
 :هندریکسون ۱ حسابداری تئوری کتاب سواالت پاسخ از قسمتی

 اول فصل

 ۰۱ صفحه پرسشهای

 ببرید؟ نام را آنها گذاشت مثبت اثر ۳ مالی گزارشگری بر مالیاتی حسابداری-۰

 برسانند. قبول قابل استانداردهای به را شرکتها بهترین عملی و اجرایی روشهای توانستند درآمد بر مالیات قوانین

 شود. حفظ رویه ثبات نوعی و یابند بهبود عمومی حسابداری اجرایی و عملی روشهای که شد باعث امر این

 شد موجب بعدی قوانین و ستقیمغیرم های مالیات قانون در شده گنجانده استهالک روشهای همچنین

 شناسایی صدد در استهالک مورد در نیز و شود منظور و محاسبه )سیستماتیک( منظم روشهای به استهالک

 .کنند استفاده مناسبتری و بهتر روشهای از استهالک هزینه محاسبه برای و برایند بهتر مفاهیم یا و اصول

  

 هم آنها بودن همانند مورد در و متفاوتند هم با مالی گزارشگری و مالیاتی حسابداری که کنید ارائه مثالی-۲

 نمایید؟ ارائه مثالی

 محاسبه وارده اخرین از صادره اولین روش به را کاال موجودی مالیاتی اظهارنامه در شرکتی اگر : شباهت مثال

 .کند استفاده روش همین از باید هم مالی گزارشگری برای باشد کرده

 دوره نخستین در اید برمی صدد در مالیاتی اظهارنامه کردن تکمیل هنگام شرکت که مواردی در : تفاوت مثال

 دیگری روش به مالی گزارشهای در کند کم درامد از استهالک( عنوان )به مبلغ بیشترین دارایی از استفاده های

 .کرد خواهد عمل

  

 ببرید؟ نام را آنها است گذاشته منفی اثرات مالی گزارشگری بر مالی حسابداری-۳

 یک بر مبتی آن اینکه به توجه باشد،بدون قبول قابل مالیاتی های هدف تامین برای که استهالکی روش هر-۰

 .است قبول قابل هم حسابداری های هدف نظر نباشد،از یا باشد حسابداری مناسب تئوری

 باشد کرده محاسبه وارده آخرین از درهصا اولین روش به را کاال موجودی مالیاتی نامه اظهار در اگرشرکتی-۲

 .کند استفاده روش همین از باید هم مالی های گزارش ارئه برای

 از استفاده دوره نخستین در برمیآید درصدد مالیاتی نامه اظهار کردن تکمیل هنگام شرکت که مواردی در-۳

 .شد خواهد عمل دیگری روش به لیما های گزارش کند،در کم ازدرآمد استهالک بعنوان  مبلغ بیشترین دارایی

  



 و گرفته تعلق تعمیرات و نگهداری هزینه کردن گزارش برای ،بنابراین نمیدهد اجازه مالیاتی قوانین که ازآنجا-۴

 روش به استهالک اتفاق حسب بر و رسمی غیر صورت به اینکه مگر ندارد وجود ای قاعده هیچ نشده پرداخت

 .شود منظور تصاعدی

  

 ۰۲ صفحه پرسشهای

 قانونی سند زمانی چه در خرد می شخصی خودرو یک کسی که هنگامی⁄ کنید. تعریف را قانونی سند عبارت-۰

 شود؟ می انجام زمانی چه در فروش اصال⁄ شود؟ می منتقل وی به

 .شود می منتقل وی به قانونی سند       زمان در ⁄است. مالکیت یا حق دهنده نشان که است سندی قانونی سند

 مسئله تواند نمی روش این ولی شود منتقل قانونی سند که شود شناسایی فروش باید زمانی باورند این بر برخی⁄

 .شود صادر باره ان در دادگاه رای که شود می منتقل سند زمانی موارد از برخی در زیرا کند حل سرعت به را

  

 تعیین معیار یک عنوان )به یافتن تحقق بر انداره این تا حقوقی وکالی چرا کنید؟ تعریف را یافتن تحقق واژه- ۲

 اند؟ کرده سود(تاکید کننده

 نتوان که زمانی تا است مطرح گذاری سرمایه مسئله که جایی در زیرا  ⁄شدن انجام معنی به یافتن تحقق واژه

 .داشت نخواهد وجود سود نام به چیزی بخشید تحقق آن به و کرد تفکیک را سود

  

 ۰۴ صفحه پرسشهای

 واژه با ان ایا چیست؟ واژه این از مقصود کنند. می استفاده منصفانه واژه از خود گزارش در حسابرسان-۰

 دارد؟ ای رابطه برند می کار به عادی گفتمان در که منصفانه

 .دارد رابطه بله نشود. تمام دیگر ای عده ضرر به و گروهی نفع یعنیبه

  

 شما که ای شیوه با ایا چیست؟ واژه این کاربرد از مقصود شود. می استفاده صداقت واژه از روزانه گفتمان در-۲

 دارد؟ ای رابطه اندیشید می حسابداری در حقیقت درباره حقیقت درباره

 واقعی و درست انعکاس معنی به حسابداری در دارد رابطه بله ─راستگویی و درستی معنی به عادی گفتمان در

  اعداد

  

 ۰۱ صفحه  پرسشهای

 کنید؟ مقایسه خرد اقتصاد بر مبتنی دیدگاههای با اقتصادکالنرا بر مبتنی دیدگاههای–۰



 سطحی در اقتصادی سنجش معیارهای بر را گزارشگری گوناگون روشهای از ناشی اثرهای کالن: اقتصاد

 .کنند می گزارش کشور اقتصاد سیستم یا صنعت مانند شرکت از تر گسترده

 نشان شرکت سطح در اقتصادی سنجش معیارهای بر را گزارشگری مختلف روشهای از ناشی خرد:اثرهای اقتصاد

 واحد یک عنوان به را تجاری واحد یا  شرکت گیرد می قرار خرد اقتصاد پایه بر که حسابدای تئوری دهد.در می

 .دهد قرارمی توجه مورد اقتصادی

  

 چندان کار ببریم بکار اجتماعی مسئولیت سنجش حسابداری زیرمجموعه عنوان به را سنتی حسابداری اگر-۲

 چرا؟ ایم نکرده نامعقولی

 جز چیزی است( موجه آنها دیدگاه واقع در )و شود می تاکید سهامداران منافع بر ان در که سنتی حسابداری

 می تاکید ذینفع افراد از بیشتری گروههای بر زیرا نیست اجتماعی های مسئولیت حسابداری از مجموعه زیر یک

 .شود

  

 نمایید؟ مقایسه سهامداران عبارت با را ان و کنید تعریف را ذینفع گروههای عبارت-۳

 که برند می نفع و کنند می استفاده مالی صورتهای از که هستند کسانی از ای مجموعه ذینفع گروههای

 -بستانکاران -گذاران سرمایه -سهامداران شامل فعذین گروههای .هستند مجموعه این از  جزئی سهامداران

 دولتی نهادهای -کارکنان

 


