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استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

(

 14درجة)

يف  2011/1/1اشرتت الشركة القابضة (س)  %80من صايف أصول الشركة التابعة (ص) مقابل إصدار  300ألف سهما عاداي ملسامهي
شركة (ص) القيمة االمسية للسهم (  1دينار) والقيمة السوقية للسهم  4دينار  ،كما مت دفع مبلغ  400ألف دينار للمسامهني نقدا  ،كما بلغت نفقات
التملك  50ألف دينار منها  40آالف دينار نفقات مباشرة والباقي رسوم إصدار وتسجيل األسهم
وفيما يلي قائميت املركز املايل للشركتني قبل التملك مباشرة (ابأللف دينار)
شركة (ص)
شركة (ص)
شركة (س)
البي ـ ــان
قيمة عادلة
قيمة دفرتية
قيمة دفرتية
األصول:
النقدية
600
600
1500
بضاعة
970
900
1400
أصول متداولة اخرى
620
700
500
أصول اثبتة ابلصايف
710
775
1100
جمموع األصول
2950
2975
4500
اخلصوم:
دائنون
900
900
500
رأس املال أسهم عادية
1100
2000
رأس املال اإلضايف
400
1200
أرابح حمتجزة
575
800
جمموع اخلصوم
2975
4500
فإذا علمت أن الشركة تتبع طريقة الشراء يف معاجلة االندماج
املطلوب/
 .1احتساب تكلفة االستثمار ،وقيمة عالوة أو خصم الشراء ،وفروقات اعادة التقومي ،والشهرة
 .2اثبات االستثمارات يف الشركة (ص) يف دفاتر الشركة (س)
 .3اجراء قيد التسوية واالستبعاد وإعداد امليزانية املوحدة للشركتني بتاريخ الشراء
(
السؤال الثاين :

 6درجات)

يف  2012/1/1اشرتت الشركة (أ)  %70من صايف أصول الشركة (ب)  ،وقد حققت الشركة (ب) خالل عام  2012صايف ربح 160000
دينار  ،وقد قررت خالل العام توزيع أرابح نقدية للمسامهني مببلغ  120000دينار دفعت منها نقدا خالل العام  50000دينار
فإذا علمت أنه عند الشراء قدرت فروقات اعادة تقومي اصول وخصوم الشركة (ب) كما يلي :
 زايدة يف قيمة املخزون  8000دينار ،وقد مت بيعه ابلكامل خالل العام
 نقص يف قيمة األصول الثابتة  10000دينار ،وتبقى من عمر تلك االصول  7سنوات
 نتج عن عملية الشراء شهرة موجبة قيمتها  20000دينار يتم اطفاؤها خالل  10سنوات
المطلوب /اجراء القيود الالزمة في دفاتر الشركة (أ) في نهاية عام  2012الثبات ما يتعلق بحصتها في أرباح الشركة
(ب) ،وذلك وفقا لطريقة الملكية

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

