
 ( در تاریخ تحصیل سرمایه گذاری، به چه دلیل سرقفلی تلفیقی ایجاد می شود؟

بهای پرداختی کمتر از ارزش منصفانه باشد. (1  

بهای پرداختی بیشتر از ارزش منصفانه باشد.  (2  

بهای پرداختی کمتر از ارزش دفتر باشد. (3  

بهای پرداختی بیشتر از ارزش دفتری باشد. (4  

 

تلفیقی در تاریخ تحصیل، چقدر است؟سرقفلی  (  

1) 323  

2) 122  

3) 212  

4) 152  

 

هنگامی که شرکت سرمایه گذاری دارای نفوذ موثر و قابل مالحظه بر شرکت سرمایه پذیر است شناسایی  (

 درآمد توسط شرکت سرمایه گذاری چگونه صورت می گیرد؟

مایه گذار سهم خود را از سود شناسایی می نماید.در زمان گزارش سود توسط واحد سرمایه پذیر، واحد سر (1  

در زمان توزیع سود سهام واحد سرمایه پذیر، واحد سرمایه گذار سهم خود را از سود سهام شناسایی می  (2

 نماید.

در زمان تصویب سود سهام توسط واحد سرمایه پذیر، واحد سرمایه گذار سهم خود را از سود سهام شناسایی  (3

 می نماید.

در زمان تصویب سود سهام توسط واحد سرمایه پذیر، واحد سرمایه گذار سهم خود را از سود شناسایی می  (4

 نماید.

 

 ( کدامیک از موارد زیر سرمایه گذاری بلند مدت محسوب نمی شود؟



سرمایه گذاری های که برای مدت نسبتا طوالنی نگهداری شده است. (1  

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته. (2  

سرمایه گذاری هایی که با قصد استفاده مستمر نگهدای می شود. (3  

.سرمایه گذاریی های که جهت تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط واحد تجاری موجود انجام می شود (4  

 

 ( کدام یک از موارد زیر در مورد سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار صحیح نیست؟

وجود بازار فعال (1  

قیمت اعالم شده قابل اتکا باشد. (2  

در عمل مفهوم سریع المعامله در بازار برای واحدهای تجاری مختلغ یکسان است. (3  

بتوان با استفاده از قیمت اعالم شده معامله نمود. (4  

 

ند مدت کدام یک از گزینه های زیر است؟، دوره تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بل15طبق استاندارد  (  

سال 3 (1  

سال 5 (2  

سال 1 (3  

سال 5الی  3 (4  

 

سرمایه گذاری سریع المعامله جاری به چه مبلغی در ترازنامه منعکس می شود؟ (  

فقط به ارزش بازار (1  

فقط به خالص ارزش فروش (2  

ارزش بازار یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (3  

خالص ارزش فروش یا اقل بهای تمام شده و خالص ارش فروش (4  

 



وجوه دریافتی از شرکت بیمه بابت خسارت وارده به داریی های غیر جاری و وام اعصایی به کارکنان واحد  (

 تجاری به ترتیب در کدام بخش صورت جریان وجوه نقد گزارش می شوند؟

سرمایه گذاری –سرمایه گذاری  (1  

سرمایه گذاری –عملیاتی  (2  

عملیاتی -سرمایه گذاری  (3  

عملیاتی -عملیاتی  (4  

 

کدام یک از اقالم زیر در بخش فعالیتهای تامین مالی صورت جریانهای نقدی گزارش می شود؟ (  

خرید زمین به طور نقد (1  

انتشار اوراق مشارکت به طور نقد به مبلق اسمی (2  

انتشار سهام در قبال تحصیل ساختمان (3  

فروش سرمایه گذاری در اوراق بهادار (4  

 

جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی کدام است؟ (  

1) 055333  

2) 545333  

3) 535333  

4) 425333  

 

 ( جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد در بر گیرنده کدامیک از جریانهای نقدی زیر نیست؟

مالیات بردرآمد پرداختی (1  

پیش پرداخت مالیات بر درآمد (2  



استرداد مبالغ پرداختی بابت مالیات بر درآمد (3  

مالیاتهای پرداختی تکلیفی (4  

 

جریان خالص خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گداری کدام است؟ (  

1) 133533  

2) 1103333  

3) 243333  

4) 035333  

 

یک واحد تجاری در قبال تحصیل ساختمان مبلغی به صورت نقد پرداخت و بابت مابقی بهای خرید، یک فقره  (

سفته صادر و تسلیم فروشنده کرد. در این رویداد، چه مبلغی مشمول فعالیتهای سرمایه گذاری در صورت جریان 

 وجوه نقد می باشد؟

وجوه پرداختی (1  

صفر (2  

بهای تحصیل  (3  

سفته معادل (4  

 

هدف اولیه صورت جریان وجوه نقد فراهم کردن اطالعات مربوط درباره: (  

تفاوت بین سود خالص و وجوه نقد دریافتی و پرداختی مرتبط با آن (1  

توانایی واحد تجاری برای پیش بینی جریان خالص وجه نقد آتی (2  

وجوه دریافتی و پرداختی یک واحد تجاری طی یک دوره مالی (3  

توانایی واحد تجاری برای تامین نیازهای عملیاتی وجوه نقد (4  

 



میلیون ریال است. مانده اول سال و پایان سال  33هزینه بازخرید سنوات خدمت کارکنان در طی سال برابر با  (

میلیون ریال می باشد. در صورت  15میلیون و  23ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان به ترتیب برابر با 

ن وجوه نقد، برای محاسبه فعالیت های عملیاتی به روش غیر مستقیم، سود عملیاتی چند میلیون ریال جریا

 تعدیل می شود؟

افزایش 33 (1  

کاهش 5 (2  

افزایش 5 (3  

کاهش 35 (4  

 

 


