
برون مرزي- كارشناسي و كارشناسي ارشد 

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي
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براي شعبه سياهه25% اگر شعبه از روش قيمت تمام شده استفاده كند و سيستم حسابداري متمركز باشد و كاال به بهاي تمام شده بعالوه 

 ريال و بهاي تمام تمام شده كاالي اول دوره و پايان630,000 ريال ،فروش خالص شعبه 500,000شود ،بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

.ريال باشدبه سواالت پاسخ دهيد200,000ريال و 100,000دوره شعبه به ترتيب 
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.با توجه به اطالعات زير به سواالت پاسخ دهيد

شرح حساب                                               پايان سال   

               

اول سال

حسابهاي دريافتني 100 120

موجودي كاال 180 150

پيش پرداخت هزينه 70 30

حسابهاي پرداختني 250 180

هزينه هاي معوق 25 40

فروش خالص 5200 -

بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 3800 -

500 ريال استهالك200هزينه هاي عملياتي شامل  -
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.با توجه به اطالعات زير به سواالت پاسخ دهيد

ريال باشد و مانده حساب استهالك انباشته ساختمان نيز800,000 و550,000اگر مانده حساب ساختمان در ابتدا و انتهاي سال به ترتيب 

 ريال سود به50,000 ريال با 130,000 ريال و ارزش دفتري 200,000 ريال باشد و ساختماني به بهاي تمام شده 150,000 و 100,000

:فروش رسيده باشد
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:با توجه به اطالعات زير به سواالت پاسخ دهيد

29/12/2X 29/12/1X

مواد اوليه 160 130

كاالي درجريان ساخت 110 125

كاالي ساخته شده 150 200

دستمزد است80% ريال و نرخ جذب سربار 300ريال دستمزد مستقيم 500خريد مواد خام 
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.به سواالت پاسخ دهيد. اطالعات زير از دايره اول شركت الفا در دست است

هزينه هاي توليد طي دوره

12,000مواد 

19,000تبديل 

 واحد200تكميل 80% كاالي در جريان اول دوره 

3,000مواد 

5,000تبديل 

 واحد400واحدهاي اقدام به توليد طي دوره 

 واحد100تكميل 40% كاالي در جريان ساخت پايان دوره 

مواد در ابتداي فرايند توليد وارد مي شود
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.در دست است29/12/91اطالعات زير از شركت سهامي الف و شركت سهامي ب در تاريخ 

شركت الف شركت ب

سرمايه سهام عادي 2,000,000 500,000

صرف سهام 1,000,000 300,000

سود انباشته 3,000,000 200,000

. ريال خريداري مي نمايد1,100,000سهام شركت ب را به مبلغ 80% در اين تاريخ شركت الف 

 سال باشد به سواالت پاسخ دهيد5 ريال بيش از ارزش دفتري باشد و عمر باقيمانده آن 200,000اگر ارزش بازار ساختمان شركت ب 
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