکت محس ــرداری ش ــال بهره ب ــوان س به عن

1 ( سال 1395                                                          2( سال 1396               
3( سال 1397                                                          4 ( سال 1398   

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 4 استاندارد  حسابداری شماره 24

ــرای  امــوری  ماننــد برنامه ریــزی    بنــد 4. واحــد تجــاری  در مرحلــه  قبــل از بهره بــرداری ، عمدتــاً کوششــهای  خــود راب
مالــی ، تأمیــن  ســرمایه ، اکتشــاف  و گســترش  منابــع  طبیعــی ، تحقیــق  و توســعه ، شناســایی  منابــع  تامیــن  مــواد اولیه ، 
ــادن  و  ــرداری  از مع ــاز بهره ب ــد حق امتی ــی  مانن ــای  عملیات ــایر دارایی ه ــا س ــهود ی ــت  مش ــای  ثاب ــل  دارایی ه تحصی
نیــز اســتخدام  و آمــوزش  کارکنــان ، بازاریابــی  و راه انــدازی  عملیــات  تولیــدی  صــرف  می کنــد. از نظــر مقاصــد ایــن  
اســتاندارد، بــرای  ایجــاد یکنواختــی  فــرض  بــر ایــن اســت هــر واحــد تجــاری  کــه  درآمــد عملیاتــی  آن  کمتــراز حــدود 
20درصــد درآمــد عملیاتــی  برنامه ریــزی  شــده  باشــد، واحــد تجــاری  در مرحلــه  قبــل از بهره بــرداری  تلقــی  می شــود. 
180.000.000= 900.000.000 ×20درصد 
3700×50.000=185.000.000

 

موضوع: حسابداری
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کــدام گزینــۀ زیــر جــزو شــرایط تشــخیص قســمت قابــل گــزارش، طبــق الزامــات اســتاندارد   -۳6
حســابداری شــماره 25 باعنــوان »گزارشــگری  بــر حســب  قســمت های  مختلــف« نیســت؟

1( درآمــد عملیاتــی  حاصــل  از فــروش  بــه  مشــتریان  بــرون  ســازمانی  و معامــالت  بــا ســایر قســمت ها، حداقــل  10درصــد 
جمــع  درآمــد تمــام  قســمت ها اعــم  از بــرون  ســازمانی  یــا داخلــی  باشــد.

2(  نتیجــۀ  عملیاتــی  قســمت  اعــم  از ســود یــا زیــان  حداقــل  10 درصــد مجمــوع  ســود عملیاتــی  قســمت های  ســود ده  
یــا مجمــوع  زیــان  عملیاتــی  قســمت های  زیــان  ده ، هــر کــدام  کــه  قــدر مطلــق  آن  بزرگتــر اســت ، باشــد.

ــای  ــص جریان ه ــوع خال ــد مجم ــل 10 درص ــی حداق ــای عملیات ــل از فعالیت ه ــدی حاص ــای نق ــص جریان ه 3( خال
ــا خروجــی، هرکــدام کــه قــدر مطلــق آن بزرگتــر اســت، باشــد. نقــدی ورودی ی

4( دارایی های  آن  حداقل  10 درصد جمع  دارایی های  تمام  قسمت ها باشد. 

پاسخ : گزینه ۳ 
طبق بند 14 استاندارد حسابداری شماره 25

بنــد 14. قســمت  تجــاری  یــا قســمت  جغرافیایــی  در صورتــی  بایــد به عنــوان قســمت  قابــل  گــزارش  مشــخص  شــود کــه  
اکثــر درآمــد عملیاتــی  آن  از فــروش  بــه  مشــتریان  بــرون  ســازمانی  عایــد گــردد، و

الــف .  درآمــد عملیاتــی  حاصــل  از فــروش  بــه  مشــتریان  بــرون  ســازمانی  و معامــالت  بــا ســایر قســمت ها، حداقــل  10 
درصــد جمــع  درآمــد تمــام  قســمت ها اعــم  از بــرون  ســازمانی  یــا داخلــی  باشــد، یــا

ب  .  نتیجــه  عملیــات  قســمت  اعــم  از ســود یــا زیــان  حداقــل  10 درصــد مجمــوع  ســود عملیاتــی  قســمت های  ســود 
ده  یــا مجمــوع  زیــان  عملیاتــی  قســمت های  زیــان  ده ، هــر کــدام  کــه  قــدر مطلــق  آن  بزرگتــر اســت ، باشــد، یــا

ج  . دارایی های  آن  حداقل  10 درصد جمع  دارایی های  تمام  قسمت ها باشد. 

موضوع: حسابداری
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شده  تمام  بهای  به  را  خود  کشاورزی  محصوالت  کیلوگرم   ۱/000 معادل  درسال ۱۳۹8  نو  راه  شرکت   -۳۷
هرکیلوگرم 20/000 ریال و ارزش منصفانه 25/000 ریال برداشت کرده است. شرکت برآورد می کند تا زمان 
فروش محصوالت برای هر کیلوگرم از محصوالت خود۱/000 ریال هزینه ایجاد می شود. طبق الزامات استاندارد 
حسابداری شماره 26 باعنوان »فعالیت های  کشاورزی« در تاریخ برداشت شرکت محصوالت خود را به چه 

میزان شناسایی و ثبت می کند؟ 

1 ( 20/000/000 ریال
2( 25/000/000 ریال
3(24/000/000 ریال
4(26/000/000 ریال

پاسخ: گزینه ۳ 
 طبق بند 15 استاندارد حسابداری شماره 26 

ارزش منصفانه محصوالت                                                           25/000/000 = 25.000×1.000
مخارج برآوردی زمان فروش                                                           1.000.000 = 1.000 ×1.000

ارزش منصفانه بعد از کسر مخارج برآوردی                         24.000.000 = 25.000.000-1.000.000 

بنــد 15. تولیــد کشــاورزی  بایــد در زمــان  برداشــت  بــه  ارزش  منصفانــه  پــس از کســر مخــارج  بــرآوردی  زمــان  فــروش  
ــوان   ــماره  8 باعن ــابداری  ش ــتاندارد حس ــری  اس ــگام  به کارگی ــور هن ــدۀ مزب ــن  ش ــود. ارزش  تعیی ــری  ش اندازه گی
»حســابداری  موجــودی  مــواد و کاال« یــا اســتاندارد حســابداری  دیگــری ، بهــای  تمــام  شــدۀ  آن  محصــول  محســوب  

می شــود. 

موضوع: حسابداری
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ــتگی«  ــای  بازنشس ــای  مزای ــوان »طرح ه ــماره 2۷ باعن ــابداری ش ــتاندارد حس ــات اس ــق الزام ۳8- طب
ــت؟ ــر اس ــای زی ــک از صورت ه ــامل کدام ی ــتگی ش ــای بازنشس ــای مزای ــی طرح ه ــای مال صورت ه

1( صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در خالص دارایی، صورت درآمد و هزینه، یادداشت های توضیحی 
2( صورت وضعیت مالی، صورت جریان وجوه نقد، صورت درآمد و هزینه 

3( صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در خالص دارایی ها
4( صورت تغییرات در خالص دارایی ها، صورت درآمد و هزینه، صورت جریان وجه نقد

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق بند 8 پیوست 2  استاندارد حسابداری شماره 27

ــابداری ،  ــتانداردهای  حس ــن  اس ــه  تدوی ــده ، کمیت ــرح  ش ــث  مط ــه  و مباح ــام  گرفت ــات  انج ــه  مطالع ــه  ب ــد 8. باتوج بن
ــود:  ــن  نم ــر تعیی ــرح  زی ــه  ش ــتگی  را ب ــای  بازنشس ــای  مزای ــی  طرح ه ــای  مال صورت ه

الف.   ترازنامه  ) صورت وضعیت مالی(،
.  صورت  تغییرات  در خالص  دارایی ها،  ب   

.  صورت  درآمد و هزینه ،  ج   
.  یادداشت های  توضیحی .  د  

موضوع: حسابداری
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باعنوان   28 شماره  حسابداری  استاندارد  الزامات  طبق  بیمه ای  شرکت های  در  بیمه  حق  درآمد   -۳۹
»فعالیت های بیمه عمومی« در چه زمانی باید شناسایی شود؟

1( از تاریخ شروع پوشش بیمه  ای 
2( از تاریخ فروش بیمه نامه 

3( به صورت میانگین از ابتدای سال
4( از تاریخ دریافت بیمه نامه

پاسخ: گزینه ۱
طبق بند 4 استاندارد حسابداری شماره 28

بنــد 4. درآمــد حــق بیمــه بایــد از تاریــخ شــروع پوشــش بیمــه  ای و به محــض اینکــه حــق  بیمــه به گونــه ای اتکاپذیــر 
قابــل اندازه گیــری باشــد، شناســایی شــود. 

موضوع: حسابداری
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40- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 2۹ باعنوان »فعالیت های ساخت امالک« موجودی واحدهای 
ساختمانی تکمیل شده آماده برای فروش و زمین نگهداری شده برای ساخت امالک، به ترتیب باید به 

چه ارزش هایی شناسایی و ثبت شوند؟

1( اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش - خالص ارزش فروش
بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته - مبلغ تجدید ارزیابی  )2

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

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بندهای 13 و 45 استاندارد حسابداری شماره 29

بنــد 13. زمیــن نگهــداری شــده بــرای ســاخت امــالک بایــد بــه بهــای تمــام شــده پــس از کســر هرگونــه کاهــش ارزش 
ــماره 32  ــابداری ش ــتاندارد حس ــع اس ــا تاب ــه زمین ه ــش ارزش این گون ــان کاه ــن زی ــد. تعیی ــکاس یاب ــته انع انباش

ــا« اســت.  ــوان »کاهــش ارزش دارایی ه باعن
بنــد 45 .  موجــودی واحدهــای ســاختمانی تکمیــل شــده آمــاده بــرای فــروش بایــد بــه اقــل بهــای تمــام شــده و خالص 

ارزش فــروش منعکس شــود. 

موضوع: حسابداری
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4۱- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۳0 باعنوان »سود هر سهم« کدام یک از موارد زیر موجب 
تجدید ارائۀ اطالعات مقایسه ای سود هر سهم نمی شود؟   

1( تجزیه سهام
2( سود سهمی

3( سود سهام ممتاز
4( کاهش اجباری سرمایه در اجرای ماده 141 اصالحیه قانون تجارت

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 16 استاندارد حسابداری شماره 30 

بنــد 16. در مــواردی کــه تعــداد ســهام عــادی بــدون تغییــر در منابــع یــا تعهــدات افزایــش یــا کاهــش می یابــد، میانگین 
مــوزون تعــداد ســهام عــادی بــرای کلیــه دوره هایــی کــه اطالعــات آن ارائــه می شــود بایــد تعدیــل گــردد. طبــق بنــد 
17 اســتاندارد حســابداری شــماره 30 نمونه هایــی از مــواردی کــه تعــداد ســهام عــادی بــدون تغییــر در منابــع یــا 

تعهــدات کاهــش یــا افزایــش می یابــد بــه شــرح زیــر اســت: 
الف.  سود سهمی )افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها (،

ب.  تجزیه سهام
ج.  کاهش اجباری سرمایه در اجرای ماده 141 اصالحیه قانون تجارت. 

موضوع: حسابداری
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برآوردهای  در  »رویه های حسابداری،تغییر  باعنوان  استاندارد حسابداری شماره ۳4  الزامات  42- طبق 
حسابداری و اشتباهات« در مورد استاندارد حسابداری جدیدی که تاریخ اجرای آن فرا نرسیده است و 

واحد تجاری آن را به کار نگرفته است، کدام مورد باید افشا شود؟
 

اطالعات مربوط به ارزیابی اثر احتمالیتوصیف موضوع 
 به کارگیری استاندارد حسابداری جدید

بلهبله1(
بلهخیر2(
خیرخیر3(
خیربله4(

 پاسخ: گزینه ۱ 
طبق بند 29 استاندارد 34 حسابداری

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

الف.    توصیف این موضوع
ب. اطالعــات مشــخص یــا اطالعاتــی کــه به طــور معقــول قابــل بــرآورد اســت و بــه ارزیابــی اثــر احتمالــی به کارگیــری 
اســتاندارد حســابداری جدیــد بــر صورت هــای مالــی واحــد تجــاری در دوره به کارگیــری بــرای نخســتین بــار، مربــوط 

ــد.  می باش

موضوع: حسابداری
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4۳-  کدام یک از اقالم زیر طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۳6 باعنوان »ابزارهای مالی – ارائه« 
جزو دارایی های مالی قرار نمی گیرد؟

1( وجه نقد و معادل نقد
2( حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

3( پیش پرداخت ها
4( سرمایه گذاری ها

پاسخ: گزینه ۳ 
 طبق بند 7 استاندارد حسابداری شماره 36

بنــد7- ابــزار مالــی قــراردادی اســت کــه بــرای یــک واحــد تجــاری، دارایــی مالــی و بــرای واحــد تجــاری دیگــر، بدهــی مالــی یــا ابزار 
مالکانــه ایجــاد می کنــد. 

دارایی مالی هر دارایی است که یکی از موارد زیر باشد: 
الف.  نقد؛

ب .  ابزار مالکانه واحد تجاری دیگر؛
پ  . حق قرار دادی برای: 

1.  دریافت نقد یا دارایی مالی دیگر از واحد تجاری دیگر؛ یا
2.  مبادلــه دارایی هــای مالــی یــا بدهی هــای مالــی بــا واحــد تجــاری دیگــر، در شــرایطی کــه به طــور بالقــوه بــرای واحــد تجــاری 

مطلــوب اســت؛ یــا
ت  . قرار دادی که از طریق ابزار های مالکانه خود واحد تجاری، قابل تسویه است یا تسویه خواهد شد و: 

1.  ابــزار غیر مشــتقه ای اســت کــه واحــد تجــاری در ازای آن، نســبت بــه دریافــت تعــداد متغیــری از ابزارهــای مالکانــه خــود واحــد 
تجــاری متعهــد اســت یــا ممکــن اســت متعهــد شــود؛ یــا

2.  ابــزار مشــتقه ای اســت کــه بــه روشــی غیــر از مبادلــه مبلــغ ثابتــی نقــد یــا دارایی مالــی دیگر بــا تعــداد ثابتــی از ابزارهــای مالکانه 
خــود واحــد تجــاری، قابــل تســویه اســت یــا تســویه خواهــد شــد. بــرای ایــن منظــور، ابزار هــای مالکانــه خــود واحــد تجــاری، 
ــود،  ــدی می ش ــه طبقه بن ــزار مالکان ــوان اب ــای 12 و 13 به عن ــق بند ه ــرکه طب ــه ناش ــروش ب ــل  ف ــی قاب ــای مال ــامل ابزار ه ش
ابزار هایــی کــه واحــد تجــاری را تنهــا در زمــان انحــالل، بــه انتقــال ســهم متناســبی از خالــص دارایی هــای خــود بــه طــرف دیگر، 
متعهــد می کنــد و طبــق بند هــای 14 و 15 به عنــوان ابزارهــای مالکانــه طبقه بنــدی می شــود، یــا ابزار هایــی کــه قرار داد هایــی 

بــرای دریافــت یــا تحویــل آتــی ابزار هــای مالکانــه خــود واحــد تجــاری اســت، نیســت. 

موضوع: حسابداری
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44- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 2۱  باعنوان »حسابداری  اجاره ها« چنانچه  معاملۀ  فروش  
دارایی چه  دفتری   مبلغ   به  نسبت   فروش   عواید  مازاد  با  باشد  اجارۀ سرمایه ای   نوع   از  اجارۀ مجدد  و 

برخوردی می شود؟

1( این  مازاد باید در طول  دورۀ  اجاره  به عنوان درآمد شناسایی  شود. 
2( باید بی درنگ  به عنوان درآمد در صورت های  مالی  فروشنده  )اجاره کننده ( منعکس  شود. 

3( در طول  دورۀ  اجاره  یا بی درنگ  به عنوان درآمد در صورت های  مالی  فروشنده  )اجاره کننده ( منعکس  شود. 
4( هیچکدام

پاسخ: گزینه۱ 
طبق  بند46استاندارد حسابداری شماره21

چنانچــه  معاملــه  فــروش  و اجــاره  مجــدد از نــوع  اجــاره  ســرمایه ای  باشــد مــازاد عوایــد فــروش  نســبت  بــه مبلــغ  دفتــری  
دارایــی  نبایــد بی درنــگ  به عنــوان درآمــد در صورت هــای  مالــی  فروشــنده  )اجاره کننــده ( منعکــس  شــود. ایــن  مــازاد 

بایــد در طــول  دوره  اجــاره  به عنــوان درآمــد شناســایی  شــود. 

 

موضوع: حسابداری
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45- طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۳۷ باعنوان »ابزارهای مالی – افشا« واحد تجاری درخصوص 
ریسک اعتباری کدام مورد زیر را نباید افشا کند؟

ــه بهتریــن شــکل، حداکثــر میــزان آســیب پذیری واحــد تجــاری از ریســک اعتبــاری در پایــان دورۀ  1( مبلغــی کــه ب
گزارشــگری را بــدون در نظــر گرفتــن هرگونــه وثیقــه نگهداری شــده یــا ســایر روش هــای افزایــش اعتبــار، نشــان دهــد.

2( تجزیــۀ سررســید بدهی هــای مالــی )شــامل قرار داد هــای تضمیــن مالــی صادرشــده( کــه سررســیدهای قــراردادی 
باقیمانــده را نشــان دهــد.

3( شــرحی از وثیقــه نگهداری شــده به عنــوان تضمیــن و ســایر روش هــای 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. 

4( اطالعــات دربــارۀ کیفیــت اعتبــاری دارایی هــای مالــی کــه نــه از تاریــخ سررســید آنهــا گذشــته اســت و نــه کاهــش 
ارزش یافته انــد. 

پاسخ: گزینه 2 
طبق بند 26 استاندارد حسابداری شماره 37

بند 26. واحد تجاری باید موارد زیر را بر مبنای طبقات ابزارهای مالی افشا کند: 
الــف. مبلغــی کــه بــه بهتریــن شــکل، حداکثــر میــزان آســیب پذیری واحــد تجــاری از ریســک اعتبــاری در پایــان دوره 
گزارشــگری را بــدون در نظــر گرفتــن هرگونــه وثیقــه نگهداری شــده یــا ســایر روش هــای افزایــش اعتبــار، نشــان دهد 
)بــرای مثــال توافقهــای خالص ســازی کــه واجــد شــرایط تهاتــر طبــق اســتاندارد حســابداری 36 نمی باشــند(. ایــن 
افشــا بــرای ابزار هــای مالــی کــه مبلــغ دفتــری آنهــا بــه بهتریــن شــکل حداکثــر میــزان آســیب پذیری از ریســک 

اعتبــاری را نشــان می دهــد، الزامــی نیســت. 
ــرای  ــی آنهــا )ب ــر مال ــار و اث ــوان تضمیــن و ســایر روش هــای افزایــش اعتب ب.  شــرحی از وثیقــه نگهداری شــده به عن
مثــال، بیــان عــددی میــزان کاهــش ریســک اعتبــاری به واســطه وثیقــه و ســایر روش هــای افزایــش اعتبــار( در ارتباط 
بــا مبلغــی کــه بــه بهتریــن شــکل، حداکثــر میــزان آســیب پذیری از ریســک اعتبــاری را نشــان می دهــد )صرف نظــر 

از اینکــه طبــق قســمت )الــف( بــاال یــا از طریــق مبلــغ دفتــری ابــزار مالــی، افشــا شــده باشــد(. 
پ.  اطالعــات دربــاره کیفیــت اعتبــاری دارایی هــای مالــی کــه نــه از تاریــخ سررســید آنهــا گذشــته اســت و نــه کاهــش 

ــد.  ارزش یافته ان

موضوع: حسابداری
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46- برای تسهیم هزینه های خدماتی )دوایر خدماتی( به دوایر تولیدی در صورتی که دوایر خدماتی با هم 
تبادل خدمات باالیی داشته باشند، کدام یک از روش های زیر مناسب است؟

1( روش مستقیم                                              2( روش یک طرفه
3( روش ریاضی                                                4( روش تولید

پاسخ: گزینه ۳ 
چون تبادل خدمات بین دوایر خدماتی باالست، از روش ریاضی )دوطرفه( استفاده می شود. 

موضوع: حسابداری
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4۷- شرکت آسمان، کاالی خود را به قیمت تمام شده به عالوۀ 60 درصد به فروش می رساند. هزینه های 
عملیاتی شرکت 20 درصد  فروش است. سود خالص شرکت چند درصد فروش است؟

                       25 )2                                                         17/5 )1
5/5 )4                                                         37/5 )3

پاسخ: گزینه ۱ 
62/5درصد× فروش= )فروش (/درصد160= بهای تمام شده کاالی فروش رفته   لذا  

)60درصد +  100درصد(× بهای تمام شده کاالی فروش رفته= فروش  
هزینه های عملیاتی – بهای تمام شده کاالی فروش رفته – فروش = سود خالص 
فروش 17/5درصد = فروش 20درصد - فروش 62/5 درصد- فروش = سودخالص

 

موضوع: حسابداری
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اطالعات زیر مربوط به عملیات شرکت تولید آلفا در سال ۱۳۹8 است:   -48

موجودی ها )مبالغ به ریال(
پایان دورهاول دوره شرح

000. 00095. 90موجودی مواد مستقیم
000. 00020. 70موجودی کاالی در جریان ساخت

000. 000120. 100موجودی کاالی ساخته شده
000. 400مواد مستقیم مصرف شده

000. 750جمع هزینه های تولید

سربار کارخانه با نرخ 60 درصد هزینۀ دستمزد مستقیم جذب می شود. اضافه و کسر جذب سربار کارخانه به قیمت 
تمام شده بسته می شود. با توجه به اطالعات فوق هزینۀ دستمزد مستقیم کدام یک از گزینه های زیر است؟

 218 .750)2                                                 240 .000 )1
875 .000 )4                                                 718 .750 )3

پاسخ: گزینه 2
 هزینه سربار + هزینه دستمزد مستقیم + هزینه مواد مستقیم= جمع هزینه های تولید

750.000 = 6 .0 X+ X+400.000                  6 .1 X = 350.000       )هزینه دستمزد مستقیم(X = 350.000/6.1 =218.750 

موضوع: حسابداری
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4۹- در یک واحد تولیدی که از هزینه یابی مرحله ای استفاده می شود جهت ساخت و تکمیل واحدها در 
ابتدای مرحله دوم 500 واحد اضافه شد. چنانچه کار در جریان ابتدا و پایان دوره به ترتیب ۳00 و 200 واحد 

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 600= 200-300+ 500= کاالی تکمیل شده 
کاالی در جریــان ســاخت پایــان دوره + کاالی تکمیــل شــده = معــادل آحــاد تکمیــل شــده از لحــاظ مــواد مســتقیم بــه 

ــن موزون  روش میانگی
واحد 800=200+600= معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد مستقیم به روش میانگین موزون

 

موضوع: حسابداری
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50- کدام یک از انحرافات زیر در صورتحساب سود و زیان به روش هزینه یابی مستقیم منظور نمی شود؟

انحراف نرخ مواد  )1
انحراف نرخ دستمزد  )2

انحراف کارایی سربار متغیر  )3
انحراف ظرفیت  )4

پاسخ:  گزینه 4 
در روش بهایابــی متغیــر )مســتقیم( بــه ایــن دلیــل کــه اقــالم بهــای ثابــت تولیــدی جــزو بهــای محصــول  نبوده اســت و 
مبلــغ واقعــی آنهــا تمامــاً در دورۀ وقــوع بــه هزینــۀ دوره منظــور می شــوند، هیچ یــک 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. 

موضوع: حسابداری
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۱-طبق الزامات استاندارد ۷00 در کدام بند گزارش تعدیل نشده حسابرس، عبارت »استانداردهای حسابداری« 
به کار می رود؟

1( مسئولیت حسابرس.
2( مسئولیت هیأت مدیره )یا ارکان مشابه( در قبال صورت های مالی.

3( اظهار نظر.

4( 2 و 3 باال.

پاسخ: گزینه 4 
طبق بند 22 و 28 استاندارد حسابرسی 700

ــره مســئول تهیــه صورت هــاي  ــح  شــود کــه هیئــت مدی ــد تصری ــراي توصیــف مســئولیت، در گــزارش بای »22. ب
ــظ  ــه شــامل طراحــي، اعمــال و حف ــن مســئولیت از جمل ــق اســتانداردهاي حســابداري اســت؛ ای ــي طب مال
ــاري از  ــا ع ــن صورت ه ــه ای ــه اي ک ــه گون ــي اســت ب ــاي مال ــه صورت ه ــه تهی ــوط ب ــي مرب ــاي داخل کنترله

ــا اشــتباه باشــد. تحریــف بااهمیــت ناشــي از تقلــب ی
ــتانداردهاي  ــق اس ــده طب ــه ش ــي تهی ــاي مال ــه صورت ه ــبت ب ــده نس ــل نش ــر تعدی ــه اظهارنظ ــگام ارائ 28. هن
ــاي  ــام جنبه ه ــي ...، از تم ــاي مال ــارت ”... صورت ه ــتفاده از عب ــا اس ــد ب ــابرس بای ــر حس ــابداري، نظ حس

ــود«. ــار ش ــد“ اظه ــان مي ده ــوب نش ــو مطل ــه نح ــابداري، ب ــتانداردهاي حس ــق اس ــت، طب بااهمی

موضوع: حسابرسی
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موضوع: حسابرسیا

2-با توجه به بند زیر، نوع اظهارنظر حسابرس کدام گزینۀ زیر است؟
حسابرسی صورت های مالی شرکت نمونه )سهامی…( شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ2۹ اسفند ماه ۱×۱۳ و 
صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی 

منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا … به این مؤسسه محول شده است.

1( مردود.         
2( مشروط یا مردود.         

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

پاسخ :گزینه 4
 طبق بند 27 استاندارد حسابرسی 705

»چنانچــه حســابرس بــه دلیــل وجــود محدودیــت در کســب شــواهد حسابرســی کافی و مناســب، نســبت بــه صورت های 
مالــی عــدم اظهارنظــر ارائــه کنــد بایــد بنــد مقدمــه گــزارش خــود را بــا بیــان اینکــه حسابرســی صورت هــای مالــی 
بــه وی محــول شــده بــود، اصــالح نمایــد. حســابرس همچنیــن بایــد توصیــف مســئولیت حســابرس و توصیــف دامنه 
حسابرســی را تنهــا بــا بیــان ایــن جمــالت تعدیــل کنــد: ”مســئولیت ایــن مؤسســه، اظهارنظــر نســبت بــه صورت های 
مالــی براســاس حسابرســی انجــام شــده طبــق اســتانداردهای حسابرســی اســت لیکــن بــه دلیــل مــوارد منــدرج در 
بنــد »مبانــی عــدم اظهارنظــر«، کســب شــواهد حسابرســی کافــی و مناســب بــرای اظهارنظــر، میســر نبوده اســت.“«.
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۳- بند 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...، صورت های مالی یاد شده،... از تمام جنبه های 

بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.
کدام گزینۀ زیر دربارۀ بند باال درست است؟

1( طبق استانداردهای حسابرسی درست نوشته شده است.
2( طبق دستورالعمل گزارش حسابرسی درست نوشته شده است.

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

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 23 استاندارد حسابرسی 705

بنــد 23- »چنانچــه حســابرس بــه دلیــل تحریــف بااهمیــت در صورت هــای مالــی نظــر مشــروط ارائــه می کنــد، بایــد در 
بنــد اظهارنظــر بیــان کنــد کــه، بــه نظــر ایــن مؤسســه، »بــه اســتثنای آثــار مــوارد منــدرج در بنــد مبانــی اظهارنظــر 
ــوب  ــه نحــو مطل ــی، از تمــام جنبه هــای بااهمیــت، طبــق اســتانداردهای حســابداری ب مشــروط«، صورت هــای مال
ارائــه شــده اســت. اگــر تعدیــل بــه دلیــل محدودیــت در کســب شــواهد حسابرســی کافــی و مناســب باشــد، وی بایــد 
از عبارتــی ماننــد »بــه اســتثنای آثــار احتمالــی مــوارد منــدرج در بنــد مبانــی اظهارنظــر مشــروط« بــرای اظهارنظــر 

تعدیــل شــده اســتفاده کنــد«.
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4- اگر حسابرس ملزم یا مجاز باشد دربارۀ  مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی یا گزارش 
حسابرس توضیحات بیشتری ارائه کند؛ این توضیحات در کدام بند زیر درج می شود؟

1( تأکید بر مطلب خاص.
2( سایر تحریف ها و محدودیت ها.

3( سایر بندهای توضیحی.
4( گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند ت-6  استاندارد حسابرسی 706

»طبــق قوانیــن، مقــررات یــا عــرف رایــج، ممکــن اســت حســابرس ملــزم یــا مجــاز باشــد تــا راجــع بــه مســئولیت هاي 
حســابرس در حسابرســي صورت هــاي مالــي یــا گــزارش حســابرس توضیحــات بیشــتري ارائــه کنــد. در صــورت لــزوم، 

مي تــوان از یــک یــا چنــد عنــوان فرعــي بــراي توصیــف محتــواي »ســایر بندهــاي توضیحــي« اســتفاده کــرد«.
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5- در مواردی که گزارش حسابرس دربارۀ صورت های مالی دورۀ پیش حاوی نظر تعدیل شده بوده است و 
موضوعی که باعث تعدیل گزارش شده بود برطرف شده باشد و به گونه ای مناسب نیز در صورت های مالی 
دورۀ مورد گزارش افشا شده باشد، چنانچه حسابرس ضروری تشخیص دهد می تواند این موضوع را در… 

در گزارش خود بیاورد.

بند سایر محدودیت ها و تحریف ها.  )1
2( سایر بندهای توضیحی.

بند تأکید بر مطلب خاص.  )3
بند گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی.  )4

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق بند 13 استاندارد حسابرسی 710 

در مــواردی کــه گــزارش حســابرس نســبت بــه صورت هــای 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 به گونــه ای 
مناســب نیــز در صورت هــای مالــی دوره جــاری افشــا شــده باشــد، حســابرس در گــزارش دوره جــاری خــود معمــوال  
اشـــاره ای بــه موضــوع منــدرج در گــزارش دوره گذشــته نخواهــد داشــت. امــا چنانچــه حســابرس ضــروری تشــخیص 

دهــد می توانــد ایــن موضــوع را در یــک بنــد تأکیــد بــر مطلــب خــاص در گــزارش خــود بیــاورد.

موضوع: حسابرسی
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ا

6-اگر گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده توسط شرکت حاوی مغایرت با اهمیتی با صورت های مالی باشد 
و شرکت از اصالح  گزارشگری تفسیری خودداری ورزد، حسابرس آثار این موضوع را چگونه باید گزارش 

کند؟

1( موضوع در یک بند توضیحی تأکید بر مطلب خاص درج می شود.
2( موضــوع عــدم رعایــت مقــررات تعییــن شــده توســط ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت و بایــد در بخــش گــزارش 

در مــورد ســایر اطالعــات درج شــود. 
3( موضــوع 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.
4( موضوع از وظایف بازرسی است و باید در بخش گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی درج شود.

پاسخ: گزینه ۱
 طبق بندهای 11 و 13 استاندارد حسابرسی شماره 720

11 . چنانچــه حســابرس بــا مطالعــه ســایر اطالعــات، مغایرتهــای بــا اهمیتــي را شناســایي کنــد، بایــد ضــرورت اصــالح 
صورتهــاي مالــي حسابرســي شــده یــا ســایر اطالعــات را مشــخص کنــد.

13. اگــر اصــالح ســایر اطالعــات، ضــروري باشــد و واحــد مــورد رســیدگي از انجــام آن خــودداري ورزد، حســابرس بایــد 
ضــرورت توصیــف چنیــن مغایرتهــای بــا اهمیتــي را در یــک بنــد توضیحــي تاکیــد بــر مطلب خــاص در گــزارش خود 

ــي کند. ارزیاب

موضوع: حسابرسی
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ا موضوع: حسابرسی

۷- هدف حسابرس از درج بند تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهـای توضیحی، جلب توجه استفاده کنندگان 
به کدام مورد زیر است؟

1( موضوعــی کــه بــا وجــود ارائــه یــا افشــای مناســب در صورت هــای مالــی، بــرای درک بهتــر صورت هــای مالــی توســط 
اســتفاده کنندگان، اهمیــت ویــژه ای دارد.

2( هــر موضــوع دیگــری کــه بــرای درک بهتــر اســتفاده کنندگان از حسابرســی، مســئولیت های حســابرس یــا گــزارش 
حســابرس، مربــوط تلقــی شــود.

3( تحریف ها یا محدودیت ها و ابهامات بااهمیتی که منجر به تعدیل اظهار نظر حسابرس نشده است.
الف و ب باال.  )4

پاسخ :گزینه 4
 طبق بند 5 استاندارد حسابرسی بخش 706

»5. در این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته است:
الــف. بنــد تأکیــد بــر مطلــب خــاص. بنــد توضیحــي پــس از بنــد اظهارنظــر بــا هــدف جلــب توجــه اســتفاده کنندگان 
بــه یــک موضــوع کــه علیرغــم ارائــه یــا افشــاي مناســب در صورت هــاي مالــي، بــه قضــاوت حســابرس بــراي درک 

ــژه اي دارد. ــت وی ــي توســط اســتفاده کنندگان، اهمی ــاي مال صورت ه
ب . ســایر بندهــاي توضیحــي. بنــد توضیحــي پــس از بنــد اظهارنظــر کــه بــه موضوعــي بــه جــز موضوعــات ارائــه یــا 
افشــا شــده در صورت هــاي مالــي اشــاره دارد و بــه قضــاوت حســابرس، بــراي درک اســتفاده کنندگان از حسابرســي، 

مســئولیت هاي حســابرس یــا گــزارش حســابرس ســودمند اســت«.
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موضوع: حسابرسیا

رسیدگی،  دامنۀ  در  تجاری  واحد  اجرایی  مدیران  که  متوجه شود  کار، حسابرس  پذیرش  از  پس  اگر   -8
محدودیتی اعمال کرده اند که احتماالً منجر به ارائۀ نظر مشروط یا عدم اظهار نظر خواهد شد، باید به کدام 

گزینۀ زیر عمل کند؟

از مدیران اجرایی بخواهد که محدودیت را برطرف کنند.  )1
اگــر مدیــران اجرایــی از برطــرف کــردن محدودیــت اشــاره شــده خــودداری کننــد، موضــوع را بــه ارکان راهبــری واحد   )2

تجــاری اطــالع دهد.
امکان اجرای روش های جایگزین را برای گردآوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب، بررسی کند.  )3

4( همه موارد.

پاسخ: گزینه 4 
طبق بند های 11 و 12 استاندارد حسابرسی 705

»11. اگــر پــس از پذیــرش کار حسابرســی، حســابرس متوجه شــود کــه مدیــران اجرایــی در دامنه رســیدگی محدودیتی 
اعمــال کرده انــد کــه احتمــاالً منجــر بــه ارائــه نظــر مشــروط یــا عــدم اظهارنظــر خواهــد شــد، بایــد از مدیــران اجرایی 

بخواهــد کــه محدودیــت را برطــرف کنند.
12. اگــر مدیــران اجرایــی از برطــرف کــردن محدودیــت اشــاره شــده در بنــد 11 خــودداری کننــد، حســابرس بایــد 
موضــوع را بــه ارکان راهبــری واحــد تجــاری اطــالع دهــد و امــکان اجــرای روشــهای جایگزیــن بــرای کســب شــواهد 

حسابرســی کافــی و مناســب را بررســی کنــد«.
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ا موضوع: حسابرسی

در  زیر  موارد  از  کدام یک  مالی«  صورت هاي  به  نسبت  »گزارشگري  حسابرسی۷00  استاندارد  طبق   -۹
گزارش هاي  حسابرسی درج نمی شود؟

 1( مسئولیت طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیۀ صورت هاي مالی  
2( مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورت هاي مالی
3( مسئولیت حسابرس                               

4( اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاري

پاسخ: گزینه 4
  طبق بند17 الی34 استاندارد 700
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موضوع: حسابرسیا

۱0- مسئولیت طراحی و اعمال و حفظ کنترل هاي داخلی مربوط به تهیۀ صورت هاي مالی به عهدۀ کدام یک 
از افراد زیر است ؟

 1( حسابرس داخلی              
2( هیأت مدیره 

3( مدیرعامل و مدیرمالی                 
4( حسابرس مستقل

پاسخ: گزینه 2
 طبق بند 22 استاندارد 700

22 . بــراي توصیــف مســئولیت، در گــزارش بایــد تصریــح  شــود کــه هیئــت مدیــره مســئول تهیــه صورتهــاي مالــي طبق 
اســتانداردهاي حســابداري اســت؛ ایــن مســئولیت از جملــه شــامل طراحــي، اعمــال و حفــظ کنترلهاي داخلــي مربوط 
بــه تهیــه صورتهــاي مالــي اســت بــه گونــه اي کــه ایــن صورتهــا عــاري از تحریــف بااهمیــت ناشــي از تقلــب یا اشــتباه 

. شد با
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ا موضوع: سایر قوانین

۱- چنانچه هیات مدیره در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی را برای بررسی صورت های مالی 
سالیانه شرکت دعوت نکند کدام گزینه زیر صحیح خواهد بود؟

1( هر ذینفع می تواند دعوت مجمع را از دادگاه بخواهد.
2( هر ذینفع می تواند دعوت مجمع را از بازرس بخواهد.

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

پاسخ: گزینه 4 
طبق ماده 91 الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب 1347.

مــاده 91 - چنانچــه هیــأت مدیــره مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه را در موعــد مقــرر دعــوت نکنــد بــازرس یــا بازرســان 
شــرکت مکلفنــد رأســاً اقــدام بــه دعوت مجمــع مزبــور بنماینــد.
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موضوع: سایر قوانینا

2- تعداد سهم وثیقه مدیران توسط کدام گزینه زیر تعیین می شود؟

اساسنامه.  )1
2( مجمع عمومی عادی.

3( مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.
4( مرجعی که مدیران را نصب می کند خواه مجمع عمومی عادی باشد خواه مجمع عمومی موسس.

پاسخ : گزینه ۱ 
طبق ماده 114 الیحه اصالحی قانون تجارت.

مــاده 114 - مدیــران بایــد تعــداد ســهامی را کــه اساســنامه شــرکت مقــرر کــرده اســت دارا باشــند. ایــن تعــداد 
ســهام نبایــد از تعــداد ســهامی کــه بــه موجــب اساســنامه جهت دادن رأی در مجامــع عمومــی الزم اســت کمتــر 
باشــد. ایــن ســهام بــرای تضمیــن خســاراتی اســت کــه ممکــن اســت از تقصیــرات مدیــران منفــرداً یــا مشــترکاً 
بر شــرکت 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
باشد سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
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ا موضوع: سایر قوانین

۳- شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب در چه زمانی تشکیل شده تلقی می شوند؟

قبولی کتبی سمت مدیران و بازرسان – تقویم و تسلیم تمام سرمایه.  )1
2( ثبت شرکت – قبولی کتبی سمت مدیران و بازرسان.

3( ثبت شرکت – تقویم و تسلیم تمام سرمایه شرکت.
4( در هر دو قبولی کتبی سمت مدیران و بازرسان.

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق ماده 17 الیجه اصالح 1347 و ماده 96 قانون تجارت 1311.

 مــاده 17 - مجمــع عمومــی مؤســس بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون تشــکیل و پــس از رســیدگی و احــراز پذیره نویســی 
کلیــه ســهام شــرکت و تأدیــه مبالــغ الزم و شــور دربــاره اساســنامه شــرکت و تصویــب آن اولیــن مدیــران و بــازرس یــا 
بازرســان شــرکت را انتخــاب می کنــد و نیــز مجمــع عمومــی مؤســس روزنامه کثیراالنتشــاری را کــه هــر گونــه دعــوت 
و اطالعیــه بــرای صاحبــان ســهام تــا تشــکیل مجمــع عمومــی ســاالنه بــه طــور منحصــر در آن منتشــر خواهــد شــد 
تعیین خواهــد نمــود. مدیــران و بازرســان شــرکت بایــد کتبــاً قبــول ســمت نماینــد. قبــول ســمت بــه خــودی خــود 
دلیــل بــر ایــن اســت کــه مدیــر و بــازرس بــا علــم بــه تکالیــف و مســئولیت های ســمت خــود عهــده دار آن گردیده انــد. 

از ایــن تاریــخ شــرکت تشــکیل شــده محســوب می شــود.
مــاده 96 - شــرکت بــا مســئولیت محــدود وقتــی تشــکیل می شــود کــه تمــام ســرمایه نقــدی تأدیــه و  سهم الشــرکه 

غیــر نقــدی نیــز تقویــم و تســلیم شــده باشــد.
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4- مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های 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.

دوسوم - نصف  ) 1  
نصف- یک سوم   ) 2  
نصف- اکثریت  ) 3  

سه چهارم - دوسوم  ) 4  

پاسخ: گزینه 2 
طبق ماده 84 اصالحیه قانون تجارت

ــد بایــد حاضــر  ــدگان بیــش از نصــف ســهامی کــه حــق رأی دارن مــاده 84 - در مجمــع عمومــی فوق العــاده دارن
ــور  ــا حض ــوت و ب ــار دوم دع ــرای ب ــع ب ــد مجم ــل نش ــاب مذکور حاص ــد نص ــوت ح ــن دع ــر در اولی ــند. اگ باش
ــد رســمیت یافتــه و اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود  ــدگان بیــش از یــک ســوم ســهامی کــه حــق رأی دارن دارن

ــد. ــده باش ــد ش ــوت اول قی ــه دع ــوت دوم نتیج ــه در دع ــرط آن ک به ش
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5- اگر در مجمع عمومی شرکت سهامی، اعالم تنفس شود، تمدید جلسه چگونه خواهد بود؟

1 (  محتــاج بــه دعــوت و آگهــی مجــدد نیســت و جلســات بعــد مجمــع بــا همان حدنصــاب جلســه اول رســمیت خواهد 
داشت.

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

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

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق ماده 104 اصالحیه قانون تجارت.

مــاده 104 - هــرگاه در مجمــع عمومــی تمــام موضوعــات منــدرج در دســتور مجمــع مــورد اخــذ تصمیــم واقــع نشــود 
هیأت رییســه مجمــع بــا تصویــب مجمع می توانــد اعــالم 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 در جلســات بعــد مجمــع با 

همــان حــد نصــاب جلســه اول رســمیت خواهــد داشــت
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6- کدام مورد از وظایف دیوان محاسبات نمی باشد؟

1 ( کنترل عملیات و فعالیت های مالی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی.
2 ( کنترل عملیات دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.

3 ( تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه.
4 ( اعالم رأی در خصوص انحالل شرکت های دولتی.

پاسخ: گزینه 4
 طبق ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور

مــاده 1 - هــدف دیــوان محاســبات کشــور بــا توجــه بــه اصــول منــدرج در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــق:  ــه منظــور پاســداری از بیت المــال از طری ــی ب ــرل و نظارت مســتمر ال ــارت اســت از اعمــال کنت عب

 الــف - کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه وزارتخانه هــا، مؤسســات، شــرکتهای دولتــی و ســایر دســتگاههایی کــه 
بــه نحــوی از انحــاء از بودجــه کل کشور اســتفاده می کننــد.

ب - بررســی و حسابرســی وجــوه مصــرف شــده و درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار در ارتبــاط بــا سیاســتهای مالی 
تعییــن شــده در بودجــه مصــوب با توجــه 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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۷- طبق قانون مبارزه با پول شویی، مرتکبین جرم پول شویی به چه مجازاتی محکوم می شوند؟

1 ( استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم و محکومیت به 1 تا 3 سال حبس.
2 ( استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم  و محکومیت به 2 تا 5 سال حبس تعزیری.

3 ( استرداد درآمد و محکومیت به پرداخت جزای نقدی به میزان یک  سوم عواید حاصل از جرم.
4 ( اســترداد درآمــد و عوایــد حاصــل از ارتــکاب جــرم مشــتمل بــر اصــل و منافــع حاصــل، و محکومیــت بــه پرداخــت به 

جــزای نقــدی بــه میــزان یک چهــارم عوایــد حاصــل از جــرم.

پاسخ: گزینه 4
 طبق ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور

مــاده 1 - هــدف دیــوان محاســبات کشــور بــا توجــه بــه اصــول منــدرج در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــق:  ــه منظــور پاســداری از بیت المــال از طری ــی ب ــرل و نظارت مســتمر ال ــارت اســت از اعمــال کنت عب

 الــف - کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه وزارتخانه هــا، مؤسســات، شــرکتهای دولتــی و ســایر دســتگاههایی کــه 
بــه نحــوی از انحــاء از بودجــه کل کشور اســتفاده می کننــد.

ب - بررســی و حسابرســی وجــوه مصــرف شــده و درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار در ارتبــاط بــا سیاســتهای مالی 
تعییــن شــده در بودجــه مصــوب با توجــه 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.

 



آزمون حسابدار مالی خبره 1400

69

ران خبره اریان نجمن حسابدا
موضوع: سایر قوانینا

8- تمامی اشخاص مشمول طبق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، می بایست سوابق معامالت 
و عملیات مالی و نیز مدارک مربوط به شناسایی ارباب رجوع را به صورت فیزیکی یا سایر روش ها، ظرف 

چه مدتی نگهداری کنند؟

1 ( حداقل پنج سال پس از پایان عملیات.
2 ( در خصــوص ســوابق معامــالت عملیاتــی مالــی حداقــل پنــج ســال و در خصــوص مــدارک مربــوط بــه شناســایی 

ــات. ــان عملی ــس از پای ــل ده ســال پ ارباب رجــوع حداق
3 ( حداقل ده سال پس از پایان عملیات.

ــه شناســایی  ــوط ب ــی حداقــل ده ســال و در خصــوص مــدارک مرب 4 ( در خصــوص ســوابق معامــالت و عملیــات مال
ــات. ــان عملی ــس از پای ــج ســال پ ــل پن ارباب رجــوع حداق

پاسخ :گزینه 4
 طبق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی

مــاده 9 – مرتکبیــن جــرم پولشــویی عــالوه 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 می شــوند کــه بایــد بــه حســاب درآمــد عمومــی نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران واریــز 

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

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

     تبصــره 3 – مرتکبیــن جــرم منشــأ، در صــورت ارتــکاب جــرم پولشــویی، عــالوه بــر مجازاتهــای مقــرر مربــوط بــه جــرم 
ارتکابــی، بــه مجازاتهــای  پیش بینــی شــده در ایــن قانــون نیــز محکــوم خواهندشــد.
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بورسی  ناشر  بورس،  نزد  ثبت شده  های  اطالعات شرکت  افشای  اجرایی  دستورالعمل  الزامات  طبق   -۹
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.

15 ) 2                                                                   25 ) 1
5 ) 4                                                                   10 ) 3

پاسخ: گزینه  ۱ 
طبق ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

مــاده33ـ تمامــی اشــخاص مشــمول مکلفنــد مــدارک مربــوط بــه ســوابق معامــالت 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 انحــالل نیــز موظــف بــه نگهــداری اســناد تــا پنج ســال پــس از رویداد 

ــتند.  مالی هس
تبصــره1ـ ســوابق و مــدارک موضــوع ایــن مــاده بایــد بــه گونــه ای ضبــط و نگهــداری شــود کــه در صــورت درخواســت 
واحــد اطالعــات مالــی و ســایر مراجــع ذی ربــط، اطالعــات آن اســناد در ظــرف زمانــی مذکــور در مــاده )19( قابــل 
دسترســی باشــد. ارائــه اصــل اســناد و مــدارک، در صــورت درخواســت واحــد اطالعــات مالــی و ســایر مراجــع ذی ربط، 

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.

موضوع: سایر قوانین
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۱0- طبق 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؟

1 ( 10 روز.      
2 ( 15 روز.

3 ( 20 روز. 
4 ( 25 روز.

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق ماده 8 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد بورس

مــاده 8 . ناشــر 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 10 روز قبــل از برگــزاری مجمــع افشــا نماید. 
ــح و واضــح باشــد. موضوعــات مهــم از قبیــل انتخــاب اعضــای  ــد صری دســتور جلســه مجامــع عمومــی بای
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.

موضوع: سایر قوانین
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۱۱- در اجرای ماده 2۷ قانون مناقصات در صورتی که مبلغ مناقصه بیش از …  باشد، انجام معامله پس از 
تصویب هیأت های سه نفری حسب مورد با تأیید مقامات ذی ربط مجاز خواهد بود.

پنجاه برابر معامالت متوسط  ) 1  
صد برابر معامالت متوسط  ) 2  

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

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق ماده 28 بند ه قانون مناقصات

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

هـــ ـ در اجــرای مــاده )27( ایــن قانــون در صورتــی کــه مبلــغ معاملــه بیــش از پنجــاه برابــر نصــاب معامــالت کوچــک 
باشــد، انجــام معاملــه پــس از تصویــب هیأت هــای ســه نفــری موضــوع ایــن مــاده حســب مــورد مجــاز خواهــد بــود
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موضوع: سایر قوانینا

۱2- طبق قانون محاسبات عمومی کشور مراحل انجام هزینه مطابق قانون محاسبات عمومی به ترتیب 
عبارتند از…

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

تشخیص - تعهد - تأمین اعتبار - تسجیل - حواله.  ) 2  
تشخیص - تعهد - درخواست وجه - تسجیل - حواله.  ) 3  

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

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق ماده 52 قانون محاسبات عمومی

مــاده 52 - پرداخــت هزینه هــا بــه ترتیــب پــس از طــی مراحــل تشــخیص و تأمیــن اعتبــار و تعهــد و تســجیل و حوالــه 
و بــا اعمــال نظــارت مالــی بــه عمــل خواهد آمــد.



آزمون حسابدار مالی خبره 1400

74

ران خبره اریان نجمن حسابدا
ا

۱۳- طبق الزامات قانون کار کلیه دریافت هاي قانوني کارگر اعم از حقوق ؛ هزینه مسکن ؛ کمک عائله 
مندي ؛ خواروبار را ......... مي نامند ؟

1(  مزد                  
2( دستمزد مستقیم              

3( مزد ثابت       
4( حق السعي  

پاسخ: گزینه 4
 طبق ماده 34 قانون کار

 مــاده 34 - کلیــه دریافتهــای قانونــی کــه کارگــر بــه اعتبــار قــرارداد کار اعــم از مــزد یــا حقــوق کمــک عائله منــدی، 
ــار، ایــاب و ذهــاب، مزایای غیــر نقــدی، پــاداش افزایــش تولیــد، ســود ســاالنه و نظایــر آنهــا  هزینــه مســکن، خوارب

دریافــت می نمایــد را حق الســعی می نامنــد.

موضوع: سایر قوانین
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موضوع: سایر قوانینا

۱4- تصویب و پرداخت پاداش به اعضای موظف هیأت مدیره با کدام مرجع می باشد؟

هیأت مدیره شرکت.  ) 1  
بازرس یا بازرسان شرکت.  ) 2  

سهامداران شرکت.  ) 3  
مجمع عمومی به شرط پیش بینی در اساسنامه شرکت.  ) 4  

پاسخ: گزینه 4 
طبق ماده 134 اصالحیه قانون تجارت

مــاده 134 . مجمــع عمومــی عــادی صاحبــان ســهام می توانــد بــا توجــه بــه ســاعات حضــور اعضــاء غیــر موظــف هیــأت 
مدیــره در جلســات هیــأت مزبور پرداخــت 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 که هــر عضــو هیــأت مدیــره در 
جلســات هیــأت حضــور داشــته اســت تعییــن خواهــد کــرد. هــم چنیــن در صورتــی کــه در اساســنامه پیش بینــی 
شــده باشــد مجمــع عمومی می توانــد تصویــب کنــد کــه نســبت معینــی از ســود خالــص ســاالنه شــرکت بــه عنــوان 
پــاداش بــه اعضــاء هیــأت مدیــره تخصیــص داده شــود اعضــاء غیــر موظــف هیأت مدیــره حــق ندارنــد بــه جــز آنچــه 
در ایــن مــاده پیش بینــی شــده اســت در قبــال ســمت مدیریــت خــود بــه طــور مســتمر یــا غیــر مســتمر بابــت حقوق 

یــا پــاداش یا حق الزحمــه وجهــی از شــرکت دریافــت کننــد.
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۱5- حدود و اختیارات مدیرعامل و حق الزحمه وی به ترتیب در صالحیت کدام مرجع است؟

اساسنامه - رئیس هیأت مدیره.  ) 1  
هیئت مدیره - هیأت مدیره.  ) 2  

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

پاسخ: گزینه 2 
طبق ماده 124 اصالحیه قانون تجارت

ــه مدیریــت عامــل شــرکت برگزینــد و حــدود  ــاًل یــک نفــر شــخص حقیقــی را ب ــد اق ــره بای مــاده 124 . هیــأت مدی
اختیــارات و مــدت تصــدی و حق الزحمــه او را تعییــن 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 عامل شــرکت نمی توانــد در 
عیــن حــال رئیــس هیــأت مدیــره همــان شــرکت باشــد مگــر بــا تصویــب ســه چهــارم آراء حاضــر در مجمــع عمومــی.

موضوع: سایر قوانین
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۱- مهلت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟

1( 30 روز از تاریخ پرداخت.
2( 30 روز از تاریخ تخصیص.

تا پایان ماه بعد از پرداخت یا تخصیص.   )3
تا پایان 30 روز بعد از پرداخت یا تخصیص  )4

پاسخ: گزینه ۳ 
طبق ماده 86 ق. م.م

مــاده 86 - پرداخــت کننــدگان حقــوق هنــگام هــر پرداخــت یــا تخصیــص آن مکلــف انــد مالیــات متعلــق را طبــق 
مقــررات مــاده )85(  ایــن قانــون محاســبه و کســر و  تــا پایــان مــاه بعــد ضمن تســلیم فهرســتی متضمن نام و نشــانی 
دریافت کننــدگان حقــوق و میــزان آن بــه اداره امــور مالیاتــی محــل پرداخــت و در ماه هــای بعــد فقــط  تغییــرات را 

صــورت دهنــد.
بــه موجــب تبصــره3 مــاده )219( موضــوع بنــد 53 مــاده واحــده قانــون اصــالح قانــون مالیات هــای مســتقیم، مصــوب 
1394/4/31، درتبصــره )9( مــاده )53(، مــاده )86(، مــاده)88(، تبصــره )2( مــاده )103(، تبصــره )5( مــاده )109(، 
مــاده )126( و تبصــره )2( مــاده )143( عبــارت »تــا پایــان مــاه بعــد« حســب مــورد جایگزیــن عبارت هــای »ظــرف 

ده روز«، »ظــرف ســی روز« و »منتهــی ظــرف ســی روز« می شــود.

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم
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2- مبناي محاسبه درآمد اجاره کدام است؟

1( بــر اســاس قــرارداد اعــم از رســمي یــا عــادي و در مــواردي کــه قــرارداد وجــود نداشــته باشــد یــا از ارائــه آن 
خــودداري شــود بــر مبنــاي ارقــام منــدرج در جــدول امــالک اســتیجاري اعالمــي ســازماني مالیاتــي.

ــه آن  ــا از ارائ ــرارداد وجــود نداشــته ی ــه ق ــواردي ک ــا در م ــا رســمي و ی ــادي ی ــم از ع ــرارداد اع ــر اســاس ق 2( ب
خــودداري شــود و یــا مبلــغ منــدرج در قــرارداد اعالمــي کمتــر از 80 درصــد ارقــام منــدرج در جــدول اســتجاري 

اعالمــي ســازمان مالیاتــي باشــد، بــر اســاس مبلــغ منــدرج در جــدول اجــاره امــالک مشــابه. 
3( 75 درصد مبلغ قرارداد اعم از رسمي یا عادي.

4( 75 درصــد مبلــغ منــدرج در قــرارداد رســمي و در مــورد قــرارداد عــادي مطابــق بــا جــدول اجــاري امــالک کــه 
توســط ســازمان مالیاتــي اعــالم مــي شــود. 

پاسخ: گزینه 2 
طبق ماده 54 ق.م.م

مــاده54- درآمــد اجــاره بــر اســاس قــرارداد اعــم از رســمی یــا عــادی مبنــای تشــخیص مالیــات قــرار می گیــرد و در 
مــواردی کــه قــرارداد وجــود نداشــته باشــد یــا از ارائــه آن خــودداری گــردد و یــا مبلــغ منــدرج در آن کمتــر از هشــتاد 
درصــد )80%( ارقــام منــدرج در جــدول امــالک مشــابه تعییــن و اعــالم شــده توســط ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
باشــد و نیــز درمــورد مــاده)54  مکــرر( ایــن قانــون، میــزان اجاره بهــا بــر اســاس جــدول اجــاره امــالک مشــابه تعییــن 

خواهــد شــد.
تبصــره1- در صورتــی کــه مســتأجر جــزء مشــموالن تبصــره)9( مــاده)53( ایــن قانــون باشــد، اجــاره پرداختی مســتأجر 

مــالک تعییــن درآمــد مشــمول مالیــات اجــاره خواهــد بود.
تبصــره2- چنانچــه براســاس اســناد و مــدارک مثبتــه معلــوم شــود اجــاره ملــک بیــش از مبلغــی اســت کــه مأخــذ 
تشــخیص درآمــد مشــمول مالیــات قــرار گرفتــه اســت، مالیــات مابه التفــاوت طبــق مقــررات ایــن قانــون قابــل مطالبه 
و در صــورت اعتــراض مــودی، پرونــده قابــل رســیدگی در مراجــع حــل اختــالف موضــوع ایــن قانــون خواهــد بــود.

موضوع: قانون مالیات های مستقیم
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۳- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت سهامی آلفا در سنوات ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ به ترتیب به مبالغ۳00 میلیون 
ریال)فقط 6 ماه فعالیت داشته( و ۳40 میلیون ریال بوده است. اگر پس از رسیدگی واحد مالیاتی مبلغ   40 
میلیون ریال از هزینه های سال ۱۳۹۷ توسط واحد مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص داده شده و مبلغ ۳0 
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 ۱۳۹۷ چقدر است؟
1( 89.1 میلیون ریال          
2( 98.7 میلیون ریال          
3( 98.4 میلیون ریال          

4( 89.7 میلیون ریال   

پاسخ :گزینه 2  
طبق تبصره 7 ماده 105 ق.م.م و بخشنامه مربوطه

وفــق تبصــره 7 مــاده 105 ق.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 
تبصــره۷ مــاده ۱05:  بــه ازای هــر ده درصــد )10%( افزایــش درآمــد ابــرازی مشــمول مالیــات اشــخاص موضــوع 
ایــن مــاده نســبت بــه درآمــد ابــرازی مشــمول مالیــات ســال گذشــته آنهــا، یــک  واحد درصــد و حداکثــر تــا پنــج 
ــی  ــی مالیات ــویه بده ــف تس ــن تخفی ــورداری از ای ــرط برخ ــود. ش ــته می ش ــور کاس ــای مذک ــد از نرخه واحد درص
ــه ســال جــاری در مهلــت اعــالم شــده از ســوی ســازمان امــور  ــوط ب ــه اظهارنامــه مالیاتــی مرب ســال قبــل و ارائ

مالیاتــی اســت

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم
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4- شرکت الف وامی ارزی به مبلغ 2۱0.000 دالر در انتهای تیرماه ۱۳۹۷ دریافت کرد، اگر بهره وام فوق 6 
درصد و نرخ تسعیر هر دالر در پایان سال ۱00.000 ریال  و نرخ الیبور ۳ درصد باشد، مبلغ هزینه 

غیرقابل قبول سال ۱۳۹۷ چقدر است؟
              75.000.000 )2                                                       70.000.000 )1

105.000.000 )4                                                       96.000.000 )3

پاسخ: گزینه ۱ 
 طبق ماده 148 ق.م.م

طبق  بخشنامه های ماده 148 ق.م.م تا میزان نرخ الیبور بعالوه 2.5% حداکثر ق.ق می باشد.
))100.000×210.000(×)12÷8( × )%6-%5.5(( =70

موضوع: قانون مالیات های مستقیم
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5- جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در ارزش افزوده برای سال ۱۳۹۹ چند درصد است؟
                  %40 )2                                                                 %50 )1

 %20 )4                                                                  %25 )3

پاسخ: گزینه ۳ 
ماده 22 قانون ارزش افزوده

طبق رای دیوان عدالت اداری در سال 1399 و ماده 22 ارزش افزوده، جریمه فوق 25% می باشد.

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم
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6-  در خصوص هزینۀ مرخصی استفاده نشده پرسنل کدام گزینه صحیح نیست؟

1( در صورت پرداخت مشمول ارسال در لیست حقوق است
2( در صورت پرداخت به اشخاص هزینۀ آن قابل قبول است

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

پاسخ :گزینه 4 
مواد 147 و 148 ق م م

طبق بخشنامه 91/98/200 داریم، هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی 
در مواد 147 و 148 قانون 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 2 ماده 148 قانون مالیات های 
مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

موضوع: قانون مالیات های مستقیم
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۷- آقای جمشیدی از ابتدای سال ۱۳۹6 به عنوان مدیر عامل با حقوق و مزایای زیر در شرکت خصوصی 
غدیر استخدام شده است:

مبلغ)ریال(شرح

85.000.000حقوق پایه
25.000.000فوق العاده شغل

15.000.000فوق العاده بدی آب و هوا
آقای جمشیدی در اردیبهشت ماه، مبلغ ۱2.000.000 ریال اضافه کار و مبلغ ۱8.000.000 ریال نیز به عنوان 

پاداش کارانه دریافت نموده است. مالیات حقوق و مزایای آقای جمشیدی در اردیبهشت ماه چقدر است؟ 
)معافیت مالیاتی ساالنه حقوق در سال ۱۳۹6، مبلغ 240.000.000 ریال است.(

1( 11.000.000 ریال                                       2( 12.900.000 ریال
3( 14.000.000 ریال                                      4( 17.000.000 ریال

پاسخ :گزینه 4 
طبق ماده 85 ق م م

۱25.000.000 = ۱5.000.000+25.000.000+85.000.000= ۱25.000.000
 ۱2 × ۱25.000.000 =۱.500.000.000  
۱.500.000.000 – 240.000.000 = ۱.260.000.000
  ۱.200.000.000 ×%۱0  =۱20.000.000 
)۱.200.000.000 – ۱.260.000.000( ×%20 = ۱2.000.000
۱2.000.000 + ۱20.000.000 = ۱۳2.000.000
 مالیات حقوق و مزایای مستمر۱۱.000.000  =۱۳2.000.000 ÷ ۱2
 مالیات اضافه کار و پاداش6.000.000  = %20×)۱2.000.000 + ۱8.000.000(
 ۱۱.000.000+6.000.000 = ۱۷.000.000

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم
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8- فهرست حقوق و مزایای کارکنان شرکت )الف( در شهریورماه ۱۳8۹ که مبلغ حقوق پرداختی آن 2 
میلیارد ریال بوده و همچنین یک نسخه از قرارداد منعقده با یکی از پیمانکاران به مبلغ 4 میلیارد ریال 

به ادارۀ امور مالیاتی تسلیم نشده است. جمع جریمه موارد مذکور چقدر است؟

1( 60 میلیون ریال                                                     2( 80 میلیون ریال
3( 100 میلیون ریال                                                   4( 120 میلیون ریال

پاسخ: گزینه 2 
طبق ماده 197 ق م م

ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات 
راجع به مودی می باشند،  در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند، جریمه 

متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد )2%( حقوق  پرداختی و در خصوص پیمان کاری یک درصد )%1( 
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 

موضوع: قانون مالیات های مستقیم
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۹- شرکت بازرگانی مسعود مالیات عملکرد سال های ۱۳۹4 تا ۱۳۹6 خود را در موعد مقرر در سال 
مالیاتی از طریق توافق با اداره امور مالیاتی پرداخت نموده است. مالیات سه سال مذکور جمعًا معادل 

600.000.000 ریال بوده است. جایزه خوش حسابی شرکت مسعود چقدر خواهد بود؟

1( 6.000.000 ریال                                                   2( 12.000.000 ریال
3( 18.000.000 ریال                                                 4( 30.000.000 ریال

پاسخ:گزینه 4 
طبق ماده 189 ق م م 

ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان  و دفاتر 
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 )5%( اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده  از مزایای 
مقرر در ماده )190( این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات 

بعد آنان منظور خواهد شد.
600.000.000 × %5 = 30.000.000

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم
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۱0- شرکت تعاونی الف در سال ۱۳۹۷ سرمایه خود را از مبلغ ۳00 میلیون ریال به مبلغ ۱.000 میلیون 
ریال از محل آورده نقدی افزایش داد، حق تمبر افزایش سرمایه فوق چقدر است؟

1( صفر                                                                   2(350.000 ریال               
3( 1.400.000 ریال                                                   4(500.000 ریال

پاسخ: گزینه ۱ 
طبق ماده 48 ق م م

 ماده 48 - سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش 
اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود .

موضوع: قانون مالیات های مستقیم
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۱۱- در خصوص اشخاص مشمول مالیات کدام مورد صحیح نیست؟

1( هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.
2( هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.

3( هر شخص حقیقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4( هر شخص حقوقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

پاسخ: گزینه 2 
طبق ماده 1 ق.م.م.

 طبق ماده 1 ق.م.م. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1- کلیۀ مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5- هر 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 فیلم های 
سینمایی)که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد( از ایران تحصیل می کند.

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم
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۱2- طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کاال به خود مشمول ............. و عرضه خدمات به خود 
مشمول ...........

1( می باشد، می باشد                                                  2( نمی باشد، نمی باشد     
3( نمی باشد، می باشد                                                 4( می باشد، نمی باشد

پاسخ: گزینه 4 
طبق ماده 4 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

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

ماده 4- عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است.
تبصره- کاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود 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 5- ارائه خدمات در این قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.

موضوع: قانون مالیات های مستقیم
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۱۳- شرکت سهامی آلفا بابت سال ۱۳۹۷ خود 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 ۱6۹ ق.م.م در این ارتباط چقدر است؟

                         %3 )2                                                                    %2 )1
%4 )4                                                                     %5 )3

پاسخ: گزینه 2
 طبق ماده 169 ق.م.م

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

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم
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۱4- کدام یک از موارد ذیل مشمول استفاده از معافیت تبصره ۷ ماده ۱05 ق.م.م در خصوص افزایش 
درآمد مشمول مالیات و کاهش در نرخ مالیات نیست؟

1( مؤدی در سال پایه چند ماه فعالیت نداشته باشد .
2( مؤدی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر ابراز کرده است.

3( عدم پرداخت بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه 
4( مؤدی شرایط برخورداری از معافیت را دارد ، لیکن در اظهارنامه عملکرد خود این معافیت را ابراز نکرده است.

پاسخ: گزینه 2 
طبق ماده 105 ق.م.م

بخشنامه 200/96/158 مورخ 96/12/7 ، چنانچه مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر یا زیان ابراز 
نموده باشد مشمول استفاده از معافیت تبصره 7 ماده 105 نمی باشد.

موضوع: قانون مالیات های مستقیم
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۱5- ماخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند عبارت است از... 

1( ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی غیرمعاف که مالیات 
آن قباًل پرداخت شده است .

2( ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایۀ پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قباًل 
پرداخت شده است و یا معاف از مالیات است.

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

4( ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه و اندوخته ها 

پاسخ:  گزینه 2  
طبق ماده 115 ق.م.م  

طبق ماده 115 ق.م.م  و  دادنامه به شماره 433 مورخ 96/5/10 مقرر 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 .

موضوع:  قانون مالیات های مستقیم


