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1    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 1 شماره استاندارد:  های مالی صورتنحوه ارائه  عنوان استاندارد:

                      1حسابداری پیشرفته   درس:  1/1/1831 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی ابراهیم استاد راهنما:        یخان واقاسمیش غفارزاده، ساناز موقر، افسانه تهیه کنندگان:

 

 نکات:بخش اول 

واحد  عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یص و طبقه بندی شده درباره وضعیتهدف صورت های مالی، ارائه ی اطالعاتی تلخ –8

 ( 2باشد. ) بند میتجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان مفید 

 ( 7تجاری است. ) بند  یا سایر ارکان اداره کننده واحد با هیئت مدیره ،مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی –2

 ( 1مل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: ) بندامجموعه ک -8

 صورت جریان وجوه نقد -4؛ صورت سودوزیان جامع -8؛ صورت سودوزیان -2؛ ترازنامه -8 الف(صورت های مالی اساسی:

 ب(یادداشتهای توضیحی

 ( 88شود. ) بندمیکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی، جبران نبه  -4

 شرایط ارائه صورت های مالی به نحو مطلوب: –5

  ؛الف( انتخاب و اعمال رویه های حسابداری

 ؛ب( ارائه اطالعات مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم

 ( 88)بند اطالعات اضافیج( ارائه 

صورت های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر اینکه مدیریت قصد انحالل یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته  –6

 ( 22باشد. ) بند 

رازنامه( را س از تاریخ تماه پ 82حداقل د در خصوص آینده قابل پیش بینی )مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطالعات موجو –7

 (22کند. ) بندمیبررسی 

 (28ن های نقدی، واحد تجاری باید صورت های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند. )بند به استثنای اطالعات مربوط به جریا–1

 ( 24باشد. ) بند میدارد، مجاز نانطباق نها و بدهیها در ترازنامه که با تعریف داراییمیبا توجه به مفهوم تطابق، شناخت اقال –3

 باید ثبات رویه در ارائه ی صورت های مالی رعایت گردد، مگر اینکه:  –82

الف( تغییری عمده در ماهیت عملیات واحد تجاری یا تجدید نظر در نحوه ی ارائه ی صورت های مالی حاکی ازاین باشد که تغییر مزبور 

 به ارائه ی مناسب تر معامالت یا سایر رویدادها منجر شود. یا 

 ( 25شود. ) بند میب( تغییر در نحوه ی ارائه، بموجب یک استاندارد حسابداری الزام 
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2    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

تمام اقالم بااهمیت باید به طور جداگانه در صورت های مالی ارائه شود مبالغ کم اهمیت باید با مبالغ دارای ماهیت و کارکرد مشابه  -88

 (27نیست.)بندها جمع گردد و نیازی به ارائه ی جداگانه آن

ده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ شود که عدم افشای آن بر تصمیمات اقتصادی استفامیاطالعاتی بااهمیت تلقی  -82

 (23)بند .موثر واقع شود شود،می

 (88یا مجاز باشد. )بندمینباید با یکدیگر تهاتر شوند مگر اینکه طبق استاندارد دیگری،الزاها دارایی ها،بدهی -88

 اقالم درآمد و هزینه تنها زمانی تهاتر شوند: -84

 یا مجاز کرده و یا میحسابداری،تهاتر را الزایک استاندارد (  الف

 (82ب(درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  حاصل از معامالت  واحد یا مشابه با اهمیت نباشند.)بند

ای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ یا مناسب است که توان واحد تجاری برتهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختی تنها زمانی  -85

 (84)بند. عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص تضمین  شده باشد

ی قبل باشد مگر اینکه یک استاندارد حسابداری،نحوه ی عمل دیگری ی اقالم مقایسه ای دورهصورت های مالی باید ارائه دهنده -86

 (87کرده باشد. )بند میرا مجاز یا الزا

 .(62)بندمفید نباشددر واحدتجاری و در موارد خاص که انجام این امر ها هزینه های عملیاتی باید بر حسب کارکرد هزینه –87

،توزیع یا اداری ان بخشی از بهای تمام شده ی فروشبر حسب کارکرد به عنوها ،هزینهطبقه بندی بر مبنای کارکرد هزینهدر روش  –81

 (62شود . )بندمیطبقه بندی 

. شودمی،اقالم هزینه بر حسب ماهیت با یکدیگر جمع شده و در سود و زیان منعکس ش طبقه بندی بر اساس ماهیت هزینهدر رو –83

 (68)بند

 

 ای بخش دوم: سواالت چهارگزینه

آینده .این کندمیه قابل پیش بینی را بررسی مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت ،تمام اطالعات موجود درخصوص آیند -8

 و دیگران(میتست کر2222)       ؟حداقل چه مدت زمانی است،8پیش بینی طبق استاندارد شماره  قابل

 ماه پس از تاریخ ترازنامه 82ب( الف(به زمان خاصی اشاره نشده است .

 ماه بعد از تاریخ تصویب صور ت های مالی 82د( ماه بعد از تاریخ گزارش حسابرس مستقل 82ج(

 و دیگران(میتست حسابداری مالی، کر 2222شود؟)کتاب میکدام یک از موارد زیر، تهاتر محسوب  -2

 اهش ارزش از موجودیکالف( کسر ذخیره 

 ب( کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

 ج( یک کاسه کردن حساب دریافتنی از شرکت الف و حساب پرداختنی به شرکت ب

 ثابت مربوطهد( کسر استهالک انباشته از دارایی 
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3    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 پاسخنامه

 7نکته   - بگزینه  –8

 88نکته  –جگزینه  –2
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4    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 2 شماره استاندارد:  جریان نقد صورتعنوان استاندارد: 

                      1حسابداری پیشرفته   درس:  1/1/1831 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی ابراهیم استاد راهنما:        مصطفی سعیدیموسی جوانی،  تهیه کنندگان:

 

 کاتنبخش اول: 

 هایسپرده )شامل و ارزی از ریالی اعم مالی نزد بانکها و مؤسسات دیداری هاینقد و سپرده از موجودی است عبارت نقد وجه -1

 (11بند (گیرد.قرار می مورد مطالبه قبلی اطالع بدون که برداشتهایی کسر اضافه ( بهسررسید بدون مدتکوتاه گذاریسرمایه

 نقد منظور کرد که وجه ا در محاسبهآنها ر توانمی باشد درصورتی شده تعیین مهلتی بانکی برداشتهای اضافه تسویه برای هرگاه -2

 (12تجاوز نکند.)بند روز کاری مزبور از یک مهلت

 (13شود.)بند میشود جز وجه نقد محسوب نمییاد  "معادل وجه نقد "سرمایه گذاریها واستقراض های کوتاه مدت که از آنها با عنوان -3

 (11بند  )نقد باشد وجه دوره و پایان دوره اول مانده تطبیق صورت باید شامل نقد وجوه جریان صورت-4

-31-21-11-14دوره تحت سرفصل های زیرباشد.)بندهای طی نقدی جریانهای کننده نقد باید منعکس وجوه جریان صورت -1

33-31)  

 طبقه جریان های نقدی ورودی  جریان های نقدی خروجی

  پرداخت های نقدی به فروشندگان کاال

 وخدمات

  پرداخت های نقدی به کارکنان واحد

 تجاری یا از جانب آنها

  پرداخت های نقدی بابت مزایای پایان

خدمت کارکنان و هزینه سازمان دهی 

 مجدد

 

دریافت های نقدی حاصل ازفروش کاالواررائه  -

 خدمات

دریافت های نقدی حاصل از حق امتیاز،حق  -

 الزحمه،کارمزد و سایر درآمد های عملیاتی

دریافت های مرتبط با قردادهای منعقد شده با  -

 عملیاتیاهداف تجاری و 

 

  فعالیت های عملیاتی

 

 

 

  پرداختنی)اعم ازاینکه به وکارمزد سود

حساب دارایی تحصیل شده یا به هزینه 

 دوره منطور شده باشد.

 سود سهام پرداختنی 

  حصه ای ازاقساط اجاره به شرط تملیک

مالی محسوب پرداختنی که هزینه تأمین 

 سود و کار مزد دریافتی -

سود سهام دریافتی) شامل سود سهام  -

دریافتی از شرکت های سرمایه پذیری که 

سرمایه گذاری در آنها به روش ارزش ویژه 

 انعکاس یافته است(

 

بازده سرمایه گداریها 

وسود پرداختنی بابت 

 تأمین مالی
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5    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 

 شود.می

 طبقه جریان های نقدی ورودی  جریان های نقدی خروجی

 وجه نقد پرداختنی بابت مالیات بر درآمد 

 -  علی الحساب پرداختنی بابت مالیات بر

 درآمد

 استرداد مبالغ پرداختنی بابت مالیات بر آمد  

 مالیات بر درآمد

 -تهای نقدی جهت تحصیل سرمایه پرداخ

گذاری درسهام یا اوراق مشارکت سایر 

 واحد های تجاری

 - پرداخت های نقدی جهت تحصیل

وداراییهای  داراییهای ثابت مشهود

 نامشهود

  پرداخت های مرتبط با مخارج توسعه

منظور شده به دارایی وساخت دارایی 

 توسط واحد تجاری

 در قالب سپرده  سپرده گذاری نزدبانکها

 های سرمایه گذاری بلند مدت

  وامهای نقد پرداختنی به سایر اشخاص

 سنهشامل قرض الح

  دریافت های نقدی حاصل ازفروش سرمایه

 گذاری درسهام یا اوراق مشارکت

  دریافت های نقدی حاصل از فروش داراییهای

 ثابت مشهود و داراییهای مشهود

  دریافتهای نقدی مرتبط با اصل سپرده های

 سرمایه گذری بلندمدت بانکی

  دریافت های نقدی حاصل از وصول اصل

اشخاص شامل وصول وامهای پرداختنی به سایر

 قرض الحسنه پرداختنی

 

 

 

 

 

فعالیت های سرمایه 

 گذاری

 -بازپرداخت اصل اوراق مشارکت،و 

 سایر تسهیالت دریافتنی 

 - پرداخت حصه اصل اقساط اجاره به شرط

 تملیک

 -بجز سود پرداخت هرگونه مخارج(

کارمزد پرداختنی بابت و  تضمین شده

 اخذ تسهیالت در رابطه با ی(تأمین مال

های تأمین  صدور سهام وسایر راه مالی،

 مالی

 دریافت های نقدی حاصل از  صدور سهام 

  دریافت های نقدی حاصل از صدور اوراق 

  مشارکت،وامها و سایر تسهیالت کوتاه مدت

 وبلندمدت

 

 فعالیت تأمین مالی
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6    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

گزارش های عملیاتی  فعالیتنباشد. در بخش  اصلی از سرفصلهای یک با هیچ ارتباط قابل طور مستقیمنقدی که به جریانهای- 6

 (22شوند.)بند می

 کنند: زیر گزارش از روشهای یکی را با بکارگیری عملیاتی از فعالیتهای ناشی نقدی باید جریانهای تجاری واحدهای-- 7

مورد  شود، مگر درافشا می عمده طبقات حسب بر و پرداختی دریافتینقد  وجوه ناخالص آن موجب به که مستقیم روش  . الف

 شود، یامی گزارش خالص برمبنای که 33 و 36 در بندهای مورد اشاره عملیاتی نقدی جریانهای

 از فعالیتهای ناشی نقدی جریانهای خالص زیر به تعدیالت با انجام عملیاتی سود یا زیان آن موجب به که غیرمستقیم روش ب.      

 شود:می تبدیل عملیاتی

 واست نقدی غیر ماهیت دارای که و رویدادهایی اثر معامالت ، 

 با آنها در  مرتبط نقدی جریانهای باشد، لیکن منظور شده جاری دوره عملیاتی سود یا زیان در محاسبه که اثر اقالمی

 .خواهد شد و بالعکس حادث آینده هاییا در دوره شده ادثح قبل هایدوره

 ی آن فزونیتهیه هایهزینه بر دراین روش شده ارائه اطالعات مزایای کهشرایطی بلکه درنیست میوش مستقیم الزابکارگیری ر-3

 ( 23شده است)بند  مفید توصیه اطالعات ازآن جهت ارائـه باشد، استفاده داشته

 گونه به عملیاتی از فعالیتهای نقد ناشی وجه و جریان سود عملیاتی بین تفاوت که است این غیرمستقیم روش اصلی مزیت--1

سود  کیفیتاز  تصویری در ارائـه صورتی چنین معتقدند که مالی صورتهای کنندگاناز استفاده شود. بسیاریمی داده نشان ایبرجسته

 (24است)بند  اساسی ، حائز اهمیتواحد تجاری

گذاریها برای بانک و درآمد سرمایهگذاریسرمایه هایسپرده صاحبان به ، سود پرداختیو پرداختی دریافتی ، سود تسهیالتسود سهام -11

ها،مؤسسات مالی ،وشرکت های سرمایه گذاری در آمداصلی)عملیاتی(است .وجریان های نقدی این اقالم درفعالیت های عملیاتی گزارش 

 (32شود.)بندمی

گیرد.)بند میضع شده بر تولید یا فروش در طبقه مالیات بر درآمد قرار نپرداخت های نقدی بابت مالیات های تکلیفی ومالیات های و-12

32) 

 برمبنای خالص گزارش کرد توانزیررا می مالیو تأمین گذاری،سرمایهعملیاتی از فعالیتهای ناشی نقدی جریانهای -13

 واحد  و نه باشد مشتری عمالً بیانگر فعالیتهای دینق جریانهای که ، هنگامیمشتریان جانب از نقدی دریافتها و پرداختهای

 . تجاری

 آنها حداکثر  رسید اولیه و سر مالحظه آنها قابل ، مبلغآنها سریع گردش که با اقالمی رابطه در نقدی دریافتها و پرداختهای

 (36. )بند باشد ماه سه

 کرد: گزارش خالص برمبنای توانمی مالی زیر را در بانکها و سایر مؤسسات عملیاتی از فعالیتهای ناشی نقدی جریانهای -14

انداز و ، پسالحسنهقرض جاری هایها )سپردهسپرده انواع و بازپرداخت با قبول مرتبط نقدی دریافتها و پرداختهای . الف

 . دار(مدت هایسپرده

 . مذکور هایاز سپرده و برداشت مالی ؤسساتنزد سایر بانکها و م گذاریسپرده . ب
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 (33آنها. )بند اصل و وصول مشتریان به پرداختی و اعتبارات تسهیالت . ج

باید  گروه داخل نقدی ، جریانهایترتیب . بدیناست از گروه خارج نقدی جریانهای برگیرنده تنها در نقد تلفیقی وجوه جریان صورت-11

 (41بند(.شود حذف نقد تلفیقی وجوه جریان صورت در تهیه

طور  به“ مالی تأمین بابت گذاریها و سود پرداختیسرمایه بازده ” اصلی سرفصل تحت اقلیت سهامداران به پرداختی سود سهام -16

 (14یابد.)بندمی انعکاس جداگانه

شود، می استفاده ویژه ارزش از روش تلفیقی مالی در صورتهای فرعی تجاری واحدهای گذاریسرمایه انعکاس برای که درمواردی -17

 (41.)بند پذیر است سرمایه و واحد تجاری گروه بین واقعی نقدی جریانهای برگیرنده تنها درنقد تلفیقی وجوه جریان صورت

طور  باید به فرعی تجاری واحدهای از فروش حاصل ورودی نقدی یا جریانهای از تحصیل شینا خروجی نقدی جریانهای مبالغ-13

 و پس طور خالص مزبور باید به شود. مبالغ گزارش نقد تلفیقی وجوه جریان در صورت گذاریسرمایه فعالیتهای سرفصل تحت جداگانه

 (42شود.)بند  محاسبه یا فروش فرآیند تحصیلدر  نقد انتقالی وجه هایاز کسر مانده

 برگیرنده در نقد تلفیقی وجوه جریان جدا شود، صورت بپیوندد یا از آن گروهی به فرعی واحد تجاری ، یکمالی دوره طی هرگاه-11  

خواهد بود  ایدوره همان یعنی فرعی واحد تجاری شاز فرو یا قبل بعد از تملک دوره برای مربوط فرعی واحد تجاری نقدی جریانهای

 (44سازد.)بندمی را منعکس فرعی واحد تجاری عملیات نتایج تلفیقی سود و زیان صورت که

ودر تسعیر شده ریال ( بهقراردادی)یا نرخ نقدی تسویه درتاریخارز رایج نرخ باید با اعمال ارزی از معامالت ناشی نقدی جریانهای - 22    

 (41شود.)بند  نقد ارائه وجوه جریان صورت

 ریال شود بهمی بکار گرفته آن تسعیر عملکرد مالی برای که مبنایی باید بر همان خارجی فرعی تجاری واحدهای نقدی جریانهای -21   

 (46شود.)بند  ارائه نقد تلفیقی وجوه جریان و در صورت تسعیر شده

 خارجی واحد تجاری نقدی شود، جریانهای انجام پذیرخارجیسرمایه تجاریواحد  یک توسط واحد تجاری از فعالیت بخشی هرگاه-22   

 یابد.می انعکاس قد تلفیقین وجوه جریان تسعیر و در صورت ریال ، بهشده بکار گرفته آن تسعیر عملکرد مالی برای که مبنایی برهمان

استاندارد  موجب به که“ استثنایی اقالم ”یابد با می انعکاس طور جداگانه نقد به وجوه جریان درصورت که استثنایی نقدی جریانهای -23  

 (12.)بندندارد  شودارتباطیافشا می طور جداگانه به سود و زیان در صورت  6 شماره حسابداری

 اساس این بر .است آن یا نبودن بودن عملیاتی، مدت و بلند مدت از کوتاه اعم و پرداختنی دریافتنی برخورد با حسابهای در محوری مسأله -42  

)مانند  مدت بلند غیرتجاری بدهیهایو  ، مطالباتمدت بلند تجاری ، بدهیهایمدت بلند تجاری مطالبات قبیل از عملیاتی در اقالم تغییرات

 از فعالیتهای نقد ناشی وجه محاسبه جهت سود عملیاتی کننده تعدیل اقالم عنوان (، بهشده تقسیط تکلیفی و مالیاتهای کارکنان وام

 (14شود)بندمنظور میعملیاتی

 استثنای ، بهمعامالت  یابد. این نقد انعکاس وجوه جریان باید در صورتن نقد نیست از وجه استفاده مستلزم که معامالتی -21      

 (11افشا شود.)بند  مناسب نحوی به توضیحی باید در یادداشتهای بودن با اهمیت صورت ، درعملیاتی فعالیتهای به مربوط معامالت

 قبیل از است سرمایه صاحبان حقوق دهنده تشکیل مجدد حسابهای بندیطبقه مبین که سرمایه صاحبان حقوق در چارچوب تغییرات-26

 افشا تلقی مستلزم نقدی غیر معامالت ، در زمرهسود انباشته از محل اندوخته ها و تخصیصاندوخته از محل سرمایه افزایش

 (16بند(شودنمی
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 یابدمین انعکاس جاری نقد دوره وجوه جریان نباشد، درصورت جاری نقد در دوره وجه جریان متضمن سنواتی تعدیالت  زمانی که-72

 (72.)بند شودمی اصالح مربوط توضیحی نقد و یادداشتهای وجوه جریان صورت ایمقایسه ارقام (مورد حسب )بلکه

 جریان درصورت مربوط اصلی در سرفصلهای ماهیت ، برحسبستا دوره نقد طی وجه جریان متضمن  سنواتی تعدیالت وقتی که-72

 (72.)بندشود( منظور میسنواتی تعدیالت ذکر عنوان بدوننقد ) وجوه

گذاریها و سود پرداختی واحد تجاری باید خالص جریانهای نقدی عملیات متوقف شده را به تفکیک فعالیتهای عملیاتی، بازده سرمایه -21

جریان وجوه نقد یا در  گذاری و فعالیتهای تأمین   مالی در متن صورتبابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیتهای سرمایه

 (11نماید)بند  یادداشتهای توضیحی افشا

 

 ایبخش دوم: سواالت چهارگزینه 

 شود؟)تالیفی(میکدامیک ازموارد زیر معامالت غیرنقدی مستلزم افشا تلقی ن -1

 (افزایش سرمایه ازمحل مطالبات حال شده بستانکاران2(تحصیل دارایی ثابت در قبال صدور سهام             1

 (مبادله موجودی کاال بادارایی ثابت4                  ها (افزایش سرمایه از محل اندوخته3

ریال است اگر هزینه ی 055و 0555افزایش حسابهای دریافتی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول طی دوره به ترتیب  -2

ریال باشد وجوه نقد دریافتی ازمشتریان چندریال 05555و 055مطالبات مشکوک الوصول وفروش های نسیه به ترتیب 

 ست؟)تالیفی(ا

 1)25222           2)24722           3)25522             4)24222 

 استخراج شده است 1035اطالعات زیر از دفاتر شرکت پارس الکتریک برای دوره ی مالی منتهی به سال  -0

 422     سود عملیاتی 

 322     سود خالص

       52     هزینه بهره

  25    هزینه استهالک

    15    سودحاصل از واگذاری دارایی ثابت

      122   (افزایش حسابهای دریافتی )خالص

 122   افزایش حسابهای پرداختنی

      52  (هزینه مطالبات مشکوک الوصول)طی دوره

      45  افزایش بدهیهای بلند مدت عملیاتی

 ریال است؟)تالیفی(وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی طبق استاندارد ایران چند 

1)542                        2)465                               3)392                                         4)492 
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،  2555، 05555افزایش حسابهای پرداختی ، پیش پرداخت خریدکاال وحسابهای دریافتنی طی دوره به ترتیب  -4

ریال باشد و موجودی کاال  10555جوه پرداختی بابت خرید کاال و پیش پرداخت طی دوره ،ریال است اگر کل و 25555

 ریال کاهش یابد بهای تمام شده کاالی فروش رفته چند ریال است؟ 4555طی دوره 

1)49222              2)47222                                 3)43222                                       4)39222 

جریان های نقدی واحد تجاری فرعی خارجی باید بر اساس کدام یک از مبانی زیر به ریال تسعیر شده ودر صورت -0

 (35سال میشود؟)آزمون جامعه حسابدار رسمیجریان وجوه نقد تلفیقی ارائه 

 شود.میبر اساس مبانی که برای تسعیر عملکرد مالی به کار گرفته   -1

 نرخ ارز در تاریخ تسویه نقدیبا اعمال  -2

 شود.میبر مبنای نرخ قردادی به ریال تسعیر  -3

اگر مربوط به خرید یا فروش دارایی است با اعمال نرخ ارزرایج در تاریخ تسویه تسعیر شودو اگر مربوطبه هزینه است با نرخ میانگین  -4

 ارز تسعیر میشود.

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی به ترتیب در چه سرفصلی  عی دراز شرکت های وابسته وفرسود سهام دریافتی  -6

 شود)تألیفی(.میمنعکس 

 شود.میوسود پرداختی بابت تأمین مالی گزارش ها هر دو در بخش بازده سرمایه گذاری-1

 شودمیمنعکس ن---وسود پرداختی بابت تأمین مالیها بازده سرمایه گذاری -2

 وسود پرداختی بابت تأمین مالیها یه گذاریبازده سرما --شودمیمنعکس ن -3

 عملیاتی-وسود پرداختی بابت تأمین مالیها بازده سرمایه گذاری -4

 

وجوه نقد پرداختی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان ووام پرداختی به کارکنان واحد تجاری به ترتیب درچه سرفصلی  -7

 شود.)تألیفی(میاز صورت جریان وجوه نقد منعکس 

 عملیاتی—سرمایه گذاری -2سرمایه گذاری                                            ---عملیاتی-1

 عملیاتی---تأمین مالی  -4عملیاتی                                                   ----عملیاتی- -3

چه طبقه ای از صورت جریان وجوه نقد  وجوه حاصل از فروش زائدات)ضایعات مواد اولیه(در شرکت های تولیدی در-0

 شود؟)تألیفی(میگزارش 

 شود.میدر هیچ طبقه ای گزارش ن -4تأمین مالی       -3سرمایه گذاری         -2عملیاتی                          --1

جامعه حسابدار کدام گزینه زیر در مورد انعکاس معامالت غیر نقدی در صورت جریان وجوه نقد درست است؟)سوال  -3

 (2فصل -1مروری جامع برحسابداری-02رسمی

 تمام معامالتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست باید در یادداشت های توضیحی افشا شود. -1
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 تمام معامالتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست باید درصورت جریان وجوه نقد یا یادداشت های توضیحی افشا شود.  -2

استثنای معامالت مربوط به فعالیت عملیاتی،معامالت با اهمیتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست  باید در یادداشت های به  -3

 توضیحی افشا شود.

 معامالت با اهمیتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست باید در یادداشت های توضیحی منعکس شود -4

به مبلغ ده میلیون ریال  به میشرکت آلفا وا1031ا را در اختیار دارد.طی سال درصد سهام شرکت بت 05شرکت آلفا  -15

شرکت بتا داد،همچنین در پایان سال شرکت بتا دو میلیون سود به سهامداران خود پرداخت کرده است اما شرکت آلفا در 

وام پرداختی و  31پایان سال سودی بین سهام داران خود نپرداخته است،در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی سال 

 شود)تألیفی(میتحت چه سرفصلی منعکس سودپرداختی به چه مبلغی و 

وام پرداختی به مبلغ ده میلیون ریال دربخش فعالیت سرمایه گذاری وسود پرداختی به میزان چهار صد هزار ریال در بخش بازده  -1

 شود.میو سود پرداختی گزارش ها سرمایه گذاری

سود پرداختی به میزان چهار صد هزار ریال در بخش بازده سرمایه شود ومیوام پرداختی در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی منعکس ن -2

 شود.میو سود پرداختی گزارش ها گذاری

وام پرداختی به مبلغ ده میلیون ریال دربخش فعالیت سرمایه گذاری وسود پرداختی به میزان دو میلیون ریال در بخش بازده سرمایه  -3

 شود.میو سود پرداختی گزارش ها گذاری

شود وسود پرداختی به میزان دو میلیون ریال در بخش بازده سرمایه میوام پرداختی در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی منعکس ن -4

 شود.میو سود پرداختی گزارش ها گذاری

 شود؟میکدام مورد در زمره معامالت غیرنقدی مستلزم افشا در یادداشت های توضیحی صورت جریان وجوه نقد تلقی  -11

 بین صاحبان  سهاممیتقسیم سود سه -2تخصیص اندوخته ازمحل سود انباشته                      -1

 مبادله موجودی مواد اولیه با دارایی ثابت -4تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی                          -3

نج میلیون ریال وام ازبانک دریافت کرده برای ساخت تجهیزات مورد استفاده خودپ 1035شرکت آذربایجان طی سال  -12

ریال از سود تضمین  45555ریال سود تضمین شده پرداخت کرده است، شرکت آذرباجان 125555است واز این بابت 

به چه مبلغی ها شده را سرمایه ای کرده است .وجوه پرداختنی بابت سود تضمین شده در بخش بازده سرمایه گذاری

 ی(شود.؟)تألیفمیگزارش 

1- 82222                2- 42222                   3-122222                     4-162222 

 مرورجامع(-35است)سراسری  1000اطالعات زیر مربوط به شرکت در سال -10

 افزایش)کاهش(                                       شرح                                        

 4222های دریافتنی                                                                   حساب

 422ذخیره مطالبات مشکوک الوصول                                                     

 (8422)                                                             ها پیش پرداخت هزینه
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 8222وجودی کاال                                                                            م

 6222بدهی های عملیاتی بلند مدت                                                        

ریال است.خالص جریان  225555و سود خالص 15555ریال ،هزینه استهالک دارایی عملیاتی  055555سود عملیاتی 

 های ناشی از فعالیت های عملیاتی چقدر است؟

1- 312222               2- 322822                 3- 232822                 4- 312822 

طبق استانداردهای حسابداری ایران ،حصه سود تضمین شده اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک وفروش بخشی  -14

 (2مرورجامع فصل -07شوند؟)سراسریمیاز عملیات واحد تجاری به ترتیب در چه بخش هایی گزارش 

 عملیاتی                                                -سرمایه گذاری -1

 سرمایه گذاری–تأمین مالی  -2

 عملیاتی-و سود پرداختی بابت تأمین مالیها بازده سرمایه گذاری -3

 سرمایه گذاری -و سود پرداختی بابت تأمین مالیها بازده سرمایه گذاری -4

 

 اگر بخش بااهمیتی ازفروش های نسیه سنوات قبل که ثبت نگردیده بوددر سال جاری کشف ووصول گردد محل -10

انعکاس این رویداد در صورتهای مالی چه قسمتی است ودر صورت گردش وجوه نقد به عنوان چه فعالیتی طبقه بندی 

 (2فصل -(1مروری جامع)-02شود؟)سراسری می

 فعالیت تأمین مالی -صورت سود وزیان دوره جاری -1

 فعالیت سرمایه گذاری -ترازنامه یا صورت وضعیت مالی  -2

 فعالیت عملیاتی  -وزیان انباشته گردش حساب سود -3

     بی تأثیر -صورت گردش وجوه نقد -4

 

 پاسخنامه:

  26درست است طبق نکته  3گزینه-1

            7درست است طبق نکته  2گزینه -2

 7درست است طبق نکته 4گزینه ی -3

 422سود عملیاتی................................... ................

                                         25ستهالک...................................................... هزینه ا

 (                                           122افزایش حسابهای دریافتی )خالص(................) 
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                                            122افزایش حسابهای پرداختنی..........................  

                                              45افزایش بدهیهای بلند مدت عملیاتی...............  

                                                  435وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی       

 7نکتهدرست است طبق 2گزینه ی -4

 ریال بابت خرید کاال بوده است. 13222ریال بابت پیش پرداخت و  2222ریال است که  15222وضیح :کل وجه نقد پرداختی ت     

 21درست است طبق نکته 1گزینه-5

 15درست است طبق نکته 2گزینه -6

 5درست است طبق نکته  3گزینه-7

 6درست است طبق نکته 1گزینه-8

 25نکته  درست است طبق3گزینه -9

 16و 15درست است طبق نکات  2گزینه-12

 26درست است طبق نکته  4گزینه -11

 5درست است طبق جدول نکته  3گزینه -12

 7درست است طبق نکته  4گزینه -13

 322222       سو د عملیاتی

 12222هزینه استهالک                                                                         

 (3622(                        )  4222-422افزایش در خالص حساب های دریافتنی)

    8422                                                    ها کاهش درپیش پرداخت هزینه

 (8222افزایش درموجودی کاال                                                               )

 6222افزایش در بدهیهای عملیاتی بلند مدت                                             

                        008233وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                                  

 7با توجه به نکته  14-4

 28با توجه به نکته  15-3
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 3شماره استاندارد:  درآمد عملیاتی :عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  ساناز غفارزاده، افسانه موقر، شیوا قاسم خانی      تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

عناوین مختلفی از قبیل و با  اصل شدهی حست از درآمدی که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجارا درآمد عملیاتی عبارت – 1

 ( 1گیرد. ) بند میفروش، حق الزحمه ، سود سهام، سود تضمین شده و حق امتیاز مورد اشاره قرار 

، 7شوند. ) بند میشوند، درآمد عملیاتی محسوب نمیسود سهام حاصل از سرمایه گذاری هایی که به ارزش ویژه به حساب گرفته  – 2

 قسمت الف(

، قسمت 7شوند.) بند میقراردادهای اجاره در صورتی که جزء فعالیت های اصلی و مستمر شرکت باشند، درآمد عملیاتی محسوب  – 8

 ج(

 ( 11اتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی با احتساب تخفیفات تجاری و نقدی اندازه گیری شود. ) بند درآمد عملی – 4

در صورت موکول شدن جریان ورودی نقدی وجه نقد به آینده، مبلغ اضافه بر بهای فروش نقدی کاال یا خدمات دریافت شده جزء – 5

 ( 12یاتی.) بند باشد و نه درآمد عملمیدرآمد تامین مالی 

مشابه باشند، مبادله گردد. این مبادله به  شاز لحاظ ماهیت و ارز که هر گاه کاالها یا خدمات در قبال کاالها یا خدمات دیگری – 6

 ( 18شود. ) بند میعنوان معامله ای درآمدزا تلقی ن

ا خدمات بعدی باشد، این مبلغ به دوره های آتی ارتباط ب رشامل یک مبلغ قابل تفکیک جداگانه د ،هر گاه قیمت فروش محصول –7

 ( 14گردد و بالعکس. ) بند میگردد و به عنوان درآمد عملیاتی طی دوره اجرای خدمات، مورد شناخت قرار میمنتقل 

 درصورت تحقق کلیه  شرایط زیر درآمدعملیاتی حاصل از فروش کاال ، باید شناسایی شود: – 3

 مزایای عمده مالکیت کاالی مورد معامله را به خریدار منتقل  کرده باشد، الف(واحد تجاری مخاطرات و

ب(واحد تجاری هیچ دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معموال با مالکیت همراه است یا کنترل موثری نسبت به کاالی فروش رفته 

 اعمال نکند،

 کرد، ج(مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری

 د(جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری محتمل باشد،و

 (15ه(مخارجی را که در ارتباط با کاالی فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد. )بند 

اشته باشد و واحد تجاری در مورد احتمال برگشت کاالی فروش رفته زمانی که خریدار حق فسخ معامله را براساس مفاد قرارداد د – 9

 قسمت د ( 17شود. ) بند میمطمین نباشد معامله فروش تلقی  نشده و درآمدی بابت آن شناسایی ن

 چنانچه واحد تجاری تنها بخش کم اهمیتی از مخاطرات مالکیت را برای خود نگه دارد ،معامله مورد نظر،فروش تلقی و – 11

 شود.میدرآمدعملیاتی شناسایی 
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 فروشنده ممکن است تنها به خاطر تضمین قابلیت وصول مطالبات ،مالکیت قانونی کاال را برای خود حفظ کند .در مثال  :

چنین حالتی ،اگرواحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را منتقل کرده باشد،این معامله فروش تلقی و درآمد عملیاتی 

 ( 13گردد. )بند مییی آن شناسا

مدعملیاتی مربوط  باتوجه به آکرددربرآورد هرگاه ماحصل معامله ای راکه متضمن ارایه خدمات است بتوان به گونه ای اتکاپذیر -11

 (21)بند .شناسایی میشودمعامله )روش درصد تکمیل کار( میزان تکمیل آن

مدعملیاتی به روش خط مستقیم آلیات طی یک دوره زمانی معین باشد درهرگاه ارایه خدمات متضمن انجام تعدادنامشخصی ازعم -12

 (25. )بندمگر اینکه روش دیگری مناسب تر باشد شودمین دوره شناسایی آطی 

 رج تحمل شده:کردوبازیافت مخاآورد هرگاه ماحصل یک معامله رانتوان به گونه ای اتکاپذیر بر -18

 الف(محتمل باشد :

  = (27مخارج تحمل شده قابل بازیافت .)بند درآمد عملیاتی 

 ب(محتمل نباشد:

 (23شود.) بند میدرآمد عملیاتی شناسایی ن 

 (81مبنای شناسایی درآمد حاصل از استفاده دیگران از دارایی ها)بند  -14

 

 بر شود که سودسهام مزبور مازادمیبابت سودسهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده میبهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگا -15

 (81پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد. )بندش سهم شرکت سرمایه گذارازسودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر

 

 نکات پیوست 

 مبنای شناسایی   نوع درآمد    

 (نرخ8             (مانده اصل طلب  2(مدت زمان                      1 سود تضمین شده 

 طبق محتوی قرارداد مربوط  حق امتیاز    

سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است،در زمان احراز حق دریافت  سود سهام    

 توسط سهامدار، به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی و وابسته 

 بند پیوست   شرایط شناسایی درآمد       رویداد             

(فروش همراه با تعویق در 16

 تحویل 

 الف(تحویل کاال به خریدار محتمل باشد.

ب(در زمان شناخت درآمد کاال موجود ،قابل تشخیص و آماده تحویل 

 به خریدار باشد .

 

 قسمت الف( 1)بند
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 بخش دوم: سواالت چهارگزینه ای 

ریال با 044444را به ارزش منصفانه  توزیع کننده موادغذایی هستند شرکت الف موادغذایی خود الف و شرکت ب هردورکت ش (1

ریال نقد دریافت کرد شرکت الف و ب به ترتیب 04444موادغذایی مشابه شرکت ب تعویض کرد و در این معامله شرکت ب 

 مالی دکتر کرمی(تست حسابداری 0444) کنند؟میچندریال درامد شناسایی 

   004444-004444ب(    004444-044444الف(

 ج(خریدار به طور مشخص ،تعویق در تحویل کاال را تایید کرده باشد.

 عمول پرداخت برقرار باشد.د(شرایط م

 

.الف قسمت  2)بند  پس از تحویل و خاتمه ی نصب  ( ارسال به شرط نصب13

 الف(

( فروش منوط به تایید خریدار 19

همراه با برخورداری خریدار از حق 

 محدود برای برگشت کاال.

درصورت نامطمئن بودن فروشنده نسبت به امکان برگشت کاال 

 .گیردمیشناسایی درآمد صورت ن

 .ب قسمت الف(2)بند  

(تحویل امانی کاال جهت 21

 فروش

تا زمانی که کاال به شخص ثالثی فروخته نشده است شناخت درآمد 

 گیرد.میصورت ن

. ج 2)بند           

 قسمت الف(

(قراردادهای فروش و 21

بازخرید)به جز معاوضه کاالهای 

 مشابه(

در صورت انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت به خریدار شناخت درآمد 

گیرد؛درغیر این صورت معامله ماهیتا جهت دستیابی به میصورت 

 شود.میمنابع مالی انجام گرفته و درآمد شناسایی ن

 قسمت الف( 4)بند 

درآمد حاصل از فروش به کسر سود تضمین شده به عنوان درآمد   (فروش اقساطی22

 شود.میشناسایی 

 قسمت الف( 7)بند 

باتوجه به میزان تکمیل عملیات نصب به عنوان درآمد شناسایی  و در  (اجرت نصب28

صورت غیر قابل تفکیک بودن آن،اجرت مربوط همزمان با فروش 

 شود.میکاال شناسایی 

 پیوست ب( 1)بند

 

 

(حق 24

الزحمه خدمات 

انحصاری 

 )فرانشیز(

 

ارسال تجهیزات 

و سایرداراییهای 

 مشهود

همزمان با تحویل اقالم یا انتقال مالکیت قانونی درآمد شناسایی 

 .شودمی

پیوست قسمت  3)بند 

 ب(

ارائه خدمات 

 اولیه و بعدی

درمورد بخشی از درآمد فرانشیز که مربوط به خدمات مستمر است 

 گیرد.میشناخت درآمد هنگام ارائه خدمات صورت 

حق الزحمه 

حقوق اعطایی و 

 سایر خدمات

همزمان با استفاده از حقوق اعطایی یا ارائه خدمات به عنوان درآمد 

 .شودمیشناسایی 
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 044444-004444د( 004444-004444ج( 

 

ریال فروخته شد.قرار شد خریدار مبلغ آن  04,444ریال،با تخفیف تجاری به مبلغ  034,444کاالیی به قیمت  ،1/11/88ر تاریخد (0

پرداخت کند.در ضمن سود تضمین شده  88و فروردین  88ماه سال  ریالی در پایان سه ماه بهمن و اسفند 04,444را در سه قسط 

فروشنده چند ریال درآمد عملیاتی در صورت های  08/10/88شود.درتاریخ میبا توجه به مانده طلب به اقساط اضافه %14با نرخ 

 و دیگران(میتست حسابداری مالی کر 0444)دهد؟میمالی خود نشان 

         044444(ج           004444(ب        004444(الف

   004444(د

 

فروشد .شرکت میریالی به شرکت ساوه 00444قسط 0ریال به صورت 144444کاالیی را به قیمت  1384شرکت تهران در سال  (3

 1384درسالتهران تنها به خاطر تضمین قابلیت وصول مطالبات، مالکیت قانونی کاال را تا پایان آخرین قسط برای خود حفظ کند .

چه مبلغی را به عنوان درآمد فروش گزارش خواهد کرد؟)منبع: 1384قسط رادریافت کرده است .شرکت تهران در سال 3شرکت 

 تالیفی استاد درس، ابراهیمی(

 د(صفر 00444ج( 00444ب( 044444الف(

 

 344444 "برآورد نمود مبلغ قرارداد مربوط کالتوان به گونه ای اتکاپذیر میماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است ن (0

ریال   144،444مبلغ 1381سال ریال و مخارج انجام شده در 344444میزان مخارج انباشته شده  1380ریال است. در سال 

 ( و دیگرانمیکر سوال حسابداری مالی 0444چه میزان درآمد و چه میزان سود شناسایی خواهد شد؟ )  1380بوده است. در سال

     044444 - 044444د(             044444 – 044444صفر         ج(  –ب( صفر  صفر     – 044444الف( 

 

رد و بازیافت مخارج تحمل شده کرگاه ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است نتوان به گونه ای اتکاپذیر برآورد ه (0

 )منبع: تالیفی استاد درس، ابراهیمی( ؟شودمیدرآمد عملیاتی به چه میزان شناسایی متحمل نباشد، 

 به میزان مخارج تحمل شده قابل بازیافت ب(    به میزان مخارج تحمل شدهالف( 

 شود.میدرآمدی شناسایی ن د(  به میزان ارزش منصفانه مت به ازای دریافتی یا دریافتنیج( 

 

اسفند 08شرکت نمونه،کل سهام واحدتجاری الف را خریداری کرده است .سال مالی واحدتجاری الف منتهی به 1/0/1388درتاریخ (6

ریال به طور یکنواخت 10کند.سود واحدتجاری الف به مبلغ میسودسهام رادرابتدای تیرماه اعالم و پرداخت ری باشد وواحدتجامی

که سال مالی شرکت نمونه نیز منتهی به آنباشد.بافرض میریال 6معادل  88کسب شده وسود سهام اعالم شده برای سال 

شرکت نمونه معادل 88در انتهای تیر ماه است .درصورت سود وزیان سال  آن اسفند بوده وتاریخ تایید صورت های مالی08

 (و دیگرانمیتست حسابداری مالی دکترکر0444چندریال درآمدسودسهام شناسایی خواهد کرد؟)
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 ریال 00د(   ریال                     04ج (  ریال                 6ب(         الف(صفر     

 

ریال را برای حق العمل کار دربوشهرفرستاد هزینه مرتبط با کاالی 1444444کاالیی به بهای تمام شده 80شرکت سینا درسال (0

 امانی به شرح زیر است:

 ریال144444هزینه حمل و بیمه)پرداختنی توسط شرکت سینا(

 ریال104444هزینه تخلیه و بارگیری)پرداختی توسط حق العمل کار(

 ریال84444هزینه های توزیع و فروش

 قیمت فروش%14حق العمل فروش 

ریال به فروش رسیده باشد سودحاصل از فروش کاالی امانی 1044444ازکاالی فوق به مبلغ %00معادل 80درصورتی که تاپایان سال 

 است؟،چه قدر 80در سال 

 004444د( 004444ج( 04444ب( 00444الف(

 

رساند.با شرکت آلفا میواحد آن را به شرکت آلفا به فروش  3044واحد محصول تولید و  0444،معادل 1384شرکت بتا در سال  (8

شرکت آلفا 1384توافق شده است که پس از فروش محصول توسط آلفا،وجه آن را به شرکت بتا پرداخت گردد.تا پایان سال 

چند واحد به عنوان فروش شناسایی خواهد کرد؟)منبع: 1384واحد از این محصوالت را فروخته است.شرکت بتا در سال 3044

 (تالیفی استاد درس، ابراهیمی

 د(صفر                  0044ج(          0044ب(           0444الف(

ریال به فروش رساند  044444ریال را به طور اقساطی به مبلغ  384444کاالیی به بهای تمام شده  1/1/04شرکت آلفا در تاریخ  (8

ریال به عنوان اقساط آن دریافت  104444ریال و  100444ریال،  100444به ترتیب  1300و  1301، 1304و در طی سالهای 

 (00شناسایی کرد؟ ) سراسری ناویژه کرد. شرکت چه مبلغی را به عنوان سود 

 ریال 004444د(     ریال       00044ج(  ریال         004444ب(  ریال       004444الف( 

 

 پاسخنامه:

  (6)نکته  -گزینه د (1

 شرکت ب شرکت الف   

 41111موادغذایی 21111وجه نقد 

 21111 وجوه نقد 831111موادغذایی

 831111 درامدفروش 411111درامدفروش              
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 (26و7)نکات -گزینه ب (2

شود.الزم به ذکر است که سود میدر فروش اقساطی درآمد حاصل از فروش در مقطع فروش و سود تضمین شده با مرور زمان شناسایی 

 گیرد.میعملیاتی قرار نتضمین شده در زمره درآمدهای 

 (11)نکته   -گزینه الف  (3

 18طبق نکته  -گزینه الف (4

ریال  211111چنانچه ماحصل معامله ای را نتوان به صورت قابل اتکایی براورد کرد، درآمد معادل مخارج صورت پذیرفته درآن سال 

 د. شود. از این رو سودی شناسایی شناسایی نخواهد شمی( شناسایی 111111-811111)

  18نکته  –گزینه د  (5

 15نکته -بگزینه  (6

 21نکته طبق  -ب گزینه (7

 1211111 فروش

 (  751111(                                   )  111111*%75بهای تمام شده فروش )

 (    75111)  (111111*%75هزینه حمل وبیمه)

 (  115111)  (141111*%75هزینه تخلیه و بارگیری)

 فروش هزینه های توزیع و

 (31111) (1211111*%11حق العمل فروش)

 

 سود حاصل از فروش

 (21) نکته -گزینه ج (8

 22 طبق نکته - الفگزینه  (9

 سود ناویژه        8911111-511111=111111

 

                      71111    
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 3شماره استاندارد:  درآمد عملیاتی:عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 الزم االجرا:تاریخ 

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  جهان شیری، جمشیدی ، قربانی امید تهیه کنندگان:

 

 (1شود. )بند میدرآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط -1

 استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری منجر به تحصیل درآمدهای عملیاتی زیر میشود:-2

 شود.میسود تضمین شده:مبالغی که بابت استفاده از وجوه نقدیا معادل وجه نقد واحد تجاری مطالبه الف(

 شود.میدرآمدحق امتیاز:مبالغی که بابت استفاده از داراییهای غیر جاری واحد تجاری مطالبه ب(

 (6سود سهام:مبالغی از سود توزیع شده واحد سرمایه پذیر که متناسب با سهم الشرکه واحد تجاری عاید آن میشود.)بند ج(

، 7شوند. ) بند میشوند، درآمد عملیاتی محسوب نمیگرفته  سود سهام حاصل از سرمایه گذاری هایی که به ارزش ویژه به حساب -3

 قسمت الف(

، قسمت 7شوند. ) بند میقراردادهای اجاره در صورتی که جزء فعالیت های اصلی و مستمر شرکت باشند، درآمد عملیاتی محسوب  -4

 ج(

ز دارائی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی مبلغ درامد عملیاتی طبق توافق بین واحد تجاری و خریدار یا استفاده کننده ا-0

 (11شود.)بندمیبا احتساب تخفیفات تجاری اندازه گیری 

درصورتی که طبق قرارداد منعقده یا طبق ضوابط فروشنده جریان نقدی به اینده موکول شود درامد عملیاتی به میزان بهای فروش  -6

 (12شود.)بندمینقدی شناسایی  

شود.در غیر این صورت میاگر کاالها یا خدمات با کاالها یا خدمات مشابه ازنظر ماهیت و ارزش مبادله گردد معامله درامدزا تلقی ن-7

 (13شود.)بندمیدرامد عملیاتی به ارزش منصفانه کاالها یا خدمات دریافتی پس از تعدیل بابت سرک نقدی اندازه گیری 

ل یک مبلغ قابل تفکیک جداگانه در ارتباط با خدمات بعدی باشد، این مبلغ به دوره های آتی هر گاه قیمت فروش محصول، شام-0

 (14گردد و بالعکس. )بندمیگردد و به عنوان درآمد عملیاتی طی دوره اجرای خدمات، مورد شناخت قرار میمنتقل 

 

 نکات مربوط به فروش کاال:◄

 زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد.درامد عملیاتی حاصل از فروش کاال باید -3

 (15( واحد تجاری مزایا و مخاطرات عمده مالکیت را منتقل کرده باشد. )بندالف
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( واحد تجاری هیچ دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معموالً با مالکیت همراه است یا کنترل نسبت به کاالی فروش رفته ب

 (15اعمال نکند.)بند

 (15مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.)بند( ج

 (15( جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری محتمل باشد.)بندد

 (15ی کرد. )بند( مخارجی را که در ارتباط با کاالی فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیره

زمانی که خریدار حق فسخ معامله را براساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاری در مورد احتمال برگشت کاالی فروش رفته –01

 قسمت د(17شود. )بندمیمطمین نباشد معامله فروش تلقی  نشده و درآمدی بابت آن شناسایی ن

چنانچه واحد تجاری تنها بخش کم اهمیتی از مخاطرات مالکیت را برای خود نگه دارد ،معامله مورد نظر،فروش تلقی و  –00

 شود .میدرآمدعملیاتی شناسایی 

  مثال ،فروشنده ممکن است تنها به خاطر تضمین قابلیت وصول مطالبات ،مالکیت قانونی کاال را برای خود حفظ کند .در چنین

رواحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را منتقل کرده باشد،این معامله فروش تلقی و درآمد عملیاتی آن حالتی ،اگ

 (13گردد.)بندمیشناسایی 

توان شناسایی کرد. در چنین حالتی، هر گونه میرا به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد، درآمد عملیاتی را نها هر گاه نتوان هزینه -12

 (22شود.)بندمیه ازای دریافتی به عنوان بدهی شناسایی ما ب

 

 نکات مرتبط با ارائه خدمات:◄

هر گاه ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است بتوان به گونه ای اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد عملیاتی مربوط باید با توجه -10

 (21بند)شود. شناسایی)روش درصد تکمیل کار(به میزان تکمیآلن معامله

 ما حصل معامله زمانی به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد است که همه شرایط زیر احراز شده باشد.-14

 ( جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد.الف

 (21( مبلغ درآمد عملیاتی را بتواند به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.)بندب

 واحد تجاری، در صورت توافق در مورد شرایط زیر با طرف )های( دیگر معامله قادر به انجام برآورد اتکاپذیر است.-10

 .حقوق قابل اعمال هر یک از طرفین در مورد خدماتی که قرار است ارائه یا دریافت شود 

 .ما به ازایی که قرار است مبادله شود 

 (24نحوه و شرایط تسویه.)بند 

هر گاه ارائه خدمات متضمن انجام تعداد نامشخصی از عملیات طی یک دوره زمانی معین باشد، درامد عملیاتی به روش خط مستقیم -16

شود. مگر اینکه طبق شواهد روش دیگری که در واحد عملیاتی دوره را بهتر منعکس کند، وجود داشته میطی آن دوره زمانی شناسایی 

 (25باشد.)بند
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 رج تحمل شده:کردوبازیافت مخاآورد حصل یک معامله رانتوان به گونه ای اتکاپذیر برهرگاه ما-07

 (محتمل باشد:الف

 (27*درآمد عملیاتی = مخارج تحمل شده قابل بازیافت .)بند 

 (محتمل نباشد:ب

 (23شود.)بندمی*درآمد عملیاتی شناسایی ن

 

 :نکات مرتبط بااستفاده دیگران از دارائیهای واحد تجاری◄

این دسته از معامالت و رویدادها مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام است. درآمد عملیاتی ناشی از استفاده دیگران -10

 گردد.میاز دارائیهای واحد تجاری به شرط تحقق  شرایط زیر شناسایی 

 باشد.( جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به دورن واحد تجاری محتمل الف

 (29(مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد.)بند ب

 (32مبنای شناسایی درآمد حاصل از استفاده ی دیگران از داراییهای واحد تجاری. )بند-13

در مواردی که سود سهام مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری -25

 (31شود. )بند میباشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری کاهش داده 

 

 بخش دوم: سواالت چهار گزینه ای

ریال و بهای فروش نقدی آن  055555کاالیی را به بهای تمام شده آن  01/6/13x1شرکت بهراد درتاریخ -1

درصد{ به 25}با نرخ سود تضمین شده  665555ریال بود در قبال دریافت یک فقره سفته شش ماهه  655555

شرکت بهراد درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال چند ریال  13x1فروش رساند در صورت سود و زیان سال 

 )مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشیداسکندی(د؟گزارش میشو

 مبنای شناسایی نوع درآمد

 نرخ(3 مانده اصل طلب(2 مدت زمان (0 سود تضمین شده

 قرارداد مربوططبق محتوی  حق امتیاز

 سود سهام

سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است،در زمان احراز حق 

دریافت توسط سهامدار، به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی و 

 وابسته
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 ریال726222(د ریال 662222(ج ریال 622222(ب ریال 552222(الف

رکت الف و شرکت ب هردوتوزیع کننده موادغذایی هستند شرکت الف موادغذایی خودرا به ارزش منصفانه ش -0

ریال نقد دریافت 25555ریال با موادغذایی مشابه شرکت ب تعویض کرد و در این معامله شرکت ب 455555

 الی دکتر کرمی(تست حسابداری م2222)کنند؟میکرد شرکت الف و ب به ترتیب چندریال درامد شناسایی 

 422222-382222(د 422222-422222(ج   422222-382222( ب   422222-422222(الف

 

باشد. شرکت به تجربه میفروشد که طبق قرارداد متضمن خدمات نصب نیز میشرکت بهرام تجهیزاتی  -3

درصد آن نیز طی  25درصد آن طی دومین سال و 05درصد عملیات نصب طی اولین سال و 05دریافته است که 

شود. مبلغ حق الزحمه نصب عملیات فوق در هر یک از سالهای  میسومین سال فروش انجام 

13x3/13x2/13x1  باشد. فرض کنید کلیه میریال  755555ریال و  655555ریال و 055555به ترتیب

چند ریال  13x3گیرد. شرکت بهرام در صورت سود و زیان سال میبه طور یکنواخت طی سال صورت ها فروش

 )مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشیداسکندی(؟باید به عنوان درآمد شناسایی کند

 ریال 622222ب( ریال592222الف(

 ریال722222د( ریال6122222ج(

ریال فروخته شد.قرار  25555ریال،با تخفیف تجاری به مبلغ  205555،کاالیی به قیمت 1/11/00ر تاریخد - 4

 03و فروردین  00ریالی در پایان سه ماه بهمن و اسفند ماه سال  75555شد خریدار مبلغ آن را در سه قسط 

شود.درتاریخ میبه مانده طلب به اقساط اضافه با توجه %15پرداخت کند.در ضمن سود تضمین شده با نرخ 

تست حسابداری مالی  2222)؟دهدمیفروشنده چند ریال درآمد عملیاتی در صورت های مالی خود نشان  23/12/00

 و دیگران(میکر

 (1232222  (2212222  (3222222  (4142222 

کیلوگرم آن را به قیمت  0555کیلوگرم محصول تولید کرد و در فروردین ماه  0755مقدار 13x1شرکت الله در -5

ریال به شرکت الدن فروخت و توافق گردید گه پس از فروش محصوالت شرکت الدن،  وجه  255هر کیلوگرم 

یمت هر کیلوگرم از محصوالت مذکور را به ق 2055آن به شرکت الله پرداخت گردد. در تیرماه شرکت الدن 

)مجموعه پرسش های ؟چند ریال درآمد باید شناسایی کندریال به فروش رساند. شرکت الله در سال  205کیلوگرم 

 چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشیداسکندی(

-ریال 562222الف(

 فروردین

 تیر-ریال 622222د( فروردین-ریال622222 ج( تیر-ریال562222ب(
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وجود داشته باشد، میقابلیت وصول بخشی از درآمدهای عملیاتی که قبال شناسایی شده ابهاچنانچه در مورد -6

 (1386می؟)آزمون حسابداران رسنحوه ی برخورد با مبالغی که بازیافت آن غیر محتمل است چگونه خواهد بود

 .شود.میبه حساب زیان منظور  الف(

 شود.میبه حساب هزینه منظور  ب(

 .شود.مییل درآمد عملیاتی که قبال شناسایی شده به حساب گرفته به عنوان تعد ج(

 .شودمیتا قطعی شدن و رفع ابهام هیچ ثبتی الزم نیست اما در یادداشت های توضیحی افشا د(

توان به گونه ای اتکاپذیر برآورد نمود مبلغ قرارداد میماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است ن –7

ریال و مخارج انجام شده  055555میزان مخارج انباشته شده  1002ریال است. در سال  055555 "مربوط کال

چه میزان درآمد و چه میزان سود شناسایی خواهد  1002ریال بوده است. در سال  155،555مبلغ 1001سال در

 ( و دیگرانمیکر سوال حسابداری مالی 2222) شد؟ 

 122222 - 222222 د( 122222 – 322222 ج( صفر –صفر  ب( صفر – 222222 الف(

درآمد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و درآمد سود سهام بر اساس کدامیک از مبانی زیر شناسایی -8

 )مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشیداسکندی(؟شوندمی

 درآمد سود سهام درآمد حق امتیاز درآمد سود تضمین شده 

 وصول وجه نقد محتوای قرارداد مدت زمان الف(

 احراز حق دریافت محتوای قرارداد مدت زمان ب(

 احراز حق دریافت وصول وجه نقد محتوای قرارداد ج(

 وصول وجه نقد محتوای قرارداد وصول وجه نقد د(

ریال را برای حق العمل کار دربوشهرفرستاد 1555555کاالیی به بهای تمام شده 07شرکت سینا درسال - 3

 هزینه مرتبط با کاالی امانی به شرح زیر است:

 ریال155555هزینه حمل و بیمه)پرداختنی توسط شرکت سینا(

 ریال145555هزینه تخلیه و بارگیری)پرداختی توسط حق العمل کار(

 ریال05555توزیع و فروشهزینه های 

 قیمت فروش%15حق العمل فروش 
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سودحاصل  ،ریال به فروش رسیده باشد1255555ازکاالی فوق به مبلغ %70معادل 07درصورتی که تاپایان سال 

 )تالیفی(؟،چه قدر است07از فروش کاالی امانی در سال 

 192222د( 132222ج( 72222ب( 35222الف(

 055555ریال را به طور اقساطی به مبلغ  035555کاالیی به بهای تمام شده  1/1/75شرکت آلفا در تاریخ  –15

ریال و  170555ریال،  170555به ترتیب  1072و  1071، 1075ریال به فروش رساند و در طی سالهای 

؟ ) شناسایی کردناویژه ریال به عنوان اقساط آن دریافت کرد. شرکت چه مبلغی را به عنوان سود  105555

 (74سری سرا

 ریال 352222 ب( ریال 112222الف(

 ریال 122222د( ریال38522 ج(

 

 پاسخنامه

 .6طبق نکته  "ب"گزینه -1

 .7طبق نکته"-د "گزینه -2

  شرکت ب  شرکت الف

 41111 موادغذایی 21111 وجه نقد

 21111 وجوه نقد 831111 موادغذایی

 831111 درامدفروش 411111 درامدفروش

 ."ج"گزینه -3

500000*20%=100000 

600000*50%=300000 

700000*30%=210000 

100000+300000+210000=610000 

 .8طبق نکته 

 .8طبق نکته  -"ب "گزینه -4

شود.الزم به ذکر است که سود میدر فروش اقساطی درآمد حاصل از فروش در مقطع فروش و سود تضمین شده با مرور زمان شناسایی 

 گیرد.میدرآمدهای عملیاتی قرار نتضمین شده در زمره 

  "ب"گزینه -5
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2800*200=560000 

استاندارد، قسمت ب،  17و طبق بند شود.میدرامد عملیاتی در صورت انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت شناسایی  9نکته طبق 

سایی درامد تا زمان فروش کاال توسط زمانی که شناسایی درامد توسط واحد تجاری مشروط به تحصیل درامد توسط خریدار باشد شنا

 .افتدمیخریدار به تعویق 

 استاندارد. 19طبق بند  "ب"گزینه -6

 .17طبق نکته  -"الف"گزینه  –7

ریال  222222چنانچه ماحصل معامله ای را نتوان به صورت قابل اتکایی براورد کرد، درآمد معادل مخارج صورت پذیرفته درآن سال 

 شود. از این رو سودی شناسایی شناسایی نخواهد شد. میاسایی ( شن122222-322222)

 .19طبق نکته "ب"گزینه -8

 .24نکته طبق  -ب گزینه-9

 1222222  فروش

  (  752222)  (                                    122222*%75بهای تمام شده فروش )

 ( 75222)   (122222*%75هزینه حمل وبیمه)

 (125222)   (142222*%75بارگیری)هزینه تخلیه و 

   هزینه های توزیع و فروش

 (82222)  (1222222*%12حق العمل فروش)

  72222 

 

 .26 طبق نکته - "الف"گزینه–12

 سود ناویژه       3922222-522222=112222
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 4 شماره استاندارد:  یاحتمال یها ییدارا و یاحتمال یها یبده ، ریذخا: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1385 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  حسن بختیاری، شاهین پراورزر، مسعود رشید محمد زاده تهیه کنندگان:

 

 نکاتبخش اول :

 (0)بند تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا  -0

شود ، زیرا تعهدات فعلی است و ضرورت خروج منافع اقتصادی برای تسویه این تعهدات ذخایـر به عنوان بدهی شناسایی می -2

 (.12محتمل است)بند 

 شود، زیرا:بعنوان بدهی شناسایی نمیبدهیهای احتمالی  -3

 باید تأیید گردد، یاشود، خروج منافع اقتصادی می وجود تعهد فعلی واحد تجاری که منجر بهتعهدات احتمالی است و  .1

تعهدات فعلی است که معیارهای شناخت بدهی را ندارند )زیرا خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، محتمل نیست یا برآورد  .2

 باشد(.پذیر نمیذیر مبلغ تعهد امکانپاتکا

 (11احراز معیارهای زیر شناسایی شود)بند ذخیره باید در صورت  -4

 ،واحد تجاری تعهدی فعلی )قانونی یا عرفی( دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است 

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد ، و 

 پذیر قابل برآورد باشد.ای اتکاگونهمبلغ تعهد به 

 .کندمعیارهای شناخت، ذخیره شناسایی می دریخ ترازنامه بیشتر باشد، واحد تجاری به شرط وجواگر احتمال وجود تعهد فعلی در تا -5

کند، مگر تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه وجود نداشته باشد، واحد تجاری یک بدهی احتمالی را افشا می ،در صورتی که به احتمال زیاد

 (18)بند اینکه امکان خروج منافع اقتصادی بعید باشد

 .(14)بند شودای که منجر به تعهد فعلی شود، رویداد تعهدآور نامیده میرویداد گذشته -6

  از این  اینکه رویدادی تعهدآور تلقی شود، الزم است واحد تجاری هیچ راه کار عملی جز تسویه تعهد ایجاد شده ناشیبرای

 شود:رویداد نداشته باشد، این وضعیت تنها در موارد زیر واقع می

 الزام قانونی برای تسویه تعهد وجود داشته باشد، یا .الف 

 (.14تعهد عرفی وجود داشته باشد)بند  .ب

 (00)بند شودای شناسایی نمیشود، ذخیرهبرای مخارجی که در آینده جهت انجام فعالیتهای آتی تحمل می -0
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باشد تا مخارجی را برای انجام فعالیت به روش واحد تجاری ممکن است بدلیل ضرورتهای تجاری یا الزامات قانونی، مایل یا ملزم  -3

طریق  تواند ازکه واحد تجاری می آنجا آینده تحمل کند )برای مثال، نصب فیلترهای تصفیه در یک کارخانه سیمان(. از خاص در

ای نیز و ذخیرهن مخارج ندارد آکند، بنابراین تعهد فعلی برای اجتناب اقدامات آتی )مثل تغییر روش عملیات( از مخارج آتی 

 (16)بند کندشناسایی نمی

 (.21احتمال وقوع رویداد بیش از عدم وقوع آن باشد)بند  شود کهخروج منافع اقتصادی درصورتی محتمل تلقی می -9

 (00)بند  داحتمالی را شناسایی کن واحد تجاری نباید بدهی -11

 (00)بند بعید باشد.شود، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی بدهی احتمالی افشا می -00

رود توسط سایر از تعهد که انتظار می بخش آنچنانچه واحد تجاری مشترکاً و متضامناً درقبال یک تعهد مسئولیت داشته باشد،  -00

 (26شود)بند اشخاص ایفا شود بعنوان بدهی احتمالی محسوب می

 (00)بند  منافع اقتصادی محتمل شده است یا خیر شود تا تعیین گردد که آیا خروجبدهیهای احتمالی بطور مداوم ارزیابی می -00

 28یابد)بندهای هرگز تحقق ن شود کهمنجر به شناخت درآمدی ممکن است زیرا واحد تجاری نباید دارایی احتمالی را شناسایی کند. -00

 (32و 

 (.11منافع اقتصادی محتمل باشد)بند شود که ورود دارایی احتمالی زمانی افشا می -17

شود مربوط به اقالم متعددی باشد، تعهد از طریق تعیین وزن هر یک از پیامدهای ممکن گیری میای که اندازهچنانچه ذخیره -06

 (.36ارزش مورد انتظار()بند شود)یعنی توجه به احتمال وقوع آنها برآورد می با

رویداد در این دامنه مشابه سایر رویدادهاست، نقطه هنگامی که پیامدهای احتمالی دارای یک دامنه پیوسته است و احتمال وقوع هر  -00

 (.86گیرد)بند میانی این دامنه بعنوان ذخیره برآوردی مدنظر قرار می

هنگامی که اثر ارزش زمانی پول با اهمیت است، مبلغ ذخیره باید معادل ارزش فعلی مخارج مورد انتظار الزم برای تسویه تعهد  -00

 (00)بند باشد

نیاز برای تسویـه تعهد، رخ خواهد داد، این  افی وجود داشته باشـد که رویدادهای آتی مؤثـر برمبلغ مورداگر شواهد عینی ک -11

 (.41رویدادها باید در تعیین مبلغ ذخیره در نظرگرفته شود)بند 

 (00)بند گیری ذخیره در نظر گرفته شود.سود ناشی از واگذاری مورد انتظار داراییها نباید در اندازه -04

انتظار رود تمام یا بخشی از مخارج مورد نیاز برای تسویه ذخیره توسط شخص دیگری جبران شود، این مبلغ تنها زمانی  چنانچه -00

 (00)بند  از تسویه تعهد توسط واحد تجاری تقریباً قطعی باشد شود که جبران آن پسبعنوان یک دارایی جداگانه شناسایی می

 (06)بند ط با یک ذخیره را پس از کسر مبلغ شناسایی شده برای جبران مخارج ارائه کردتوان هزینه مرتبدر صورت سود و زیان می -00

ای که اگر شخص ثالث به هر دلیل تعهد خود را ایفا گونهدر بیشتر موارد، پرداخت تمام مبلغ موردنظر به عهده واحد تجاری است به -00

شود و مخارج قابل وضعیتی، برای کل مبلغ بدهی ذخیره شناسایی مینکند، واحد تجاری باید کل مبلغ را تسویه کند. در چنین 

شود که جبران آن پس از تسویه تعهد توسط واحد عنوان یک دارایی جداگانه شناسایی می جبران توسط شخص ثالث تنها زمانی به

 (00)بند  تجاری تقریباً قطعی باشد
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رداخت مخارج موردنظر، متعهد به پرداخت آن نخواهد بود و در برخی موارد، واحد تجاری درصورت قصور شخص ثالث در پ در -00

 (41کند )بند ای از این بابت شناسایی نمینتیجه ذخیره

یابد. این دوره با گذشت زمان افزایش می شود، مبلغ دفتری ذخیره در هرمیدرمواردی که برای تعیین مبلغ ذخیره از تنزیل استفاده  -00

 (00)بند  شودسایی میافزایش بعنوان هزینه مالی شنا

 (00)بند  ای شناسایی شودبابت زیانهای عملیاتی آتی نباید ذخیره -06

)بند  عنوان ذخیره شناسایی شود در صورتی که واحد تجاری قرارداد زیانبار داشته باشد، تعهد فعلی مربوط به زیان قرارداد باید به -00

00) 

 (00)بند  شودبدهی وجود دارد که شناسایی می کهرگاه رویدادهایی موجب زیانبـار شـدن قرارداد شود، ی -00

انتظار آن از قرارداد بیش ازمنافع اقتصادی مورد  اجتناب برای ایفای تعهدات ناشیقرارداد زیانبار قراردادی است که مخارج غیرقابل -00

از اجرای  زیان ناشی ”ی اقل اجتناب قرارداد عبارت از حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد یعنقرارداد باشد. مخارج غیرقابل 

 (00)بند  است“ از ترک قرارداد مخارج جبران خسارت ناشی ”و “ قرارداد

برای یک قرارداد زیانبار، واحد تجاری زیان کاهش ارزش داراییهای اختصاص یافته به آن قرارداد را شناسایی  قبل از ایجاد ذخیره -04

 (64)بند کندمی

 تواند مشمول تعریف تجدید ساختار باشد:هایی است که میهایی از رویدادموارد زیر نمونه -00

 فروش یا توقف یک فعالیت تجاری، الف.

بستن مکان فعالیت تجاری در یک کشور یا منطقه یا تغییر مکان فعالیتهای تجاری از یک کشور یا منطقه به کشور یا  . ب

 منطقه دیگر،

 از مدیریت، وتغییر ساختار مدیریت، برای نمونه، حذف یک الیه  .ج

 (60)بند  اهمیتی بر ماهیت و محور عملیات واحد تجاری دارد تجدید سازمان اساسی که اثر با . د

 (60)بند  شود که معیارهای عمومی شناخت ذخایر احراز شودبرای مخارج تجدید ساختار تنها در صورتی ذخیره شناسایی می -00

موجب یک  اینکه واحد تجاری به شود مگرگونه تعهدی ایجاد نمیهیچاز فعالیت تجاری،  رابطه با فروش تمام یا بخشی در -00

 (60)بند  قرارداد فروش ملزم به فروش باشد

ذخیره تجدید ساختار باید تنها شامل مخارج مستقیم ناشی از تجدید ساختار باشد یعنی آن مخارجی که هم برای تجدید ساختار  -00

 (04)بند  مربوط نباشد ضروری است و هم به فعالیتهای جاری واحد تجاری
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 بخش دوم: سواالت چهار گزینه ای:

 تست حسابداری مالی و استاندارد های حسابداری( 0444کدام عبارت صحیح نیست؟ منبع )-1

 الف( ذخایر تعهدات فعلی است و ضرورت خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهدات محتمل است.

 ذخایر قابل انجام باشد ، ذخایر به عنوان بدهی شناسایی میشود. ب( با فرض اینکه برآورد اتکا پذیر برای

 ج( بدهی احتمالی ،تعهدات احتمالی است و وجود تعهدات فعلی واحد تجاری که منجر به خروج منافع اقتصادی میشود باید تایید گردد.

یا برآورد اتکاپذیر مبلغ تعهد امکان پذیر د( ذخایر تعهدات فعلی است که خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد ، محتمل نیست 

 باشد.مین

 x7/08/10ریال بدهی احتمالی در  0044444مبلغ  x7/31/0واحد تجاری الف برای دعوی حقوقی ایجاد شده در   - 0

 3444444رود که واحد تجاری الف مبلغ میرسیدگی به پرونده مربوطه رو به اتمام است و احتمال  x8افشا کرد . در سال 

تست حسابداری مالی و  0444شود؟ منبع )میکدام مورد گزارش  x8ریال جریمه شود . در صورت های مالی سال 

 استاندارد های حسابداری(

 ریال 044444 _بدهی احتمالی ( 0  ریال 0444444 _بدهی احتمالی  (0

 یالر 044444 _ذخیره ( 0   ریال 0444444 _ذخیره  (0

رود در صورت فروش میریال تعهد فعلی دارد . انتظار  1444444مبلغ  ,شرکت الف بابت پاکسازی محیط زیست  - 3

ریال سود حاصل از فروش خواهد داشت . کدام گزینه صحیح  044444دارایی های مرتبط با رویداد فوق واحد تجاری 

 ابداری(تست حسابداری مالی و استاندارد های حس 0444است؟ منبع )

 شودمیریال ذخیره شناسایی  0444444( 0  شودمیریال بدهی احتمالی شناسایی  0444444 (0

 شودمیریال ذخیره شناسایی  044444( 0  شودمیریال بدهی احتمالی شناسایی  044444 (0

 ,ریال تعهد فعلی دارد. بر اساس قرارداد ضمانت فروشنده  0444444بابت تضمین محصوالت خود  ,شرکت آسمان  - 0

ریال از تعهد توسط شرکت دوم قطعی است. کدام مورد در صورت های مالی شرکت آسمان  0444444جبران مبلغ 

 تست حسابداری مالی و استاندارد های حسابداری( 0444صحیح است؟ منبع )

 ریال هزینه 0444444 ,ذخیره  ریال 0444444 (0

 ریال هزینه 0444444 ,ریال دارایی  0444444 ,ریال ذخیره  0444444 (0

 ریال هزینه 0444444 ,ریال ذخیره  0444444 (0

 ریال هزینه 0444444 ,ریال دارایی  0444444 ,ریال ذخیره  0444444 (0

ریال زیان عملیاتی آتی دارد . در ضمن قراردادی منعقد کرده است که مخارج غیرقابل  3444444مبلغ  ,شرکت الف  - 0

ریال است .  6444444ریال و منافع اقتصادی مورد انتظار آن  14444444اجتناب برای ایفای تعهدات ناشی از آن 

 داری مالی و استاندارد های حسابداری(تست حساب 0444شرکت الف کال چه میزان ذخیره باید شناسایی کند؟ منبع )
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0) 00444444              0 )04444444   0)0444444                                  0 )

0444444 

 0/0/80وام بانکی سفیدکوه را تضمین کرده است. به علت وقوع سیل در تاریخ  ,شرکت کوهرنگ  0/0/80در تاریخ  -6

داراییهای شرکت سفید کوه از بین رفته است. داراییهای شرکت سفید کوه بیمه نبوده فلذا هیچگونه  %84تقریبا 

اهنمای جامع کند ؟ )رمیباشد شرکت کوهرنگ با این رویداد چگونه برخورد میخسارتی از بیمه قابل دریافت ن

 بکارگیری استاندارد حسابداری ایران(

 ذخیره میگیرد 00ذخیره میگیرد و برای سال  00برای سال  (0

 ذخیره نمیگیرد 00ذخیره میگیرد و برای سال  00برای سال  (0

 ذخیره میگیرد 00ذخیره نمیگیرد و برای سال  00برای سال  (0

 دذخیره میگیر 00ذخیره نمیگیرد و برای سال  00برای سال  (0

 83معدنی را از دولت اجاره نموده و استخراج سنگ و مواد معدنی را در سال  83شرکت کاشی و سرامیک یزد در سال  -0

سال آینده ذخایر معدن به اتمام رسیده و شرکت بایستی بعد از  0شروع نموده. پیشبینی شرکت بر این است که تا 

ریال برآورد  0044444ه دیگری انتقال دهد. مخارج انتقال اتمام این مدت ماشین آالت و تاسیسات خود را به نقط

 میشود. شرکت با این موضوع چگونه برخورد میکند؟ )راهنمای جامع بکارگیری استاندارد حسابداری ایران(

 ذخیره شناسایی میکند (0

 تنها افشا میکند (0

 نه ذخیره شناسایی میکند و نه افشا میکند (0

 زندمیبه عنوان بدهی ثبت  (0

 

 : پاسخ

 0نکته  -0 .1

 00نکته  – 0 .0

 04نکته – 0 .0

 00و  00نکته  – 0 .0

 00و  00و  06نکته – 0 .0

 0نکته  _ 0 .6

 0نکته  _ 0 .0

 

http://abcbourse.ir/


 

31    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 5 شماره استاندارد:                    ترازنامه خیتار از بعد یدادهایرو: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1385 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما                                 یریغد و یمیعظ تهیه کنندگان:

 

 نکات:                            بخش اول: 

 مالی صورتهای تأیید تاریخ و  ترازنامه تاریخ بین که است نامطلوبی و مطلوب رویدادهای ، ترازنامه تاریخ از بعد رویدادهای نکته اول:

 (3دهد.)بند می رخ

 ارکان سایر یا عمومی مجمع تصویب به انتشار، از بعد را خود مالی صورتهای ملزمند تجاری واحدهای موارد، اغلب در نکته دوم:

 صورتهای آن در که تاریخی نه است، اولیه انتشار برای تأیید تاریخ مالی، صورتهای تأیید تاریخ مواردی، چنین در.  برسانند صالحیتدار

 (5است.)بند شده تصویب شده یاد ارکان توسط مالی

 را خود مالی صورتهای در شده شناسایی مبالغ ترازنامه، تاریخ از بعد تعدیلی رویدادهای انعکاس منظور به باید تجاری واحد نکته سوم : 

 (6کند.)بند  تعدیل

  (   7دهدیک رویداد تعدیلی میباشد.)بند می رخ ترازنامه تاریخ از بعد که مشتری یک ورشکستگی نکته چهارم:

 شرکت ترازنامه تاریخ از قبل های دوره یا دوره برای وابسته و فرعی شرکتهای عمومی مجمع توسط سهام سود تصویب نکته پنجم:

 (7آن،یک رویداد تعدیلی میباشد.)بند با همزمان یا اصلی

 مالی صورتهای در شده شناسایی مبالغ ترازنامه، تاریخ از بعد غیرتعدیلی رویدادهای انعکاس منظور به نباید تجاری واحد نکته ششم:

 (8کند.)بند تعدیل را خود

 ترازنامه تاریخ در بدهی عنوان به را پیشنهادی سهام سود یا ترازنامه تاریخ از بعد مصوب سهام سود نباید تجاری واحد نکته هفتم:

 (12کند.)بند  شناسایی

 اینکه یا شود، اعالم صالحیتدار ارکان توسط آن فعالیتهای توقف یا تجاری واحد انحالل ترازنامه، تاریخ از بعد چنانچه نکته هشتم:

 (12شود.)بند تهیه فعالیت تداوم برمبنای نباید مالی صورتهای گردد، امر این انجام به ناگزیر عمال تجاری واحد

 (14کند.)بند افشا را آن تأییدکنندگان اسامی و مالی صورتهای تأیید تاریخ باید تجاری واحد نکته نهم:

 براوردی چنین انجام اینکه بیان یا آن، مالی اثر از براوردی و رویداد ماهیت.  واحد تجاری باید برای رویدادهای غیر تعدیلی نکته دهم:

 (18کند.)بندنیست را بایستی افشا  پذیر امکان

 (18)بند ترازنامه یک رویداد غیر تعدیلی است. تاریخ از بعد تجاری ترکیب عمده موارد نکته یازدهم:

 (18)بند باشد.میعمده یک رویداد غیر تعدیلی  ساختار تجدید اجرای شروع یا اعالم دوازدهم: نکته
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 تستها:بخش دوم: 

 شود؟)منبع: تالیفی(میکدام گزینه زیر رویداد تعدیلی پس از تاریخ ترازنامه محسوب -1

 الف(ترکیب واحد تجاری با واحد تجاری دیگر       ب(ورشکستگی مشتری که بعد از تاریخ  ترازنامه رخ میدهد

 تش سوزی بعد از تاریخ ترازنامهج(واگذاری کل سهام به سهامداران دیگر              د(از بین رفتن موجودی بر اثر آ

 (00ترازنامه است؟ )منبع: سراسری تاریخ از پس کدام مورد در شمار رویدادهای تعدیلی-2

 الف(تغییر مبنای تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان

 ب(خرید دارایی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری های عمده

 های تولیدی و تجاریج(توقف پیش بینی نشده بخش عمده ای از فعالیت 

 عادی واحد فرعی برای دوره قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آنمید(تصویب سود سهام توسط مجمع عمو

 تست( 2555کدام عبارت صحیح نیست؟)منبع: کرمی-0

 دهدمیو تاریخ تایید صورتهای مالی رخ  الف(رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای مطلوب و نامطلوبی ست که بین تاریخ ترازنامه

 توان به دو گروه رویدادهای تعدیلی ورویدادهای غیرتعدیلی طبقه بندی کردمیب(رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه را 

 کندمیفراهم ج(رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهایی هستند که شواهدی در مورد شرایط موجود بعد از تاریخ ترازنامه 

 د(رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تارخ ترازنامه رویدادی است که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است

 تست(2555کدام یک از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مستلزم تعدیل صورتهای مالی نیست؟)منبع: کرمی-4

 بعد از تاریخ ترازنامه که معامله ان قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده است الف(مشخص شدن عواید حاصل از فروش داراییها

 ب(مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعای خسارت از شرکت بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است

 ج(سود سهام پیشنهادی

 ی باشدد(کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی ازنادرست بودن صورت های مال

 تست(2555شود؟)منبع: کرمیمیکدام یک از موارد زیربه عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی -0

 سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه                   سود سهام پیشنهادی                  

 بله                       الف(                                 بله                            

 ب(                                   بله                                                   خیر

 ج(                                   خیر                                                  بله

 ر                                                 خیر    د(                                    خی
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روز قبل از مجمع منتشر کرد. مجمع  10صورتهای مالی خود را مطابق رویه قانونی،  0/4/31شرکت الفا در  -6

باشد تاریخ تایید میاسفند  23تشکیل و صورتهای مالی تصویب شد. سال مالی شرکت  25/4/31در میعمو

 استاد( تالیفیشود؟)منبع: میلی کدام محسوب صورتهای ما

  29/12/92د(   31/4/91ج(  22/4/91ب(  5/4/91الف(

 

 پاسخ ها:

 4( جواب)ب( نکته:1تست)

 5( جواب)د( نکته:2تست)

 1( جواب )ج( نکته:3تست)

 7( جواب)ج( نکته:4تست)

 7( جواب)د( نکته:5تست)

 2( جواب)الف( نکته:6تست)
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 6 شماره استاندارد:  یمال عملکرد گزارش: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما  فر یصالح محمد و زاده نیام لیاسماع:  تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 حقوق مستقیماً به حسابداری استانداردهای موجب به یابد کهنمی انعکاس دوره سود و زیان درصورت ها تنها در مواردیدرآمدها و هزینه. 1

 (3)بندشود.منظور می سرمایه صاحبان

 (6بند).است عملیاتی هایبردرآمدها و هزینه دوره سود و زیان صورت تمرکز اصلی.  2

 (2بند)کند:می کمک مالی گزارشگری اهداف زیر به طرق به جامع سود و زیان صورت.    1

 واحد تجاری عملکرد مالی هایبا سایر جنبه با آن عملکرد و موارد مرتبط عملیاتی جنبه به مربوط اطالعات ترکیب. 

 واحد  در یک گذاریسرمایه بازده ارزیابی ، برایاساسی مالی سایر صورتهایدر  مندرج با اطالعات همراه که اطالعاتی ارائه

 شود. مفید واقع تجاری

 (2)بند دهد: نشان ترتیب باید موارد زیر را به جامع سود و زیان صورت. 4

 .سود و زیان صورت طبق دوره خالص سود یا زیان .الف

 .تفکیک به شده شناسایی یهاسایر درآمدها و هزینه . ب

 .سنواتی تعدیالت . ج

جدید یا  ارزش تفاوت معادل شده گزارش رسد، سود یا زیان فروش به دارایی ایجاد شود یا آن دارایی یک در ارزش تغییری هرگاه.  5

 (12. )بنداست آن دفتری مبلغ و آخرین دارایی عواید فروش

 جامع سود و زیان صورت باشد، ارائـه سنواتی و تعدیالت دوره خالص سود یا زیان محدود به جامع سود و زیان صورت اجزای هرگاه.   6

 (11.)بندندارد ضرورتی

 (16.)بند منظور شودعملیات در حال تداوم  سود یا زیان باید در محاسبه استثنایی اقالم.7

گردد  منعکس مربوط درآمد یا هزینه سرفصل تحت سود و زیان صورت و ترجیحاً در متن طور جداگانه باید به  استثنایی قلم هر . مبلغ8

 (16)بند 

 (17: )بند از استصورت با اهمیت بودن، استثنایی تلقی شود عبارت  .   نمونه اقالمی که ممکن است در9

 ،زیانهای ناشی از بالیای طبیعیالف.

 ،واحد تجاری فعال در بخشهای شاغل کارکنان جمعی دسته اخراج هایهزینه . ب

http://abcbourse.ir/


 

35    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 ،تجدید سازمان هایهزینه . ج

 ،از فرایند استهالک نامشهود خارج داراییهای بردن هزینه به . د

 ،جاری مقررات شهرها، طبق از محدوده خارج به مزاحم صنایع انتقال زیان .  ه

 ،پرداختی بالعوض و کمکهای دریافتی ایغیرسرمایه بالعوض کمکهای . و

 ،بلندمدت گذاریهایمشهود و سرمایه ثابت داراییهای فروش سود یا زیان . ز

 کاال، و مواد موجودی ارزش و کاهش الوصولمشکوک مطالبات به مربوط غیرمعمول هایهزینه . ح

 ،بلندمدت از پیمانهای ناشی زیانهای برای رمعمولغی هایذخیره . ط

 ،بیمه از شرکتهای خسارت ادعای و فصل از حل مازاد ناشی وجوه . ی

 ، وغیرعادی انتظار و ضایعات ( مورد)عملی معمول ظرفیت به دستیابی از عدم ناشی نشده جذب هایهزینه . ک

 .شرکت یا علیه برله دعاوی و فصل از حل ناشی سود یا زیان .ل

)بند .است گرفته ، تغییر صورتدر آن منظور شود که ایدوره خالص سود یا زیان باید در تعیین حسابداری آثار تغییر در براوردهای. 12

31) 

تغییر مورد نظر حالتی در چنین ،باشد بسیار مشکل است ممکن و تغییر در براورد حسابداری حسابداری تغییر در رویه بین تشخیص گاه. 11

 (17بند)افشا شود. مناسبی گونه و به تلقی تغییر در براورد حسابداری عنوان باید به

. شود بندیطبقه یافتمی انعکاس سود و زیان قبالً در صورت که سرفصلهایی همان باید تحت حسابداری آثار تغییر در براوردهای. 17

 (14)بند 

بعد  هایدر دوره اهمیتی رود اثر بایا انتظار می است جاری در دوره اهمیتی اثر با دارای که تغییر در براورد حسابداری و مبلغ ماهیت.13

 (36)بندباشد، باید افشا گردد. داشته

 (36)بندافشا شود. توضیحی باید در یادداشتهای موضوع این  نباشد، عملی در برآورد تغییر مبلغ تعیین که در صورتی . 14

 محدود به دو نوع از اقالم است: سنواتی تعدیالت. 17

  حسابداری تغییر در رویه 

 (12)بنداشتباه اصالح 

 باید به طریق زیر رفتار کرد: سنواتی تعدیالتبا . 16

 ؛گردد منعکس مالی در صورتهای دوره ابتدای ( انباشته)زیانسود  مانده اصالح باید از طریق آثار تعدیل 

 ؛نباشد امر عملی اینمجدد شود، مگر آنکه نیز باید ارائه مالی صورتهای ایمقایسه اقالم 

 توضیحی ادداشتهایباید در ی حسابداری تغییر در رویه توجیهی و دالیل سنواتی تعدیالت دهندهتشکیل اقالم و ماهیت میزان 

 .(12)بند افشا گردد
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 (11: )بندباشد توجیه قابل حسابداری تغییر در رویه دالیل زیر به گیرد مگر اینکه صورت تغییری حسابداری هاینباید در رویه. 12

 واحد تجاری مالی تر صورتهایمطلوب نظر ارائـه ، ازپیشین جدید بر رویه رویه رجحان 

 شود جدید، الزامی حسابداری یا استانداردهای آمره قوانین موجب تغییر به اینکه یا . 

 سنوات ایمقایسه و ارقام جدید منعکس رویه ، برمبنایجاری سال به مربوط گیرد، ارقام صورت تغییری حسابداری در رویه چنانچه.12

 (44)بند شود.جدد میم جدید ارائـه رویه نیز برمبنای قبل

افشا  مجدد نشود، موضوع ، ارائـهحسابداری تغییر در رویه انعکاس ، جهتساله چندینهایخالصه ، ارقامنبودن عملی دلیل اگر به.    11

 (44)بندگردد.می

 (41)بند   د:ناز موارد زیر باش تواند ناشیمی اشتباهات .74

 ،ریاضی اشتباهات .الف

 ،حسابداری هایرویه در بکارگیری اشتباه . ب

 ،مالی صورتهای تهیه موجود در زمان واقعیتهای گرفتن یا نادیده تعبیر نادرست . ج

 ، واستاندارد حسابداری رویه یک به استاندارد حسابداری غیر رویه تغییر از یک . د

 .موارد تقلب . ه

 (41. )بند گرددمنظور می جاری دوره خالص نباشد، در سود یا زیان اهمیت با که صورتیدر  اشتباهات .اصالح71

گیرد،  انجام جاری سال در سود و زیان آن منظور کردن نباید از طریق که تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی دارند اشتباهاتی اصالح.  77

 (47این اصالح صورت گیرد.)بند ( قبل)هایسال مالی رتهایصو مجدد ارقام باید با ارائـه بلکه

 (47.)بندشودمی منعکس جامع سود و زیان در صورت قلم آخرین عنوان به همچنین اشتباهات از اصالح ناشی سنواتی تعدیالت. 71

 (44:)بندافشا شود مربوط توضیحی یادداشتهای در حقوق صاحبان سهام  شامل موارد زیر باید سایر تغییرات.74

 قانونی اندوخته حساب گردش ، 

 اختیاری اندوخته حساب گردش  

 گردد منظور می سرمایه صاحبان حقوق مستقیماً به حسابداری استانداردهای طبق که اقالمی به مربوط حسابهای 

 سرمایه یا کاهش افزایشاز  ناشی تغییرات  

 (47. )بند یابدمی انعکاس مالی زیر در صورتهای شرح به سرمایه صاحبان حقوق استاندارد تغییرات این موجب به.77

 سرمایه صاحبان حقوق از سایر سرفصلهای انتقالی مبلغ هرگونه ، حساب این گردشو  ( انباشتهسود )زیان سابح 

 استانداردهای طبق که اقالمی به مربوط حسابهای گردش همچنین و  اختیاری هایاندوختهو  قانونی اندوخته حساب گردش 

 گردد.افشا می توضیحی شود در یادداشتهایمنظور می سرمایه صاحبان حقوق ، مستقیماً بهمربوط حسابداری
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 گردد.افشا می توضیحی تهایدر یادداش سهام و صرف سرمایه حساب قبیل از سایر اقالم گردش 

 یانهیچهارگز سواالت: دوم بخش

 تالیفی تهیه کنندگان(( باشد؟می. کدامیک از گزینه های زیر صحیح ن1

 .است و غیر عملیاتی عملیاتی هایبردرآمدها و هزینه دوره سود و زیان صورت تمرکز اصلی. 1

 استانداردهای موجب به طور مشخص به شود کهنمی منعکس سود و زیان صورتدر  ها تنها در مواردیدرآمدها و هزینه. 2

 منظور شود. سرمایه صاحبان حقوقحساب مستقیماً به حسابداری

 ارزش تفاوت معادل شده گزارش رسد، سود یا زیان فروش به دارایی ایجاد شود یا آن دارایی یک در ارزش تغییری هرگاه. 3

 .است آن دفتری مبلغ و آخرین دارایی جدید یا عواید فروش

سود و  صورت باشد، ارائـه سنواتی و تعدیالت دوره خالص سود یا زیان محدود به جامع سود و زیان صورت اجزای هرگاه. 4  

 .ندارد ضرورتی جامع زیان

 

 تالیفی تهیه کنندگان((ه شود؟داد نشان ترتیب به  جامع سود و زیان صورتبایست در می. کدامیک از موارد زیر  2   

 تفکیک. به شده شناسایی هایسایر درآمدها و هزینه، سود و زیان صورت طبق دوره خالص سود یا زیان، سنواتی تعدیالت.  1

 تعدیالت، تفکیک به شده شناسایی هایو هزینه سایر درآمدها، سود و زیان صورت طبق دوره خالص سود یا زیان.   7

 .سنواتی

 سود و زیان صورت طبق دوره صلخا سود یا زیانتفکیک،  به شده شناسایی هایسایر درآمدها و هزینه، سنواتی تعدیالت.   3

 تفکیک به شده شناسایی هایا و هزینهسایر درآمده، سود انباشته، سود و زیان صورت طبق دوره خالص سود یا زیان. 4

 

 باشد؟)تالیفی تهیه کنندگان(می. کدامیک از موارد زیر صحیح ن0

 .منظور شودعملیات در حال تداوم  سود یا زیان باید در محاسبه استثنایی اقالم.  1 

 .گردد منعکسطور جداگانه باید به  استثنایی قلم هر . مبلغ2 

 گردد منعکس مربوط درآمد یا هزینه سرفصل تحت سود و زیان صورت باید ترجیحاً در متن  استثنایی قلم هر . مبلغ3

 .گردد یکجا گزارش طور به تواندمی استثنایی مقالا .  در صورت وجود شرایط خاص مبلغ4

 نندگان(تواند در طبقه اقالم استثنایی قرار گیرد؟)تالیفی تهیه کمی.  کدام  مورد ن4

 واحد تجاری فعال غیر در بخشهای شاغل کارکنان جمعی دسته اخراج هایهزینه. 1

 تجدید سازمان هایهزینه. 2

 کاال و مواد موجودی ارزش و کاهش الوصولمشکوک مطالبات به مربوط غیرمعمول هایهزینه. 3
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 پرداختی بالعوض کمکهایو  دریافتی ایغیرسرمایه بالعوض کمکهای. 4

 

 تالیفی تهیه کنندگان((باشد؟می. کدامیک از موارد زیر صحیح ن0

 یافتمی انعکاس سود و زیان قبالً در صورت که سرفصلهایی همان باید تحت حسابداری آثار تغییر در براوردهای. 1

 .شود بندیطبقه

در  اهمیتی رود اثر بایا انتظار می است جاری در دوره اهمیتی اثر با دارای که تغییر در براورد حسابداری و مبلغ ماهیت. 2

 باشد، باید افشا گردد. بعد داشته هایدوره

 گردد. ناشی“اشتباه اصالح ”و“ حسابداری برآوردتغییر در  ”از شود کهمحدود می اقالمی به  سنواتی تعدیالت. 3

 افشا شود. توضیحی باید در یادداشتهای موضوع این  نباشد، عملی در برآورد تغییر مبلغ تعیین که در صورتی. 4

 توان در رویه های حسابداری تغییر ایجاد کرد؟)تالیفی تهیه کنندگان(می.  در چه صورتی 6

 حد تجاریوا مالی تر صورتهایمطلوب نظر ارائـه ، ازپیشین جدید بر رویه رویه رجحانالف: 

 .شود جدید، الزامی حسابداری یا استانداردهای آمره قوانین موجب تغییر به یا اینکهب: 

 ایمقایسه و ارقام جدید منعکس رویه ، برمبنایجاری سال به مربوط گیرد، ارقام صورت تغییری حسابداری در رویه چنانچهج: 

 شود.مجدد می جدید ارائـه رویه نیز برمبنای قبل سنوات

 . هر سه مورد4    . ب و ج     3        . الف و ج   2      .الف و ب   1

 

 )منبع: تالیفی استاد(ست؟ین مجاز مورد کدام در یحسابدار هیرو در رییتغ.7

 باشد توجیه قابل مالی صورتهای ترمطلوب ارائـه نظر از ،پیشین رویه بر جدید رویه رجحان علت به رویه در تغییر(1

 شود الزامی آمره قوانین موجب به تغییر(2  

 شود الزامی جدید حسابداری استانداردهای موجب به تغییر(3  

 اضافی اطالعات به دستیابی یا بیشتر تجربه حصول جدید، رویدادهای (تغییر به سبب وقوع4 

 و ... (میتست مالی کر2555شود؟ )میبه ماسبق ن.  کدامیک از موارد زیر عطف 0

 . تقلب4.  اصالح اشتباه        3.  تغییر در برآورد         2. تغییر رویه        1    

 

 و ... (میتست مالی کر2555شود؟  )می. کدامیک از موارد زیر اشتباه حسابداری محسوب ن3

 ،حسابداری هایرویه در بکارگیری اشتباه.  1    

 مالی صورتهای تهیه موجود در زمان واقعیتهای گرفتن یا نادیده تعبیر نادرست.  7    
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 استاندارد حسابداری رویه یک به استاندارد حسابداری رویه تغییر از یک.  1    

 .  اشتباهات ریاضی4    

 و ... (میتست مالی کر2555شد؟  )بامی.  کدام عبارت در رابطه با تعدیالت سنواتی صحیح ن15

 . این اقالم مربوط به سنوات قبل است.1     

 شود.میاصالح اشتباه ناشی "و  "تغییر در برآورد حسابداری  "شود که از میمحدود می.  به اقال2    

 شوند.می. در تعدیل سود و زیان انباشته دوره های گذشته منطور 3   

 تواند ناشی از تغییر در رویه حسابداری باشد.می. تعدیل سنواتی 4   

 

 پاسخنامه:

 1.  گزینه 1

 (6)بند 2نادرست است طبق نکته 1گزینه           

 (3)بند 1صحیح است طبق نکته  2گزینه           

 (12)بند 5صحیح است طبق نکته 3گزینه 

 (13ذ)بند 6صحیح است طبق نکته 4گزینه 

 5 صحیح است طبق نکته 2. گزینه 2

 4. گزینه 3

 (16)بند 7صحیح است طبق نکته  1گزینه   

 (     16)بند  8صحیح است طبق نکته  2گزینه 

 (16)بند  8صحیح است طبق نکته  3گزینه  

 (16)بند 8نادرست است طبق نکته  4گزینه  

 1. گزینه 4

 (17)بند 9نادرست است طبق نکته  1گزینه    

 (17)بند 9 صحیح است طبق نکته 4و  3، 2گزینه  

 3.  . گزینه 5

 (34)بند 12صحیح است طبق نکته  1گزینه    

 (36)بند 13صحیح است طبق نکته  2گزینه    
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 (37)بند 15نادرست است طبق نکته 3گزینه 

 (36)بند 14صحیح است طبق نکته  4گزینه    

 1. گزینه 6

 (39)بند 17صحیح است طبق نکته  1گزینه         

 4. گزینه 7

 (11)بند 12صحیح است طبق نکته 1و  1،7گزینه  

 4.  گزینه 8

 3. گزینه 9

 (41)بند 22صحیح است طبق نکته  1گزینه           

 (41)بند 22صحیح است طبق نکته  2گزینه          

 (41)بند 22نادرست است طبق نکته 3گزینه           

 (41)بند 22صحیح است طبق نکته  4گزینه           

 2.  گزینه 12

 (37)بند  15نادرست است طبق نکته  2گزینه       
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 8 شماره استاندارد:  حسابداری موجودی مواد و کاال: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما  فر یصالح محمد و زاده نیام لیاسماع:  تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 دارد. تجاری واحدهای و عملکرد مالی مالی وضعیت و ارائـه در تعیین اهمیتی کاال اثر با و مواد موجودی و انعکاس ارزشیابی .1

 (3)بند شود کهمی اطالق داراییهایی به :کاال و مواد موجودی .2

 شود،می نگهداری واحد تجاری عملیات عادی در روال فروش برای .الف

 ،)کار در جریان ساخت(در فرایند تولید قرار دارد خدمات یا ارائـه محصول منظور ساخت به . ب

 ، و)مواد خام(شودمی و نگهداری شده ، خریداریخدمات یا ارائـه محصول منظور ساخت به . ج

 .)ملزومات مصرفی(شودمیمصرفواحدتجاریفعالیتدرجهتطورغیرمستقیم داردوبهمصرفیماهیت . د

 گیری، اندازهمشابه اقالم یا گروههای اقالم تک تک “فروش ارزش و خالص شده تمام بهای اقل ” کاال باید برمبنای و مواد موجودی.1

 (4)بند شود.

 موارد زیر باشد:کاال باید دربرگیرنده و مواد موجودی شده تمام بهای.4

 مستقیماً به که است و حمل گمرکی و عوارض حقوق از قبیل دیگری مخارج خریـد و هر گونه بهـای شامل: )خرید مخارج 

 (7)بند (گردد می خرید مربوط

 از ثابت سربار تولید )اعم شامل همچنین، گرددمی مربوط تولیدشده اقالم مستقیماً به که است مخارجی شامل: )تبدیل مخارج 

 (9)بند (شود.می واقع خدمات یا ارائه محصول به مواد اولیه تبدیل برای که و متغیر( است

 آن فعلی و شرایط مکان هکاال ب و مواد موجودی رساندن به به طور آشکار که تنها تا میزانی سایر مخارج: )و سایر مخارجی 

 فعالیت در جریان واحد تجاری باشد که (17)بند (شود.موجودیها منظور می شدهتمام از بهای بخشی عنوان به است مربوط

 (6)بند .است شده متحمل آن فعلی و شرایط مکان به کاال یا خدمات رساندن خود، برای معمول

 منعکس سود و زیان در صورت از سود ناخالص و پس عملیاتی هزینه عنوان به وقوع باید در دوره بالاستفاده ظرفیت به مربوط مخارج.7

 .(11)بند شود

اتخاذ برخورد  ، لزومشودمی عنوان شده تمام در بهای سربار خاصی مخارج شمول با عدم رابطه در گاه که از دالیلی یکی.6

 (11)بند  .است کاال و مواد موجودی در ارزشیابی کارانه محافظه

 محصوالت به و یکنواخت منطقی برمبنایی مخارج نباشد، این تشخیص قابل جداگانه هر محصول تبدیل مخارج که در مواردی. 2

 (14)بند یابد.می تخصیص
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 و مبلغ گیریاندازه فروش ارزش خالص به محصوالت رو این این ، ازتـاس اهمیت کم اًـماهیت فرعی والتـوارد، محصـم در اغلب. 2

 .(14)بند شودکسر می اصلی محصول شده تمام از بهای شدهحاصل

باشد  خدماتی نمیزاباید  مخارجی چنین تخصیص بروز کند. مبنای مسائلی است ، ممکنمرکزی دوایر خدماتی مخارج در تخصیص. 1

 (16)بند شود.می ارائه مختلف با عملیات رابطه در که

 شناسایی هزینه عنوان به وقوع شود و در دورهموجودیها منظور نمی شدهتمام در بهای که است از مخارجی هاییموارد زیر، نمونه. 14

 گردد:می

 (. کنترل قابل تولید )ضایعات د، دستمزد و سایر مخارجموا ضایعات به مربوط غیرعادی مبالغ .الف

 پردازش نیاز به که محصوالتی انبارداری در فرایند تولید برای که مخارجی باستثنای انبارداری مخارج . ب

 شود.می انجام بیشتر دارند،

 ندارد.  نقشی فعلی و شرایط مکان موجودیها به در رساندن که سربار اداری . ج

 . (12)بند فروش مخارج . د

 منظور گردد. تبدیل و لذا نباید در مخارج شودنمی مربوط تولید جاری ، مستقیماً بهعملیاتی مدیریت ، برخالفعمومی مدیریت مخارج. 11

 (19)بند 

موارد زیر  شامل روشها شود. اینمی کار گرفته به با آثار متفاوت مختلفی کاال روشهای و مواد موجودی شده تمام بهای حاسبهم .برای17

 :است

 کاال و مواد موجودی شدهتمام بهای از محاسبه است عبارت: وارده از اولین صادره اولین . الف

 (71)بند .است تولیدات خریدها یا آخرین تعداد موجود، بیانگر آخرین که اساس براین 

در مورد واحد  متوسط بهای اعمال مواد و کاال براساس موجودی شدهتمام بهای از محاسبه عبارت:موزون میانگین . ب

 (74)بند است موجودی

 یابد. اینمی اختصاص قلم آن به موجودی از اقالم هر یک مختص مخارج در آن که است روشی: ویژه شناسایی . ج

 (77هستند.)بند  تشخیص صرفنظر از فرایند خرید یا تولید قابل که است مناسب اقالمی برای روش

تعداد  که اساس مواد و کاال براین موجودی شدهتمام بهای از محاسبه است عبارت:وارده از آخرین صادره اولین . د

 (76.)بنداست تولیدات خریدها یا اولین موجود بیانگر اولین

از  بخشی به واحد ثابت ارزش یک کـه اسـاس موادوکاال براین موجودی شدهتمام از بهای است عبـارت:پایه موجودی . ه

 دیگری روش تعداد به براین اضافه شود و موجودیهایمی داده نسبت است شده تعیین از پیش تعداد آن موجودیها که

 (72گردد.)بند می ارزشیابی

یا  “واردهاز اولین صادره اولین”، “ویژه شناسایی” از روشهای کاال باید با استفاده و مواد موجودی شده تمام بهای. 11.فروشی و. خرده

 (71)بند  شود. محاسبه“ موزون میانگین”
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هر  برای شده تعیین از پیش هایهزینه کاال براساس و مواد موجودی شدهتمام بهای از محاسبه است عبارت استاندارد یابیهزینه. 14

 (17)بند دوره

سود  برای کسر درصد معمول به فروش قیمت برحسب مزبور اغلب واحدهای موجود در محوطه فروشیکاالهای خرده درواحدهای.  15

 ( 33)بند شود.می منعکس ناخالص

 گردد:می مواجه با دو مسئله ، واحد تجاریشده تمام بهای برای تقریب تریننزدیک در تعیین. 16

 کاال و موادموجودی ها بههزینه تخصیص برای مناسب روش انتخاب. الف 

 مختلف در زمانهای مشابه اقالم تعدادی که در مواردی مربوط شده تمام بهای محاسبه برای مناسب روش ب. انتخاب 

 (34. )بند است شده یا ساخته خریداری

از انتخاب منصفانه ،قضاوت اعمال باید با ذکر شد، مدیریت(  34بند  )16نکته شماره  (( و )ب)الف در ردیفهای که روشهایی در انتخاب. 17

 (35. )بند کند حاصل اطمینان ترین تقریب ممکن

 (36)بند  ( فروش بهای  - ، بازاریابی و فروشتکمیلمربوط به  مخارج تمام= ) فروش ارزش خالص.  18

 بهایپذیر نباشد اتکا امکان قابل ایگونهبهمختلف دالیل موجودیها به فروش ارزش خالص تعیین که ، هنگامیاستثنایی در شرایط. 19

 (39)بند .باشد فروش ارزش خالص برای قبول قابل تواند تقریبیمی جایگزینی

 ، باشد آن شده تمام بهای کمتر از ،مواد اولیه موجودی فروش ارزش خالص  . اگر:22

 رسد، فروش شودهنوز بتواند با سود بهمی ساخته از مواد مزبور که کاالهایی  :که شرطی به

 (42)بند .یابدنمی کاهش مواد اولیه دفتری مبلغ   آنگاه:

 

 از فرمولهایی توانمی ، اغلب“فروش ارزش خالص به شده تمام بهای ”کاال از  و مواد موجودی ارزش کاهش ذخیره اولیه محاسبه برای. 21

مورد  آتی ، گردشکاال در گذشته فرمولها معموالً عمر کاال، گردش . در ایناست متکی شده تعیین از پیش بر معیارهای کرد که استفاده

 (41)بند .است مورد، منظور شده اقتضای کاال، بنابه تخمینی اسقاط انتظار و ارزش

مذکور  عوامل خواهد بود که دهد، الزم را تشکیل سال پایان از موجودی ، بخشیفروش برای شده نگهداری یدکی قطعات چنانچه. 77

 قرار گیرد: مورد مالحظه طور اخص موارد زیر به ، در چارچوب 41در بند 

 ،است رسیده فروش به تاکنون که مربوط تعداد محصوالت .الف

 ، و طور تخمینی ه، بیدکی قطعه تعویض زمانی فاصله . ب

 رسد(.می فروش به با آن رابطه در یدکی قطعه که محصولی )یعنی مربوط مورد انتظار محصولعمر مفید  . ج

 شواهد موجود در زمان اتکا ترین باید بر قابل ، بلکهبراورد شود فروش قیمت موقتی نوسانات نباید براساس فروش ارزش خالص. 23

 (44)بند باشد. مبتنی موجودیها فروش ارزش خالص براورد مبلغ
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 باشد، شده تمام بهای کمتر از فروش ارزش خالص:رودمی احتمال که موارد اصلی.74

 :حکمفرماست زیر در آن شرایط که است مواردی 

 فروش، قیمت ها یا کاهشهزینه .افزایشالف 

 موجودی، شدن راب.خب 

 محصوالت، شدن ج.ناباب 

 (، و شرکت بازاریابی از استراتژی بخشی عنوان )به زیان به محصوالت و فروش بر ساخت مبنی شرکت میم.  تص د 

   . (45)بند   در تولید یا خرید. اشتباهاتی وقوعه 

 شناسایی هزینه عنوان گردد، بهمی شناسایی درآمد مربوط که ایهباید در دور شده فروخته کاالی و مواد موجودی دفتری مبلغ. 25

 (46)بند شود.

 مرتبط زیانهای و کلیه “فروش ارزش و خالص شده تمام بهای اقل ” قاعده از اعمال کاال ناشی و مواد موجودی ارزش کاهش مبلغ. 26

 (46)بند  کرد. شناسایی هزینه عنوان به مربوط زیانهای یا وقوع ارزش کاهش در دورهکاال را باید  و مواد با موجودی

 در خالص افزایش دلیلبه جاری و در دورهاند  شده ارزیابی شده تمام کمتر از بهای مبلغی به قبل در دوره که مورد موجودیهایی در. 72

 درآمد یا کاهش عنوان باید به جاری در دوره بابت از این افزایشی ، هرگونهیده اندگرد ارزیابی بیشتری مبلغ، بهفروش ارزش

 (46)بند  شود. ( شناساییقبلی کاهش )حداکثر تا حد جبران جاری دوره هزینه

 (42. )بند شودمی شناسایی هزینه عنوان به مربوط مفید دارایی عمر یابد، طیمی تخصیص دارایی سایر حسابهای به که موجودیهایی . 72

 

 یا نهیچهار گز سواالتدوم:  بخش

 کاال عنوان و مواد موجودی در ارزشیابی شده تمام در بهای خاصیسربار  مخارج شمول با عدم رابطه در گاه که از دالیلی یکی .1

 چیست؟)تالیفی تهیه کنندگان(شود، می

 رعایت اصل تطابق( 7   اهمیتاصل اتخاذ  لزوم (1

 رعایت اصل بهای تمام شده( 4  کارانه اتخاذ برخورد محافظه لزوم( 1

تخصیص  محصوالت بهبایستی بر چه مبنایی  مخارج نباشد، این تشخیص قابل جداگانه هر محصول تبدیل مخارج که در مواردی .2

 یابند؟)تالیفی تهیه کنندگان(

 و یکنواخت منطقی برمبنایی( 7  کار و دستمزدبر مبنای ساعات  (1

 بر مبنای مواد استفاده شده(4   بر مبنای بهای تمام شده( 1
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 باشد؟)تالیفی تهیه کنندگان(میتعریف زیر بیانگر کدامیک از روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی کاال  .3

 تعیین از پیش تعداد آن از موجودیها که بخشی به واحد ثابت ارزش یک هـک اسـاس موادوکاال براین موجودی شدهتمام بهای)محاسبه 

 (گرددمی ارزشیابی دیگری روش تعداد به براین اضافه شود و موجودیهایمی داده نسبت است شده

 هـپای ودیـموج (1

 فروشی خرده (7

 ،وارده از آخرین صادره اولین (1

 ،موزون میانگین (4

پذیر  اتکا امکان قابل ایگونهبهمختلف دالیل موجودیها به فروش ارزش خالص تعیین که ، هنگامیاستثنایی شرایطدر  .4

 باشد؟ )تالیفی تهیه کنندگان( فروش ارزش خالص برای قبول قابل تواند تقریبیمیکدامیک از موارد زیر نباشد

 ارزش دفتری (1

 ارزش بازار (7

 هبهای تمام شد (1

 جایگزینی بهای (4

تواند باعث گردد تا خالص ارزش فروش نسبت به بهای تمام کمتر نشان داده شود؟)تالیفی تهیه میکدامیک از موارد زیر  .5

 کنندگان(

 فروش قیمت ها یا کاهشهزینه افزایش (1

 موجودی شدن رابخ (7

 تمحصوال شدن ناباب (1

 همه موارد (4

در  افزایش دلیلبه جاری و در دورهاند  شده ارزیابی شده تمام کمتر از بهای مبلغی به قبل در دوره که مورد موجودیهایی در .6

شناسایی  بایدچگونه  جاری در دوره بابت از این افزایشی ، هرگونهیده اندگرد ارزیابی بیشتری مبلغ، بهفروش ارزش خالص

 گردد؟)تالیفی تهیه کنندگان(

 حاصل از نگهداری موجودی کاالسود  عنوان به  (1

 (قبلی کاهش )حداکثر تا حد جبران جاری دوره هزینه درآمد یا کاهش عنوان به (7

 زیان حاصل از نگهداری موجودی کاال عنوان به (1

 افزایش در ارزش بازار موجودی کاال عنوان به (4
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 (77)کنکور سراسری مصداق کدام مفهوم است؟ "اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار"قاعده  .7

 (محافظه کاری4 (قیمت تمام شده1  (رجحان محتوی برشکل7  (ثبات رویه1

نتایج یکسانی میدر سیستم ادواری ودایها در بکارگیری روش های مختلف ارزیابی موجودی کاالی پایان دوره، کدام یک از روش .8

 (87حاصل خواهد داشت؟ )کنکور سراسری 

 (LIFO( اولین صادره از آخرین وارده)FIFO) 4(اولین صادره از اولین وارده)1 موزون(میانگین 7  (میانگین ساده1

 (89)کنکور سراسری   شود که .................   .میزمانی شناسایی ها . ذخیره کاهش ارزش موجودی9

 (خالص ارزش فروش بیشتر از بهای جایگزینی باشد.1

 باشد.ها موجودی(خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده 7

 بیشتر از بهای جایگزینی آن باشد.ها ( بهای تمام شده موجودی1

 کمتر از خالص ارزش فروش آن باشد.ها ( بهای تمام شده موجودی4

 

روبه رو هستیم استفاده از روش میانگین برای ارزشگذاری موجودی کاال در مقایسه با روش اولین ها . در شرایطی که با افزایش قیمت11

 (77شود موجودی کاالی پایان دوره ................ و سود نیز ................... گزارش شود.)کنکور سراسری میصادره از آخرین وارده باعث 

 بیشتر-(کمتر4  مترک-(کمتر1  کمتر-(بیشتر7  بیشتر-(بیشتر1

 

 :پاسخنامه

 (.11.  )بند 6صحیح است. با توجه به نکته  1گزینه  -1

 (14. )بند 2صحیح است. با توجه به نکته  7گزینه  -7

 (72،  قسمت )ه(. )بند 17صحیح است . با توجه به نکته  1گزینه  -1

 (11. )بند 11صحیح است. با توجه به نکته  4گزینه  -4

 (47. )بند 74به نکته صحیح است . با توجه  4گزینه  -7

 (46. )بند 72صحیح است. با توجه به نکته  7گزینه  -6

صحیح است. )الزم به ذکر است بر اساس استانداردهای حسابداری ایران از قاعده ای مشابه تحت عنوان اقل بهای  4گزینه  -2

 شود.(میتمام شده و خالص ارزش فروش استفاده 

 صحیح است. 1گزینه  -2

 صحیح است. 7گزینه  -1
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 صحیح است. 1زینه گ -82
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 9 شماره استاندارد:  بلندمدت پیمانهای حسابداری: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما  فر یصالح محمد و زاده نیام لیاسماع:  تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 :بلندمدت پیمانهای در حسابداری اصلی مسئله.1

 (1)بند  .(شوداجرا می پیمان موضوع ها عملیاتدوره در آن) که است هاییدوره به پیمان هایدرآمدها و هزینه تخصیص

از داراییها یا  )یا ترکیبی خدمات یا ارائـه مالحظه منفرد قابل دارایی یک ساخت، تولید یا طراحی برای که است : پیمانیبلندمدت پیمان. 2

در  پیمان فعالیت که است عمدتاً چنان پیمان تکمیل برای الزم زمان شود و مدتدهد( منعقد می را تشکیل پروژه تواماً یک که خدمات

 و در انواع زیر است: خواهد شد انجام از یکسال بیش مدتی معموالً در طول پیمان این   گیردقرار می متفاوت مالی هایدوره

 برای ثابت نرخ یا یک پیمان کل برای مقطوع مبلغ پیمانکار با یک آن موجب به که است بلند مدتی : پیمان :مقطوع پیمان 

 کند.می قرار گیرد، توافق تعدیل مشمول خاص موادی براساس است ممکن از موارد در برخی که پیمان هر واحد موضوع

 یا مشخص قبول قابل مخارج آن موجب به که است بلند مدتی : پیمان (بر مخارجمبتنی الزحمهبا حق )پیمان امانی پیمان 

 (8)بند . شود پیمانکار پرداخت نیز به ثابتی الزحمهمزبور یا حق مخارجاز  و درصد معینی پیمانکار تأدیه به پیمان در متن شده

 موارد زیر باشد: حاویباید  درآمد پیمان.1

 ،است قرار گرفته مورد توافق در پیمان که درآمد اولیه مبلغ.الف

 :پیمان عملیات با در ارتباط تشویقی ، ادعا و سایر دریافتهایکار پیمان تغییر در میزان.ب

 درآمد گردد، و موارد منجر به این رود احتمال که تا میزانی . 1

 (2)بند   کرد. گیریاتکا اندازه قابل ایگونهبه موارد را بتوان این . 7       

 (2)بند  شود.می گیریاندازه یا دریافتنی دریافتی ازایمابه منصفانه ارزش به درآمد پیمان.  4

 شود:منظور می در درآمد پیمانبه شروط زیرادعا .  7

 باشد، و کارفرما محتمل ادعا ازسوی قبول که ایگونهباشد، به رسیده ایپیشرفته مرحله به مذاکرات 

 (14)بند  .باشد گیریاندازهقابل اتکا  قابل ایگونهبه مبلغ مورد قبول کارفرما 

 :منظور کرد در درآمد پیمان توانمی به شروط زیررا  تشویقی دریافتهای.  6

 باشد ، محتملبیشتر از آنیا  شده عملکرد تعیین استانداردهای به دستیابی کهشرفت عملیات پیمان تاحدی باشدپی. 

 (11باشد  )بند  گیریاندازهقابل اتکا  قابل ایگونهبه 
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 :(17)بند موارد زیر باشدشامل باید  پیمان مخارج.  2

 شامل: ،است مرتبط مشخص پیمان با یک مستقیماً که مخارجی .الف

 (، مستقیم و نظارت سرپرستی )شامل کار مستقیم 

 مصرفی مواد اولیه ، 

 و  طراحی مستقیم ، مخارجو تجهیزات آالتمواد، ماشین جابجایی ، مخارجو تجهیزات آالتماشین و اجاره استهالک

 ، فنی کمک

 و و تضمینی اصالحی کارهای براوردی مخارج 

 (11)بند ثالث اشخاص ادعا توسط 

 شامل: ،پذیر استامکان جداگانه پیمانهای به آن و تسهیم بوده مشترک پیمانها بین که مخارجی . ب

 بیمه حق، 

 و فنی و کمک طراحی مستقیم غیر مخارج 

 سربار پیمان 

 (14( )بند 11)به شرط تحقق معیار های استاندارد با پیمانها مرتبط استقراض مخارج 

 عمومی اداری مخارج از قبیل مواردیمانند .از کارفرما است مطالبه مشخصاً قابل مفاد پیمان موجب به که سایر مخارجی . ج 

 .(17)بند است قید شده در پیمان طور مشخص به آن جبران که توسعه و مخارج

 (16)بند  .شودنمیمنظور  پیمان مخارج جزء دانست مربوط مشخص پیمان یک یا به پیمانکاری فعالیت به تواننمی را که مخارجی.  2

 حساب بعد، به در دوره از انعقاد پیمان اطمینان یا حصول جاری در دوره انعقاد پیمان ، درصورتاز انعقاد پیمان قبل شدهتحمل مخارج. 1

 شود و پیمان محسوب یافته وقوع آندر  که ایدوره هزینه عنوان به از انعقاد پیمان قبل شدهتحمل مخارج هرگاه. شودمنظور می پیمان

 (.12داد)بند  برگشت پیمان حساب را نباید به مخارجی بعد منعقد گردد، چنین در دوره

 تناسب مورد فعالیت صنعتو  عملیات نوعبا  گیرد که صورت ایگونهباید به واحد تجاری توسط دوره درآمد و هزینه میزان تعیین.  14

 (12)بند  باشد. اشتهد
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11 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (71و  11)بند 

 :روش این شود. طبقمی امیدهن  پیمان تکمیل درصد روش، اغلبپیمان تکمیل میزان براساس دوره درآمد و هزینه شناخت. 17

کار  و سود یا زیان درآمد، هزینه شود و در نتیجهمی داده تطابق از تکمیل میزان آن به نیل جهت شده تحمل با مخارج درآمد پیمان

 (74)بند  یابد.می انعکاس سود و زیان درصورت شده انجام

 (77)بند  گردد.می رود، شناساییمی آن انتظار بازیافت که ایشدهتحمل مخارج تنها تا میزان درآمد پیمان.  11

 .   اگر:14

 (77)بند  شود.می شناساییدوره هزینه عنوان مازاد  فوراً به هرگونهدرآمد پیمان کل<ن  پیما مخارج کل

)بند  شود. شناسایی دوره هزینه عنوان ، فوراً بهمربوط (، باید زیانطبق نکته باالگردد )می زیان منجر به پیمان انتظار رود که هرگاه.  17

74) 

 گیرند:می،  موارد زیر در محاسبه مدنظر قرار پیمان مخارج کل در تعیین.  16

  ترازنامه تا تاریخ مخارج مجموع  

 تکمیل تا مرحله بعدی تخمینی مخارج مجموع  

 تضمینی ، کارهایاصالحی کارهای آتی مخارج  

  (77.  )بند نیست بازیافت قابل پیمان شرایط تحت که مشابهی کارهای هرگونهو 

 شود که:میاتکا براورد  قابل طور به تنها زمانی بلندمدت پیمان ماحصل.   12

 (72)بند  باشد محتمل واحد تجاری درون به پیمان به مربوط آتی اقتصادی منافع جریان 

....اتكا  قابل ايگونه بهرا  بلندمدت پيمان يك ماحصل  هرگاه  

 نتوان برآورد کرد بتوان برآورد کرد:

 كميلت ميزان به )با توجه پيمان كل از درآمد و مخارج مناسبي بايد سهم

( عاليتمورد ف و صنعت عمليات با نوع متناسبو  ترازنامه در تاريخ پيمان

شود. شناسايي درآمد و هزينه عنوان به ترتيب به  

 احتمدا   كد   ايشدد   تحمل مخارج درآمد بايد تا ميزان.الف

 شود، و وجود دارد شناسايي آن بازيافت

شود.شناسايي هزينه عنوان به وقوع بايد در دوره پيمان مخارج.ب  
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 :گیردمی، انجام موارد زیر باشد ربرگیرندهد که از انعقاد پیمانی پس ،واحد تجاریتوسط  پیمان اتکا از ماحصل قابل براوردی.   12

 ،پیمان قرارداد در مورد موضوع طرفین اعمال قابل حقوق .الف

 شود، و مبادله قرار است که ازاییمابه . ب

 (14)بند  .پیمان تسویه و شرایط .نحوهج

 (11)بند  .نیست شده کار انجام کنندهمعموالً منعکس از کارفرمایان دریافتپیشکار و نیز  پیشرفت بابت و دریافتنی دریافتی مبالغ. 11

 شده کار انجام کننده منعکس که پیمان از مخارج بخش گردد، تنها آن تعیین ترازنامه تا تاریخ پیمان شدهتحمل مخارج به با مراجعه تکمیل میزان چنانچه. 74

 (17)بند  گردد.منظور می ترازنامه تا تاریخ پیمان شدهتحمل در مخارج است

 :شودمی تلقی تغییر در براورد حسابداری.   موارد زیر 71

 یا  پیمان اثر تغییر در براورد درآمد یا مخارج 

 (14)بند . ودشمی ناشی پیمان درآمد و مخارج جاری از براوردهای که پیمان اثر تغییر در براورد ماحصل 

 :بیانگر “پیمانها بازیافت قابل مبلغ”   .77

)بند .است کارپیشرفت بابت و دریافتنی دریافتی مبالغ بر کل، (شده درآمد شناسایی عنوان به )که ترازنامه تا تاریخ شده کار انجام مازاد ارزش

12) 
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 بخش دوم: نمونه سواالت 

 )تالیفی تهیه کنندگان(       پیمان به .....................درآمد . 1

 شودمی گیریاندازه یا دریافتنی دریافتی ازایمابه منصفانه ارزش به درآمد پیمان(1

 شودمی گیریاندازه یا دریافتنی دریافتی ازایمابه جاری ارزش به (   درآمد پیمان2

 شودمی های تمام شده پیمان به اضافه مقدار اضافه برآن ثبتب به (   درآمد پیمان3

 شود.می منهای هزینه های تامین مالی ثبت یا دریافتنی دریافتی ازایمابه ارزش به (درآمد پیمان4  

 تهیه کنندگان(:)تالیفی منظور کرد در درآمد پیمان توانرا می تشویقی دریافتهای.   با وجود کدامیک از شروط زیر 2

 باشد. یا بیشتر از آن، محتمل شده عملکرد تعیین استانداردهای دستیابی به الف. پیشرفت عملیات پیمان تاحدی باشدکه

 باشد . گیریاتکا قابل اندازه قابل ایگونهب. به        

 باشد. ریگیاتکا قابل اندازه قابل ایگونهمبلغ مورد قبول کارفرما بهج.        

 . ب و ج4. الف و ب و ج           3.   الف و ج          2.  الف و ب          1

 )تالیفی تهیه کنندگان( باید شامل موارد زیر باشد: پیمان .    مخارج3

 ،ا ست مرتبط مشخص پیمان مستقیماً با یک که مخارجی     .الف

 ،وپذیر استامکان جداگانه پیمانهای به آن و تسهیم بوده مشترک پیمانها بین که مخارجی . ب

  از کارفرما است مطالبه مشخصاً قابل مفاد پیمان موجب به که ج.      سایر مخارجی        

 . الف و ب و ج4. ب و ج                3.  الف وج                2.  الف و ب           1

 باشد؟)تالیفی تهیه کنندگان(میک از موارد زیر صحیح ن.  کدامی4

 شود.منظور نمی پیمان مخارج جزء دانست مربوط مشخص پیمان یک یا به پیمانکاری فعالیت به تواننمی را که ( مخارجی1

 تناسب مورد فعالیت و صنعت عملیات با نوع گیرد که صورت ایگونهباید به واحد تجاری توسط دوره درآمد و هزینه میزان (  تعیین2

 باشد. داشته

 گردد.می رود، شناساییمی آن انتظار بازیافت که ایشدهتحمل مخارج تنها تا میزان (  درآمد پیمان3

 شود. پیمان شناسایی هزینه عنوان ، فوراً بهمربوط گردد، باید زیان زیان منجر به پیمان انتظار رود که (   هرگاه4

 گیرند: )تالیفی تهیه کنندگان(میپیمان، کدامیک از موارد زیر در محاسبه مد نظر قرار ن مخارج کل .  در تعیین0

  ترازنامه تا تاریخ مخارج (   مجموع1    

  تکمیل تا مرحله بعدی تخمینی مخارج (  مجموع7 

  تضمینی ، کارهایاصالحی کارهای آتی (  مخارج1  

 باشدمی بازیافت قابل پیمان شرایط تحت که مشابهی کارهای ( هرگونه4

http://abcbourse.ir/


 

53    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

.  آن بخش از مخارج تحمل شده پیمان که با فعالیت آتی آن مرتبط است، به شرط اینکه بازیافت آن محتمل باشد باید به 6

 (03.......  شناسایی و تحت سرفصل ........................ طبقه بندی شود. )کنکور سراسری عنوان.................

  پیش دریافت ها –(دارایی 2    ذخایر -(دارایی1

 پیمان در جریان پیشرفت -( دارایی4  پیمان در جریان پیشرفت-(بدهی3

 

 و ...(میتست مالی،کر 2555اتکا برآورد کرد.................... .).  هر گاه ماحصل یک پیمان بلندمدت را نتوان به گونه ای قابل 7

 شود.می(سود شناسایی ن2     شود.می(درآمد شناسایی ن1

 گیردمیبادرآمدصورت نها (تطابق هزینه4 (مخارج پیمان بایددردوره وقوع به عنوان زیان شناسایی شود.3

 

 و ...(میتست مالی،کر 2555) ؟نیست. کدام عبارت صحیح 0

 شود.می( درآمد پیمان به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری 1

 (مبلغ درآمدپیمان از زمان شروع پیمان تا زمان تکمیل آن ثابت است و تغییرپذیر نیست.2

 آحاد بها افزایش یابد.(مبلغ درآمد مورد توافق در یک پیمان مقطوع ممکن است به موجب مفاد پیمان، ازجمله تعدیل 3

 یابد.می(در مواردی که پیمان مقطوع متضمن نرخ ثابت برای هرواحد محصول است، با افزایش تعداد واحدها درآمد پیمان افزایش 4

 

 و ...(میتست مالی،کر 2555) ؟نیست. کدام عبارت صحیح 3

ورد کرد باید سهم مناسبی از درآمد و مخارج کل پیمان باتوجه به (هرگاه بتوان ماحصل یک پیمان بلند مدت را به گونه ای قابل اتکا برآ1

 میزان تکمیل پیمان درتاریخ ترازنامه به عنوان درآمد وهزینه شناسایی شود.

(تعیین میزان درآمد وهزینه دوره توسط واحد تجاری باید به گونه ای صورت گیرد که با نوع عملیات و صنعت مورد فعالیت تناسب 2

 .داشته باشد

 و درآمدهای پیمان است.ها (مزیت روش درصد تکمیل پیمان پیروی آن از اصل تطابق هزینه3

 (درآمد و هزینه پیمان درجریان پیشرفت، باید تنها در صورت سود و زیان جامع انعکاس یابد.4

 

 و ...(میمالی،کرتست  2555تواند باشد؟  )می. کدامیک از موارد زیر منعکس کننده کار انجام شده پیمان 15

 (مخارج تحمل شده پیمان2   (مبالغ دریافتی بابت پیشرفت کار1

 (پیش دریافت از کارفرمایان4   ( مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت کار3
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 پاسخنامه:

 (8)بند  4صحیح است. طبق نکته  2.  گزینه 1

 (11)بند  6صحیح است. طبق نکته  1.  گزینه 2

 (7)بند  3نکته  صحیح است. طبق 4.  گزینه 3

 (24)بند  15.  طبق نکته 4.  گزینه 4

 (16)بند  8صحیح است طبق نکته  1گزینه 

 (18)بند12صحیح است طبق نکته  2گزینه 

 (22)بند  13صحیح است طبق نکته  3گزینه 

 (24)بند  15نادرست است طبق نکته  4گزینه 

 (25)بند  16. گزینه الف، ب و ج صحیح است طبق نکته 5

 16ه د نادرست است طبق نکته گزین

 صحیح است. 4. گزینه 6

 .11صحیح است. با توجه به نکته  2.گزینه 7

 تواند تغییر کند.می. مبلغ پیمان 2. گزینه 8

 (22. )بند 12. باتوجه به نکته 4. گزینه 9

 صحیح است. 2.گزینه 12
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 12 استاندارد:شماره    حسابداری کمکهای  بالعوض: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1386 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  سیاوش نامنی -مصطفی خسروآبادی-حسین نظری-مهران آشوری تهیه کنندگان:

 

 نکات: اول بخش

یا  واحد تجاری یک برای اقتصادی مزیتهای کردن منظور فراهم به دولت توسط که است از عملیاتی عبارت دولت کمک (1

 . (1)بند شودمی انجام معین و مقررات قوانین چارچوب در تجاری از واحدهای مشخص گروهی

از واحد  آن از خروج یا جلوگیری واحد تجاری به دارایی انتقال شکل به دولت از کمکهای است عبارت دولت بالعوض کمکهای (2

 . (1)بند واحد تجاری فعالیتهای به ، مربوطیا آینده ، درگذشتهشرایط برخی رعایت قبال در تجاری

 :(6 بند)است متفاوتی اشکال دارای اهداف و ماهیت لحاظ از که دولتبالعوض کمکهای ازیی مثالها (3

 تجاری واحدهای از تعطیل یا جلوگیری و جنگ طبیعی از حوادث ناشی خسارات جبران جهت دولت بالعوض کمکهایالف( 

 خدمات کنندهارائه دولتی شرکتهای زیان و یا جبران محصول خرید مواد یا فروش با بهای در رابطه پرداختی هاییارانهب( 

 عمومی

 مشهود ثابت داراییهای و اهدای عمرانی طرحهای ایجاد شده داراییهای از محل کمکج( 

 تابعه نیرو و شرکتهای وزارت به اعطایی گمرکی معافیتهای، دریافتی تسهیالت شده و سود تضمین اصلد( 

 (3)بند  شود :می زیر شناسایی احراز شرایط درصورت دولت بالعوض کمکهای( 4

از واحد  آتی اقتصادی منافع خروجی جریان یا کاهش واحد تجاری درون به بالعوض با کمک مرتبط آتی اقتصادی منافع . جریانالف

 باشد،  محتمل تجاری

 باشد،  گیریاندازه اتکا پذیر قابل ایگونهبه بالعوض کمک . مبلغ ب

 باشد، و  گیریاندازه قابلاتکا پذیر  ایگونهبه دریافتی بالعوض با کمک مرتبط . مخارج ج

 باشد.  وجود داشته بالعوض کمک مصرف به مربوط شرایط با اجرای در رابطه معقولی د . اطمینان

 رعایت کمک دریافت شرایطکهد گردمی تلقی محتمل زمانی آتی اقتصادی منافع ورودی ، جریاندولت بالعوض با کمکهای رابطه در(5

 (11)بند باشد وجود داشته معقولی اطمینان آن دریافت به و نسبت شده

 حمایت یا برای قبلی بینیبا پیش درآمد واحد تجاری ها یا کاهش، هزینه زیان منظور جبران به بالعوض کمک که در مواردی (6

 سود و زیان کمکها را باید در صورت شود ، ایناعطا می آن قبلی شدهتحمل مخارج و جبران اضطراری در شرایط واحد تجاری مالی

 (18. )بند کرد گردد ، شناساییمی وصول قابل دوره در آن که ایدوره
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 کاهش منظور جبران یا به مشخص بلندمدت دوره یک طی واحد تجاری عمومی فعالیتهای مالی تأمین جهت که بالعوضی کمک (7

گردد و می دریافت دوره با آن درارتباط که ایدوره سود و زیان شود ، باید در صورتاعطا می واحد تجاری و یا آتی درآمد جاری

 (18. )بند گردد شود ، شناساییمی وصول قابل در آن که ایدوره سود و زیان ، درصورت مربوط دوره نبودن مشخص درصورت

 تعهدات که گردد و نیز کمکهاییاعطا می واحد تجاری به ثابت داراییهای به قبلی وارده خسارات جبران عنوان به که هاییکمک (0

 گردد ، شناساییمی وصول قابل دوره در آن که ایدوره سود و زیان باشد،در صورت یا دیگر وجود نداشته آنها ایفا شده هب مربوط

 (13شود)بند می

 :نگردد مطالبه اعطاکننده توسط بالعوض با کمک مرتبط غیرجاری دارایی عین هرگاه (15

 ؛گرددمی بدهی حذف ( موجببالعوض کمـک نیافتـه تخصیص موجود )حصـه یبدهـ تا میـزان کمک بازپرداخت  

 افزایش مشهود، موجب ثابت داراییهای شناخت با معیارهای انطباق رابطه، درصورت این در پرداخت مـازاد قابـل هرگونـه 

 .شودمی شناسایی هزینه عنوان فوراً به صورت خواهد شد و در غیر این مربوط دارایی شده ثبت در مبلغ

 شناسایی هزینه عنوان و فوراً به شده شد ، تعیینمی محاسبه تاریخ تا آن نبود کمک درصورت که اضافی انباشته استهالک 

 (18) بند گرددمی

 :باشد با کمک مرتبط غیرجاری دارایی عین برگشت متضمن بالعوض استرداد کمک چنانچه(00

 شود؛میحذف ( از حسابها بالعوض کمک نیافته تخصیص )مانده مربوط و بدهی بلندمدت دارایی دفتری ارزش 

 سود و زیان در صورت اعطاکننده مورد مطالبه احتمالی اضافی مزبور و نیز مبالغ حسابهای موجود بین تفاوت هرگونه 

 (13بند ) گردد می شناسایی

 و فعالیت اقتصادی توسعه بر عملیات بنیادی صورت عموماً به که غیرجاری داراییهای تحصیل جهت دریافتی بالعوض کمکهای (02

 "اهدایی سرمایه"یا  "دولت سرمایه افزایش" از قبیل عناوینی تحت سرمایه صاحبان حقوق باشد در بخشمؤثر می واحد تجاری

 (21)بند شود. می منعکس

 

 یا نهیچهارگز سواالت: دوم بخش

یا  قبلی بینیبا پیش درآمد واحد تجاری ها یا کاهش، هزینهزیان منظور جبران به بالعوض کمک که مواردیدر  .1

 شود ، اینمی اعطا آن قبلی شدهتحمل مخارج و جبران اضطراری در شرایط واحد تجاری مالی حمایت برای

 :کمکها را باید

 الف( به حساب عملیاتی دوره منظور کرد

سود و  ، درصورت مربوط دوره نبودن مشخص گردد و درصورتمی دریافت دوره با آن درارتباط که ایدوره سود و زیان در صورتب( 

 د .کر شود ، شناساییمی وصول قابل در آن که ایدوره زیان

 کرد . گردد ، شناساییمی وصول قابل دوره در آن که ایدوره سود و زیان در صورتج( 

 د( به عنوان درآمد تحقق نیافته در بخش حقوق صاحبان سرمایه منعکس کرد.
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 یا به مشخص بلندمدت دوره یک طی واحد تجاری عمومی فعالیتهای مالی تأمین جهت که بالعوضی کمک .2

 :شود ، بایداعطا می واحد تجاری و یا آتی درآمد جاری کاهش منظور جبران

 الف( به حساب عملیاتی دوره منظور کرد

سود و  ، درصورتمربوط دوره نبودن مشخص گردد و درصورتمی دریافت دوره با آن درارتباط که ایدوره سود و زیان در صورتب( 

 د .کر شود ، شناساییمی وصول قابل ر آند که ایدوره زیان

 کرد . گردد ، شناساییمی وصول قابل دوره در آن که ایدوره سود و زیان در صورتج( 

 د( به عنوان درآمد تحقق نیافته در بخش حقوق صاحبان سرمایه منعکس کرد.

و  در قوانین مندرج حسابداری رویه طبق ،غیرجاری داراییهای تحصیل جهت دریافتی بالعوض . کمکهای 3

 ، چگونه در ترازنامه منعکس میشود؟آمره مقررات

 الف( تحت عنوان افزایش سرمایه دولت در بخش بدهیها

 ب( تحت عنوان سرمایه اهدایی در بخش حقوق صاحبان سرمایه

 ج( تحت عنوان تعهدات مرتبط با کمک بالعوض در بخش بدهیها

 تعهدات مرتبط با کمک بالعوض در بخش حقوق صاحبان سرمایه د( تحت عنوان

 

 پاسخنامه:

   12. نکته 4گزینه  .0سوال   7. نکته 2گزینه . 2سوال  6. نکته 3گزینه  .1سوال 
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 11شماره استاندارد:    دارایی های ثابت مشهودعنوان استاندارد: 

                      1درس:  حسابداری پیشرفته   1/1/1836تاریخ الزم االجرا: 

 استاد راهنما: دکتر ابراهیمی  نژادتهیه کنندگان: مهسا آقا محمدی، هنگامه ناییج

 

 بخش اول: نکات

واگذاری آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی ازجمله جریانهای نقدی ناشی از  نقدی خالص جریانهای فعلی ، ارزش اقتصادی ارزش. 1

 (5نهایی آن است.) بند 

تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج برآوردی واگذاری برآوردی  است که واحد تجاری در حال حاضر می باقیمانده ، مبلغ . ارزش2

 (5بدست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد .)بند 

 (5آن است.)بند  از کسر ارزش باقیمانده بهای تمام شده پس جایگزین یا سایر مبالغ دارایی شده تمام های.مبلغ استهالک پذیر، ب8

 (5که بیشتر است. )بند هرکدام دارایی، یک اقتصادی یا ارزش فروش ارزش . مبلغ بازیافتنی برابر است با خالص4

در ترازنامه  مبلغ آن ، به انباشته مربوط ارزش کاهش و زیان انباشته از کسر استهالک پس دارایی که .مبلغ دفتری برابر است با مبلغی5

 (5شود.)بند منعکس می

 (5باشد. )بندمی. ناخالص مبلغ دفتری، بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای تمام شده 6

 شود که:عنوان دارایی شناسایی می زمانی به.مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود، تنها 7

 جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد، و الف.

 (6گیری باشد.)بند ای اتکاپذیر قابل اندازهبهای تمام شده دارایی به گونه . ب

شود که مخارج انجام شده موجب بهبود دفتری دارایی اضافه می. مخارج بعدی مرتبط با دارایی ثابت مشهود تنها زمانی به مبلغ 3

ای که شواهد کافی مبنی بر وقوع جریان منافع اقتصادی گونهوضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد، به

 (11از این مخارج به درون واحد تجاری وجود داشته باشد.)بند  ناشی

وزمره تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده . مخارج ر9

 (12گردد. )بند عنوان هزینه شناسایی می شود، معموالً در زمان وقوع، بهاولیه آن انجام می

 (:16اجزای بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود)بند . 11و11

 مت خرید شامل عوارض گمرکی و مالیاتهای غیر قابل استردادخرید،پس از تخفیفات تجاری.قی 

 از شود.، میکه برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل میهرگونه مخارج مرتبط مستقیم یا غیر مستقی

 قبیل:

o  اند.مشهود مشارکت داشتههزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت 
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o سازی محل نصب،مخارج آماده 

o ،مخارج حمل و نقل اولیه 

o ،مخارج نصب و مونتاژ 

o های تولید شده رخالص عواید حاصل از فروش اقالم تولید شده )نظیرنمونهازکس مخارج تولید آزمایشی دارایی، پس

 هنگام آزمایش تجهیزات(،

o ای، والزحمه خدمات فنی و حرفهحق 

 (.17ای)بندهای سرمایهبرداری مانند حقوق مدیر پروژهسربار عمومی مرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهرهمخارج 

 برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن. 

  

برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن از بابت سازی و .اجزای بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود شامل برآورد اولیه مخارج پیاده12

شود. در زمان تحصیل دارایی، این مخارج و تعهد مرتبط با آن براساس ارزش فعلی تعهدی است که در زمان تحصیل دارایی تقبل می

 8گردید. )بند ها منظور میشود. طبق استاندارد قبلی از بابت مخارج مزبور، طی عمر مفید دارایی، ذخیره الزم در حسابگیری میاندازه

 تغییرات اصلی(

شود و مخارج غیرعادی میشود، هرگونه سود داخلی حذف می ساخته واحد تجاری توسط که داراییهایی شده تمام بهای . در تعیین18

 تمام در بهای احتساب شود، قابلمی ملتح واحد تجاری توسط دارایی یک با ساخت در رابطه که شده تلف مواد، دستمزد و سایر منابع

 (21نخواهد بود.)بند  دارایی آن شده

شود، باید . در مواردی که یک دارایی ثابت مشهود در معاوضه با دارایی غیرپولی یا ترکیبی از داراییهای پولی و غیرپولی تحصیل می14

 (28وضه فاقد محتوای تجاری باشد. )بند گیری و شناسایی شود مگر اینکه معابه ارزش منصفانه اندازه

. چنانچه به دلیل ماهیت تخصصی داراییهای ثابت مشهود و نیز این امر که اقالم مذکور عمدتاً به صورت بخشی از یک واحد تجاری 15

بهای جایگزینی  شود، شواهدی درخصوص ارزش بازار آنها وجود نداشته باشد، آن اقالم بهفعال و نه به صورت جداگانه، فروخته می

 (81شود.)بند مستهلک شده ارزیابی می

. بهای جایگزینی مستهلک شده یک ساختمان متشکل از ارزش بازار زمین مربوط باتوجه به استفاده فعلی آن و همچنین بهای 16

 (82جایگزینی مستهلک شده برآوردی ساختمان آن است.)بند 

 تعلق آن مزبور به دارایی که برای طبقه ای اقالم تمام شود ، تجدید ارزیابی ود تجدید ارزیابیمشه ثابت از داراییهای قلم یک . هرگاه17

 (84.)بند  است دارد، الزامی

.تجدید ارزیابی همزمان اقالم یک طبقه دارایی ثابت مشهود، به آن دلیل ضرورت دارد که از ارزیابی اختیاری داراییها و گزارش آنها در 13

 (86شود، اجتناب گردد. )بند تهای مالی که منجر به اختالط بهای تمام شده تاریخی و ارزشهای منصفانه در تاریخهای متفاوت میصور

( از تجدید ارزیابی ناشی نیافته تحقق )درآمد غیرعملیاتی آن تجدید ارزیابی مشهود درنتیجه ثابت دارایی یک دفتری مبلغ . افزایش19

 شود و در صورتمی بندیطبقه سرمایه صاحبان از حقوق بخشی عنوانبه و در ترازنامه ثبت مازاد تجدید ارزیابی عنوان اً تحتمستقیم
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 اییشناس هزینه عنوانبه باشد که از تجدید ارزیابی ناشی قبلی کاهش یک مزبور عکس افزایش یابد. هرگاهمی انعکاس جامع سود و زیان

 سود و زیان درآمد به عنوانباید به دارایی با همان در رابطه شده شناسایی قبلی هزینه تا میزان افزایش این صورت،، درایناست گردیده

 (89منظور شود.) بند  دوره

 مزبور عکس کاهش شود. هرگاهمی شناسایی هزینه عنوانبه آن تجدید ارزیابی مشهود درنتیجه ثابت دارایی یک دفتری مبلغ . کاهش21

 باید تا میزان کاهش صورت، این، درایناست منظور شده مازاد تجدید ارزیابی حساب به باشد که از تجدید ارزیابی ناشی قبلی افزایش یک

یابد  انعکاس جامع سود و زیان منظور گردد و در صورت دید ارزیابیمازاد تج بدهکار حساب به دارایی همان به مربوط مازاد تجدید ارزیابی

 (41شود.) بند  شناسایی هزینه عنوانبه و باقیمانده

گردد. از آنجا که عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می . مازاد تجدید ارزیابی به21

موجب قانون تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که بهمازاد مزبور درآمد 

 (41تجویز شده باشد.) بند 

شود، . در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود )زیان( انباشته منظور می22

بر بهای تمام شده تاریخی آن  بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهالک مبتنی زاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهالک مبتنیمبلغ ما

 (42است.) بند 

اهمیت و عمر مفید یا الگوی  . چنانچه بهای تمام شده هر جزء یک دارایی ثابت مشهود در مقایسه با کل بهای تمام شده آن دارایی با28

 (48اهمیت باشد، آن جزء باید بطور جداگانه مستهلک شود.) بند  ب منافع اقتصادی از آن متفاوت از سایر اجزای باکس

 به نیز را دارایی آن باقیمانده کند،می مستهلک جداگانه بطور را مشهود ثابت دارایی یک اجزای از برخی تجاری واحد که مواردی در . 24

 (44)بند.نیست اهمیتبا جداگانه بطور که است اجزایی شامل دارایی باقیمانده. نمایدمی مستهلک جداگانه طور

 (45. مبلغ استهالک هر دوره باید در صورت سود و زیان منعکس شود مگر اینکه در مبلغ دفتری دارایی دیگری منظور گردد.) بند 25

لغ دفتری کمتر باشد، حتی اگر ارزش منصفانه دارایی بیش از شود که ارزش باقیمانده از مب. استهالک دارایی تا زمانی شناسایی می26

 (49کند.)بند مبلغ دفتری آن باشد. تعمیر و نگهداری دارایی ضرورت استهالک آن را نفی نمی

شروع  برداری است،. استهالک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط الزم برای بهره27

عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات  با 81شود و از تاریخی که بر اساس استاندارد حسابداری شماره می

شود یا تاریخ برکناری بندی میعنوان نگهداری شده برای فروش بر طبقه قالب یک مجموعه واحد، به طور مستقل یا در شده، به متوقف

طور موقت بالاستفاده یا غیرفعال گردد  که دارایی به شود. بنابراین در زمانیواگذاری آن، هرکدام زودتر باشد، متوقف میدائمی یا 

 (51شود مگر اینکه کامالً مستهلک شده باشد.) بند استهالک آن متوقف نمی

 در الگوی مالحظه تغییر قابل لی بازنگری شود. در صورتباید حداقل در پایان هر دوره ما دارایی برای مورد استفاده استهالک روش. 23

باید به  تغییری باید تغییر یابد. چنین استهالک جدید، روش الگوی انعکاس ، جهتمربوط آتی مورد انتظار دارایی اقتصادی منافع مصرف

 (57شناسایی شود.)بند “ گزارش عملکرد مالی” ن با عنوا 6عنوان تغییر در برآورد حسابداری محسوب و طبق استاندارد شماره 
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. در روش خط مستقیم ، نزولی ساده و نزولی مضاعف همواره نرخ استهالک درهرهر سال و سالهای بعد ثابت و یکسان است ، اما در 29

ینه زهستیم ه روش مجموع سنوات نرخ استهالک دارایی در هر سال با سال بعد متفاوت است ،لذا در روش مجموع سنوات ملزم

 (53)بندشود.میاستهالک یک سال را به طور کامل حساب کنیم سپس آن بخش از هزینه استهالک که مورد نیاز است از آن جدا 

 (61شود.)بند آنها وجود دارد، زیان کاهش ارزش شناسایی نمی برگشت احتمال داراییها که در ارزش موقت . از بابت کاهش81

که وصول آن محتمل و مبلغ آن ای جبران خسارت وارده به داراییهای ثابت مشهود توسط اشخاص ثالث باید در سود و زیان دوره. 81

 (69شود، شناسایی گردد.)بند گیری میای اتکاپذیر قابل اندازهگونهبه

از واگذاری دارایی و مبلغ دفتری  خالص ناشیاز حذف یک دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت بین عواید  سود یا زیان ناشی . 82

 (74آن تعیین شود.) بند 

شود. چنانچه پرداخت ازای دریافتی یا دریافتنی بابت واگذاری دارایی ثابت مشهود، در ابتدا به ارزش منصفانه شناسایی میمابه . 88

شود. تفاوت بین مبلغ اسمی قدی آن شناسایی میازای دریافتنی معادل قیمت نهای آتی موکول شود، مابهبابت آن قلم به دوره

کننده بازده مؤثر مبلغ دریافتنی است، متناسب با گذشت زمان و باتوجه ازای دریافتنی و معادل قیمت نقدی دارایی که منعکسمابه

 (75د شود.)بنعملیاتی( شناسایی می عنوان درآمد سود تضمین شده )غیربه مانده اصل طلب و نرخ بازده مؤثر به

 

 تست ها -بخش دوم

 میلیون ریال خریداری کرده است. سایر مخارج به شرح زیر است: 811شرکت نهاوند ماشین آالتی به مبلغ  -0

 میلیون ریال   21                                          مخارج آماده سازی محل نصب

 میلیون ریال   11                                                 حق الزحمه فنی مهندسان

 میلیون ریال    3                                              مخارج راه اندازی و افتتاح

 میلیون ریال  15                                                              مخارج نصب

 میلیون ریال   9                    تی مربوط به تامین مالی خریدسود تضمین شده آ

 بهای تمام شده این ماشین آالت چند میلیون ریال است؟

 (36)سراسری    362( 4   358( 8   345( 2  381( 1

مفید ریال خریداری نمود. عمر  5ر111ر111ماشین آالتی به بهای تمام شده  0381شرکت خیام در ابتدای سال  -2

شرکت عمر مفید براوردی  0384ریال می باشد. در اواخر سال  0ر111ر111سال و ارزش اسقاط آن  01براوردی ماشین 

تعیین نمود. هزینه استهالک برای سال مالی منتهی به  211ر111سال تقلیل داده و ارزش اسقاط را  8اولیه را به 

 روش خط مستقیم مستهلک می شوند.(چند ریال خواهد بود؟ )این ماشین آالت به  29/02/84

 (36)سراسری  311ر111( 4  611ر111( 8  511ر111( 2  431ر111( 1
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ریال خریداری کرد. عمر  4101110111ماشین آالتی به بهای تمام شده  0/01/0376شرکت سازه پویش در تاریخ -3

سال براورد  8مر مفید دارایی ع 0/0/0380سال و روش استهالک خط مستقیم است. در تاریخ  01مفید براوردی 

 پس از این تغییر در براورد چند هزار ریال است؟ 0380هزینه استهالک سال  شد. 

1 )2511  2 )2375  8 )8111  4 )4213   

 (37)سراسری 

خریداری کرد. این ماشین  0385میلیون ریال در ابتدای سال  311شرکت فرضی ماشین آالتی را به بهای تمام شده -4

روش  0387شود. در سال میسال و ارزش  اسقاط صفر مستهلک  5آالت به روش مجموع  ارقام سنوات با عمر مفید 

صادی مورد انتظار  این ماشین آالت به خط مستقیم تغییر استهالک به دلیل تغییر قابل مالحظه در الگوی مصرف منافع اقت

 چند میلیون ریال گزارش خواهد شد؟ 0387کرد. با توجه به تغییر روش استهالک، هزینه استهالک سال 

 (              88)سراسری 

1)24  2)86  8)41  1)61 

ای ثابت مشهود، چنانچه افزایش در ارزش، عکس در ارتباط با نحوه برخورد با تغییردر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی ه-5

 (89)سراسری کاهش قبلی باشد مبلغ افزایش...............

 شود.می(شناسایی ن1

 شود.می(به هزینه منظور 2

 شود.می(به مازاد تجدید ارزیابی منظور 8

 شود.می(تا میزان کاهش قبلی در آمد شناسایی شده و بقیه به مازاد تجدید ارزیابی منظور 4

میلیون ریال  5سال و ارزش اسقاط آن  01برای استفاده خریداری شده است. عمر خودرو  0/0/0382اتومبیلی در تاریخ -6

میلیون ریال  6 "روش مجموع سنوات عمر"براساس  0386گردد. هزینه استهالک برای  سال میدر پایان عمر برآورد 

 (89)سراسری است. بهای تمام شده اتومبیل چند ریال است؟

1)51  2)55  8)61   4)65 

 )تألیفی(کدامیک از موارد زیر از اقالم تشکیل دهنده ی بهای تمام شده ی دارایی ثابت نیست؟-7

 (مخارج حمل و نقل اولیه2   (عوارض گمرکی1

 (مالیاتهای قابل استرداد4  (مخارج نصب و مونتاژ8

( خریداری نمود و مخارج زیر را 2/21-61ریال با شرط )ن/211111 ماشین آالتی را به مبلغ 0/6/89شرکتی در تاریخ -8

 (90)سراسری          در این خصوص متحمل شد:

 ریال 21111       هزینه حمل    

 ریال 81111     هزینه نصب و راه اندازی  
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 ریال11111   مواد مصرف شده برای تولید آزمایشی             

پرداخت شده باشد، بهای تمام شده آن کدام یک از مبالغ زیر  0/7/89آالت مزبور در تاریخ در صورتی که بهای ماشین 

 خواهد بود؟

1)246111  2)251111  8)261111  4)256111 

سال مستهلک  01خرد و به روش خط مستقیم میمیلیارد ریال  0111، ساختمانی را به بهای 0387شرکتی در اول سال -9

میلیارد ریال تجدید ارزیابی 961، پس از محاسبه و ثبت استهالک ریال، ساختمان به مبلغ 0389کند. در پایان سال می

 (90)سراسری  شود. در ثبت تجدید ارزیابی کدام مورد اشتباه است؟می

 شود.میمیلیارد ریال بدهکار  811(استهالک انباشته 2   شود.میمیلیارد بستانکار  41(ساختمان 1

 میلیارد ریال بدهکار میشود.   41(سود)زیان( انباشته 4 میلیارد ریال بستانکار میشود.261ارزیابی ( مازاد تجدید 8

 

مبلغی که دارایی پس از کسر استهالک انباشته و زیان کاهش ارزش انباشته مربوط، به آن مبلغ در ترازنامه منعکس  -01

  )تالیفی( شود:می

 (مبلغ دفتری2      (مبلغ بازیافتنی1

 (مبلغ استهالک پذیر4     (ناخالص مبلغ دفتری8

 

 )تالیفی( شود؟میکدام مورد به افزایش ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود منجر ن -00

 (بکارگیری فرآیندهای تولیدی و کاهنده مخارج عملیاتی2    (اصالح و بهسازی و جایگزینی قطعات1

 (بازرسی 4    (مخارج روزمره تعمیر و نگه داری8

 )تالیفی(شود؟میکدام یک از موارد زیر جزء  بهای تمام شده دارایی ثابت منظور  -02

 (مخارج تولید آزمایشی2    (مخارج افتتاح تاسیسات جدید1

 (مخارج برقراری فعالیت های تجاری در مکان های جدید4    (مخارج معرفی کاال یا خدمات8

 

 )تالیفی(شود؟میدر کدام مورد استهالک هر دوره ی دارایی ثابت در صورت سود و زیان منعکس  -03

 (در صورتی که استهالک مربوط به اجزایی از دارایی است که به صورت جداگانه با اهمیت نیستند.1

 ( در صورتی که منافع اقتصادی دارایی صرف تولید سایر داراییهای واحد تجاری گردد.2

 استهالک ماشین آالت و تجهیزات تولیدی( 8

 (استهالک دارایی های ثابت مشهود مورد استفاده در فعالیت های توسعه4
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داراییهای ثابت مشهودی که به دلیل ماهیت تخصصی به صورت بخشی از یک واحد تجاری فروخته شده اند، در -04

 )تالیفی(د؟صورت نا معین بودن ارزش بازار بر چه مبنایی ارزیابی خواهند ش

 (ارزش اقتصادی4 (بهای جایگزینی مستهلک شده8  (ارزش باقی مانده2   ( بهای تمام شده1

 

شرکت تولیدی شیوا یکی از ماشین آالت خود را بهسازی نموده است. با این بهسازی بدون آنکه عمر مفید آن  -05

 است. هزینه بهسازی باید... افزایش یافته %21و قیمت فروش آن  %25افزایش یابد، ظرفیت تولیدی آن 

 (به بدهکار حساب استهالک انباشته ماشین آالت منظور شود.1

 (به حساب بهای تمام شده ماشین آالت اضافه شود.2

 گیرد، تسهیم شود.می(بین حساب بهای تمام شده ماشین آالت و حساب استهالک انباشته ماشین آالت به نسبتی که مدیریت تصمیم 8

 نه جاری شرکت منظور شود.(به حساب هزی4

 (78)سراسری 

 

 پاسخنامه:

 11با توجه به نکته 2گزینه (1

 29و23با توجه به نکته  4گزینه (2

 23با توجه به نکته 2گزینه (8

 23با توجه به نکته 8گزینه (4

 21با توجه به نکته 4گزینه (5

 29با توجه به نکته 8گزینه (6

 11با توجه به نکته 4گزینه (7

 11با توجه به نکته 4گزینه (3

 19با توجه به نکته 4گزینه (9

 5با توجه به نکته 2( گزینه11

 4نادرست با توجه به نکته 1گزینه

 6نادرست با توجه به نکته 8گزینه

 8نادرست با توجه به نکته 4گزینه

 9با توجه به نکته 8( گزینه11

 11با توجه به نکته 2( گزینه12
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 24با توجه به نکته 1( گزینه18

 15نکتهبا توجه به  8( گزینه14

 3با توجه به نکته  2( گزینه15
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 12شماره استاندارد:  وابسته اشخاص اطالعات عنوان استاندارد: افشای

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1386 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  بحرپیما، خلیلی، سیاری             تهیه کنندگان:

 

 اول: نکات بخش

 می افشا گروه تجاری واحدهای سایر فیمابین با حسابهای مانده و وابسته اشخاص با معامالت تجاری، واحد یک مالی صورتهای در -1

 (0بند(شود.

  (0)بندگردد. می حذف گروهی درون حسابهای مانده و گروهی درون وابسته با اشخاص معامالت تلفیقی، مالی صورتهای در -2

 : الف(-6)بندواسطه چند یا یک طریق غیرمستقیم از مستقیم یا طور به که است تجاری واحد به وابسته صورتی در شخص یک -3

 واحدهای شامل)باشد داشته قرار کنترل واحد تحت آن با یا شود، کنترل تجاری واحد توسط یا کند، کنترل را تجاری واحد -

 گروه(، هم فرعی تجاری و واحدهای فرعی تجاری واحدهای اصلی، تجاری

 یا باشد، داشته مالحظه قابل نفوذ تجاری واحد در -

 باشد. داشته مشترک کنترل تجاری واحد بر -

 (11)بند شود.ی رابطه و نه صرفاً شکل قانونی آن توجه می در ارزیابی هرگونه رابطه احتمالی با اشخاص وابسته، به محتـوا -4

 :(21)بنداشخاص وابسته نیستنداشخاص زیر لزوماً  -1

 یا مدیر اصلی مشترک،مدیره  واسطه داشتن عضو هیئتالف. دو واحد تجاری صرفاً ب

 ب. دو شریک خاص صرفاً بواسطه داشتن کنترل مشترک بر یک مشارکت خاص،

دولتی، صرفاً به واسطه  خدمات عمومی و اداراتهای تجاری، شوراهای کارگری، مؤسسات تأمین کنندگان منابع مالی، اتحادیهج. 

 معامالت عادی با واحد تجاری،

ای از معامالت مالحظهکه واحد تجاری حجم قابل نمایندگیهایی کنندگان یا امتیاز، توزیع د. مشتریان، فروشندگان، صاحبان حق

 د.د، هرگاه رابطه صرفاً به واسطه وابستگی اقتصادی حاصل شده باشدهانجام میآنها تجاری خود را با 

 آنها در رابطه اهمیت گزارشگر، بلکه واحد تجاری آنها برای تنها اهمیتنه ،وابسته با اشخاص معامالت اهمیت به نسبت در قضاوت -6

 (04)بند .نیز باید مدنظر قرار گیرد معامله طرف وابسته با شخص

 (21)بند بین آنهـا افشا شـود.نظر از انجام یا عدم انجام معامله  روابط بین واحدهای تجاری اصلی و فرعی باید صرف -7

یک از واحدهای . چنانچه هیچکننده نهایی را افشا کندصورت متفاوت بودن، کنترل واحد تجاری باید نام واحد تجاری اصلی و در -3

 را کار این کهبعدی نکنند، نام واحد تجاری اصلی تهیه عمومی  برای استفادهصورتهای مالی  تجاری اصلی و کنترل کننده نهایی،

 (21)بند .شود افشا باید دهدمی انجام

 (16)بند.شود آنهاافشا می بین معامله یا عدم انجام انجام از نظر کنترل، صرف وجود صورت در وابسته بااشخاص رابطه -9
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 واحد مالی، صورتهای وابسته بر شخص با رابطه بالقوه اثر درک منظور به وابسته، اشخاص بین معامالت انجام صورت در -12

 شامل باید افشا حداقل. کند افشا فیمابین حسابهای و مانده معامالت اطالعاتی درباره با همراه را رابطه این ماهیت د بای تجاری

 :(10)بند باشد زیر موارد

 معامالت، مبلغ .الف

 شده، تضمین سود نرخ و تسویه نحوه فیمابین، حسابهای مانده . ب

 شده، دریافت یا شده ارائه تضمین هرگونه جزئیات . ج

 و فیمابین، حسابهای مانده به مربوط الوصول مشکوک مطالبات ذخیره . د

 .وابسته اشخاص با معامالت از ناشی دوره طی الوصول مشکوک و شده سوخت مطالبات هزینه . ه

 با آنها قرار گرفته است.شود که صورتهای مالی واحد تجاری تحت تأثیر ای افشا میمعامالت با اشخاص وابسته اساساً در دوره -11

را  آتی ای ه دوره مالی صورتهای عمدتاً که قراردادهایی انعقاد مورد در اطالعات مفید،افشای اطالعات ارائه راستای در حال، این

 (11)بند .یابد می ضرورت قراردادها، گونه این انعقاد دوره در داد، خواهد قرار تأثیر تحت

 ستدهای و دادسایر معامالت انجام شده در روال عادی  بر افشای اینکه شرایط معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم -12

 (12)بند که این امر قابل اثبات باشد. گیردواحد تجاری )معامالت حقیقی( یکسان است باید تنها زمانی صورت 

معامالت حقیقی، موارد افتراق باید بر  بین شرایط معامالت با اشخاص وابسته و شرایط حاکماهمیت  وجود تفاوت با صورت در -13

 (12)بند افشا شود.

 

 :1بخش دوم: تست ها

 کدام عبارت صحیح است؟ -1

I.  معامالت با اشخاص وابسته و مانده حساب های فیمابین باید در صورت های مالی کلیه واحدهای تجاری از جمله صورت های

 مالی جداگانه واحد تجاری اصلی، شریک خاص یا سرمایه گذار، افشا گردد.

II.  گردد.میدر صورت های مالی تلفیقی، معامالت با اشخاص وابسته درون گروهی و مانده حساب های درون گروهی حذف 

 د(هر دو نادرست است.     II,Iج(         IIب(       Iالف( 

 

 ؟نیستکدام عبارت صحیح  -2

I. صورتی وابسته به واحد تجاری است که فقط به طور مستقیم و نه از طریق واسطه واحد تجاری را کنترل کند  یک شخص در

 یا توسط واحد تجاری کنترل شود یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد.

II. ه داشته باشد.یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که بر واحد تجاری کنترل مشترک و نه نفوذ قابل مالحظ 

 .است نادرست دو هر(د     II,I(ج       II(ب         I(الف

 

                                                           
  1. غالمرضا کرمی و دیگران، 2222 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری، چاپ اول، تهران، نگاه دانش،1392 
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 ؟نیستکدام عبارت صحیح  -0

 الف( در صورت وجود کنترل، صرف نظر از انجام یا عدم انجام معامله بین اشخاص وابسته، باید رابطه با اشخاص وابسته افشا شود.

 شوند.میمشارکت خاص،اشخاص وابسته تلقی ب( دو شریک خاص به سبب داشتن کنترل مشترک بر یک 

 شوند.میج(واحدهای تجاری تنها به دلیل داشتن عضو هیئت مدیره یا مدیر اصلی مشترک،اشخاص وابسته تلقی ن

 کند،افشا نماید.مید(واحد تجاری باید نام واحد تجاری اصلی که آن را در گروه کنترل 

 

  ؟شودمینکدام مورد در صورت انجام معامالت با اشخاص وابسته، افشا  -4

 الف(جزئیات هرگونه تضمین ارائه شده یا دریافت شده 

 ب(هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول طی دوره ناشی از معامالت با اشخاص وابسته

 ج(نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده

 د(میزان هر نوع تفاوت مبلغ معامالت با اشخاص وابسته و معامله مشابه با اشخاص غیر وابسته 

 

 کدام عبارت صحیح است؟ -0

I.  شود که صورت های مالی واحد تجاری تحت تاثیر آنها قرار گرفته است.میمعامالت با اشخاص وابسته در دوره ای افشا 

II.  دهد در دوره میافشای اطالعات در مورد انعقاد قراردادهایی که عمدتاً صورت های مالی دوره های آتی را تحت تاثیر قرار

 انعقاد این گونه قراردادها، ضرورت دارد.

 .است نادرست دو هر(د     II,I(ج       II(ب         I(الف

 

 پاسخنامه:

 2و  1نکات  -گزینه ج -1

 3 نکته -گزینه د -2

 9گزینه الف درست است، طبق نکته  -گزینه ب -3

 5است، طبق نکته  نادرستگزینه ب             

 5گزینه ج درست است، طبق نکته             

 8گزینه د درست است، طبق نکته             

 12نکته  -گزینه د -4

 11نکته  -گزینه ج -5
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 13 شماره استاندارد:  حسابداری مخارج تامین مالی عنوان استاندارد:

                      1حسابداری پیشرفته   درس:  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 آقای دکترابراهیمی استاد راهنما:  سیاوش نامنی -مصطفی خسروآبادی-حسین نظری-هادی آشوری تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 (:7)بندموارد زیر باشد شامل است ممکن مالی تأمین مخارج .1

 .و بلندمدت مدتکوتاه مالی دیرکرد تسهیالت ، کارمزد و جرایمشده سود تضمین .الف

 با قراردادهای رابطه در واگذاری تمبـر اسنـاد تضمینی و حق ثبت حق قبیل از دریافتی مالی تسهیالت جنبی مخارج . ب

 .مربوط

 حسابداری استانداردهای براساس که و خرید اقساطی تملیک شرط به اجاره قراردادهای به مربوط مالی تأمین مخارج . ج

 شود.می شناسایی مربوط

 التو کارمزد تسهی شده سود تضمین تعدیل عنوان به که تا حدی دریافتی ارزی از تسهیالت تسعیر ارز ناشی تفاوت . د

 شود.می مذکور محسوب

 (:6عبارتند از)بند  واجد شرایط از دارایی هایینمونه.7

 است ایمالحظه قابل زمانی دوره صرف مستلزم فروش قابل وضعیت به آن رساندن که موجودیهایی 

  تولید نیرو و ساختمانها،  ، تأسیساتتولیدی آالتنیز ماشین 

)بند نیست واجد شرایط شود، داراییتولید می مدتطور مستمر در کوتاه مقادیر زیاد و به دیگر به هایشیوه مرتباً یا به که موجودیهایی. 3

6). 

 تمام از بهای بخشی عنوان باید به است واجد شرایط دارایی یک تحصیل به انتساب مستقیماً قابل که مالی تأمین از مخارج بخش آن.4

 (2)بندشود محسوب دارایی شده

 بوده واحد تجاری برای آتی اقتصادی منافع دارای که است دارایی شده تمام در بهای احتساب قابل در صورتی مالی تأمین مخارج .7

 (1)بندباشد. گیریاندازه اتکاپذیر قابل ایگونهو به

 قابل مالی تأمین مخارج گردد، مبلغاخذ می واجد شرایط دارایی یک منظور تحصیل مشخصاً به لیما تسهیالت که در مواردی .6

از  درآمد حاصل از کسر هرگونه پس دوره طی تسهیالت واقعی مخارج باید شامل دارایی آن شده تمام در بهای احتساب

 (17باشد.)بند دریافتی مالی از تسهیالت حاصل وجوه موقت گذاریسرمایه

واجد  دارایی یک تحصیل جهت مربوط از وجوه شود و بخشی متمرکز انجام صورت به واحد تجاری مالی تأمین فعالیت چنانچه .2

 انجام مخارج به نسبت جذب نرخ را باید با اعمال دارایی شده تمام در بهای احتساب قابل مالی تأمین برسد، مخارج مصرف به شرایط
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، دوره طی مالی تسهیالت برای مالی تأمین مخارج موزون نظر باید برابر با میانگین مورد جذب کرد. نرخ ، تعییندارایی آن جهت شده

 . (14)بند است دیدهاخذ گر واجد شرایط دارایی یک منظور تحصیل مشخصاً به باشد که تسهیالتی استثنای به

 دوره آن طی شدهتحمل مالی تامین مخارج شود نباید از مبلغمنظور می دارایی شدهتمام بهای به دوره طی که مالی تامین مخارج مبلغ. 2

 (14)بندبیشتر باشد. 

 (12)بندشود که شروع اید زمانیب واجد شرایط دارایی شده تمام در بهای مالی تأمین مخارج احتساب .1

 باشد، انجام حال در مخارجی مربوط دارایی برای .الف

 باشد، و وقوع حال در مالی تأمین مخارج . ب

 باشد. جریان در نظر یا فروش مورد استفاده جهت مربوط دارایی سازی آماده برای الزم فعالیتهای . ج

مزبور در  مدت طی مالی تأمین مخارج شود، باید از احتساب متوقف طوالنی مدت برای داراییفعاالنه ساخت عملیات چنانچه .14

 .(74)بند کرد خودداری دارایی شده تمام بهای

 احتساب صورت پذیر نباشد، در اینامکان از سال در مقاطعی ساختمانی عملیات ، اجرایمنطقه معمول جوی شرایط دلیل به چنانچه. 11

 .(71)بند یابدمی ادامه دارایی شده تمام در بهای مالی تأمین مخارج

 همزمان شده تکمیل از بخشهای باشد و هریک شده تکمیل طور اساسی به واجد شرایط دارایی از یک بخشهایی ساخت چنانچه. 17

 تکمیل بخشهای شده تمام در بهای مالی تأمین مخارج باشد، باید احتساب مورد نظر یا فروش استفاده بخشها قابلسایر  ساخت باادامه

 (74کرد.)بند را متوقف شده

 

 بخش دوم: سواالت چهار گزینه ای

ساله  7وسررسید 11ی%میلیون تومان بانرخ بهره 31به مبلغمی( شرکت مهربان جهت احداث ساختمان مرکزی خود وا1تست

 دراین مدت بخشی از مبالغ تامین مالی را که هنوزمصرف نشده درسپرده ی کوتاه مدت دریافت کرده است.شرکت تصمیم دارد

چقدر  ییدارا نیقابل انتساب به ا یمال نیشود کل مخارج تام دشرکتیتومان عا 7511111کار نیکند.اگراز ا یگذار هیسرما

 بکارگیری( )منبع:راهنمای جامعاست؟

1)17444444                   7 )2744444                1)11171444                4)1471444             

تصمیم به احداث ساختمان اداری خودگرفته.میانگین موزون مخارج انباشته این ساختمان  86شرکت تهران درابتدای سال (2تست

 ی دریافت شده توسط شرکت به شرح زیر است:است ووام ها 711111درسال این سال 

 774444   17%  بهره نرخ با یادار ساختمان احداث یبرا خالص وام

 :وامها ریسا

   144444     14% نرخ با  شده نیتضم سود نرخ با وام

 744444     12% نرخ با شده نیتضم سود نرخ با وام
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 )منبع:راهنمای جامع بکارگیری(است؟ چقدر ساختمان ی شده تمام یبها در احتساب قابل شده نیتضم سود زانیم

1)14444                          7)77244                         1)77244                          4)62244 

 

 :شامل ساخت به مربوطاطالعات  .است خود یمرکز ساختمان احداث حال در آلفا شرکت( 3تست

 1/14/22 تیفعال انیپا 22 /1/4 تیفعال آغاز 

 2%  ی بهره بانرخ  ونیلیم144.         1/1/22 خیتار در ساخت بابت یافتیدر وام

 )منبع:تالیفی تهیه کنندگان(  است؟ چقدر کند منظور ییدارا حساب به دیبا یتجار واحد که یمال نیتام مخارج

1)2444444             7)7774444           1)1744444           4)7211111 

 (کدام یک از موارد زیر جزء دارایی های واجد شرایط برای سرمایه ای کردن مخارج تامین مالی نیست؟  )منبع: تالیفی استاد(4تست

 ؛است ایمالحظه قابل زمانی دوره صرف مستلزم فروش قابل وضعیت به آن رساندن که موجودیهایی( 1

 تولیدی آالتماشین (2

 تولید نیرو  تأسیسات(3

 دشوتولید می مدتطور مستمر در کوتاه مقادیر زیاد و به مرتباً به که گذاریها و موجودیهاییسرمایه( 4

(درکدامیک ازشرایط زیر نبایدمخارج تامین مالی رادربهای تمام شده دارایی)ساخت ساختمان( احتساب کرد؟)منبع:تالیفی 0تست

 تهیه کنندگان(

 دیرکرد پرداخت اقساط وام دریافتی بابت ساخت ساختمان(جریمه 0

 (پرداخت چندقسط از وام گرفته شده برای ساخت درحالیکه عملیات ساخت شروع نشده0

 (مخارج تامین مالی مربوط به خرید زمینی که قراراست ساختمان برروی آن ساخته شود0

 (توقف عملیات ساخت بدلیل وزش شدید باددرمقاطعی از سال0

 

 پاسخ ها:

 (6نکته)طبق    4 نهیگز (0تست

 (2هنکت)طبق    7 نهیگز (0تست

 (04و 0ه های)طبق نکت   0 نهیگز (0تست

 (0و 0)طبق نکته های    0( گزینه 0تست

 (00و0‚0‚0‚0)طبق نکته های    0(گزینه 0تست
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 14 شماره استاندارد:  جاری بدهیهای و جاری داراییهای ارائه نحوه: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  حسن بختیاری، شاهین پراورزر، مسعود رشید محمد زاده تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 بر جاری بدهیهای مازاد به و “گردش در سرمایه”  یا“جـاری داراییهـای خالص”  ،جاری بدهیهای بر جاری داراییهـای مـازاد به .1

 (1)بند .شودمی اطالق “جاری بدهیهای خالص”  جاری داراییهای

 و بدهی های جاری و غیر جاری:ها دو  هدف از ارائه دارایی .2

  تجاری بودهارائه معیار تقریبی از نقدینگی واحد 

  (3)بندابزاری برای تشخیص آن حصه از  منابع و تعهدات واحد تجاری که گردش مستمر دارد 

 (3)بند .است مالی مشکالت با مواجهه بدون ،روزمره فعالیتهای انجام در آن توانایی یعنی ،تجاری واحد نقدینگی .3

 تبدیل”  و  “شودمی عملیات فرایند وارد که موادی تحصیل”  بین زمانی اصلهف متوسط  معموالً ،تجاری واحد یک عملیاتی چرخه .4

 (4)بند .است“  نقد وجه به آنها نهایی

 کدام هر ،تجاری واحد معمول عملیاتی چرخه طی یا سال یک ظرف رود انتظار که شودمی منظور جاری داراییهای جزءمیاقال .5

 جاری بدهیهای عداد درمیاقال و شود تبدیل است یقین به قریب آن شدن نقد که دیگری دارایی یا نقد وجه به ،است ترطوالنی

 ترطوالنی کدام هر ،ترازنامه تاریخ از سال یک ظرف یا تجاری واحد معمول عملیاتی چرخه طی رود انتظار که شودمی محسوب

 ( 5)بندگردد تسویه ،است

 مشمول بدهیها و داراییها ارائـه و بندیطبقه نحوه با درارتباط که تجاری واحدهای از دسته استثنای آن به ،تجاری واحدهای کلیه .6

 آنها عملیاتی چرخه که تجاری واحدهای از دسته آن نیز و است مشخص آمره قوانین مفاد یا خاص حسابداری استانداردهای

 .کنند منعکس ترازنامه در جداگانه طبقاتی عنوان به را جاری بدهیهای و جاری داراییهای باشد، باید طوالنی خیلی یا نامشخص

 مالی صورتهای کنندگاناستفاده ذهن در که بدهیها و داراییها برای فرعی جمعهای ارائـه از باید واحدهای تجاری مذکور تجاری

 ( 7و6)بند .کنند پرهیز کند، تداعی را موصوف بندیطبقه

 در واحد های تجاری دارای تداوم فعالیت ،نقش دارایی های جاری به عنوان حفاظی در قبال تعهدات جاری همواره مصداق ندارد. .7

 (8)بند

 : که شود بندیطبقه جاری دارایی عنوان به باید زمانی دارایی یک  .8

 یا مصرف ،تر استطوالنی کدام هر ،ترازنامه تاریخ از یکسال ظرف یا تجاری واحد معمول عملیاتی چرخه طی رود انتظار .الف

  یا شود، تبدیل ،است یقین به قریب آن شدن نقد که دیگری دارایی یا نقد وجه به یا شود، فروخته

 (11)بند .است نشده محدود آن از استفاده که باشد نقدی وجه معادل یا نقد ب.  وجه

 یک ظرف  احتماالً آن ازمیاقال است ممکن اینکه از نظر صرف ،بلندمدت پیمانهای پیشرفت جریان در کار و کاال و مواد موجودی .9

 (12 بند.)شوندمی بندی طبقه جاری های دارایی عنوان به نشود، نقد معمول عملیاتی چرخه یک یا ترازنامه تاریخ از سال
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 انتظار که بلندمدتی بدهیهای از قسمت آن نیز و شود مطالبه ترازنامه تاریخ از سال یک ظرف رود انتظار که عندالمطالبه بدهیهای  .12

شود)بدهی های بلند مدت قبلی که تا  تبدیل حال دین به ترازنامه تاریخ از سال یکمدت ظرف ،مربوط قرارداد شرایط مبنای بر رود

 یادداشتهای در مورد این در کافی توضیحات و بندیطبقه جاری بدهیهای جزء سر خواهد رسید(ها تاریخ ترازنامه سررسید آن

 (14)بند .شودمی ارائه توضیحی

یر جاری بدهی مورد نظر علی رغم داشتن ویژگی های بدهی در صورت باز پرداخت بدهی های کوتاه مدت از محل دارایی های غ .11

 (15)بندشود.میجاری تحت عنوان بدهی بلند مدت طبقه بندی 

 (18)بند تهاتر در بدهی های جاری و دارایی های جاری مجاز نیست. .12

 

 ایبخش دوم: سواالت چهارگزینه

 (1004میمبتنی بر کدام مورد است؟)آزمون حسابدار رساساسا ها و بدهیها تمایز بین اقالم جاری و غیر جاری دارایی .1

 الف: یک سال کامل

 ب: یک دوره عادی چرخه عملیات

 ج: یک سال کامل یا یک دوره عادی چرخه عملیات ، هرکدام کوتاه تر است.

 د:یک سال کامل یا یک دوره عادی چرخه عملیات ، هر کدام طوالنی تر است.

 تلقی نمودن یک دارایی نیست؟کدامیک از اقالم زیر شرط جاری  .2

 رود طی چرخه عملیاتی یا ظرف یک سال ، هر کدام طوالنی تر است،مصرف شود.میالف: انتظار 

 رود طی چرخه عملیاتی یا ظرف یک سال ، هر کدام طوالنی تر است،فروخته شود.میب: : انتظار 

 النی تر است،به وجه نقد تبدیل شود.رود طی چرخه عملیاتی یا ظرف یک سال ، هر کدام طومیج: : انتظار 

 رود طی چرخه عملیاتی یا ظرف یک سال ، هر کدام طوالنی تر است،به دارایی دیگر تبدیل شود.مید: : انتظار 

ریال موجودی دارد ، توسط یکی از سهامداران دولتی بابت بدهی اعالم  15555555یکی از حساب های بانکی شرکت نمونه  .0

زپرود تا پایان میشرکت به این بدهی اعتزاض کرده است . با توجه به فرآیند طوالنی رسیدگی ، انتظار ن شده،مسدود شده است.

شود؟)کنکور میسال بعد این حساب بانکی رفع مسدودس شود . مبلغ مزبور در کدامیک از سرفصل های ترازنامه منعکس 

 (00سراسری 

 الف:موجودی نقد

 ب: سایر دارایی ها

 )به صورت کاهنده( ج: بدهی مربوط

 د:سرمایه گذاری های بلند مدت بانکی

 موجودی کاال در چه زمانی باید به عنوان دارایی جاری طبقه بندی شود؟ .4

 الف:در هر شرایطی باید به عنوان دارایی جاری طبقه بندی شود.

 ب: در شرایطی که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری فروخته شود.

 شرایطی که انتظار رود طی یک سال از تاریخ ترازنامه واحد تجاری فروخته شود.ج: در 

د:در شرایطی که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه ، هرکدام طوالنی تر 

 است، فروخته شود.
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و بدهیها از ها ت ،باید برای طبقه بندی دارایینامشخص اسها آن دسته از واحد های تجاری که چرخه عملیاتی آن .0

 (00کدام مورد پیروی کنند؟)حسابدار رسمی

  الف:باید از مبنای یک سال برای طبقه بندی جاری و غیر جاری استفاده کنند.

 را به عنوان غیر جاری در ترازنامه گزارش کنندها و بدهیها داراییمیب:باید تما

 عملیات که ممکن است کمتر از یک سال باشد برای طبقه بندی جاری و غیر جاری استفاده کند. ج:باید از مبنای چذخه عادی

صورت های مالی طبقه ها که در ذهن استفاده کنندهها و بدهیها د:این واحد تجاری باید از ارائه جمع های فرعی برای دارایی

 بندی رایج را تداعی کند،پرهیز کنند.

 

 پاسخنامه:

  5نکته شماره  -گزینه د .1

    5نکته شماره -گزینه د .2

  8نکته شماره -گزینه ب  .3

 14نکته شماره-گزینه الف  .4

 6نکته  -گزینه د  .5
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 15 شماره استاندارد:  گذاری هاسرمایه: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1384 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما                                 یریغد و یمیعظ تهیه کنندگان:

 

 نکات:                                                               بخش اول: 

 (7)بند .است آن اقتصادی منافع کسب خاص از داراییها، طریقه ایطبقه عنوان به گذاریسرمایه متمایزکننده ویژگی:نکته اول

، منافع از توزیع ناشی دریافتهای اول شود. شکل آنها حاصل زیر یا هر دوی از اشکال یکی به است ممکن اقتصادی منافع این:نکته دوم

 یک طریق از که است مساعد تجاری شرایط دربرگیرنده شکل تر، اینگسترده . در مفهومیاست و سود سهام شده سود تضمین از قبیل

 گذاریسرمایه یک مبادالتی در ارزش افزایش کنندهمنعکس که است ایسرمایه ، منفعتدوم آید. شکلمی فراهم تجاری گذاریسرمایه

 (7)بند .است اریواحد تج توسط آن نگهداشت دوره طی

، سهام اوراق مزبور، شامل تعریف شود کهمی اضافه حال . با ایناست عام استاندارد تعریفی این طبق گذاریسرمایه تعریف:نکته سوم

 جریان ، دریا خرید و فروش قصد مصرف به که ، کاالها )غیر از آنهاییخرید سهام تقدم ، حقشده سود تضمین با حداقل مشارکت اوراق

موارد را دربر  مزبور کلیه باشد. ضمناً اقالممی دار بانکیمدت گذاریسرمایه هایشود( و سپرده نگهداری واحد تجاری عادی فعالیتهای

 (9)بندگیرد.نمی

و  جاری داراییهای ارائه نحوه ”عنوان با 14 شمـاره استاندارد حسابداری الزاماتطبق که تجـاری از واحدهای گـروه : آنچهارمنکته 

 دارایی عنوان را به جاری گذاریهایکنند باید سرمایهمی خود تفکیک مالی را در صورتهای و غیرجاری جاری ، داراییهای”جاری بدهیهای

 (13.)بندکنند منعکس غیرجاری دارایی عنوان را به بلندمدت گذاریهایو سرمایه جاری

 قابل وضوح به طوالنی مدت برای آن ( قصد نگهداری1شود کهمی بندیطبقه بلندمدت عنوان به زمانی فقط گذاریسرمایه :پنجمنکته 

 (15.)بندباشد وجود داشتهواحد تجاری توسط آن واگذاری در توانایی محدودیتهایی (در عمل2باشد یا اینکه اثبات

 دسترس آزاد و قابل که فعال وجود بازاری . اولاست اصلی دو شرط در بازار، دربرگیرنده المعاملهسریع گذاریسرمایه تعریف:نکته ششم

اتکا بیانگر  قابل ایگونه باید به شده اعالم قیمت شود. بعالوه اعالم علنیباشد و  معلوم بازاری درچنین معامالتی قیمتهای اینکه باشد و دوم

 (17)بندکرد.معاملهآن براساس بتوان باشد که قیمتی

در  در موارد مندرج کرد و هم بندیطبقه جاری گذاریسرمایه عنوان به توانمی در بازار را، هم المعاملهسریع گذاریسرمایه :هفتمنکته 

 (18.)بندکرد تلقی بلندمدت گذاریرا سرمایه )نکته سوم( آن15 بند

را نیز دربر  و مالیات ها و عوارضالزحمهکارمزد کارگزار، حق ، ازقبیلآن تحصیل ، مخارجگذاریسرمایه یک شده تمام بهای:هشتمنکته 

 (22ند.)بنیست گذاریسرمایه یک با ایجاد تدریجی رابطه در شدهتحمل مالی مخارج شامل گیرد لیکنمی

 کل به شده تحصیل تقدم حق شدهتمام و بهای قبلی گذاریسرمایه دفتری مبلغ به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم جمع:نهمکته ن

 (22بند)شودمی تسهیم مربوط گذاریسرمایه موجود از بابت سهام
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باشد،  نشده و دریافت گرفته تعلق یا سود سهام شده سود تضمین حداقل دربرگیرنده شده تحصیل گذاریسرمایه چنانچه :دهمنکته 

 (23بند)خواهد بود. نشده و دریافت گرفته سود تعلق خرید بعد از کسر هرگونه از بهای عبارت گذاریسرمایه شده تمام بهای

زیر  از دو روش یکی به ترازنامه شود باید در نگهداری جاری دارایی عنوان به در بازار هرگاه المعاملهسریع گذارییهسرما :یازدهمنکته

 (29بند).فروش ارزش و خالص شدهتمام بهای . اقلبازار، یاب شود:الف.ارزش منعکس

 زیر منعکس از دو روش یکی به شود، باید در ترازنامهمی بندیطبقه جاری ارایید عنوان تحت که گذاریهاییسایر سرمایه:دوازدهمنکته 

 (31بند).فروش ارزش ، یاب.خالصفروش ارزش و خالص شده تمام بهای .اقلشود:الف

 زیر منعکس از روشهای یکی به ترازنامهشود باید در می بندیطبقه غیرجاری دارایی عنوان تحت که گذاریهاییسرمایه:دوازدهمنکته 

مجاز  عمل نحوه یک عنوان به تجدید ارزیابی .ب.مبلغدر ارزش دائمی کاهش ذخیره از کسر هرگونه پس شده تمام شود:الف.بهای

 (34بند).جایگزین

( )پرتفوی مجموعه مبنای شود باید برمی نگهداری جاری ییدارا عنوان به که المعاملهسریع گذاریهایسرمایه کل مبلغ:سیزدهمنکته 

 تک تک دفتری مبلغ ازجمع گذاریهاوسایر طبقات سرمایه گذاری )سایر سرمایه گذاریهای جاری و سرمایه گذاری بلندمدت( عبارتسرمایه

 (38بند)شودمی تعیین جداگانه که است مربوط گذاریهایسرمایه

شود،  بازار منعکس ارزش ، بهاست شده نگهداری جاری دارایی عنوان به که ایالمعاملهسریع گذاریهایسرمایه هرگاه:دهمنکته چهار

 (39)بند  شود. شناسایی درآمد یا هزینه عنوان باید به گذاریسرمایه دفتری در مبلغ یا کاهش افزایش گونه هر

 شود، هرگونه منعکس فروش ارزش خالص در بازار( به المعاملهغیر از سریع )یعنی جاری گذاریهایسرمایه سایر هرگاه:نکته پانزدهم

 (42)بندشود. شناسایی درآمد یا هزینه عنوانباید به گذاریسرمایه دفتری مبلغ و کاهش افزایش

و در  ثبت مازاد تجدید ارزیابی عنوان باید به تجدید ارزیابی درنتیجه بلندمدت گذاریسرمایه دفتری مبلغ افزایش:نکته شانزدهم

 مزبور عکس افزایش هرگاه (11)نحوه ی برخورد مشابه استاندارد شماره شود. منعکس سرمایه صاحبان از حقوق بخشی عنوان به ترازنامه

در  شده شناسایی هزینه باید تا میزان افزایش ، ایناست شده شناسایی هزینه عنوان به باشد که از تجدید ارزیابی ناشی قبلی کاهش یک

باید  تجدید ارزیابی نتیجه در بلندمدت گذاریسرمایه قلم یک دفتری مبلغ شود. کاهش درآمد شناسایی عنوان به دارایی با همان رابطه

مازاد تجدید  حساب به باشد که از تجدید ارزیابی ناشی قبلی افزایش یک مزبور عکس کاهش چهشود. چنان شناسایی هزینه عنوان به

مازاد تجدید  حساب به گذاریسرمایه همان به مربوط مازاد تجدید ارزیابی باید تا میزان کاهش این صورت، درایناست منظور شده ارزیابی

 (41)بند شود شناسایی هزینه عنوان به قیماندهبدهکار گردد و با ارزیابی

 اقل به که مدتیکوتاه گذاریهایسرمایه فروش ارزش خالص از کاهش ناشی هزینه هرگونه افزایش ارزش سرمایه هرگونه:هفدهمنکته 

فاده از ارزش بازار )خالص ارزش فروش برای شودوهرگونه افزایش ارزش در صورت استمی ارزیابی فروش ارزش و خالص شده تمام بهای

 ارزیابی شده تمام بهای روش به که بلندمدتی گذاریهایسرمایه در ارزش دائمی کاهش هزینه سایر سرمایهگذاری های جاری(،هرگونه

 (39بند)منظور شود. سود و زیان ه، باید بتغییر در شرایط به توجه قبلی با موارد قبلی کاهشهای برگشت شود، وهرگونهمی

 (45بند).مازاد تجدید ارزیابی مجازنیست از محل طور مستقیمبه سرمایه : افزایشهجدهمنکته 

 (43بند )شود.نمی گذاریسرمایه دفتری تغییر در مبلغ ( موجبجایزه )یا سهام سود سهمی :دریافتدهمنوزنکته 
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 شناسایی درآمد یا هزینه عنوان باید به دفتری و مبلغ از واگذاری عواید حاصل واگذار شود، تفاوت گذاریهسرمای یک :هرگاهبیستمنکته 

 نشان فروش ارزش و خالص شدهتمام بهای اقل به گذاریسرمایه پرتفوی براساس که المعاملهسریع جاری گذاریهایمورد سرمایه شوددر

 (45بند )شود. تعیین شدهتمام بهای به باید نسبت واگذاری ود یا زیانشود، سمی داده

، است شده منعکس شده تمام بهای به که واحد تجاری خاص گذاریسرمایه یک از مجموع تنها بخشی هرگاه:نکته بیست ویکم

 (46)بندخواهد شد. محاسبه گذاریسرمایه مجموع شده تمام بهای میانگین برمبنای دفتری واگذار شود، مبلغ

 :بیست ودومنکته 

 

 

 

 

 

 

 

 مبنا                                                                                                 مبنا                      

 

 

 (49بند)

 قبالً به ، یا چنانچهفروش ارزش و خالص شدهتمام بهای اقل باید به بلندمدت به جاری گذاریهایسرمایه بندیتغییر طبقه :بیست و سومنکته 

 (52بند).یابد انتقال ارزش این به است شده ( ثبتفروش ارزش بازار )یا خالص ارزش

 منظور شود:  سود و زیان زیر باید به باال، اقالم در بندهای بر موارد ذکر شده عالوه: نکته بیست و چهارم

 فروش ارزش و خالص شده تمام بهای اقل به که مدتیکوتاه گذاریهایسرمایه فروش ارزش خالص از کاهش ناشی هزینه هرگونه( الف

 شود،می ارزیابی

 شود، ومی ارزیابی شده تمام بهای روش به که بلندمدتی گذاریهایسرمایه در ارزش دائمی شکاه هزینه هرگونه( ب

 (53)بند .تغییر در شرایط به توجه با “ ب ”و “ الف ”موارد  قبلی کاهشهای برگشت هرگونه( ج 

 

 

 

 تغییر طبقه بندی از بلند مدت به جاری

 روش حسابداری سرمایه گذاری جاری چه  خواهد بود

 اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزش بازار/ خالص ارزش فروش

 اقل بهای تمام شده و مبلغ دفتری مبلغ دفتری
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 هاتست: بخش دوم

 . کوتاه مدت مانده حساب مازاد تجدید ارزیابی.........در تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری بلندمدت به  -1

 (1003)منبع:سراسری

 ماندمیباقی ها (تا فروش سرمایه گذاری در حساب2شود               می(به حساب سود و زیان دوره جاری منظور 1

 شود.میذاری منظور (به حساب سرمایه گ4شود                      می(به حساب سود و زیان انباشته منتقل 3

 (1000در مورد هزینه ی کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت کدام عبارت صحیح است؟)منبع:سراسری -2

 شودمی(به سود و زیان دوره منظور 2شود                            می(به مازاد تجدید ارزیابی بسته 1

 (در سرفصل حقوق صاحبان سهام گزارش میشود4               (در صورت سود و زیان جامع ارائه میشود         3

)غیر سریع المعامله( طبقه بندی ها در سرمایه گذاری های جاری سرمایه گذاریهایی که بعنوان سایر سرمایه گذاری -0

 (تالیفی )منبع:شوند؟میشوند به چه ارزشی در ترازنامه گزارش می

 و خالص ارزش فروش(ارزش بازار یا اقل بهای تمام شده 1

 در ارزش یا روش تجدید ارزیابیمی(بهای تمام شده پس از کسر ذخیره کاهش دائ2

 (ارزش بازار یا خالص ارزش فروش3

 (خالص ارزش فروش یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش4

برای سرمایه گذاری های  از بلند مدت به جاری چنانچه روش مورد استفادهها در تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری -4

جاری خالص ارزش فروش باشد سرمایه گذاری بلند مدت به چه ارزشی به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی 

 (تالیفی)منبع:شود؟می

 (خالص ارزش فروش2  (اقل بهای تمام شده و مبلغ دفتری1

 (اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش4    (مبلغ دفتری3

 (تست2555کرمی)منبع:شده سرمایه گذاری شامل کدام یک از موارد زیر است؟ بهای تمام -0

 .a           کارمزد کارگزارbمخارج مالی محتمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی سرمایه گذاری .       c         عوارض .dمالیات . 

1)a,c          2)a,b,c                3)c,d         4)a,c,d 

روش مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین در مورد سرمایه گذاری های غیرجاری کدام در  -6

 (تست2555کرمی)منبع:مورد صحیح است؟

a  شود و در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه انعکاس میابدمی.مبلغ هر گونه افزایش در ارزش به عنوان مازاد تجدید ارزیابی تلقی 

bشودمینه کاهش در ارزش سرمایه گذاری به عنوان هزینه در صورت سود و زیان شناسایی .مبلغ هر گو 

cدوره تناوب تجدید ارزیابی یک ساله است. 
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1)a,b                                2)a,c                            3)b,c                             4)a,b,c 

 پاسخنامه:

 3جواب  22(نکته 1تست )

 2جواب 24(نکته 2تست)

 4جواب22(نکته 3تست)

 3جواب 22(نکته4تست)

 4جواب8(نکته5تست)

 4جواب16(نکته6تست)

http://abcbourse.ir/


 

82    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 16 شماره استاندارد:  تسعیر ارز هاعنوان استاندارد: 

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما                                 شمسیان، کریمی، عبداله پور تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

ارز بر  نرخ عموماً با آثار تغییرات آن نتایج گیرد که صورت نحوی به خارجی و عملیات ارزی تسعیر معامالت که است این هدف - 0نکته 

از  مطلوب تصویری مالی صورتهای را ایجاد کند که اطمینان باشد واین داشته هماهنگی آن ویژه و ارزش نقد واحد تجاری وجوه جریانهای

 ( 0دهد.)بند می عملکرد ارائه نتایج

 ( 0شود.)بند  بیان گزارشگری واحد پول بر ارز، برحسب مبتنی مالی ، اطالعاتآن طریق از که است تسعیر : فرایندی - 0نکته 

سود  بازار، نرخ قیمت از تغییرات ناشی ریسک یا جبران منظور کاهش به شود کهمی اطالق اقداماتی : به حفاظی عملیات - 0نکته 

 ( 0گیرد..)بند می ارز صورت یا نرخ شده تضمین

 (0شود.)بند  ثبت ریال به معامله انجام تسعیر در تاریخ نرخ باید براساس اولیه شناخت در زمان ارزی معامله - 0نکته 

 ( 04.)بند است معامله انجام ارز در لحظه نرخ معامله تسعیر در تاریخ منظور از نرخ - 0نکته 

 :ترازنامه در تاریخ - 6نکته 

 تسعیر شود ترازنامه تسعیر در تاریخ نرخاز  باید با استفاده ارزی پولی اقالم .الف

 انجام تسعیر در تاریخ از نرخ تفادهاس باید با است شده ارز ثبت برحسب تاریخی شده تمام بهای به که غیر پولی اقالم . ب

 تسعیر شود معامله

 منصفانه ارزش تعیین تسعیردر تاریخاز نرخ باید با استفاده است شده ارز ثبت برحسب منصفانه ارزشبه که غیرپولی اقالم .ج         

 ( 00)بند تسعیرشود.

 در بازارهای مربوط اگر واحد پول ویژه دهد، بهمی دست برآورد را به بهترین ترازنامه تاریخ نرخ ، تسعیر بهمعمول در شرایط - 0نکته 

 (00شود.)بند  املهمع آزادانه روز و سلف ارزی

، است خاص مقررات مشمول تجاری یا واحدهای معامالت برخی ارز برای ، تخصیصدر آن ارز که بودن چند نرخی در شرایط - 0نکته 

  13)بند شود. می نجاما مربوط ارزی مقررات طبق شده ارز تعیین نرخ براساس ترازنامه در تاریخ ارزی و تسعیر اقالم اولیه ثبت

تسعیر  ریال استاندارد به این ، طبقمنصفانه ارزش برمبنای باشد و چه شده تعیین تاریخی شده تمام بهای براساس ، چهارزی اقالم دفتری مبلغ - 0نکته 

 (00شود.)بند می
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یا  اقالم این اولیه در ثبت که با نرخهایی متفاوت نرخهایی به واحد تجاری ارزی پولی یا تسعیر اقالم از تسویه ناشی تفاوتهای -  04نکته

 (06شود)بند  شناسایی وقوع دوره هزینهیا  درآمد عنوان ، باید بهاست بکار رفته قبل دوره مالی صورتهای در اقالم در تسعیر این

تسعیر بوجود  تغییر کند، تفاوت ارزی معامالت به مربوط پولی اقالم تسویه و تاریخ معامله انجام تاریخ تسعیر در فاصله نرخ چنانچه- 00نکته 

 در یکی معامالت هر گاه شود، لیکن می شناسایی دوره تسعیر در همان تفاوتهای شود کلیه تسویه وقوع دوره در همان آید. اگر معامالت می

ـا دوره مالی هایاز دوره تسعیـر در هر یک شـود، تفـاوت بعد تسویه مالی ایهاز دوره  آن تسعیر طی تغییر در نرخهای به توجه ، باتسویـه ت

 ( 00شود. )بند  می و شناسایی ها تعییندوره

 تجاری واحدهای و نیز بین آن فرعی تجاری دهایو واح اصلی واحد تجاری یک بین شده انجام تسعیر معامالت تفاوتهای-00نکته 

 عنوان ، بهبا سایر اشخاص شده انجام از معامالت ناشی همانند تفاوتهای واحد تجاری مالی صورتهای ، دراصلی واحد تجاری یک فرعی

 ( 00.)بند شود. می گزارش دوره از سود و زیان بخشی

منظور و  ارزی تسعیر داراییها و بدهیهای اندوخته حساب باید به دولتی شرکتهای ارزی تسعیر داراییها و بدهیهای تفاوتهای - 00نکته 

 (00شود.)بند  بندیطبقه سرمایه صاحبان حقوق در سرفصل

شود.  منظور می دوره همان سود و زیان به مبلغ باشد، این بدهکارمزبور  اندوخته حساب ، ماندهمالی دوره در پایان چنانچه - 00نکته 

 سود و زیان صورت ، باید دراست گردیده دوره تسعیر طی تغییر اندوخته موجب فوق ترتیب به که تسعیری تفاوتهای خالص همچنین

 ( 00شود.)بند منعکس دوره جامع

تجاوز  شرکت شده ثبت سرمایه از مبلغ مالی سال در پایان ارزی تسعیر داراییها و بدهیهای ذخیره بحسا مانده که صورتی در - 00نکته 

 ( 04باشد)بند می شرکت سرمایه حساب به انتقال قابل قانونی مراحل از طی مازاد پس نماید، مبلغ

 را تشکیل خارجی مستقلواحد  در یک گذاریسرمایه از خالص ماهیتاً بخشی که پولی از اقالم گروه تسعیر آن تفاوتهای - 60نکته 

 خارجی واحد مستقل در یک واحد تجاری گذاریسرمایه خالص حفاظ عنوان به که ارزی بدهی تسعیر یک دهد، و همچنین تفاوتهای می

شـود و  بندیطبقه در ترازنامـه سرمایـه صاحبـان حقوق عنوان به ریگذاسرمایه خالص واگذاری شود باید تا زمان می محسوب

منظور شود.)بند  انباشته سود و زیان حساب ، بهگذاریسرمایه واگذاری تفاوتها باید در زمان یابد. این انعکاس جامع سود و زیان صورت در

 (00و 00

 نحوی باشد به ریال رسمی در ارزش مالحظه قابل شدید یا افت کاهش نتیجه در است ممکن ارزی تسعیر اقالم تفاوتهای - 00نکته 

 طور مستقیم اخیراً و به تأثیر قرار دهد که را تحت مزبور بدهیهایی یا افت و کاهش باشد وجود نداشته حفاظی آن درمقابلعمالً  که

 ریـدفت مبلغ تسعیر باید به تفاوتهای . اینآنها نیست تسویه قادر به واحد تجاریو  استایجاد شده یارز داراییهای با تحصیل ارتباط در

یا  از فروش ناشی بازیافت قابل و مبلغ جایگزینی بهای اقلاز  ،از تعدیل پس ریـدفت مبلغ هـآنک شرط ود، بهـور شـمنظ مربوط دارایی

 ( 00.)بند تجاوز نکند ییدارا کاربرد آن

 باشد، تفاوت آن در مقابل حفاظ یا تأمین دارایی از تحصیل ناشی ارزی بدهی تسویه قادر به واحد تجاری که مواردی در - 00نکته 

 انتساب قابل طور مستقیم به که است از مخارجی تسعیر بخشی ، زیانصورت این غیر . درشود منظور نمی دارایی دفتری تسعیر در مبلغ

 ( 06باشد.)بند می دارایی شده تمام بهای به
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گزارشگر و  واحد تجاری بین مالی و تأمین عملیاتی رابطه ، بهخارجی عملیات مالی تسعیر صورتهای برای مورد استفاده روش–00نکته 

 شود. می تفکیک دو بخش به خارجی عملیاتبه همین منظور  دارد. بستگی خارجی عملیات

 ” گزارشگر واحد تجاری از عملیات الینفک خارجی عملیات“ 

 ” ( 00بند “)خارجی واحد مستقل 

 واحد تجاری از عملیات ایهـهمانندشاخ گزارشگر است واحد تجاری عملیات الینفک بخش که خارجی از عملیات دسته آن - 04نکته 

 .دهد می ود را انجامـخاریـتج ایـگزارشگر، فعالیته

 واحد تجاری از عملیات ناشی نقدی بر جریانهای خارجی عملیات انجام کشور محل و واحد پول ریال تسعیر بین موارد، تغییر نرخ در این

، بر خارجی عملیات گزارشگر درآن واحد تجاری گذاریسرمایه تأثیر بر خالص جای تسعیر به ، تغییر در نرخبنابراین .  ددار تقریباً اثر آنیگزارشگر 

 ( 28. )بند  گذاردتأثیر می خارجی عملیات توسط شده نگهداری پولی از اقالم هریک

واحد  یا آتی فعلی نقدی بر جریانهای ی، اثر مستقیمخارجی واحد مستقل فعالیت محل واحد پول به تسعیر ریال تغییر در نرخ - 00نکته 

از  تأثیر بر هر یک جای ، بهتسعیر یاد شده . تغییر در نرخبسیار ناچیز است اثر آن گزارشگر ندارد و یا اینکه یا واحد تجاری خارجی مستقل

تأثیر قرار  را تحت خارجی گزارشگر در واحد مستقل واحد تجاری گذاریسرمایه ، خالصخارجی واحد مستقل پولی و غیر پولی اقالم

 ( 29)بند دهد.می

 :موارد زیر است شامل جمله از“ خارجی واحد مستقل ” عنوان به خارجی عملیات یک تشخیص هاینشانه - 77نکته 

، است گزارشگر مستقل واحد تجاری ازعملیات ایمالحظه تا حد قابل شود که می انجام نحوی واحد مورد نظر به فعالیتهای .الف

 کند، واحد را کنترل آن گزارشگر، عملیاتواحد تجاری است ممکن اگرچه

 دهد، واحد مورد نظررا تشکیل از فعالیتهای کوچکی گزارشگر، بخش با واحد تجاری معامالت . ب

 گزارشگر، تأمین واحد تجاری طریق از نه و محلی استقراض طریق د یا ازـواح آن اتـعملی یقطر اً ازـعمدت واحد خارجی فعالیتهای . ج

 شود، مالی

 محلی از واحد پول عمدتاً با استفاده واحدخارجی و خدمات محصوالت دهنده تشکیل دستمزد، مواد و سایر اجزای مخارج . د

 شود، یا تسویه ، پرداختریال نه و

 شود، و انجام بجز ریال واحد پولی اساساًبرحسب واحد خارجی توسط فروش . ه

تأثیر  تحت طور مستقیم و به مجزا باشد واحد خارجی روزمره گزارشگر از فعالیتهای واحد تجاری نقدی جریانهای . و

 ( 32)بند قرار نگیرد. واحد خارجی فعالیتهای

تسعیر شود.  ریال باید به گزارشگر است واحد تجاری عملیات جزء الینفک که خارجی از عملیات دسته آن مالی صورتهای - 71نکته 

 (11)بند .است گرفته گزارشگر صورت واحد تجاری عمالً توسط شده انجام معامالت که است فرض براین تسعیر مبتنی عملیات

 ارزش داراییها به آن شود یا چنانچه می و مستهلک خرید، ثبت تسعیر در تاریخ مشهود با نرخ ثابت داراییهای شده تمام بهای - 24نکته 

 (32)بند شود. تسعیر می تجدید ارزیابی تسعیر در تاریخ از نرخ شود با استفاده نگهداری منصفانه
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 (32)بند گردد.تسعیر می مربوط مخارج تحمل تسعیر در تاریخ نرخ به مواد وکاال موجودیهای شده تمام بهای - 25نکته 

 ارزش یا خالص بازیافتنی مبلغ تعیین تسعیر در تاریخ از نرخ با استفاده دارایی قلم یک فروش ارزش یا خالص بازیافتنی مبلغ - 26نکته 

 (32)بند شود. .تسعیر می دارایی آن فروش

 انجام در تاریخ رایج واقعی از نرخ تقریبی شود کهمی استفاده غالباً از نرخی ، در عملدوره طی شده انجام مورد معامالت در - 27نکته 

 (33)بند د.اتکا نخواهد بو قابل میانگین از نرخ باشد، استفاده عمده دوره تسعیر طی نرخ نوسانات ، چنانچههرحال . بهاست معامله

خود  مالی صورتهای در آن منظور انعکاس به خارجی واحد مستقل یک مالی تسعیر صورتهای گزارشگر، برای واحد تجاری  - 72نکته 

 زیر را بکار گیرد:  باید روشهای

 .  تسعیر شود ترازنامه تسعیر درتاریخ ، باید با نرخو غیر پولی از پولی ، اعمخارجی واحد مستقل داراییها و بدهیهای الف.

 که مواردی استثنایتسعیرشود، بهمعامالت انجام تاریختسعیر در  باید بانرخ خارجی واحد مستقل درآمد و هزینه اقالم . ب

 اقالم صورت در این که استشده حاد ارائه اقتصاد با تورم یک واحدپول برحسب خارجی واحد مستقل مالی صورتهای

 .  تسعیر شود ترازنامه در تاریختسعیر  باید بانرخ درآمد و هزینه

 بندیطبقه سرمایه صاحبان حقوق سرفصلتحت گذاریسرمایه خالص فروش باید تا زمان شده تسعیر حاصل تفاوتهای تمامی . ج

 یابد. انعکاسجامع سود و زیان صورت شود و در

 شود:از موارد زیر می ناشی تفاوتهایی شناخت منجر به خارجی واحد مستقل یک مالی تسعیر صورتهای - 72نکته 

 تسعیر در تاریخ نرخ به و بدهیدارایی و تسعیر اقالم معامالت انجام تسعیر در تاریخ نرخهایبه درآمد و هزینه تسعیر اقالم الف.

 ترازنامه

 آن مزبور قبالً به مانده که با نرخیمتفاوت نرخیبه خارجی در واحد مستقل گذاری سرمایه خالص دوره اول تسعیر مانده . ب

 استتسعیر شده نرخ

 ( 36)بند .خارجی واحد مستقل سرمایه صاحبان در حقوق سایر تغییرات . ج

با  آن مالی صورتهای گزارشگر قرار ندارد لیکن صد در صد واحد تجاری تملک تحت یخارج واحد مستقل که مواردی در - 29نکته 

 سهم، بهاست اقلیت به انتساب قابل که ارزی تسعیر اقالم تفاوتهای انباشته شود، مبلغ می گزارشگر تلفیق واحد تجاری مالی صورتهای

 ( 37)بند شود می گزارشاقلیت از سهم بخشی عنوان به تلفیقی یابد و در ترازنامه می تخصیص اقلیت

 دفتری مبالغ جایبه منصفانه از کاربرد ارزش ناشی و با تعدیالت خارجی واحد مستقل یک از تحصیل ناشی با سرقفلی - 14نکته 

 شود: زیر برخورد می از دو روش یکی گیرد، به می صورت خارجی واحد مستقل آن تحصیل نتیجه در داراییها و بدهیها که

 شود تسعیر می ترازنامه تسعیر درتاریخ نرخ و به تلقی خارجی واحد مستقل داراییها و بدهیهای عنوان به .الف

 اقالم عنوان یا به است عیر شدهتس ریال یا قبالً به گردد کهمی گزارشگر تلقی واحد تجاری داراییها و بدهیهای عنوان به . ب

 ( 37)بند  شود. تسعیر می معامله تسعیر در تاریخ ازنرخ استفاده با ارزی غیر پولی
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 اینکه شود،مگر می شناسایی درآمد یا هزینه عنوان تسعیر به تفاوتهای گزارشگر، این واحد تجاری تلفیقی مالی صورتهای در  - 31نکته 

از  بخشی عنوان به گذاریسرمایه خالص واگذاری تا زمان شده تسعیر یاد تفاوتهای صورت در این کند که صدق 21بند  طشرای

 (38)بند شود. می بندیطبقه سرمایه صاحبان حقوق

 بیشتر موارد، واحد مستقل گزارشگر، در واحد تجاری مالی با دوره خارجی واحد مستقل مالی دوره تطبیق عدم صورت در - 32نکته 

 صورتهای تاریخبه مالی صورتهای مجموعه گزارشگر، یک واحد تجاری تلفیقی مالی صورتهای در تهیه منظور تسهیل به خارجی

 ( 39)بند کند.می و ارائه گزارشگر نیز تهیه واحد تجاری مالی

 ریال به از اینکه شود باید قبل می حاد گزارش با تورم اقتصادی واحد پول به که خارجی ستقلواحد م یک مالی صورتهای -33نکته 

 اقتصادی اوضاع که مجدد شود. زمانی ارائه “حاد با تورم در اقتصادهای مالی گزارشگری ”بر  حاکم اصول به تسعیر شود با توجه

 حاد را متوقف بر اقتصاد با تورم مبتنی مالی صورتهای و ارائه تهیه خارجی ود و واحد مستقلش می حاد خارج تورم از حالت

 استفاده ریال تسعیر به جهت تاریخی شده تمام بهای عنوان ، بهحاد تورم از دوران خروج در تاریخ اظهارشده کند، باید از مبالغمی

 ( 42)بند شود.

تا  که خارجی واحد مستقل آن به مربوط ارزی تسعیر اقالم تفاوتهای انباشته ، مبلغخارجی واحد مستقل یک واگذاری اندر زم- 34نکته 

منظور  انباشته سود و زیان حساب به واگذاری باید در دوره است شده منعکس سرمایه صاحبان حقوق فصل در سر قبل مالی دوره پایان

 (41)بند شود

 که تسعیر مربوط تفاوتهای انباشته از مبلغ ، تنها بخشیخارجی در واحد مستقل مالی از حقوق بخشی واگذاری صورت در - 35نکته 

 مستقل در واحد گذاریسرمایه دفتری مبلغ شود. کاهشمنظور می انباشته سود و زیان حساب به است واگذار شده با بخش متناسب

 گذاریسرمایه ارزش کاهش شود و لذا در زمان نمی تلقی گذاریاز سرمایه بخشی واگذاری عنوان ، بهآن ارزش کاهش نتیجه در خارجی

 (42)بند شود.منظور نمی انباشته سود و زیان حساب به تسعیر معوق از تفاوتهای بخشی هیچ

تغییر  تاریخجدید باید از  بندیطبقه به اعمال تسعیر قابل یابد، روشهای تغییر می خارجی عملیات یک بندیطبقه که زمانی _ 16نکته 

 (41)بند شود. بکار گرفته بندیطبقه

تجدید  خارجی واحد مستقل یک عنوان گزارشگر، به واحد تجاری از عملیات الینفک خارجی عملیات که مواردی در _ 12نکته 

 از حقوق بخشی عنوان به بندیتجدید طبقه در تاریخ آن غیر پولی داراییهای به تسعیر مربوط شود، تفاوتهایمی بندیطبقه

 (44)بند یابد. می انعکاس جامع سود و زیان صورت شود و در می بندیطبقه سرمایه صاحبان

 بندیگزارشگر، تجدید طبقه واحد تجاری از عملیات الینفک خارجی عملیات عنوان به خارجی ستقلواحد م یک که زمانی - 12نکته 

 در دوره اقالم آن تاریخی شده تمام بهای عنوان به بندیتغییر طبقه در تاریخ غیرپولی اقالم به مربوط تسعیر شده شود،مبالغمی

 منظور شده سرمایه صاحبان حقوق قبالً در سرفصل که تسعیری شود. تفاوتهایمی نظر گرفته در بعد از آن هایتغییر و دوره

 (44)بند  شود.منظور نمی انباشته سود و زیان حساب به خارجی عملیات آن واگذاری تا زمان است
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 نمونه سؤاالت تستی بخش دوم: 

سود حاصل از تسعیرارزی بلند مدت شعب مستقل تحت کدامیک از سرفصل های طبقه بندی مانده تخصیص نیافته  - 1

 (70زیر در ترازنامه تلفیقی مرکز و شعبه مناسبتر است ؟)منبع تست : کنکور سراسری 

 ب ( اندوخته تفاوت تسعیر ارز  الف ( ذخیره تفاوت نرخ تسعیر ارز

 ز تسعیر به حساب سود و زیان سال بسته شده و فاقد مانده است . د ( سود حاصل ا  ج ( درآمدهای انتقالی به دوره های آتی 

طبق استانداردهای ایران ، اقالم پولی ارزی با استفاده از کدامیک از نرخ های زیر تسعیر میشود ؟)منبع تست : کنکور  –2

 (02سراسری 

 ب ( نرخ تسعیر در تاریخ معامله     الف ( نرخ میانگین 

 د ( نرخ تسعیر در تاریخ تعیین ارزش منصفانه   خ ترازنامه ج ( نرخ تسعیر در تاری

طبق استاندارد ایران اقالم درآمد و هزینه واحد مستقل خارجی در حالت عادی و در حالت یک اقتصاد با تورم حاد  – 0

 ( 00چگونه تسعیر میشود ؟)منبع تست : کنکور سراسری 

 حالت عادیدر حالت با تورم حاد

 نرخ های تسعیر شده                 میانگین نرخ های تسعیر شدهالف (   میانگین 

 ب (    میانگین نرخ های تسعیر شده                  نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه 

 ج (     نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه                 نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه 

 میانگین نرخ های تسعیر شده                                 د (     نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه 

یورو میباشد . نرخ های برابری یورو  6555و  0555حسابهای دریافتنی و دارایی ثابت شعبه خارجی  به ترتیب مبلغ  – 4

 (00به شرح زیر است : )سراسری 

 نرخ فروش ارز )ریال( نرخ خرید ارز )ریال( شرح

 11522 11222 زمان مبادله

 11822 12222 در پایان دوره

 اقالم مزبور در ترازنامه تسعیر شده چند میلیون ریال گزارش میشود ؟ 

 دارایی ثابت   حسابهای دریافتنی

 7278                             5775الف (                         

 66                                  59ب (                           

 69                                  62ج (                            

 55                                  66د (                             
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فرانک به یک شرکت خارجی فروخت . بر اساس شرایط  205555شرکت آلفا کاالیی را به قیمت  1/3/1035در  –0

 باشد : میدریافت خواهد شد . نرخ تسعیر فرانک به شرح زیر  1/2/1031فروش قیمت کاال در 

 تاریخ   نرخ ) ریال  (                               

                        1/9/1392                                     2732 

                      29/12/1392                                   2719 

                       1/2/1391                                     2722      

چند ریال گزارش خواهد شد ؟ )منبع تست :  ، سود )زیان ( ناشی از تسعیر ارز 1031در صورت سود و زیان سال 

 تست کرمی(2555

 7522د (     5222ج (   (2522ب ( )  الف ( صفر

 

 :پاسخنامه

  12گزینه چهارم ، نکته شماره  << 1

 6گزینه سوم ، نکته شماره  << 2

 33گزینه دوم ، نکته شماره  << 3

) در بازارارز از دو نرخ خرید و فروش برای مبادالت ارز استفاده میشود . در صورتیکه اختالف این دو  6گزینه سوم ، نکته شماره  << 4

 نرخ زیاد باشد برای تسعیر دارایی های پولی از نرخ خرید و برای داراییهای ثابت از نرخ فروش استفاده میشود ( 

 گزینه چهارم ،  << 5

{ میباشد الزم به ذکر است که در سال  252222( *  2719 -2722ریال   } )  7522معادل  1391ز در سال سود تسعیر ار

{ شناسایی شده و مانده طلب به  252222( *  2722 – 2719( ریال  } )2522کاهش یافته زیان تسعیر ارزی معادل ) 1392

( 2722* 252222ریال ) 55222ید این مانده به مبلغ با 1391( کاهش یافته و در سال 2719*252222ریال ) 47522مبلغ 

 (  عاید شرکت میگردد .  55222 – 47522ریال   )  7522افزایش  یابد . بنابراین با افزایش طلب سودی معادل 
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 1: حسابداری پیشرفته نام درس 17: شماره استاندارد

 : زهرا صادقی، سمیرا ناطقی، مهسا هدایتیتهیه کنندگان نامشهوددارایی های : عنوان استاندارد

 : دکتر ابراهیم ابراهیمیاستاد راهنما 1/1/1386: تاریخ الزم االجرا

 بخش اول: نکات

 (5دارایی نامشهود عبارت است از یک دارایی قابل تشخیص، غیر پولی و فاقد ماهیت عینی. )بند .1

 (7گیرد.)بندمیهای نامشهود قرار ن حساب های دریافتنی در زمره دارایی .2

برخی دارایی های نامشهود ممکن است بر روی یا درون یک عنصر عینی از قبیل لوح های فشرده)در مورد نرم افزار رایانه  .3

ی ثابت ای(،مدارک قانونی)در مورد حق اختراع یا پروانه رسمی( یا فیلم باشد. در چنین شرایطی طبقه بندی قلم مزبور به عنوان دارای

مشهود یا دارایی نامشهود مستلزم قضاوت درباره این امر است که کدام عنصر مهم تر است.)مثال نرم افزار رایانه ای مربوط به راه 

 (8شود.()بند میاندازی ماشین آالت، عمال بخشی از ماشین آالت است و بنابراین در سر فصل دارایی های ثابت مشهود طبقه بندی 

 نامشهود شناسایی دارایی عنوان به نیست تشخیص قابل واحد تجاری یا سایر داراییهای واحد تجاری از کل که جاریواحد ت سرقفلی .4

 (9)بند . باشد آتی اقتصادی منافع دارای اگر،حتی شودنمی

( 12از شرایط زیر را داشته باشد ) بند کند که یکی میمعیار قابلیت تشخیص را در تعریف دارایی نامشهود احراز مییک دارایی هنگا .5

: 

 یعنی بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطای حق امتیاز، اجاره یا مبادله ) به صورت جداگانه جداشدنی باشد ،

 یا همراه با یک قرارداد، دارایی یا بدهی مرتبط( از واحد تجاری جدا کرد، یا

 صرف نظر از اینکه آیا چنین حقوقی قابل انتقال یا ی شوداز حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناش ،

 جدا شدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر.

 (:11،12شود که)بند میبه عنوان دارایی نامشهود شناسایی مییک قلم تنها هنگا .6

 .با تعریف دارایی نامشهود مطابقت داشته باشد 

 باشد: معیارهای شناخت زیر احراز شده 

 جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد، و 

 .بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد 

 کنترل نامشهود دارایی بر هنگامی تجاری واحد یک  .است دارایی آن بر کنترل داشتن مستلزم نامشهود، دارایی از استفاده توانایی .7

 (:17 بند)باشد داشته را زیر شرط دو که دارد

 ناشیتألیف حق و تکثیر حق مانند قانونی حق از معموالً)باشد  داشته را آن از ناشی آتی اقتصادی منافع کسب قدرت 

 .(شودمی

 (محرمانه اطالعات حفظه ب کارکنان کردنموظف مانند)کند جلوگیری منافع آن به دیگران دسترسی از 

 (22اندازه گیری شود.)بند به بهای تمام شدهیک دارایی نامشهود به هنگام شناخت اولیه باید  .8

 (:22بهای تمام شده دارایی نامشهود متشکل از  اجزای زیر است)بند  .9

 )بهای خرید ) شامل عوارض و مالیات غیر قابل استرداد خرید 

  برای آماده سازی دارایی جهت استفاده.مخارج مستقیم تحمل شده 
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با ها در صورت خرید دارایی با شرایط اعتباری، بهای تمام شده معادل بهای نقدی است. مابه التفاوت بهای نقدی با مجموع پرداخت .12

 (22شود. )بندمیعنوان هزینه سود تضمین شده در دوره های استفاده از اعتبار شناسایی 

 (22شود.)بند میبرای محاسبه بهای خرید، تخفیفات تجاری کسر  .11

 ( :23مخارج زیر جزء بهای تمام شده دارایی نامشهود نیست )بند  .12

 .مخارجی معرفی محصول یا خدمت 

 )مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان) مثل آموزش کارکنان 

 وش.و فرمیمخارج اداری،عمو 

شود. بنابراین مخارج میکه دارایی آماده بهره برداری است، متوقف میشناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگا .13

شود. برای مثالمخارج زیر در مبلغ میتحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور ن

 ( :24شود )بند میندفتری دارایی منظور 

 .مخارج تحمل شده برای یک دارایی آماده بهره برداری که هنوز استفاده از آن شروع نشده است 

 .زیان های عملیاتی اولیه از قبیل زیان های تحمل شده در مرحله عرضه اولیه محصوالت جدید حاصل از دارایی 

 ه شرح زیر است:در ترکیب های تجاری نحوه برخورد با دارایی های نامشهود ب .14

کند که صورتی جدا از سرقفلی شناسایی می در را شده تحصیل واحد نامشهود دارایی تحصیل، تاریخ در کنندهتحصیل واحد 14-1

گیری کرد، صرفنظر از اینکه واحد تحصیل شده، پیش از ای اتکاپذیر اندازهگونهارزش منصفانه آن دارایی را بتوان به

 .(27)بند سایی کرده باشد یا خیرترکیب تجاری، دارایی را شنا

عنوان یک دارایی نامشهود جدا از سرقفلی  صورتی به جریان را در کننده، یک پروژه تحقیق و توسعه درواحد تحصیل 14-2

ای اتکاپذیر گونهکند که آن پروژه تعریف دارایی نامشهود را احراز کند و ارزش منصفانه آن را بتوان بهشناسایی می

 (.27)بند کردگیری اندازه

فرض قابل رد وجود صورتی که دارایی نامشهود تحصیل شده در ترکیب تجاری دارای عمر مفید معین باشد، این پیش در 14-3

 (.23گیری کرد)بند ای اتکاپذیر اندازهگونهتوان ارزش منصفانه آن را بهدارد که می

 نامشهود دارایی یک یا مشهود ثابت دارایی یک همراه به تنها است ممکن تجاری ترکیب در شده تحصیل نامشهود دارایی 14-4

 فروش قابل مشترک اطالعاتی بانک از جدا مجله یک انتشار مجوز است ممکن مثال، برای. باشد تفکیک قابل مرتبط،

 آن از جدا صورت به را آن نتوان و باشد خاصی چشمه به مربوط است ممکن معدنی آب چشمه تجاری عالمت یا نباشد

ای اتکاپذیر گونه صورتی که نتوان ارزشهای منصفانه هر یک از داراییهای گروه را به در موارد اینگونه در. فروخت چشمه

 (21کند. )بند عنوان یک دارایی واحد، جدا از سرقفلی شناسایی میکننده، گروه داراییها را بهگیری کرد، واحد تحصیلاندازه

است که اغلب برای اشاره به گروهی از دارایی های مکمل از قبیل نشان میاصطالحاتی عمو)) عالمت تجاری(( و )) نام تجاری((  .15

شود. واحد تحصیل کننده، در صورتی یک میو مهارت های فنی مرتبط استفاده ها تجاری، اسم تجاری، فرمول ها، دستورالعمل

کند که نتواند مینوان یک دارایی منفرد شناسایی گروه از دارایی های نامشهود مکمل تشکیل دهنده یک عالمت تجاری را به ع

 (32را به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کند. )بند ها ارزش منصفانه هر یک از این دارایی
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در صورتی که ارزش منصفانه هر کدام از دارایی های مکمل یک عالمت تجاری به صورتی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد، واحد  .16

دارای عمر مفید مشابهی ها را به عنوان یک دارایی شناسایی کند، مشروط بر اینکه آن داراییها تواند مجموع آنمیتحصیل کننده 

 (32باشند. )بند 

اندازه گیری اتکا پذیر ارزش منصفانه دارایی نامشهود تحصیل شده در ترکیب تجاری ممکن است تنها در موارد زیر میسر نباشد )بند  .17

31: ) 

 شهود از حقوق قانونی یا سایر حقوق قراردادی ناشی شود و یادارایی نام 

 جدا شدنی نباشد و یا 

  ،جدا شدنی باشد، اما سابقه یا شواهدی از معامالت همان دارایی یا دارایی های مشابه وجود نداشته باشد، و در نتیجه

 برآورد ارزش منصفانه به متغیرهای غیر قابل اندازه گیری وابسته خواهد بود.

 ( :32خارج بعدی مربوط به تحقیق و توسعه که دارای دو شرط زیر باشند) بند م .18

  مربوط به یک پروژه تحقیق یا توسعه در جریان باشد که به صورت جداگانه یا از طریق ترکیب تجاری تحصیل و به

 عنوان یک دارایی نامشهود شناسایی شده است، و 

 .بعد از تحصیل آن پروژه واقع شود 

 ( :33شوند )بند میشناسایی  به شرح زیر

 شود.میشناسایی  هزینهباشد، هنگام وقوع به عنوان  تحقیقالف( در صورتی که مخارج 

( نباشد، هنگام وقوع به 26) نکته  44باشد و حائز معیارهای شناخت طبق بند  توسعهب( در صورتی که مخارج 

 شود.میشناسایی  هزینهعنوان 

را داشته باشد، به   44باشد و معیارهای شناخت به عنوان دارایی نامشهود طبق بند  توسعهج( در صورتی که مخارج 

 .شودمیمبلغ دفتری پروژه تحقیق و توسعه افزوده 

یک یا چند دارایی نامشهود ممکن است در ازای تمام یا بخشی از یک یا چند دارایی غیر پولی، یا ترکیبی از دارایی از دارایی های   .19

 ( :34شوند )بند میپولی و غیر پولی تحصیل شود. بهای تمام شده اینگونه دارایی های نامشهود به شرح زیر اندازه گیری 

: بهای تمام شده دارایی نامشهود تحصیل شده به ارزش منصفانه اندازه ای تجاری باشداگر معاوضه دارای محتوالف( 

 شود.میگیری 

اگر معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده و دارایی واگذار شده به ب( 

ده به مبلغ دفتری دارایی واگذار شده بهای تمام شده دارایی نامشهود تحصیل شنحو اتکاپذیر قابل اندازه گیری نباشد: 

 شود.میاندازه گیری 

 ( :31یک معاوضه در صورتی دارای محتوای تجاری است که )بند  .22

 الف( ریسک، زمانبندی و مبلغ جریان های نقدی دارایی تحصیل شده و جریان های نقدی دارایی واگذار شده متفاوت باشد، یا

http://abcbourse.ir/


 

92    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 شود، در نتیجه معاوضه تغییر کند، ومیب( ارزش اقتصادی آن قسمت از عملیات واحد تجاری که معاوضه مربوط به آن 

 ج( تفاوت های موجود در بندهای ))الف(( یا ))ب((، نسبتبه ارزش منصفانه دارایی های معاوضه شده قابل توجه باشد.

متی از عملیات واحد تجاری که معاوضه مربوط به آن است، باید بر اساس برای تعیین محتوای تجاری معاوضه، ارزش اقتصادی قس .21

 ( 31جریان های نقدی پس از مالیات محاسبه شود. ) بند 

در صورتی که واحد تجاری بتواند ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده یا دارایی واگذار شده را به گونه ای اتکاپذیر تعیین کند، ارزش  .22

ر شده با در نظر گرفتن مبلغ وجه نقد یا معادل وجه نقد انتقال یافته، برای اندازه گیری بهای تمام شده دارایی منصفانه دارایی واگذا

 ( 36رود، مگر اینکه ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده معتبرتر باشد. )بند میتحصیل شده بکار 

 (:37باشد )بند مینوان دارایی نسرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری به سه علت،حائز معیارهای شناخت به ع .23

 ،نیستکنترلقابلحقوقیالف( 

 ،کندنمی ایجادمشخصیآتیاقتصادیمنافعب( 

 .نیستگیریاندازهاتکاپذیرقابلایگونه نیزبهآنشدهتمامبهایج( 

به منظور ارزیابی اینکه یک دارایی نامشهود ایجاد شده داخلی حائز معیارهای شناخت است،واحد تجاری ایجاد دارایی را در دوگروه  .24

 (: 39کند)بند میطبقه بندی 

 .(41گردد)بند  شناسایی هزینه عنوان به باید وقوع هنگام در مخارج تحقیق: تحقیق مرحلهالف( 

 (.44تواند دارایی نامشهود باشد)بند می: در صورت داشتن شرایطی، توسعه مرحلهب( 

شود مخارج میچنانچه نتوان مرحله تحقیق را از مرحله توسعه یک پروژه داخلی ایجاد دارایی نامشهود تمیز داد،در این صورت فرض  .25

 (.42واقع شده است )بند  تحقیقپروژه در مرحله 

 ( :44شود ) بندمیام شرایط زیر به عنوان دارایی نامشهود شناسایی مخارج توسعه تنها در صورت اثبات تم .26

 الف( امکان پذیری تکمیل دارایی نامشهود از نظر فنی، به گونه ای که برای استفاده یا فروش آماده شود.

 ب( قصد واحد تجاری برای تکمیل دارایی نامشهود و استفاده یا فروش آن.

 استفاده یا فروش دارایی نامشهود.ج( توانایی واحد تجاری برای 

 د( ایجاد منافع اقتصادی آتی توسط دارایی نامشهود.

 ه( دسترسی به منافع کافی فنی،مالی و سایر منابع برای تکمیل،توسعه و استفاده یا فروش دارایی نامشهود.

 گونه ای اتکاپذیر.و( توانایی واحد تجاری برای اندازه گیری مخارج قابل انتساب به دارایی نامشهود به 

 نمونه هایی از فعالیت های تحقیق و توسعه در جدول زیر ارائه شده است:  .27

 (40نمونه هایی از فعالیت های تحقیق)بند  (46نمونه هایی از فعالیت های توسعه)بند 

 قبل از ها و مدلها طراحی، ساخت و آزمایش نمونه

 مرحله تولید یا استفاده

 ابی به دانش جدیدفعالیت هایی با هدف دستی 

 بر اساس ها طراحی تجهیزات، الگوها و قالب

 فناوری جدید

  جستجو برای ارزیابی و انتخاب نهایی موارد کاربرد

 یافته های تحقیق یا سایر دانش ها
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  طراحی، ساخت و بهره برداری از تجهیزات نمونه

سازی در حدی که از نظر اقتصادی، تولید تجاری 

 تلقی نشود

  جایگزین هایی برای مواد، تجهیزات، جستجوی

 یا خدماتها محصوالت، فرآیندها، سیستم

  طراحی، ساخت و آزمایش جایگزین انتخابی برای

مواد خام، تجهیزات ، محصوالت، فرآیندها، 

 یا خدمات جدید یا بهسازی شدهها سیستم

  فرموله کردن ، طراحی، ارزیابی و انتخاب نهایی

واد، تجهیزات، جایگزین های ممکن برای م

یا خدمات جدید یا ها محصوالت، فرآیندها، سیستم

 بهبود یافته

 

عالئم تجاری، حق نشر و اقالم دارای ماهیت مشابه ایجاد شده در داخل واحد تجاری نباید به عنوان دارایی های نامشهود شناسایی  .28

 (49شوند.)بند 

عنوان دارایی  دارای ماهیت مشابه ایجاد شده در داخل واحد تجاری بهمخارج انجام شده برای عالیم تجاری، حق نشر و اقالم  .29

 (12شوند. )بند نامشهود شناسایی نمی

 (:13)بند  نیستزیر جزئی از بهای تمام شده دارایی نامشهود ایجاد شده در داخل واحد تجاری مخارج .32

  آن سازییا آماده دارایی با تحصیل ور مستقیمط را به مخارج این بتوان مگر اینکه و فروش و عمومی اداریمخارج 

 داد.  مورد نظر ارتباط استفاده برای

 ایجاد شود دارایی شده ریزیعملکرد برنامه سطح به از رسیدن تا قبل که اولیه عملیاتی زیانهای. 

 ییاکار از عدم ناشی هایهزینه. 

 از دارایی عملیاتی استفاده جهت کارکنان آموزش مخارج. 

 (:14مخارج تحمل شده برای دارایی های نامشهود باید در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود مگر اینکه)بند  .31

 بخشی از مخارج یک دارایی نامشهود را تشکیل دهد که حائز معیارهای شناخت باشد. یا 

 عنوان دارایی نامشهود شناسایی کرد.در این موارد  آن قلم در یک ترکیب تجاری تحصیل شده باشد و نتوان آن را به

 ،مخارج مزبور را باید بخشی از مبلغ قابل انتساب به سرقفلی حساب کرد.

مخارج مربوط به تحصیل یا ایجاد اقالم نامشهود که در صورت های مالی قبلی به عنوان هزینه شناسایی شده است ،نباید بعداّ به  .32

 (57نامشهود شناسایی شود.)بندعنوان بخشی از دارایی 

را به عنوان رویه حسابداری برای اندازه گیری  "تجدید ارزیابی"یا  "بهای تمام شده"واحد تجاری باید یکی از دو روش  .33

 (58دارایی نامشهود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقالم یک طبقه دارایی نامشهود به کار گیرد.)بند 

گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی پس از کسر استهالک انباشته و چنانچه ارزش منصفانه به  .34

 (62کاهش ارزش انباشته بعدی ارائه کرد.)بند 
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 صورتی باید عمر مفید دارایی نامشهود را نامعین تلقی کند که برمبنای تحلیل کلیه عوامل مربوط، نتواند برای واحد تجاری در .35

 (65بینی کند. )بند ای پیشرود دارایی، جریان نقدی ورودی ایجاد نماید، محدودهای که انتظار میدوره

اصطالح))نامعین(( به معنی)) نامحدود(( نیست. عمر مفید دارایی نامشهود تنها منعکس کننده آن بخش از مخارج آتی مورد نیاز برای  .36

 (68ن و توانایی و قصد واحد تجاری برای رسیدن به آن سطح است.) بند نگهداری دارایی در سطح عملکرد استاندارد آ

اگر حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی برای دوره محدودی باشد که قابل تمدید است، عمر مفید دارایی نامشهود تنها در صورتی  .37

صرف مخارج عمده توسط واحد تجاری، وجود  شامل دوره های قابل تمدید خواهد بود که شواهد پشتیبانی کننده تمدید دوره، بدون

 ( 71داشته باشد. ) بند

شود. عوامل قانونی ممکن ای است که منافع اقتصادی آتی توسط واحد تجاری کسب میکننده طول دورهعوامل اقتصادی تعیین .38

کوتاهتر تعیین شده توسط این  دورهنماید، محدود کند. عمر مفید دارایی، ای که واحد تجاری این منافع را کنترل میاست طول دوره

 (72عوامل است.)بند 

روش استهالک باید الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار دارایی توسط واحد تجاری را منعکس کند. چنانچه آن الگو به  .39

 (74)بند نحو اتکاپذیر قابل تعیین نباشد باید از روش خط مستقیم استفاده شود.

شود. در می جذب واحد تجاری شود، در تولید سایر داراییهای هزینه منجر به اینکه جای به دارایی اقتصادی نافع، مشرایط برخی در .42

 (76)بند شود.می آنها اضافه دفتری مبلغ دهد و بهمی داراییها را تشکیل این شده تمام از بهای موارد، استهالک بخشی این

 (71شود.)بنداز واگذاری آن برآورد می نامشهود برمبنای مبلغ قابل بازیافت ناشی ارزش باقیمانده دارایی .41

 (82یک دارایی نامشهود با عمر مفید معین باید حداقل در پایان هر سال مالی بازنگری شود.)بند  استهالک و روش دوره .42

 (33مستهلک شود.)بند  نبایددارایی نامشهود با عمر مفید نامعین  .43

طریق مقایسه مبلغ بازیافتنی با مبلغ دفتری آن در  باید آزمون کاهش ارزش دارایی نامشهود با عمر مفید نامعین را از واحد تجاری .44

 مقاطع زیر انجام دهد: 

  به صورت ساالنه، و 

  (84زمانی که شواهدی در خصوص کاهش ارزش دارایی نامشهود وجود داشته باشد انجام دهد.)بند 

بر کاهش در ارزش دارایی نامشهود  یخ گزارشگری مالی، این موضوع را بررسی کند که آیا شواهدی دالواحد تجاری باید در تار .45

صورت وجود چنین شواهدی، باید مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد شود. چنانچه مبلغ بازیافتنی دارایی کمتر از مبلغ  وجود دارد یا خیر. در

مورد  مبلغ بازیافتنی کاهش داده شود مگر اینکه شواهدی در ذخیره در حسابها به طریق ایجاد دفتری باشد، مبلغ دفتری باید از

 (37موقتی بودن این کاهش وجود داشته باشد.)بند 

رود، از انتظار نمی از بکارگیری یا واگذاری آن آتی اقتصادی منافع گونههیچ که یا هنگامی واگذاری نامشهود باید در زمان دارایی .46

 (31شود.)بند  حذف امهترازن

باید  است دارایی دفتری و مبلغ از واگذاری حاصل عواید خالص تفاوت معادل نامشهود که دارایی از حذف یک ناشی سود یا زیان .47

 (12شود.)بند  شناسایی عملیاتی در سود و زیان غیر درآمد یا هزینه عنوانبه

 (14شود.)بند عنوان درآمد شناسایی می ازای قابل دریافت بهنقدی مابه تفاوت بین مبلغ اسمی و معادل قیمت .48
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سرقفلی محل کسب تنها زمانی به عنوان دارایی قابل شناسایی است که از اشخاص دیگر در مقابل پرداخت وجه نقد یا معادل وجه  .49

شود.)پیوست میرایی های نامشهود گزارش نقد یا سایر ما به ازاهای غیر نقد خریداری شده باشد که در این صورت در سرفصل دا

 (1استاندارد، بند  1شماره 

 1شود.) پیوست شماره میگیرد و در زمان تحمل به عنوان هزینه دوره منظور میقرار نها هزینه های تاسیس در تعریف دارایی .52

 (11استاندارد، بند 

 تست ها

کند.  در میان دارایی میشرکت حمید در یک ترکیب تجاری، کل خالص دارایی های شرکت انتشاراتی هما را خریداری  .1

های شرکت انتشاراتی هما دو دارایی نامشهود با عناوین )) مجوز انتشارمجله (( و )) بانک اطالعاتی مشترکین مجله((  

توان به صورت جدا از مجوز مجله فروخت. در صورتی مین مجله را نوجود دارد که البته دارایی بانک اطالعاتی مشترکی

را به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد، شرکت حمید با این دو ها که نتوان ارزش های منصفانه هر یک از این دارایی

 ( 91)سراسری کند؟میدارایی چگونه برخورد 

 .کند می مجله انتشار مجوز شناسایی به مبادرت تنها (1

 کند، چون قابل تشخیص نیستند.میرا شناسایی نها هیچ یک از دارایی (2

 کند. میدو دارایی را به عنوان جزئی از سرقفلی شناسایی  (3

 کند.میدو دارایی را به عنوان یک دارایی واحد، جدا از سرقفلی، در نظر گرفته و شناسایی  (4

 

 است:توسط شرکت ))بتا(( انجام شده  1006مخارج زیر در سال  .2

  میلیون ریال

 مخارج فعالیت های آموزشی 822

 مخارج تغییر مکان بخشی از شرکت 1,222

 مخارج تحقیق 922

 مخارج خرید نرم افزار 1,422

 سرقفلی محل کسب 1,522

 مخارج تبلیغات 222

 (88)سراسری شود؟میچه مبلغی از این مخارج در دوره وقوع به حساب هزینه دوره منظور 

4)1,922 3)2,322 2)3,122 1)4,522 

http://abcbourse.ir/


 

94    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

))دارایی های نامشهود(( کدام یک از موارد زیر صحیح تر بیان شده است؟  17با توجه به استاندارد شماره  .3

 (07)سراسری 

 تمام دارایی های نامشهود باید مستهلک شوند. (1

 دارایی های نامشهود ایجاد شده در داخل واحد تجاری نباید شناسایی شوند. (2

 توان به بهای تمام شده دارایی های نامشهود اضافه کرد.میزیان های عملیاتی اولیه دارایی را  (3

سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری به دلیل غیر قابل کنترل بودن منبع آن به عنوان دارایی نامشهود شناسایی  (4

 شود.مین

 مخارج زیر توسط شرکت آلفا انجام شده است: .4

 قات مربوط به ساخت محصول جدیدتحقی 152 میلیون ریال

 طراحی، ساخت و آزمایش نمونه محصول قبل از تولید 522 میلیون ریال

 آزمایش تجهیزات تولید در مراحل اولیه تولید 52 میلیون ریال

 طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشی 852 میلیون ریال

 هزینه رفع عیب تجهیزات 42 میلیون ریال

 (86)سراسری استانداردهای حسابداری مجموع مخارج تحقیق و توسعه چند میلیون ریال است؟با توجه به 

4)1,592 3)1,552 2)1,522 1)652 

با عنوان حسابداری دارایی های نامشهود احراز کدام یک از شرایط زیر  17طبق استاندارد حسابداری شماره  .5

 (85)سراسری ؟نیستبرای شناسایی دارایی نامشهود ضروری 

 سال نباشد. 2عمر مفید دارایی کمتر از  (1

 جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد. (2

 بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکاپذیر، قابل اندازه گیری باشد. (3

 با تعریف دارایی های نامشهود مطابقت داشته باشد. (4

 

 )تالیفی، دکتر ابراهیمی(  نیست؟میدارایی نامشهود الزاکدام گزینه در تعریف  .6

  غیرپولی (1

 جدا شدنی باشد (2

شدنی  از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود، مشروط به آنکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جدا (3

 از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد.

 عینیفاقد ماهیت (4
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در اختیار داشته و ان را قبال طی سه سال عمر اقتصادی  شرکت آلفا که امتیاز  انحصاری پخش یک فیلم را .7

برآوردی مستهلک نموده، اکنون با رواج فیلم های ویدئویی و دیسک های تصویری مجددا برای فیلم مذکور 

کند. در میریال  بوده، حداقل برای سه سال دیگر بازار فروش پیش بینی  655,555که بهای تمام شده ان 

 فی، پرسش های چهار گزینه ای حسابداری میانه، اسکندری()تالی این ارتباط:

 باید این مورد را یک تغییر در رویه تلقی و نسبت به اصالح آن اقدام کرد. (1

 باید این مورد را یک تغییر در برآورد تلقی و نسبت به اصالح آن اقدام کرد. (2

 آن اقدام کرد.باید این مورد را اصالح اشتباه دوره های قبل تلقی و نسبت به اصالح  (3

بهای تمام شده دارایی نامشهود که در صورت های مالی دوره های قبل یه عنوان هزینه شناسایی شده، نباید بعدا به  (4

 عنوان بهای تمام شده یک دارایی نامشهود شناسایی گردد.

 

ای حسابداری  سوال چهارگزینه 2222)  تالیفی، شود؟میسرقفلی محل کسب چه هنگام به عنوان دارایی شناسایی  .8

 مالی(

در صورتی که از اشخاص دیگر در مقابل پرداخت وجه نقد یا معادل های نقد یا سایر ما به ازای غیرنقدی خریداری  (1

 شده باشد.

 چنانچه در داخل واحد تجاری ایجاد شده باشد. (2

 اگر در نتیجه تحصیل سایر واحدهای تجاری ایجاد شده باشد. (3

 تحت هیچ حالتی در قالب دارایی ثبت نخواهد شد.  (4

 

 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی( 2222)  تالیفی، ؟نیستکدام عبارت صحیح  .9

 مخارج تحقیق هنگام وقوع باید به عنوان هزینه شناسایی گردد. (1

ست طرح های عمده شود با این حال در صنایع خاصی ممکن امیمخارج توسعه در اغلب موارد در دوره وقوع هزینه  (2

 توسعه واجد معیارهای شناسایی به عنوان دارایی باشند.

بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهودی که به منظور تامین تسهیالت الزم جهت فعالیت های تحقیق و توسعه  (3

 شود.میشود، هزینه دوره تلقی میخریداری 

 شود مخارج در مرحله تحقیق واقع شده است.میفرض  چنانچه نتوان مرحله تحقیق را از مرحله توسعه تمیز داد، (4

 

)  تالیفی، شود؟مینرم افزارهای رایانه ای مربوط به به راه اندازی ماشین آالت تحت چه سرفصلی طبقه بندی  .12

 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی( 2222

 دارایی های نامشهود (1

 دارایی های ثابت مشهود (2

 سرمایه گذاری (3

 سایر دارایی ها (4
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سوال چهارگزینه ای  2222)  تالیفی، شود؟میکدام یک از مخارج زیر در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور  .11

 حسابداری مالی(

 مخارج تاسیس از قبیل مخارج حقوقی برای تهیه اساسنامه  (1

 دزیان های عملیاتی اولیه که تا قبل از رسیدن به سطح عملکرد برنامه ریزی شده دارایی ایجاد  شو  (2

 مخارج راه اندازی ماشین آالت طی دوره قبل از تولید (3

 رود.میاستهالک حق اختراع و حق امتیازی که برای ایجاد دارایی نامشهود به کار  (4

 

 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی( 2222)  تالیفی، کدام عبارت صحیح است؟ .12

 گیرد.میهای نامشهود قرار نالف( حساب های دریافتنی از آنجا که پولی است، در زمره دارایی 

نرم افزار رایانه ای مربوط به راه اندازی ماشین آالت ، دارایی نامشهود است و عنصر عینی مربوط به آن نسبت به وجه ب(

 نامشهود آن، در درجه دوم اهمیت قرار دارد

احد تجاری قابل تشخیص نیست به ج( سرقفلی ناشی از ترکیب تجاری، از آنجا که از کل واحد تجاری یا سایر دارایی های و

 شود، حتی اگر دارای منافع اقتصادی آتی باشد.میعنوان دارایی نامشهود شناسایی ن

 ( الف و ب و ج4 ( ب و ج 3 ( الف و ج2 ( الف و ب1

کند. اگر چه از نظر قانونی مدت استفاده از دارایی میریال تحصیل  15,555شرکت الف حق تالیفی را به مبلغ  .13

سال بازار انتشار وجود دارد. حق تالیف طی چه  20برای آن ها مذکور نامحدود است ولی مطابق پیش بینی

 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی(  2222)  تالیفی، گردد؟میمدتی مستهلک 

 گنجد.میحق تالیف اصال در تعریف دارایی ن (1

 سال 22 (2

 سال 25 (3

 حق تالیف را نباید مستهلک نمود (4

 

شود. علت آن کدام یک از موارد میایجاد شده در واحد تجاری به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نسرقفلی  .14

 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی( 2222)  تالیفی، ؟نیستزیر 

 به طور جداگانه قابل تشخیص نیست. (1

 رود به جریان منافع اقتصادی اتی کمک کند.میانتظار ن (2

 حقوقی قابل کنترل نیست. (3

 ی تمام شده آن به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری نیست.بها (4
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کدام یک از مبانی زیر به بهترین شکل ممکن روش جاری حسابداری هزینه های تحقیق و توسعه را منعکس  .15

 )تالیفی، پرسش های چهار گزینه ای حسابداری میانه، اسکندری(کند؟می

 رابطه علت و معلولی (1

 شناخت بالدرنگ (2

 سیستماتیکتخصیص  (3

 به حداقل رسانیدن مالیات بر سود (4

 

چنانچه در ترکیب تجاری، عالمت تجاری چشمه آب معدنی تحصیل شده مربوط به چشمه خاصی باشد و  .16

سوال   2222)  تالیفی،  نتوان آن را به صورت جدا از آن چشمه فروخت، واحد تحصیل کننده ................

 چهارگزینه ای حسابداری مالی(

 کند.میمت تجاری و چشمه را به عنوان دارایی شناسایی نعال (1

 کند.میعالمت تجاری و چشمه را به عنوان یک دارایی همراه سرقفلی شناسایی  (2

 کند.میعالمت تجاری را به عنوان یک دارایی، جداگانه شناسایی  (3

 .کندمیعالمت تجاری و چشمه را به عنوان یک دارایی واحد، جدا از سرقفلی شناسایی  (4

 

 ) تالیفی توسط گروه( ؟نیستکدام عبارت در ارتباط با دارایی نامشهود صحیح  .17

تواند وجود دارایی نامشهود را که منافع اقتصادی آتی ایجاد خواهد میواحد تجاری در مرحله تحقیق یک پروژه داخلی، ن (1

 کرد، اثبات کند.

داخل واحد تجاری، نباید به عنوان دارایی نامشهود عالئم تجاری، حق نشر و اقالم دارای ماهیت مشابه ایجاد شده در  (2

 شناسایی شوند.

در صورتی که واحد تجاری بتواند ارزش منصفانه دارایی نامشهود تحصیل شده در معاوضه یا دارایی واگذار شده را به گونه  (3

معادل نقد انتقال یافته، برای ای اتکاپذیر تعیین کند، ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده با در نظر گرفتن مبلغ وجه نقد یا 

 رود.میاندازه گیری بهای تمام شده دارایی تحصیل شده به کار 

هر گاه عمر مفید دارایی نامحدود باشد، عمر آن نامعین است ولی هرگاه عمر دارایی نامعین باشد به معنی نامحدود بودن  (4

 آن نیست.
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 پاسخنامه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نکته مرتبط پاسخ شماره سوال

1 4 14-4 

 3و20و  24 2 2

0 4 20 

4 2 24 

0 1 6 

6 0 1 

7 4 02 

0 1 43 

 42و42 0 3

15 2 0 

 13و13 2 11

 20و2 2 12

10 0 00 

14 1 20 

 20و24 2 10

16 4 14-4 

17 0 22 
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گذاری صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه : عنوان استاندارد

 درواحدهای تجاری فرعی

 18 شماره استاندارد: 

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1385 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  الهه زمان،مریم اشرفی، مائده نعمتی،فریبانازی تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

شود، براساس منافع میسرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته در صورت های مالی جداگانه که توسط واحد تجاری اصلی ارائه  -1

 (.4شود )بندمیمالکانه مستقیم و نه بر مبنای نتایج عملیات و خالص داراییهای واحد سرمایه پذیر به حساب گرفته 

ص داراییهای یک واحد تجاری فرعی با در نظر گرفتن تعدیالت تلفیقی، که قابل انتساب به سهم اقلیت آن بخش از سود وزیان و خال -2

 (.4است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق واحد های تجاری فرعی دیگر ،به واحد تجاری اصلی تعلق ندارد )بندمیسها

کند. استثناء از این قاعده  ارائه آن همراه را خود جداگانه مالی صورتهای و تهیه را تلفیقی مالی صورتهای باید ،اصلی تجاری واحد هر -3

 داشته باشد: همزمانشرط زیر را  4زمانی است که  واحد تجاری اصلی 

  واحد اصلی، خود واحد تجاری فرعی و تماما متعلق به واحد تجاری اصلی دیگر باشد یاواحد اصلی، خود واحد فرعی یک واحد

سهام اما صاحبان سهام علیرغم آگاهی از قصد واحد تجاری اصلی  برای عدم ارائه صورت های  %122مالیات کمتراز دیگر با 

 باشند. اعالم نکردهمالی تلفیقی، مخالفت خود را 

 .سهام یا سایر اوراق بهادار آن واحد در بازارهای در دسترس عموم معامله نشود 

  .واحد اصلی، برای عرضه هر گونه اوراق بهادار به عموم صورت های خود را به هیات پذیرش اوراق بهادار تحویل نداده باشد 

  واحد تجاری اصلی نهایی یا میانی آن واحد، صورت های مالی تلفیقی قابل دسترس  برای استفاده عموم را براساس

 (.6استانداردهای حسابداری تهیه کند )بند

 (.8استفاده کنندگان اصلی صورتهای مالی تلفیقی،سرمایه گذاران در واحد تجاری اصلی هستند)بند  -4

 (.9صورتهای مالی تلفیقی بایدواحد تجاری اصلی وکلیه واحدهای تجاری فرعی آنرادربرگیرد)بند -5

 مشابه اقالم کردن جمع با آن فرعی تجاری واحدهای و اصلی تجاری واحد مالی صورتهای ،تلفیقی مالی صورتهای تهیه برای -6

 .(14شود )بند می ترکیب یکدیگر با هاهزینه و درآمدها ،سرمایه صاحبان حقوق بدهیها، داراییها،

 کامل به طوری ناشی از معامالت درون گروهی که بر مبلغ دفتری داراییها تاثیر گذاشته است باید زیانها و سود های تحقق نیافته -7

 (16و15حذف شود مگر در حالت زیان تا حدی که مبلغ دفتری دارایی مبادله شده را نتوان بازیافت کرد.)بندهای 

 گروه، فرعی تجاری واحدهای سایر یا اصلی به فرعی توسط شده فروخته داراییهای به مربوط نیافته تحقق زیان یا سود حذف برای -8

 (.17شود )بند می تسهیم اصلی تجاری واحد و اقلیت بین آن مبلغ

 .(18شود )بند  حذف باید( سهام سود و هاهزینه ،فروش شامل) تلفیق مشمول تجاری واحدهای فیمابین معامالت و حسابها مانده -9
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ل گروه است حتی اگر معامالت بین واحدهای تجاری منظور شده در تلفیق با داراییها و بدهیهایی سر و کار دارد که کال تحت کنتر -12

 (19مالکیت بر انها صد در صد نباشد.)بند 

 دلیل به اینکه مگر شودنمی حذف اند،شده مستثنی تلفیق از که تجاری واحدهای از گروه آن با معامالت از حاصل زیان یا سود -11

 .(19شود )بند  تلقی وابسته تجاری واحد عنوان به نظر مورد تجاری واحد مالحظه، قابل نفوذ وجود

 صاحبان حقوق از اصلی تجاری واحد سهم و فرعی تجاری واحدهای از یک هر در اصلی تجاری واحد گذاریسرمایه دفتری مبلغ -12

 (.22شود )بند می حذف آنها از یک هر سرمایه

ترازنامه باید به عنوان سهم اقلیت در تراز نامه ی تلفیقی در بخش حقوق صاحبان خالص داراییهای قابل انتساب به اقلیت در تاریخ  -13

 (.21سهام جدا از حقوق صاحبان سهام واحد اصلی ارائه شود )بند 

 جداگانه طور به اقلیت سهم عنوان تحت باید است اقلیت به انتساب قابل که دوره طی تداوم حال در عملیات خالص زیان یا سود -14

 (.22شود )بند  ارائه تلفیقی زیان و سود صورت ذیل

 (23سودها و زیانهای واحد تجاری فرعی باید به نسبت میزان مالکیت واحد تجاری و اصلی بین آنها تقسیم  شود.)بند  -15

 قابل داراییهای خالص منصفانه ارزش از آنان سهم با متناسب باید فرعی تجاری واحدهای داراییهای خالص از اقلیت سهم -16

 به تجاری واحد تحصیل تاریخ از سرمایه صاحبان حقوق در تغییرات از آنان سهم عالوه به تحصیل تاریخ درفرعی تجاری واحد تشخیص

 (24)بند  شود محاسبه بعد

 (24انتساب به واحد تجاری اصلی است شناسایی شود )بند  سرقفلی ناشی از واحد تجاری فرعی باید در مورد آن بخش که قابل -17

مانده بدهکار سهم اقلیت معرف خالص بدهیهای قابل انتساب به اقلیت در واحدهای تجاری فرعی است و طلب از ایشان محسوب -18

 (26شود.)بندمین

باید یکسان باشد در غیر این صورت صورتهای  رویه های حسابداری مورد استفاده واحد تجاری  فرعی و اصلی در رویدادهای مشابه-19

 (.29مالی واحد تجاری مزبور در هنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید  تعدیل شود) بند 

 زمانی که تاریخ گزارشگری واحد تجاری اصلی و فرعی یکسان نیست:-22

 صلی تهیه نماید.واحد تجاری فرعی باید صورتهای مالی را به تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری ا 

  در غیر این صورت ، صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آخرین سال مالی مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر اینکه پایان

 (.29سال مالی واحد تجاری فرعی بیشتر از سه ماه قبل از پایان سال مالی واحد تجاری اصلی نباشد ) بند 

در مالکیت واحد فرعی باشد، این سهام باید به بهای تمام شده به شکل یه رقم کاهنده جزء هر گاه بخشی از سهام واحد اصلی -21

 (.31حقوق صاحبان سهام واحد تجاری اصلی در ترازنامه منظور شود   ) بند 

به بهای تمام در صورتهای مالی جداگانه ، سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی که در صورتهای مالی تلفیقی منظور شده باید  -22

 (. 32شده یا مبلغ تجدید ارزیابی و منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایه گذار در مورد سرمایه گذاری های بلند مدت منعکس شود ) بند 

در روش بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری تنها به میزان سود توزیع شده از محل سودهای انباشته واحد سرمایه پذیر پس از  -23

 (.33تاریخ تحصیل ، شناسایی و سودهای توزیع شده مازاد برآن ، بازیافت سرمایه گذاری محسوب می شود ) بند 
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نتایج عملیات واحد تجاری فرعی باید از تاریخی که کنترل آن به طور موثر به واحد تجاری اصلی منتقل شده است،در صورتهای  -24

 (32مالی تلفیقی منظور شود.)بند

کند به طوری  که به توانایی آنها در انتقال میواحد تجاری فرعی که تحت محدودیت های شدید و بلند مدت فعالیت " این مطلب-25

باشد.هم اکنون میمربوط به استاندارد قبلی  "شودمیشود، مشمول تلفیق نمیوجوه به واحد تجاری اصلی به نحوی عمده لطمه وارد 

 پیوست(.3یی مبین نبود کنترل بر واحد سرمایه پذیر نیست)بند وجود محدودیت درانتقال وجوه به تنها

 (:01که مربوط به تلفیق است)پیوست استاندارد  01بخش هایی از استاندارد 

 (.9) بندکندشوند را حذف میطور موقت نگهداری می ، معافیت از تلفیق واحدهای فرعی که به31استاندارد -26

عنوان  کنند، بهفروش را کسب می عنوان نگهداری شده برای بندی بهای که معیارهای طبقهشدهواحدهای فرعی اخیراً تحصیل -27

 (.12شوند)بندبندی میعملیات متوقف شده طبقه

 

 ایبخش دوم: سواالت چهارگزینه

 یفی(براساس منافع مالکان مستقیم چیست؟)تالها منظور از انعکاس سرمایه گذاری-1

 (روش ارزش ویژه ناخالص2  (نتایج عملیات و خالص داراییهای واحد سرمایه پذیر1

 (روش بهای تمام شده4     (روش تجدید ارزیابی3

کدام دسته از کاربران زیر بر طبق استانداردهای حسابداری ایران، استفاده کنندگان اصلی صورتهای مالی -2

 شوند؟)تالیفی(میتلفیقی محسوب 

 (سرمایه گذاران واحد تجاری فرعی2    (مدیران ارشد واحد تجاری1

 (بدهکاران و تامین کنندگان مواد اولیه4   (سرمایه گذاران واحد تجاری اصلی3

 زیانهای تحقق نیافته ی ناشی از معامالت درون گروهی که بر مبلغ دفتری داراییها تاثیر گذاشته است)تالیفی( -0

 باید حذف شود. (1

 ف شود مگر تا حدی که مبلغ دفتری دارایی مبادله شده را نتوان بازیافت کرد.باید حذ (2

 باید حذف شود مگر تا حدی که مبلغ دفتری دارایی مبادله شده را بتوان بازیافت کرد. (3

 نباید حذف شود.  (4

 سرقفلی ناشی از واحد تجاری فرعی:)تالیفی( -4

 اصلی است شناسایی شود. باید در مورد آن بخش که قابل انتساب به واحد تجاری (1

 باید بر اساس میزان مالکیت بین اقلیت و واحد اصلی تسهیم شود. (2

 نباید به عنوان یک دارایی جداگانه در صورت های مالی تلفیقی انعکاس یابد. (3

http://abcbourse.ir/


 

122    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 باید به عنوان یک دارایی در صورت های مالی جداگانه واحد اصلی انعکاس یابد. (4

چنانچه رویه حسابداری مورد استفاده یکی از واحدهای تجاری عضو گروه با رویه به کار رفته در تهیه -0

) منبع : کتاب  صورتهای مالی تلفیقی برای یک رویداد مشابه متفاوت باشد، هنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی: 

 (517جمشید اسکندری، تست 

 مناسبی تعدیل شود. (باید صورتهای مالی واحد مزبور به نحو1

 (باید رویه حسابداری متفاوت به کار رفته به نحو مناسبی افشا شود.2

 (باید آن بخش از اقالم منعکس در صورتهای مالی تلفیقی که در مورد آن رویه حسابداری متفاوت به کار رفته است افشا شود.3

  نیست.( این موضوع اشکالی نداشته و نیاز به اقالمی از این بابت 4

 

در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی ، سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی باید به کدام یک از -6

 (522) منبع : کتاب جمشید اسکندری، تست   روشهای زیر منعکس شود؟

 روش ارزش ویژه  روش بهای تمام شده

 بله بله (1

 خیر بله (2

 بله خیر (3

 خیر خیر (4

 جمالت در مورد سهم اقلیت صحیح است؟)تالیفی(کدامیک از -7

 شود.می( سهم اقلیت بر مبنای مبلغ دفتری محاسبه 1

 شود.می( سهم اقلیت بر مبنای ارزش منصفانه خالص دارایی های قابل تشخیص محاسبه 2

از دو ارزش در ترازنامه تلفیقی  شود یک قلم دارایی واحد تجاری فرعی با ترکیبیمی( اندازه گیری آن بر اساس مبالغ دفتری باعث 3

 منعکس شود.

 (ب و ج4

چنانچه هدف از تحصیل و نگهداری سهام واحد تجاری فرعی واگذاری آن باشد و پس از یک سال تحصیل ،  -0

 هنوز شرایط واگذاری مشخص نشده باشد، کدام گزینه صحیح است؟) تالیفی(

 گردد.میطبقه بندی ، ولی مشمول تلفیق ن(سرمایه گذاری مذبور به عنوان سرمایه گذاری جاری 1

 گردد.می( سرمایه گذاری مذبور به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی ، ولی مشمول تلفیق 2
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 گردد.می( سرمایه گذاری مذبور به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت طبقه بندی ، ولی مشمول تلفیق ن3

 گردد.می( سرمایه گذاری مذبور به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت طبقه بندی ، ولی مشمول تلفیق 4

در صورتی که سرمایه گذاری در سهام شرکت فرعی مشمول تلفیق گردد، سرمایه گذاری های مذکور تحت -3

 گردد؟) تالیفی(میچه سرفصلی در صورتهای مالی اصلی طبقه بندی 

 گردد.میسریع المعامله در صورتهای مالی شرکت اصلی گزارش  –ه گذاری جاری (تحت عنوان سرمای1

 گردد.میسایر سرمایه گذاری های جاری در صورتهای مالی شرکت اصلی گزارش  –( تحت عنوان سرمایه گذاری جاری 2

 گردد.می( تحت عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در صورتهای مالی شرکت اصلی گزارش 3

 گردد.میگذاری مذکور با حقوق صاحبان سهام فرعی حذف میگردد و در صورتهای مالی تلفیقی منعکس ن(سرمایه 4

  

 کدام گزینه بر طبق استانداردهای حسابداری ایران درست نیست؟)تالیفی(-15

گردد(  در صورت وجود محدودیت شدید و بلند مدت که باعث از بین رفتن کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی (1

 گردد.میواحد تجاری فرعی مشمول تلفیق ن

درصد صاحبان سهام آن در اختیار واحد تجاری دیگر باشد، در صورت کسب موافقت سایر  92واحد تجاری فرعی که بیش از  (2

 صاحبان سهام ، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی با واحدهای تجاری فرعی خود نیست.

از ارزش آنها کسر شده است، ها از معامالت درون گروهی که برای رسیدن به مبلغ دفتری داراییزیان های تحقق نیافته ناشی  (3

 بایست حذف گردد.می

بایست به بهای تمام شده به میچنانچه بخشی از سهام واحد تجاری اصلی در مالکیت واحد تجاری فرعی باشد، این سهام  (4

 گزارش گردد.  شکل یک رقم کاهنده جزو حقوق صاحبان سهام تلفیقی

 

نحوه گزارش بخشی از سهام واحد تجاری اصلی که در مالکیت واحد تجاری فرعی است، کدام گزینه  -11

 است؟) تالیفی(

 شود.می(به ارزش بازار در یادداشتهای توضیحی مربوط به صورتهای مالی تلفیقی افشا 1

 شود.میم واحد تجاری اصلی در ترازنامه تلفیقی منظور (به بهای تمام شده به شکل یک رقم کاهنده جزو حقوق صاحبان سها2

 شود.می(به ارزش بازار به شکل یک رقم کاهنده جزو حقوق صاحبان سهام واحد تجاری اصلی در ترازنامه تلفیقی منظور 3

 شود.می( به بهای تمام شده در یادداشتهای توضیحی مربوط به صورتهای مالی تلفیقی افشا 4

واحد تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار دارد، صورتهای مالی تلفیقی برای  (در مواردی که12

 (402شود؟) منبع: کتاب جمشید اسکندری،تستمیتحقق کدام یک از مفاهیم حسابداری تهیه 

 بودن (قابل اعتماد4(شخصیت اقتصادی                   3  ( شخصیت قانونی2(اهمیت                           1
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منظور شده است ها ( سودهای تحقق نیافته ناشی از معامالت درون گروهی که در مبلغ دفتری دارایی10

 بایست)تالیفی(می

 (به طور کامل حذف شود.2           (تنها سهم اقلیت حذف شود. 1

 (اصال حذف نشود.4        (تنها سهم واحداصلی حذف شود. 3

 

 (016اقلیت)منبع:کتاب جمشید اسکندری ،تست(مانده بدهکار سهم 14

 شود.می( در سهم واحد تجاری اصلی منظور 1

 یابد.میدر ترازنامه تلفیقی انعکاس ها (در بخش سایر دارایی2

 شود.می(طلب واحد تجاری فرعی از سهامداران اقلیت محسوب 3

 ت.(معرف خالص بدهی های قابل انتساب به اقلیت در واحد تجاری فرعی اس4

 

درصد از سهام شرکت مازندران را خریداری نمود. چه میزان از 35معادل  1/4/1001(شرکت گیالن در تاریخ 10

شود؟) منبع:کتاب جمشید اسکندری میسود خالص شرکت مازندران در صورت سود وزیان تلفیقی منظور 

 (013،تست

 1381ل تا پایان سا1381درصد سودخالص شرکت مازندران از ابتدای سال 92(1

 1/4/1381تا تاریخ 1381درصد سودخالص شرکت مازندران از ابتدای سال 92(1

 1381تا پایان سال 1/4/1381درصد سودخالص شرکت مازندران از تاریخ92(1

 1381تا پایان سال 1381/ 1/4درصد سودخالص شرکت مازندران از تاریخ122(1

رعی ،واگذاری آن باشد و پس از گذشت یک سال (در صورتی که هدف از تحصیل و نگهداری واحد تجاری ف10

 (07از تاریخ تحصیل هنوز فرایند واگذاری تکمیل نشده باشد، کدام عبارت صحیح است؟)سراسری

 شود.می(تحت هیچ شرایطی وارد صورتهای مالی تلفیقی ن1

 شود.می(مانند سایر شرکتهای فرعی وارد صورتهای مالی تلفیقی 2

 شود.میشودوبه عنوان دارایی جاری طبقه بندی می(از تلفیق مستثنی ن3

 شود.می(اگر در تاریخ تهیه صورتهای مالی شرایط واگذاری مشخص شده باشد، از تلفیق مستثنی 4
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 پاسخنامه

 .1.مطابق نکته4گزینه  -1

 .4.مطابق نکته3گزینه  -2

 .7.مطابق نکته2گزینه  -3

 .17.مطابق نکته1گزینه  -4

 .19.مطابق نکته1گزینه  -5

 .22.مطابق نکته2گزینه  -6

 .16.مطابق نکته2گزینه  -7

 .26. مطابق نکته4گزینه  -8

 .22.مطابق نکته3گزینه  -9

 .25و3،7،21.مطابق نکات 2گزینه  -12

 .21.مطابق نکنه2گزینه  -11

 3گزینه  -12

 .7. مطابق نکته2گزینه  -13

 .18. مطابق نکته4گزینه  -14

 .24.مطابق نکته3گزینه  -15

 .26.مطابق نکته2گزینه  -16
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 19 شماره استاندارد:  یتجار یواحدها بیترک: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1385 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  فاطمه جهان شیری و زینب بابایی تهیه کنندگان:

 

  نکات : بخش اول: 

 تغییرات اصلی : -1

 پیشگفتار( 8. )بند شود میواز روش خرید استفاده الف( در استاندارد جدید روش اتحاد منافع حذف شده است     

 پیشگفتار( 4شود . )بندمیمحاسبه  یفرع یب( سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارایی های قابل تشخیص واحد تجار    

 پیشگفتار( 5وه حسابداری آن حذف شده است . )بندج( سرقفلی منفی و نح    

ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل  بر اساسها و بدهیها حسابداری کلیه ترکیب های تجاری بر اساس روش خرید است و دارایی -2

 (1شود . )بندمیشناسایی 

 (1گیرد. )بندیمصورت نیزآزمون کاهش ارزش  در مورد آن گردد ومیسرقفلی : شناسایی و مستهلک  -8

 شامل : 19عدم استفاده از استاندارد موارد  -4

 الف( مشارکت های خاص )روش ارزش ویژه ناخالص(     

 (8ب( فعالیت های تحت کنترل مشترک )بند     

شود و مثل میسرقفلی شناسایی ن چند واحد تجاری توسط واحد تجاری که فعالیت تجاری نباشد ترکیب تجاری نیست .یک یا کنترل  -5

 (4خرید دارایی است . )بند 

 تواند به دو طریق باشد:میترکیب  -6

 الف( خرید حقوق مالکانه     

 نقد یا واگذاری وجه ، پرداختصدور سهام ازای واحد دیگر، در توسط واحد تجاری یک داراییهای خالصب( خرید کل یا بخشی از      

 (5)بند سایر داراییها

دیگر  واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری یک یا بین شوندهترکیب واحدهای سهامداران بین ایمعامله صورت تواند بهمی ترکیب -7

یا چند  یک داراییهای خالص ، انتقالشوندهترکیب واحدهای کنترل واحد جدید برای ایجاد یک متضمن است ممکن تجاری باشد. ترکیب

 (5)بند باشد. شوندهیا چند واحد ترکیب یک دیگر یا انحالل واحد تجاری به شوندهد ترکیبواح

باید  کنندهموارد، واحد تحصیل شود. در اینمی نامیده “ فرعی واحد تجاری ” شدهو تحصیل “ اصلی واحد تجاری ”کنندهتحصیل -3

استاندارد  خود، براساس جداگانه مالی را در صورتهای گذاریخود بکار گیرد و سرمایه تلفیقی مالی استاندارد را در صورتهای این الزامات

 (6کند.)بند منعکس فرعی تجاری در واحدهای گذاریسرمایه و حسابداری تلفیقی مالی صورتهای عنوان با 18 شماره حسابداری
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 ی واحد دیگردر خرید خالص دارایی ها تواند شکل گیرد ولی میم( رابطه اصل و فرع در ترکییب تجاری از نوع تحصیل )خرید سها -9

 (7امکان پذیر نیست . )بند 

واحد  طور مؤثر به به شدهواحد تحصیل داراییها و عملیات خالص در آن، کنترل که است تاریخی  : تحصیل تاریخالف(  -11

 .یابدمی انتقال کنندهتحصیل

 وجه نقد                                             

 ( دارایی های پولی   ب 

 دارایی های غیر نقدی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه                                          

               نقد دریافت شود.                                                       

 (9)بند. ( کنترل: توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی به منظور کسب منافع اقتصادی استج 

شود. این  گرفته حساب به دارایی یک همانند تحصیل واحد یا فعالیت تجاری یک شود تحصیلمی خرید سبب از روش استفاده -11

واحد  یک داراییها و عملیات خالص ، کنترلآن از طریق که است ایمعامله تحصیل که است مناسب دلیل این به حسابداری روش

خرید،  در روش تحصیل ثبت آیـد. مبنایمی دست ، بهیا صـدور سهـام بدهی داراییهـا، تقبـل انتقـال ازای دیگر در تجـاری

 (                                                         11)بندشود.می ، تعیینتحصیل بنای زیر معامله نیز براساس شدهتمام  و بهای است شده تمام بهای

 (18دید روش خرید به ترکیب تجاری از نگاه واحد تحصیل کننده است .)بند -12

با حق رأی واحد دیگر را تحصیل کند، کنترل آن واحد را بدست  از نصف سهام اگر یک واحد تجاری درحال ترکیب، مالکیت بیش -18

 (14)بندآورد. وجود نمیروشنی مشخص شود چنین مالکیتی، کنترل را به موارد استثنایی که به آورد، مگر درمی

 ویژگی های واحد تحصیل کننده : -14

 ( ارزش منصفانه بیشتر1          

 وجه نقد یا دارایی های دیگر کننده ( پرداخت2          

 (15)بندواحد ترکیبی  ( انتخاب اعضای مدیریت8          

 (16شود .)بندمیمشخص   تشخیص واحد تحصیل کننده در هنگام انتشار سهام واحد تجاری جدید از طریق شواهد موجود  -15

خرید  ازاهایسایر مابه منصفانه و ارزش نقد پرداختی وجه نقد و معادل از وجه است عبارت ترکیب تجاری شده تمام بهای -16

 شامل ترکیب تجاری که . درمواردیترکیب مستقیم تبعی مخارج هر گونه اضافهبه کنندهواحد تحصیل توسط تحصیل در تاریخ واگذارشده

ترکیب تجاری  که مواردی . دراست معامالت کلیه شدهتمام بهای جمع معادل ترکیب تجاری شدهتمام ، بهایاست معامله از یک بیش

حسابداری ترکیب تجاری از تاریخ تحصیل شروع است .  ، مهممعامالت از تاریخ تحصیل ، تمایز تاریخنتیجه بیش از یک معامله است

 (19د .)بندشومیاستفاده  منصفانه در تاریخ هر یک از معامالت شود اما از بهای تمام شده و ارزشمی

آن میبدهی و نه ارزش اس یارزش فعلبرابر افتد بهای تمام شده ترکیب میدر تحصیل زمانی که تسویه ما به ازای خرید به تعویق  -17

 (21است .)بند
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                           و انتشار اوراق بهادار و      ثبت مخارج شامل)بهای تمام شده ترکیب جزء مستقیم :

             ( و    )مستقل ، ارزیابانحقوقی ، مشاورینایحرفه حسابداران به پرداختی هایالزحمهحق

 (با ترکیب ارتباط در سایر مشاوران 

 (تحصیل ایرهد مخارج شاملمیو عمو اداری مخارج)غیر مستقیم : هزینه دوره   انواع مخارج          -13

 (22)بند(مشارکت یا سهام مخارج اخذ تسهیالت مالی و انتشار اوراق)تامین مالی : کاهنده صرف سهام                                  

 محتمل بودن وقوع رویدادهای آتی (1                                                         

                                                                                                            شرایط تعدیل بهای تمام شده ترکیب -19

 (28ندقابل اندازه گیری بودن اثررویدادهای آتی به صورت اتکاپذیر)ب (2                                                        

کننده باید مبلغ تعدیل را در تاریخ تعدیل بهـای تمام شـده ترکیب مشروط به وقـوع رویدادهای آتی باشد، واحد تحصیل اگر -21

    (28. )بندتحصیل در بهای تمام شده ترکیب منظور کند

منصفانه داراییها و بدهیهای قابل کننده باید در تاریخ تحصیل، بهای تمام شده ترکیب تجاری را براساس ارزش واحد تحصیل -21

مورد داراییهای نگهداری شده برای فروش پس از کسر مخارج فروش( که معیارهای شناخت را  احراز  تشخیص واحد تحصیل شده )در

ه کننده از خالص ارزش منصفانالتفاوت بین بهای تمام شده ترکیب تجاری و سهم واحد تحصیلکنند، تخصیص دهد. هرگونه مابهمی

 (25حساب گرفته شود. )بند داراییها و بدهیهای قابل تشخیص، باید به

 (26)بندو بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده ها معیارهای شناخت دارایی -22

 مرتبط با دارایی منافع اقتصادی آتی محتمل بودن ورود                                     

 اندازه گیری اتکاپذیر ارزش منصفانه منافع              ها دارایی          

 محتمل بودن خروج منافع اقتصادی الزم برای تسویه تعهدات                                  

 بدهی ها         

 اندازه گیری اتکاپذیر ارزش منصفانه منافع                                 

 (27شود. )بندمی تهیهفقط ترازنامه تلفیقی در تاریخ تحصیل  -28

ای مؤثر گونه شده را بهکننده در آن، کنترل واحد تحصیلکاربرد روش خرید از تاریخ تحصیل )یعنی تاریخی که واحد تحصیل -24

 (23شود.)بندآورد( شروع میبدست می

 (81. )بندتوان ذخیره گرفتمیاگر شرکت فرعی بدهی احتمالی داشت ن -25

 (81)بند. توان ذخیره شناسایی کردمیزیان عملیاتی آتی نیز نبدهی های مربوط به بابت  -26

که طرح تجدید ساختار واحد تحصیل شده، مشروط به انجام ترکیب تجاری باشـد، این طرح، قبل از ترکیب تجاری یک در مواردی  -27

از تخصیص بهای تمام  عنوان بخشیگونه طرحها، بهکننده بابت این تعهد موجود برای واحد تحصیل شده نیست. بنابراین، واحد تحصیل

 (82کند. )بندشده ترکیب، بدهی شناسایی نمی
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 ه :رهنمود های کلی برای تعیین ارزش منصفانه داراییها و بدهی های قابل تشخیص تحصیل شد -23

 بازارارزش به سریع المعامله                                          

 الف( اوراق بهادار           

 برآوردی های ارزشبه  سایر اوراق                                         

شدن  الوصولاحتمال الزم بابت  با توجه به نرخهای تنزیل پس از کسر ذخیرهمبالغ قابل دریافت ارزش فعلی به ب( مطالبات :           

 آنها و هزینه های وصول مطالبات 

                              کاالی ساخته شده و خریداری شده برای فروش     قیمت فروش پس    -1                                      

                                                       ازکسرمخارج                                                                      ,        

                                                       تکمیل وسودهای                                                                              

                                      موجودی مواد ج(                  معقول                            کاالی درجریان ساخت

                                                                     و کاال                 

 مواد اولیه : بهای جایگزینی -2                                     

 

 ارزش بازارد( زمین و ساختمان :           

 الت و تجهیزات : ارزش بازار یا بهای جایگزینی مستهلک شده آه( ماشین           

 ( دارایی نامشهود : ارزش منصفانهو          

 (84)بند             مبالغ پرداختنی   و اسناد پرداختنی و سایر بدهی های قابل تشخیص : ارزش فعلیها ی( حساب          

ی قابل و بدهی هاها از ارزش منصفانه داراییتجاری نسبت به سهم واحد تحصیل کننده سرقفلی : مازاد بهای تمام شده ترکیب  -29

 (85تاریخ معامله )بند تشخیص در

 (86شود .)بندمیدر رابطه با سهم اقلیت سرقفلی شناسایی ن -81

 )بهای اولیه( شناسایی اولیهالف(                                                  

 ب(کسر استهالک انباشته             انعکاس سرقفلی    نحوه -81

 (87)بند ج(زیان کاهش ارزش انباشته                                                  

 (83)بند. سال است21از تاریخ شناسایی اولیه حداکثر ،  عمر مفید سرقفلی بر اساس فرض قابل رد -82

 خط باید از روش سرقفلی کردن مستهلک باشد. برای سرقفلی آتی اقتصادی منافع مصرف الگوی دهندهباید نشان استهالک روش -88

 (89باشد. )بند دیگر وجود داشته روش بودن بر مناسب دال ایشواهد متقاعدکننده که شود مگر این استفاده مستقیم

 (41. )بندشود دوره شناسایی هزینه عنوان سرقفلی باید به هالکاست -84
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 کننده قانع کند اما دلیلیمی در برآورد عمر مفید را توجیه احتیاط ، رعایتاطمینان . عدممحدود است همیشه عمر مفید سرقفلی -85

 (45. )بندعمر مفید نیست نامعقول کاهش برای

ه بازیافت شناسایی و ماب             قابل  بلغش : اگر سرقفلی جریان منافع اقتصادی آتی را نشان ندهد تا حد مآزمون کاهش ارز -86

 (47هزینه دوره است .)بند التفاوت

را  سرقفلی بازیافت قابل باید مبلغ باشد، واحد تجاری سرقفلی دفتری مبلغ نبودن بازیافت از قابل ، حاکی رویدادها یا تغییر شرایطاگر -87

 (49)بندبرآورد کند. ارزش کاهش زیان منظور شناسایی به

و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده نسبت به ها ارزش منصفانه داراییسهم واحد تحصیل کننده از خالص رفتار با مازاد  -83

 :)سرقفلی منفی(بهای تمام شده 

 خریدار باید :

گیری بهای تمام شده ترکیب را مورد شده و نیزاندازه  و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیلها گیری دارایی الف( تشخیص و اندازه 

 ارزیابی مجدد قرار دهد و

پس از ارزیابی مجدد را بطور متناسب از ارزش منصفانه تعیین شده برای دارایی های غیرپولی قابل تشخیص  ب( هرگونه مازاد باقیمانده

 (51بندکسر کند. )

 : تواند شامل یک یا چند جزء زیر باشدمی87مازاد ایجاد شده بشرح نکته -89

شده. مخارج  گیری بهای تمام شده ترکیب یا ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیلالف . اشتباه در اندازه 

درستی شده به داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده که در خالص ارزش منصفانه احتمالی آتی مربوط به واحد تحصیل 

 از دالیل بالقوه چنین اشتباهاتی است. منعکس نشده است، یکی

 (51زنی در خرید. )بندقدرت چانه   ب .

در ترکیب تجاری چند  سرقفلی مبلغ و تعیین شده تحصیل تشخیص واحد قابل داراییها و بدهیهای منصفانه ارزش منظور تعیین به -41

واحد  با سهم گذاری سرمایه تمام شده بهای مقایسه کار ازطریق شود. اینمی در نظر گرفته طور جداگانه به عمده مرحله ای،هر معامله

گیرد. این می ، انجاممعامله عمده رشده در تاریخ ه واحد تحصیل تشخیص قابل و بدهی هایها دارایی منصفانه از ارزش کنندهتحصیل 

 (52بند)یابد. گذاری بعد از کسب کنترل نیز ادامه میمورد تحصیل سرمایه  رویه در

 آن و حسابداری محسوب وابسته در واحد تجاری گذاریسرمایه عنوان قبالً به کند که را تحصیل ، واحدیواحد تجاری است ممکن -41

. است شده انجامویژه  ارزش روش وابسته، به تجاری در واحدهای گذاریسرمایه حسابداری با عنوان 21 شماره د حسابداریاستاندار طبق

پذیر در تاریخ هرمعامله عمده قبالً برای بکارگیری ارزش ، ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد سرمایهصورت این در

 (58ست.)بندویژه تعیین شده ا

کنندگان صورتهای مالی بتوانند ماهیت و اثر مالی ترکیبهای  کننده باید اطالعاتی را افشا نماید که برمبنای آن استفادهواحد تحصیل -42

 (54از تأیید صورتهای مالی را ارزیابی کنند.)بند تجاری انجام شده طی دوره و یا بعد از تاریخ ترازنامه اما قبل

 تست ها: 
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 عنوان تحصیل کننده است؟ کدامیک از موارد زیر معموال از نشانه های تشخیص یکی از واحدهای ترکیب شونده به( 0

 الف( آن واحدی که بتواند اعضای مدیریت واحد ترکیبی را انتخاب کند .

 ب( ارزش منصفانه آن واحد بیش تر از ارزش منصفانه واحد دیگر باشد . 

 تحصیل نموده باشد .  ق رأی واحد دیگر را در ازای وجه نقد یا سایر دارایی هاییج( آن واحدی که سهام دارای ح

 دد(هر سه مور

 تالیفی123صفحه523سؤال اسکندری منبع : کتاب پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری تألیف دکتر جمشید

 ؟ شودمیکدامیک از موارد زیر در بهای تمام شده ترکیب تجاری منظور  (2

 الف( مخارج اخذ تسهیالت مالی 

 مخارج انتشار اوراق مشارکت  ب(

 دایره تحصیل میج(مخارج اداری و عمو

 د(حق الزحمه پرداختی به مشاورین حقوقی

سوال 123اسکندری صفحه د منبع : کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری تألیف دکتر جمشی

 تالیفی581

منافع اقتصادی آتی به واحد ن صورتی که هنگام انجام عملیات حسابداری تحصیل مشخص شود که سرقفلی معرف جریادر  (3

 تحصیل کننده نیست باید :

 الف(مانده استهالک انباشته سرقفلی را افزایش داد . 

 شود .میب(مانده مستهلک نشده سرقفلی بالفاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی 

 .شودمیا حد مبلغ بازیافت شناسایی و مابه التفاوت به عنوان هزینه دوره شناسایی ج(سرقفلی ت

 د(سرقفلی تا حد مبلغ قابل بازیافت شناسایی و ما به التفاوت به حساب سود و زیان انباشته منظور شود.

سوال 181کندری صفحه اس منبع : کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری تألیف دکتر جمشید

 تالیفی544

 گردد؟ر در کدامیک از حالت های زیر ترکیب تجاری ممکن است به رابطه اصلی و فرعی منج (4

     І خرید سهام واحدهای تجاری دیگر              ІІ     خرید  خالص دارایی های واحد تجاری دیگر 

                                     І                                        ІІ               

 الف(                     بله                                       بله          

 ب(                       بله                                      خیر          

 بله                                      ج(                       خیر          
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 خیر                                      خیر  د(                                

سوال 127اسکندری صفحه  منبع : کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری تألیف دکتر جمشید

 تالیفی524

سهام  %81ریال 0511بازار هر سهم ش ریالی به ارز0111هزار سهم عادی 011میلیون ریال نقد و صدور 01پرداختبا Aشرکت  (5

میلیون ریال 211و011در زمان تحصیل به ترتیب Bی شرکتها خالص دارایی ارزش روزو کند .مبلغ دفتری میرا تحصیل Bشرکت

 ست به چپ چند میلیون ریال است؟سهم اقلیت و سرقفلی ترکیبی به ترتیب از را.  بوده است

 41و82د(                 41و21وصفر             ج(41وصفر         ب(21الف( 

 1836منبع : کنکور سراسری 

دارایی های شرکت سرمایه پذیر  ریال است . خالص0111111سهام واحد سرمایه پذیر  %31بهای تمام شده سرمایه گذاری در  (6

ریال و ساختمان آن )باقی مانده 011111ریال است که در تاریخ سرمایه گذاری ارزش زمین آن 2511111به مبلغ دفتری 

 گردد. سرقفلی چند ریال است؟میبیشتر از مبلغ دفتری ارزیابی  ریال211111سال(01عمر

 ریال251111ریال            د ( 281111ریال       ج (191111ریال        ب (161111الف (

سوال 181اسکندری صفحه د : کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری تألیف دکتر جمشیمنبع 

 تالیفی589

میلیون ریال خریداری کرده است. در تاریخ خرید ، ارزش روز دارایی 444را به مبلغ  "کاج"سهام شرکت  %41 "سرو" شرکت( 7

میلیون ریال ارزیابی شده است . خالص مبلغ دفتری 221بلغ دفتری ، و کل سرقفلی آن میلیون ریال بیشتر از م 91های شرکت کاج 

 ؟دارایی های شرکت کاج در تاریخ تحصیل چند میلیون ریال است

                          311د(           471ج(          885(ب           821الف( 

 79منبع : آزمون سراسری 

 پاسخنامه :

 14طبق نکته -گزینه د (1

 13طبق نکته -گزینه د (2

 86طبق نکته -ج گزینه (8

 9طبق نکته -بگزینه  (4

 2111111*%21=   41111111سهم اقلیت                           29طبق نکته -گزینه ب (5

 111111*1511=  151111111                                  ارزش بازار کل سهام                   

 151111111+11111111=  161111111     بهای تمام شده سرمایه گذاری                       

 211111111*%31=  161111111،        161111111-161111111=  1سرقفلی          

 29طبق نکته -گزینه الف (6
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 2511111*%81=  751111                                           ها سهم از خالص دارایی         

 1111111-751111=  251111            مازاد بهای تمام شده                                           

  111111*%81=  81111سهم از مازاد ارزش بازار زمین                                                

 211111*%81=  61111                       سهم از مازاد ارزش بازار ساختمان                     

  251111-(81111+61111= ) 161111سرقفلی                                                           

 

 29طبق نکته -(گزینه د7

                                                      124111111  =41%(221111111+91111111) 

 444111111 -124111111=  821111111رو از مبلغ دفتری خالص داراییهای کاج   سهم س

 821111111/  %41=  311111111کل مبلغ دفتری خالص داراییهای کاج                         
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 22 شماره استاندارد:  وابسته تجاری واحدهای در گذاری سرمایه: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1392 تاریخ الزم االجرا:

 : دکتر ابراهیم ابراهیمیاستاد راهنما    نیایی شه منصوره ، اصغری فائزه ، محمودی فریبا تهیه کنندگان:

 

 نکات :بخش اول

 در خاص شریک یا وابسته، تجاری واحد در گذارسرمایه واحدی، اصل تجاری صورتهای مالی که توسط واحد.صورتهای مالی جداگانه : 0

 و عملیات نتایج مبنای بر نه و مستقیم مالکانه منافع مبنای بر گذاریهاسرمایه آن، در و میشود ارائه مشترک، کنترل تحت تجاری واحد

 (0.)بند شودمی گرفته حساب ، بهپذیرمایهسر واحد داراییهای خالص

شود و صورتهای مالی واحدهایی که فاقد واحد تجاری فرعی، واحد تجاری مالی که در تهیه آن روش ارزش ویژه اعمال میصورتهای  .0

 (0شود)بند وابسته یا مشارکت خاص هستند، صورتهای مالی جداگانه محسوب نمی

 ائه گردد:شود که عالوه بر صورت های مالی زیرارمی.صورتهای مالی جداگانه به صورت هایی اطالق 0

 الف. صورتهای مالی تلفیقی

ب . صورتهای مالی واحد تجاری و واحد )های( تجاری تحت کنترل مشترک که در آن سهم شریک خاص با روش ارزش ویژه ناخالص 

 گزارش میشود، یا

با روش ارزش ویژه ج . صورتهای مالی واحد تجاری و واحد )های( تجاری وابسته که در آن سرمایه گذاری درواحد تجاری وابسته 

 (0شود.)بند میگزارش 

 رأی حق از درصد 04 حداقل( فرعی تجاری واحدهای طریق از مثال، برای) مستقیم غیر یا مستقیم طور گذار بهاگر واحد سرمایه.0

 بتوان را نفوذی چنین نبود اینکه ای برخوردار است، مگرهمالحظ قابل نفوذ از که شودمی فرض باشد، داشته اختیار در را پذیرسرمایه واحد

 نفوذ اعمال مانع لزوماً دیگر، واحد به پذیرسرمایه واحد یک سهام اکثریت یا توجه قابل بخش تعلق برعکس و کرد اثبات روشنی به

 (6 بند)شودنمی گذارانسرمایه سایر توسط مالحظه قابل

 شرایط شامل) بالقوه رأی حق بر مؤثر شرایط و واقعیتها تمامی مالحظه، قابل نفوذ بر بالقوه رأی واحد تجاری در ارزیابی اثر حق .0

 را تبدیل یا اعمال برای مالی توانایی و مدیریت قصد جز به( هم با یا جداگانه صورت هب قراردادی، توافقات دیگر و بالقوه رأی حق اعمال

 (0 بند.)گیردمی نظر در
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 (:00شرح زیر است )بند .ویژگی های اصلی روش ارزش ویژه به 6

 شرح مبنا شیوه ثبت

 گذاری      **سرمایه

 **   ها وجه نقد یا سایر دارایی

 شناخت اولیه ثبت به بهای تمام شده

 سرمایه گذاری    **

 درآمد سرمایه گذاری       **

گذار از سود خالص یا واحد سرمایه سهم

 پذیر بعد از تاریخ واحد سرمایه زیان

 یا استهالک بابت تعدیل از ، پستحصیل

 سایر و سرقفلی ارزش کاهش زیان

 در آنها منصفانه ارزش برمبنای داراییها

 یابدمی کاهش یا افزایش تحصیل، تاریخ

 گذاریسرمایه دفتری مبلغتعدیل 

 سود سهام دریافتی یا دریافتنی  **

 سرمایه گذاری    **  

میزان  به گذاری یه سرما دفتری مبلغ

از واحد  دریافتنی یا    دریافتی سهام سود

 یابد       میکاهش  پذیر سرمایه

 کاهش مبلغ دفتری سرمایه گذاری

 سرمایه گذاری **

 مازاد تجدید ارزیابی  **

 

 

 استهالک مازاد تجدید ارزیابی :

 **  مازاد تجدید ارزیابی

 سرمایه گذاری **

 سایراقالم از گذار سرمایه واحد سهم

 سرمایه واحد جامع زیان و سود صورت

 آثارآن در که تحصیل تاریخ از بعد پذیر

 پذیر سرمایه واحد زیان و سود صورت

انعکاس نیافته است)از قبیل تغییرات 

ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 

 مشهود و تفاوت تسعیر ارز ( تعدیل می

 شود.

 

 در ، گذاری سرمایه دفتری تعدیل مبلغ

 لزوم صورت

 

ن سرمایه واحد صاحبا حقوق در تغییرات و زیان یا خالص سود از گذارسرمایه واحد سهم دارد، وجود بالقوه رأی حق که هنگامی .0

 (.00بند)شود. نمی گرفته نظر در بالقوه رأی حق احتمالی تبدیل یا اعمال و شودمی تعیین فعلی مالکیت میزان مبنای پذیر برسرمایه

 حسابداری سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته باید به روش ارزش ویژه انجام شود، مگرهنگامی که:.0

 باشد، ملزم به ارائه صورت های مالی تلفیقی نباشد یامیالف. واحد تجا ری اصلی که دارای سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته نیز 

 موارد زیر صدق کند: میب . تما
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 دیگر واحد یک فرعی تجاری واحد یا باشد دیگر تجاری واحد به متعلق تماماً و فرعی تجاری گذار، خود واحدسرمایهواحد  .0

 عدم برای گذارسرمایه واحد قصد از آگاهی رغمعلی سهام صاحبان سایر و باشد سهام درصد 044 از کمتر مالکیت با

 .باشند نداشته مخالفت آن با ویژه ارزش روش بکارگیری

 .سهام یا سا یر اوراق بهادار واحد سرمایه گذاردربورس اوراق بهاداریا سا یربازارهای در دسترس عموم، معامله نشود.0

 یا بهادار اوراق بورس پذیرش هیئت به را خود مالی صورتهای عموم، گذار برای عرضه هرگونه اوراق بهادار بهواحد سرمایه .0

 .نباشد آن تحویل جریان در یا باشد نداده تحویل نظارتی مراجع سایر

.واحد تجاری اصلی نهایی یا میانی واحد سرمایه گذار، صورت های مالی تلفیقی قابل دسترس برای استفاده عمومی را طبق 0 

 ( 00استانداردهای حسابداری تهیه کند.) بند 

عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده  . پس از اعمال روش ارزش ویژه ، سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته که به0 

 ( 00است ، باید بر مبنای اقل مبلغ دفتری مبتنی بر ارزش ویژه و خالص ارزش فروش ارزیابی شود . )بند 

 

وخته های . اگر واحد سرمایه گذارنفوذ قابل مالحظه خود بر واحد تجاری وابسته را از دست دهد ،مانده مازاد تجدید ارزیابی و سایر اند04

منعکس در سرفصل حقوق صاحبان سهام در رابطه با واحد تجاری وابسته را که از طریق سود و زیان جامع شناسایی شده است، به سود 

  (00)زیان ( انباشته منتقل می کند.) بند 

 نحوه ثبت:  مازاد تجدید ارزیابی    **

 سود انباشته                 **                     

 متعلق سهام. است آن فرعی تجاری واحدهای و اصلی تجاری واحد به متعلق سهام مجموع وابسته، گروه در واحد تجاری سهم .00

  .(00شود)بند نمی گرفته نظر این منظور در خاص گروه برای مشارکتهای یا وابسته تجاری واحدهای سایر به

گذاران تنها تا میزان سهم سایر سرمایه وابسته، گذار  و واحد تجاریبین واحد سرمایه معامالتاز  ناشی .سودها و زیانهای00

ه گذار از سود و یا زیان سرمای واحد سهم شودمی شناسایی گذارسرمایه واحد مالی صورتهای در وابسته، تجاری واحد در( وابسته )غیر

 (.04شود)بند میتحقق نیافته حاصل از این گونه معامالت حذف 

گیرد)بند انجام می روش ارزش  ویژه به  شود  محسوب وابسته که تاریخی از وابسته تجاری گذاری در یک واحد.حسابداری سرمایه00

00) 

 (:00شود)بند میسرقفلی اینگونه محاسبه  گذاری.در زمان تحصیل سرمایه 00

 **       گذاریسرمایه شده بهای تمام

 وابسته  )**( تجاری واحد تشخیص قابل بدهیهای و داراییها منصفانه ارزش خالص از گذارسرمایه واحد سهم -

 **          تفاوت

 :سرقفلی مربوط به واحد تجاری وابسته در مبلغ دفتری سرمایه گذاری منظور میشود و استهالک اگر این تفاوت مثبت باشد: الف

 آن محاسبه میشود.   
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 :رقفلی منفی وجود دارد که باید به شرح زیر با آن برخورد کرد:د:ساگر این تفاوت منفی باش ب 

 0و بدهی های قابل تشخیص واحد تجاری وابسته و نیز اندازه گیری بهای تمام ها .تشخیص و اندازه گیری  دارایی

 شده سرمایه گذاری را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

 0 مانده پس از ارزیابی مجدد را به طور متناسب از ارزش منصفانه تعیین شده برای دارایی های .هر گونه مازاد باقی

 غیر پولی  قابل تشخیص کسر کند.

 (:00)بند نمایدمیپذیر را در چند مرحله کسب گذار نفوذ قابل مالحظه بر واحد سرمایهواحد سرمایهدر مواردی که  .00

 ؛شودیم گرفته درنظر جداگانه طور به عمده معامله در هر پذیرسرمایه واحد تشخیص ابلق بدهیهای و داراییها منصفانه ارزش 

 از گذارسرمایه واحد سهم با گذاریسرمایه شده تمام بهای شود؛ از طریق مقایسهمیسرقفلی، در هر معامله عمده تعیین  مبلغ 

   عمده معامله هر تاریخ در پذیرسرمایه واحد تشخیص قابل بدهیهای و داراییها منصفانه ارزش

شود، واحد  منافع آن در واحد تجاری وابستهاز  یا بیش ، مساویوابسته واحد تجاری گذار از زیانهایواحد سرمایه .اگر سهم 06

 (00کند.)بند می خود از زیانهای مازاد را متوقف گذار شناسایی سهمسرمایه

 موارد زیر است:دربرگیرنده گذار در واحد تجاری وابسته منافع واحد سرمایه. 00

 گذاری طبق روش ارزش ویژهمبلغ دفتری سرمایه 

  دهد)بند وابسته را تشکیل می تجاری واحد در گذاریسرمایه خالص از بخشی ماهیتاً که است بلندمدتی منافع هرگونه عالوه به

00) 

 .شدمیسهم زیان تنها تا حد مبلغ دفتری سرمایه گذاری شناسایی استاندارد قبلی : طبق نکته

 عرفی یا قانونی تعهدات میزان تا تنها مربوط بدهی و مازاد زیانهای کرد، پیدا کاهش صفر به گذارسرمایه واحد منافع آنکه از . پس 00

 (00گردد. )بند ، شناسایی میوابستهواحد تجاری  به نیابت از شدهر یا پرداختهای انجامگذاسرمایه واحد

 کند:ی زیر برآورد میروشها از یکی گذاری را بهی، ارزش اقتصادی سرمایهتجار . واحد 00

ی  وابسته ایجاد تجار رود توسط واحدی جریانهای نقدی آتی برآوردی که انتظار میفعل ارزش از گذارسرمایه الف:  سهم واحد 

 رآوردی شامل:شود. جریانهای نقدی آتی ب

 ی وابسته و تجار جریانهای نقدی حاصل از عملیات واحد 

 باشد، یاگذاری میعایدات حاصل از واگذاری نهایی سرمایه

. آید دست گذاری بهرود از محل سود سهام و واگذاری نهایی سرمایهب:ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی برآوردی که انتظار می 

 (00 بند)

ی وابسته تجار واحد آنکه مگر شود،می محاسبه جداگانه صورت ی وابسته بهتجار واحد گذاری در هربازیافتنی سرمایه. مبلغ  04

 (00ی ایجاد نکند )بند تجار جریانهای نقدی ورودی مستقل از سایر داراییهای واحد
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صورت های مالی را بر اساس روش ارزش ویژه تهیه و . هر واحد سرمایه گذار که تنها دارای واحد ) های ( تجاری وابسته است ، باید 00

 ( 00صورت های مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند . ) بند 

 

گذاریهای گیرد،) به استثنای سرمایهمیانجام  ویژه ارزش روش بهای که حسابداری آنها گذاری در واحدهای تجاری وابستهسرمایه.  00

 (06بندی شود. )بند طبقه یجار داراییهای غیر عنوان ی شده برای فروش(، باید بهنگهدار عنوان بندی شده بهطبقه

 (06.  از جمله مواردی که باید به صورت جداگانه افشا شود )بند 00

 گذار از سود خالص یا زیان دوره این واحدهای تجاری وابستهسهم واحد سرمایه  

 گذاریها.مبلغ دفتری این سرمایه 

  وابسته تجاری واحدهای این شده گذار از نتایج عملیات متوقفسرمایهسهم واحد  

 جامع زیان و سود صورت در باید وابسته تجاری واحد جامع زیان و سود صورت در شده گذار از تغییرات شناساییسهم واحد سرمایه .00

 (00.)بند شود ارائه گذارسرمایه واحد

 

 :بخش دوم: سواالت چهار گزینه ای 

–:)مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای .چنانچه سرمایه گذار یک گروه باشد ، سهم ان در واحد تجاری وابسته عبارت است از 1

 (اسکندری جمشید

 الف( مجموع سهام متعلق به واحد تجاری اصلی

 ب( مجموع سهام متعلق به واحد تجاری اصلی وفرعی ان 

 بسته ی ان ج( مجموع سهام متعلق به واحد تجاری اصلی و وا 

 د( مجموع سهام متعلق به واحد تجاری اصلی و وابسته و فرعی ان 

 

 باشد؟)تالیفی(می.کدام موارد زیر  نشان دهنده اعمال نفوذ قابل مالحظه توسط واحد سرمایه گذاربر واحد سرمایه پذیر ن0

 الف. ، تبادل کارکنان رده مدیریت 

 مدیرهب . توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیئت 

 ج.مشارکت در تصمیم گیری برای پرداخت یا نگهداری سود واحد سرمایه پذیر 

 د . معامالت عمده بین واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر
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:)مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای است؟ نادرست.در کاربرد روش ارزش ویژه برای شرکتهای  وابسته کدامیک از گزینه های زیر 3

 (اسکندری جمشید–

 برای شرکتهای فرعی،سرقفلی محاسبه میشود دالف(در این روش همانند روش خری

 سهم  سرمایه گذار از سود خالص پس از تعدیالت به حساب سرمایه گذاری اضافه میشود.ب( در این روش 

 در این روش همانند تلفیق ، سود تحقق نیافته ناشی از معامالت بین واحد سرمایه گذار و شرکت وابسته حذف میشود. ج(

 در این روش همانند تلفیق ، مانده های مربوط به مطالبات و بدهی های فی ما بین واحد سرمایه گذار و شرکت وابسته حذف میشود. (د

 

ابسته که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است ، باید بر مبنای چه روشی سرمایه گذاری در واحد تجاری و .0

 ارزیابی شود ؟ )تالیفی(

 الف ( روش ارزش ویژه

 ب ( روش بهای تمام شده 

 ج ( اقل مبلغ دفتری مبتنی بر ارزش ویژه و خالص ارزش فروش 

 د ( اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

 

 مواردزیر در مورد صورتهای مالی جداگانه نادرست است؟)تالیفی(.کدامیک از 0

 شوند.میالف(عالوه بر صورتهای مالی تلفیقی ارائه 

 ب(در تهیه آن از روش ارزش ویژه استفاده میشود.

 ج(در واحدهایی که فاقد واحد تجاری فرعی ، وابسته یا مشارکت خاص هستند، تهیه میشوند.

 د(موارد ب و ج

 

 مایه گذاری که تنها دارای واحد)های(تجاری وابسته است ... )تالیفی(.واحد سر6

 کندمیالف(فقط صورتهای مالی جداگانه ارائه 

 ب(عالوه بر صورتهای مالی که به روش ارزش ویژه تهیه کرده است،صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه میکند.

 د.ج( صورتهای مالی به روش ارزش ویژه تهیه میکن

 د(ارائه یا عدم ارائه صورتهای مالی جداگانه اختیاری است.
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 (81)سراسری کند؟میشرکت سرمایه گذار، سهم خود از زیان های  شرکت وابسته را به ارزش ویژه تا چه حدی شناسایی  . .0

 تا حد مبلغ دفتری سرمایه گذاری در وابسته الف(

 تا حد مبلغ دفتری وسایر منافع واحد سرمایه گذار ب(

 تا حد مبلغ دفتری وسایرمنابع سرمایه گذاری وتا میزان تعهدات قانونی یا عرفی واحد سرمایه گذاری به نیابت از واحد وابستهج(

  وابسته تا حد منافع بلند مدت واحد سرمایه گذار در واحد د( 

 

ریال خریداری نمود . شرکت ب ،  044به مبلغ  04جریان شرکت ب را در اول فروردین ماه  از سهام عادی در %00. شرکت الف ، 8

) سهام جایزه ( منتشر و میریال سود سه 64ریال سود ویژه گزارش نمود ، و در آذر ماه همان سال مبلغ  104، مبلغ  04برای سال 

نماید . مانده حساب سرمایه میگذاری از روش ارزش ویژه استفاده به سهامداران خود واگذار نمود . شرکت الف در رابطه با سرمایه 

 برابر خواهد بود با : 04گذاری در پایان سال 

 ریال 004ریال      د(  064ریال     ج(  000ریال       ب(  000الف( 

 

 پاسخنامه سؤاالت تستی 

                      00. گزینه )ب( صحیح است . با توجه به نکته 0

 . گزینه )ب( صحیح است . 0

                     00.  گزینه )د( صحیح است . با توجه به نکته 0

                 0.  گزینه )ج( صحیح است . با توجه به نکته 0

         0گزینه )د( صحیح است . با توجه به نکته  0

 00. گزینه )ب( صحیح است . با توجه به نکته  6

 00و  00یح است . با توجه به نکته . گزینه )ج( صح 0

 6. گزینه )د( صحیح است . با توجه به نکته  0
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 21 شماره استاندارد:  حسابداری اجاره هاعنوان استاندارد: 

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 : دکتر ابراهیمیاستاد راهنما    ، موسی جوانیسعیدیمصطفی  تهیه کنندگان:

 

 نکات:       بخش اول: 

 :است زیر بکار رفته مشخص استاندارد با معانی در این ذیل اصطالحات -1 

 را برای از دارایی استفاده حق مشخصی یا مبالغ مبلغ دریافت در قبال دهنده، اجارهآن موجب به که است ایموافقتنامهاجاره : 

 کند.واگذار می کنندهاجاره به مورد توافق مدت

 کنندهاجاره به دارایی از مالکیت ناشی و مزایای مخاطرات تقریباً تمام آن موجب به که ایاز اجاره است عبارتای : سرمایه اجاره

 نیابد. یابد یا انتقال نهایتاً انتقال است ممکن دارایی شود. مالکیتمی منتقل

 شود.می اطالق ایسرمایه غیر از اجاره ایاجاره بهعملیاتی :  اجاره

 .است مقدم کدام بها، هراجاره گرفتن یا آغاز تعلق دارایی در اختیار گرفتن از تاریخ است عبارتآغاز اجاره : 

 اضافه به است کرده اجاره دوره آن مورد نظر را برای ، داراییکنندهاجاره که است فسخی یرقابلغ از دوره عبارت:  اجاره دوره

دهد و در  ادامه اضافـی مبلغ پرداخت یا بـدون را با پرداخت دارایی آن اختیار دارد اجاره کنندهاجاره که دیگری زمان مدت هر

 خواهد کرد. اختیار استفاده از این کنندهاجاره باشد که وجود داشته ولیمعق اطمینان آغاز اجاره

کند  پرداخت رود کهانتظار می بپردازد یا از وی اجاره دوره باید در طول کنندهاجاره که از مبالغی است عبارتاجاره :  مبالغ حداقل

 : اضافه ( بهاست دهندهاجاره عهده به که خدمات و دارایی ، نگهداریمالیات مخارج استثنای )به

 شده تضمین وی به وابسته شخص یا هر وی توسط که مبلغی ، هرکنندهبا اجاره ارتباط در . الف

 ، یااست

 یا کنندهاجاره توسط آن پرداخت که باقیمانده ارزش گونه ، هردهندهبا اجاره ارتباط در . ب

 باشد. شده تضمین دهندهاجاره به ثالثی شخص

 از: است عبارتشده :  تضمین باقیمانده ارزش

 وابسته یا شخص کنندهاجاره توسط که دارایی باقیمانده از ارزش بخش ، آنکنندهدر مورد اجاره الف.

 تواند تحتمی که است حداکثر مبلغی شده تضمین )مبلغ است گردیده تضمین وی به

 باشد(، و پرداخت قابل شرایطی هر

 یا شخص کنندهاجاره توسط که دارایی باقیمانده از ارزش بخش ، آندهندهدر مورد اجاره . ب

 .است شده تضمین ثالثی
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 اطمینان آن تحقق به نسبت دهندهاجاره که راییدا باقیمانده از ارزش بخش از آن است عبارتنشده :  تضمین باقیمانده ارزش

 .است شده تضمین دهندهاجاره به وابسته شخص ندارد یا تنها توسط کافی

 گونه و هر دهندهاز دید اجاره ایسرمایه اجاره به مربوط اجاره مبالغ حداقل از مجموع است عبارت:  در اجاره ناخالص گذاریسرمایه

 گیرد.می تعلق وی به که اینشده تضمین باقیمانده ارزش

 :بین از تفاوت است : عبارت نشده کسب درآمد مالی

 ارزش گونه و هر دهندهاز دید اجاره ایسرمایه قرارداد اجاره به مربوط اجاره مبالغ حداقل مجموع .الف

 گیرد، ومی تعلق وی به که اینشده تضمین باقیمانده

 .اجاره شدهسود تضمین ضمنی با نرخ“ الف “در بند  شده یاد مبلغ فعلی ارزش . ب

 .نشده کسب از کسر درآمد مالی پس در اجاره ناخالص گذاریاز سرمایه است عبارتدر اجاره :  خالص گذاریسرمایه

 مبالغ حداقل فعلی ارزش شود مجموع ، سببدر آغاز اجاره که تنزیلی از نرخ است عبارته : اجار شدهسود تضمین ضمنی نرخ

 برابر شود. مورد اجاره دارایی منصفانه ارزش با دارایی نشده تضمین باقیمانده و ارزش اجاره

 مشابه اجاره یک بود برایگزیر می نا کنندهاجاره که است ایشده سود تضمین نرخ:  کنندهاجاره برای استقراض فرضی نرخ

 با شرایط وامی دریافت برای بود در آغاز اجارهگزیر می نا کنندهاجاره که ، نرخیآن تعیین امکان عدم کند یا در صورت پرداخت

 (7)بندشود. مورد نظر متحمل راییخرید دا مورد نیاز برای استقراض جهت مشابه و تضمین بازپرداخت

 کنندهیا اجاره دهندهاجاره به که است دارایی از مالکیت ناشی و مزایای مخاطرات بر میزان ها مبتنیاجاره بندیاستاندارد طبقه در این-7

 (6)بندگیرد.می تعلق

 اجاره ، یکدر آن که از شرایطی هاییدارد. نمونه قرارداد بستگی شکل و نه ملهمعا محتوای ( بهیا عملیاتی ایسرمایه )یعنی اجاره نوع -1

 :زیر است شرح شود، بهمی بندیطبقه ایسرمایه اجاره عنوان معموالً به

 (،تملیک شرط به )اجارهشود  منتقل کنندهاجاره به اجاره دوره در پایان دارایی ، مالکیتقرارداد اجاره .طبقالف       

 مراتب رود بهانتظار می که قیمتی اختیار خرید به اعمال را در تاریخ مورد اجاره دارایی باشد که اختیار داشته کنندهاجاره . ب

 باشد که وجود داشته ، انتظار معقولیکند و در آغاز اجاره باشد خریداری تاریخ در آن دارایی منصفانه کمتر از ارزش

 خواهد کرد، اختیار استفاده از این کنندهاجاره

 نشود. نهایتاً منتقل دارایی اگر مالکیت را دربر گیرد، حتی دارایی درصد عمر اقتصادی 27 حداقل اجاره دوره . ج

 باشد، و  مورد اجاره دارایی منصفانه رصد ارزشد 14برابر با  حداقل در آغاز اجاره اجاره مبالغ حداقل فعلی ارزش . د

، از مالحظه قابل تغییرات انجام بتواند بدون کنندهتنها اجاره که ایگونه باشد به خاصی ماهیت دارای مورد اجاره دارایی . ه

 (2)بندکند. استفاده آن

 بندیتجدید طبقه جهت دلیلی عنوان تواند بهنمی گیرد. تغییر در براوردها یا تغییر شرایطمی صورت ها در آغاز اجارهاجاره بندیطبقه -4

 (1)بندبکار رود. مقاصد حسابداری برای اجاره
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  ایسرمایه هایاجاره: کنندهاجاره ها توسطاجاره حسابداری 

 ارزش یا به در آغاز اجاره مورد اجاره دارایی منصفانه ارزش معادل مبلغی و به و بدهی دارایی عنوان باید تحت ایسرمایه هایاجاره-7

 ، از نرخهاجار مبالغ حداقل فعلی ارزش محاسبه شود. برای منعکس کنندهاجاره ، در ترازنامهکمتر است کدام ، هراجاره مبالغ حداقل فعلی

 برای استقراض فرضی پذیر نباشد از نرخامکان اجاره شدهسود تضمین ضمنی نرخ تعیین که صورتی و در اجاره شدهسود تضمین ضمنی

 (11)بندشود.می استفاده کنندهاجاره

 (14)بند.مجاز نیست در ترازنامه مربوط داراییهای کاهنده مبلغ شکل به ایسرمایه هایاجاره به مربوط بدهیهای انعکاس -6  

 (17)بندیابد.می انعکاس شدهشناسایی دارایی از مبلغ بخشی عنوان به اولیه مستقیم مخارج-2 

 (  16)بندشود. تسهیم بدهی مانده و کاهش مالی هایهزینه باید بین اجاره مبالغ-2 

 دارایی تملک به نسبت اگر        شود. می مالی هایو هزینه دارایی استهالک ایجاد هزینه ، سببایسرمایه رهاجا مالی دوره در هر-1 

 مکدا هر یا عمر مفید آن اجاره دوره باید در طول شدهاجاره    وجود ندارد، دارایی معقولی ، اطمینانکنندهاجاره توسط اجاره دوره در پایان

 (12)بندشود. ، مستهلکتر استکوتاه

، از آغاز اجاره رو، پس این از برابر است دوره آن برای اجاره با مبالغ ندرت به دوره مالی و هزینه دارایی استهالک هزینه مجموع-14 

 (11)بند.بعید است امری اجاره به مربوط و بدهی دارایی مبلغ برابر بودن

 

 عملیاتی هایاجاره: کنندهاجاره ها توسطاجاره حسابداری

 مبنای شود مگر اینکه شناسایی دوره هزینه عنوان به اجاره دوره طی مستقیم خط باید برمبنای اجاره ، مبالغعملیاتی هایدر اجاره-11

 (77)بندباشد. کنندهاستفاده توسط اقتصادی منافع کسب زمانی بیانگر الگوی دیگری سیستماتیک

  ایسرمایه هایاجاره:  دهندهاجاره ها توسطاجاره حسابداری

 خالص گذاریسرمایه معادل مبلغی و به دریافتنی رقم یک عنوان به را در ترازنامه ایسرمایه با اجاره مرتبط باید دارایی دهندهاجاره-12

 (25)بندکند. منعکس در اجاره

 ، نرخایسرمایه با اجاره رابطه در دهندهاجاره خالص گذاریسرمایه مانده به نسبت شود که شناسایی الگویی باید براساس درآمد مالی-11

 (72)بندایجاد کند. ثابتی ادواری بازده

 شناسایی هزینه عنوان به وقوع و در دوره تحمل درآمد مالی ر کسبمنظو به اولیه مستقیم مخارج ، اینایسرمایه هایدر اجاره -14

 (14)بندگردد.می منتقل درآمد دوره به نشده کسب از درآمد مالی ، بخشیآن شود و معادلمی

 قطعی فروشهای برای رد استفادهمو را همانند رویه فروش ، باید سود یا زیاناست یا فروشنده تولیدکننده که ایدهنده اجاره-17

 (11)بندکند.  شناسایی سود و زیان صورت در

 با کسب اساساً مرتبط مخارج گونه شود، زیرا، اینمی شناسایی هزینه عنوان ، بهاجاره دوره معموالً در شروع اولیه مستقیم مخارج-16

 (17)بند.است از فروش سود حاصل
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 عملیاتی هایاجاره:  دهندهاجاره ها توسطاجاره حسابداری

 مورد اجاره دارایی شود. بنابرایننمی منتقل کنندهاجاره به دارایی از مالکیت ناشی عمده و مزایای ، مخاطراتعملیاتی هایدر اجاره-12

 (16)بندشود.می درآمد شناسایی عنوان به اجاره دوره بها در طولو اجاره منعکس در ترازنامه دهندهاجاره توسط

، دیگری منظم مبنای شود، مگر اینکه شناسایی اجاره دوره در طول مستقیم خط روش باید به عملیاتی از اجاره ناشی درآمد اجاره-12

 (11)بنددهد . نشان مناسبتری گونهرا به از دارایی ناشی منافع کسب زمانی الگوی

با  متناسب اجاره دوره شود، در طولمی واقع عملیاتی اجاره درآمد از محل با کسب ارتباط مشخصاً در که ایاولیه مستقیم مخارج-11

 (41)بندگردد.می شناسایی دوره هزینه عنوان به وقوع شود یا در دورهمنظور می سود و زیان به درآمد اجاره

 مجدد و اجاره فروش معامالت

 هم معموالً به دارایی فروش و قیمت اجاره . مبالغاست فروشنده همان توسط آن و اجاره دارایی فروش مجدد متضمن و اجاره فروش معامالت -74

 بستگی اجاره نوع مجدد به و اجاره فروش معامالت حسابداری گیرند. نحوهقرار می طور یکجا مورد مذاکره دو به دارند زیرا هر وابستگی

 (47)بنددارد.

 ای )تأمین مالی مستقیم(نحوه برخورد با سود یا زیان ناشی از معامالت فروش و اجاره مجدد از نوع سرمایه

  نحوه حسابداری  شرایط

  شود.معوق و در طول مدت اجاره شناسایی میمازاد عواید فروش نسبت به مبلغ دفتری )سود(   مبلغ دفتری >قیمت فروش 

  مبلغ دفتری <قیمت فروش 

  )ارزش منصفانه(

  باشد که اگر:التفاوت بین قیمت فروش و مبلغ دفتری، زیان میمابه

  شود.کاهش ارزش دایمی باشد، بالدرنگ شناسایی می -الف

  شود.موقت باشد، شناسایی نمی -ب

 

 نحوه برخورد با سود و زیان ناشی از معامالت فروش و اجاره مجدد از نوع عملیاتی

 

  نحوه حسابداری  شرایط

  شود.درنگ شناسایی میهرگونه سود یا زیان ناشی از مبادله بی  قیمت فروش = ارزش منصفانه

درنگ شناسایی خواهد شد، مگر این که زیان با مبالغ اجاره کمتر از نرخ سود یا زیان بی  ارزش منصفانه <قیمت فروش 

  بهره بازار، جبران شود.

شود و عنوان سود شناسایی میدرنگ بهقیمت دفتری و ارزش منصفانه بیتفاوت بین   ارزش منصفانه >قیمت فروش 

  گردد(.شود )معوق میمازاد قیمت فروش بر ارزش منصفانه طی دوره اجاره، مستهلک می
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شود. در مورد می شناسایی باشد، زیان دفتری مجدد کمتر از مبلغ و اجاره فروش در تاریخ منصفانه ، اگر ارزشعملیاتی هایدر اجاره-71

 (71.)بندباشد دائمی دارایی ارزش کاهش ، مگر اینکهمورد نیاز نیست تعدیلی چنین ایسرمایه هایاجاره

 

 :تستبخش دوم: 

افزایش یابد، در  %12اجاره بیست ساله اموالی،عملیاتی تلقی شده است. اگر طبق مفاد قرارداد،هر پنج سال اجاره ی ساالنه پرداختی - 1

 تست،دکتر کرمی( 2222سال ششم در مقایسه با سال پنجم کدامیک از هزینه های زیر با افزایش مواجه خواهد بود؟)

     بهره)مالی(              جارها                

 الف(             خیر                    بله

 ب(               بله                    خیر

 ج(               بله                     بله

 د(               خیر                   خیر

اسفند  29کند. مدت این اجاره ده ساله می(شرکت کرمان ساختمانی را اجاره کرده و از آن به عنوان نمایشگاه محصوالت خود استفاده 2

، شرکت کرمان با 1381یابد و اجاره دهنده هیچگونه مخارج نوسازی را به عهده نخواهد گرفت. در فروردین میخاتمه  1386سال 

رت به تغییر دکور نمایشگاه نمود. اگر عمر مفید برآوردی این بهسازی هشت سال بوده و شرکت کرمان از ریال مباد 48222پرداخت 

 1381شهریور  31روش خط مستقیم برای استهالک)انقضا( استفاده کند، بهسازی اموال استیجاری، خالص از استهالک در ترازنامه 

 تست، دکتر کرمی( 2222چند ریال گزارش خواهد شد؟)

 43222د(                     44222ج(                45222ب(             45622الف(

 

 دکتر خواجوی( 1است؟)پیشرفته می(ارائه ی دارایی های اجاره سرمایه ای در ترازنامه ی اجاره کننده مبتنی بر چه مفهو3

 تالف(خصوصیات صنعت                                       ب(تداوم فعالی

 ج(رجحان محتوا بر شکل                                    د(مربوط بودن

 

 دکتر خواجوی( 1شود.)پیشرفته می(درآمد بهره با استفاده از ............................................ محاسبه 4

                     ب( نرخ بهره ی ضمنی                                 الف( نرخ نهایی استقراض

 ج( نرخ نهایی استقراض یا نرخ بهره ی ضمنی، هر کدام که کمتر است.

 د( نرخ نهایی استقراض یا نرخ بهره ی ضمنی، هر کدام که بیشتر است.
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 (87شود؟)دکتر نوروش،سراسری می( در اجاره ی سرمایه ای، تأمین تضمین های مربوط به مال استیجاری چگونه گزارش 5

 شود.میالف( به عنوان هزینه ی دوره شناسایی 

 یابد.میب( به عنوان تعهد پرداخت مبالغ اجاره بها انعکاس 

 شود.میج( به صورت دارایی نامشهود و تحت سرفصل مجزا گزارش 

 یابد.مید( به عنوان بخشی از مال استیجاری شناسایی شده انعکاس 

 

 باشد؟)تالیفی(می(کدامیک ازعبارات زیر صحیح ن6

 الف(اجاره ی ساالنه در شرایطی که اختیار خرید ارزان وجود داشته باشد کمتراز اجاره ی ساالنه در صورت عدم وجود آن است.

ز ب(از دید اجاره دهنده، اگر اجاره از نوع تامین مالی مستقیم باشد و اجاره در پایان دوره شروع شود سود یا زیان خالص آن دوره متاثر ا

 ارج مستقیم اولیه اجاره دهنده نیست. مخ

 کنند.میج(اجاره های بلند مدت با نرخ های ثابت ،دردوران افزایش نرخ بهره،ریسک زیان فرصت از دست رفته را به اجاره کننده تحمیل 

صورت داشتن ویژگی د(انعکاس بدهی های مربوط به اجاره های سرمایه ای به شکل کاهنده ی دارایی های مربوط در ترازنامه حتی در

 باشد.میمربوط بودن مجاز ن

 

( با فرض اینکه اجاره براساس شرط دوم )اختیار خرید ارزان( سرمایه ای شده باشد و در ابتدای اجاره ، انتظار معقول داشته باشیم که 7

کننده درپایان مدت اجاره از اختیار زیر اجاره کننده از قیمت جذاب استفاده خواهد کرد.با توجه به مانده های زیرو با فرض اینکه اجاره 

 ارزان استفاده نکند.سود خالص دوره ناشی از قرارداد اجاره برای اجاره کننده چقدر باید تعدیل شود؟)تالیفی(

 32222ارزش منصفانه ی دارایی                        15222اختیار خرید ارزان 

 32222ارزش جایگزینی                       5222ارزش اسقاط برآوردی  

  12222د(            25222ج(          2222ب(         15222الف(

 

 ؟)تالیفی(آیدمین( کدامیک از موارد زیر در محاسبات حداقل مبالغ اجاره برای اجاره های سرمایه ای از دید اجاره کننده 8

 الف(جریمه ی قصور در تمدید قرار داد اجاره  

 ر در اعمال اختیار خریدب(جریمه ی قصو 

 ج(اجاره بهای احتمالی                              

 د(بخشی از ارزش باقی مانده که توسط شخصی وابسته به اجاره کننده تضمین شده باشد.
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عقول داشته باشیم که ( با فرض اینکه اجاره براساس شرط دوم )اختیار خرید ارزان( سرمایه ای شده باشد و در ابتدای اجاره ، انتظار م9

رید اجاره کننده از قیمت جذاب استفاده خواهد کرد، با توجه به مانده های زیر و با فرض اینکه اجاره کننده درپایان مدت اجاره از اختیار خ

 ارزان استفاده نکند، ثبت اجاره دهنده در دفاتر خود در پایان مدت اجاره به چه صورت خواهد بود؟)تالیفی(

 12222لبات اجاره ای:مانده مطا

 15222ارزش منصفانه ی دارایی اجاره ای:

 82222بهای تمام شده ی دارایی اجاره ای:

 5222ارزش دفتری دارایی اجاره ای دردفاتر اجاره کننده:

 12222ب(دارایی                                               15222الف(دارایی           

 12222مطالبات اجاره ای                                          5222سود قرار داد اجاره ای                   

 12222مطالبات اجاره ای                         

 15222د(دارایی                                      5222ج(دارایی                          

 5222سود وزیان انباشته                                                      5222د اجاره ای         زیان قراردا

 12222مطالبات اجاره ای                               12222مطالبات اجاره ای                                 

 

یه ای را در ترازنامه به عنوان ............................... و به مبلغی معادل ( اجاره دهنده باید دارایی مرتبط با اجاره ی سرما12

 ............................ منعکس نماید.)اسکندری،مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای(

 هالف( رقم دریافتنی، مانده مستهلک نشده دارایی           ب( رقم دریافتنی، سرمایه گذاری ناخالص در اجار

 ج( رقم دریافتنی، سرمایه گذاری خالص در اجاره         د( دارایی اجاره سرمایه ای، مانده مستهلک نشده دارایی              

 

(پرداخت مبالغ اجاره در ابتدای هر سال در مقایسه با پایان هر سال، کل هزینه ی مالی و مبلغ قابل ثبت دارایی اجاره ای را به ترتیب 11

 دهد.)دکتر یداهلل تاری وردی(می..............و ..................................... .........

 افزایش -کاهش      د( کاهش -کاهش       ج( کاهش -افزایش       ب( افزایش -الف( افزایش

 (آغاز اجاره، عبارت است از : )اسماعیل علی نیا،مجموعه سواالت استانداردهای حسابداری(12

 تاریخ در اختیار گرفتن داراییالف(

 ب(آغاز تعلق گرفتن بها

 ج( تاریخ در اختیار گرفتن دارایی یا آغاز تعلق گرفتن بها، هر کدام که مقدم باشد.
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 د(تاریخ در اختیار گرفتن دارایی یا آغاز تعلق گرفتن بها، هر کدام که موخر باشد.

مبتنی بر میزان............................ ناشی از مالکیت دارایی است که به ها اره(مطابق استانداردهای حسابداری ایران، طبقه بندی اج13

 گیرد؟)اسماعیل علی نیا،مجموعه سواالت استانداردهای حسابداری(می......................... تعلق 

 ره دهنده و اجاره کنندهالف(مزایا و مخاطرات،اجاره دهنده                             ب(مزایا و مخاطرات،اجا

 ج( مزایا و مخاطرات،اجاره کننده                               د(مخاطرات،اجاره دهنده و اجار کننده    

                                                               

 پاسخنامه:

 18نکته ی -(گزینه د1

-هر کدام کوتاه تر است-ی بهسازی اموال استیجاری را طی مدت اجاره یا عمر بهسازی اجاره کننده باید بهای تمام شده-(گزینه ج2

 هزینه نماید.

 3نکته ی  -(گزینه ج3

 1نکته ی  -(گزینه ب4

 7نکته ی  -(گزینه د5

 بود.میبایستی به جای اجاره کننده،اجاره دهنده -(گزینه ج6

 6گزینه د درست است،نکته ی                

 15222بدهی اجاره ای                                  (گزینه د 7

 5222دارایی اجاره ای                                                                 

 12222سود قرارداد اجاره ای                                                         

 (گزینه ج8

 1است،نکته ی گزینه د درست             

 شود و سود و زیان قرارداد نیز برای دوره خواهد بود.میدارایی به ارزش منصفانه ثبت  -(گزینه الف9

 12نکته ی  -(گزینه ج12

 (گزینه د11

 1نکته ی -(گزینه ج12

 2نکته ی -(گزینه ب13
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 22استاندارد:شماره   :گزارشگری مالی میان دوره ایعنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  جهان شیری، جمشیدی ، قربانی امید تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 مالی یا صورتهای مالی صورتهای کامل مجموعه شامل که است میانی دوره یک برای گزارشی ایدورهمیان مالی . گزارش1
 .  استاندارد( است این )طبق فشرده

 این الزامات مطابق توضیحی از یادداشتهای ایو گزیده اساسی مالی صورتهای شامل حداقل فشرده مالی صورتهای 
 (3.)بنداستاستاندارد 

 وجود دارد: دو دیدگاه ایدورهمیان مالی گزارش و ارائه تهیه با نحوه . در رابطه2

عملکرد  معتقدند که دلیل همین کنند و بهمی تلقی مستقل مالی دوره یک عنوان را به میانی هر دوره ای. عدهالف

درآمدها و  شناسایی ، براینظریه این شود. براساس تعیین ساالنه مالی با دوره مشابهباید اساساً  میانی هر دوره مالی
شود. می استفاده ساالنه مالی هایدوره برای اعمال قابل اصول ، از همانمیانی دوره براوردها در پایان ها و انجامهزینه

 شود.می نامیده "منفصل روش"استاندارد  در این روش این

، نظریه این کنند. براساسمی تلقی ساالنه مالی دوره الینفک بخش عنوان را به میانی دیگر، هر دوره . گروهیب

 دوره مابقی برای عملکرد مالی بینیپیش به ، با توجهمیانی دوره براوردها در پایان ها و انجامدرآمدها و هزینه شناسایی

 (6شود. )بند می نامیده "متصل روش"استاندارد  در این روش گیرد. اینمی ، صورتساالنه مالی

 و شناسایی گیریاندازه ساالنه مالی صورتهای تهیه با مبانی مشابه مبانی براساس درآمد و هزینه استاندارد، اقالم . در این3
 (7(.)بند منفصل شود)روشمی

 برای ابتدا درآمد یا هزینه است بردرآمد(، الزم مالیات دارند )از قبیل ساالنه ماهیت که درآمد و هزینه اقالم با برخی در رابطه. 4
 (7کرد.)بند  شناسایی نحو مناسب را به میانی دوره ، سهمآن براساس براورد شود تا بتوان سال کل

شود. )بند می شناسایی مربوط در دوره "درآمد و هزینه تطابق" مفهوم رعایت ها ضمنها و هزینه. در روش منفصل ، درآمد5

7) 

و  مجمل ، توضیحاتشود. در عوضنمی سال طی عملکرد مالی هموارسازی ، موجبمتصل روش برخالف منفصل . روش6

 ایدورهمیان مالی در صورتهای سال در ابتدای بسیار مهم مقطعی یا مخارج یعملکرد فصل ، از قبیلنوسان هرگونه درباره کافی

 (7شود.)بند می ارائه

http://abcbourse.ir/


 

132    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

. کلیه واحدهای تجاری که اوراق سهام آنها به عموم عرضه شده یا در جریان انتشار عمومی است باید عایدی هر سهم را در 7

 (15ره ای ارائه کنند.)بند صورت سود و زیان یا یادداشتهای توضیحی میان دو

 زیر باشد : هایدوره برای ایدورهمیان مالی صورتهای باید شامل ایدورهمیان مالی . گزارش8

 .قبل مالی سال پایان تاریخ به ایمقایسه با اقالم ، همراهجاری میانی دوره پایان تاریخ به . ترازنامهالف

 ایمقایسه با اقالم همراه جاری میانی دوره نقد برای وجوه و جریان جامع ، سود و زیانسود و زیان . صورتهای ب

 (24.)بند قبل مالی سال ایمقایسه و نیز اقالم قبل مالی سال مشابه میانی دوره برای

 صورتهای در تهیه مورد استفاده هایبا رویه یکسان هایاز رویه ایدورهنمیا مالی صورتهای تهیه باید برای . واحد تجاری9

 ساالنه مالی در صورتهای که ساالنه مالی صورتهای آخرین بعد از تاریخ حسابداری هایکند . تغییر در رویه استفاده ساالنه مالی

 (28)بند .است مستثنی قاعده شود از اینمی منعکس بعدی

و  شروع مالی سال از ابتدای را دربر گیرد که زمانی دوره ، باید آن ایدورهمیان مالی مقاصد گزارشگری برای گیری. اندازه12

 (28شود.)بند می ختم میانی دوره پایان به

 شود.  ایدورهمیان مالی بر صورتهای حاکم گیریو اندازه شناخت تغییر اصول نباید موجب گزارشگری . تناوب11

 :مثال برای

 داراییهای در ارزش دائمی کاهش مواد و کاال یا زیان موجودی ارزش کاهش زیان گیریو اندازه شناخت اصول 
، اگر حال شود. با اینمی اعمال ساالنه مالی صورتهای تهیه برای که است با اصولی ، یکسانمیانی در دوره غیرجاری

 سال همان بعدی میانی دوره براورد آنها در یک شود ولی گیریو اندازه شناسایی میانی دوره در یک اقالمی چنین
 گشتبر یا از طریق اضافی زیان مبلغ برای ذخیره احتساب از طریق براورد اولیه بعدی میانی تغییر کند، در دوره مالی
 شود.می ، تغییر دادهشده شناسایی مبلغ

  از  حاکی در آینده اطالعاتی امید دریافت به توانندارد را نمی انطباق دارایی با تعریف میانی دوره در پایان که مخارجی
 منتقل آتی دوره به ، در ترازنامهمالی یکسال میانی هایدوره سود طی منظور هموارسازی یا به دارایی با تعریف انطباق

 کرد.

 مورد انتظار برای بردرامد ساالنه مؤثر مالیات براورد از نرخ بهترین بردرآمد برمبنای مالیات ، هزینهمیانی در هر دوره 
 (29شود.)بند می ، شناساییمالی سال کل

 داده ، قبالً رخبا آن مرتبط داراییها و بدهیهای یا کاهش افزایش که است این درآمد و هزینه اصلی از ویژگیهای . یکی12

 (32شود.)بند می شناسایی با آن مرتبط باشد، درآمد و هزینه شده واقع تغییرات این . چنانچهاست
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 به که گردد و نیز مخارجیمی تحصیل مالی سال طی یا موردی ای، چرخه فصلی صورت به که عملیاتی . درآمدهای13

 معیارهای شود که شناسایی درآمد یا هزینه عنوان به میانی دوره شود باید در همانمی واقع مالی سال طی نظمنام صورت

 (35احراز گردد.)بند  دوره ، در آن ساالنه مالی صورتهای تهیه برای شده بکار گرفته شناخت

گردد باید می ارائه ایمقایسه شکل به که قبل هایو دوره جاری میانی ورهد ، مبالغ حسابداری تغییر در رویه . در صورت14

 (42مجدد شود.)بند  نیز باید ارائه ایمقایسه ، ارقاماشتباه اصالح در صورت شود . همچنین جدید محاسبه رویه برمبنای

 نکات پیوست ها

 : شده ریزیو برنامه عمده ادواری . تعمیرات10

در  از وقوع شود، قبل واقع مالی سال رود طیانتظار می که فصلی یا سایر مخارج شده ریزیو برنامه عمده ادواری تعمیرات مخارج

 1شود.)بند  واحد تجاری برای یا قانونی اردادیایجاد تعهد قر رویداد سبب یک شود، مگر اینکهنمی منعکس ایدورهمیان گزارش

 (1پیوست شماره 

 . ذخایر 16

 منافع جز انتقال به کار دیگریراه است شده یا قراردادی ایجاد تعهد قانونی سبب که گذشته رویدادهای در نتیجه واحد تجاری چنانچه

سود و  ، در صورتاز تغییر در براورد ذخیره ناشی شود. تعدیالتمی شناسایی ، ذخیرهمربوط هایهزینه باشد، برای نداشته اقتصادی

 (1پیوست شماره  2شود.)بند می منعکس زیان

. است عمل مالک ساالنه هایدوره برای شود کهمی استفاده معیارهایی از همان میانی ذخایر در دوره گیریو اندازه شناسایی برای

 (1پیوست شماره  3. ) بند نیست گزارشگری دوره طول تابع منافع وجود یا نبود تعهد انتقال

  سال پایان . پاداشهای17

 :شود کهمی شناسایی تنها زمانی ساالنه پاداش ایدورهمیان در گزارشگری

 گردد و واحد تجاری تعهد عرفی موجب قبل در سنوات عمل شیوه باشد یا اینکه یا قراردادی تعهد قانونی یک . پاداشالف

 باشد، و  نداشته آن جز پرداخت به دیگری کار عملیراه

 (1اره پیوست شم 5کرد. . ) بند  گیریاتکاپذیر اندازه ایگونه به تعهد را بتوان . مبلغب

 کارکنان خدمت پایان . مزایای10

تا  مالی سال از ابتدای زمانی دوره و برای ساالنه ذخیره احتساب برای مورد عمل رویه ، در قالبکارکنان خدمت پایان مزایای برای

 (1پیوست شماره  7شود. . ) بند می در نظر گرفته ذخیره میانی دوره پایان

  شده ریزیبرنامه نامنظم . سایر مخارج13

تعهد  باشد. شناساییمی مدیریت تشخیص شود اما عموماً تابعتکرار می سال به و غالباً سال است شده ریزیبرنامه اگر چه مخارج این

 (1پیوست شماره  8ندارد.) بند  مطابقت بدهی ا تعریفب است نشده واقع زمان تا آن که مخارجی چنین در قبال میانی دوره در پایان
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  میانی بردرآمد دوره مالیات گیری. اندازه25

 ، مالیاتمیانی دوره مالیات سود مشمول به نسبت آن و با اعمال محاسبه از مالیات درآمد معاف با در نظر داشتن مؤثر مالیاتی نرخ

 ایجداگانه مؤثر مالیاتی ، نرخمقطوع نرخ به مالیات مشمول فعالیتهای پذیر باشد برایامکان . ضمناً تا آنجا کهشودمی بردرآمد تعیین

 (1پیوست شماره  9شود.) بند می بکار گرفته

 نامشهود مشهود و داراییهای ثابت داراییهای . استهالک21

 یا واگذاری شود. تحصیلمی محاسبه میانی دوره موجود طی داراییهای نامشهود، برای ایمشهود و داراییه ثابت داراییهای استهالک

 12شود.) بند نمی در نظر گرفته استهالک در محاسبه است شده ریزیبرنامه مالی از سال باقیمانده زمان مدت برای داراییها که

 (1پیوست شماره 

 مواد و کاال  جودیمو فروش ارزش . خالص22

 میانی دوره مواد و کاال در پایان موجودی و فروش تکمیل و مخارج فروش قیمت به مواد و کاال با توجه موجودی فروش ارزش خالص

 سال در پایان کاری نچنی انجام که است برگشت قابل بعد، تنها زمانی میانی در دوره فروش ارزش در خالص شود. کاهشمی تعیین

 (1پیوست شماره  12باشد.) بند  نیز مناسب

  میانی تولید در دوره هایهزینه . انحرافات20

 این شود کهمی شناسایی ایدوره میان سود و زیان در صورت ترتیبی همان تنها به ( و حجم)هزینه ، مصرف، کاراییقیمت انحرافات

 جذب سال رود تا پایانانتظار می که انحرافاتی گردد. انتقالمی شناسایی ساالنه سود و زیان در صورت مالی سال پایان در انحرافات

 (1پیوست شماره  13.) بند  نیست شود، مناسب

 تسعیر ارز  . سود و زیان24

شود. می و شناسایی گیریتسعیر ارز اندازه با عنوان 16 شماره ابداریاستاندارد حس به با توجه میانی تسعیر ارز در دوره سود و زیان

پیوست  14شود.) بند نمی در نظر گرفته مالی از سال باقیمانده مدت ارز برای نرخ ، تغییراتمیانی در دوره خارجی تسعیر عملیات برای

 (1شماره 

  غیرجاری داراییهای در ارزش دائمی کاهش . زیان20

 شماره استاندارد حسابداری از الزامات غیرجاری داراییهای در ارزش دائمی کاهش زیان و برگشت ، شناساییبررسی برای میانی در دوره

 کاهش زیان تعیین برای تفصیلی محاسبات انجام میانی هر دوره در پایان شود. البتهمی مشهود استفاده ثابت داراییهای با عنوان 11

پیوست  15کافیست.) بند  اجمالی بررسی ، یکمحاسباتی چنین لزوم تعیین و برای نیست الزم غیرجاری داراییهای در ارزش دائمی

 (1شماره 

 . ذخایر 26

 انجام برای از شرکت خارج شود و از متخصصینمی هنگام به گذشته ذخایر سال ، اغلبمشابه براوردهای انجام ، برایمیانی در دوره

 (2پیوست شماره  3شود.) بند نمی جدید استفاده محاسبات
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 بخش دوم: سواالت چهار گزینه ای

ریال به فروش می رساند.  12555 قسمتی از تجهیزات خود را با سودی معادل  70شرکت الف طی سه ماهه دوم سال 1- 

 (77باید در گزارش مالی میان دوره ای سه ماهه دوم گزارش گردد؟)سراسری چه میزانی از سود 

 ریال 3222الف( ریال 4222ب( ریال 6222ج(  ریال 12222د( 

هزار ریال زیان ناشی از کاهش ارزش بازار موجودی کاال شناسایی  425شرکت احمد مبلغ  76در اوایل تیر ماه  -2

نمود.این زیان بالفاصله  بعد از صدور گزارشهای مالی  میان دوره ای سه ماهه اول شناسایی و ثبت شد . با توجه به اینکه 

ان شناسایی آن در گزارشهای مالی میان دوره ای چگونه است؟) زیان مزبور تا پایان سال بازیافت نخواهد شد زم

 ( 70سراسری 

29/12/76 32/9/76 31/6/76 31/3/76  

 الف( 2 142 142 142

 ب( 125 152 125 125

 ج( 2 2 2 422

 د( 2 422 2 2

 

( گزارشات میان دوره ای حداقل باید شامل چند جز 1/1/05طبق استاندارد حسابداری ایران )الزم االجرا از  -0

 ( 01باشد؟)سراسری 

 3الف( 4ب( 5ج( 6د(

کاهش ارزش دائمی و موقت موجودی کاال که در میان دوره ی سوم به وقوع پیوسته، طبق استاندارد شماره ی -4

 (00نگام گزارش می شوند؟)سراسری ایران به ترتیب چه ه 22

 هردوی کاهش دائمی و موقت در میان دوره ی سوم (1

 هردوی کاهش دائمی و موقت در میان دوره ی چهارم (2

 دائمی در میان دوره ی سوم و موقت در میان دوره ی چهارم (3

 دائمی در میان دوره ی سوم و موقت شناسایی نمی شود. (4

 (06مالی میان دوره ای نیست؟)آزمون جامعه حسابداران سال کدام مورد از الزامات صورت های  -0

 اقالم مقایسه ای سود و زیان برای سال مالی قبل (1

 اقالم مقایسه ای سود و زیان جامع برای سال مالی قبل (2

 اقالم مقایسه ای ترازنامه به تاریخ پایان دوره ی میانی مشابه سال قبل (3
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 دوره ی میانی مشابه سال قبلاقالم مقایسه ای سود و زیان جامع برای  (4

 پاسخ نامه

 ."4 "( گزینه1سوال 

نباید به  -که مشابه سود و زیانی است که در پایان سال به سال بعد منتقل نمی شود -سود و زیان به وقوع پیوسته  در یک میان دوره

کال در میان دوره ای که مبادله روی داده  ریال سود حاصل از فروش تجهیزات باید 12222میان دوره های بعد انتقال یابد.از این رو 

 .است شناسایی شود

 .22. طبق نکته "4 "( گزینه2سوال 

 .1. طبق نکته "3"( گزینه 3سوال 

گزارش میان دوره ای باید شامل این اجزا باشد :ترازنامه، صورت سود وزیان ،سود و زیان جامع، جریان وجوه نقد و گزیده ای از یادداشت 

 های توضیحی.

 .22.  هردوی زیان ها باید در زمان وقوع شناسایی شوند.طبق نکته "1"(گزینه 4سوال

 .8. طبق نکته "2"( گزینه 5سوال 
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 22شماره استاندارد:  :گزارشگری مالی میان دوره ایعنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1382 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  ساناز غفارزاده      -افسانه موقر -شیوا قاسم خانی تهیه کنندگان:

 

 نکات:بخش اول: 

گزارش مالی میان دوره ای به موقع و قابل اتکا، اطالعات مفیدی در رابطه با توان کسب سود و ایجاد جریان های نقدی، شرایط   -1

 ( 1مالی و نقدینگی واحد تجاری برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان فراهم می آورد.  ) بند 

روه از واحدهای تجاری را که اوراق سهام یا اوراق مشارکت آن ها به گروه عرضه می شود، ملزم به تهیه معموال مراجع قانونی، آن گ -2

 ( 2و ارائه گزارش مالی میان دوره می کنند. ) بند 

 ( 4مسئولیت تهیه و ارائه گزارش مالی میان دوره ای با هیئت مدیره و سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. ) بند  -3

مخارج مربوط به فعالیت های یک سال کامل  به طور مکرر در طول سال واقع می شوند و باید به منظور جلوگیری از تحریف  -4

 ( 5عملکرد مالی دوره میانی، به محصوالت در جریان تولید یا سایر دوره های میانی تخصیص داده شوند. ) بند 

 رش مالی میان دوره ای:دو دیدگاه در رابطه با نحوه تهیه و ارائه گزا -5

الف( روش منفصل: در این روش، هردوره میانی به عنوان یک دوره مالی مستقل تلقی می شود. براساس این نظریه، برای شناسایی 

 .درآمدها و هزینه ها و انجام برآوردها در پایان دوره میانی، از همان اصول قابل اعمال برای دوره های مالی ساالنه استفاده می شود

ب( روش متصل: دراین روش هر دوره میانی به عنوان بخش الینفک دوره مالی ساالنه تلقی می شود. براساس این نظریه، شناسایی 

درآمدها و هزینه ها و انجام برآوردها درپایان دوره میانی، باتوجه به پیش بینی عملکرد مالی برای مابقی دوره مالی ساالنه صورت می 

 ( 6گیرد. ) بند 

در این استاندارد، اقالم درآمد و هزینه بر اساس مبانی مشابه با مبانی تهیه صورت های مالی ساالنه اندازه گیری و شناسایی می   -6

شوند )روش منفصل(. دررابطه با برخی اقالم درآمد و هزینه که ماهیت ساالنه دارند از قبیل مالیات بر درآمد از روش متصل استفاده می 

 ( 7شود. ) بند 

روش متصل موجب هموار سازی عملکرد مالی طی سال می شود و روش منفصل به شناخت فعالیتهای تجاری توسط استفاده  -7

 ( 7کنندگان و همچنین بهبود توان آنها برای ارزیابی عملکرد مالی و وضعیت مالی واحد تجاری کمک می کند. ) بند

روز کردن اطالعات آخرین مجموعه کامل صورت های مالی ساالنه است. ) بند  هدف اصلی گزارش مالی میان دوره ای در واقع به  -8

12 ) 

این استاندارد، واحدهای تجاری را از ارائه کامل صورت های مالی به جای صورت های مالی فشرده یا ارائه اطالعات بیشتر از حداقل  -9

 ( 11تعیین شده در این استاندارد منع نمی کند. ) بند 

 :اجزای گزارش مالی میان دوره ایحداقل  -12
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 الف( ترازنامه،

 ب( صورت سودو زیان،

 ج( صورت سود وزیان جامع،

 د( صورت جریان وجوه نقد،

 ( 12ه( گزیده یادداشت های توضیحی. ) بند 

این صورت چنانچه واحد تجاری در گزارش مالی میان دوره ای، مجموعه کامل صورت های مالی را منتشر کند، شکل و محتوای  -11

 (13منطبق باشد. ) بند  "نحوه ارائه صورت های مالی"با عنوان  1های مالی  باید با الزامات مندرج در استاندارد حسابداری شماره 

یادداشت های اضافی در صورتی که عدم انعکاس آنها، صورت های مالی میان دوره ای را گمراه کننده سازد، باید در این صورت ها  -12

 ( 14شود. ) بند گنجانده 

 ( 16باید در عناوین کلیه صفحات گزارش درج شود. ) بند  "گزارش مالی میان دوره ای"عبارت  -13

باعنوان  18واحد های تجاری اصلی برای تهیه صورت های مالی میان دوره ای مشمول الزامات استاندارد حسابداری شماره  -14

 ( 17اری در واحدهای تجاری فرعی، می باشند. ) بند صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذ

 ( 22و  19 ) بند -15

افشای یکنواختی رویه های حسابداری و روشهای محاسباتی مورد استفاده در تهیه صورت های مالی میان 

دوره ای با آخرین صورت های مالی ساالنه و در صورت تغییر در رویه ها و روشهای افشای ماهیت و اثرات 

 یر.تغی

 

 

 

 

 

 

 

حداقل اطالعات 

الزم که در صورت 

با اهمیت بودن در 

یادداشت های 

توضیحی صورت 

های مالی میان 

دوره ای واحد 

 تشریح عملیات فصلی یا چرخه ای در دوره میانی

جریان های نقدی ماهیت و مبلغ اقالم موثر بر داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سرمایه، سود )زیان( خالص یا 

 که از نظر ماهیت، اندازه یا وقوع غیر معمول است.

ماهیت و مبلغ تغییر در برآورد مبالغ گزارش شده در دوره های میانی قبلی سال مالی جاری یا تغییر در برآورد 

دوره میانی مبالغ گزارش شده در سالهای مالی گذشته، مشروط بر اینکه تغییرات یاد شده آثار مهمی بر اقالم 

 جاری داشته باشد.

 افزایش یا کاهش سرمایه و انتشار یا بازخرید اوراق مشارکت

 رویدادهای با اهمیت پس از پایان دوره میانی که در صورت های مالی میان دوره ای منعکس نشده است.

تحصیل یا وگذاری  اثرات تغییرات ساختاری واحد تجاری طی دوره میانی از جمله ترکیب واحد های تجاری،

 واحد های تجاری فرعی و سرمایه گذاری های بلند مدت، تجدید ساختار و عملیات متوقف شده.

 تغییر در بدهی های احتمالی یا داراییهای احتمالی از تاریخ آخرین ترازنامه ساالنه
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 افشا میشودتجاری  اطالعات الزم درباره طرحهای توسعه، جایگزینی و غیره

  خالص ارزش فروش یا برگشت آنارزش موجودی به  کاهش

 

 

 

 

موارد افشا که 

انعکاس آنها در 

گزیده یادداشت 

های توضیحی 

 الزامی است:

 زیان کاهش ارزش داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود یا سایر داراییها و برگشت آن

 تحصیل و واگذاری داراییهای ثابت مشهود

 تعهدات سرمایه ای

 حقوقی حل و فصل دعاوی

 اصالح اشتباه

 اقالم استثنایی و غیر مترقبه

 تاخیر در پرداخت بدهیها یا نقض قراردادهای استقراض

 معامالت با اشخاص وابسته

 سودیا زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها و درآمد حاصل از سود سهام

 

مقرر شده است در مواردی که واحد تجاری صورت های مالی میان دوره رعایت الزامات افشا که در سایر استانداردهای حسابداری  -16

 ( 21ای را به شکل فشرده ارائه می کند، الزامی نیست. ) بند 

چنانچه سازمان بورس اوراق بهادار یا مراجع قانونی دیگری، افشای اطالعات دیگری را دردوره میانی الزامی کند، این اطالعات در  -17

گزارشگری مالی باشد در صورت های مالی میان دوره ای و در غیر این صورت به عنوان متمم اطالعات آورده می  صورتی که در حوزه

 ( 22شود. ) بند 

چنانچه گزارش مالی میان دوره ای واحد تجاری با الزامات این استاندارد حسابداری انطباق داشته باشد، این واقعیت باید افشا شود. )  -18

 ( 23بند 

 وره های زمانی صورت های مالی میان دوره ای:د -19

 الف( ترازنامه به تاریخ پایان دوره میانی جاری، همراه با اقالم مقایسه ای به تاریخ پایان سال مالی قبل و

میانی ب( صورت های سود و زیان، سودوزیان جامع و جریان وجوه نقد برای دوره میانی جاری همراه با اقالم مقایسه ای برای دوره 

 (24مشابه سال مالی قبل و نیز اقالم مقایسه سال مالی قبل. ) بند 

ماه گذشته ، برای واحدهای  12ماهه منتهی به پایان دوره میانی همراه با اطالعات مالی مقایسه ای  12ارائه اطالعات مالی  -22

 ( 25تجاری که فعالیت آنها اساسا فصلی است، ممکن است مفید باشد. ) بند 

درتصمیم گیری برای شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی یا افشای قلم جهت مقاصد گزارشگری مالی میان دوره ای، اهمیت باید با  -21

 ( 26توجه به اطالعات مالی میان دوره ای ارزیابی شود.   )بند 
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 (27برای ارزیابی، اهمیت اقالم همیشه اعمال قضاوت الزم است. ) بند  -22 

ری باید برای تهیه صورت های مالی میان دوره ای از رویه های یکسان با رویه های مورد استفاده در تهیه صورت های واحد تجا -23

مالی ساالنه استفاده کند. تغییر دررویه های حسابداری بعد از تاریخ آخرین صورت های مالی ساالنه که در صورت های مالی ساالنه 

اندازه گیری برای مقاصد گزارشگری مالی میان دوره ای، باید آن دوره زمانی را در  ستثنی است.بعدی منعکس می شود، از این قاعده م

 (  28برگیرد که از ابتدای سال مالی شروع و به پایان دوره میانی ختم می شود. ) بند

ه میانی شناسایی و اندازه اگر زیان کاهش ارزش موجودی کاال یا زیان کاهش ارزش دائمی در داراییهای غیر جاری در یک دور -24

گیری شود ولی برآورد آنها در یک دوره میانی بعدی همان سال مالی تغییر کند، دردوره میانی بعدی برآورد اولیه از طریق احتساب ذخیره 

 ، الف ( 29برای مبلغ زیان اضافی یا از طریق برگشت مبلغ شناسایی شده، تغییر داده می شود. ) بند 

ر پایان دوره میانی با تعریف دارایی انطباق ندارد را نمی توان به امید دریافت اطالعاتی در آینده حاکی از انطباق با مخارجی که د -25

 ، ب ( 29تعریف دارایی در ترازنامه به دوره آتی منتقل کرد. ) بند 

یات بر درآمد ساالنه مورد انتظار برای کل سال در هر دوره میانی، هزینه مالیات بر درآمد بر مبنای بهترین برآورد از نرخ موثر مال -26

مالی، شناسایی می شود. ذخیره مالیاتی دوره میانی ممکن است دردوره میانی بعدی همان سال مالی به علت تغییر در نرخ موثر مالیات بر 

 ، ج ( 29درآمدساالنه، تعدیل شود. ) بند 

 32اخت در دوره میانی و هم شناخت در دوره ساالنه، اهمیت اساسی دارد. ) بند تعاریف دارایی، بدهی، درآمد و هزینه هم برای  شن -27

) 

مخارجی که ماهیتا در پایان سال مالی واجد معیارهای شناخت دارایی نیست، در دوره میانی نیز به عنوان دارایی شناسایی نمی شود.  -28

 در آن تاریخ بیانگر وجود تعهد باشد. در پایان دوره میانی اقالمی به عنوان بدهی شناسایی می شود که 

 ( 31) بند 

اندازه گیری داراییها، بدهیها، درآمدها، هزینه ها و جریان های نقدی از ابتدای سال مالی شروع و به پایان دوره میانی ختم می شود.  -29

 ( 33) بند 

اول را منعکس می کند و مبالغ گزارش شده در صورت اندازه گیری های ساالنه، تغییر در برآورد اقالم گزارش شده در شش ماهه  -32

 ( 34های مالی میان دوره ای برای دوره شش ماهه اول تعدیل نمی شود. ) بند 

درآمدهای عملیاتی که به صورت فصلی، چرخه ای یا موردی طی سال مالی تحصیل می گردد و نیز مخارجی که به صورت نامنظم  -31

  ( 35در همان دوره میانی به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی شود. ) بند  طی سال مالی واقع می شود باید

 

 :تست ها

 می فروش به ریال 12555 معادل سودی با را خود تجهیزات از قسمتی 70 سال دوم ماهه سه طی در "الف" شرکت -1

  (77 سراسری)  شود؟ گزارش دوم ماهه سه ای دوره میان مالی گزارش در باید سود از میزانی چه .رساند
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 ریال 12222(  د           ریال 6222(  ج            ریال 4222(  ب           ریال 3222(  الف

 با ارتباط این در .فروشد می ماه تیر در ریال 12555 معادل سودی با را خود ثابت های دارایی از بخشی شرکتی -2

 صحیح زیر موارد از کدامیک(  شهریور پایان به منتهی ماهه شش) ای دوره میان زیان و سود صورت در مبلغ این گزارش

 (الف گروه -89 آزاد) است؟

 شود. می گزارش ریال 12222 متصل رویکرد اساس بر(  الف

 شود. می گزارش ریال 6222 تنها منفصل رویکرد اساس بر(  ب

 شود. می گزارش ریال 12222 منفصل رویکرد اساس بر(  ج

 شود. می گزارش ریال 6222 تنها متصل رویکرد اساس بر(  د

 

  -0 (07 سراسری) است؟ صحیح عبارت کدام ای، دوره میان مالی گزارشات تهیه در "منفصل" روش با رابطه در -0

 شود. می سال طی مالی عملکرد سازی هموار سبب منفصل روش خالف بر روش این( الف

 شود. می تلقی ساالنه مالی دوره الینفک بخش عنوان به میانی دوره هر روش این در(  ب

 کند. می کمک تجاری واحد مالی وضعیت و عملکرد ارزیابی توان بهبود به روش این(  ج

 شود. می تسهیم میانی های دوره به خاصی مبانی براساس ساالنه مالی دوره کل به مرتبط هزینه روش این در( د

 

 جزء چند شامل باید حداقل ای دوره میان گزارشات ،(0/0/0381از االجرا الزم)  ایران حسابداری استانداردهای طبق – 4

 (0380 سراسری) باشد؟

    شش( د                            پنج( ج                      چهار( ب                              سه( الف

 ترتیب به باید آیا ای، دوره میان های گزارش توضیحی های یادداشت در ایران حسابداری های استاندارد براساس - 0

  ( 01   سراسری) شود؟ افشا "حقوقی دعاوی فصل و حل" و "اشتباهات اصالح"، "ای سرمایه تعهدات"

  بلی -بلی -خیر( د             بلی -خیر -بلی( ج     خیر -بلی -بلی( ب    بلی -بلی -بلی( الف

 ( 88 رسمی حسابداران جامعه) است؟ نشده الزامی مورد کدام برای ای مقایسه اقالم ارائه ای، دوره میان مالی گزارش در - 6

 قبل مالی سال برای زیان و سود صورت( ب                      قبل مالی سال برای جامع زیان و سود(  الف

 قبل سال مشابه میانی دوره پایان تاریخ به ترازنامه(  د         قبل سال مشابه میانی دوره برای جامع زیان و سود(  ج
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 23شرکت مبین که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و پایان سال مالی آن منتهی به   – 7

اسفند ماه هر سال می باشد، گزارش های مالی میان دوره ای خود را هر شش ماه یک بار منتشر می کند. اقالم مقایسه ای 

، کدام یک از گزینه های زیر است؟ )کتاب مجموعه 1035ور ماه شهری 01صورت سود و زیان برای شش ماهه منتهی به 

 پرسش های استانداردهای جمشید اسکندری(

 1389اسفند ماه  29به  29سال مالی منتهی به                  1389شهریور ماه 31شش ماهه منتهی به         

 بله                                                    الف(                   بله                                    

 ب (                    بله                                                                                       خیر

 بله                              ج (                    خیر                                                         

 د (                     خیر                                                                                      خیر

. نمود شناسایی کاال، موجودی بازار ارزش کاهش از ناشی زیان ریال هزار 425 مبلغ احمد شرکت 76 ماه تیر اوایل در - 0

 زیان اینکه به توجه با شد ثبت و شناسایی ، اول ماهه سه ای دوره میان مالی های گزارش صدور از بعد بالفاصله زیان این

 هزار به ارقام) است؟ چگونه ای دوره میان مالی گزارشهای در آن شناسایی زمان شد، نخواهد بازیافت سال پایان تا مزبور

 (70 سراسری( ) ریال

  31/3/76       31/6/76           32/9/76         29/12/76 

   142               142                   142الف( صفر          

 125                125                  125            125ب( 

 422ج( صفر             صفر                  صفر                

 صفر                صفر                   422 د( صفر            

 :پاسخنامه

 5طبق نکته  –گزینه د  – 1

 6طبق نکته  –گزینه ج  – 2

 7طبق نکته  –گزینه ج  – 3

 12طبق نکته  –گزینه ج  – 4

 15نکته   –گزینه الف  – 5

 19نکته   –گزینه د  – 6

 19طبق نکته  –گزینه الف  – 7

 24طبق نکته   –گزینه د  – 8
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 23 شماره استاندارد:  خاص یمشارکتها یحسابدار: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1381 تاریخ الزم االجرا:

 دکتر ابراهیمی: استاد راهنما  فریبا محمودی ، فائزه اصغری ، منصوره شه نیایی تهیه کنندگان:

 نکات:بخش اول: 

را بر عهده  تحت کنترل مشترککه به موجب آن دویاچندطرف ، یک فعالیت اقتصادی  ازتوافقی قراردادی.مشارکت خاص:عبارت است 1

 (2میگیرند. .)بند 

 (0)بند انواع مشارکت خاص .2

 عملیات تحت کنترل مشترک 

 دارایی های تحت کنترل مشترک 

  مشترکواحدهای تحت کنترل 

 (0.ویژگی های مشترک مشارکتهای خاص)بند 0

  با هم مرتبطند توافق قراردادیدو یا چند شریک خاص به موجب یک 

  کند.میاین توافق قراردادی ،کنترل مشترک را برقرار 

 (0شود.)بند می.فعالیتهای فاقد توافق قراردادی برای ایجاد کنترل مشترک،مشارکت خاص محسوب ن0

چنین فعالیتی مشارکت خاص تلقی  ،تنهایی توان هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی فعالیت اقتصادی را داشتهباشد اگر مجری به .5

 (8بند )بلکه به عنوان واحد تجاری فرعی مجری محسوب میشود. . ؛نمیشود

شریک خاص باید در رابطه با سهم خود در عملیات تحت کنترل مشترک ، اقالم زیر را در صورت های مالی جداگانه و در نتیجه در .6

 (11)بند صورت های مالی تلفیقی خود شناسایی کند: 

 دارایی های تحت کنترل خود وبدهی های تحمل شده توسط وی ، و  –الف 

 سهم وی از درآمد فروش کاال یا خدمات حاصل از مشارکت خاص هزینه های تحمل شده توسط خود و–ب 

 (16بند )است. داراییهای تحت کنترل مشترکمستلزم استفاده از  ؛انجام میشود درحوزه نفت و گاز ومعادن.بسیاری ازفعالیتهایی که 7

، اقالم زیر را در صورت های مالی جداگانه و  دارایی های تحت کنترل مشترکهریک از شرکای خاص باید در رابطه با سهم خود در .8

 (00در نتیجه در صورت های مالی تلفیقی خود شناسایی کند : )بند 

 بر حسب ماهیتها سهم خود از دارایی های تحت کنترل مشترک و طبقه بندی آن –الف 

 بدهی های تحمل شده توسط وی  –ب 

 ا سایر شرکای خاصسهم خود از بدهی های تحمل شده به طور مشترک ب –ج 

 سهم خود از درآمد فروش یا استفاده از محصول مشارکت خاص و نیز سهم خود از هزینه های تحمل شده به وسیله مشارکت خاص –د 

 هزینه هایی که در رابطه با سهم خود در مشارکت خاص تحمل کرده است . –ه 
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روش ارزش ویژه لی تلفیقی شریک خاص باید بر اساس .مشارکت خاص در واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک درصورتهای ما9

 (26بند )منعکس میشود. . ناخالص

ومجموع بدهیهای واحد تجاری تحت کنترل مشترک که تشکیل مبلغ خالص ها .سهم شریک خاص به تفکیک مجموع دارایی12

 .ب(27بند )باید در ترازنامه تلفیقی منعکس شود. . ،سرمایه گذاری وی است

باید استفاده از روش ارزش  ،دهدمی. شریک خاص ازتاریخی که کنترل مشترک خود بر واحد تجاری تحتکنترل مشترک را ازدست 11

 (32بند )ویژه ناخالص را متوقف کند. .

.سهم شریک خاص در واحدهای تجاری تحت کنترل مشترکی که برای واگذاری در آینده نزدیک تحصیل و نگهداری میشود یا 00

فعالیت میکند  و این محدودیتها توانایی واحد تجاری را برای انتقال وجوه به شریک خاص کاهش  محدودیت های شدید بلند مدتتحت 

 (00به حساب گرفته شود. .)بند  "حسابداری سرمایه گذاری ها"با عنوان  00میدهد، باید بر اساس استاندارد حسابداری شماره 

 :00 از استانداردنکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالص ارزش فروش 

 

گذاری بلند مدت سرمایه  
ارزیابی تجدید  

گذاری ها سرمایه  

گذاری جاری سرمایه  

ارالمعامله در باز سریع  

ر المعامله د غیر سریع

 بازار

 

 بازار ارزش

 بهای تمام شده و اقل

 خالص ارزش فروش

 

 بهای تمام شده و اقل

 خالص ارزش فروش

بهای تمام شده پس از 

کسر هر گونه ذخیره 

 در ارزش کاهش دائمی
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 : نحوه حسابداری مشارکت خاص:13

 

 

کند ، سود یا زیان مربوط باید بر میفروشد یا به عنوان آورده منتقل می. زمانی که شریک خاص ، دارایی هایی را به مشارکت خاص 00

 . اساس محتوای معامله شناسایی شود

نزد مشارکت خاص باقی بماند و به شرط این که مخاطرات و مزایای عمده مالکانه انتقال یافته باشد ، شریک ها تا زمانی که این دارایی 

 .خاص باید فقط آن بخش از سود را شناسایی کند که قابل انتساب به سهم سایر شرکای خاص است 

در مبلغ دفتری یک میئر کاهش در خالص ارزش فروش داراییهای جاری یا کاهش دازمانی که فروش یا آورده مذکور ، شواهدی مبنی ب

 (00)بند مربوط را شناسایی کند .  تمام مبلغ زیاندارایی غیر جاری فراهم آورد ، در این صورت شریک خاص باید 

به شخص مستقلی ها این دارایی کند تا زمانی کهمی. در مواردی که شریک خاص ، دارایی هایی را از مشارکت خاص خریداری 00

سهم خود را از سود مشارکت خاص در این معامله شناسایی کند . شریک خاص باید به روشی مشابه سهم خود  نبایدفروخته نشده است 

روش را از زیان شناسایی کند ، با این تفاوت که زیان را باید در صورتی بی درنگ شناسایی کرد که بیانگر کاهش در خالص ارزش ف

 . (06)بند در مبلغ دفتری دارایی های غیر جاری باشد .میئدارایی های جاری یا کاهش دا
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مشارکت 
خاص 
دارای 

شخصیت
جداگانه  

نیست

عملیات تحت
کنترل 
مشترک

هم رویداد های مالی در دفاتر هر شریک جداگانه ثبت می شود و هر شریک س
دخود را در صورت های مالی جداگانه و در نتیجه تلفیقی گزارش می کن

دارایی های 
تحت کنترل

مشترک

سهم رویداد های مالی در دفاتر هر شریک جداگانه ثبت می شود و هر شریک
ندخود را در صورت های مالی جداگانه و در نتیجه تلفیقی گزارش می ک

مشارکت 
خاص 
دارای 

شخصیت
جداگانه 
می باشد

واحدهای 
تجاری تحت 

کنترل 
مشترک

شریک خاص 
ملزم به تهیه 
صورت های  

نیز مالی تلفیقی
می باشد

صورت های مالی 
جداگانه

روش بهای تمام 
غ شده یا روش مبل
تجدید ارزیابی

صورت های مالی 
تلفیقی

روش ارزش ویژه 
ناخالص

شریک خاص 
ملزم به تهیه 
صورت های  
مالی تلفیقی

نیست

صورت های مالی 
جداگانه

روش بهای تمام 
غ شده یا روش مبل
تجدید ارزیابی

صورت های مالی 
مکمل

روش ارزش ویژه 
ناخالص
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 تست:بخش دوم: 

.در مشارکت خاص از نوع دارایی های تحت کنترل مشترک ،کدامیک از اقالم زیر باید در صورتهای مالی جداگانه هر شریک خاص 0

 ( جمشید اسکندری-) مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری شناسایی شود؟

ɪ-سهم شریک از بدهی های تحمل شده به طور مشترک با سایر شرکای خاص 

ɪɪ- سهم شریک از هزینه های تحمل شده به وسیله مشارکت خاص 

  I  II  

a)            بله    بله 

b)              خیر     بله 

c)            بله      خیر 

d)              خیر    خیر 

 

منعکس چه روشی مشارکت خاص در واحدهای تجاری تحت کنترل مشترکدرصورتهای مالی تلفیقی شریک خاص باید بر اساس  .0

 نوروش و دیگران( – )مروریجامع بر حسابداری مالی ؟شود

a) بهای تمام شده 

b) ارزش ویژه خالص 

c) ارزش ویژه ناخالص 

d) روش ارزش ویژه ناخالص و در مورد درآمدها به روش ارزش ویژه خالصها و بدهیها اراییبرای د 

 

.سرمایه گذاری که بر مشارکت خاص کنترل مشترک ندارد ،سهم خود را بر اسا س کدامیک از روشهای زیر ممکن است گزارش 0

 نماید؟)تالیفی(

a) روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 

b) روش ارزش ویژه 

c) روش تجدید ارزیابی 

d)  .هر سه گزینه میتواند درست باشد 
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در مشارکت خاص از نوع عملیات تحت کنترل مشترک ، کدامیک از اقالم زیر باید در صورت های مالی جداگانه هر شریک خاص  .0

 (نوروش و دیگران–شناسایی شود ؟  )مروری جامع بر حسابداری مالی 

ɪ تحت کنترل مشترک. سهم شریک از دارایی های 

ɪɪسهم شریک از درآمد فروش یا خدمات حاصل از مشارکت خاص . 

ɪ   ɪɪ 

 الف(                 بله                             بله   

 خیر                       ب(                   بله

 ج(                   خیر                           بله

 خیر                           خیر           د(        

. شریک خاص مقداری کاال را به مبلغی بیش از مبلغ دفتری به مشارکت خاص فروخته است . چنانچه تا پایان سال مالی کاالی مذکور 0

 نزد مشارکت خاص باقی مانده باشد ، شریک خاص : ) تالیفی (

 الف( باید کل سود را شناسایی کند .

 صال نباید سود شناسایی کند . ب( ا

 باشد را شناسایی کند .میج( فقط باید آن بخش از سود که قابل انتساب به سهم خود 

 باشد را شناسایی کند .مید( فقط باید آن بخش از سود که قابل انتساب به سهم سایر شرکای خاص 

 

 در مورد این معامله ، شریک خاص : ) تالیفی (. شریک خاص دارایی هایی را از مشارکت خاص خریداری نموده است . 6

 الف( نباید سهم خود را از زیان مشارکت خاص شناسایی کند .

 ب( نباید سهم خود را از سود مشارکت خاص شناسایی کند .

 ج( باید سهم خود را از سود مشارکت خاص بالدرنگ شناسایی کند .

 به شخص مستقلی فروخته شده باشد . ها کند ، مگر این که این دارایید(  نباید سهم خود را از سود مشارکت خاص شناسایی 

 

 سایر تست ها:

.احمد و محمود در مشارکت خاص بین خود توافق کردند مطالبات سوخت شده به عهده احمد باشد. اگر مقداری از مطالبات محمود 0

 (جمشید اسکندری–دارد های حسابداری ) مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانسوخت شود در دفاتر محمود ....

a) ثبتی انجام نمیشود 

b)  حساب هزینه های مشارکت خاص بستانکار میشود 
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c) حساب سرمایه گذاری در مشارکت خاص بدهکار میشود 

d) حساب سرمایه گذاری در مشارکت خاص بستانکار میشود 

-) مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری ، این رویداد در دفاتر احمد چگونه ثبت میشود؟0.با توجه به سوال 0

 ( جمشید اسکندری

a) ثبتی انجام نمیشود 

b)  حساب هزینه های مشارکت خاص بستانکار میشود 

c) حساب سرمایه گذاری در مشارکت خاص بدهکار میشود 

d) .حساب سرمایه گذاری در مشارکت خاص بستانکار میشود 

یی های تحت کنترل مشترک که بین مرتضی و مصطفی تشکیل یافته و سوابق حسابداری جداگانه در یک مشارکت خاص از نوع دارا .0

دارد و در مقابل مطالبات سوختی را که از مشارکت میدرصد فروش کارمزد دریافت  0شود ، مرتضی میجهت ثبت معامالت نگهداری 

ریال  044،444ریال و مصطفی  044،444ای مرتضی گیرد . اگر مطالبات سوخت ناشی از فروش همیشود به عهده میناشی 

شود ؟ )مروری جامع بر میباشد ، حساب سرمایه گذاری در مشارکت خاص در دفاتر مرتضی از این بابت به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار 

 ( نوروش و دیگران-حسابداری مالی

 

 ریال 044،444ر ریال                          ب( بستانکا 044،444الف( بدهکار 

 شود . میریال                           د( ثبتی انجام ن 044،444ج( بستانکار 

 

 جواب:

 0نکته  –الف  (0

 0نکته  -ج   (0

 00نکته  -د   (0

 6نکته   -ج (0

 00نکته  -د   (0

 00نکته  –د  (6

 

 :ها پاسخ سایر تست

 ج (0

 د (0

 ج (0
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 24 شماره استاندارد:  یبردار بهره از قبل مرحله در یمال یگزارشگر: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1381 تاریخ الزم االجرا:

 : دکتر ابراهیمیاستاد راهنما                                یویدن دایآ-یاسالم نایم تهیه کنندگان:

 

 بخش اول:نکات

جدید  فعالیت ایجاد یک خود را برای کوششهای عمده بخش که است واحد تجاری ، یک برداریقبل از بهره در مرحله واحد تجاری -1

 کند: صدق زیر در مورد آن از شرایط بکار برد و یکی

 باشد، یا نشده ، شروعشده ریزیبرنامه اصلی .عملیاتالف

 (3نشده باشد)بند حاصل از آن توجهی قابل درآمد عملیاتی ولی شده ، شروعشدهریزیبرنامه اصلی .عملیاتب

 باشد، واحد تجاری شده ریزیبرنامه درآمدعملیاتی%22کمتراز حدود  آن درآمد عملیاتی که واحد تجاری هر بر این است فرض -2

 .(4بند )شودمی تلقی برداریاز بهره قبل مرحله در

 کرد: بندیزیر طبقه گروه سه به توانرا می برداریاز بهره قبل مرحله در تجاری واحدهای مخارج-3

با  مخارج گردد. اینمیمواد و کاال تحمل نامشهود و موجودی مشهود، داراییهای ثابت داراییهای منظور تحصیلبه که مخارجیالف(

 شودمی شناسایی دارایی عنوان به وقوع در دوره شناخت معیارهای رعایت

 . نیست تشخیصقابل جداگانه دارایی یک عنوان کند، اما به کمک آتی اقتصادی منافع جریان به است هر چند ممکن که مخارجیب(

 شودمی شناسایی هزینه عنوان به وقوع در دوره مخارج گونه این

 توقف دورانمخارج مانند  شودمی شناسایی هزینه عنوان به وقوع ندارد و لذا در دوره آتی اقتصادی منافع گونه هیچ که جیمخارج(

 (5)بند کاری دوباره داراییها، مخارج به وارده ، خساراتبرداریاز بهره قبل در فعالیتهای عادی غیر

شود. سود کسرمی مربوط ، از مخارج( استو هزینه از دارایی )اعم از مخارج بخشی بیانگر بازیافت به طور مشخص که درآمدهایی-4

 از این گونه هایینمونهآزمایشی تولیدات و فروش ضایعات ، فروشدریافتی مالی تسهیالت موقت گذاریاز سرمایه حاصل

 (9)بنددرآمدهاست

 مرحله در تجاریواحدهای توسط شده ارائه مالی صورتهای ، دامنهبرداریاز بهره قبل هایدوره فعالیتهای یتاهم منظور انعکاس به-5

 (12)بند کند فراهم جاریاطالعات همراه برداریاز بهره قبل مرحله را از ابتدای انباشته باید اطالعات برداریاز بهره قبل
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 بخش دوم:تست ها

 واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری یک واحد تجاری است که... -1

(بخش عمده کوشش های خود را برای ایجاد یک فعالیت جدید به کار برد و عملیات اصلی برنامه ریزی شده آن شروع شده باشد و 1

 درامد عملیاتی قابل توجهی از آن حاصل شده باشد.

 یجاد یک فعالیت مشخص به کار برد و عملیات اصلی برنامه ریزی شده آن شروع نشده باشد.(بخش جزیی کوشش های خود را برای ا2

 (بخش عمده کوشش های خود را برای ایجاد یک فعالیت جدید به کار برد و عملیات اصلی برنامه ریزی شده آن شروع نشده باشد.3

د و عملیات اصلی برنامه ریزی شده آن شروع شده باشد ولی ( بخش جزیی کوشش های خود را برای ایجاد یک فعالیت جدید به کار بر4

 .درامد عملیاتی قابل توجهی از آن حاصل نشده باشد

 

تواند به عنوان دارایی شناسایی میکدام یک از مخارج واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری  -2

 شود؟می

 برداری (مخارج دوران توقف غیرعادی در فعالیت های قبل از بهره1

 (مخارج پیش پرداخت بیمه یا حقوقر و دستمزد2

 مخارج دوباره کاری-(3

 (مخارج نیروی کار مازاد4

 

برای ایجاد یکنواختی فرض بر این است که هر واحد تجاری که درامد عملیاتی آن ......درامد عملیاتی برنامه  -0

 شود.میریزی شده باشد،واحد تجاری قبل از بهره برداری تلقی 

 درصد 52(کمتر از 3  درصد 22(کمتر از 2   درصد 12(کمتر از 1

 درصد 22(برابر 4 

 کدام عبارت صحیح نیست؟ -4

 شودمی(درآمد حاصل از فروش ضایعات عادی،از مخارج تولید در مرحله قبل از بهره برداری کسر 1

(سود حاصل از سرمایه گذاری موقت تسهیالت مالی دریافتی واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری ،از مخارج سود پرداختی بابت 2

 شودمیتامین مالی کسر 

 .شودمی(مخارج خسارات وارده به دارایی های واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری ،از بهای تمام شده تحصیل دارایی کسر 3

 شودمی(درآمد حاصل از فروش تولیدات آزمایشی ،از مخارج تولید واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری کسر 4
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 کدام عبارت صحیح است؟ -0

به منظور انعکاس اهمیت فعالیت های دوره های قبل از بهره برداری،دامنه صورت های مالی ارائه شده توسط واحد های تجاری در (1 

از بهره برداری باید آنچنان گسترش یابد که اطالعات انباشته را از ابتدای مرحله قبل از بهره برداری همراه اطالعات جاری  مرحله قبل

 فراهم کد

 باید در کلیه صفحات صورت های مالی واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری درج شود"قبل از مرحله بهره برداری"(عبارت 2

اولین دوره مالی پس از شروع بهره برداری باید افشا شود که واحد تجاری در دوره مالی گذشته ،در مرحله قبل از  (در صورت های مالی3

 بهره برداری بوده است.

 3و2و1(4                           3و2(3                             3و1(2                        2و1(1

 

 بخش سوم:پاسخ نامه

 (1)طبق نکته 3(گزینه 1

 (3)طبق نکته2(گزینه2

 (2)طبق نکته 2(گزینه 3

 صحیح است( 4و گزینه اول و چهارم طبق نکته  3)طبق نکته 3(گزینه 4

 (5)طبق نکته 4(گزینه5

 

 

 منابع

 مروری جامع بر حسابداری مالی-1

 استاندارد های حسابداری است سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و 2222منبع سواالت چهار گزینه ای از مجموعه   -2
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 25 شماره استاندارد:  مختلف یها قسمت حسب بر یگزارشگر: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1381 تاریخ الزم االجرا:

 : دکتر ابراهیمیراهنمااستاد   فاطمه جهان شیری و زینب بابایی تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 اطالعات . ایناست واحد تجاری یک مختلف قسمتهای بر حسب مالی اطالعات گزارشگری استاندارد، تجویز مبانی این هدف -1

 کنندگاناستفاده به که است تجاریواحد  عملیات مختلف جغرافیایی و نیز مناطق شده ارائه و خدمات محصوالت مختلف مورد انواع در

 کند :می موارد زیر کمک در مالی صورتهای

 واحد تجاری بهتر عملکرد گذشته الف. درک

 واحد تجاری هایو بازده بهتر مخاطرات . ارزیابیب 

 (1)بند واحد تجاری مورد کل تر در آگاهانه ج . قضاوتهای

از  دارند که فعالیت متفاوتی جغرافیایی کنند یا در مناطقمی تولید و ارائه متنوعی و خدمات محصوالت، تجاری واحدهای برخی -2

 و خدمات محصوالت مختلف مورد انواع در برخوردارند. اطالعات مختلفی و مخاطرات آتی رشد، انتظارات ، فرصتهایسودآوری نرخهای

و  مخاطرات ارزیابی شود، برایمی نامیده قسمت اطالعات اغلب ، کهمتفاوت جغرافیایی در مناطق آن و عملیات واحد تجاری یک

 (2.)بندمفید است واحد تجاری یک هایبازده

ها اطالعات مربوط به قسمت، هنگام ارائه ی مجموعه صورت های مالی جداگانه واحد تجاری اصلی همراه صورت های مالی تلفیقی -8

 (5)بندشود .میارائه فقط در صورت های مالی تلفیقی 

 (6معانی اصطالحات به کار رفته در این استاندارد :)بند -4

 را ارائه مرتبط یا خدمات از محصوالت یا گروهی یا خدمت محصول یک که است از واحد تجاری تفکیک قابل :جزئی تجاری قسمت

 .است واحد تجاری از سایر قسمتهای متفاوت ایو بازده مخاطره کند و دارایمی

بر  مشتمل مشخصی جغرافیایی در منطقه یا خدمات محصوالت ارائه به که است از واحد تجاری تفکیک قابل :جزیی جغرافیایی قسمت

 فعالیت جغرافیایی در سایر مناطق که است از اجزایی متفاوت ایو بازده مخاطره دارد و دارای از کشورها اشتغال کشور یا گروهی یک

 کنند.می

 ، قابلمنطقی یا برمبنایی انتساب مستقیماً قابل و مستمر که اصلی از فعالیتهای از درآمد حاصل است قسمت :عبارت درآمد عملیاتی

 شدهناشی  واحد تجاری همان با سایر قسمتهای یا معامالت سازمانی برون مشتریان به از فروش از اینکه اعم است قسمت به تخصیص

 باشد.

 قابل منطقی یا بر مبنایی انتساب مستقیماً قابل و مستمر که اصلی با فعالیتهای مرتبط هایاز هزینه است :عبارت قسمت عملیاتی هزینه

 باشد. واحد تجاری همان با سایر قسمتهای یا معامالت سازمانی برون مشتریان به با فروش مرتبط اینکهاز  اعم است قسمت به تخصیص
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 عملیاتی فعالیتهای به تخصیص قابل منطقی یا بر مبنایی انتساب قابل طور مستقیم به که از داراییهایی است :عبارت قسمت داراییهای

 باشد. قسمت

 قسمت عملیاتی فعالیتهای به تخصیص قابل منطقی و یا بر مبنایی انتساب مستقیماً قابل که از بدهیهایی است :عبارت قسمت هایبدهی

 باشد.

 گزارشگری و سیستم ، ساختار سازمانیگذارد. بنابرایناثر می تجاری واحدهای و اداره سازماندهی بر چگونگی مخاطرات منشاء اصلی -5

 تأثیر محل دو تحت ، هرواحد تجاری یک هایو بازده . مخاطراتاست آن قسمتهای تشخیص برای مبنایی واحد تجاری داخلی مالی

 : از دو مورد زیر باشد تواند یکیمی جغرافیایی ، قسمتهاینتیجه گیرد. درقرار می آن و نیز بازارهای عملیات جغرافیایی

 ، یاواحد تجاری و سایر داراییهای خدمت تولید یا ارائه استقرار تجهیزات . محلالف 

 (7.)بندآن بازارها و مشتریان ب . محل

 گزارشگری ، هدفقضاوت این اعمال برای واحد تجاری . مدیریتاست نیازمند قضاوت جداگانه یا جغرافیایی تجاری قسمتهای تعیین -6

نظر  ( درمالی گزارشگری نظری مفاهیم )طبق مالی اطالعات کیفی استاندارد و خصوصیات این به توجه را با قسمت مالی اطالعات

 (3گیرد.)بندمی

 (9)بندگیرد.میاگر استهالک یک دارایی در هزینه عملیاتی قسمت منظور شود دارایی مربوطه نیز جزء دارایی های قسمت قرار  -7

 (9گیرد. )بندرا دربر نمی یا دفتر مرکزی واحد تجاریمیمقاصد عمو برای مورد استفاده ، داراییهایقسمت داراییهای -3

 عملیاتی و هزینه است قسمت به تخصیص قابل یا بطور منطقی انتساب مستقیماً قابل که است سرقفلی دربرگیرنده قسمت داراییهای -9

 (  9) بند. است مربوط سرقفلی استهالک شامل قسمت

 که نیست و سایر بدهیهایی ایسرمایه هایاجاره موضوع داراییهای به مربوط ، بدهیهایدریافتی تسهیالت شامل قسمت بدهیهای -11

 مربوط شود، بدهی منعکس قسمت عملیات نتیجه در شدهسود تضمین شود. اگر هزینهمی تحمل عملیاتی و نه مالی مقاصد تأمین برای

 (11گیرد.)بندقرار می قسمت جزء بدهیهای

زیرا نتیجه  و بدهی های مشابه نیست دریافتیتسهیالت عمدتا ماهیت مالی ندارد شامل ها بدهی های قسمت هایی که عملیات آن -11

 (11مالی .)بندهای زیان پس از هزینه  یاعملیات قسمت بیانگر سود یا زیان عملیاتی است و نه سود 

 :رویه های حسابداری قسمت شامل  -12

 رویه های مورد استفاده در تهیه و ارائه ی صورت های مالیواحد تجاری است .همان الف ( رویه های اصلی : 

 انتقاالت و روش قیمت گذاریها تشخیص قسمت:  مت : رویه های مختص گزارشگری قسمت است. مثلب( رویه های حسابداری قس

 (18است .)بندها درآمدها و هزینه های عملیاتی به قسمتصی تخصیانو مبها بین قسمت

از  آن اکثر درآمد عملیاتی شود که مشخص گزارش قابل قسمت عنوان باید به در صورتی جغرافیایی یا قسمت تجاری قسمت -18

 عاید گردد و سازمانی برون مشتریان به فروش

ها قسمت درآمد تمام درصد جمع 11 با سایر قسمتها، حداقل و معامالت سازمانی برون مشتریان به از فروش حاصل . درآمد عملیاتی الف

 باشد، یا یا داخلی سازمانی از برون اعم
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 عملیاتی زیان یا مجموع سود ده قسمتهای سود عملیاتی درصد مجموع 11 حداقل از سود یا زیان اعم قسمت عملیات ه. نتیجب 

 ، باشد، یابزرگتر است آن قدر مطلق که کدام ، هرده زیان قسمتهای

 (14دقسمتها باشد.)بن تمام داراییهای درصد جمع 11 حداقل آن . داراییهایج 

های قابل گزارش است قسمتاز فروش به مشتریان برون سازمانی که قابل انتساب به حاصل اگر جمع درآمد عملیاتی :  %75آزمون -14

درصدجمع درآمد عملیاتی تلفیقی یا درآمد عملیاتی واحد تجاری باشد باید قسمت های دیگری به عنوان قسمت قابل گزارش  75کمتر از 

یابد کهمجموع درآمد عملیاتی قسمت میاین عمل تا آنجا ادامه . باشنددرصدی  11هایآستانه  رزیها قسمت اگر آنتیحمشخص شود 

 (15)بنددرصد جمع درآمدعملیاتی تلفیقییا درآمد عملیاتی واحد تجاری باشد .75های قابل گزارش حداقل 

 و رهنمودی است گزارش قابل و جغرافیایی تجاری قسمتهای کـردن مشخص استاندارد تنهـا برای درصـد در این11هـایآستانـه -15

 (17کند.)بندنمی ارائه مالی گزارشگری هایاز دیگر جنبه یک در هیچ اهمیت تعیین برای

وت قضاقسمت قابل گزارش تلقی شده وبر مبنای  درصدی را احراز کرده و 11اگر قسمتی در دوره قبلی یکی از آستانه های  -16

گزارشتلقی شود حتی اگر درآمد عملیاتی لقاببرای دوره جاری نیزبه عنوان قسمت  باید باشداهمیت  دارای در دوره جاریهمچنان مدیریت 

 (13درصدنباشد .)بند11نتیجه عملیات و داراییهای آن بیش از آستانه های، 

 شود، اطالعات تعیین گزارش قابل قسمت عنوان به جاری ر دورهدرصد، د 11 هایاز آستانه احراز یکی دلیل به قسمتی چنانچه -17

شود .)  ءکه در این صورت باید افشانباشد کار عملی این انجام که مواردی استثنای مجدد شود، به باید ارائه آن قبل دوره ایمقایسه

 (19دبن

، به منطقی وجود مبنایی ، در صورتواحد تجاری در سطح خاص حسابداری رویه یک کارگیری به نتیجه در شدهمحاسبه ارقام -13

 کل مبلغ است شود. اما ممکنمی محاسبه واحد تجاری کل در سطح اغلب آالتماشین ، استهالکمثال یابد. برایمی قسمتها تخصیص

 (21بد.)بندیا تخصیص قسمت کارکرد در هر ساعات برمبنای استهالک

تخصیص یابد که ها به آن قسمت باید شود فقط در صورتیمیدارایی هایی که به طور مشترک توسط دو یا چند قسمت استفاده  -19

 (22. )بنداده شودتخصیص دها ها نیز به همانقسمتیدرآمدها و هزینه های عملیاتی مربوط به آن دارای

 ، فعالیتهایاقالم ماهیت قبیل از عواملی قسمتها به به عملیاتی و هزینه رآمد عملیاتی، د، بدهیدارایی اقالم تخصیص روش -21

 (28دارد.)بند بستگی آن نسبی و استقالل قسمت توسط شدهانجام

 )مبتنییا جغرافیایی تجاری گزارش قابلقسمتهر دوره نامشهود دارایی های مشهود و ثابت هزینه استهالک دارایی های جمع مبلغ  -21

 (24.)بند شودمیدر صورتهای مالی واحد تجاری افشا  که در نتیجه عملیات آن قسمت منظور شده باشد (استقرار داراییها بر مکان

از  آن عملیاتی باشد و درآمد استقرار داراییها متفاوت با مکان چنانچه بازارها و مشتریان بر مکان مبتنی جغرافیایی مورد قسمت در -22

 سازمانی برون مشتریان تمام به از فروش واحد تجاری درآمد عملیاتی درصد جمع 11برابر با حداقل سازمانی برون مشتریان به فروش

 (24افشا کند.)بند طور جداگانه را به قسمتهایی چنین باید درآمد عملیاتی باشد، واحد تجاری

یا  تلفیقی مالی در صورتهای تجمیعی و اطالعات گزارش قابل قسمتهای برای افشا شده اطالعات تطبیق باید صورت واحد تجاری -28

 (25کند.)بند را ارائه واحد تجاری مالی صورتهای
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باید بر مبنایی ها ن قسمتانتقاالت بی، ها در اندازه گیری و گزارشگری درآمد عملیاتی قسمت ناشی از معامالت با سایر قسمت -24

 (26)بندکند.میگذاری انتقاالت از آن استفاده تاندازه گیری شود که واحد تجاری در عمل برای قیم

 (26)بندافشا شود. مالی باید در صورتهای تغییر مربوط قسمتها و هر بین انتقاالت گذاریقیمت مبنای -25

دارد، باید افشا  قسمت بر اطالعات ایتأثیر عمده که قسمت گزارشگری برای شده ر گرفتهبکا حسابداری هایدر رویه تغییرات-26

 (27شود.)بند

 برمبنای نبودن عملی دلیل را به قسمت گذشته دوره خود را تغییر دهد و اطالعات قسمتهای تشخیص نحوه واحد تجاری چنانچه -27

، بر است قسمتها را تغییر داده تشخیص نحوه که را در سالی قسمت باید اطالعات ، واحد تجاریظور مقایسهمن مجدد نکند، به جدید ارائه

 (27کند.)بند و جدید گزارش قدیم قسمتهای مبنای

 

 :ت هاتس

 :  نیستکدامیک از جمالت زیر صحیح  (1

 باشد. می( دارایی های قسمت شامل سرقفلی قابل انتساب به قسمت الف

 باشد.میب( دارایی های قسمت شامل دارایی های موضوع اجاره های سرمایه ای نیز 

 گیرد.میدربریز واحد تجاری رانمیج(داراییهای قسمت داراییهای مورد استفاده برای مقاصدعمو

د( دارایی های قسمت شامل دارایی های مورد استفاده مشترک دو یا چند قسمت که برمبنای منطقی قابل تخصیص است نیز 

 باشد.می

 ، کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهایحسابداری تالیف جمشید اسکندری تالیفی178و صفحه721منبع : تست 

 

مربوط به عنوان قسمت قابل گزارش تعیین شده باشد و در دوره %11حراز یکی از آستانه هایقسمتی که در دوره قبل به دلیل ا -2

 :باشد%11جاری درآمد عملیاتی نتیجه عملیات و دارایی های آن کمتر از آستانه های

 .الف(تحت هیچ شرایطی نباید در دوره جاری به عنوان قسمت قابل گزارش تلقی شود 

 .ه باشد باید در دوره جاری نیزبه عنوان قسمت قابل گزارش تلقی شودب(چنان چه قسمت مذکور سود د

ج(چنان چه بر مبنای قضاوت مدیریت واحد تجاری همچنان دارای اهمیت باشد باید در دوره ی جارینیز به عنوان قسمت قابل گزارش 

 . تلقی شود

باید در دوره جاری نیز به عنوان قسمت قابل گزارش تلقی  رسدمی %11د( چنان چه پیش بینی شود در دوره آتی به یکی از آستانه های 

 .شود

 یی چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری تالیف جمشید اسکندری تالیفها کتاب مجموعه پرسش 175صفحه  726منبع : سوال 
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 شود؟میقسمت قابل گزارش افشانرکدامیک ازموارد زیر درصورتهای مالی واحد تجاری برای ه -8

 الف(جمع مخارج سرمایه ای

 ب(هزینه های مالی قابل انتساب به قسمت

 ج(هزینه استهالک دارایی های ثابت مشهود

 د(جمع درآمد عملیاتی فروش به سایر قسمت ها

 کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری تالیف جمشید اسکندری تالیفی 179صفحه  741منبع : سوال 

 

در مورد تعیین بخش های با اهمیت از لحاظ ....کاربرد داشته %75آزمون ها استاندارد حسابداری ایران در مورد گزارشگری بخش طبق-4

 و در هر حال تعداد  بخش های با اهمیت ....است.

 واحد 11حداکثر  -ب(درآمد زایی   بدون محدودیت -الف(درآمد زایی

 بدون محدودیت -د(سود آوری و زیان دهی  واحد 3حداکثر -ج(سود آوری و زیان دهی

 79منبع :آزمون سراسری

 

 )بخش های داخلی( جزء درآمدهاییک بخش اقتصادی....ها فروش کاال به سایر بخشها در گزارشگری بخش -5

 لف(گزارش میشودا

 شودمیب(گزارش ن

 شودمیدرآمد کل بخش باشد گزارش %75ج(چنانچه 

 شود مییک بخش باشد گزارش  درآمد کل %11د(چنانچه حد اقل 

 31منبع : آزمون سراسری 

 

 بخش به شرح زیر است: 7درآمد عملیاتی شرکت آلفا در قالب  -6

1)151      2)211      8)251      4)71      5)111      6)281      7)31 

بخش های با اهمیت مشمول از محل فروش به اشخاص وابسته است  7و4و2و1از درآمد بخش های %41با توجه به این که 

 کدامند؟ %75گزارشگری با اعمال آزمون 

 6و5و8و2و1د(              6و8و2و1ج(                 6و8و2ب(               6و8الف(

 32منبع :آزمون سراسری 
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 است : 1836اطالعات زیر مربوط به شرکت بتا در سال  -7

 میلیارد ریال

 311با اشخاص غیر وابسته     درآمد عملیاتی ناشی از مبادالت 

 141درآمد عملیاتی ناشی از مبادالت با اشخاص وابسته 

 211درآمد غیر عملیاتی                 

 ال بیشتر باشد .ییک قسمت تجاری در صورتی قسمت قابل گزارش است که درآمد آن از ..... میلیارد ر

 114د(  111ج(  94ب(  31الف(

 33منبع : آزمون سراسری 

 

 مجموع درآمد عملیاتی قسمت های قابل گزارش باید.... -3

 جمع درآمد های عملیاتی تلفیقی یا درآمد عملیاتی واحد تجاری باشد %75الف(حداقل 

 جمع درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی واحد تجاری باشد%75ب(حداقل 

 جمع درآمد عملیاتی قسمت های سودده باشد%75ج(حداقل 

عملیاتی قسمت های سود ده و یا زیان ده قسمت های عملیاتی زیان ده هر کدام که قدر مطلق آن بزرگ تر جمع سود %75د(حداقل 

 است باشد

 1836میمنبع : آزمون حسابداران رس

 پاسخنامه :

 9گزینه الف درست است .طبق نکته -گزینه ج (1

 گزینه ب درست است .

 3نادرست است. طبق نکتهگزینه ج 

 19و4نکته گزینه د درست است . طبق

 

 16طبق نکته -گزینه ج  (2

 21گزینه ج نادرست است. طبق نکته -گزینه ب  (8

 14طبق نکته-گزینه الف  (4

 4طبق نکته  -گزینه الف  (5

 14و11طبق نکته–گزینه د  (6
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 %75آزمون%11آزمون 

1)151                                                         ×91× 

2)211                                                        ×121× 

8)251                                                       ×251× 

4)71                              -                             42 

5)111                            -                            111× 

6)281                                                      ×281  × 

7 )31    -                            34 

  1131                                                       331 

 113حد آستانه : 

 

 14طبق نکته -(گزینه الف3113+  141=  941      941*1.1=  94                             11طبق نکته -(گزینه ب7
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 26 شماره استاندارد:  کشاورزی فعالیتهای: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  29/12/1383 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیراهنمااستاد   نازی فریبا نعمتی، اشرفی، مائده مریم زمان، الهه تهیه کنندگان:

 

 بخش اول: نکات

 : که کند شناسایی زمانی فقط را کشاورزی تولید یا زیستی دارایی باید تجاری واحد  -1

 ، باشد آورده بدست گذشته رویدادهای نتیجه در را دارایی کنترل . الف

 و باشد، محتمل تجاری واحد درون به دارایی به مرتبط آتی اقتصادی منافع جریان . ب

 (12)بند  .باشد گیریاندازه قابل اتکاپذیر ایگونهبه دارایی شده تمام بهای یا منصفانه ارزش . ج

 :(15و  14)بند دهدکشاورزی را به طور خالصه نمایش می هایگیری فعالیتزیر، چگونگی شناخت و اندازه شکل -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گیردمی صورت اولیه شناخت زمان در تنها روش این از استفاده*: 

در صورتی که چند بازار فعال برای دارایی زیستی غیر مولد به  تولید کشاورزی وجود داشته باشد از مربوط ترین قیمت بازار استفاده  -3

 (19کنیم.   ) بند می

متفاوت باشد، واحدهای تجاری،غالبا قراردادهایی برای فروش دارایی زیستی خود منعقد میکنند. اگرقیمت قرارداد با ارزش جاری بازار  -4

 (18برای تعیین ارزش منصفانه دارایی زیستی از همان ارزش جاری استفاده میشود.) بند 

 رد گیریاندازه و شناخت

کشاورزی فعالیت  

مولد غیر زیستی دارایی  

 

مولد زیستی دارایی  

 

 از پــس شــده تمــام بهــای

 و انباشــته اســتهالک کســر

ــاهش ــته ارزش ک ــا انباش  ی

ــه) ارزیــابی تجدیــد مبلــغ ب

 مجـاز  عمـل  ینحوه عنوان

 (جایگزین

 بهای تمامشده 

 

 رکس از پس منصفانه ارزش

  فروش زمان برآوردی مخارج

 

 برداشت زمان

کشاورزی تولید  

 

اولیه شناخت  

 

ترازنامه تاریخ  
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 منصفانه ارزش تعیین برای ،دسترسی شرط به زیر، مورد چند یا یک از تجاری واحد باشد، نداشته وجود فعالی بازار که صورتی در-7

 :کندمی استفاده

  دولت توسط شده اعالم تضمینی قیمتهای، 

 قابل تغییر ترازنامه تاریخ و معامله آن تاریخ بین زمانی فاصله در که این بر مشروط بازار، در معامله قیمت آخرین 

 باشد، نداده رخ اقتصادی شرایط در ایمالحظه

 و کند،می منعکس را تفاوتها که تعدیالتی گرفتن نظر در با مشابه داراییهای بازار قیمتهای 

 (.74 بند)گوشت کیلوگرم حسب بر گوشتی گله ارزش و جعبه براساس میوه ارزش مانند خاص معیارهای 

درآمد ناشی از شناخت اولیه دارایی زیستی غیر مولد به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش و درآمد یا هزینه  -6

 (23تغییر ارزش آن ، باید در سود و زیان دوره  وقوع منظور شود.) بند ناشی از

در صورت عدم امکان اندازه گیری ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد به گونه ای اتکاپذیر ، دارایی باید بهای تمام شده پس از  -7

 (26کسر هرگونه کاهش ارزش ، اندازه گیری شود.) بند 

تولید کشاورزی را در زمان برداشت، به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه گیری می واحد تجاری ،  - 8

 (28کند.) بند 

در صورت کمک بالعوض دولت به شکل دارایی زیستی ،ارزش دارایی معادل ارزش منصفانه آن پس از کسر مخارج برآوردی زمان  -9

 (32د بنفروش در زمان شناخت اولیه است.)

 

 بخش دوم: سواالت چهار گزینه ای 

 :) تالیفی(در صورتی که چند بازار فعال برای دارایی زیستی غیر مولد به  تولید کشاورزی وجود داشته باشد -1

 کنیم.می(از میانگین قیمت های بازارهای فعال استفاده 1

 کنیم.می(از مربوط ترین قیمت بازار استفاده 2

 کنیم.می(به طور اختیاری از هر قیمت هر کدام استفاده 3

 کنیم.می(از قابل اتکاترین قیمت استفاده 4

یک واحد تجاری، قراردادی الزام آور برای فروش دارایی زیستی خود منعقد کرده است که با ارزش جاری -2

 )تالیفی(بازار متفاوت است. برای تعیین ارزش منصفانه دارایی زیستی: 

 رزش منصفانه همان ارزش قرارداد الزام آور میباشد.(ا1

 ( ارزش منصفانه اقل ارزش قرارداد و ارزش جاری بازار میباشد.2

 ( ارزش منصفانه همان ارزش جاری میباشد.3

 ( ارزش منصفانه اکثر ارزش جاری و قرارداد میباشد.4
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 (224تست ، تست2222؟)منبع: ی شوندتولیدات کشاورزی باید در زمان برداشت بر چه مبنایی اندازه گیر-0

 (مبلغ تجدید ارزیابی2(بهای تمام شده                                                1

 ی(بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته یا تجدید ارزیاب4(خالص ارزش فروش                                       3

 

مولدی که قیمت یا ارزش بازار آن در دسترس نیست و سایر برآوردهای ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر  -4

 (212تست ، تست 2555آن به وضوح غیر قابل اتکاست ، بر چه مبنایی اندازه گیری می شود؟) منبع : 

 اهش ارزش انباشته( بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ک2(بهای تمام شده                                          1

 ( شناسایی نمی شود.4(جریان های نقد آتی مورد انتظار                     3

 

درآمد یا هزینه ناشی از تغییر در ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد )منبع : کتاب جمشید اسکندری، -0

 (701تست 

 (در صورت سود و زیان جامع منعکس می شود.1

 توضیحی صورتهای مالی افشا می شود.(در یادداشتهای 2

 ( به عنوان بخشی از فعالیتهای عملیاتی در صورت سود و زیان گزارش می شود.3

 ( تحت عنوان درآمد یا هزینه غیر عملیاتی در صورت سود وزیان منعکس می شود.4

 

 شود؟ )تالیفی(میکدام رویکرد برای اندازه گیری دارایی های زیستی استفاده  -6

 ( بهای تمام شده2    ( ارزش منصفانه 1

 (اقل بهای تمام شده یا بازار4بهای تمام شده                       -( ارزش منصفانه3

 

 (07دارایی زیستی مولد به چه مبلغی و از چه زمانی باید شناسایی و گزارش شود؟)سراسری سال 7

 ( به ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه             1

 ( به بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشته در زمان شناخت اولیه2

 ( به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی فروش در زمان شناخت اولیه3

 ( به بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته پس از شناخت اولیه دارایی4
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 ی دارایی های زیستی غیر مولد، چگونه در صورتهای مالی منعکس میسود و زیان  ناشی از ارزشیاب-0

 شود؟)تالیفی(

 شود.میشود،لیکن سود تحقق نیافته تلقی و در حقوق صاحبان سهام گزارش می(زیان ناشی از ارزشیابی در صورت سود وزیان ارایه 1

 شود.میسودافزایش ارزش ، شناسایی نشود،لیکن می( زیان ناشی از ارزشیابی در صورت سود وزیان ارایه 2

 شود.می( سود و زیان تحقق نیافته تلقی و در حقوق صاحبان سهام گزارش 3

 (سود و زیان کال تحقق یافته تلقی و در صورت سود وزیان دروه گزارش میشود.4

 

ه ارزشی در ترازنامه دارایی های زیستی غیر مولد،در هنگام شناخت اوولیه و در تاریخ ترازنامه به ترتیب به چ-3

 شوند؟)تالیفی(میمنعکس 

 بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشته و زیان کاهش ارزش انباشته -بهای تمام شده (1

بهای مستهلک شده پس از کسر زیان انباشته و یا تجدید ارزیابی به عنوان -ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی فروش (2

 نحوه عمل جایگزین.

 بهای مستهلک شده پس از کسر زیان انباشته و یا تجدید ارزیابی به عنوان نحوه عمل جایگزین. -مام شدهبهای ت (3

 ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی فروش -ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی فروش (4

 

 پاسخنامه

 .1. مطابق نکته  2گزینه  -1

 4. مطابق نکته  3گزینه  -2

 .8 . مطابق نکته 3گزینه  -3

 .7. مطابق نکته2گزینه  -4

 .6. مطابق نکته3گزینه  -5

 . 7.مطابق نکته3گزینه  -6

 .2.مطابق نکته4گزینه  -7

 .6. مطابق نکته4گزینه  -8

 .2. مطابق نکته4گزینه  -9
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 27 شماره استاندارد:  یبازنشستگ یایمزا یها طرح: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1384 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  آیدا دنیوی-مینا اسالمی تهیه کنندگان:

 

 بخش اول:نکات

استاندارد  این ، مشمولمستقل گزارشگری صورت ندارند نیز در ایجداگانه حقوقی شخصیت که بازنشستگی مزایای طرحهای -  1

 (2باشند. )بند می

 سنوات بابت طرح اعضای مورد انتظار به پرداختهای فعلی از ارزش است عبارت  : کچوئری بر امبتنی بازنشستگی مزایای فعلی ارزش-2

 از داراییهای است ( عبارتحطر ویژه )ارزش طرح داراییهای شود. خالصمی محاسبه کچوئری ا مفروضات برمبنای که آنان گذشته خدمت

 (5کچوئری)بند بر امبتنی بازنشستگی مزایای فعلی غیر از ارزش آن بدهیهای منهای طرح

 در صورتهای بدهی عنوان استاندارد به این موجبباشد اما بهمی تعهد طرح بر اکچوئریمبتنی بازنشستگی مزایای فعلی ارزش اگرچه-3

  (6گردد)بندافشا می توضیحی و یادداشتهای در زیر ترازنامه شود بلکهنمی شناسایی طرح مالی

 موارد زیر محاسبه شود باید براساس کچوئری بر امبتنی بازنشستگی مزایای فعلی ارزش  -4

 پرداخت های مورد انتظار طبق شرایط طرح 

 سنوات خدمت اعضا تا تاریخ مورد نظر 

 (9مزایای جاری اعضا)بند سطح حقوق و 

 گزارش مزایا را تا تاریخ به مربوط تعهدات است جاری و مزایای حقوق براساس که بر اکچوئریمبتنی بازنشستگی مزایای فعلی ارزش -5

 (12)بندکندافشا می اکچوئری

 (14)بند.شود انجام یکبار سال سه هر باید حداقل بر اکچوئریمبتنی ارزیابی -6

 مرتبط اقتصادی منافع جریان اینکه به شود مشروط و گزارش گیریاندازه دریافت قابل مبالغ باید به دریافتنی هایبیمه حق-7

 (13)بند.باشد محتمل طرح درون به بیمه با حق

 بیمه باشد. حقمی دریافت قابل و دولت از اعضا، کارفرمایان طرح گزارشگری در تاریخ که است ، مبالغیدریافتنی هایبیمه حق -3

 (19)بنداست یا قراردادی قانونی بر تعهداتمبتنی

 کسر استهالک )به تجدید ارزیابی یا مبلغ شده تمام بهای ، باید بهطرح عملیات اداره برای مشهود مورد استفاده ثابت داراییهای -9

 (21شود)بند و گزارش گیری( اندازهشتهانبا
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 موارد زیر باشد باید شامل طرح مالی ، صورتهایکنندگاناستفاده اطالعاتی نیازهای تأمین برای-01

 ترازنامه 

 داراییها در خالص تغییرات صورت 

 درآمد و هزینه صورت 

 (21)بندمالی صورتهای توضیحی یادداشتهای 

 خالص منصفانه و ارزش بر اکچوئریمبتنی بازنشستگی مزایای فعلی ارزش بین باید ارتباط مالی صورتهای توضیحی یادداشتهایدر  -11

 (28شود)بند تبیین بازنشستگی مزایای مالی تأمین مشی مشهود( و خط ثابت داراییهای استثنای)به طرح داراییهای

 (24)بند شودمی آنها استفاده منصفانه ارزش تعیین زیر برای گذاریها، از مبانیسرمایه انواع متفاوت ژگیهایوی به باتوجه-12

 بازار ارزش          در بورس شده پذیرفته شرکتهای در سهام گذاریسرمایه 

 تجدید ارزیابی غمبل                               سایر شرکتها در سهام گذاریسرمایه 

 تا سررسید  اوراق این قصد نگهداری طرح مدیریت که ( درصورتیمشارکت )مانند اوراق با درآمد ثابت گذاریسرمایه

 دفتری مبلغ                                                           باشد را داشته

                              بازار ارزشدر صورتی که قصد نگهداری نداشته باشد 

 (26)بند  افشا شود باید زیر ترازنامه بر اکچوئریمبتنی بازنشستگی مزایای فعلی ارزش -18

 

 بخش دوم:تست ها

 ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری....-0

 گرددمی(تعهد طرح محسوب ن2 شودمیهای مالی طرح شناسایی ن(به عنوان بدهی در صورت 1

 گرددمی(ارزش ویژه طرح محسوب 4     (نیازی به افشا ندارد 8

 

 کدام عبارت صحیح نیست؟-2

 (حق بیمه های دریافتنی باید به مبالغ قابل در یافت اندازه گیری وگزارش شود مشروط بر اینکه جریان منافع اقتصادی مرتبط با حق1

 بیمه به درون طرح محتمل باشد

 باشدمی(حق بیمه های دریافتنی،مبالغی است که در تاریخ گزارشگری طرح صرفا از اعضا قابل دریافت 2

 (حق بیمه های دریافتنی ،لزوما مبتنی بر تعهدات قانونی یا قراردادی نیست.8

 8و2و1(4                        8و2(8                              8و1(2                     2و1(1
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 صورت های مالی طرح های مزایای بازنشستگی شامل کدام مورد نیست؟ -3

 (صورت جریان وجوه نقد2(ترازنامه                                               1

 ها (صورت تغییرات در خالص دارایی4(صورت درآمد و هزینه                             8

،کدام یک از مبانی زیر برای تعیین ارزش منصفانه سرمایه گذاری در سهام شرکت های 27طبق استاندارد شماره -4 

 شود؟میپذیرفته شده در بورس استفاده 

 (ارزش اسمی4(ارزش بازار                 8(مبلغ تجدید ارزیابی            2(بهای تمام شده           1

 ح است؟کدام عبارت صحی-5

(ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری ،عبارت است از ارزش فعلی پرداخت های مورد انتظار به اعضای طرح بابت سنوات 1

 شود.میخدمت گذشته آنان که بر مبنای مفوضات اکچوئری محاسسبه 

 شامل ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری آن بدهیهای منهای طرح از داراییهای است (خالص دارایی های طرح عبارت2

 0                       2 

 (بله                بله1

 (بله                خیر2

 (خیر               بله8

 (خیر               خیر4

 

 بخش سوم:پاسخ نامه

 8طبق نکته  1(گزینه 1

 صحیح است(7است و جمله اول طبق نکته  جمله دوم و سوم نا درست 3)طبق نکته8(گزینه 2

 (11)طبق نکته 2(گزینه8

 (12)طبق نکته 8(گزینه 4

 (2)طبق نکته 2(گزینه 5

 منابع

 مروری جامع بر حسابداری مالی-1

 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و استاندارد های حسابداری است. 2111منبع سواالت چهار گزینه ای از مجموعه  -2

 

http://abcbourse.ir/


 

164    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 28 شماره استاندارد:  یعموم مهیب یها تیفعال: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1386 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  یحشمت رایسم ، دوندیجمش فائزه ، ییلوءلوء اعظم:  تهیه کنندگان:

 

 نکات بخش اول: 
گیرى باشد، شناسایى اى اتکاپذیر قابل اندازهگونهبیمه به محض اینکه حقای و به(درآمد حق بیمه باید از تاریخ شروع پوشش بیمه1

 (4شود.)بند 

 (5شود. )بند ها متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی شناسایى می( درآمد حق بیمه این نوع بیمه2

گذار دریافت کند و بدون گر براساس قوانین و مقررات مبالغى را از جانب سازمانهاى دولتى یا سایر اشخاص ثالث از بیمه( چنانچه بیمه3

 (6شود. )بندگر تلقى نمیدخل و تصرف آن را به حساب ذینفع واریز کند، این مبالغ درآمد بیمه

های مستقیم( یا در طول دوره پذیرش غرامت )براى مه )براى بیمهناطور یکنواخت در طول دوره بیمه درآمد حق بیمه باید به (4 

صورت درآمد حق بیمه نامه یکنواخت نباشد که در اینهای اتکایى( شناسایى شود مگر اینکه الگوى وقوع خطر در طول دوره بیمهبیمه

 (7شود. )بند متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی، شناسایى می

ای آن های صادر شده در اواخر سال مالى که تاریخ شروع پوشش بیمهنامهطالعات کافى جهت تشخیص بیمهگر ممکن است ا(بیمه5

 (14گویند. )بند های بین راهى مینامهها را بیمهنامهقبل از تاریخ ترازنامه است، نداشته باشد. این نوع بیمه

شود و حصه عاید شده آن به عنوان هاى پس از تاریخ ترازنامه براورد میهای بین راهى براساس تجارب گذشته و رویدادنامه(مبلغ بیمه6

 (14شود. )بند درآمد حق بیمه شناسایى می

های صادره طی دوره مالی که قابل انتساب به پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی است نامه(بخشی از حق بیمه مرتبط با بیمه7

 (15شود. )بند عنوان حق بیمه عاید نشده شناسایی میبه

بیمه عاید نشده از روش تناسب نامه تقریباً یکنواخت است برای محاسبه حق(در مواردی که الگوی وقوع خطر در طول دوره بیمه8

های ساالنه شامل روزانه های محاسبه حق بیمه عاید نشده در روش تناسب زمانی برای بیمه نامهشود. شیوهزمانی استفاده می

 (17( است. )بند 2/1( و ساالنه )8/1(، فصلی )24/1نه )(، ماها365/1)

ای انتخاب و بکار گونهشود، روش تناسب زمانی باید به(در مواردى که حق بیمه متناسب با گذشت زمان به عنوان درآمد شناسایى می9

 (18(کمتر نباشد. )بند 8/1گرفته شود که دقت آن از روش فصلى )یا روش 

گیرد و بیمه یکساله در محاسبات مدنظر قرار مینامه بیش از یک سال باشد، در اعمال روش تناسب زمانى حق(چنانچه دوره بیمه12

 (19گردد. )بند حق بیمه مازاد بر یک سال، به طور کامل به عنوان حق بیمه عاید نشده محسوب مى

مبلغ خسارت معوق باید بیانگر براورد معقولی از  های مستقیم و اتکایى شناسایى شود.(بدهى بابت خسارت معوق باید براى بیمه11

 (22مخارج الزم براى تسویه تعهد فعلى در تاریخ ترازنامه باشد. )بند 

 (بدهى بابت خسارت معوق باید شامل مبالغ زیر باشد:12

 ای که گزارش نشده است،الف .خسارت واقع شده
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 ای که پرداخت نشده است،ب.خسارت گزارش شده

 طور کامل گزارش نشده است و به ج .خسارتی که

 (21د.مخارج براوردى تسویه خسارت. )بند 

 (27آید ضروری است. )بند می(تعدیل بدهی خسارت معوق بر اساس اطالعاتی که پس از شناخت اولیه بدست 13

ید در دوره وقوع از یک طرف گر اتکایی بابت خسارت واقع شده ، اعم از گزارش شده و گزارش نشده، با( مبالغ دریافتنی از بیمه14

گر واگذارنده شناسایی شود و نباید حسب مورد با بدهی یا هزینه مربوط تهاتر شود. عنوان درآمد بیمهعنوان دارایی و از طرف دیگر بهبه

 (28)بند 

در تاریخ ترازنامه کافی های منقضی نشده نامههای عاید نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه( چنانچه حق بیمه15

 (29نباشد باید ذخیره تکمیلی الزم برای آن شناسایی شود. )بند 

های مربوط به آن مقایسه ( براى تعیین ذخیره تکمیلی، مجموع حق بیمه عاید نشده هر رشته با مجموع خسارت مورد انتظار و هزینه16

 (32شود. )بند و در صورت وجود کسری، ذخیره تکمیلی شناسایی می

ای و طی دوره تأمین گر واگذارنده از تاریخ شروع پوشش بیمهگران اتکایی باید توسط بیمه( حق بیمه اتکایی واگذاری به بیمه17

عنوان هزینه بیمه اتکایی ای یا متناسب با الگوی وقوع خطر، بهطور یکنواخت طی دوره پوشش بیمهخسارت قرارداد بیمه اتکایی، به

 (31سود و زیان شناسایی شود. )بند  واگذاری در صورت

 (. 33گردد )بندشود و با درآمد حق بیمه تهاتر نمیگران اتکایى به عنوان هزینه شناسایى می( حق بیمه واگذارى به بیمه18

ا هزینه خسارت یا گردد و بگر مستقیم به عنوان درآمد شناسایى میگران اتکایى نیز توسط بیمه( خسارت دریافتى یا دریافتنى از بیمه19

 (33شود. )بندهزینه حق بیمه اتکایی واگذارى تهاتر نمی

های مستقیم مربوط به عنوان هزینه شناسایى طور هماهنگ با بیمه های اتکایى نسبى بهبیمه اتکایی واگذارى در بیمه( حق 22

 (34گردد. )بند می

طور یکنواخت به عنوان هزینه دوره بى نیز معموالً طى دوره بیمه اتکایی بههای اتکایى غیرنس( هزینه بیمه اتکایی واگذارى در بیمه21

 (84)بند  شود.شناسایى می

گیرد و بنابراین در زمان شروع پوشش بیمه گر اتکایى طبق شرایط بیمه اتکایی تعلق می( کارمزدهاى دریافتى و دریافتنى از بیمه22

 (85د )بن شود.عنوان درآمد شناسایی میاتکایی به

نظر از گر اتکایی، طبق مبنای تعهدی صرفگر مستقیم از مشارکت در سود )کارمزد منافع( دریافتی یا دریافتنی از بیمه( سهم بیمه28

 (86)بند  شود.عنوان درآمد شناسایی میزمان دریافت آن، در زمان تحقق به

 (44)بند  نه دوره شناسایی شود.عنوان هزیها باید در زمان وقوع بهنامه ( مخارج تحصیل بیمه24
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 بخش دوم: سواالت چهارگزینه ای 

 شود؟میبدهی بابت خسارت معوق برای بیمه های مستقیم و اتکایی، کدام موارد را شامل ن -1

 (مخارج برآوردی تسویه خسارت1

 (خسارت واقع شده ای که هنوز گزارش نشده است.2

 برآورد و گزارش نشده است.(خسارت واقع شده ای که هنوز مبلغ آن 3

 کنند.میحوادث غیر مترقبه از وقوع حادثه ای برآورد می(خسارتی که کارشناسان بیمه براساس گزارش پیش بینی مراجع رس4

 (1386می)منبع سوال: آزمون حسابدار رس 

 

 شود؟میدرآمد حق بیمه های مستقیم و بیمه های اتکایی چگونه شناسایی  -2

  بیمه های مستقیم اتکاییبیمه های 

 1 در زمان وصول وجه نقد در طول دوره بیمه نامه

 2 در زمان وصول وجه نقد در طول دوره پذیرش غرامت

 3 در طول دوره بیمه نامه در طول دوره بیمه نامه

 4 در طول دوره بیمه نامه در طول دوره پذیرش غرامت

 (773،سوال28جمشید اسکندری،استاندارد -)مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استاندارد های حسابداری 

 

طبق استاندارد حسابداری ایران، برای شناسایی درآمد حق بیمه و حق بیمه عاید نشده، از کدامیک از روش های زیر  -0

 شود؟میاستفاده 

  روش تناسب زمانی روش درصد ثابت

 1 بله بله

 2 بله خیر

 3 خیر بله

 4 خیر خیر

 (775،سوال28جمشید اسکندری،استاندارد -)مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استاندارد های حسابداری 
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 کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟ -4

 شود.می(تعدیل بدهی خسارت معوق براساس اطالعات آتی به عنوان اصالح اشتباه تلقی 1

 بیمه گر اتکایی بابت خسارت واقع شده باید در دوره وقوع با هزینه مربوط تهاتر شود.(مبالغ دریافتنی از 2

 شود.می(مبالغ قابل پرداخت بابت خسارت و مخارج تعیین و تسویه خسارت به عنوان هزینه دوره شناسایی 3

 شود.میشناسایی  (مبالغ قابل بازیافت خسارت، ناشی از اموال اسقاطی یا حق جانشینی به عنوان درآمد دوره4

 (778،سوال28جمشید اسکندری،استاندارد -)مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استاندارد های حسابداری 

 

 کدام عبارت صحیح است؟ -0

 درآمد حق بیمه باید به طور یکنواخت در طول دوره بیمه نامه برای بیمه های مستقیم شناسایی شود. (1

 ر طول دوره پذیرش غرامت برای بیمه های اتکایی شناسایی شود.درآمد حق بیمه باید به طور یکنواخت د (2

 درآمد حق بیمه باید به طور متناسب با الگوی وقوع خطر برآوردی شناسایی شود. (3

 با توجه به شرایط وقوع خطر برآوردی هرسه مورد صحیح است. (4

 (232سوال -3و ...،فصل میدکتر کر-سئوال چهارگزینه ای حسابداری مالی 2222) 

 

 اجزای تشکیل دهنده مخارج نهایی جبران خسارت توسط بیمه گر، شامل کدامیک از مبالغ زیر است؟ -6

Iمخارج تعیین خسارت. 

IIحق الزحمه خدمات کارشناسی و حقوقی. 

IIIکه بتوان با هر خسارت مرتبط دانست.می.مخارج غیرمستقی 

1)II,I                              2)III,I                                              3)III,II                              4)III,II,I 

 (245سوال -3و...،فصل میدکتر کر-سئوال چهارگزینه ای حسابداری مالی 2222) 

 

کارمزدهای دریافتی و دریافتنی از بیمه گر اتکایی در زمان ............... به عنوان درآمد طبق مبنای ................شناسایی  -7

 شود.می

 نقدی –(شروع پوشش بیمه اتکایی 2   نقدی –(دریافت وجه بیمه 1

 ییبیمه اتکا –(بیمه گر اتکایی قبول کننده 4   تعهدی –(دریافت وجه بیمه 3

 (254سوال -3و...،فصل میدکتر کر-سئوال چهارگزینه ای حسابداری مالی 2222) 
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شود، روش تناسب زمانی باید به گونه ای میدر مواردی که حق بیمه متناسب با گذشت زمان به عنوان درآمد شناسایی  -0

 انتخاب و به کار گرفته شود که دقت آن از روش ..............کمتر نباشد.

 (365/1(روزانه)4(                 24/1(ماهانه)3(                        2/1(ساالنه)2(                       8/1(فصلی)1

 (18سوال-88ایران سالمیسواالت آزمون جامعه حسابداران رس-3و...،فصلمیدکتر نوروش، کر-)مروری جامع بر حسابداری مالی 

 

 پاسخ نامه

 12نکته  طبق و 4 (1

 

 4و طبق نکته  4 (2

 

 8و طبق نکته 2 (3

 

 14و 13و طبق نکته 3 (4

 

 4و طبق نکته  4 (5

 

 و طبق نکته  4 (6

 

 22و طبق نکته 4 (7

 

 9و طبق نکته 1 (8
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 29 شماره استاندارد:  فعالیت های ساخت امالک: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1389 تاریخ الزم االجرا:

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما                                 شمسیان، کریمی، عبداله پور تهیه کنندگان:

 بخش اول: نکات

 ( 1است.)بندهدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیتهای ساخت امالک  - 1نکته 

نظر از اینکه این عملیات جزء این استاندارد در مورد واحدهای تجاری که به فعالیتهای ساخت امالک مشغول هستند، صرف - 2نکته 

شود، کاربرد فعالیتهای اصلی آنها باشد یا خیر، کاربرد دارد و برای ساخت امالک که با هدف استفاده توسط واحد تجاری انجام می

 ( 3و  4ندارد.)بند

 (  8شود. )بند ویژگی اصلی فعالیتهای ساخت امالک این است که در بیش از یک دوره مالی انجام می - 3نکته 

ازای فروش آن ممکن است در زمانهای متفاوت و به مبالغ مختلف دریافت بهای است که ماگونهماهیت فعالیتهای ساخت به - 4نکته 

  9شود)بند

ن نگهداری شده برای فعالیتهای ساخت امالک، چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار زمی - 5نکته

 رود فعالیتهای ساخت طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تکمیل شود:نمی

 (12بندی شود)بند عنوان دارایی غیرجاری طبقه الف( باید به

 (13گونه کاهش ارزش انباشته انعکاس یابد.)بند  هراز کسر  به بهای تمام شده پسب( 

 شود:میمخارج ساخت امالک شامل این موارد  - 6نکته 

 طور مستقیم به فعالیتهای ساخت قابل انتساب است شامل الف( مخارجی که به

   (16مخارج تحصیل زمین، از قبیل:)بند 

   ،بهای خرید زمین 

 الزحمه کارشناسی،حق 

   ،حق ثبت 

  خرید،کارمزد 

  های نقل و انتقال وهزینه 

  سایر مخارج تحصیل زمین 

     ( 17مخارج مستقیم فعالیتهای ساخت امالک شامل: )بند 

 مخارج مواد و مصالح                           مخارج انجام شده توسط پیمانکاران 

 الزحمه کارشناسی                            مخارج دستمزد مستقیمحق
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 (11)بندشامل: مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیتهای ساخت امالکب( 

 اند، مانند مخارج های جاری و آتی ساخت امالک که در یک مکان جغرافیایی مشخص واقع شدهمخارج قابل تخصیص به پروژه

 زیربنایی مشترک

 مختلف نظیر مخارج کارکنان دفتر                         های درجریان ساخت واقع در مکانهای جغرافیاییمخارج قابل تخصیص به تمام پروژه

 فنی واقع در اداره مرکزی.    

طور مستقیم  گردد، مگر اینکه چنین مخارجی بهمخارج قبل از تحصیل زمین به محض تحمل در سود و زیان منظور می - 7نکته 

جزئی از بهای تمام شده ساخت امالک محسوب عنوان  با فعالیتهای بعدی ساخت امالک مرتبط باشد که در آن صورت به

 (16شود.)بند می

سازی واحدهای ساختمانی برای هایی که فعالیتهای الزم جهت آمادهتمام مخارج تأمین مالی تحمل شده فقط طی دوره - 8نکته 

 (18شود. )بند استفاده مورد نظر در حال انجام است، به بهای تمام شده دارایی منظور می

 (22ها روشهای متفاوتی وجود دارد:)بندیک از واحدهای ساختمانی یا پروژه برای تخصیص مخارج ساخت به هر - 9نکته 

 روش شناسایی ویژه  : 

صورت دقیق و درست به  مزیت روش شناسایی ویژه این است که مخارج فعالیتهای ساخت امالک نظیر مخارج مستقیم ساخت به

رسد. گرایی به حداقل میاین روش انجام برآورد یا ذهنیت نتیجه در یابد و درها تخصیص میژهیک از واحدهای ساختمانی یا پرو هر

 (7توان از آن استفاده کرد. )پیوستمشکل روش مزبور این است که جهت تخصیص مخارج مشترک نمی

 روش ارزش نسبی فروش  : 

ساخت امالک خصوصاً مخارج مشترک را مزیت روش ارزش نسبی فروش این است که تخصیص تمام مخارج فعالیتهای 

سازد. البته استفاده از این روش مستلزم دسترسی به ارزش فروش برآوردی واحدهای ساختمانی است و در برخی پذیر میامکان

های بازار موارد واحدهای تجاری در تعیین ارزش فروش برآوردی واحدهای ساختمانی با محدودیتهایی نظیر عدم وجود مظنه

گردد . از فعالیتهای ساخت می های ساخت با درآمدهای ناشیباشند. استفاده از این روش سبب تطابق بهتر هزینهه میمواج

 (8)پیوست

 بر مساحت روشهای مبتنی  : 

بر مساحت، امکان تخصیص تمام مخارج فعالیتهای ساخت امالک را برای واحدهای ساختمانی فراهم  روشهای مبتنی

شود و ممکن است تخصیص مخارج نظرگرفتن ارزش واحدهای ساختمانی انجام می ص مخارج بدون درسازند. اما تخصیمی

 (9طور منطقی صورت نگیرد.)پیوست به

 درآمد ساخت امالک باید شامل موارد زیر باشد:  - 14نکته 

 بهای فروش مورد توافق در قرارداد الف .

 (71شده در قرارداد.)بند از تغییر در دامنه کار تعریف هرگونه مبلغ ناشی . ب
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 (76بهای فروش وصول شده باشد)بنددرصد از  74د     .    حداقل 

 ای اتکاپذیر برآورد کرد:گونهتوان در صورت احراز تمام شرایط زیر بهماحصل پروژه را می - 17نکته

 گیری کردای اتکاپذیر اندازهگونهمجموع درآمد حاصل از پروژه را بتوان به الف .

 د تجاری محتمل باشدجریان ورودی منافع اقتصادی آتی مرتبط با پروژه به واح . ب

گیری ای اتکاپذیر اندازهگونهمخارج الزم برای تکمیل پروژه و همچنین درصد تکمیل پروژه در تاریخ ترازنامه را بتوان به . ج

 کرد

 (72گیری کرد.)بندای اتکاپذیر اندازهگونهمخارج قابل انتساب به پروژه را بتوان به روشنی تعیین و به . د

 

 ای اتکاپذیر برآورد کرد:گونه ه ماحصل پروژه را نتوان بههرگا - 11نکته 

درآمد واحدهای ساختمانی فروخته شده باید تنها تا میزان مخارج تحمل شده برای ساخت آن واحدها که بازیافت آن  الف .

 محتمل است، شناسایی گردد

 ( 72عنوان هزینه شناسایی شود.)بند  مخارج ساخت واحدهای ساختمانی فروخته شده باید در دوره وقوع به . ب

 (  71هرگونه زیان مورد انتظار پروژه )شامل مخارج رفع نقص( باید بالفاصله به سود و زیان دوره منظور شود.)بند  - 14نکته         

همچنین ممکن است  اتکاپذیر برآورد کرد، نباید سودی شناسایی شود.ای گونه مواردی که ماحصل پروژه را نتوان به در - 17نکته 

 گونه مازاد برآورد شده بالفاصله به سود و زیان دوره مخارج ساخت پروژه از کل درآمد آن، فزونی یابد. در چنین مواردی، هر

 (  14شود.)بند منظور می

عنوان  شده، بهمخارج ساخت قابل انتساب به واحدهای ساختمانی فروخته شده باید در دوره شناخت درآمد واحدهای یاد  - 16نکته 

 (11هزینه شناسایی شود.)بند

شود. در این روش، درآمد ها با توجه به درصد تکمیل پروژه، روش درصد پیشرفت کار نامیده میشناخت درآمدها و هزینه -12نکته 

مربوط به  ها و سود یا زیانشود تا درآمدها، هزینههای مربوط، متناسب با درصد تکمیل شناسایی میساخت امالک و هزینه

 (14کارهای انجام شده گزارش گردد.)بند 

 توان به روشهای مختلفی تعیین کرددرصد تکمیل را می -18نکته 

 نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآوردی ساخت الف . 

  شود که:تغییر، زمانی در درآمد ساخت امالک منظور می - 11نکته 

 از آن توسط مشتری محتمل باشد پذیرش تغییر و مبلغ ناشی الف  . 

 (74گیری کرد. )بندای اتکاپذیر اندازهگونه از تغییر را بتوان به مبلغ ناشی . ب

 شود که تمام معیارهای زیر احراز گردد:انی آغاز شناسایی درآمد باید از زم - 17نکته 

 فروش واحد ساختمانی با انجام اقداماتی از قبیل امضای قرارداد محرز شده باشد، الف  .

 فعالیتهای ساختمانی آغاز شده باشد، .  ب

 ای اتکاپذیر برآورد کردگونه ماحصل پروژه را بتوان به . ج   
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 ای مستقلارزیابی کار انجام شده توسط کارشناسان حرفه . ب

 (17درصد کار فیزیکی انجام شده.)بند  . ج

 شود شامل:هایی از مخارجی که به کار انجام شده مربوط نمینمونه - 11نکته          

 بهای تمام شده زمین 

 مصالح پای کار 

  مخارج تأمین مالی منظور شده به حساب پروژه 

 (16پرداخت به پیمانکاران )بندپیش 

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش  عنوان دارایی شناسایی و به است باید به هزینه منظور نشدهمخارج ساخت امالک که به  - 74نکته 

 (12گیری شود.)بند فروش اندازه

                         های شناسایی شده مربوط به واحدهای ساختمانی فروخته شده باید در زمان ابطال یا فسخ معامله فروش،                       درآمدها و هزینه - 71نکته 

 (41بی درنگ برگشت داده شود.)بند

دلیل تأخیر در  دلیل تأخیر در تکمیل( و خسارات پرداختنی به مشتریان )به خسارات دریافتنی از پیمانکاران )به -77نکته 

 (47تحویل( باید به صورت جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شود.)بند

از آن براساس  شود، تعهد ناشیفروش یا تضمینهایی برای انجام فروش توسط واحد تجاری سازنده پیشنهاد  چنانچه مشوقهای -71نکته 

گونه اقالم نظیر  شود. مخارج مرتبط با اینعنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی به حساب منظور می استاندارد با

 (41شود.)بنده مشخص، به حساب بهای تمام شده پروژه منظور میگذاری خریداران برای دورتضمین بازده سرمایه

عنوان هزینه دوره  منظور تبلیغ فروش واحدهای ساختمانی به سایر مخارج تحمل شده توسط واحد تجاری سازنده امالک به -74نکته 

 (44شود.)بند شناسایی می

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس  باید بهموجودی واحدهای ساختمانی تکمیل شده آماده برای فروش  -21نکته 

 (41شود.)بند 

 واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند: -76نکته 

 الف    .   روش تعیین درصد تکمیل پروژه

 های شناسایی شده ساخت امالک در صورت سود و زیان.   درآمد و هزینه ب 

 های در جریان .   برآورد مبلغ مخارج الزم برای تکمیل پروژه ج

 (42عنوان دارایی در ابتدا و انتهای دوره که موارد زیر را نشان دهد)بند  د  .   صورت تطبیق مبلغ دفتری مخارج شناسایی شده به
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 انتهای دوره موارد زیر را نشان دهد:عنوان دارایی در ابتدا و  صورت تطبیق مبلغ دفتری مخارج شناسایی شده به - 72نکته 

 مخارج انباشته ساخت امالک در اول دوره، با تفکیک مبلغ دفتری زمین . 1

 مخارج تحمل شده ساخت امالک طی دوره، با تفکیک مبلغ دفتری زمین . 7

تفکیک دوره جاری و عنوان هزینه شناسایی شده است، به  مخارج انباشته ساخت امالک که در صورت سود و زیان به . 1

 های گذشتهدوره

 (42واگذاری یا انتقال به طبقه دیگری از داراییها یا سایر تغییرات در مبلغ دفتری طی دوره.)بند  . 4

 

 :  ایچهارگزینهنمونه سؤال 

 شود؟ میزمین نگهداری شده برای فعالیتهای ساخت امالک در ترازنامه تحت چه سرفصلی و به چه مبلغی طبقه بندی   - 1

  )منبع تست: سواالت چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشید اسکندری(

 ب(دارایی غیرجاری . بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته            الف( دارایی جاری .خالص ارزش فروش    

 د( دارایی غیرجاری. مبلغ تجدید ارزیابی       ج(موجودی کاال. مبلغ تجدید ارزیابی        

 

هرگاه ماحصل پروژه  را نتوان به گونه ای اتکا پذیر برآورد کرد ، درآمد واحدهای ساختمانی فروخته شده باید تا چه   - 0

 میزان شناسایی شود و مخارج ساخت واحدهای فروخته شده باید در دوره وقوع به چه عنوانی شناسایی شود  ؟ 

 )منبع تست: سواالت چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشید اسکندری(

 الف(مخارج قابل بازیافت ، به عنوان هزینه شناسایی شود .

 ب(کل مخارج تحمل شده ، به عنوان هزینه شناسایی شود . 

 ج( مخارج قابل بازیافت ، در بهای تمام شده ساخت امالک منظور شود .

 .شده ، در بهای تمام شده ساخت امالک منظور شود د( کل مخارج تحمل

 

مخارج ساخت قابل انتساب به واحدهای ساختمانی فروخته نشده باید به چه مبلغی اندازه گیری شده و تحت چه   - 0

 )منبع تست: سواالت چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری، جمشید اسکندری(عنوانی شناسایی شود ؟ 

 ب( بهای تمام شده ، دارایی   الف(بهای تمام شده ، هزینه 

 د( اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، دارایی ج(اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، هزینه 
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 تست کرمی(0444؟ ) نیست کدام عبارت صحیح - 0

گردد ، مگر اینکه چنین مخارجی  بطور مستقیم با فعالیت می( مخارج قبل از تحصیل زمین به محض تحمل در سود و زیان منظور  0

 بعدی ساخت امالک مرتبط باشد که در آنصورت بعنوان جزئی از بهای تمام شده ساخت امالک محسوب میشود . 

رد نظر ( مخارج تامین مالی تحمل شده طی دوره هایی که فعالیت های الزم جهت آماده سازی واحدهای ساختمانی برای استفاده مو 0

 گرددمیدر حال انجام است ، به محض تحمل در سود و زیان منظور 

( مخارج مستقیم مرتبط با فعالیت های ساخت امالک میتواند شامل مخارج مواد و مصالح ، مخارج دستمزد مستقیم و مخارج تحصیل  0

 زمین باشد . 

 0و 0و 0(  0                  0و  0ج (                    0و  0ب (                    0و 0الف ( 

 

 تألیفی(منبع: )شود؟میای اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد تا چه میزانی شناسایی گونه هرگاه ماحصل پروژه را نتوان به - 5

 تنها تا میزان مخارج تحمل شده ی قابل بازیافت برای ساخت واحدهای فروخته شده  الف( 

 شده تمام واحدهاب( تا میزان کل مخارج تحمل 

 ی پروژه که بازیافت آن محتمل است.ج( تا میزان مخارج تحمل شده

 شود.مید( درآمدی شناسایی ن

 

 تألیفی(منبع: ) ؟شودمینکدامیک از موارد زیر در ترازنامه به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی  - 6

 است الف( مخارج ساخت امالک که به هزینه منظور نشده

 ب(  زمین نگهداری شده برای فروش

 ج( واحدهای ساختمانی تکمیل شده آماده برای فروش

 د(  زمین نگهداری شده برای ساخت امالک

 

 ؟ نیست کدامیک از موارد زیر از معیارهای شناسایی درآمد ساخت امالک برای واحدهای ساختمانی فروخته شده – 7

 (91کنکور سراسری منبع:  )

 الف ( ماحصل پروژه را بتوان به گونه ای اتکا پذیر برآورد کرد . 

 از بهای فروش وصول شده باشد . %22ب ( حداقل 

 ج ( قرار داد فروش منعقد شده باشد . 

 د ( فعالیت های ساختمانی به پایان رسیده باشد . 

 

http://abcbourse.ir/


 

176    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 پاسخنامه : 

 5نکته شماره  -گزینه  دوم  << 1

 13ره نکته شما –گزینه  اول <<2

 22نکته شماره  –گزینه چهارم <<3

 8و  7نکته شماره  –گزینه  سوم <<4

 13نکته شماره  –گزینه اول <<5

 5نکته شماره  –گزینه چهارم <<6

 12نکته شماره  –گزینه چهارم <<7
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 32 شماره استاندارد:  سود هر سهمعنوان استاندارد: 

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1389 تاریخ الزم االجرا:

حسین -مهران آشوری -سیاوش نامنی-مصطفی خسروآبادی تهیه کنندگان:

                                نظری

 ابراهیمی دکتر: استاد راهنما 

 

 نکات:بخش اول: 

 :تعریف تقلیل و ضد تقلیل -1

 .باشد می عادی سهام به بالقوه عادی سهام تبدیل فرض با سهم هر زیان در افزایش یا سهم هر سود در کاهش: تقلیل

 باشد. می عادی سهام به بالقوه عادی سهام تبدیل فرض با سهم هر زیان در کاهش یا سهم هر سود در افزایش: ضدتقلیل

 نماید.                محاسبه عادی سهام صاحبان به انتساب قابل زیان یا خالص سود اساس بر را سهم هر پایه سود مبالغ باید تجاری واحد-2

 طی عادی سهام تعداد موزون بر میانگین عادی سهام صاحبان به انتساب قابل زیان یا خالص سود تقسیم با باید سهم هر پایه سود-3

 .شود محاسبه دوره

 که دوره طی عادی سهام تغییرات و دوره ابتدای در موجود عادی سهام تعداد با است برابر دوره طی سهام عادی تعداد موزون میانگین-4

 روزهای تعداد مجموع به سهام بودن درجریان روزهای نسبت تعداد زمان، وزنی عامل. شود می تعدیل زمان وزنی عامل از استفاده با

 .است دوره

 عمل مالک شرکتها ثبت مرجع در افزایش سرمایه ثبت تاریخ عام، سهامی شرکتهای در عادی سهام تعداد موزون میانگین تعیین در-5

 .گیرد می قرار

 موزون میانگین محاسبه در تحصیل تاریخ از است شده صادر خرید ازای مابه از بخشی عنوان به که عادی سهام تجاری، ترکیب در-6

 شود. می منظور عادی سهام تعداد

 برای عادی سهام تعداد موزون میانگین یابد، می کاهش یا افزایش تعهدات یا منابع در تغییر بدون عادی سهام تعداد که مواردی در-7

 .تعدیل گردد باید شود می ارائه آن اطالعات که هایی دوره کلیه

 :است زیر شرح به یابد می یاافزایش کاهش تعهدات یا منابع در تغییر بدون عادی سهام تعداد که مواردی از هایی نمونه-8

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

 و سهام، تجزیه.  ب

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

 .کند محاسبه عادی سهام به صاحبان انتساب قابل زیان یا خالص سود اساس بر را سهم هر یافته تقلیل سود مبالغ باید تجاری واحد-9

 :دهد انجام را زیر اقدامات سهم، هر یافته تقلیل سود محاسبه برای باید تجاری واحد-12
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 دهنده تقلیل بالقوه عادی سهام به مالی مربوط ههای هزین میزان به را عادی سهام صاحبان به انتساب قابل زیان یا خالص سود. الف

 ،تعدیلربوزم مالیاتی آثار داشتن درنظر با دهنده، تقلیل بالقوه عادی سهام تبدیل از هزینه ناشی یا درآمد گونه هر همچنین و دوره طی

 و کند،

است,تعدیل  شده تبدیل عادی سهام دهندهبه تقلیل بالقوه عادی سهام کلیه که فرض این با را عادی سهام تعداد موزون میانگین.  ب

                نماید.

 تبدیل عادی سهام به دوره ابتدای ه،در دهند ل تقلی بالقوه عادی سهام شود فرض باید سهم هر یافته تقلیل سود محاسبه برای-11

 .است عمل مالک صدور تاریخ صورت این در د،که باش دوره طی ر د آن صدور تاریخ اینکه مگر است، شده

 از ناشی سهم هر سود عادی، سهام آن به تبدیل که شود گرفته درنظر دهنده تقلیل عنوان به باید صورتی در تنها بالقوه عادی سهام-12

 .دهد افزایش را تداوم حال در ازعملیات ناشی سهم هر زیان یا کاهش را تداوم حال در عملیات

 و عملیاتی تفکیک به) تداوم حال عملیات در از ناشی زیان یا خالص سود برای را سهم هر یافته تقلیل و پایه سود باید تجاری واحد-13

 . کند ارائه زیان و سود صورت متن در عادی صاحبان سهام به انتساب قابل زیان یا خالص سود و( غیرعملیاتی

درمحاسبه عامل تعدیل پس ازتصویب انتشارحق تقدم خریدهرسهام,ارزش بازارهرسهم بالفاصله قبل ازتصویب انتشارحق تقدم  -14

 (2است.)پیوست شماره وارزش بازارنظری هرسهم بالفاصله پس ازتصویب انتشارحق تقدم مالک 

هنگام محاسبه سودتقلیل یافته هرسهم بایدتوجه داشت که درمحاسبه اثرتبدیل فرضی اوراق مشارکت قابل تبدیل برسود باید  -15

 (2مالیات راازآن کسرنمود.)پیوست شماره 

عملیات درحال تداوم محاسبه شود وهم درمحاسبه سودیازیان تقلیل یافته وپایه هرسهم بایدتوجه داشت که هم سود یازیان ناشی از -16

 (2)پیوست شماره  سودیازیان ناشی ازعملیات متوقف شده.

درصورتی که ما به ازای سهام به طورکامل وصول نشده باشد,این سهام متناسب با ما به ازای دریافت شده درمحاسبه میانگین  -17

 (5بند-3شود.)پیوست میموزون تعدادسهام منظور

شود یعنی تاریخ اتمام پذیره میزایش سرمایه ازمحل مطالبات سهامداران باشد,باآن همانند افزایش سرمایه نقدی برخورد چنانچه اف -18

 (6بند-3نویسی حق تقدم مبنای تعیین میانگین موزون تعدادسهام است.)پیوست 

ه سودهرسهم ناشی ازعملیات درحال تداوم را رمحاسبه سودتقلیل یافته هرسهم به دلیل رعایت احتیاط تنها سهام عادی بالقوه کد -19

شود.اعمال حق تقدم خریدسهام وتبدیل اوراق میدهد,درنظرگرفته میکاهش یازیان هرسهم ناشی ازعملیات درحال تداوم را افزایش 

 (9ندب-3)پیوست  شود.میمشارکت قابل تبدیل به سهام عادی چنانچه تاثیر ضدتقلیل دهندگی داشته باشد,نادیده گرفته 

انتشارحق تقدم خریدسهام که قیمت اعمال آن درزمان انتشار کمتراز ارزش بازارسهام بالفاصله قبل ازتصویب افزایش سرمایه  -22

باشد.عنصرجایزه به معنای افزایش تعدادسهام بدون تغییردرمنابع یاتعهدات واحدتجاری است و به همین میاست,دربرگیرنده جایزه 

 (11بند-3قالم مقایسه ای بایدبه منظور قابلیت مقایسه سال جاری باسال های قبل ارایه مجددشود.)پیوست امیدلیل همانندسودسه
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 ای:بخش دوم: سواالت چهارگزینه

 کند؟میواحد تجاری سود پایه را بر چه اساسی محاسبه -1

 ب(سود یا زیان ناخالص     الف(سود یا زیان خالص

 د(سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی  به کل صاحبان سهامج(سود یا زیان خالص قابل انتساب 

 

 منظور از اثر ضد تقلیل چیست؟-2

 افزایش در زیان هر سهم-ب(کاهش در سود هر سهم  کاهش در زیان هر سهم-الف(افزایش سود هر سهم

 افزایش در زیان هر سهم-سهمد(افزایش در سود هر   کاهش  در زیان هر سهم-ج(کاهش در سود هر سهم

 

 چنانچه تعداد سهام عادی یا سهام عادی بالقوه بدون تغییر در منابع افرایش یابد...-0

 شوندمیالف(سود پایه و سود تقلیل یافته همچنان بر اساس تعداد سهام قبلی محاسبه 

 شوندمیجدید محاسبه ب(سود پایه بر اساس تعداد سهام قبلی و سود تقلیل یافته بر اساس تعداد سهام 

 شوندمیو سود تقلیل یافته بر اساس تعداد سهام قبلی محاسبه  جدید سهام دتعدا اساس بر پایه سود(ج

 شوندمید( سود پایه و سود تقلیل یافته بر اساس تعداد سهام جدید محاسبه 

 

 کدام یک از گزاره های زیر نادرست است؟-4

کمتر از ارزش بازار سهام صادر میشود، تنها معادل مبلغ اعمال حق تقدم،منابع یا تعهدات تغییر الف(در مواردی که حق تقدم با مبلغی 

 میکند.

 ب(حق تقدم دارای کمترین اثر تقلیل دهندگی است.

 ج(در محاسبه ی میانگین موزون سهام عادی،سهام عادی بالقوه برای دوره ای که در جریان است در نظر گرفته میشود.

 ور میظبات منسبالقوه که در دوره گزازشگی بازخرید یا ابطال میشوندفقط برای بخشی از دوره که در جریان بوده در محاد(سهام عادی 

 شود

 درمحاسبه عامل تعدیل پس ازتصویب انتشارحق تقدم خریدسهام کدام یک از ارزش های زیر مالک است؟)تالیفی( -0

 ارحق تقدمالف(ارزش دفتری هرسهم بالفاصله پس ازتصویب انتش

 هرسهم قبل وبعدازتصویب انتشارحق تقدممیب(ارزش اس

 ج(ارزش بازارهرسهم بالفاصله بعدازتصویب انتشارحق تقدم
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 د(ارزش بازارهرسهم بالفاصله قبل ازتصویب انتشارحق تقدم وارزش بازارنظری هرسهم بالفاصله پس ازتصویب انتشارحق تقدم

 سهامداران باشد,مبنای تعیین میانگین موزون تعدادسهام کدام است؟)تالیفی(چنانچه افزایش سرمایه ازمحل مطالبات -6

 ب(تاریخ اتمام پذیره نویسی حق تقدم   الف(تاریخ پذیره نویسی حق تقدم

 شودمید(برای کل سال درنظرگرفته   صاحبان سهاممیج(تاریخ تشکیل مجمع عمو

 

 باشد.)تالیفی(می.عنصرجایزه به معنای.........7

 بین سهامداران میب(توزیع سودنقدی وسودسه    الف(توزیع سودنقدی بین سهامداران

 د(افزایش تعدادسهام همراه با تغییردرمنابع یاتعهدات واحدتجاری  ج(افزایش تعدادسهام بدون تغییردرمنابع یاتعهدات واحدتجاری

 

 :پاسخنامه

 عادی سهام صاحبان به انتساب قابل زیان یا خالص سود اساس بر را سهم هر پایه سود مبالغ باید تجاری واحد .8گزینه د.بند ( 1

 .نماید محاسبه

 عادی سهام به بالقوه عادی سهام تبدیل فرض با سهم هر زیان در کاهش یا سهم هر سود در افزایش:  ضدتقلیل 5بند -گزینه الف( 2

 -.باشد می

 و سهمی سود مانند مواردی طریق از تعهدات، یا منابع در تغییر بدون بالقوه عادی سهام یا عادی سهام تعداد چنانچه .29گزینه د.بند ( 3

 تجارت قانون اصالحیه 141 ماده اجرای در سرمایه اجباری کاهش اثر در یا افزایش تقدم، حق در جایزه عنصر و سهام تجزیه

 جدید تعداد مبنای بر باید شود، می گزارش آن اطالعات که هایی ه دور کلیه برای سهم هر یافته تقلیل و پایه سود د، یاب کاهش

  .گردد تعدیل سهام

 به بالقوه، عادی سهام مجموعه هر بالقوه، عادی سهام دهندگی تقلیل ضد یا دهندگی تقلیل تشخیص برای .28. بند  "ب "گزینه( 4

.  باشد مؤثر آنها دهندگی تقلیل بر است ممکن بالقوه عادی سهام بررسی ترتیب. شود می بررسی(  مجموع در نه و) مجزا طور

 میزان کمترین تا بیشترین از ترتیب به بالقوه، عادی سهام مجموعه هر سهم، هر پایه سود تقلیل حداکثرسازی منظور به بنابراین،

 .دارد را دهندگی تقلیل میزان بیشترین سهام تقدم حق معموالً. شود می بررسی دهندگی تقلیل

 14طبق نکته شماره  -)د(  (5

 18طبق نکته شماره -)ب(( 6

 22طبق نکته شماره -)ج(( 7
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شده برای فروش و  دارایی های غیر جاری نگهداری: عنوان استاندارد

          عملیات متوقف شده

 31شماره استاندارد: 

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1389 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  بحرپیما، خلیلی، سیاری             تهیه کنندگان:

 

  اول: نکات: بخش

 عمده ای میزان به که است نقدی وجه ورودی جریان ایجادکننده شناسایی قابل دارایی های مجموعه کوچکترین نقد وجه مولد واحد-1

 (6)بند.باشد میها دارایی از مجموعه ای یاها دارایی سایر نقد وجه ورودی جریان های از مستقل

 بندی طبقه فروش برای شده نگهداری ن عنوا به یا شده برکنار یا واگذار که است تجاری واحد از بخش یک : شده متوقف عملیات -2

 : و است، شده

 است، عملیات از جداگانه و عمده جغرافیایی حوزه یا تجاری فعالیت یک بیانگر . الف

 و است، عملیات از جداگانه و عمده جغرافیایی حوزه یا تجاری فعالیت یک برکناری یا واگذاری برای هماهنگ برنامه یک از قسمتی . ب

 یا

 (6)بند .است شده خریداری مجدد فروش قصد با صرفاً که است فرعی واحد یک . ج

 

 

 

 بازیافت مستمر استفاده نه و طریق فروش از عمدتاً آن، دفتری مبلغ که را( واحد مجموعه ای یا) غیرجاری دارایی باید تجاری واحد -4

 (7)بندکند. بندی طبقه “فروش برای شده نگهداری”  ن عنوا به گردد، می

 تعریف گیری(خاصه اندازه 6)بند -0

ای حقیقی و توانند در معاملهای مطلع و مایل میمبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ارزش منصفانه

 در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

از کسر کلیه مخارج  شرایط عادی و پسطریق فروش دارایی در  مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از  خالص ارزش فروش

 شود.فروش حاصل می

 کدام که بیشتر است. خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یک دارایی، هر مبلغ بازیافتنی

جمله جریانهای نقدی  ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی از ارزش اقتصادی

 است.ناشی از واگذاری نهایی آن 
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از احراز شرایط زیر صورت  نگهداری شده برای فروش باید تنها پسعنوان  بندی دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( بهطبقه -5   

 :(8)بند گیرد

حسب شرایطی که برای فروش چنین  دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( برای فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر الف.

 باشد، وآماده های واحد( مرسوم و معمول است، یی )یا مجموعهداراییها

 سیار محتمل باشد.فروش آن ب ب .

ی شده برای فروش عنوان نگهدار ای واحد( که قصد برکناری آن وجود دارد را بهمجموعه واحد تجاری نباید یک دارایی غیرجاری )یا-6

 (14)بند طریق استفاده مستمر بازیافت خواهد شد. از بندی کند، زیرا مبلغ دفتری آن اساساًطبقه

 عملیات باید نتایج تجاری واحد کند، احراز را شده متوقف ت عملیا شرایط دارد، وجود آن برکناری قصد که واحد مجموعه ای چنانچه-7

 (14)بند.نماید ارائه شده متوقف عملیات عنوان به شود، می متوقف آنها از استفاده که تاریخی در را مجموعه آن نقدی جریانهای و

 عمر پایان تا دارایی از که است مواردی شامل دارد، وجود آن برکناری قصد که( واحدی مجموعه های یا) غیرجاری دارایی های-8

 (14)بند.شود می متوقف دارایی از فروش،استفاده جای به که مواردی و شود می استفاده آن اقتصادی

 (10)بند.کند محسوب شده برکنار عنوان به را شود نمی استفاده موقت طور به که غیرجاری دارایی نباید تجاری واحد-9

ی و عنوان نگهداری شده برای فروش را به اقل مبلغ دفتر بهبندی شده مجموعه واحد( طبقه واحد تجاری باید دارایی غیرجاری )یا-12

 (16)بند .گیری نمایدخالص ارزش فروش اندازه

برای  عنوان نگهداری شده بندی بهطبقهتحصیل شده، معیارهای  ای واحد( که جدیداًعهمجمو )یا جاری غیر چنانچه یک دارایی-11

عنوان نگهداری  بندی بهفرض عدم طبقه شناخت اولیه به اقل مبلغ دفتری )با آن دارایی )یا مجموعه واحد( در فروش را احراز نماید

 (07)بند .شودمام شده( و خالص ارزش فروش شناسایی میمثال، بهای ت شده برای فروش؛ برای

 گیری اندازه فروش ارزش خالص به باید باشد، شده تحصیل تجاری ترکیب یک قالب در( واحد مجموعه یا) جاری غیر دارایی اگر-12

 (17)بند.شود

 گیری اندازه فعلی ارزش به را فروش باید مخارج تجاری واحد شود، تکمیل سال یک از بیش در فروش فرایند رود انتظار چنانچه -13

 مالی شناسایی تأمین هزینه عنوان به زیان و سود صورت در زمان، گذشت از ناشی فروش فعلی مخارج ارزش در افزایش گونه هر. نماید

 (10)بند.شود می

 از نباید سود این اما کند، شناسایی سود عنوان به را دارایی یک فروش ارزش خالص در بعدی افزایش گونه هر باید تجاری واحد -14

 (22)بند  .شود بیشتر است، شده شناسایی قبالً که ای انباشته ارزش کاهش زیان

 

 

 زیان کاهش ارزش -15

 واحد مجموعه با مرتبط سرقفلی دفتری مبلغ کاهش صرف -1  
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 غیرجاری متناسب با ارزش دفتری آنها     یتخصیص باقی مانده این زیان به سایر داراییها-2

 

   جاری غیر دفتری داراییهای مبلغ برگشت زیان کاهش     تخصیص افزایش

   سرقفلی از ارزش مجموعه واحد    غیر 

*این کاهش)یا افزایش( در مبالغ دفتری باید به عنوان زیان کاهش ارزش)یا به عنوان برگشت زیان کاهش ارزش( هر یک از داراییهای 

 (24منفرد در نظر گرفته شود و در صورت سود و زیان شناسایی شود. )بند

 فروش برای شده نگهداری عنوان به واحد مجموعه یک از بخشی قالب در یا منفرداً که غیرجاری دارایی یک نباید تجاری واحد-16

 (26)بند .کند مستهلک را است شده بندی طبقه

 فروش برای شده نگهداری عنوان به که واحدی مجموعه بدهیهای به انتساب قابل های هزینه سایر و شده تضمین شناسایی سود-17

 (26بند).یابد می ادامه است، شده بندی طبقه

 نموده بندی طبقه فروش برای شده نگهداری عنوان به واحد(را ای مجموعه یا)جاری غیر یی دارا یک تجاری واحد که صورتی در -18

 را فروش برای شده نگهداری عنوان به (واحد مجموعه یا) دارایی بندی طبقه باید تجاری واحد آن را نداشته باشد، معیارهای اما باشد،

 (27بند).نماید متوقف

 :(02)بندکند افشا را زیر موارد باید تجاری واحد-19

 :است زیر ارقام مجموع شامل که زیان و سود صورت متن در واحد مبلغ یک .الف

 و شده، متوقف عملیات زیان یا  )مالیات از بعد(سود   -1

 می تشکیل را شده متوقف عملیات که واحدی( های مجموعه )یا یی داراییها گیری اندازه از ناشی زیان یا ( مالیات از )بعد سود  -2

 .آنها واگذاری از ناشی زیان یا مالیات( از )بعد سود یا فروش ارزش خالص به دهند

 :تفکیک به الف بند در شده ذکر مبلغ اجزای . ب

 شده، متوقف عملیات زیان یا مالیات( از )قبل سود وها هزینه درآمدها،  -1

 شده، متوقف عملیات درآمد بر مالیات  -2

 می تشکیل را شده متوقف عملیات که واحدی( های مجموعه )یا یی داراییها گیری اندازه از ناشی شده شناسایی زیان یا سود  -3

 و  آنها، واگذاری از ناشی زیان یا مالیات( از )بعد سود یا فروش ارزش خالص به دهند

 3 بند به مربوط درآمد بر مالیات -4

 

 فروش برای شده نگهداری عنوان به که ( واحد ای مجموعه )یا غیرجاری دارایی یک مجدد گیری اندازه زیان یا سود گونه هر -22

 (06)بند .شود منظور تداوم حال در عملیات زیان یا سود در باید نگردد شده متوقف عملیات تعریف مشمول و است شده بندی طبقه

http://abcbourse.ir/


 

184    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

 طبقه واحد مجموعه یک داراییهای و فروش برای شده نگهداری عنوان به شده بندی طبقه غیرجاری دارایی باید تجاری واحد -21

 به شده بندی طبقه واحد مجموعه بدهیهای . کند ارائه ترازنامه در داراییها سایر از جدا را فروش برای شده نگهداری عنوان به شده بندی

 و شوند تهاتر یکدیگر با نباید بدهیها داراییهاو این .گردد ارائه ترازنامه در بدهیها سایر از جدا باید نیز فروش برای شده نگهداری عنوان

 به باید فروش برای شده نگهداری عنوان به شده بندی طبقه بدهیهای و داراییها عمده طبقات گردد. می ارائه جداگانه طور به آنها مبلغ

 عنوان به بندی طبقه شرایط است و شده تحصیل اخیراً فرعی که واحد استثنای یک گردد) به افشا توضیحی یادداشتهای در جداگانه طور

 غیرجاری داراییهای به مربوط نیافته تحقق سود گونه هر باید تجاری کند(. واحد می احراز تحصیل زمان در را فروش برای شده نگهداری

 شناسایی سهام صاحبان حقوق در مستقیم طور به که را فروش برای شده نگهداری عنوان به شده بندی طبقه ) واحد های مجموعه یا(

 (07)بند .کند ارائه جداگانه طور به است، شده

 

 :2بخش دوم: تست ها

 اندازه مبنایی چه بر کنند،می احراز را "فروش برای شده نگهداری" عنوان به بندی طبقه معیارهای که هایی دارایی-1

  شوند؟می ارائه ترازنامه در و گیری

 دفتری مبلغ و بازیافتنی مبلغ اقل(ب      فروش ارزش خالص و شده تمام بهای الف(اقل

 فروش ارزش خالص و دفتری مبلغ اقل(د    فروش ارزش خالص و اقتصادی ارزش اقل(ج

  است؟ زیر موارد از یک کدام شامل دارد، وجود آن برکناری قصد که( واحدی مجموعه یا) غیرجاری های دارایی-2

I. شودمی متوقف دارایی از استفاده فروش جای به که مواردی. 

II. شودمیاستفاده  آن اقتصادی عمر پایان تا دارایی از که مواردی. 

        I               II          

 الف(        بله            بله

 ب(          بله            خیر

 ج(          خیر            بله

 خیر            خیرد(          

 

 گیری اندازه ارزشی چه به باید باشد، شده تحصیل تجاری ترکیب یک قالب در(واحد مجموعه یا)غیرجاری دارایی اگر-0

  شود؟

  فروش ارزش خالص(ب      دفتری مبلغ(الف

                                                           
(5تا  1)سواالت 1392سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری، چاپ اول، تهران، نگاه دانش، 2222غالمرضا کرمی و دیگران،  .1  
(6)سوال 1391. ایرج نوروش ودیگران، مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، چاپ نهم، تهران، نگاه دانش،2  

  (11تا  7. تالیفی)سواالت 3
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 فروش ارزش خالص و دفتری مبلغ اقل(د                                        شده تمام بهای(ج

 

 باشد؟مین صحیح عبارت کدام-4

I. درنظر منفرد دارایی های از یک هر ارزش کاهش زیان عنوان به باید  غیرجاری های دارایی دفتری مبالغ در کاهش 

 .گردد شناسایی زیان و سود صورت در بالفاصله و شود گرفته

II. آنها به واحد، مجموعه غیرجاری منصفانه دارایی های ارزش با متناسب ارزش مجموعه واحد، کاهش زیان باقیمانده 

 .یابدمی تخصیص

III. عمده ای میزان به که نقدی وجه ورودی جریان ایجادکننده شناسایی قابل دارایی های مجموعه نقد، وجه مولد واحد 

 .باشد میها دارایی از مجموعه ای یاها دارایی سایر نقد وجه ورودی به جریان های وابسته

 I ، II ، III( د        II ، III( ج     I ، III( ب  I ، II( الف

 

 ؟نیستکدام عبارت صحیح -0

الف(واحد تجاری باید شناسایی سود تضمین شده و سایر هزینه های قایل انتساب به بدهی های مجموعه واحدی که به عنوان نگهداری 

 شده برای فروش طبقه بندی شده است را متوقف نماید.

 شود را به عنوان برکنارشده محسوب کند.میغیرجاری که به طور موقت استفاده نب(واحد تجاری نباید دارایی 

ج(چنانچه انتظار رود فرایند فروش دارایی غیرجاری در بیش از یک سال تکمیل شود، هرگونه افزایش در ارزش فعلی مخارج فروش ناشی 

 شود.می از گذشت زمان، در صورت سود و زیان به عنوان هزینه تامین مالی شناسایی

د(در صورتی که واحد تجاری یک دارایی غیرجاری را به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی نموده باشد، اما معیارهای طبقه 

 بندی مربوط دیگر برقرار نباشد، واحد تجاری باید طبقه بندی دارایی به عنوان نگهداری شده برای فروش را متوقف نماید.

 

 در 04 سال مالی های صورت. است کرده متوقف را خود عملیات از بخشی 1000 ماه خرداد 21 ریختا در پایدار شرکت-6

 متوقف عملیات نتایج 04 سال مالی های صورت در. شده است تصویب مدیره هیئت توسط 1000 ماه خرداد 25 تاریخ

  شود؟میگزارش  چگونه شده

 تداوم حال در عملیات از بخشی عنوان به(الف

 زیان و سود صورت غیرعملیاتی های هزینه و درآمدها بخش در(ب

 توضیحی های یادداشت در شده متوقف عملیات عنوان تحت جداگانه طور به(ج

  زیان و سود صورت در شده متوقف عملیات عنوان تحت جداگانه طور به(د
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 شود؟میکدام یک از حاالت زیر منجر به طبقه بندی امالک به عنوان نگهداری شده برای فروش -7

I.  واحد تجاری قصد فروش ملک و زمین خود را دارد اما قصد انتقال آنها قبل از تکمیل بازسازی که سبب افزایش ارزش

 شود را به خریدار ندارد.میفروش 

II. باشد تا بتواند امالک را به میملزم به جبران خسارت های زیست محیطی  واحد تجاری قصد فروش ملک را دارد اما

 خریدار منتقل کند.

 هیچ کدام( هر دو         د( ج          II( ب      I( الف

 

 سوال بعدی پاسخ دهید: 4با توجه به اطالعات زیر به 

مجموعه واحد را ها ار نماید. این داراییشرکت اشکذر تصمیم دارد گروهی از دارایی های خود را از طریق فروش واگذ

 باشد(                            می ریالشوند:)ارقام به میلیارد میتشکیل داده و به صورت زیر اندازه گیری 

                                

 گیری اندازه تجدید دفتری گزارشگری                مبلغ تاریخ در دفتری مبلغ                                                            

 عنوان    به بندی طبقه از قبل              بندی طبقه از قبل بالفاصله شده 

                                فروش برای شده نگهداری عنوان به                فروش برای شده نگهداری                                                                 

 020042444 020042444         سرمایه گذاری های جاری                               

 0044444                    0,004,444          موجودی کاال

 6044444              6044444              داراییهای ثابت مشهود)به مبلغ تجدیدارزیابی شده(

                                      0044444           داراییهای ثابت مشهود)به بهای تمام شده تاریخی(

0044444 

 0444444 0444444                   سرقفلی

  00004444 00004444    جمع

 

 برآورد نموده است. ریالمیلیارد  14222222شرکت اشکذر خالص ارزش فروش داراییهای فوق را 

 

 

 باشد؟میزیان شناسایی شده بالفاصله قبل از طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش چه میزان -0

 2512222د(         632222ج(       3772222ب(     3142222الف(
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 باشد؟میمقدار زیان کاهش ارزش تخصیص یافته به مجموعه واحد چه مقدار -3

 3772222د(       2512222ج(       3142222ب(      632222الف(

 باشد؟میمقدار زیان کاهش ارزش تخصیص یافته به سرقفلی چه مقدار -15

 112268د(          532127ج(       3222222ب(       549591الف(

 باشد؟میمبلغ دفتری موجودی کاال پس از تخصیص زیان کاهش ارزش مجموعه واحد چه مقدار -11

 1252222د(          89852ج(        221517ب(      1122222الف(

 

 : پاسخنامه

  12نکته  –گزینه د -1

 8نکته  –الف گزینه -2

 12نکته  –ب گزینه -3

 24و  1نکات  -گزینه ج -4

 17است، طبق نکته  نادرستگزینه الف  -گزینه الف -5

 9گزینه ب درست است، طبق نکته               

 13گزینه ج درست است، طبق نکته               

 18گزینه د درست است، طبق نکته               

 7نکته  -گزینه الف -6

 5نکته  -گزینه د -7

 15نکته  -گزینه ج -8

 15نکته  -گزینه ب -9

 15نکته  -گزینه ب -12

 15نکته  -گزینه الف -11
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 32شماره استاندارد:          ها ییدارا ارزش کاهش: عنوان استاندارد

                      1:  حسابداری پیشرفته درس  1/1/1392 تاریخ الزم االجرا:

 : آقای ابراهیمیاستاد راهنما  سحر رفیعی ، فریده کامرانی ، محبوبه حیدری ، معصومه قیطاسی تهیه کنندگان:

 

 نکات:بخش اول: 

 :نماید رعایت را زیر الزامات ارزش کاهش بر دال اینشانه هرگونه وجود عدم یا وجود باید بدون توجه بهواحد تجاری -0

 اضر آماده ح حال آزمون ساالنه کاهش ارزش یک دارایی نامشهود با عمر مفید نامعین و یا دارایی نامشهودی که در الف.

 تواند درپذیرد. آزمون کاهش ارزش میبازیافتنی آن دارایی انجام می استفاده نیست. این آزمون با مقایسه مبلغ دفتری و مبلغ

  را نامشهود داراییهای انواع. شود انجام زمان همان در سال هر اینکه بر مشروط گیرد، صورت سالیانه دوره طی زمانی هر 

 فاوتی مورد آزمون کاهش ارزش قرار داد.مت زمانهای در توانمی

 تجاری ترکیب در شده کاهش ارزش سرقفلی تحصیلآزمون ساالنه . ب    

 (04)بند :دهد قرار مدنظر را زیر موارد ،حداقل باید تجاری واحد ،دارایی ارزش ای دال بر امکان کاهشوجود نشانه برای ارزیابی -0

 الف( منابع اطالعاتی برون سازمانی 

 یا  . زمانگذشت اثر در که از آنچه بیش ایمالحظه قابل میزانطی یک دوره، به بازار دارایی ارزش     

 یافته باشد. رفت، کاهشانتظار می دارایی کاربرد عادی

 حوزه یا قانونی ، بازار، اقتصادیفناوری مالحظه با آثار نامساعد بر واحد تجاری در محیط قابل تغییرات   

  رخ نزدیک آینده رود درداده باشد یا انتظار  رخ دوره طی دارایی یا در بازار اختصاصی واحد تجاری فعالیت

  .دهد 

 تنزیل احتماالً بر نرخ افزایش یافته باشد و این افزایش دوره بازار طی گذاریسرمایه بازده سود یا سایر نرخهای نرخهای 

 ایمالحظه قابل میزان را به بازیافتنی دارایی ته و مبلغتأثیر گذاش اقتصادی دارایی ارزش مورد استفاده در محاسبه

 باشد. داده کاهش

 باشد. بازار آن ، بیشتر از ارزشواحد تجاری داراییهای خالص دفتری مبلغ 

 ب( منابع اطالعاتی درون سازمانی

 .باشد داشته وجود دارایی فیزیکی خسارت یا نابابی حاکی از شواهدی  .0

  دوره طی از دارایی یا چگونگی استفاده با آثار نامساعد بر واحد تجاری در میزان ایمالحظه قابل تغییرات . 0

 هایبرنامه دارایی، شدن استفاده بال شامل تغییرات دهد. این رخ نزدیک رود در آیندهباشد یا انتظار  داده رخ 

  مورد تاریخ از پیش دارایی واگذاری هایبرنامه یا دارد تعلق آن به دارایی که عملیاتی ساختار تجدید یا توقف 
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 .باشدمی معین به نامعین از نامشهود دارایی یک مفید لی و ارزیابی مجدد عمرقب انتظار 

 دهد عملکرد اقتصادی دارایی از حد مورد انتظار وجود داشته باشد که نشان  داخلی از گزارشگری شواهدی . 0

 تر خواهد بود.تر است و یا پایینپایین  

 (00از مفهوم اهمیت برای تشخیص ضرورت برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی استفاده میشود. )بند -0

افزایش نرخ های سود یا سایر نرخ های بازده سرمایه گذاری بازار طی دوره ، یکی از نشانه های دال بر امکان کاهش ارزش  -0

 ( 00: ) بنددارایی نیست  واحد تجاری ملزم به برآورد مبلغ بازیافتنیدارایی هاست اما در موارد زیر در صورت وقوع شرط فوق 

  .نباشد محتمل دارایی اقتصادی ارزش محاسبه خهای بازار بر نرخ تنزیل مورد استفاده درتأثیر افزایش نر .الف       

 اما محتمل باشد، دارایی اقتصادی ارزش محاسبه افزایش نرخهای بازار بر نرخ تنزیل مورد استفاده در تأثیر .ب

  :که دهد نشان گذشته در بازیافتنی مبلغ حساسیت تحلیل

 نیست یا محتمل ،آتی نقدی جریانهای افزایش احتمال دلیل به بازیافتنی مبلغ در اهمیت با کاهش.0

 یست.ن محتمل بازیافتنی مبلغ کاهش اثر در اهمیتبا ارزش کاهش ایجاد زیان. 0  

در نبود دلیل متقاعد کننده ای حاکی از فزونی با اهمیت ارزش اقتصادی یک دارایی نسبت به خالص ارزش  فروش آن ، مبلغ   -0

 (00آن در نظر گرفت.)بند  معادل خالص ارزش فروشبازیافتنی دارایی را میتوان 

قرارداد فروش در یک معامله حقیقی و در شرایط عادی ، بهترین مدرک برای تعیین خالص ارزش فروش یک دارایی ، قیمت مندرج در  -6

 (00پس از تعدیل بابت مخارج اضافی مستقیم مربوط به فروش دارایی است.)بند 

 (00)بند   : موارد زیر باشد باید شامل آتی نقدی جریانهای برآورد -0

 ،اییاز کاربرد مستمر دار حاصل ورودی نقدی جریانهای بینیپیش .الف  

  )شامل از کاربرد مستمر دارایی حاصل ورودی نقدی جریانهای ایجاد برای که خروجی نقدی جریانهای بینیپیش ب.  

  است دارایی به انتساب قابل مستقیم طور ضرورت دارد و به( استفاده برای دارایی سازیآماده جهت خروجی نقدی جریانهای

 و باشد،به دارایی قابل تخصیص می یکنواخت و منطقی مبنایی بر یا

 .آن عمرمفید پایان در دارایی واگذاری هنگام ،پرداخت یا دریافت قابل نقدی جریانهای خالص.ج  

 (00)بند  :راهکار وجود دارد 0برای لحاظ نمودن اثر تورم در نرخ تنزیل ، -0

 شود.میبرآورد میجریان های نقدی آتی بر حسب قدرت خرید استعدیل نرخ تنزیل ، در این صورت .الف 

 برآورد جریان نقد آتی بر حسب قدرت خرید ثابت  ب.         

                                                                        ورودی نقدی جریانهای دارایی تحمل نشده باشد جریانهای نقدی خروجی جهت بهبود و ارتقای عملکرد که تا زمانی -0

          انتظار ناشی از افزایش منافع اقتصادی مرتبط با جریانهای نقدی خروجی، در برآورد جریانهای نقدی آتی منظور  مورد آتی

 (46)بند .شودنمی
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 شده ایجاد آتی نقدی جریانهای برآورد زمان در باشد، متفاوت برآوردی مفید عمر با اجزایی از منفرد، متشکل دارایی که یکمیهنگا -12

 (47د بن.)شودمی گرفته نظر در دارایی نگهداری و تعمیر مخارج از بخشی عنوان به تر،کوتاه عمر با اجزای جایگزینی دارایی، توسط

 جریانهای شامل نقدی جریانهای شود، اینمی نظرگرفته در برآوردی آتی نقدی جریانهای با تنزیل پول زمانی ارزش که از آنجا -11

 (49باشد.)بند نمی مالی تأمین از فعالیتهای ناشی یا خروجی ورودی نقدی

 (53)بنداز موارد زیر است: ارزیابیهای جاری بازار  کنندهمنعکس باشد که از مالیات قبل باید نرخهای تنزیل نرخهای -12

 پول، و زمانی الف.ارزش 

  .ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است. ب 

 کاهش آن بازیافتنی باید تا مبلغ دارایی دفتری مبلغ باشد، کمتر آن دفتری مبلغ از دارایی یک بازیافتنی مبلغ که صورتی تنها در -13

 (57. )بند شودمی شناسایی ارزش کاهش زیان عنوان یابد. این تفاوت به

 این در که باشد شده ارائه ارزیابی تجدید مبلغ به دارایی مگر گردد، شناسایی زیان و سود در باید بالفاصله ارزش کاهش زیان -14

 (58 بند) .شودمی برخورد ارزیابی تجدید از اهش ناشیک عنوان صورت به

 آن باقیمانده ارزش منهای جدید دفتری مبلغ به توجه با باید آتی هایدوره در دارایی استهالک ،ارزش کاهش زیان شناسایی از پس -15

 (62)بند  ردد.گ محاسبه آن باقیمانده عمرمفید طی و سیستماتیک مبنایی بر ،(وجود صورت در)

 متعلق دارایی نقدی را که وجه واحد مولد بازیافتنی باید مبلغ واحد تجاری نباشد، منفرد ممکن دارایی یک بازیافتنی اگر برآورد مبلغ-16

 (26)بند  .کند است، تعیین آن به

از خالص ارزش فروش آن باشد و در عین حال جریان های نقدی اگر ارزش اقتصادی یک دارایی منفرد با توجه به برآوردها بیش -71

بند . )نباشد ، مبلغ بازیافتنی دارایی منفرد قابل تععین نیستها ورودی ناشی از آن ، اساسا مستقل از جریان های نقدی سایر دارایی

23) 

 باید داراییها مجموعه یا دارایی آن داراییها، از ایموعهمج یا دارایی یک توسط شده تولید محصول برای فعالی بازار وجود صورت در -18

)بند  برسد. لیداخ مصرف به تجاری واحد محصوالت از بخشی یا تمام اگر حتی شود، محسوب نقد وجه مولد واحد یک عنوان به

66) 

کند و اغلب به ایجاد جریانهای نقدی چندین واحد مولد نمی سرقفلی، جریانهای نقدی مستقل از سایر داراییها یا گروه داراییها ایجاد -19

  (77 بند) .کندمی کمک نقد وجه

 سرقفلی که نقدی واحد مولد وجه ای تغییر دهد که ترکیب یک یا چندگونهواحد تجاری ساختار گزارشگری خود را به چنانچه یک -22

  (79د بن. )اندشده واقع تأثیر تحت که یابد تخصیص واحدهایی به مجدداً باید سرقفلی کند، تغییر است شده داده تخصیص آن به

شامل یک دارایی نامشهودی است که عمر مفید آن نامعین و یا هنوز برای استفاده  نقد چنانچه مبلغ دفتری یک واحد مولد وجه -12

 ارزش کاهش آزمون داد، انجام نقد وجه مولد واحد از بخشی عنوان آماده نشده باشد و آزمون کاهش ارزش آن دارایی را بتوان تنها به

 ( 81بند) .استمیالزا نیز ساالنه صورت به واحد آن برای

 از اینشانه که زمانی هر یا ساالنه طور ت، باید بهاس یافته تخصیص آن به سرقفلی که نقدی آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجه -22

ند ب) .شود انجام واحد، آن بازیافتنی مبلغ با( سرقفلی شامل) دفتری مبلغ مقایسه طریق از باشد، داشته وجود ارزش کاهش احتمال

82) 
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 مورد شده، یاد واحد با همزمان است، یافته تخصیص آن به سرقفلی که نقدی دهنده واحد مولد وجهچنانچه داراییهای تشکیل -23

 (84د بن) .شود انجام نقد، وجه مولد واحد ارزش کاهش آزمون انجام از پیش باید کار این گیرند، قرار ارزش کاهش آزمون

  یابد: واحدها تخصیص ترتیب زیر جهت کاهش مبلغ دفتری داراییهای واحد یا گروه زیان کاهش ارزش باید به - 00 

 و نقد یا گروه واحدها شود، الف. ابتدا، صرف کاهش مبلغ دفتری سرقفلی تخصیص یافته به واحد مولد وجه   

 ، متناسب با مبلغ دفتری به سایر داراییهای واحد یا گروه واحدها، تخصیص یابد.00سپس با رعایت بند ب.    

 شناسایی گردد.  00یک از داراییهای منفرد درنظر گرفته شود و طبق بند  عنوان زیان کاهش ارزش هر کاهش در مبلغ دفتری باید به

 (00)بند 

را به کمتر از باالترین مبلغ از بین مبالغ  دارایی یک دفتری نباید مبلغ 00 طبق بند ارزش شکاه زیان واحد تجاری در تخصیص - 00

 (00)بند زیر، کاهش دهد: 

 باشد(، تعیین )اگر قابل فروش ارزش . خالصالف   

 و باشد(، تعیین )اگر قابل اقتصادی ب . ارزش  

 ج . صفر.  

 واحد یا گروه واحدها تخصیص یابد.  تناسب به سایر داراییهای تخصیص نیافته با اعمال الزامات فوق باید به ارزش کاهش مبلغ زیان

 ارزش کاهش زیان اختیاری نقد عملی نباشد، تخصیص منفرد واحد مولد وجه از داراییهای یک هر بازیافتنی برآورد مبلغ چنانچه -06

 (00کنند. )بند می فعالیت نقد با هم واحد مولد وجه یک داراییهای است، زیرا کلیهمیجز سرقفلی الزاواحد، به آن داراییهای بین

 : شود( مراجعه 60 بند شود )بهصورت زیر عمل می نباشد به تعیین منفرد قابل دارایی یک بازیافتنی اگر مبلغ - 00

در  شده توصیف از اعمال روشهای تخصیص و مبلغ حاصل دارایی فروش ارزش خالص آن دارایی از اکثر مبلغ دفتری مبلغ چنانچه.الف  

 و شود،می شناسایی ارزش کاهش ، بیشتر باشد، زیان00و  00 بندهای

اگر  شود، حتینمی شناسایی دارایی برای ارزشی اهشک زیان باشد، هیچ نیافته کاهش نقد مربوط واحد مولد وجه ارزش .چنانچه ب  

 (00باشد. )بند  آن دفتری خالص ارزش فروش دارایی کمتر از مبلغ

جز سرقفلی( که های قبل برای یک دارایی بهحاکی از برگشت تمام یا بخشی از زیان کاهش ارزش شناسایی شده در دوره شواهد -00

 شده را برآورد کند،  واحد تجاری باید مبلغ بازیافتنی دارایی یاد صورت وجود چنین شواهدی، در

 (06)بند عبارتند از: 

 سازمانیبرون اطالعاتی منابع 

 باشد. یافته افزایش دوره طی ایمالحظه قابل میزان به بازار دارایی ارزش .الف 

واحد تجاری یا در   حوزه فعالیت یا قانونی اقتصادی، بازار، فناوری در محیط اریای با آثار مساعد بر واحد تجمالحظه قابل .  تغییراتب 

 .بازار اختصاصی دارایی طی دوره رخ داده باشد یا انتظار رود در آینده نزدیک رخ دهد

http://abcbourse.ir/


 

192    خالصه نکات استانداردهای حسابداری ایران 

 

 

مورد  تنزیل  احتماالً بر نرخ باشد و این کاهش یافته کاهش دوره بازار طی گذاریسرمایه بازده سود یا سایر نرخهای نرخهای .ج  

 داده باشد.  افزایش بااهمیتی میزان را به دارایی بازیافتنی و مبلغ اثر گذاشته دارایی اقتصادی ارزش در محاسبه استفاده

 درون سازمانی اطالعاتی منابع 

رود در میزان یا چگونگی استفاده از دارایی طی دوره رخ داده  باشد یا انتظار  ای با آثار مساعد بر واحد تجاریمالحظه قابل تغییرات د.  

باالتر از  سطحی به دوره جهت بهبود یا ارتقای عملکرد دارایی مخارج انجام شده طی شامل تغییرات نزدیک رخ دهد. این در آینده

 آن است.  به متعلق دارایی باشد کهمی یا تجدید ساختار عملیاتی توقف به یا الزام آن اولیه شده اندارد عملکرد ارزیابیاست

است یا بهتر   ، از حد مورد انتظار بهتر دارایی دهد عملکرد اقتصادی نشان وجود داشته باشد که داخلی ه . شواهدی از گزارشگری  

 شد. خواهد 

 جز سرقفلی( دارایی )به یک برای شده شناسایی ارزش کاهش وجود شواهدی حاکی از امکان برگشت تمام یا بخشی از زیان -00

 ، حتینیازمند بازنگری و تعدیل است دارایی باقیمانده و یا ارزش استهالک ، روشعمر مفید باقیمانده باشد که ممکن است بیانگر آن

 (00نشود. )بند  داده برگشت آن دارایی ارزش کاهش زیاناگر 

شود که مبلغ صورتی برگشت داده می جز سرقفلی( تنها در های قبل برای یک دارایی )بهدر دوره شده شناسایی ارزش کاهش زیان -04

استثنای  صورت، مبلغ دفتری دارایی )به این بازیافتنی دارایی، از زمان شناسایی آخرین زیان کاهش ارزش، افزایش یافته باشد. در

( باید تا مبلغ بازیافتنی آن افزایش یابد. این افزایش معرف برگشت زیان کاهش ارزش است. )بند 040مورد توصیف شده در بند 

00) 

، ورودی نقدی  جریانهای زمان شدن ترنزدیک از ناشی فعلی، در ارزش افزایش دلیل به است ممکن دارایی یک اقتصادی ارزش -00

 خاطر تنها به ارزش کاهش زیان باشد. بنابراین نیافته افزایش دارایی جریانهای نقدی برآوردی شود، هرچند، آن دفتری بیشتر از مبلغ

 (044شود. )بند  آن دفتری بیشتر از مبلغ  دارایی بازیافتنی اگر مبلغ شود، حتینمی داده برگشت زمان گذشت

، نباید موجب شود مبلغ دفتری جدید از مبلغ ارزش کاهش زیان از برگشت جز سرقفلی( ناشی )به دارایی یک افزایش مبلغ دفتری -00

 (040بیشتر شود. )بند  قبل، در سالهای ارزش کاهش زیان شناسایی محاسبه شده با فرض عدم دفتری

در  ارزش کاهش زیان  شناسایی فرض عدم با آن از مبلغ دفتری بیش مبلغی جز سرقفلی(، به )به دارایی یک فتریمبلغ د افزایش -00

دارایی مربوط انجام  ها، طبق استاندارد حسابداریتجدید ارزیابی گونهاین شود. حسابداریمحسوب می ، تجدید ارزیابیقبل سالهای

 (040شود. )بند می

 طبق اینکه دارایی گردد، مگر سود و زیان شناسایی در ، باید بالفاصلهدارایی )به جز سرقفلی( یک ارزش کاهش زیان برگشت -00 

داراییهای ثابت  ”با عنوان  00 شماره طبق رویه تجدید ارزیابی در استاندارد حسابداری مثال، )برای دیگری استاندارد حسابداری

 عنوان باید به شده تجدید ارزیابی دارایی یک ارزش کاهش زیان برگشت گونه ارائه شده باشد. هر تجدید ارزیابی مبلغ به ،“(مشهود

 (040نظر گرفته شود. )بند  استاندارد در همان طبق از تجدید ارزیابی ناشی افزایش

شود. اما برگشت زیان بستانکار می حساب مازاد تجدید ارزیابی ، مستقیماً بهشده تجدید ارزیابی دارایی ارزش کاهش زیان برگشت -00 

عنوان درآمد در  عنوان هزینه شناسایی شده است، به به که شناسایی شده قبلی مربوط به همان دارایی ارزش کاهش زیان تا میزان

 (040گردد. )بند سود و زیان شناسایی می
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از  جدید دارایی پس دفتری شود تا مبلغ تعدیل آتی هایباید در دوره دارایی ، استهالکارزش کاهش زیان رگشتب از شناسایی پس -06

 (040یابد. )بند  ، تخصیصعمرمفید دارایی باقیمانده سالهای طی سیستماتیک مبنایی وجود( بر صورت )در آن کسر ارزش باقیمانده

یابد.  جز سرقفلی(، تخصیصآن واحد )به داراییهای دفتری تناسب مبالغ نقد باید به واحد مولد وجه یک ارزش کاهش زیان برگشت -00

شناسایی شود. )بند  040تلقی و طبق بند  عنوان برگشت زیان کاهش ارزش داراییهای منفرد این افزایش در مبالغ دفتری باید به

046) 

زیر، بیشتر  مبالغ نباید از اقل دارایی دفتری ، مبلغ046بند  نقد طبق واحد مولد وجه یک ارزش کاهش زیان برگشت در تخصیص -00

 شود: 

 و باشد(، تعیین )اگر قابل آن بازیافتنی مبلغ . الف  

 .قبل در سالهای دارایی برای ارزش کاهش شناسایی زیان دارایی با فرض عدم دفتری مبلغ . ب  

جز نقد )به وجه واحد مولد سب به سایر داراییهایتنا غیرقابل تخصیص به یک دارایی ، باید به ارزش کاهش زیان برگشت مبلغ  

 (040یابد. )بند  سرقفلی(، تخصیص

 (040شود.  )بند  بعد برگشت هاینباید در دوره سرقفلی برای شده شناسایی ارزش کاهش زیان -00

 

 تست ها:بخش دوم: 

 کدام یک از عبارات زیر صحیح هستند ؟  -1

I.  یابد که مبلغ دفتری از مبلغ بازار آن بیشتر باشد.میزمانی  ارزش یک دارایی کاهش 

II. .در صورت وجود نشانه های امکان وقوع زیان کاهش ارزش ، واحد تجاری ملزم است مبلغ بازیافتنی دارایی را براورد کند 

III.  آزمون کاهش ارزش سرقفلی تحصیل شده در ترکیب تجاری باید هر سال بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای

 دال بر امکان کاهش ارزش صورت پذیرد. 

                                               

   ΙΙΙو  ΙΙو  Ιد(         ΙΙΙو  ΙΙج(           ΙΙΙو  Ιب(          ΙΙو  Ι الف(

                                                                                ،محمد مرادی، زهره شهیدی،                                                                                                     میدکتر غالمرضا کرسوال چهارگزینه ای حسابداری مالی؛ 0444)منبع: 

    هدی اسکندر، محمد بخشی(         

 برای ارزیابی وجود نشانه ای دال بر کاهش ارزش دارایی واحد تجاری باید کدام یک از موارد زیر را مد نظر قرار دهد؟ -0    

I.   زمان یا کاربرد عادی  دارایی  ارزش بازار دارایی طی یک دوره ، به میزان قابل مالحظه ای بیش از آنچه که در اثر گذشت

 انتظار میرفت ، کاهش یافته باشد.

II.  تغییرات قابل مالحظه با آثار  نامساعد بر واحد تجاری در محیط فناوری ، بازار ، اقتصادی یا قانونی حوزه فعالیت واحد تجاری یا

 در بازار اختصاصی دارایی طی دوره رخ داده باشد.

III. داشته باشد که نشان دهد عملکرد اقتصادی دارایی از حد مورد انتظار پایین تر است و یا  شواهدی از گزارشگری داخلی وجود

 پایین تر خواهد بود.
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   ΙΙΙو  ΙΙو  Ι د(                       ΙΙو  ΙΙج(                      ΙΙΙو Ιب(               ΙΙو  Ιالف(            

                                                                                                                                                                                                                 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی(                                                                                             0444)منبع:              

 برآورد جریان های نقدی آتی یک دارایی برای تعیین ارزش اقتصادی شامل کدام یک از موارد زیر است؟  -3

 (سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی0444)       

I.  پیش بینی جریان های نقدی ورودی حاصل از کاربرد مستمر دارایی و خالص جریان های نقدی قابل دریافت )پرداخت ( هنگام

 واگذاری دارایی در پایان عمر مفید آن 

II.  پیش بینی جریان نقدی خروجی که برای ایجاد جریان های نقدی ورودی حاصل از کاربرد مستمر دارایی ضرورت دارد و به طور

 تقیم قابل انتساب به دارایی است یا بر مبنای منطقی و یکنواخت به دارایی قابل تخصیص است.مس

III.  پیش بینی جریان های نقدی خروجی مربوط به بهبود یا ارتقای عملکرد دارایی 

    ΙΙΙو  ΙΙو  Ι د(                     ΙΙΙو  ΙΙج(                         ΙΙΙو Ιب(                   ΙΙو  Ιالف(           

 

 )تالیفی(      باشد؟میکدام یک از موارد زیر نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ن-0      

 الف( بالاستفاده شدن دارایی 

 ب( برنامه های توقف یا تجدید ساختار عملیاتی که دارایی به آن تعلق دارد.

 ج( محتمل نبودن تاثیر افزایش نرخ های بازار بر نرخ تنزیل مورد استفاده در محاسبه ارزش اقتصادی دارایی 

 د( ارزیابی مجدد عمر مفید یک دارایی نامشهود از نامعین به معین

           

نسبت به خالص ارزش  در صورت عدم وجود دالیل متقاعد کننده حاکی از فزونی با اهمیت ارزش اقتصادی یک دارایی -0 

 )تالیفی(   فروش آن، مبلغ بازیافتنی معادل چه مقداری است؟

           د( خالص ارزش فروش                                                                                                            ج( ارزش باقی مانده  ب( ارزش اقتصادی    الف( ارزش دفتری
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 برآورد جریان های نقد آتی یک دارایی برای تعیین ارزش اقتصادی شامل کدام یک از موارد زیر نیست؟-6

 الف( جریان های نقدی ورودی یا خروجی ناشی از فعالیت های تامین مالی  

 ب( پرداخت یا دریافت مالیات بر درآمد   

 ج( تجدید ساختار آتی که واحد تجاری هنوز نسبت به آن تعهدی ندارد .  

                                                                                                                                                                                                                    سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی(                                                                                          0444)د( هر سه گزینه صحیح است                                        

  

                                                )تالیفی (تنزیل برای تعیین ارزش اقتصادی صحیح است؟کدام یک از عبارات زیر در ارتباط با نرخ  -0

 نرخ تنزیل باید نرخ بعد از احتساب مالیات باشد. الف(    

     ب( نرخ تنزیل باید منعکس کننده ارزیابی های جاری بازار از ریسک مختص دارایی که جریان های نقدی آتی بابت آن          

 تعدیل شده باشد.    

 ج( نرخ تنزیل باید منعکس کننده ارزیابی های جاری از ارزش زمانی پول باشد.     

 لیات باشد.د( نرخ تنزیل باید نرخ قبل از احتساب ما     

                                                                                                                            

 کدام یک از عبارات زیر در رابطه با واحدهای مولد وجه نقد صحیح هستند؟-0

I.  نباشد، واحد تجاری باید مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد را که دارایی اگر براورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن

 متعلق به آن است ، تعیین کند.

II.  اگر ارزش اقتصادی یک دارایی منفرد با توجه به برآوردها بیش از خالص ارزش فروش آن باشد و در عین حال جریان های

نباشد ، مبلغ بازیافتنی دارایی منفرد قابل ها ی سایر دارایینقدی ورودی ناشی از آن ، اساسا مستقل از جریان های نقد

 تعیین است.

III. .مبنای تعیین مبلغ دفتری واحد مولد وجه نقد ضرورتی ندارد که با مبنای تعیین مبلغ بازیافتنی آن هماهنگ باشد 

 ΙΙΙو  ІІو  Іد(                          ІІІو  ІІج(                        ІІІو  Іب(                   ІІو  Іالف(    

 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی(0444)

 چنانچه دارایی تشکیل دهنده واحد مولد وجه نقد که سر قفلی به آن تخصیص یافته است ،همزمان با واحد یاد شده ،   -3        

 مورد آزمون کاهش ارزش قرار گیرد ، این کار باید چه زمانی صورت گیرد؟

 الف( بعد از انجام آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجه نقد            

 ب( پیش از انجام آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجه نقد    

 ج( همزمان با انجام آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجه نقد     

 )تالیفی(                                            د( هیچ کدام                                                                     
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روند کاهش مبلغ دفتری یک دارایی با در نظرگرفتن مبناهای خالص ارزش فروش، ارزش اقتصادی و صفر چگونه  - 15 

 است؟

 الف( حداکثر تا کمترین مبلغ از مبالغ باال کاهش یابد.     

 مبنا تاثیرگذار نیستند. 8ب( این       

 ج( حداکثر تا بیشترین مبلغ از مبالغ باال کاهش یابد.      

 ) تالیفی (د( حداقل تا کمترین مبلغ از مبالغ باال کاهش یابد.                                                                   

             

 ی مالی(سوال چهارگزینه ای حسابدار0444)   کدام گزاره صحیح نیست؟-00   

I.  )برگشت زیان کاهش ارزش یک  واحد مولد وجه نقد  باید به تناسب مبالغ دفتری دارایی های آن واحد )به جز سرقفلی

 تخصیص یابد.  

II.  در تخصیص برگشت زیان کاهش ارزش ، مبلغ دفتری دارایی نباید از اقل مبلغ باز یافتنی آن )اگر قابل تعیین باشد( و

 عدم شناسایی زیان کاهش ارزش بیشتر شود. مبلغ دفتری دارایی با فرض

III. مبلغ برگشت زیان کاهش ارزش غیرقابل تخصیص به یک دارایی طبق بندII   باید به تناسب به سایر دارایی های واحد ،

 مولد وجه نقد )به جز سرقفلی( تخصیص یابد.

IV.  بر مبلغ دفتری باید برگشت داده زیان کاهش ارزش شناسایی شده برای سرقفلی نیز در صورت فزونی مبلغ بازیافتنی

 شود.

 IVد(                                IIIج(                             IIب(                       Iالف(             

  

یی شده در دوره های قبل و برگشت زیان کاهش ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده تا میزان  زیان شناسا -02   

 شوند؟  میآن ، به ترتیب در کدام صورت های مالی منعکس  مابقی

 الف( صورت سود و زیان، صورت سود و زیان         

 ب ( صورت سود و زیان جامع،  صورت سود و زیان         

 ج ( صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع          

 ) تالیفی (د ( صورت سود و زیان جامع ، صورت سود و زیان جامع                                                                       

 

 کدام یک از عبارات زیر صحیح هستند؟-03

I.  که     مبلغ  شودمیزیان کاهش ارزش شناسایی شده در دوره های قبل برای یک دارایی تنها در صورتی برگشت داده

 بازیافتنی دارایی ، از زمان شناسایی آخرین زیان افزایش یافته باشد.       

II. .برگشت زیان کاهش ارزش یک دارایی باید در صورت سود و زیان جامع به عنوان سایر اقالم این صورت گزارش   شود 
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III.  مولد وجه نقد و سپس متناسب با مبلغ زیان کاهش ارزش ابتدا صرف کاهش مبلغ دفتری سرقفلی تخصیص یافته به واحد

 دفتری به سایر دارایی های واحد تخصیص یابد.

 ΙΙΙو  ІІو  Іد(                            IIIو II ج(                 IIIو Iب(                             IIو  Iالف(

 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی(0444)

 پاسخنامه:

 2درست است، طبق نکته Iگزاره    -گزینه د   .1

 0بند طبق است، درست ΙΙ گزاره                          

 1درست است، طبق نکته  ΙΙΙ گزاره                          

     0نکته شماره  –گزینه د .0

  0نکته شماره -گزینه الف  .0

 0نکته شماره –گزینه ج  .0

 0نکته شماره  –گزینه د  .0

 00بند شماره  -گزینه د .6

 00نکته شماره  –گزینه ج  .0

  00و  06نکته شماره  -گزینه الف .0

 .ستنی صحیح  17با توجه به بند  ІІІه ارگز                

 00نکته شماره -گزینه ب .0

 21نکته شماره  -گزینه ج .04

 گزینه د     .00

 ، زیان کاهش ارزش برای سرقفلی نباید در دوره های بعد برگشت داده شود.113مطابق با بند 

 صحیح است 87مطابق با  نکته    -گزینه الف  

 صحیح است 33مطابق با  نکته  -گزینه ب و ج  

 31و  34مطابق با نکات  -گزینه ج  .12

 صحیح است.  24مطابق با  نکته   IIIگزاره  -ب   گزینه .18

 صحیح است.  81مطابق با نکته    Iگزاره                            

   

http://abcbourse.ir/

