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( 35درجة)

**إجابة السؤال األول في النموذج الخاص **

يف  2011/1/1اشرتت الشركة القابضة (س)  %60من صايف أصول الشركة التابعة (ص) مقابل مبلغ  246ألف دينار
وفيما يلي بعض البياانت اخلاصة ابلشركة (ص) عند عملية الشراء :
 .1تزيد القيمة السوقية ملخزون الشركة (ص) عن قيمته الدفرتية دببلغ  35ألف دينار بينما تنقص القيمة السوقية لؤلصول الثابتة عن
قيمتها الدفرتية دببلغ  20ألف دينار
 .2بلغت حقوق املسامهني يف الشركة (ص) كما يلي  :رأس مال األسهم  300ألف دينار  ،األرابح احملتجزة  45ألف دينار
وقد حدثت العمليات التالية خالل العام : 2011
 .1مت بيع املخزون لدى الشركة (ص) ابلكامل خالل العام
 .2أعلنت الشركة (ص) عن توزيعات أرابح خالل العام  80ألف دينار دفعت منها  50ألف دينار
 .3بلغ رصيد األرابح احملتجزة للشركة (س) يف بداية العام  85ألف دينار ،واألرابح املوزعة خالل العام  150ألف دينار
 .4تستهلك األصول الثابتة لدى الشركة (ص) خالل  6سنوات يف حني تستنفد الشهرة خالل  10سنوات
وفيما يلي قائمة الدخل وقائمة املركز املايل اخلاصة بكل من الشركتني لعام 2011

قائمة الدخل عن السنة املنتهية يف ( 2011/12/31ابأللف دينار)
البيان
املبيعات
أرابح االستثمارات يف التابعة
تكلفة املبيعات
مصاريف التشغيل
صايف الربح

الشركة (س)

الشركة (ص)

1200
؟؟
()870
()80
؟؟

960
----()790
()50
120

املطلوب /

قائمة املركز املايل يف ( 2011/12/31ابأللف دينار)
البيـان
نقدية
خمزون
مدينون
أصول اثبتة
استثمارات يف التابعة
ايرادات استثمارات مستحقة
امجايل األصول
دائنون
توزيعات أرابح مستحقة
رأس مال األسهم
أرابح حمتجزة
امجايل اخلصوم

الشركة (س)
245
120
117
87
؟؟
؟؟
835
110
----490
235
835

الشركة (ص)
175
110
145
70
--------500
85
30
300
85
500

أوال  :استنتاج القيم التالية مع حتديد نوعها  :عالوة /خصم الشراء – فروقات إعادة التقومي  -الشهرة

اثنيا  :اجراء القيود احملاسبية الالزمة يف دفاتر الشركة القابضة (س) واملتعلقة حبصتها يف أرابح الشركة التابعة (ص) وحتديد رصيد حـ/
االستثمارات يف (ص) ورصيد حـ /أرابح االستثمارات يف (ص) لعام 2011
اثلثا  :اجراء قيود التسوية واالستبعاد الالزمة يف اوراق العمل إلعداد القوائم املالية املوحدة لعام 2011
رابعا  :اعدادا القوائم املالية املوحدة لعام 2011

** إجابة السؤالين الثاني والثالث في كراسة اإلجابة **
( 13درجة )

السؤال الثاني :

متتلك الشركة (س)  %90من الشركة (ص)  ،ويف  2011/1/1ابعت الشركة القابضة (س) للشركة التابعة (ص) آالت دببلغ 25000
أي
دينار تكلفتها  38000دينار خبسارة قيمتها  5000دينار  ،وقد قدر العمر اإلنتاجي لآلالت بتاريخ البيع  5سنوات  ،علما أبنه مل تكن ّ
من الشركتني متتلك آالت أخرى
املطلوب/
ـ
 .1إثبات قيود اليومية الالزمة يف دفاتر الشركة القابضة (س) لتسوية حصتها يف أرابح التابعة لعام 2011
 .2إجراء قيود التسوية واالستبعاد املطلوبة يف أوراق العمل وبيان األثر على كل من قائميت الدخل واملركز املايل املوحدة يف حدود البياانت
املتاحة لعام 2011
السؤال الثالث :

( 12درجة )

متتلك الشركة (س)  %80من الشركة (ص)  ،ويف عام  2011كانت قد ابعت الشركة التابعة (ص) للشركة القابضة (س) بضاعة دببلغ
 60000دينار تكلفتها  45000دينار  ،وكانت الشركة (س) قد ابعت  %70من تلك البضاعة خالل عام  ، 2011وقد مت بيع ابقي
البضاعة خالل عام 2012
وقد بلغت تكلفة البضاعة املباعة خالل عام  2012كما يلي :الشركة (س)  240000دينار  ،الشركة (ص)  214000دينار  ،وبلغ
صايف الربح لعام  2012للشركة (ص)  90000دينار
املطلوب/
ـ
 .1إثبات قيد اليومية الالزم يف دفاتر الشركة القابضة (س) لتسوية حصتها يف أرابح التابعة لعام 2012
 .2إجراء قيود التسوية واالستبعاد املطلوبة يف أوراق العمل وبيان األثر على كل من قائميت الدخل واملركز املايل املوحدة يف حدود البياانت
املتاحة لعام 2012

انتهت األسئلة
مع تمنياتي للجميع بالتوفيك والنجاح

