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 98ذ ابذاری مالی َ حطابرضی کىکُر ارشایراد ٌای درش ٌای حط

  

  

 36 47 54 91 99طْال  ُبی 

   خارج از سرفصل است 011و سوال در پبطخٌبهَ ی طبسهبى طٌدغ گشیٌَ غلن اًتخبة ػذٍ اطت 

 : 63سوال 

 .  اطت  2پبطخ طٌدغ گشیٌَ 

 .  ػزم تسقق یبفتي ّ کظت ػذى را  دارا ثبػذ  2ایي پبطخ غلن اطت ، چْى درآهذ ثزای ثجت ػذى ثبیذ 

تسقق یؼٌی ّقْع رخذادی کَ ػذم امویٌبى درهْرد دریبفت ّخَ ًقذ را تبخبیی کبُغ دُذ کَ هدْس ػٌبخت درآهذ :ػزم اّل 

 در ػْد بؿ

 . کظت ػذى یؼٌی اًدبم اهْری تْطن فزّػٌذٍ کَ ّی را هسق ثَ ػٌبخت درآهذ کٌذ : ػزم دّم

تبلیف دکتز ازوذ هذرص ّ دکتز هسوذركب ػْرّرسی ،  (درآهذ ػولیبتی ( ۳در اداهَ هثبلی اس راٌُوبی اطتبًذارد ػوبرٍ 

  رّػي ػْدرم تب هطلت ثزای ُوَ ّهیب ۱۹۱اًتؼبرات طبسهبى زظبثزطی ًؼزیَ 

 :   ۱۱فسَ ؿ ۱هثبل  

هیلیْى  6هجلغ  01/01/1396ایي هْطظَ در اثتذای طبل . هْطظَ هٌتؼز کٌٌذٍ یک فـلٌبهَ تخــی اػتزاک طبلیبًَ هیپذیزد 

 .  طبل را ثَ مْر یکدب دریبفت هیکٌذ  2لایر زق اػتزاک 

  

 :  ثَ ػزذ سیز اطت  97ّ  96ثب فزف ارطبل ثوْقغ فـلٌبهَ در طبلِبی اّل ّ دّم ثجتِبی هزثْم ثَ ایي رّیذاد در طبل ُبی 

01/01/6931 

  6000000هْخْدی ًقذ

  6000000پیغ دریبفت درآهذ 

  

 1396/12/29 

  

             3000000پیغ دریبفت درآهذ 

 3000000درآهذ زق اػتزاک 
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 29/12/1397  

  

  300000پیغ دریبفت درآهذ 

  3000000درآهذ زق اػتزاک         

 . ؿسیر ثبػذ   "ذثَ ُیچ ػٌْاى ًویتْاً"  Cمجق دفتزچَ  2گشیٌَ   

 .  ُن ؿسیر ًیظت  4زل ایي هثبل ثزای ایي ثْد کَ گشیٌَ 

 .  چْى فقن ػزم تسقق یبفتي رّ درًظز گزفتَ ّ ػزم کظت ػذى رّ در ًظز ًگزفتَ 

ُز چٌذ ثزای ثجت ُشیٌَ ثبیذ لغت تسول ثَ کبر ثزدٍ ػْد ، اهب ُشیٌَ ثَ هسق .اطت  1ؿسیر تزیي گشیٌَ هوکي گشیٌَ 

 .  ایٌکَ قبثل تؼخیؾ ثبػذ هیتْاى ثجت کزد 

  Cمجق دفتزچَ  2در ایي ؿْرت پیؼٌِبدم ثَ دّطتبى ایي ُظت کَ زتوب ثَ ایي طْال اػتزاف کٌٌذ، چْى ثَ ُیچ ػٌْاى گشیٌَ  

 ؿسیر ًیظت  

 .  در كوي اػتزاكبت ػوب در طبیت طبسهبى طٌدغ  ثبیذ هظتٌذ ثبػذ 

 . در ایي هتي طؼی ػذٍ اطت کَ یک اطتٌبد قْی ثزای اػتزاف کزدى آّردٍ ػْد 

 :   ۷۴در مُرد ضُال 

ُظت ّ ثب تْخَ ثَ  25000000مجق امالػبت طْال  ارسع هٌـفبًَ دارایی خذیذ ثزای الف  ، یؼٌی ُوبى هبػیي آالت  

 .  در اداهَ ثجت ایي طْال رّ اًدبم هیذم .  اطت 30000000، ارسع هٌـفبًَ طبختوبى   5000000طزک ًقذی دریبفتی 

  

  5000000ّخَ ًقذ                         

  10000000اطتِالک اًجبػتَ طبختوبى  

  25000000هبػیي آالت                     

 20000000طبختوبى                                          

  20000000طْد                                                   

 . اطت  1گشیٌَ ؿسیر گشیٌَ 

 حسابداری. 00منبع : راهنمای استاندارد  
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 :   54ضُال 

 :   23اطتبًذارد  17ثب تْخَ ثَ ثٌذ 

ُزیک اس ػزکبی خبؽ ثبیذ در راثطَ ثب طِن خْد در دارایی ُبی تست کٌتزل هؼتزک ، اقالم سیز را در ؿْرت ُبی هبلی 

 :  خذاگبًَ ّ درًتیدَ در ؿْرتِبی هبلی تلفیقی خْد ػٌبطبیی کٌذ 

طِن خْد اس دارایی ُبی تست کٌتزل هؼتزک ّ مجقَ ثٌذی آًِب ثز زظت هبُیت داراییِب  : الف 

 ی ُبی تسول ػذٍ تْطن ّی  ثذُ: ة

 طِن خْد اس ثذُی ُبی تسول ػذٍ ثَ مْر هؼتزک یب طبیز ػزکبی خبؽ  : ج

طِن خْد اس درآهذ فزّع یب اطتفبدٍ اس هسـْل هؼبرکت خبؽ ّ ًیش طِن خْد اس ُشیٌَ ُبی تسول ػذٍ ثَ ّطیلَ ی هؼبرکت :د 

 خبؽ  

 .  تسول کزدٍ اطت ُشیٌَ ُبیی کَ در راثطَ ثب طِن خْد در هؼبرکت خبؽ : ٍ

  

 گبًَ   ۵مجق ثٌذ هذکْر ّ هْارد 

 .  اؿال ًوی تْاًذ گشیٌَ ؿسیر ثبػذ   Cدفتزچَ     3ّ   2ّ   1گشیٌَ ُبی 

  

 .را در ًظز ًویگیزد 23اطتبًذارد  17اطت  ایي گشیٌَ ُن هْرد ة ثٌذ   Cمجق دفتزچَ  4ًشدیک تزیي گشیٌَ ثَ هْارد هذکْر گشیٌَ 

  . ًذارد  ، گشیٌَ کبهال ؿسیسی اطت  "فقن "ثب ایي ّخْد چْى لغت 

 :  91ضُال 

 .  اضت  2گسیىً اوتخابی ضىجش گسیىً 

 .  اطت  1گشیٌَ ؿسیر گشیٌَ 

اػلبی (ثب اطتٌبد ثَ کتبة هزّری خبهغ ثز زظبثزطی تبلیف دکتز ایزج ًْرّع ، دکتز طبطبى هِزاًی، دکتز غالهزكب کزهی 

 ّ دکتز هدیذ ػِجبسی    )ُیئت ػلوی داًؼگبٍ تِزاى 

. در كوي کتبة هزّری خبهغ ثز زظبثزطی هْرد تبییذ ّسارت ػلْم تسقیقبت ّ فٌبّری ، دفتز ثزًبهَ ریشی آهْسع ػبلی ُظت 

  1خشّ هٌبثغ پیؼٌِبدی ّسارت ثزای درص زظبثزطی 

 343صفحً  7فصل . )لی بً اطالعات مالی َ ثبت ٌای حطابذاری اضت ردیابی بً معىای جطتجُ  َ رضیذن از اطالعات غیر ما

 )کتاب مرَری جامع در حطابرضی
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 : کىکُر ارشذ حطابذاری  99ضُال 

ثزآّرد هبزـل پیوبى ثَ گًَْ ای اتکبپذیز هوکي ًجْدٍ ، ّ ثؼذ اس ًیوَ دّم  ۹۹مجق امالػبت طْال ، قجل اس ًیوَ دّم طبل 

 .  ثزآّرد هبزـل پیوبى ثَ گًَْ ای اتکبپذیز هوکي ػذٍ اطت  ۹۹طبل 

ػزکت هذثْر  تب قجل اس ایي رّیذاد اس رّع تکویل کبر اطتفبدٍ کزدٍ اطت ، اهب ثؼذ اس ایٌکَ هبزـل پیوبى ثَ گًَْ ای اتکب 

 .   پذیز قبثل ثزآّرد ػذٍ اطت ، رّع خْد را ثَ رّع درؿذ پیؼزفت کبر تغییز دادٍ اطت 

 4َ هٌتخت طبسهبى طٌدغ گشیٌَ گشیٌ

 .  اطت  3اطت  گشیٌَ ؿسیر گشیٌَ 

کَ ثزآّرد هبزـل پیوبى ثَ گًَْ ای اتکب  96ایي اطت کَ ػزکت هذثْر قجل اس ًیوَ ی دّم طبل  3اطتٌبد ثزای اًتخبة گشیٌَ 

 :   21زظبثذاری ثٌذ  9پذیز قبثل ثزآّرد ًجْدٍ ، ثبیذ مجق اطتبًذارد 

 :  ُز گبٍ هبزـل پیوبى ثلٌذهذت را ًتْاى ثَ گًَْ ای قبثل اتکب ثزآّرد کزد 

درآهذ ثبیذ تب هیشاى هخبرج تسول ػذٍ ای کَ ازتوبل ثبسیبفت آى ّخْد دارد ػٌبطبیی ػْد ّ  . الف 

 .  هخبرج پیوبى ثبیذ در دّرٍ ّقْع ثَ ػٌْاى ُشیٌَ ػٌبطبیی ػْد . ة 

 .  طْد ؿفز اطتفبدٍ هیکزد  یؼٌی ػزکت هذثْر ثبیذ اس اثشار

اهب اس رّع تکویل کبر اطتفبدٍ کزدٍ  

 زظبثذاری   9اطتبًذارد  18مجق ثٌذ 

تبلیف دکتز هْطی ثشرگ اؿل ػلْ ُیئت ػلوی داًؼگبٍ ػالهَ مجبمجبیی ّ ػلْ (زظبثذاری  9ّ راٌُوبی اطتبًذارد 

    (کویتَ تذّیي اطتبًذارد ُبی زظبثذاری

 .  اطتفبدٍ اس رّع تکویل کبر هوٌْع اطت  

  

 :   2پبراگزاف  11زظبثذاری ؿفسَ  9راٌُوبی ثکبر گیزی اطتبًذارد 

رّع تکویل کبر ، ػولکزد یک ػزکت را در دّراى اخزای ػولیبت پیوبًکبری ثَ ًسْ هٌبطت ًؼبى ًوی دُذ ّ تٌِب ًتبیح 

، رّع تکویل کبر پذیزفتَ ػذٍ ًیظت  9در اطتبًذارد زظبثذاری  ػوبرٍ . ٌذ پیوبًِبی تکویل ػذٍ در ُز دّرٍ هبلی را هٌؼکض هیک

تب ایٌدب ثب اطتٌبد ثبثت ػذ ، . ثزای ػٌبخت درآهذ ُبی فؼبلیت ُبی پیوبًکبری ثبیذ اس رّع درؿذ پیؼزفت کبر اطتفبدٍ ػْد . 

 .  ذارد زظبثذاری داػتَ اطت ػزکت هذثْر  تغییز اس یک رّیَ ی غیز اطتبًذارد زظبثذاری ثَ یک رّیَ ی اطتبً

 زظبثذاری   6اطتبًذارد  41مجق ثٌذ 

 تغییز هذثْر اؿالذ اػتجبٍ اطت ًَ تغیز در رّیَ 

  

  

 .  اضت  3پص تىٍا گسیىً ی صحیح گسیىً ی 
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کً در حال حاضر در حطابذاری اضت  53ایه ضُال مربُط بً اضتاوذارد 

بً ٌیچ َجً  در داوشگاي ٌاایران در ٌیچ صُرت مالی اجرا وشذي َ 

 .آمُزشی دادي ومیشُد

  

  

  

  

  

  

, تِیَ ػذٍ اطت در ؿْرت ؿالزذیذ 98ایي فبیل ثَ خِت امالع رطبًی طْال ُبی دارای اػکبل در کٌکْر ارػذ

 داّملجبى هستزم هیتْاًٌذ ثَ طْال ُبی هذکْر اػتزاف ًوبیٌذ 

 الیق ػخـی ثبػذ طتوب ثبیذ هظتٌذ ّ ثَ دّر اس ز, اػتزاكبت بكوٌ

 با سپاس فراوان از راهمنمایی های استاد عالی خانی 

 تهیه و تنظیم: علی مکاری
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