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شــهداي خیابــان فففخخخخــررازي، خیابــان ب،



رساند که همکاران  هاي این انتشارات، به استحضارتان می نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب
سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خـود را   هاي مختلف آماده این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

اند که اثري را ارائه نماینـد کـه از    اند و تالش کرده کار بسته ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی بهبراي 
ت شـکلی و      حداقل هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم از نظـر کیفیـ

 ساختاري آن، برخوردار باشد.
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در  تمامی تالشرغم  وجود، علی بااین

اي  دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه توان الزاماً مبرّا از نقص و اشکال دانست. ازسوي کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی
ویـژه از طریـق    حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، بـه  و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به

هـا و   هـا را در چـاپ   هـاي منتشـرة خـود آگـاه شـده و آن      فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب  
 هاي بعدي رفع نماید. ویرایش

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي  تیلذا دراین راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصور
اید پس از اتمام مطالعه، کتاب  شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

چه اصالحات خود شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنان ویرایش
اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبـور را بـا ذکـر نـام و شـمارة تلفـن        اي یادداشت نموده را بر روي برگۀ جداگانه

هاي بعـدي کتـاب    ها و ویرایش تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ
 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه 

منظـور تقـدیر و    نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیختـه و گرانقـدر، بـه   
ناسـب بـا میـزان    که اصـالحات درسـت و بجـا باشـند، مت     تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح اصالحات، به
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ  نماید، و درصورتی عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می خود را به

شود. ما تقدیر میچاپ بعدي کتاب نیز از زحمات ش
کارهـاي شـما عزیـزان در     همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتاب، از هرگونـه پیشـنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه    

 نمایند. راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال می
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دیگر، این انتشاتوان الزاما مبرا از نقصص وو اشکال دانست. ازسويي را نمی
حقووققق مسلّّم خوانندگان گگگرااامممییی،، سعی دارد از هر طریقعتقاد راسخ به

  هـاي منتشششــرررة خـود آگـاه شـدهمی، ازهرگونه اششکککااللل ااححتتمممـااللی کککتتتــاب  
ید.

که حین مطالللعععۀۀۀ کتاب با اشکاالتیرهیختۀ گرامی تقققاااضضضاا دارریمم درصور
اید پس برخورد نمودید،، اگگگرر اصالالالحححااات رااا  بببررر رروي خود کتاببب انجام داده

ینۀ انتشارات نوآور،،، پپپسسس اززز هههمماااهنننگگگییی با انتشاراتت،،، ااارسال نمایید، و نی
اید، لللطططففف کککررردددههه عععکککسسس یییااا اااسسسکککننن برگۀ مزبـور را بـا ذي یادداشت نموده

ها و و شارات نوآور ارسال نمایید، تا ایننن مموووااارررددد بببررررررسسسی شده و در چاپ
پربارررتترررشدددننن محتواي کککتتتاب وو ااارررتتتقققاااءء سطح کیفی، شکلی وعث هرچه 

نان از این عمللل مممتتتعععهههددداااننههه ووو مممسسسئئئوووالالالنننۀۀۀ شششمما خخخووااانننننندددةة فرهیختـه و گرانق
کککهه اااصـالالالحاااتت درسـت و بجـا باشمکاري علمی و فرهنگی، درصورتتی

شششدددةةة آآننن  وووققدددررشششننناسسییی، نسخۀ دیییگگگرررييي از هممماااننن  کککتتتاااببب وو  یییااا  چچچاپپپ اصصالالالححح
کههه اصالالحححات تتتنننمایددد، و دددررصصصوورتتتی انتتتخخخاااب خخخوودددتاننن،،، برایتااننن ارسال می

ش قا شا ش
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و  یکی از فرصتهاي شـغلی حسـابداري در بخـش دولتـی، اسـتخدام کارشـناس رسـمی دادگسـتري        
 دارد. قـرار  این رشته مندان عالقه توجه مورداست که به عنوان استخدام پاره وقت حسابدار  قضائیه قوه

باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و  قضائیه و قوه براي شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستري
هایی که تقریبا در اکثـر سـالها در آزمـون کارشـناس      داشته باشید. یکی از رشتهمربوطه را تحصیالت 

 .رشته حسابداري و حسابرسی است مورد نیاز بوده است، قضائیه قوه رسمی دادگستري
به ویژه در رشته حسابداري  تعداد زیاد داوطلبان و رقابت چشمگیر آنان براي موفقیت در این آزمون،

تجربه نشان داده است که مطالعـه   ناپذیر ساخته است. استفاده از منابع جامع را اجتناب و حسابرسی،
آزمـون کـردن میـزان    نوع و شکل طراحی سـواالت، هاي قبل براي آشنایی با هاي سال سواالت آزمون

بـا همکـاري    راسـتا،  در ایـن  تسلط خود بر مواد امتحانی و مطالعه هدفمنـدتر منـابع ضـروري اسـت.    
امیدواریم ایـن مجموعـه کـه در تهیـه آن      اقدام به تهیه و انتشار این مجموعه نمودیم. انتشارات نوآور

ضمن آرزوي  استقبال و رضایت شما عزیزان قرار گیرد.مورد  وقت و دقت نظر زیادي صرف شده است،
خواهشمند است نظرات و انتقـادات سـازنده خـود را در     موفقیت براي خوانندگان و داوطلبان گرامی،

 ارسال بفرمایید. Info@noavarpub.com مورد کتاب به آدرس پست الکترونیکی
محسن حسنی

 
 

 

ون ز ین ر ی و ي بر ن یر م چ ب ر و ن ب بو
تجربه نشاننننااااپپپپذذذذییییرررر ساخته است.استفاده از منابببععع جججااامع را اجتنااب سی،

نوع وو   ششششکل طراحی سـواالتههههاااايييي قققبببلللل ببببررررااايييي آآآآشششنایی با هاي سال زمون
در ود بر مواد امتحااننننیییی وووو مطططااللعععه هددددفففمنـدتر منـابع ضضضضــــررروري اسـت.    

ااممممییدواریم ایـن مجاقدام به تههییییهههه  وو انتتتششششاار این مجموعه نمودیم.  نوآور
استقبال و ررضضضضاااایت شما عزیزانمممموووورررردد  قت نظر زیادي صصصصررررفففف شششددددههه ااااسستتت،،

خواهشمند اسسسستتتت نظرات و انتقـابراي خوانندگان و  ددددااااووووططططللللباانننن گگگگرااااممیییی،،
ارسال بفرماییInfo@n@n@n@noaavavavavarprprprpubububub.c.c.ccomomomomب به آدرس پست الککککتتتتررررووووننننیییککککیییی



 
 
 

 بخش اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسمی دادگستري کارشناسی  آزمون
 



رسمی سواالت آزمونهاي کارشناسی 
 1375ال ــس ــري ــــــــتـدادگس

% آن پرداخت و بقیه توسط سهامداران تعهـد  35که  )(یک میلیارد ریال 1،000،000،000ت سهامی مزین با سرمایه شرک –1
در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. حق تمبر سهام این شرکت که بر اساس قانون مالیاتهـا   1/5/1375گردید ه در 

 :باید پرداخت گردد عبارتست از
 ریال  2000،000ب)   ریال  700،000الف) 

 د) هیچکدام   ریال   1،300،000ج) 
بابت فعالیت تولیدي واقع در کرج کـه پروانـه    1374رکت سهامی سهند متعلق به بخش خصوصی در عملکرد سال ش –2

ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده است و همچنـین در   25،000،000برداري آن توسط وزارت صنایع صادر گردیده  بهره
ال اجاره ملک دریافت کرده است در صورتی که دفاتر شـرکت  ری 8،000،000ریال سود بانکی و مبلغ  10،000،000سال مزبور 

  :عیناً توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده باشد در آمد مشمول مالیات براي محاسبه مالیات عبارتست از
   الیر000/000/41) 2   الیر000/000/43) 1
 الیر 000/000/26) 4   الیر 000/000/31) 3
ریال  زیان ابـراز نمـوده بـود کـه حـوزه مالیـاتی مبلـغ         30،000،000مبلغ  73شرکت سهامی میعاد در عملکرد سال  –3

ریال درآمد مشمول  36،000،000خود مبلغ  74ریال آن را پذیرفته است. این شرکت در تراز نامه عملکرد سال  24،000،000
ریال  45،000،000برگشت هزینه درآمد مشمول مالیات سال مزبور را  مالیات ذکر کرده است. حوزه مالیاتی با قبول دفاتر و
 باشد؟ می 74قابل استهالك از درآمد سال  73تشخیص داده است. چه میزان از زیان عملکرد سال 

 ریال  15،000،000ب)   ریال  10،000،000الف) 
 ریال  8،000،000د)    ریال 12،000،000ج) 

 :تهاي دولتی از نظر مقررات مالی و معامالتی تابععمرانی شرکهاي  اجراي طرح –4
 الف) مقررات مالی داخل شرکتهاست.

 ب) اساسنامه شرکتهاست.
 ج) قانون دیوان محاسبات.

 د) قانون محاسبات عمومی کشور وسایر قوانین و مقررات عمومی دولت است. 
 و موسسات دولتی انجام مزایده در مورد معامالت متوسط: ها  در وزارتخانه – 5

 پذیرد.  الف) به بیشترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش انجام می
 پذیرد.  ب) با حراج انجام می

 پذیرد. ج) با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می
 پذیرد. می د) به کمترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام

:مفهوم تامین اعتبار در دستگاه دولتی یعنی– 6
دولـت بـه تصـویب مجلـس     هـاي   الف) مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجراي برنامـه 

 رسد. شوراي اسالمی می
 ر نشده است.قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتباري براي آنها منظوهاي  ب) بدهی

صنایع صادر گردیده  25252525ت 0،0،00000000 یریریریالالالال درآمد مشمول مالیات ابراز  0،0،0000000،
لبلبلغغغغ ییال اجاره ملکلکلکلک دریافت کرده است درریری000،،8،8،88،000سود بانکی و م

مالیات براي محمحمحمحااسبه مالیات عبار مممشموووولللل آمدددد د دددرررر یرفته شده باشد
ییییااااللللیر000/000/41) 22
ییااااللللیر 000/000/26) 4

غلغلغ  7737373 عملکرد سال  ریال  زیان ابـبـبــرررراز نمـوده بـود3303030،0،0،00000،0،00000مبمب
همهمهه ع عململململکرکرکرد سالللل نانانانا دردردردر تتترارارارازززز 000،خود مبلغ 74444فته است. این شرککتتتت

مالیات ساه مالیاتی با قبول دفاتر و ددردردرآمآمآمآمد مشمول هزهزهزهزینینینینهههه بربربربرگشگشگشگشتتتت
درآمد سال73ن از زیان عملکرد سال  اساسااستهتهتهالالالكالك از بامی74قابلللل

ررریال  000000000،0000،،،1555بببب)))) 
ررییییاالللل  0000000000،000000،،8888ددد)))) 

:ککتهاي دولتی از نظر مقررات مالی و معامالتی تابعشرک
کتتتههههاااسسسستتتت...
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 ج) اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه معین. 
 دستگاه اجرایی ضروري است. هاي  د) تعیین و انتخاب کاال و خدمات که تحصیل و یا انجام آنها براي نیل به اجراي برنامه

شـده   ا به نسبت مساوي تقسـیم مـی  شریک بوده اند ولی سود بین آنه 1و  2شرکت نسبی الف و شریک   به نسبت   – 7
دهـد چـه    ریال بدهی وجود دارد که داراییهاي شرکت کفاف پرداخت آن را نمـی  12،000،000است. شرکت مذکور منحل و

 ریال بدهی دارد وصول نمود؟  50،000،000مبلغ میتوان از شریک اول که بیش از 
 ریال  8،000،000ب)   ریال 6،000،000الف) 

 ریال  12،000،000د)   یالر 10،000،000ج) 
 آن دسته از موسسین شرکتهاي سهامی که آورده غیر نقدي دارند باید:  –8

الف) قبل از اقدام به مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستري را در مورد ارزیـابی آورده غیـر نقـدي در    
 اختیار مجمع عمومی بگذارند. 

عمومی موسس و قبـل از تشـکیل مجمـع عمـومی مـذکور نظـر کتبـی کارشـناس رسـمی          ب) بعد از اقدام به دعوت مجمع 
 دادگستري را در مورد ازریابی آورده غیر نقدي در اختیار مجمع عمومی بگذارند.

ج) بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس و قبل از ثبت شرکت نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستري درمورد ارزیابی آورده  
 یار ثبت شر کتها قرار گیرد. غیر نقدي در اخت

 د) ارزیابی آورده غیر نقدي توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها صورت گیرد.
در شرکت سهامی خاص در موقعی که سلب حق تقدم از سهامداران نسبت بـه سـهام جدیـد مطـرح باشـد مـوقعی         –9

 تواند تصمیم گیري شود که: می
 یص به آنها در نظر گرفته شده است به مجمع عمومی معرفی شوند.الف) شخص یا اشخاصی که سهام جدید براي تخص

 ب) سلب حق تقدم در گزارش هیأت مدیره ذکر شود.
ج) گزارش هیأت مدیره علل سلب حق تقدم را توجیه کند و گزارش بازرس قانونی حاکی از تأیید عوامل و جهات ذکـر شـده   

  .باشد
 ازرس قانونی قرائت شده باشد.د) نیازي به اجراي موارد فوق نیست و گزارش ب

هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود:–10
 گذشته شرکت ندارد.هاي  الف) تعهدي نسبت به بدهی

 قبلی شرکت مختار است.هاي  ب) درپذیرش یا عدم پذیرش بدهی
 باشد. میشرکت مربوط به قبل از ورود متناسب با سهم سرمایه خود هاي  ج) مسئول بدهی
 خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است.هایی  د) مسئول بدهی

 :معامالت غیر منقول  –11
 شود.  الف) تجاري محسوب می

 شود. ب) تجاري محسوب نمی 
 شود. ج) در صورتی که متعاملین هر دو شرکت تجاري باشند، تجاري محسوب می

 شود.   ي باشد تجاري محسوب مید) در صورتی که یکی از متعاملین شرکت تجار
مدیران و مدیر عامل شرکتها در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقـررات قـانون یـا اساسـنامه یـا        –12

 مصوبات مجمع عمومی:  
 .باشند الف) به تنهایی مسئول می

 باشد.  ب) فقط مدیر عامل مسئول می

ورع ی و ع ج یل ز ل ب و س و ی و
ی آورده غیر نقدي دررر  اااخخختتتیااار مجمع عممووووممممیییی بگذارند.

ومی موسس و  ققققبببلللل ااااززز ثثثببببتت ششششرررککککت نظر کتبی ککککاااارررشناس رسمی دادگ
 کتها قرار گیرد...  

وسط کارشناس ادداااارررهههه ثبتتتت شرکتها صورت گیرد.
سهسهسهسهامداران نسبتتتبت بـه سـهام جد تقتقتقتقدمدمدم ا ااززز  در موقعی که سسسسلبلبلبب ح حقققق

که:
صصصصییییصصصص بببهههه  آآآنننههههاااا دددررر ننظظظظرررر گگررفتتتهههه ششششده است به مجمعسهام جدید براي تخخخصصصص

ش هیأت مدیره ذکر شود.
 سلب حق تقدمم را تتووووججججییه کند و گزاررشششش بببااااززززررررسس قانونی حاکی از تأیید

بباازرس قااانوووننننیییی  قققرااائئئئتتتت  شششدددده  ببببااااششششددد. نیست و گزارش ب
ششوشوشوددد:د: خاخاخاخللل دودودود د ضتضاامامامنینینینی موج رردردر شرکت  ضضامامنننن

  گگگگذذذذششششتتتتهههه  شششرررکککتتتت ندداااررررد.هااايييي  
استهايبده مختار شرکت قققبلللل
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 کند. ج) دادگاه مسئول را تعیین می
 باشند و نسبت مسئولیت توسط دادگاه تعیین میگردد. منفرداً یا مشترکاً مسئول مید) 
 گردد؟ حساب وجوه هدایا براي مصارف خاص به کدامیک از طرق فوق نگهداري می –13

رایـی  الف) در حسابهاي دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر منافع و ماهیانه همراه با سایر حسابها به وزارت امور اقتصـادي و دا 
 .شود ارسال می

 ب) در حسابهاي دستگاه اجرایی تحت عنوان سر فصل معین و ماهیانه. 
 شود. ج) در دفاتر بطور جداگانه ثبت و همه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال می

 سد.ر د) در دفاتر به طور جداگانه ثبت و هر شش ماه یکبار به تایید باالترین مقام دستگاه اجرایی می
 ثابت و استهالك آنها به شرح ذیل در حسابها ثبت میگردد. هاي  در سیستم حسابداري دولتی اقالم دارایی  –14

 الف) در حسابهاي مربوطه ثبت و نهایتاً داراییها و استهالك مربوطه در صورتهاي مالی منعکس میگردد.
د. گرد ب) داراییها در حسابها ثبت میگردد و استهالك آنها ثبت نمی

 شود. منعکس میها  گردد ولی در حساب هزینه ثبت نمیاي  ج) داراییها و استهالك آنها در حسابهاي سرمایه
 د) هیچکدام 

منظور از امتیـاز برتـري   ( ؟کدامیک از عوامل زیر وجه امتیاز حسابداري دولتی با حسابداري موسسات بازرگانی است –15
 . )باشد نیست بلکه تفاوت می

 د) همگی  ج) درآمد  ) مدیریت ب الف) هدف 
خواهد بهاي پرداختی بابت خرید ساختمان اداري خـود را ثبـت دفـاتر مـالی نمایـد از کـدام        یکدستگاه دولتی می –16

 باید استفاده شود؟ها  سرفصل
 صندوق بستانکار بدهکار  –الف) داراییهاي ثابت
 بستانکار  –بانک  بدهکار –ب) حساب داراییها
 بستانکار –بانک پرداخت  بدهکار–قطعی ج) حساب هزینه
 بستانکار –سرمایه  بدهکار –د) حساب اموال

براي ثبت حساب دولتی در دفاتر حسابداري کدام یک از سرفصلهاي زیر پس از تصویب بودجه و ابـالغ آن بـدهکار     –17
 میگردد؟

 ب) درآمد پیش بینی شده   الف) مازاد تخصیص نیافته
 چ کدام د) هی   ج) اعتبارات 

 باشد؟  اعتبارات بودجه دولت شامل چند ماده از مواد هزینه می  –18
 د) هیچکدام       ماده 19ج)  ماده  18ب)   ماده 12الف) 

مورد نظر حسابرسی موافقت ننمایند و در نتیجـه رسـیدگی بـه    هاي  چناچه مدیران شرکت در مواردي با انجام روش –19
فرض کنید موارد مذکور داراي اثرات (بایست:  نگردد این قبل موارد میپذیر  حسابرس امکانبعضی از اقالم با اهمیت براي 

 اساسی در صورت مالی نباشند).
 الف) بعنوان محدودیت رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شود.

 ب) بعنوان عدم توافق گزارش حسابرسی مشروط شود.
 ریت درج شود. ج) مورد بعنوان نکات ضعف مدیریت در نامه مدی

 د) حسابرس باید گزارش عدم اظهار نظر ارائه نماید.  
مدیریت شرکت از ارسال درخواست تاییدیه براي حسابهاي بدهکاران  و حسابهاي بـانکی جلـوگیري نمـوده اسـت      -20

ی ب ه ه و ر ری
منعکسها   گگردددد وووللللیییی در حساب هزینهثثثبتت نمیااييي  ر حسابهاي سرمایه

حححسابداري موسساساساسات بازرگانی است ب بااا ببابابددداداريريريري دددوولللتتی وجه امتیاز حس
 .

د) همگیجججج)))  ددددررررآآآمد ) مدیریت ب
خخخخـود را ثبـت دف سسساساختمان اداريييي خخ خ خریریریریدددد بابابابابتبتبتبت واهد بهاي پرداختیییی

؟
صصصصننننددددووووقققق  بببسستتتتااااننننککککااار 

ببببسستتتتااااننننککککار  ––بانک
ببسسسستتتتاااانکار ––––ببااننننکککک پپپپرررردددداخخختتتت هکار

ببسسسستتااااننننککککااااررر ––––سسسسررمااایییهههه
زازاز ت تتتصصوصوصویبیبیبیب پ پسسسس ززز زییریریر ياياياي هلهلهله سسرسرسرفصفصفصفص کککیک اززز ک ک ک کددام  ييريري دفدفااتاتاتر حسابدا یییی د درررر

شده بین پیش درآمد ب)
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 نماید؟ حسابرس در گزارش خود این موضوع را به چه ترتیب عنوان  می
نمایـد و گـزارش خـود را ارائـه      دارك موجود که حاکی از اشکال عمده نبوده اکتفـا مـی  الف) به موضوع رسیدگی و اسناد و م

 کند. می
ب) با بررسی سوابق وصول مطالبات در سال بعد و اسناد و مدارك و صورتحسابهاي بانکی در سال جاري و سال آتی اگـر بـا   

 . کند اشکال عمده برخورد نماید موضوع را در گزارش حسابرسی خود عنوان می
 ج) موضوع داراي اهمیت بوده و موجب صدور گزارش یا اظهار نظر منفی(مردود) میگردد. 

د) موضوع داراي اهمیت بوده و به دلیل محدودیت رسیدگی موجب صدور گزارش حسابرسی بصورت عدم اظهار نظر خواهـد  
 شد.
اري داشـته باشـد و موضـوع در    در صورتی که شرکت مورد رسیدگی در طی سال مورد رسیدگی تغییر روش حسابد –21

 یادداشتهاي پیوست صورتهاي مالی افشا شده و حسابرس نیز تغییر روش مذکور را منطقی بداند در گزارش حسابرسی: 
 گردد.  الف) تنها با ذکر موضوع در یادداشتهاي پیوست اکتفا می

در پاراگراف میانی گزارش حسابرسـی درج  ب) در استاندارد گزارشگري بصورت دو پاراگراف موضوع بصورت پاراگراف خبري 
 میشود. 

 ج) در استاندارد گزارشگري تغییر روش در بند اظهار نظر بایستی تصریح و تایید شود.  
 د) در بند اظهار نظر موضوع مورد اشاره قرارگیرد.

در صورت حقـوق و   کدام روش بهترین راه است براي اینکه حسابرسان اطمینان حاصل کنند که هر نام منعکس شده –22
 دستمزد به یکی از کارکنان واقعی شرکت تعلق دارد؟

الف) بازدید از کارگاها و تایید هریک ازکارکنان از طریق مطابقت با کارت شناسایی آنها. 
 حقوق و دستمزد توسط شرکت را بطور سرزده نظارت کنند. هاي  ب) توزیع چک

 ج) رسیدگی به مدارك کارگزینی از لحاظ دقیق و کامل بودن. 
 مالیاتی بامدارك حسابداري.هاي  د) رسیدگی به مطابقت، نام کارکنان مندرج در اظهارنامه

حسابرس مستقل در رسیدگی به حساب سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها به کدامیک از روشهاي رسیدگی بـه   –23
.... عمل میکنند....اسناد و مدارك خرید

 الف) بررسی صورتهاي مالی در شرکتهاي سرمایه پذیر. 
 و مشاهده اوراق سهام.پذیر  ب) بررسی صورتهاي مالی شرکتهاي سرمایه

 ج) اوراق سهام مذکور. 
 د) اخذ تاییدیه از شرکت سرمایه پذیر. 

حسابرس مستقل شرکت سعید، هنگام تطبیق اطالعات مندرج در پاسخ تأییدیه بانکهـا بـا دفـاتر شـرکت متوجـه       –24
شود که کارمزد وام دریافتی که مبلغ قابل توجهی دارد در حسابها انعکاس نیافته است این موضوع چگونه در گـزارش   می

 حسابرس مستقل گزارش خواهد شد؟
 داخلی درج خواهد شد.هاي  الف) درگزارش نکات ضعف کنترل

ب) در صورتیکه شرکت از انعکاس مبلغ فوق در حسابها خودداري کند موضوع به صورت بنـد شـرط در گـزارش حسابرسـی     
 انعکاس یافته و اظهار نظر مشروط خواهد شد.
 ج) درج به صورت بند شرط و عدم اظهار نظر. 

 بعد از تاریخ تراز نامه درج خواهد شد.هاي  د) در یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی بعنوان رویداد
در سود و زیـان سـهیم هسـتند در تـاریخ      2-3-5داود، مهدي و حمید در یک شرکت تضامنی به ترتیب به نسبت  –25

ی پیو ي ره
در پاراگراف میبصورت دو پاراگرافف ممموووضضضوع بصورت پپاااارررااااگگگگررررااف خبري 

غییر روش در بنننندددد اااظظظظهاررر ننظظظر بباییییسسسستی تصریح و تاااییییییییدددد شود.  
مورد اشاره قرارگیییرررردددد...

دندد ک کککه هر نام منعکس رسرسرسسانانانان ااااططمطمطمینینینیناانانان حاصل کن حسحسحسحسابابا ست براي اینکهههه
قلققق دددداراراراردد؟د؟ واقعی شرکت تع

د هریک ازکارکنان ازز ططططرررریییقققق مممططططاااابببققققتتتت  ببببااا ککککااااررررتت ششششننننااااسسایی آنها. 
دستمزد توسط شرکت را بططططووررر  سسرررززززدددهههه ننظظظظااااررررتتتت کنند. 

زینی از لحاظ دقییق وووو  کککامل بودن. 
ممااااللللییییااااتتتییی ببباااممممددددااااررركككك  حححسابداري.ههههايييي   کارکنان مندرجججج  ددرررر ااظظظظههههاااررننناااامممههه

ش ش ششررکرکتها به کدامی ساساساسایریریر س س سهاههاهاممم دردردردر سیدگی به حساب سرمایه گذگذگذگذااراراريي
ممم میییکیکنننننننند. للململ

درر  ششششررررککککتتتتههههاااايييي سسرررمممااااییییهه پذذذذییر. 
سرمااایه سهامپذیررکتهاي اوراق مشاهده و
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 :اسفند همان سال به شرح زیر است 29گیرند. ترازنامه شرکت در تاریخ  پایان سال مالی تصمیم به انحالل می
 

 /29/12ترازنامه در تاریخ 
 

 :بدهیها و سرمایه                                                                          :داراییها
 60،000      :بدهیها50،000 )صندوق(وجه نقد 

 240،000        :سرمایه                                                  250،000سایر داراییها 
 80،000    داود            

 90،000    مهدي       
  70،000     حمید               

  300،000   جمع      300،000 جمع
و تمام وجه نقد موجـود در صـندوق تقسـیم     .ریال بفروش میرسد و کل بدهیها پرداخت میگردد120،000در این تاریخ داراییها بمبلغ 

 به هر یک از شرکا چند ریال میرسد؟ ،میشود
 حمید  مهدي  داود جواب 

1 15،000 51،000 44،000 
2 40،000 45،000 35،000 
3 55،000 33،000 22،000 
4 60،000 36،000 24،000 

ریال کمتر از واقع ارزیابی شده است اگر زیان در سـال مـالی مـذکور     90،000موجودي کاال در پایان دوره مالی مبلغ  –26 
 ریال باشد. سود یا زیان چند ریال خواهد بود؟  48،000بدون توجه به اشتباه مزبور 

 ریال  42،000ب) سود    ریال 42،000الف) زیان 
 ریال  138،000د) زیان   ریال  138،000ج) سود 

نرخ تبدیل در حالی که شرکت ایرانی میخواهد حواله بانکی صادر شده به نام خود به پول خارجی را به ریال تبـدیل   -27
 کند.  عبارتست از: 

 ب) نرخ مدت دار    الف) نرخ روزانه فروش
د) نرخ متقابل  ج) نرخ روزانه خرید

% سرمایه مندرج در ترازنامـه پایـان سـال بـراي     6قرر است معادل در یک شرکت تعاونی مصرف معاف از مالیات، م -28
پاداش به کار انداختن سرمایه اعضاي تعاونی از یکطرف به حساب هزینه و از طرف دیگر به حساب شرکاء عضو (اعضا) بـه  

 نسبت سرمایه در جریان آنان منظور گردد اطالعات زیر در دست است:
 عنوان فوق از سال گذشته انتقالی دارد که قرار است بین اعضاي فعلی تقسیم شود.ریال تحت  15،000این شرکت مبلغ  -
 اعضاي شرکت از سال قبلی تا پایان سال مورد عمل تغییر نکرده و فقط سرمایه آنان اضافه شده است. -
بصورتیکه در پایان سال ماه سال مورد عمل ماهیانه یک میلیون ریال اضافه شده  12سرمایه شرکت هر ماهه بترتیب در  -

ریال گردیده است. براي احتساب پاداش بکار انـداختن سـرمایه هـر یـک از اعضـا از       20،000،000سرمایه شرکت بالغ بر 
 زیر باید استفاده نمود؟هاي  کدامیک از نرخ

 د) هیچکدام %5ج)  %8ب)  %7الف) 
سود نشان دهنـده کـاهش   اي  ی نمودار مقایسهدر شرکتی فروش در چهار سال گذشته روند صعودي داشته است ول -29
 گیرد؟ باشد. به نظر شما کدام یک از موارد زیر مورد توجه قرار می می

 گیرد. فروش مورد رسیدگی و توجه قرار میهاي  الف) نرخ

پپپ پرررداخت میگردد120،0 دبدبدبدهیهیهیههاهاها دسد و و و کک ککلللل و تمام وجه نق.ریال بفروش میر
 ریال میرسد؟

ممممهدهدهدهدييداداداداوودود
15555،0،000000051111،0،00000
40،0،0،0، 000455،،0،000000
55555،0،0، 000003333،0،000
60060،0،0، 0000003666،0،00، 00

909099دوره مالی مبلغ  ش شده است اگر ز 0،0،00000، یبییی کمکمکمکمترترترتر از واقع ارزیا رررییایایالللل
ریریریریالالالال خوواواواهدهدهدهد بود؟  48،000 چنچنچنچندددد یایایایا ز زززیایایایانننن ریال باشد. سوسوسوسوددد

ریال  00000000،،422بببب)))) سسسسووووددد  
ریال  138،0000د) زیااانننن 

ب ب به نام خود به پول ردردردر ش ش ش شدهدهدهده صصاصاا بابابابانکنکنکنکیییی وحوحوحوااالهههه هاهاهاهدددد یمیمیمیخوخوخوخو  شرکت ایرانیییی

ببب) ننررررخخخخ ممددتت دار 
ددد)))) نررررخخخخ متتتتققققابلللل

ازازازاز مالیات، م % سرمایه مندرج در تر6ممقرر است معادل مصرف معافففف
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 گیرد. در بهاي تمام شده کاالي فروش رفته مورد توجه قرار میاي  جاري وسرمایههاي  ب) جابجایی هزینه
 گیرد. گذاري موجودي پایان دوره مورد توجه قرار می ج) ارزش

 گیرد. تواماً مورد توجه قرار میها  د) چگونگی محاسبات قیمت تمام شده کاالي فروش رفته و ارزیابی موجودي
خود را از سال بعد از خرید به روش مجموع سنوات در چهـار  هاي  موسسه تاکسی سرویس تندرو استهالك اتومبیل -30

بمنظور خریـد یکدسـتگاه    74دارد. در شهریور  سبه و آنرا در حساب سود و زیان و ذخیره استهالك ملحوظ میسال محا
 1/7/72ریـال و   20،000،000بمبلغ  1/6/71خود را که در تاریخ هاي  ریال سه دستگاه از اتومبیل 50،000،000اتومبیل بمبلغ 

یال خریداري کرده بود بترتیـب بمبـالغ ده میلیـون ریـال و بیسـت      ر 40،000،000بمبلغ  1/6/73ریال و  30،000،000بمبلغ 
 میلیون ریال و سی میلیون ریال فروخته است. از این بابت چه مبلغ به حساب سود و زیان خود منظور خواهد نمود؟

 ریال سود 4،000،000ب)   ریال زیان 2،000،000الف) 
 ریال زیان 4،000،000د)   ریال سود 6،000،000ج) 
 بشرح زیر وجود دارد:هایی  براي تولید یک قطعه منفصله چهار روش تولید با هزینه -31

 4روش  3روش  2روش  1روش شرح
 500 1000 1200 2100 متغیر هر واحد به ریالهاي  هزینه

 14،000،000 12،000،000 9،000،000 8،000،000 ثابت ماهیانههاي  هزینه
 این قطعه تولید نماید چه روشی از تولید مناسب است؟ از 5000چنانچه شرکت بخواهد ماهانه 

 4د) روش  3ج) روش  2ب) روش  1الف) روش 
ریال است. این شرکت در اولین سال فعالیت خود  10،000کند و نرخ فروش هر واحد  شرکت یکنوع محصول تولید می -32

هـاي   در جریان ساخت پایان دوره نـدارد، هزینـه   رساند. موجودي واحد آنها را به فروش می 80،000واحد تولید و  100،000
 سال اول بشرح زیر است:

 هزینه متغیر هر واحد ثابتهاي  هزینه شرح
 ریال 2000 - هزینه مواد اولیه

 ریال 1250 - هزینه دستمزد مستقیم
 ریال 750 ریال 120،000،000 هزینه سربار ساخت
 ریال 1000 ریال 70،000،000 هزینه اداري و فروش

 مستقیم (متغیر) چند میلیون ریال است؟هاي  با توجه به اطالعات فوق، سود شرکت در سال اول بر اساس هزینه
 330د)  234ج)  210ب)  114الف) 

نماید. قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی را  واحد مصرف می 3000شرکت تولیدي الف از یک نوع مواد اولیه ماهیانه  -33
 75نماید. این شـرکت در اول سـال    با روش میانگین متحرك در پایان هر ماه بحساب قیمت تمام شده محصول منظور می

 یال موجود دارد. خریدهاي سه ماهه اول سال شرکت بقرار زیر است: ر 1500واحد از مواد به قرار هر واحد  4000مقدار 
واحد نرخ هـر   5000خرداد  -ریال 1900واحد نرخ هر واحد  3000اردیبهشت  -ریال 2100واحد نرخ هر واحد  2000فروردین 

 -ریال 1960واحد 
 کدامیک از ارقام زیر است؟ 1375نرخ مواد موجود در اول تیر ماه 

 د) هیچکدام ریال 1950ج)  ریال 1900ب)  لریا 1850الف) 
 رساند. اطالعات مربوط به محصوالت بشرح زیر است: شرکت زاگرس سه نوع محصول تولید و بفروش می -34

 محصول ج محصول ب محصول الف شرح
 9000 60003000 قیمت فروش هر واحد ریال
 7000 40002000 هزینه متغیر هر واحد ریال

 چنانچه مبالغ فروش سه محصول با هم برابر باشند، یعنی هر یک از محصول یک سوم از کل فروش شرکت را تشکیل دهند و 

زی ب ی و روش ر رییچه وجو زیر رح ب
3روش 2222روشششش1روش 
210012001000

8،000،0009،000،0000012،000،000
است؟از500 ساسسسبببب این قطعهه ت تت تولولولولید نننمامامایید چه روشی از تولید من

د) روش3ججج) ررووش 2ب) روش 
حاحاححد  تولید می و و وو رهرهر اااساست. این شرکت 10،000کند وو ن نننرررخرخ فرورورووشششش ریالللل

میمیمی  موموموموججوجوجوديواحد آنها را به فرورورووشششش دندندد.... ججرجرجریان ساخت پایانررررسساساسا دررر

هاثاثاثابتبتبتبتهاهاهاهاييييهزینهنه
---
--

لالالل00000،،121212120،00000،0،0 رریری
707077 ،0000 للالال000، رری

هنههنه ساسسساسااسس هههزیزیزی ب ب برر س سسالالالال ااااولولول دردردردر يايايي  شرکرکرکرکتتتت ر ررریایایایاللهه میلیلیلیلیووونون نچننندددد (((م(متغتغتغتغیریریریر)))) مستستستستقیمم
330د) 234ج) 210ب)


