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 -1هوذهِ

تش اساس آییيًاهِ اجشایی تٌذّای (الف)( ،ب) ٍ (ج) هادُ ( )8لاًَى تشًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسؼِ التػادی،
اجتواػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى ،گشٍُّای گضاسضگش هىلفٌذ غَستّای هالی تلفیمی حساتشسی ضذُ خَد
سا تش اساس استاًذاسدّای حساتذاسی تخص ػوَهی ٍ دستَسالؼولّای اتالؿی ٍصاست اهَس التػادی ٍ داسایی تا پایاى
هشدادهاُ تِ ٍصاست اهَس التػادی ٍ داسایی اسسال ًوایٌذ .افضٍى تش ایي ،هغاتك هادُ ( )10دستَسالؼول اجشایی ًحَُ
حساتشسی غَستّای هالی ٍاحذّای گضاسضگش تخص ػوَهی هَضَع تخطٌاهِ ضواسُ  54/223738هَسخ
 1398/11/14گشٍُ ّای گضاسضگش هىلف تِ اسائِ غَستّای هالی تلفیمی حذاوثش تا پایاى تیشهاُ تِ حساتشس هٌتخة
ّستٌذ.
ّوچٌیي ،هغاتك تثػشُ ( )5هادُ ( )4آییي ًاهِ یادضذُ ،فْشست گشٍُّای گضاسضگش ٍ ٍاحذّای تطىیل دٌّذُ آىّا
ٍ ًحَُ الذام تش اساس دستَسالؼولی خَاّذ تَد وِ دس اجشای هادُ ( )128لاًَى هحاسثات ػوَهی وطَس تَسظ ٍصاست
اهَس التػادی ٍ داسایی اتالؽ هیضَد.
 -2تؼاسیق

غَستّای هالی تللیوی :غَستّای هالی گشٍُ وِ دس آى داساییّا ،تذّیّا ،اسصش خالع ،دسآهذّاّ ،ضیٌِّا ٍ
جشیاىّای ًمذی ٍاحذ وٌتشلوٌٌذُ ٍ ٍاحذّای تحت وٌتشل آى تِ گًَِای اسائِ هیضَد وِ گَیی هتؼلك تِ یه
ضخػیت ٍاحذ است.
گشٍٍُ :احذ وٌتشلوٌٌذُ ٍ ٍاحذّای تحت وٌتشل آى.
ٍاحذ وٌتشلوٌٌذٍُ :احذی وِ یه یا چٌذ ٍاحذ دیگش سا وٌتشل هیوٌذ.
ٍاحذ تحت ًٌتشلٍ :احذ دیگشی وِ تَسظ ٍاحذ وٌتشلوٌٌذُ وٌتشل هیضَد.
 -3سٍیِ اجشایی تْیِ غَستّای هالی تللیوی

تش اساس استاًذاسدّای حساتذاسی تخص ػوَهی ٍ فْشست گشٍُّای گضاسضگشٍ ،احذ وٌتشلوٌٌذُ تایستی
غَستّای هالی تلفیمی تْیِ ًوایذ .غَستّای هالی تلفیمی ،غَستّای هالی یه گشٍُ (ٍاحذ وٌتشلوٌٌذُ ٍ
ٍاحذّای تحت وٌتشل آى) است وِ تِ ػٌَاى یه ٍاحذ ضٌاختِ هیضًَذٍ .احذ وٌتشلوٌٌذُ ٍ ٍاحذّای تحت وٌتشل
ّش وذام ضخػیت لاًًَی جذاگاًِای داسًذ ٍ دفاتش ٍ هذاسن حساتذاسی آىّا ًیض هجضا اص ّن استّ .وچٌیي ّش وذام
اص ضخػیتّای لاًًَی ًیض غَستّای هالی جذاگاًِ تْیِ هیوٌٌذ.
تشای تْیِ غَستّای هالی تلفیمی الالم هطاتِ داساییّا ،تذّیّا ،اسصش خالع ،دسآهذّا ٍ ّضیٌِّا ٍ جشیاىّای
ًمذی گشٍُ ،پس اص اًجام تؼذیالت ٍ حزف اثش هؼاهالت ٍ هاًذُّای دسٍىگشٍّی تا ّن جوغ هیضًَذ تا ٍضؼیت هالی،
ػولىشد هالی ٍ جشیاىّای ًمذی گشٍُ سا ًطاى دّذ .ثثتّای هشتَط تِ تْیِ غَستّای هالی تلفیمی دس دفاتش
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حساتذاسی ٍاحذّای ػضَ گشٍُ اًجام ًویضَد تلىِ خاسج اص آى ٍ هؼوَال دس لالة واستشيّای خاغی غَست
هیگیشد.
دس تْیِ غَستّای هالی تلفیمی ،اػضای گشٍُ تِ ػٌَاى یه ضخػیت ٍاحذ تلمی هیضًَذ .تِ ایي دلیل تشای تْیِ
غَستّای هالی تلفیمی تایذ واستشي غَستّای هالی تلفیمی تِهٌظَس اًجام تشخی تؼذیالت تْیِ ضَد .دس ایي
واستشي اتتذا ضشح الالم ٍ سپس هثلؾ الالم عثك غَستّای هالی جذاگاًِ ٍاحذ وٌتشل وٌٌذُ ٍ ٍاحذ(ّای) تحت
وٌتشل دسج هیضَد .دس واستشي تلفیمی دٍ ستَى تِ تؼذیالت تلفیمی اختػاظ هییاتذ .دس ایي ستَىّا الالم
غَستّای هالی ٍاحذ وٌتشل وٌٌذُ ٍ ٍاحذ(ّای) تحت وٌتشل تؼذیل هیضًَذ ٍ ًتیجِ ًْایی آى (جوغ الالم تا
دسًظش گشفتي تؼذیالت) تِ ستَىّای آخش واستشي وِ الالم تلفیمی است هٌتمل هیضَد .تاویذ هیگشدد ،ثثتّای
تؼذیلی هشتَط تِ حزف هاًذُّای دسٍىگشٍّی دس دفاتش ّیچ یه اص ٍاحذّای وٌتشل وٌٌذُ ٍ تحت وٌتشل ٍاسد
ًویضَد ٍ ایي ثثتّا تٌْا تخطی اص واستشي تْیِ غَستّای هالی تلفیمی است.
گشٍُ ...
ًاستشٍ غَستّای هالی تللیوی
تشای سال هالی هٌتْی تِ 13x1/12/29
غَستّای هالی
ػٌَاى حسابّا

تؼذیالت تللیوی

ٍاحذ

ٍاحذ تحت

ٍاحذ تحت

ًٌتشلًٌٌذُ

ًٌتشل 1

ًٌتشل2

...

تذٌّاس

تستاًٌاس

غَستّای
هالی تللیوی

اهذاهات ضشٍسی تشای تللین غَستّای هالی گشٍُ:
الف -الالم هطاتِ داسایی ،تذّی ،اسصش خالع ،دسآهذّ ،ضیٌِ ٍ جشیاىّای ًمذی ٍاحذ وٌتشلوٌٌذُ تا ٍاحذّای تحت
وٌتشل ،تشویة هیضَد.
ب -هثلؾ دفتشی سشهایِگزاسی ٍاحذ وٌتشل وٌٌذُ دس ّش یه اص ٍاحذّای تحت وٌتشل تا سْن ٍاحذ وٌتشلوٌٌدذُ اص
اسصش خالع ّش یه اص ٍاحذّای تحت وٌتشل ،تْاتش (حزف) هیضَد.
ج -داساییّا ،تذّیّا ،اسصش خالع ،دسآهذّاّ ،ضیٌِّا ٍ جشیاىّای ًمدذی دسٍىگشٍّدی هدشتثظ تدا هؼداهالت تدیي
ٍاحذّای گشٍُ ،تِعَس واهل حزف هیضَد .سَدّا (هاصادّا) یا صیاىّا (وسشیّا)ی ًاضی اص هؼاهالت دسٍىگشٍّی وِ
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دس داساییّایی هاًٌذ هَجَدیّا ٍ داساییّای ثاتت ضٌاسایی ضذُ است ،تدِعدَس واهدل حدزف هدیضدَد .صیداىّدای
دسٍىگشٍّی هوىي است ًطاىدٌّذُ واّص اسصضی تاضذ وِ هستلضم ضٌاسایی دس غَستّای هالی تلفیمی است.
ثثتّای ًاستشٍ تللین تشای اهذام هَضَع تٌذ (ب):

تا تَجِ تِ ایٌىِ دس دٍسُ گزاس ،ضشوتّای تحت وٌتشل دس غَستّای هالی تلفیمی تِ سٍش اسصش ٍیژُ تؼذیلضذُ
اػوال حساب هیضَد ،اتتذا تؼذیالت الصم تشای حزف آثاس سشهایِگزاسی ثثت ضذُ دس غَستّای هالی ٍاحذ
وٌتشلوٌٌذُ غَست هیپزیشد .ضایاى روش است ،ایي تؼذیالت حزفی (ثثتّای ضواسُ ( )1الی ( ))3دس غَستی اػوال
هیضَد وِ ٍاحذ وٌتشلوٌٌذُ تا استفادُ اص دستَسالؼول سشهایِگزاسی دس ضشوتّا تِ ضٌاسایی سشهایِگزاسیّا تِ
یىی اص سٍشّای تْای توام ضذُ یا تجذیذ اسصیاتی الذام وشدُ تاضذ.
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای تشاصًاهِای
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
**

سشهایِگزاسی دس ضشوتّا
ثثت ضواسُ ( :)2حزف حسابّای دسآهذ ٍ ّضیٌِ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
حسابّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی

**

ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی/اختػاغی

**

ثثت ضواسُ ( :)3حزف هاًذُ هغالثات هشتَط تِ دسآهذ سشهایِگزاسی دس دٍسُّای لثل
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی

**

پس اص اًجام ثثتّای فَق دس واستشي تلفیك ،سشهایِگزاسی تِ سٍش اسصش ٍیژُ تؼذیل ضذُ تایذ تِ غَست صیش
ضٌاسایی ضَد:

ثثت ضواسُ ( :)4ضٌاسایی سشهایِگزاسی تِ هیضاى سْن ٍاحذ گضاسضگش اص خالع داساییّای ٍاحذ سشهایِپزیش تحت وٌتشل دس اتتذای
سال
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تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

سشهایِگزاسی دسضشوتّا

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

*

هثلؾ

**

دس غَستی ًِ هیضاى خالع داساییّای ٍاحذ سشهایِپزیش تحت ًٌتشل دس اتتذای سال هٌلی تاضذً ،یاصی تِ اػوال ثثت كَم ًیست.

ثثت ضواسُ ( :)5ضٌاسایی سْن ٍاحذ گضاسضگش اص هاصاد (سَد) ٍاحذ سشهایِپزیش
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

سشهایِگزاسی دسضشوتّا

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

**

ثثت ضواسُ ( :)6ضٌاسایی سْن ٍاحذ گضاسضگش اص وسشی (صیاى) ٍاحذ سشهایِپزیش
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
**

سشهایِگزاسی دس ضشوتّا

ضایاى رًش است ،تؼذیالت الصم تاتت استْالى یا صیاى ًاّص اسصش سشهللی ٍ سایش داساییْا تشهثٌای اسصش هٌػلاًِ آًْا دس تاسیخ تحػیل ،تا
استلادُ اص ثثتّای كَم اػوال هیضَدّ .وچٌیي ،دس سٍش اسصش ٍیژُ سَدّا ٍ صیاىّای ًاضی اص هؼاهالت ”تا تاالدستی“ ٍ ”تا پاییيدستی“ دس
غَستّای هالی ٍاحذ گضاسضگش (ضاهل ٍاحذّای تجاسی كشػی تللیوی آى) ،كوظ تا هیضاى هٌاكغ سشهایِگزاساى ؿیشٍاتستِ دس ٍاحذ ٍاتستِ ضٌاسایی
هیضَد .سْن ٍاحذ گضاسضگش اص سَدّا یا صیاىّای ٍاحذ ٍاتستِ ًِ ًاضی اص ایي هؼاهالت است ،حزف هیضَد .ایي اهذام حسة هَسد تا اًجام تؼذیل
دس دٍ ثثت اخیش (ثثتّای ضواسُ ( )5یا ( ))6اًجام هی ضَد .حزف سَد یا صیاى تحون ًیاكتِ هَجة تؼذیل هاًذُ حساب سشهایِگزاسی دس ضشًتّا ٍ
ّوچٌیي سْن ٍاحذ گضاسضگش اص سَد یا صیاى ٍاحذسشهایِپزیش هیضَد .ضایاى رًش است ّشگاُ هؼاهالت تا پاییيدستی ،ضَاّذی اص ًاّص دس خالع
اسصش تاصیاكتٌی داساییّایی ًِ تایذ ٍاگزاس ضَد یا ًاّص دس اسصش آى داساییّا اسائِ ًٌذ ،ایي صیاىّا تایذ تَسظ ٍاحذ گضاسضگش تغَس ًاهل
ضٌاسایی ضَدّ .شگاُ هؼاهالت تا تاالدستی ،ضَاّذی اص ًاّص دس خالع اسصش تاصیاكتٌی داساییّای هاتل خشیذاسی یا صیاى ًاّص اسصش آى داسایی-
ّا اسائِ ًٌذٍ ،احذ گضاسضگش تایذ سْن خَد اص آى صیاىّا سا ضٌاسایی ًٌذ.

ثثت ضواسُ ( :)7ضٌاسایی افضایص دس هٌافغ ٍاحذ گضاسضگش دس ٍاحذ سشهایِپزیش وِ دس هاصاد آى ضٌاسایی ًطذُ است.
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

سشهایِگزاسی دس ضشوتّا

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
هداصاد تدجدذیدذ اسصیداتدی

**

تذّیّای اسصی

داساییّا ٍ

تفاٍت تسؼیش

**

تفاٍت تسؼیش اسص ػولیات خاسجی

**

ثثت ضواسُ ( :)8ضٌاسایی واّص دس هٌافغ ٍاحذ گضاسضگش دس ٍاحذ سشهایِپزیش وِ دس هاصاد آى ضٌاسایی ًطذُ است.
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ
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هداصاد تدجدذیدذ اسصیداتدی

**

تذّیّای اسصی

داساییّا ٍ

تفاٍت تسؼیش

**

تفاٍت تسؼیش اسص ػولیات خاسجی

**
**

سشهایِگزاسی دس ضشوتّا
ثثت ضواسُ ( :)9ضٌاسایی تػَیة سَد سْام تَسظ ٍاحذ سشهایِپزیش
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

حسابّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
**

سشهایِگزاسی دس ضشوتّا
ثثت ضواسُ ( :)10ضٌاسایی دسیافت سَد سْام اص ٍاحذ سشهایِپزیش
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی/اختػاغی

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
**

سشهایِگزاسی دس ضشوتّا
ثثتّای ًاستشٍ تللین تشای اهذام هَضَع تٌذ (ج):

چٌاًچِ ول گشٍُ یه ضخػیت ٍاحذ فشؼ ضَد ،ولیِ سٍاتظ فیهاتیي ٍاحذّای گشٍُ تایذ تِعَس واهل حزف گشدد
تِعَسی وِ دس گضاسضگشی گشٍُ تٌْا هؼاهالت تا اضخاظ خاسج اص گشٍُ گضاسش ضَد .تؼذیالت دسٍى گشٍّی ضاهل
حزف حسابّای هشتَط تِ اًتماالت دسٍى گشٍّی ،دسآهذّ ،ضیٌِ ٍ سَد ٍ صیاى تحمك ًیافتِ ًاضی اص هؼاهالت دسٍى
گشٍّی ٍ حسابّای دسیافتٌی ٍ پشداختٌی هشتَط ٍ  ...است.
ج )1-تؼذیالت هشتَط تِ ًويّا ٍ ّذایای غَست گشكتِ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

سایش دسآهذّا -اًتماالت

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
ٌِّا  -اًتماالت
سایش ّضی 

**

ًويّا ٍ ّذایای غَست گشكتِ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ (هَضَع ثثت ضواسُ ( )4-29( ٍ )3-29كػل چْاسم ًظام) ٍ اتالؽ ٍجَُ سایش هٌاتغ
(هَضَع تَضیحات ریل ثثت ضواسُ ( )14كػَل دٍم ٍ چْاسم ًظام) هػذام داسد .ضوٌا چٌاًچِ تشاساس ًظام حساتذاسی تخص ػوَهی اص سشكػل
حساب ّذایا ٍ ًويّا ٍ ّضیٌِ ًوي ّای تالػَؼ دس اًتواالت تیي اػضای گشٍُ استلادُ ضذُ تاضذ ،تایستی سشكػلّای یاد ضذُ دس هواتل ّن
حزف ضَد.
ضایاى رًش است چٌاًچِ اسصش هٌػلاًِ داساییّای هَضَع ًويّا ٍ ّذایای غَست گشكتِ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ تا ّن تشاتش ًثاضذ ،حسابّای
ثثت كَم تا ّن تشاتش ًثَدُ ٍ تایستی تلاٍت اسصش هٌػلاًِ ٍ دكتشی داسایی هضتَس تِػٌَاى ػاهل هَاصًِ ثثت هَسد استلادُ هشاس گیشد .اص عشكیً ،حَُ
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تؼذیالت تؼذی تا هاتِ التلاٍت اسصش هٌػلاًِ ٍ اسصش دكتشی داسایی یادضذُ حسة هَسد هطاتِ تخصّای (ج( ،)4-ج( ٍ )6-ج )7-اًجام خَاّذ
ضذ.

ج )2-تؼذیالت هشتَط تِ اًتوال داساییّا تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل داساییّای دسیافتی ٍ اًتمالی
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

داسایدیّدای دسیددافدتدی

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
**

داسایدیّدای اًتمدالدی
ج )3-تؼذیالت هشتَط تِ سٍیذادّای هشتثظ تا تحون هٌاتغ ػوَهی هتؼلن تِ سایش ٍاحذّای ػضَ گشٍُ
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل تشاصًاهِای
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تذّی تِ سایش ٍاحذّا

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
هغالثات اص سدایدش ٍاحدذّدا

**

ج )4-تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ ٍ كشٍش هَجَدیّا تیي اػضای گشٍُ
تِهٌظَس خٌثی ضذى تواهی آثاس هؼاهالت تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ،دٍ ًَع حزف اًجام هیضَد:
.1

حزف حسابّای هتواتل دس هؼاهالت دسٍىگشٍّی ضاهل هاًذُّای هتواتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ ("ّضیٌِّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی اهتػادی دٍلت"
دس تشاتش "دسآهذّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی هشتَط" ٍ "ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی/اختػاغی" دس تشاتش "دسیاكتی اص خضاًِ اص هحل ٍ )"...
هاًذُّای هتواتل تشاصًاهِای ("حسابّا ٍ اسٌاد دسیاكتٌی" دس تشاتش "حسابّا ٍ اسـٌاد پشداخـتٌی" ٍ "پیصدسیاكت دسآهـذ" دس تشاتش
"پـیــص پــشداخــت تاتت )"...

.2

حزف سَد یا صیاى (هاصاد یا ًسشی) حاغل اص هؼاهالت دسٍىگشٍّی (ایي ػول تا صهاى كشٍش هَجَدیّا تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ ًِ هاصاد یا
ًسشی تحون هییاتذ اداهِ خَاّذ یاكت).

ضایاى رًش است ،ثثتّا تا كشؼ تش ٍجَد سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًاضی اص هثادالت دسٍىگشٍّی اسائِ ضذُ است .تذیْی است تجضیِ ٍ تحلیلّا ٍ
ثثتّای تیاى ضذُ دس هَسد صیاى تحون ًیاكتِ ًیض هػذام داسد.

ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل تشاصًاهِای
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
هثلؾ

حسابّا ٍ اسدٌاد پشداخدتٌی

**

پیصدسیافت دسآهدذ

**

ػٌَاى حساب هؼیي

حسابّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی

**

پیص پشداخت هَاد ٍ واال

**

پدیددص پددشداخددت تاتت ...

**

ثثت ضواسُ ( :)2حزف حسابّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ (خشیذ ٍ فشٍش دسٍىگشٍّی)
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تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
هثلؾ

دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

**

دسیافتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاسات تخػیع
یافتِ /دسآهذّای اختػاغی

**

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت

**

ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی/اختػاغی

**

ثثت ضواسُ ( :)3حزف سَد (هاصاد) تحمك ًیافتِ هَجَدی پایاى دٍسُ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
هَجَدیّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

**

ضایاى رًش است ،چٌاًچِ تاتت اًتوال هَجَدیّا تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ّضیٌِّایی ًظیش حول ،تیوِ ٍ  ًِ ...هاتل اًتساب تِ تْای توام ضذُ
هَجَدی هیتاضذ ،دس تْای توام ضذُ هَجَدیْا دس غَستّای هالی تللیوی ًیض لحاػ هیضَد ٍ تأثیشی تش سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًذاسد .تذیْی
است ،دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ هَجَدیّا سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ ،تِهٌظَس حزف صیاى (ًسشی) تحون ًیاكتِ
ثثت كَم هؼٌَس اػوال هیضَد ٍ ثثتّای تؼذیلی دٍسُّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ.

ثثت ضواسُ ( :)4حزف ضٌاسایی سَد هؼَق ضذُ سال(ّای) لثل دس هَجَدی اٍل دٍسُ تِ دلیل فشٍش یا هػشف هَجَدیّا دس
دٍسُ(ّای) تؼذ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت

**

ٌّگاهی ًِ هَجَدیّای اٍل دٍسُ ًاضی اص هؼاهالت دسٍىگشٍّی تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ هیضَد ،سَد (هاصاد) گضاسش ضذُ تشای كشٍش
تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ هثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای ٍاحذ خشیذاس دسٍى گشٍّی است ،دس حالی ًِ سَد (هاصاد) گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ
هثتٌی تش تْای توام ضذُ هَجَدی تشای گشٍُ تاضذ ًِ ػثاست است تْای توام ضذُ تحول ضذُ تَسظ ٍاحذ كشٍضٌذُ دسٍىگشٍّی ًِ هَجَدی سا دس
اتتذا اص اضخاظ خاسج اص گشٍُ خشیذاسی ًوَدُ است .تٌاتشایي اص دیذگاُ تللیوی ،سَد (هاصاد) ضٌاسایی ضذُ تَسظ ٍاحذ خشیذاس دسٍىگشٍّی تِ
اضخاظ خاسج اص گشٍُ تایذ هؼادل سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًِ دس دٍسُ (ّای) هثل حزف (هؼَم) ضذُ تَد ،تؼذیل گشدد .ایي استذالل دس خػَظ
هػشف هَجَدیّا تَسظ ٍاحذ خشیذاس دسٍىگشٍّی ًیض هػذام داسدٌّ .گاهی ًِ هَجَدیّای اٍل دٍسُ ًاضی اص هؼاهالت دسٍىگشٍّی تَسظ ٍاحذ
خشیذاس هػشف هی ضَدّ ،ضیٌِ ضٌاسایی ضذُ هثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای ٍاحذ خشیذاس است ،دس حالی ًِ ّضیٌِ گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ
هثتٌی تش تْای توام ضذُ هَجَدی تشای گشٍُ تاضذ ًِ ػثاست است تْای توام ضذُ تحول ضذُ تَسظ ٍاحذ كشٍضٌذُ ًِ هَجَدی سا دس اتتذا اص
اضخاظ خاسج اص گشٍ ُ خشیذاسی ًوَدُ است .تٌاتشایي ،اص دیذگاُ تللیویّ ،ضیٌِای ًِ ٍاحذ خشیذاس دس ًتیجِ هػشف هَجَدیّا ضٌاسایی هیًٌذ
تایذ هؼادل سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًِ دس دٍسُ(ّای) هثل حزف (هؼَم) ضذُ تَد ،تؼذیل گشدد .تش ایي اساس ،ثثت كَم تِهٌظَس ضٌاسایی سَد
هؼَم تحون ًیاكتِ هَجَدی اٍل دٍسُ اًجام هیضَد.

ثثت ضواسُ ( :)5حزف هاصاد یا وسشی تحمك ًیافتِ هَجَدی پایاى دٍسُ ًاضی اص هؼاهالت دسٍىگشٍّی دٍسُّای لثل
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ
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اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

**
هَجَدیّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

**

دس تشخی هَاسد هوٌي است هَجَدی هثادلِ ضذُ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ تشای دٍ یا چٌذ دٍسُ هالی دس اًثاس ٍاحذ خشیذاس ًگْذاسی ضَد .دس ایيگًَِ
هَاسد ،تا صهاًی ًِ هَجَدی تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ ًطذُ یا تَسظ ٍاحذ خشیذاس دسٍىگشٍّی تِ هػشف ًشسیذُ تاضذٌّ ،گام تْیِ غَستّای
هالی تللیوی ،جْت تؼییي تْای توام ضذُ هَجَدی تشای گشٍُ تایذ سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ آى حزف ضَد.

ج )5-تؼذیالت هشتَط تِ اسائِ ٍ دسیاكت خذهات
تؼذیالت هشتَط تِ اسائِ ٍ دسیاكت خذهات تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ هطاتِ تؼذیالت تِ خشیذ ٍ كشٍش هَجَدیّا هیتاضذ.

ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل تشاصًاهِای
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
هثلؾ

حسابّا ٍ اسدٌاد پشداخدتٌی

**

پیصدسیافت دسآهدذ

**

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

حسابّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی

**

پدیددص پددشداخددت تاتت ...

**

ثثت ضواسُ ( :)2حزف حسابّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
هثلؾ

دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

**

دسیافتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاسات تخػیع
یافتِ /دسآهذّای اختػاغی

**

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت

**

ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی/اختػاغی

**

ج )6-تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ ٍ كشٍش یا هؼاٍضِ داساییّای ثاتت هطَْد ٍ داساییّای ًاهطَْد تیي اػضای گشٍُ
تا تَجِ تِ ایٌٌِ سَد (هاصاد) یا صیاى (ًسشی) تحون ًیاكتِ دس هَسد داساییّای ثاتت ،تٌْا تِ هَاصات استلادُ اص آى تَسظ ٍاحذ خشیذاس ػضَ گشٍُ
(تٌْا دس هَسد داساییّای استْالىپزیش) ٍ یا دس صهاى تشًٌاسی یا كشٍش داسایی هشتَط تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ تحون هییاتذ ،تؼذیالت هشتَط تِ ایي
تخص تستگی تِ استْالى پزیش تَدى یا ًثَدى آى داسایی داسد.

ج )1-6-تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ ٍ كشٍش داساییّای استْالى ًاپزیش تیي اػضای گشٍُ
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل تشاصًاهِای
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

حسابّا ٍ اسدٌاد پشداخدتٌی

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
9

هثلؾ

**

حسابّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی
ثثت ضواسُ ( :)2حزف سَد (هاصاد) تحمك ًیافتِ ٍ تؼذیل اسصش داسایی دس سال سخذاد هؼاهلِ
تستاًٌاس

تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
داساییّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

**

ضایاى رًش است دس هَاسدی ًِ داسایی ًاضی اص هثادالت دسٍىگشٍّی ،دس ّواى سال تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ ضَد ،داسایی هضتَس دس پایاى دٍسُ
دس غَستّای هالی ٍاحذّای ػضَ گشٍُ گضاسش ًخَاّذ ضذ ٍ ًیاصی تِ اػوال ثثت كَم ًیست .اص عشكی ،اص آًجا ًِ هاصاد (ًسشی) كشٍش داسایی تش
هثٌای تْای توام ضذُ تشای گشٍُ دسًظش گشكتِ هیضَد ،دس تشخی حاالت خاظ (صهاًی ًِ هؼاهلِ دسٍىگشٍّی تا سَد (صیاى) ٍ هؼاهلِ تشٍى گشٍّی تؼذی
تا صیاى (سَد) تاضذ) هوٌي است حسابّای سَد ٍ صیاًی (دسآهذ ٍ ّضیٌِای) ًیاص تِ تؼذیل داضتِ تاضٌذ.
ّوچٌیي ،الصم تِ رًش است دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ داساییّای استْالىًاپزیش سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ ،تایذ
صیاى (ًسشی) تحون ًیاكتِ تا استلادُ اص حساب "ّضیٌِّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی اهتػادی دٍلت" دس تشاتش "داساییّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی ضیًَُاهِ
داساییّا" هؼَم ضَد ٍ ثثتّای تؼذیلی دٍسُّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ.

ثثت ضواسُ ( :)3حزف حسابّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ
تستاًٌاس

تذٌّاس
هثلؾ

ػٌَاى حساب هؼیي
*

دسیافتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاسات تخػیع یافتِ

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی

*

**

* تِ هیضاى هثلؾ هَسد هؼاهلِ ٍ تاییذُ دسیاكتی اص خضاًِ

ثثت ضواسُ ( :)4حزف سَد (هاصاد) تحمك ًیافتِ ٍ تؼذیل حسابّای هشتَط تِ داسایی دس سالّای پس اص اًجام هثادلِ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
داساییّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

**

ثثت ضواسُ ( :)5حزف ضٌاسایی سَد (هاصاد) هؼَق ضذُ سال(ّای) لثل دس تِ دلیل فشٍش داسایی تِ خاسج اص گشٍُ دس دٍسُ(ّای) تؼذ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

**

ٌّگاهی ًِ داساییّای استْالىًاپزیش ًاضی اص هؼاهالت دسٍىگشٍّی تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ هیضَد ،سَد (هاصاد) گضاسش ضذُ تشای كشٍش
تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ هثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای ٍاحذ خشیذاس دسٍى گشٍّی است ،دس حالی ًِ سَد (هاصاد) گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ
هثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای گشٍُ تاضذ .تٌاتشایي اص دیذگاُ تللیوی ،سَد (هاصاد) ضٌاسایی ضذُ تَسظ ٍاحذ خشیذاس دسٍىگشٍّی تِ اضخاظ خاسج
اص گشٍُ تایذ هؼادل سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًِ دس دٍسُ(ّای) هثل حزف (هؼَم) ضذُ تَد ،تؼذیل گشدد .تش ایي اساس ،ثثت كَم تِهٌظَس ضٌاسایی
سَد (هاصاد)تحون ًیاكتِ ٍ هؼَم ضذُ سال(ّای) هثل اًجام هیضَد.
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ج )2-6-تؼذیالت هشتَط تِ هؼاٍضِ داساییّای استْالى ًاپزیش تیي اػضای گشٍُ
تؼذیالت هشتَط تِ هؼاٍضِ داساییّای استْالى ًاپزیش تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ هطاتِ تؼذیالت تِ خشیذ ٍ كشٍش آىّا هیتاضذ .چٌاًچِ هؼاٍضِ كاهذ
هحتَای تجاسی تاضذ یا تِ دلیل ًاهطخع تَدى اسصش هٌػلاًِ داساییّای هؼاٍضِ ضذُ ،اسصش دكتشی داساییّای یادضذُ هالى ثثت هشاس گشكتِ
تاضذ ،سَد (هاصد) یا صیاى (ًسشی) ضٌاسایی ًطذُ ٍ دس ًتیجِ تؼذیالتی اص ایي تاتت ًیاص ًیست؛ اها چٌاًچِ هؼاٍضِ هحتَای تجاسی داضتِ ٍ اسصش
هٌػلاًِ داسایی ّای هَسد هؼاٍضِ هالى اػوال حساب ایي سٍیذاد هشاس گشكتِ تاضذ ،هاػذتا یٌی اص ٍاحذّای ػضَ گشٍُ دس ًتیجِ هؼاٍضِ تا سَد
(هاصاد) ٍ یٌی تا صیاى (ًسشی) هَاجِ ضذُ است .تؼذیالت الصم تشای ایي سٍیذاد تا استلادُ اص ثثتّا ٍ تَضیحات هسوت (ج )1-6-اًجام هیضَد . .تا
ایي تلاٍت ًِ ثثت هشتَط تِ حزف دسیاكتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاسات تخػیع یاكتِ دس تشاتش ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی اػوال ًویگشدد.

ج )3-6-تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ ٍ كشٍش داساییّای استْالىپزیش تیي اػضای گشٍُ
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل تشاصًاهِای
تستاًٌاس

تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

حسابّا ٍ اسدٌاد پشداخدتٌی

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
**

حسابّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی
ثثت ضواسُ ( :)2حزف سَد (هاصاد) تحمك ًیافتِ ٍ تؼذیل حسابّای هشتَط تِ داسایی دس سال سخذاد هؼاهلِ
تستاًٌاس

تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

**

داساییّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

**

ػٌَاى حساب هؼیي

استْالن اًثاضتِ ...

هثلؾ

**

ثثت كَم تا كشؼ ایٌٌِ داسایی تِ هثلـی تیطتش اص هثلؾ دكتشی ٍلی ًوتش اص تْای توام ضذُ اٍلیِ آى كشٍختِ ضذُ است .تذیْی است چٌاًچِ ،داسایی تِ
هثلـی تیطتش اص تْای توام ضذُ اٍلیِ آى كشٍختِ ضَد ،دس ثثت كَم حساب "داساییّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا" ًیض تستاًٌاس هیضَد.
ضایاى رًش است دس هَاسدی ًِ داسایی ًاضی اص هثادالت دسٍىگشٍّی ،دس ّواى سال تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ ضَد ،داسایی هضتَس دس پایاى دٍسُ
دس غَستّای هالی ٍاحذّای ػضَ گشٍُ گضاسش ًخَاّذ ضذ ٍ ًیاصی تِ اػوال ثثت كَم ًیست .اص عشكی ،اص آًجا ًِ هاصاد (ًسشی) كشٍش داسایی تش
هثٌای تْای توام ضذُ تشای گشٍُ دسًظش گشكتِ هیضَد ،دس تشخی حاالت خاظ (صهاًی ًِ هؼاهلِ دسٍىگشٍّی تا سَد (صیاى) ٍ هؼاهلِ تشٍى گشٍّی تؼذی
تا صیاى (سَد) تاضذ) هوٌي است حسابّای سَد ٍ صیاًی (دسآهذ ٍ ّضیٌِای) ًیاص تِ تؼذیل داضتِ تاضٌذ.
ّوچٌیي ،الصم تِ رًش است دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ داساییّای استْالىًاپزیش سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ ،تایذ
صیاى (ًسشی) تحون ًیاكتِ تا استلادُ اص حسابّای "ّضیٌِّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی اهتػادی دٍلت"" ،داساییّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی ضیًَُاهِ
داساییّا" ٍ "استْالى اًثاضتِ  "...هؼَم ضَد ٍ ثثتّای تؼذیلی دٍسُّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ.

ثثت ضواسُ ( :)3حزف حسابّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ
تستاًٌاس

تذٌّاس
هثلؾ

ػٌَاى حساب هؼیي
*

دسیافتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاسات تخػیع یافتِ

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی

* تِ هیضاى هثلؾ هَسد هؼاهلِ ٍ تاییذُ دسیاكتی اص خضاًِ
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*

**

ثثت ضواسُ ( :)4حزف ّشگًَِ تفاٍت استْالن ثثت ضذُ دس دفاتش ٍاحذ خشیذاس ًاضی اص هتفاٍت تَدى لیوت اًتمالی (هَسد هثادلِ)
ًسثت تِ هثلؾ دفتشی تشای گشٍُ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

استْالن اًثاضتِ ...

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت

**

ثثت كَم تا پایاى ػوش هلیذ داسایی استْالىپزیش دس ًاستشٍ تللیوی اًجام هیضَد.

ثثت ضواسُ ( :)5حزف سَد (هاصاد) تحمك ًیافتِ ٍ تؼذیل حسابّای هشتَط تِ داسایی دس سالّای پس اص اًجام هثادلِ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
هثلؾ

داساییّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

**

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

**

ػٌَاى حساب هؼیي

استْالن اًثاضتِ ...

هثلؾ

**

دس سالّای تؼذ اص سخذاد هؼاهلِ تا صهاًی ًِ داسایی استْالىپزیش تِ خاسج اص گشٍُ هٌتول ًطَد ،ػالٍُ تش ثثت حزكی تؼذیل استْالى تاتت تحون
تخطی اص سَد (هاصاد) ًاضی اص هؼاهلِ دسٍىگشٍّی ،جْت حزف سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًاضی اص هؼاهلِ دس ًِ هثلؾ اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال
ٍاحذ خشیذاس هشاس داسد ٍ ّوچٌیي اًؼٌاس هاًذُ حسابّای هشتَط تِ داسایی تِ هثلؾ دكتشی آى تشای گشٍُ ثثت كَم دس ًاستشٍ تللیوی اًجام هیضَد.

ثثت ضواسُ ( :)6حزف ضٌاسایی سَد (هاصاد) هؼَق ضذُ سال(ّای) لثل تِ دلیل فشٍش داسایی تِ خاسج اص گشٍُ دس دٍسُ(ّای) تؼذ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

**

ٌّگاهی ًِ داساییّای استْالىپزیش ًاضی اص هؼاهالت دسٍىگشٍّی تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ هیضَد ،سَد (هاصاد) گضاسش ضذُ تشای كشٍش
تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ هثتٌی تش هثلؾ دكتشی تشای ٍاحذ خشیذاس دسٍى گشٍّی است ،دس حالی ًِ سَد (هاصاد) گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ هثتٌی
تش هثلؾ دكتشی تشای گشٍُ تاضذ .تٌاتشایي اص دیذگاُ تللیوی ،سَد (هاصاد) ضٌاسایی ضذُ تَسظ ٍاحذ خشیذاس دسٍىگشٍّی تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ
تایذ هؼادل هاًذُ سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًِ دس دٍسُ (ّای) هثل حزف (هؼَم) ضذُ تَد ،تؼذیل گشدد .تش ایي اساس ،ثثت كَم تِهٌظَس ضٌاسایی
سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ٍ هؼَم ضذُ سال(ّای) هثل اًجام هیضَد.

ج )4-6-تؼذیالت هشتَط تِ هؼاٍضِ داساییّای استْالىپزیش تیي اػضای گشٍُ
تؼذیالت هشتَط تِ هؼاٍضِ داساییّای استْالى پزیش تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ هطاتِ تؼذیالت تِ خشیذ ٍ كشٍش آىّا هیتاضذ .چٌاًچِ هؼاٍضِ كاهذ
هحتَای تجاسی تاضذ یا تِ دلیل ًاهطخع تَدى اسصش هٌػلاًِ داساییّای هؼاٍضِ ضذُ ،اسصش دكتشی داساییّای یادضذُ هالى ثثت هشاس گشكتِ
تاضذ ،سَد (هاصد) یا صیاى (ًسشی) ضٌاسایی ًطذُ ٍ تٌْا تؼذیالت هشتَط تِ استْالى اًثاضتِ هثل اص هؼاضِ اػوال هیضَد .اها چٌاًچِ هؼاٍضِ
هحتَای تجاسی داضتِ ٍ اسصش هٌػلاًِ داسایی ّای هَسد هؼاٍضِ هالى اػوال حساب ایي سٍیذاد هشاس گشكتِ تاضذ ،هاػذتا یٌی اص ٍاحذّای ػضَ
گشٍُ دس ًتیجِ هؼاٍضِ تا سَد (هاصاد) ٍ یٌی تا صیاى (ًسشی) هَاجِ ضذُ است .تؼذیالت الصم تشای ایي سٍیذاد تا استلادُ اص ثثتّا ٍ تَضیحات
هسوت (ج )3-6-اًجام هیضَد .تا ایي تلاٍت ًِ ثثت هشتَط تِ حزف دسیاكتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاسات تخػیع یاكتِ دس تشاتش ٍجَُ اسسالی تاتت
هٌاتغ ػوَهی اػوال ًویگشدد.
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ج )7-تؼذیالت هشتَط تِ استلادُ اص هَجَدی هثادلِ ضذُ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ تِػٌَاى داسایی ثاتت دس ٍاحذ خشیذاس
دس هَاسدی ًِ داسایی هَسد هؼاهلِ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ،دس ٍاحذ كشٍضٌذُ تِػٌَاى هَجَدی ٍ دس ٍاحذ خشیذاس تِػٌَاى داسایی ثاتت هَسد استلادُ
هشاس گیشد ،اص ًظش گشٍُ داسایی ثاتت خَاّذ تَد.

ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل تشاصًاهِای
تستاًٌاس

تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

حسابّا ٍ اسدٌاد پشداخدتٌی

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
**

حسابّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی
ثثت ضواسُ ( :)2حزف سَد (هاصاد) تحمك ًیافتِ ٍ تؼذیل حسابّای هشتَط تِ داسایی دس سال سخذاد هؼاهلِ
تستاًٌاس

تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت
داساییّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

**
**

ضایاى رًش است ،چٌاًچِ تاتت اًتوال هَجَدیّا تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ّضیٌِّایی ًظیش حول ،تیوِ ٍ  ًِ ...هاتل اًتساب تِ تْای توام ضذُ
هَجَدی (داسایی) هیتاضذ ،دس تْای توام ضذُ داسایی دس غَستّای هالی تللیوی ًیض لحاػ هیضَد ٍ تأثیشی تش سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًذاسد.
تذیْی است ،دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ هَجَدیّا سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ ،تِهٌظَس حزف صیاى (ًسشی) تحون
ًیاكتِ حساب "داساییّا تِ تلٌیي عثوِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا" دس ثثت كَم تذٌّاس هیضَد ٍ ثثتّای تؼذیلی هشتَط تِ استْالى ٍ ّوچٌیي
ثثتّای تؼذیلی دٍسُّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ.

ثثت ضواسُ ( :)3حزف حسابّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ
تستاًٌاس

تذٌّاس
هثلؾ

ػٌَاى حساب هؼیي
*

دسیافتی اص خضاًِ اص هحل اػتثاسات تخػیع یافتِ

ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی

*

**

* تِ هیضاى هثلؾ هَسد هؼاهلِ ٍ تاییذُ دسیاكتی اص خضاًِ

ثثت ضواسُ ( :)4حزف ّشگًَِ تفاٍت استْالن ثثت ضذُ دس دفاتش ٍاحذ خشیذاس ًاضی اص هتفاٍت تَدى لیوت اًتمالی (هَسد هثادلِ)
ًسثت تِ تْای توام ضذُ تشای گشٍُ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

استْالن اًثاضتِ ...

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
ّضیٌِّا تِ تفىیه عثمِتٌذی التػادی دٍلت

**

ثثت كَم تا پایاى ػوش هلیذ داسایی استْالىپزیش دس ًاستشٍ تللیوی اًجام هیضَد.

ثثت ضواسُ ( :)5حزف سَد (هاصاد) تحمك ًیافتِ ٍ تؼذیل حسابّای هشتَط تِ داسایی دس سالّای پس اص اًجام هثادلِ
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تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تستاًٌاس
هثلؾ

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

**

استْالن اًثاضتِ ...

**

ػٌَاى حساب هؼیي

داساییّا تِ تفىیه عثمِتٌذی ضیًَُاهِ داساییّا

هثلؾ

**

دس سالّای تؼذ اص سخذاد هؼاهلِ تا صهاًی ًِ داسایی استْالىپزیش تِ خاسج اص گشٍُ هٌتول ًطَد ،ػالٍُ تش ثثت حزكی تؼذیل استْالى تاتت تحون
تخطی اص سَد (هاصاد) ًاضی اص هؼاهلِ دسٍىگشٍّی ،جْت حزف سَد (هاصاد) تحون ًیاكتِ ًاضی اص هؼاهلِ ًِ دس هثلؾ اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

ٍاحذ خشیذاس ٍجَد داسد ٍ ّوچٌیي اًؼٌاس هاًذُ حسابّای هشتَط تِ داسایی تِ هثلؾ دكتشی آى تشای گشٍُ ،ثثت كَم دس ًاستشٍ تللیوی اًجام هیضَد.
ثثت ضواسُ ( :)6حزف ضٌاسایی سَد (هاصاد) هؼَق ضذُ دس سال(ّای) لثل تِ دلیل فشٍش داسایی تِ خاسج اص گشٍُ دس دٍسُ(ّای) تؼذ
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
دسآهذّا تِ تفىیه عثمِتٌذی هشتَط

**

ج )8-تؼذیالت هشتَط تِ تٌخَاُگشداى پشداخت هَجَد تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل تشاصًاهِای
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
تٌخَاُگشداى پدشداخدت تاتت ...

**

ثثت ضواسُ ( :)2تؼذیل حسابّای تشاصًاهِای
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تداًده پددشداخدت ...

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
تاًه ٍجدددَُ سایش هٌاتددددددغ

**

چٌاًچِ تٌخَاُ گشداى پشداخت اص هحل هٌاتغ ػوَهی یا اختػاغی اًجام ضَد ،ثثت فَق اًجام هیضَد .اها چٌاًچِ تٌخَاُگشداى پشداخت اص
هحل سایش هٌاتغ پشداخت ضَد اػوال ثثت تاال الصم ًیست.
ج )9-تؼذیالت هشتَط تِ اٍسام تسَیِ خضاًِ غادس ضذُ تَسظ ٍاحذّای ػضَ گشٍُ دس هثال یي ضخع ٍاحذ
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل اسصش خالع
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

تسدَیدِ تذّیّا – اٍساق تسَیِ خضاًِ

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

**
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هثلؾ

تسدَیدِ هغالثات– اٍساق تسَیِ خضاًِ

**

چٌاًچِ اسٌاد (اٍساق) تسَیِ خضاًِ غادس ضذُ دس ٍاحذّای ػضَ گشٍُ دس لثال یه ضخع ٍاحذتاضذ ،تِ هیضاى اٍساق غادس ضذُ ثثت فَق
اػوال هیضَد.
ج )10-تؼذیالت تاتت سشهایِگزاسیّای ثثت ضذُ دس عشح تولي داساییّای سشهایِای ضشًتّای دٍلتی
چٌاًچِ تش اساس لَاًیي ٍ همشسات هشٍتظ ،داساییّای ٍاحذّای گضاسضگش (عشح) تِ ضشوتّا اًتمال یافتِ ٍ تِػٌَاى افضایص سشهایِ دٍلت
هٌظَس گشدد ،آى ٍاحذ گضاسضگش ،داساییّای اًتمالی هضتَس سا تِػٌَاى سشهایِگزاسی دس ضشوتّا اػوال حساب هیوٌذ .اص عشفی
داساییّای یادضذُ دس خالع داساییّای ضشوتّای دٍلتی ًیض ٍجَد داسد .تش ایي اساس ،تِهٌظَس جلَگیشی اص هحاسثِ هضاػف آى دس
غَستّای هالی تلفیمی گشٍُ گضاسضگش ،الصم است ثثت صیش تِ هیضاى هاًذُ اٍل دٍسُ حساب سشهایِگزاسی دس ضشوتّای ػضَ گشٍُ
اػوال ضَد .
ثثت ضواسُ ( :)1حزف حسابّای هتماتل اسصش خالع
تذٌّاس
ػٌَاى حساب هؼیي

اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

تستاًٌاس
ػٌَاى حساب هؼیي

هثلؾ

هثلؾ

**
سشهایِگزاسی دس ضشوتّا
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