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 1- كدام يك ازاصول حسابداري بيشتر تحت تاثير پديده تورم قرار دارند؟ 75. 

 

تحقق درآمد ( 4تطابق(3      افشا(2بهاي تمام شده( 1    

 2- ضرورت ايجاد فرض تعهدي ناشي از كدام فرض مي باشد ؟ 75. 

 

( تفكيك شخصيت 4( دوره مالي   3( واحد پولي   2( تداوم فعاليت    1  

 3- شناسايي منافع آتي به عنوان دارايي و تعهدات آتي به عنوان بدهي ناشي از كدام فرض حسابداري مي باشد ؟ 1

( شناخت 4( واحد پولي    3( تطابق     2( تداوم فعاليت      1  

 4-فرض تداوم فعاليت را به اختصار در چند سطر توضيح دهيد ؟ 1.5

 

ئمي موجودي كاال استفاده .شركت از سيستم ثبت دااطالعات زير مربوط به خريد و فروش كاال شركت بازرگاني مشگين مي باشد  -5

 براي ارزيابي موجودي كاال استفاده مي كند .رويدادهاي ما لي زير براي شهريور ماه به شرح زير مي باشد    FIFOمي كند و از روش 

 ريال  1000واحد به نرخ هر واحد 200موجودي اول دوره  1/6

 ريال به صورت نقد  1100واحد به نرخ هر واحد  300خريد كاال به تعداد  5/6

 3/10 -30ريال به صورت ن/ 1200به نرخ هر واحد واحد  300خريد كاال به تعداد  10/6

 10/6پرداخت مبلغ خريد نسيه تاريخ  15/6

 ريال به صورت نقد    2200واحد به نرخ هر واحد  600فروش كاال به تعداد  20/6

 واحد به شركت  20برگشت از فروش توسط مشتريان به شركت به تعداد  25/6

 ريال به صورت نقد   2200رخ واحد به ن 50فروش كاال به تعداد  28/6

 5.5 مطلوب است

 انجام ثبت هاي الزم در دفتر روزنامه شركت ) تهيه كارت انباراختياري  مي باشد( -1

 تهيه قيمت تمام شده كاالي آخر دوره  -2

   ريال باشد  100000تهيه صورت سود و زيان اگر هزينه هاي عملياتي برابر با  -3



% مي باشد . سود سهام پيشنهاد شده  6ريالي  2000سهم ممتاز  200ريالي و  1000سهم عادي  1000شركت نسترن داراي  -6

ريال مي باشد .  سود سال قبل معوق مي باشد .مطلوب   150000ريال و سود اعالم شده توسط مجمع  200000توسط هيئت مديره 

 3.5توجه به مفروضات زير است تعيين سود تقسيمي هر سهم ممتاز و عادي با 

 سهام ممتاز با سود انباشته و با حق مشاركت كامل در باقي مانده سود باشد   -1

 باشد   %8سود انباشته و با مشاركت جزيي حداكثر تا سهام ممتاز بدون  -2

ي كرده است .  ريال پذيره نويس 1500ريالي را به صورت تعهدي به قيمت هر سهم  1000سهم عادي  2000شركت شهريار  -7

تمام سهامداران به  1/6/80پرداخت كرده و مابقي در تعهد آنها باقي مانده است . در تاريخ 80/ 1/1% مبلغ را در تاريخ 35سهامداران 

سهم به تعهد خود عمل كردند و شركت براي آنهايي كه به تعهد خود عمل نكرده اند پس از كسر هزينه هاي فروش  400استثناي 

 ريال مبالغ پرداختي آنها را برگشت داده است  40000لغ مجدد به مب

    3.5مطلوب است انجام ثبت هاي الزم در دفتر روزنامه

 1.5سود سهمي يا سهام جايزه را به اختصار توضيح دهيد ؟  -8

 

 

 

 

 

 

 

 )) ما زمان را تلف نمي كنيم زمان ما را تلف مي كند (( 

 داشتن خود كرد اما مي توان محبوب ديگران شد (( )) نمي توان ديگران را مجبور به دوست 

 

 

 

 

 موفق و شاداب باشيد                                                                                                                                   

 زينالي                                                                                                                                              

 نمره 18بارم  جمع                                                                                                                                    


