مادة املحاسبة املالية

دور يونيو 2015

دور يونيو سنة 5102

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

االمتحان النهائى

مــادة  :محاسبة مالية
سوف يخصص درجات لوضوح الخط وحسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقلم الرصاص

السؤال األول  02 ( :درجة)
 -1قدمت اليك البيانات التالية من أحد العمالء الذين نقوم بمراجعتهم بغرض التأكد من صحة اثبات ضريبة الدخل وتحديد سعر الفائدة

الفعمى ،فقد بمغ صافى الربح المحاسبى من واقع قائمة الدخل المعدة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية  02مميون ويتضمن بند المصروفات

العمومية واالدارية مبمغ  02ألف جنيه لمخالفة قوانين الحفاظ عمى البيئة ومبمغ  122الف جنيه غرامة عدم التسجيل في هيئة حكومية،

فإذا عممت أن سعر الضريبة طبقًا لقوانين الضرائب ( )%02وأن المخالفات والغرامات المذكورة ال يعترف بها قانون الضرائب كمصروفات

واجبة الخصم

(االجابة تتم في ضوء معطيات السؤال وليس في ضوء معموماتك الضريبية)

 -0قدمت اليك القوائم المالية ألحدى العمالء في  01ديسمبر  0212وقد اظهرت القوائم المالية ما يمى-:
 – 1رصيد أصول ضريبة مؤجمة في  01ديسمبر 0210

 – 0رصيد التزامات ضريبة مؤجمة في  01ديسمبر 0210
 – 0رصيد الضريبة الجارية في  01ديسمبر 0210

 0مميون جنيه

 0مميون جنيه

 0مميون جنيه (تسدد في مارس من العام التالى)
 22مميون جنيه

 – 2صافى الربح المحاسبى من واقع قائمة الدخل المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية
 00مميون جنيه
 – 0فروق مؤقته قابمة لمخصم في المستقبل
 – 6فروق مؤقته قابمة لمسداد في ا لمستقبل
 – 7ال توجد فروق دائمة

 00مميون جنيه

 – 8سعر الضريبة طبقًا لقانون الضرائب ()%22

والمطلوب :

 – 1تحديد رصيد األصول الضريبية المؤجمة في  01ديسمبر 0212

 – 0تحديد رصيد االلتزامات الضريبية المؤجمة في  01ديسمبر 0212
 – 0تحديد مصروفا الضريبة الجارية في  01ديسمبر 0212
 – 2تحديد ضريبة الدخل في  01ديسمبر 0212

 – 0تحديد رصيد الضريبة الجارية في  01ديسمبر 0212
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السؤال الثانى  02 ( :درجة)
أوال :قدمت اليك القوائم المالية االتية والتى اظهرت مايمى:
 – 1صافى الربح المحاسبى

022ر 209جنيه مصرى

 – 0حركة االسهم لمشركة خالل عام 0212
البيــــــــان

0212/1/1

االسهم المصدرة

اسهم الخزينة

رصيد االسهم

822

--

0022

002

0002

0222

0212/0/01

اصدار اسهم جديدة

0212/10/1

شراء اسهم خزينة نقداً

.

0822

022

002

1722

0002

والمطلوب:

 – 1تحديد المتوسط المرجح لالسهم خالل 0212
 – 0تحديد معدل العائد االساسى عمى السهم

ثانيا :قدمت اليك البيانات االتية:

 صافى الربح المحاسبى لعام 0210 -صافى الربح المحاسبى لعام 0212

222ر822ر 1جنيه مصرى
222ر222ر 6جنيه مصرى

 تم توزيع ارباح عمى المساهمين في صورة أسهم  0سهم عادى لكل رصيد سهم عادى قائمفإذا عممت أنه تم توزيع االسهم المجانية في أول أكتوبر سنة  0212وأن عدد االسهم العادية القائمة حتى  02سبتمبر  0212هو 022

سهم.

المطلوب – 1:تحديد المتوسط المرجح لالسهم خالل  0212و 0210

 – 0تحديد العائد عمى السهم األساسى في عامى  0212و 0210

ثالثا :اصدرت احدى الشركات  0222سند قابل لمتحويل إلى اسهم في بداية عام  0212ومدة اجل تمك السنوات  0سنوات وقد كانت
القيمة االسمية لمسند  1222جنيه والفائدة تسدد سنوياً بسعر  ، % 6وكل سند قابل لمتحويل في تاريخ االستحقاق إلى  002سهم عادى
 ،والشركة لها خيار سداد وتسوية تمك السندات القابمة لمتحويل ألسهم اما في صورة أسهم أو في صورة نقدية إذا كان سعر الفائدة عمى

نفس نوع السندات ولكن دون ان تكون قابمة لمتحويل ألسهم هو  ، %9وقد قامت الشركة بتحديد قيمة االلتزام المالى في تمك السندات
بمبمغ  1 828 100جنيه مصرى وقيمة مكون حقوق ممكية بمبمغ  101 878جنيه مصرى.

فإذا عممت ان صافى الربح في سنة  0212هو مميون جنيه وان عدد االسهم العادية القائمة هو 222ر022ر 1سهم  ،فالمطموب:

 – 1تحديد معدل العائد األساسي عمى السهم

 – 0تحديد معدل العائد المخفض عمى السهم.
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سوف يخصص درجات لوضوح الخط وحسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقلم الرصاص
السؤال الثالث  02 ( :درجة)

فى ضوء معيار المحاسبة المصرى رقم  08المخصصات وااللتزامات المحتممة واالصول المحتممة  ،حدد فى ايه من الحاالت يتم

االعتراف بالمخصصات مع ذكر االسباب:
 – 1يمنح احد المصانع عند البيع ضمان لممشترين وشروط هذا الضمان ان المصنع يتحمل تكمفة صيانة او استبدال المنتج نتيجة
عيوب الصناعة لمدة  0سنوات من تاريخ البيع.
 – 0شرك ة بترول تسببت فى تموث االرض التى تقوم فى العمل بها وان تقوم بتطهير المكان إذا كانت قوانين الدولة تنص عمى
ذلك ،وفى احد المواقع التى تعمل بها لم يكن هناك قانون ينص عمى ضرورة تطهير الموقع وقبل نهاية السنة المالية كان

هناك مشروع قانون ينص عمى ضرورة تطهير الموقع وان القانون سيتم تطبيقه بعد انتهاء السنة المالية بأربعة شهور.

 – 0قرر مجمس ادارة احد الشركات انه سيقوم بغمق احد االقسام التى تعمل بالمصنع وان القرار لم يبمغ ألحد من الذين سيتأثرون
بغمق القسم ولم يتم اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار.
– 2فى ظل تشريع جديد قد صدر فإن احد المصانع مطالب بتركيب مرشحات لألبخرة بنهاية شهر يونيو  ،0210فهل يتم
االعتراف بمخصص فى السنة المالية المنتهية فى  01ديسمبر 0212
 – 0هل يعتبر انخفاض صافى القيمة البيعية لممخزون عن التكمفة وكذا الديون المشكوك فى تحصيمها من العمالء من
المخصصات  ،اشرح ذلك مع ذكر االسباب.
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دور يونيو سنة 5102

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

االمتحان النهائى

مــادة  :محاسبة مالية

سوف يخصص درجات لوضوح الخط وحسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقلم الرصاص

السؤال الرابع  01 ( :درجة)
المطموب بيان اثر المعامالت االتية عمى قائمة التدفقات النقدية:
 – 1رصيد االصول الثابتة فى 0210/10/01
رصيد مجمع اهالك االصول الثابتة فى 0210/10/01
رصيد مشروعات تحت التنفيذ فى 0210/10/01

 06مميون جنيه

 17مميون جنيه

 00مميون جنيه

فاذا عممت مايمى فى خالل عام 0212

 -بمغ اهالك االصول الثابتة

 -تم شراء أصول ثابتة قيمتها

 6مميون جنيه

 10مميون جنيه منها  6مميون نقداً والباقى آجل

 تم صرف مبمغ  00مميون جنيه عمى مشروعات تحت التنفيذ وقد تم تحويل  18مميون جنيه منها لألصول الثابتة تم التخمص من بعض االصول الثابتة تكمفتها  9مميون جنيه ومجمع اهالك  6مميون جنيه بمبمغ  7مميون جنيه. – 0أ -رصيد المصروفات المقدمة فى 0210/10/01

 0مميون جنيه

ب – فى خالل عمم  0212تم زيادة التأمين عمى المصنع بمبمغ  0مميون جنيه
جـ  -اظهر قائمة الدخل مصروفات تأمين بمبمغ مميون جنيه

 – 0اظهرت الميزانية فى  0210/10/01رصيد توزيعات ارباح مستحقه بمبمغ  2مميون جنيه واظهرت قائمة الدخل ايرادات توزيعات
بمبمغ  6مميون جنيه واظهرت الميزانية فى  0212/10/01رصيد توزيعات ارباح مستحقه  0مميون جنيه مصرى .

 – 2اظهر رصيد مصمحة الضرائب (ضرائب الدخل) رصيد دائن فى  0210/10/01بمبمغ  0مميون جنيه تسدد فى شهر مارس من
العام التالى وقد كانت الضريبة المحممة عمى قائمة الدخل فى نهاية عام  0212مبمغ  6مميون جنيه وصافى الربح بعد الضريبة

 12مميون جنيه
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الزمن  4 :ساعات

االمتحان النهائى

مــادة  :محاسبة مالية

سوف يخصص درجات لوضوح الخط وحسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقلم الرصاص

السؤال الخامس  51( :درجة)
في ضوء المعمومات االتية حدد في كل حالة الشركة التى لديها سيطرة والشركة التى لديها سيطرة مشتركة والشركة التى لديها نفوذ مؤثر
 – 1شركة (ص) رأس مالها يبمغ  72مميون جنيه موزع بين المساهمين (،أ) بنسبة  ، %00و (ب) بنسبة  %20وأخرون بنسبة %02
فإذا كانت ق اررات التشغيل والق اررات المالية يستمزم ألخذ القرار بها موافقة كل من المساهمين (أ و ب)
 - 0شركة (ل) رأسمالها يبمغ  122مميون جنيه موزع بين المساهمين كما يمى-:
%22

المساهم (أ)

%00

المساهم (ب)

 %00اخرون

وان مجمس اإلدارة يتكون من  7افراد 0 ،يمثمون (أ) و  0يمثمون (ب) و  0يمثمون االخرون ،وان الق اررات تؤخذ باألغمبية

المطمقة (.)1+ %02

 – 0شركة (م) رأسمالها يبمغ  02مميون جنيه موزع بين المساهمين كما يمى-:
 %00المساهم (أ)

 %22المساهم (ب)
 %00اخرون

فإذا عممت ان الشركة (أ) تساهم بنسبة  %00فى الشركة (ب) وان الق اررات فى الشركة (م) تستمزم موافقة (أ) و(ب)
 – 2شركة (ك) رأسمالها  122مميون جنيه موزعة بين المساهمين كاآلتى-:
 %22المساهم (أ)

 %00المساهم (ب)
 %02المساهم (ج)
وكان لدى المساهم (ب) خيار شراء اسهم المساهم (ج) فى اى وقت وان الق اررات تستمزم موافقة االغمبية المطمقة ()1+ %02

المستوي النهائى
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مادة املحاسبة املالية
دور يونيو سنة 5102

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

االمتحان النهائى

مــادة  :محاسبة مالية

سوف يخصص درجات لوضوح الخط وحسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقلم الرصاص

السؤال السادس  52 ( :درجة)

في ضوء المعايير المحاسبية المصرية اشرح المفاهيم و المعالجات المحاسبية االتية:
 -1خسارة االضمحالل في القيمة.
 -2الوحدة المولدة للنقد.
 -3المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية المرتبطة بأصل.
 -4البنود ذات الطبيعة النقدية.
 -5المخصصات و االلتزامات المحتملة و األصول المحتملة (التعريف و المعالجة).
 -6األصول المحتفظ بها الجل و القروض و المديونيات (التعريف و القياس).
 -7تكلفة االقتراض و األصول المؤهلة للرسملة (المفهوم و التعريف).
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السؤال السابع  52 ( :درجة)

اآليت القوئا ا اليل ووس الةووكق س لشووة اوول اووولس اااووة الوشل ووس القيابووس شاووولك ي الكوويا كن (اووولس الةوويوات شاووولس الن وووا وول ال ووي النك و
53ويةمرب 4136
اولس اااة الوشل س القيابس
شاوليهتي الكيا س
53ويةمرب 4136
القئا ا اليل س الةكق س ل ال ي النك
قائمة الدخل عن العام المنتهي في
اإليرادات

اولس اااة الوشل س

اولس الةيوات

جن ه ا وي

جن ه ا وي

اولس الن و
جن ه ا وي

2114/12/31

صي الب يت
اب يت لشوليت تيا س
ي و اسكثميرات

33,411,111
3,611,111
661,111

;,111,111
-----

9,111,111
-----

إمجييل اإليواوات

35,161,111

;,111,111

9,111,111

التكاليف والمصروفات
تش فس الببي س البي س
تش فس اب يت لشوليت تيا س
ا وشفيت تشغ ة شضوا ب وخة

:,111,111
3,111,111
5,111,111

8,711,111
--3,711,111

7,711,111
--3,511,111

إمجييل الكشيل ف شال وشفيت

34,111,111

:,111,111

8,:11,111

صي الواح

3,161,111

3,111,111

411,111

قائمة األرباح المرحلة عن العام المنتهي في
2114/12/31

رص و أرايح اوح س
صي راع ال ي

4136/3/3

جممئع
 تئزي يت أرايحرص و أرايح اوح س

4136/34/53

المستوي النهائى

3,484,111
3,161,111

3,191,111
3,111,111

3,111,111
411,111

4,514,111
441,111

4,191,111
971,111

3,411,111
---

4,1:4,111

3,541,111

3,411,111

7

دور يونيو 2015

مادة املحاسبة املالية
دور يونيو سنة 5102

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

االمتحان النهائى

مــادة  :محاسبة مالية
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تابع السؤال السابع  52 ( :درجة)

الميزانية في 2114/12/31

جن ه ا وي

جن ه ا وي

جن ه ا وي

األصول

اوينئن
خمزشن س
إسكثميرات
إسكثميرات
إسكثميرات
إسكثميرات
أصئل أخوى

8

856,111
4,;11,111
5,178,111
41:,111
91,111
3,;81,111
:,586,111

(  631,111ا
;11,111
--------7,771,111

(  446,111ا
3,371,111
--------7,311,111

إمجييل األصئل

39,3;4,111

8,161,111

8,148,111

األس ا ال يويس لشولس الةيوات
سنوات اولس الةيوات
األس ا المكيزة لشولس الن و
األس ا ال يويس لشولس الن و

اإللتزامات وحقوق الملكية
وا نئ الكئزي يت
سنوات
سنوات لشوليت تيا س
خ ا إصوار سنوات
خ ا إصوار سنوات لشوليت تيا س
إلكزاايت أخوى
أس ا ممكيزة (اق مس امس س  41جن ه ل ة اا
أس ا يويس (اق مس امس س  31جن ه ل ة اا
أرايح اوح س

441,111
4,:71,111
--(  :1,111ا
--4,341,111
6,111,111
8,111,111
4,1:4,111

81,111
3,471,111
471,111
(  311,111ا
(  41,111ا
9:1,111
--4,711,111
3,541,111

--3,471,111
------3,198,111
711,111
4,111,111
3,411,111

إمجييل اإللكزاايت شحقئق ال ش س

39,3;4,111

8,161,111

8,148,111
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تابع السؤال السابع  52 ( :درجة)

معلومات إضافية:

 .3يظ و حةيب إسكثميرات اولس اااة الوشل س

األس ا ال يويس لشولس الةويوات

وفوا األسوكيل ال وي لشوولس اااوة الوشل وس

لمي ي :
ح وو /إسكثميرات
الكيريخ

األس ا ال يويس لشولس الةيوات
اويل

الشوح

 4ينييو 4136

تش فس اواء  7111س ا

936,111

 51يئن ئ

 %41ال الكئزي يت ال نس

وا ل

رص و

---

;1,111

846,111

 51يئن ئ

 %41ال صي الواح ل الفاة ال  4ينييو حىت  51يئن ئ

341,111

---

966,111

 3يئل ئ

تش فس اواء  37111س ا

4,454,111

---

4,;98,111

 53ويةمرب

 %:1ال الكئزي يت ال نس

 53ويةمرب

 %:1ال صي الواح ل الفاة ال  3يئل ئ حىت  53ويةمرب 541,111

4,958,111 461,111
---

 .4مل يقا احيسب اولس اااة الوشل س اكةي ة اإلسكثمير األس ا ال يويس شاألس ا المكيزة

5,178,111

اولس الن و شفقيً لطويقس حقئق

ال ش س .شلينت اولس اااة الوشل س قو مت شت  4711س ميً األس ا المكيزة الشيرلس شغري اجملم س

األرايح اقياة اب و

 97,111جن ووه  361111سو ا وويوي اوول أسو ا اووولس الن ووو اقياووة اب و  3,;81,111جن ووه شللووي

يووئ  4ينووييو

.4136
 .5يكبمل الخزشن الة

لشولس الن و

 53ويةمرب اب  446,111جن ه ميثة تش فس ابي ع اشواا اول اوولس الةويوات

شمل يكا سواو مثن ي ا و.
 .6قيات اولس اااوة الوشل وس اشوواء  471سونواً اول سونوات اوولس الةويوات لات الق موس اإلمس وس  3111جن وه شا وول الفي ووة
 %8اقياووة اب و  41:,111جن ووه شللووي اوول أحووو حوويا اوون الةوونوات اوول خوورل ائرصووس األشراق اليل ووس شللووي خوورل
ا و و وية وومرب  4136شتة وووو في وووة الة وونوات  53وية وومرب ا وول ل ووة ووي شأن ا وون الة وونوات تة ووك الة ووواو 53
ويةمرب .4136

المستوي النهائى
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مادة املحاسبة املالية
دور يونيو سنة 5102

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

االمتحان النهائى

مــادة  :محاسبة مالية
سوف يخصص درجات لوضوح الخط وحسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقلم الرصاص
تابع السؤال السابع  52 ( :درجة)

 .7يةووك

ووك اووولس الةوويوات اب و  391,111جن ووه ح و ت

ووي اوول اووولس اااووة الوشل ووس اوووشن فئا ووو

 53ويةوومرب

.4136
المطلوب-:
 .3إ ووواو ق ووئو ال ئا ووس الوورز إدبيهتووي وفوويتو اووولس اااووة الوشل ووس  53ويةوومرب  4136لإلسووكثميرات اووولس الن ووو اش وواء
أس ا ممكيزة شأس ا يويس شفقيً لطويقس حقئق ال ش س (جتياة ضوا ب الوخةا.
 .4إ ووواو الق وئا ا اليل ووس اجملم ووس لش ووولس ااا ووة الوشل ووس  53وية وومرب  4136ائض و يً اإليب وويحيت الرزا ووس (جتيا ووة ض ووا ب
الوخةا.
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مادة املحاسبة املالية

دور يونيو 2015

دور يونيو سنة 5102

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

االمتحان النهائى

مــادة  :محاسبة مالية
سوف يخصص درجات لوضوح الخط وحسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقلم الرصاص
السؤال الثامن  52 ( :درجة)

ف مي ي ك احفظس األسكثميرات لشولس الثئرة ىف 4136/34/53
ااسكثميرات الكيحس ل ب ع ضمل حقئق ال ش س(.اارقي ييالف جن ها

نوع االستثمار

التكلفة

القيمة العادلة

مي اأن الشولس تةكخو س يسس إدبيت األرايح شاخلةي و غري احملققس ال

معامالت خالل عام 1132

1131/31/13

1132 /31/13
شراء

حتى تاريخ االستحقاق
للمتاجرة

القيمة العادلة

بيع

011
091

59
099

061

متاحة للبيع:
شركة اإلسراء

051

069

شركة االنوار

071

079

079
061

المطلوب :حتويو البيل الكيل س الىت تةية ىف القئا ا اليل س لشولس الثئرة ىف 4136/34/53
.3

الق مس الوفايس لرسكثميرات احملكفظ هبي حىت تيريخ ااسك قيق ىف .4136/34/53

.4

الق مس الوفايس لرسكثميرات احملكفظ هبي ألغواض الكيجوة ىف 4136/34/53

.5

الق مس الوفايس لرسكثمير ىف اولس اانئار ىف 4136/34/53

.6

اارايح أش اخلةي و احملققس ال ا ع ااسكثميرات ىف اولس اإلسواء.

.7

اارايح اش اخلةي و غري احملققس شالىت جيب إوراج ي اقي مس الوخة.

.6

اارايح اش اخلةي و غري احملققس شالىت جيب إوراج ي ضمل حقئق ال ش س.
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