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 پاسخ کار عولی ّا

صَرتْای هالی  حسابداری تْیِ ٍ تٌظین  

مسَ پَدهاى  

 

تْیِ ٍ تٌظین ترازًاهِ   

 

 

 بِ ّوراُ تَضیحات اضافی

 حل برخی فعالیت ّا

3هَرد اصالحیِ فصل چْار  

 

 

 

 

 (1397) :کتاب صَرت ّای هالیاصالحات فصل سَم 

سپشدُ ًضد صٌذٍق »،  5واس ػولی  1سدیف  : 119صفحِ  -1

 صحیح است.)تِ جای سایش داسایی ّا(« دادگستشی

جذٍل سوت ساست ، دس پاییي صفحِ، دٍ سطش صیش  : 149صفحِ -7

 دس لسوت داسایی ّای ًاهطَْد چاج ًطذُ است:   

                                                          29/12/1396      29/12/1395 

 180,000,000      180,000,000ًشم فضاس حساتذاسی                         

 82,000,000       112,000,000سشلفلی هحل وسة                        

 30/12/1395 دس جاسی غیش ّای داسایی اٍل تٌذ : 147صفحِ  -3

 . است صحیح 15,940  هثلغ

 صحیح است. 494,006,250، هثلغ  37سدیف  : 145صفحِ  -4

 

ػضیض هی سساًین  تِ اطالع ّوىاساى : یادآٍری

وِ پاسخ تشخی اص فؼالیت ّای فصل سَم دس 

فؼالیت ّا تا یه ایي فایل هَجَد است. تمیِ 

دس هحیط ایٌتشًت ٍ ... دس جستجَی سادُ 

 دستشس هی تاضذ.
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 ؟دس هَسد واستشدّای تشاصًاهِ چِ هی داًیذ :  194فعالیت صفحِ 

اص تشاصًاهِ تشای تشسسی هیضاى داسایی ّا ٍ تذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ هَسسِ استفادُ هی ضَد. ّوچٌیي اص هثالغ دسج ضذُ 

 دس تشاصًاهِ تشای هحاسثِ ًسثت ّای هالی استفادُ هی گشدد. ّوچٌیي سایش واستشدّای تشاصًاهِ :

 وسة اطالع اص :

 وٌتشل تحت التصادی هٌاتع -

 ضشوت هالی ساختاس -

 ًمذیٌگی هیضاى -

 ّا تذّی تاصپشداخت تَاى -

  : 195فعالیت پاییي صفحِ 

 جذٍل صیش سا تىویل وٌیذ. )اسلام تِ ّضاس سیال(

 

 سشهایِ تذّی ّا داسایی ّا ضشح سدیف 

𝟏تذّی  1

𝟑 
 450,000 150,000 600،000 سشهایِ  

 350،000 70,000 420,000 تشاتش تذّی 6داسایی  2

𝟏تذّی  3

𝟒
 3,720,000 930,000 4،650،000 سشهایِ  

 150،000 187,500 337,500 % تیطتش اصتذّی80داسایی  4

 

 

 

 

 

 

سا حل وٌین.  تشای حل فؼالیت فَق وافی است هؼادلِ حساتذاسی سا تا تَجِ تِ سٍاتط روش ضذُ تطىیل دّین ٍ هؼادلِتَضیح : 

 : تِ ػٌَاى هثال

X 𝟏;  600,000           : 1تشای سدیف                
𝟑
  +X 

 X 8/1  ;X  +150,000:              4تشای سدیف               
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     : 1 کار عولی

 سال تِ ًسثت ّا حساب ایي تغییشات هیضاى1396 تا 1393 ّای سال پایاى دس «تشٍجي هَسسِ» سشهایِ ٍ ّا ّا،تذّی داسایی جوغ تشسسی تا

 (واّص:  - ، افضایص+ :  ، تغییش تذٍى:  0، سیال ّضاس تِ اسلام. )وٌیذ هطخص سا هجَْل هَاسد. تاضذ هی صیش تشتیة تِ لثل،

 سشهایِ تذّی ّا داسایی ّا سال

93 15500500+ 151205000+ 380,000+ 

94 1,600,000- 252105000- 6105000+ 

95 1,038,000- 159505000- 9125000+ 

96 4255000+ 342,5000+ 825500+ 

 

93داسایی ; سشهایِ    ) سال   –تذّی   

1,120,000 – 1,500,000  ;380,000                  

94) سال سشهایِ + تذّی ; داسایی       

610,000 + (2,210,000- ) ;(1,600,000-)                  

95) سال سشهایِ + تذّی ; داسایی       

912,000 + (1,950,000- ) ;(1,038,000-)                  

96) سال     تذّیداسایی ;   – سشهایِ  

                                                                                                            82,500 – 425,000  ; 342,500 

 

 

 

 

 

ضذُ تشای داساییْا، تذّی ّا ٍ سشهایِ، جوغ آًْا دس سال ّای تایذ تَجِ داضت وِ دس واس ػولی فَق، هثالغ روش تَضیح: 

 ًسثت تِ سال لثل هی تاضذ.  ،تلىِ تغییشات آًْا دس ّش سال .هختلف ًیست
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  :111فعالیت پاییي صفحِ 

هَسسِ ای الذام تِ خشیذ اسص جْت تاهیي تجْیضات هَسد ًیاص خَد ًوَدُ است.هَسسِ اسص هزوَس سا تحت چِ سشفصلی طثمِ تٌذی 

 هی وٌذ ؟ 

 هَجَدی ًمذ

 

 

 

   : 7کار عولی 

 )اسلام تِ سیال( هَسسِ سا هطخص وٌیذ.« هَجَدی ًمذ»هاًذُ تا تَجِ تِ اعالػات صیش 

                                                      ،  10،000،000         سىِ ٍ اسىٌاس ، 60،000،000   هاِّ ًضد تاًه  6سپشدُ   ، 61،000،000                           چه سهضداس

 ،   10،000،000          تٌخَاُ گشداى  ، 40،000،000       سالِ  2تاًىی سپشدُ ،    20،000،000 حساب جاسی ًضد تاًههَجَدی 

  35،000،000   )وِ اًتظاس ًوی سٍد عی یه سال آیٌذُ آصاد ضَد( ضذُ هسذٍدٍجَُ 

 حل:

101,000,000   ;1000000000   +2000000000   +1000000000   +6100000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هَسد فَق جضء هَجَدی ًمذ هی تاضذ. چَى تذٍى هحذٍدیت لاتل استفادُ است.تَضیح : 

جضء سشهایِ گزاسی تلٌذ هذت  ،سالِ 2جضء سشهایِ گزاسی وَتاُ هذت است. سپشدُ تاًىی ، هاِّ ًضد تاًه 6 سپشدُ  :تَضیح 

 است ٍ ٍجَُ هسذٍد ضذُ جضء سایش داسایی طثمِ تٌذی هی ضَد. 
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  :  3کار عولی 

 اسلام تِ سیال() سا هطخص وٌیذ . اسش هی گشددوِ دس تشاصًاهِ گض« ی هَاد ٍ واالهَجَد»هثلغ ، تا تَجِ تِ اعالػات صیش 

                                             ،  6،000،000ص پشداخووت خشیووذ ووواال    ، پووی 7،000،000ووواالی اهوواًی دی ووشاى ًووضد هووا       ،  30،000،000جووَدی هووَاد اٍلیووِ     هَ

 ،   11،000،000       ، واالی اهاًی ًضد دی شاى   6،500،000                           ، واالی دس ساُ   25،000،000    دس جشیاى ساختواالی 

 7،000،000ضذُ هَجَدی واالی ساختِ 

 حل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : 115صفحِ  فعالیت

  گیشد؟ هی لشاس ی جاسیّا داسایی طثمِ آیا دس «ثاتت ّای داسایی خشیذ تِ هشتَط پشداخت پیص»

 .دس طثمِ داسایی ثاتت هطَْد لشاس هی گیشد –خیش 

 

 

 

 

 هاًذُ طثمات هَجَدی

هَاد اٍلیِ هَجَدی   3000000000 

دس جشیاى ساخت واالی   2500000000 

دس ساُواالی   6,500,000 

 11,000,000 واالی اهاًی ًضد دیگشاى

 7,000,000 هَجَدی واالی ساختِ ضذُ 

 79,500,000 جوع ول

  پیص پشداخت خشیذ واال ، جضء هَجَدی هَاد ٍ واالی هَسسِ ًوی تاضذ. واالی اهاًی دیگشاى ًضد ها ٍ  :تَضیح 
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 :  4کار عولی 

 اسلام تِ سیال().   سا هطخص وٌیذ «داسایی ّای جاسی»تا تَجِ تِ هاًذُ ّای صیش جوغ 

 ،   350،000،000پیص پشداخت خشیذ ٍسایل ًملیِ     ،       35،200،000            ًضد تاًه ّا ًمذهَجَدی 

 ، 8،000،000            هَجَدی ًضد تٌخَاُ گشداى    ،        38،300،000                      واسوٌاى هساػذُ

 ،   32،200،000                         واالی دس ساُ      ،        6،950،000تذّی تاتت هالیات تش اسصش افضٍدُ  

 100،000،000داسایی ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش       ،       150،000،000  واالی اهاًی دی شاى دس هَسسِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاًذُ ضشح

ًضد تاًه ّا ًمذهَجَدی   35,200,000 

واسوٌاىهساعذُ   38,300,000 

 8,000,000 هَجَدی ًضد تٌخَاُ گشداى

 32,200,000 واالی دس ساُ

فشٍش تشای ضذُ ًگْذاسی داسایی    100,000,000 

 213,700,000 جوع ول

واالی اهاًی دی شاى دس هَسسِ ٍ پیص پشداخت خشیذ ٍسایل ًملیِ جضء ٍ  تذّی تاتت هالیات تش اسصش افضٍدُ  :تَضیح 

 داسایی ّای جاسی عثمِ تٌذی ًوی ضًَذ. 
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 گضاسش هی ضَد ؟هطخص وٌیذ وِ ّش داسایی دس وذام طثمِ   : 118صفحِ  فعالیت

 داسایی غیش جاسی  داسایی جاسی ًام داسایی  سدیف 

    پیص پشداخت تیوِ 1

 اثاثِ ٍ هٌصَتات 2
   

     ٍسایل ًملیِ 3

     تٌخَاُ گشداى  4

     هَجَدی واال  5

     سشلفلی هحل وسة 6

     حك اًطؼاب گاص 7

     ساختواى اداسی 8

     ًشم افضاس حساتذاسی  9

     واالی دس جشیاى ساخت 10

     ٍجَُ ًمذ هسذٍد ضذُ  11

     هاضیي آالت تَلیذی 12

    هلضٍهات 13

    پیص پشداخت خشیذ ٍسایل ًملیِ  14

    تجْیضات 15

    سالِ 2هطالثات تا سشسسیذ  16

    وَتاُ هذت حساب ّای دسیافتٌی تجاسی 17

    ٍام وَتاُ هذت واسوٌاى 18

 

 « :سشهایِ گزاسی دس اهالن»تا « داسایی ًگْذاسی ضذُ تشای فشٍش»تفاٍت  ًکتِ :

آى دستِ اص داسایی ّا هی تاضٌذ وِ لثال دس هَسسِ هَسد استفادُ لشاس هی گشفتٌذ اها تِ  داسایی ّای ًگْذاسی ضذُ تشای فشٍش:

دالیلی استفادُ اص آًْا هتَلف ضذُ ٍ آگْی فشٍش آًْا هٌتطش گشدیذُ است. تٌاتشایي، ایي داسایی ّا، اص طثمِ داسایی ّای غیش جاسی 

 هَجَدی واال ّش لحظِ دس هؼشض فشٍش هی تاضٌذ.(تِ طثمِ داسایی ّای جاسی تایذ هٌتمل ضًَذ.) چَى هاًٌذ 

تحصیل تلٌذ هذت صهیي یا ساختواًی هی تاضذ وِ اص اتتذا تا ّذف ًگْذاسی ٍ استفادُ اص هٌافغ آًْا دس  سشهایِ گزاسی دس اهالن:

 ضذُ اًذ.
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  : 5کار عولی 

جوغ داسایی ّای جاسی ٍ غیش جاسی سا هطخص  .هی تاضذ 1396دس پایاى سال  «سثضٍاس هَسسِ»حساب ّای دفتش ول تخطی اصهاًذُ جذٍل صیش 

 )اسلام تِ هیلیَى سیال(.ًواییذ 

 هاًذُ ًام حساب سدیف هاًذُ ًام حساب سدیف

 250 ّای ًاهطَْد داسایی 8 200  سپشدُ ًضد صٌذٍق دادگستشی 1

 1،070 هَجَدی ًمذ 9 1،550 داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش 2

 4،120 دسیافتٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی 10 1،930 سشهایِ گزاسی ّای تلٌذ هذت 3

 1،820 دسیافتٌی ّای تلٌذ هذت 11 2،000 سشهایِ گزاسی ّای وَتاُ هذت 4

 14،200 ّای ثاتت هطَْد داسایی 12 170 ّا پیص پشداخت 5

 600 سشهایِ گزاسی دس اهالن 13 1،190 هَجَدی هَاد ٍ واال 6

 780 سالِ ًضد تاًه 5سپشدُ  14 1،100 ٍجَُ ًمذ هسذٍد ضذُ 7

 حل :

 

ّا      1396/12/29 داسائی 
سیال

داسایی ّای جاسی :

1هَجَدی ًمذ  ,070         

         2,000سشهاِی گزاسی ّای وَتاُ هذت 

         4,120دسیافتٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی

1هَجَدی هَاد ٍ واال  ,190          

           170پیص پشداخت ّا

1داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش  ,550         

     10,100جوغ داسایی ّای جاسی
داسایی ّای غیش جاسی :

1دسیافتٌی ّای تلٌذ هذت  ,820         

         2,710سشهاِی گزاسی ّای تلٌذ هذت 

           600سشهاِی گزاسی دس اهالن

           250داسایی ّای ًاهطَْد 

       14,200داسایی ّای ثاتت هطَْد 

1سایش داسایی ّا  ,300         

  20,880جوغ داسایی ّای غیش جاسی 

30,980جوغ داسائی ّا  

 1دس سدیف  اصالحیِ :

سپشدُ ًضد صٌذٍق »

صحیح « دادگستشی

است.)تِ جای سایش 

 داسایی ّا(
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  : 6کار عولی

  1396دس پایاى سال  سا هَسسِ ایيتشاصًاهِ عثمِ تٌذی ضذُ هی تاضذ . تخص داسایی ّای « سشاٍاى هَسسِ»ّای صیش هشتَط تِ حساب ّای هاًذُ

 )اسلام تِ سیال( تْیِ ًواییذ.

 

 

در صفحِ بعد   : حل

1396/12/291395/12/30ًام حسابسدیف

-1,250,000استْالن اًثاضتِ تجْیضات1

9,760,1007,350,900هاضیي آالت2

750,000530,000تٌخَاُ گشداى3

342,195,261220,271,050تاًه4

75,260,00042,550,000ٍام واسوٌاى5

5,700,0003,500,000اهتیاص تلفي6

282,790,000164,250,000اثاثِ ٍ هٌصَتات7

26,672,00014,553,200حساب ّای دسیافتٌی تجاسی8

92,780,20039,999,700رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى9

73,000,00051,500,000سشهایِ گزاسی ّای وَتاُ هذت10

15,000,00011,170,000هساػذُ واسوٌاى11

610,000,000589,000,000ساختواى12

2,550,0001,260,000صٌذٍق13

110,250,00080,122,000واالی ساختِ ضذ14ُ

60,000,00055,900,000استْالن اًثاضتِ ساختواى

119,700,00017,200,000واالی اهاًی دی شاى ًضد ها16

310,000,000190,000,000سشهایِ گزاسی 5 سالِ ًضد تاًه17

-13,000,000ًشم افضاس حساتذاسی18

91,690,20090,270,000هَجَدی هَاد اٍلی19ِ

6,200,0006,700,000حك اهتیاص تشق20

175,240,050100,952,000واالی دس جشیاى ساخت21

_12,000,000ٍجَُ دس سا22ُ

99,720,00062,960,000سایش هَجَدی ّا23

242,120,000191,620,000پیص دسیافت فشٍش24

11,260,1337,040,000استْالن اًثاضتِ اثاثِ ٍ هٌصَتات25
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1396/12/291395/12/30یادداضتتذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ    1396/12/291395/12/30یادداضت داسایی ّا     

سیالسیالسیالسیال

داسایی ّای جاسی :

)1 مذ ) َدی ً َج 222,061             357,495,261ه ,050               

)2 ذت ) اُ ه َت ای و ایِ گزاسی ّ 51                 73,000,000سشه ,500,000                

یش تجاسی )3( ای تجاسی ٍ غ تٌی ّ اف                25,723,200                 41,672,000دسی

اال  )4( َاد ٍ و َدی ه َج             334,304,000              476,900,250ه

ا  ت ّ شداخ                           -                           -پیص پ

شٍش  شای ف گْذاسی ضذُ ت ای ً ی ّ                           -                           -داسای

ی اس ای ج ی ّ     633,588,250        949,067,511جوع داسای

داسایی ّای غیش جاسی :

ذت )5( لٌذ ه ای ت تٌی ّ اف                42,550,000                 75,260,000دسی

ذت )6( لٌذ ه ای ت ایِ گزاسی ّ                 190,000,000                 310,000,000سشه

الن ایِ گزاسی دس اه                           -                           -سشه

طَْد )7( اه ای ً ی ّ                  10,200,000                  24,900,000داسای

طَْد )8( ت ه ات ای ث ی ّ               697,660,900             830,039,967داسای

ا  ی ّ ش داسای                           -                           -سای

اسی  یش ج ای غ ی ّ         940,410,900      1,240,199,967جوع داسای

ا ی ّ   1,573,999,150 2,189,267,478جوع داسای

      هَسسِ سراٍاى

     ترازًاهِ 

در تاریخ 29 اسفٌد  1396
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 : 6هحاسبات کار عولی 

 

 

 

222,061,050                   

1,260,000                       

220,271,050                   

530,000                         

-                                

51,500,000                     

51,500,000                     

25,723,200                     

14,553,200                     

11,170,000                     

334,304,000                   

90,270,000                     

100,952,000                   

80,122,000                     

62,960,000                     

42,550,000                     

42,550,000                     

190,000,000                   

190,000,000                   

10,200,000                     

3,500,000                       

6,700,000                       

-                                

697,660,900                   

7,350,900                       

-                                

164,250,000                   

(7,040,000)                       

589,000,000                   

(55,900,000)                     

                     830,039,967داسایی ّای ثاتت هطَْد )8(

                        9,760,100هاضیي آالت

                        (1,250,000)استْالن اًثاضتِ تجْیضات

                       (60,000,000)استْالن اًثاضتِ ساختواى

                     282,790,000اثاثِ ٍ هٌصَتات

                       (11,260,133)استْالن اًثاضتِ اثاثِ ٍ هٌصَتات

                     610,000,000ساختواى

                        6,200,000حك اهتیاص تشق

                       13,000,000ًشم افضاس حساتذاسی

اهتیاص تلفي

                     310,000,000سشهاِی گزاسی 5 ساِل ًضد تاًه

                       24,900,000داسایی ّای ًاهطَْد )7(

5,700,000                        

                       75,260,000دسیافتٌی ّای تلٌذ هذت )5(

                       75,260,000ٍام واسوٌاى

                     310,000,000سشهاِی گزاسی ّای تلٌذ هذت )6(

                     175,240,050واالی دس جشیاى ساخت

                     110,250,000واالی ساختِ ضذُ

                       99,720,000سایش هَجَدی ّا

                       15,000,000هساػذُ واسوٌاى

                     476,900,250هَجَدی هَاد ٍ واال )4(

                       91,690,200هَجَدی هَاد اٍلیِ 

                       73,000,000سشهاِی گزاسی وَتاُ هذت

                       41,672,000دسیافتٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی )3(

                       26,672,000حساب ّای دسیافتٌی تجاسی

                           750,000تٌخَاُ گشداى

                       12,000,000ٍجَُ دس ساُ

                       73,000,000سشهاِی گزاسی ّای وَتاُ هذت )2(

                        2,550,000صٌذٍق

                     357,495,261هَجَدی ًمذ )1(

                     342,195,261تاًه
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الذام تِ خشیذ یه داسایی ثاتت تصَست ًسیِ ًوَدُ است.  ای دس اتتذای هشداد هاُ سال جاسی هَسسِ:  176فعالیت باالی صفحِ 

؟ضَد جضء تذّی ّای جاسی طثمِ تٌذی  چِ صهاًی تاضذ تا تایذتذّی  ایي تاسیخ سشسسیذ  

سسیذ تذّی تا پایاى سال آتی تاضذ 0 جضء تذّی ّای جاسی طثمِ تٌذی هی گشدد.چٌاًچِ سش  

 

 اهَس اداسُ تِ هالیاتی ّای تذّی چِ است هوىي هالی دٍسُ یه طی تجاسی هَسسات وِ وٌیذ تحمیك : 176فعالیت پاییي صفحِ 

 (ػٌاٍیٌی چِ تحت) ؟ تاضٌذ داضتِ هالیاتی

تذّی تاتت هالیات تىلیفی)اجاسُ ٍ حمَق ( –تذّی تاتت هالیات تش اسصش افضٍدُ  –تذّی تاتت هالیات تش عولىشد ساالًِ   

 

:  177صفحِ فعالیت ٍسط   

 ًوًَِ ای اص رخایش سا ًام تثشیذ . -1

 )گاساًتی( هحصَالت تضویي رخیشُ

 تفاٍت رخایش تا سایش تذّی ّا سا تیاى وٌیذ. -2

 هَسد دس صیشا وشد. هتوایض پشداختٌی اسٌاد ٍ ّا حساب سایش ٍ تجاسی پشداختٌی ّای حساب هاًٌذ ّا تذّی سایش اص تَاى هی سا رخایش

 وِ است ای ضذُ دسیافت خذهات ٍ واالّا تاتت تذّی تجاسی0 پشداختٌی ّای حساب. داسد ٍجَد اتْام آى هثلغ ٍیا تسَیِ صهاى

 توایض ٍجِ تٌاتشایي. است ضذُ تَافك آى اصای هاتِ پشداخت صهاى ٍ هثلغ هَسد دس فشٍضٌذُ تا یا گشدیذُ دسیافت آى صَستحساب

 تَافك طشیك اص ًیض آى پشداخت صهاى ٍ 0صَستحساب تِ تَجِ تا آى هثلغ وِ است ایي رخایش تا تجاسی پشداختٌی ّای حساب اصلی

 . گشدد هی هطخص فشٍضٌذُ تا
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  : 7کار عولی 

 اعالػات صیش جوغ تذّی ّای جاسی سا هطخص وٌیذ . )اسلام تِ سیال(تا تَجِ تِ 

                        ،    152،000،000                          حمَق پشداختٌی                       ،       30،500،000       تذّی تاتت هالیات تش اسصش افضٍدُ 

                       ،   110،900،000                              ٍام پشداختٌی                       ،       52،000،000                  پیص پشداخت خشیذ هَاد 

                           ،   185،900،000      پیص پشداخت ّا                                            ،     70،500،000                        پیص دسیافت فشٍش  

 .  242،000،000رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى                          ،    222،000،000                      پشداختٌی ّای تجاسی

58509000000 ;22200000000  +7005000000  +11009000000  +15200000000 + 3005000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پشداخت خشیذ هَاد ٍ پیص پشداخت ّا ٍ رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى جضء تذّی ّای جاسی پیص   :تَضیح 

  ًوی تاضذ.
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  : 8کار عولی 

 ) اسلام تِ هیلیَى سیال( هَاسد هجَْل سا هطخص وٌیذ. ، هی تاضذ« هَسسِ آتادُ»جذٍل صیش تخطی اص تشاصًاهِ  

 دسصذ تغییشات 30/12/1395 29/12/1396 ضشح

    :تذّی ّا

    : تذّی جاسی

 % 200 450 1350 پشداختٌی تجاسی

 %60 50 80 پشداختٌی غیش تجاسی

 % 50 20 30 هالیات پشداختٌی

 -%5/37 1600 1000 تسْیالت هالی

 % 5/12 80 90 رخایش 

 0 18 18 پیص دسیافتْای جاسی

 -%25 20 15 تشای فشٍشتذّی ّای هشتثظ تا داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ 

 * %+ 4/15 2,238 2,583 جوغ تذّی ّای جاسی

 شد ضذُ است.گ ، )سطش آخش(جوغ تذّی ّای جاسی دسصذ تغییشاتِاػطاس تَضیح : *

 

  ×  100                         فشهَل هحاسثِ تغییشات :              
  هثلغ سال لثل هثلغ سال جذیذ 

هثلغ سال لثل
                        تغییشات; دسصذ   
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 : 139فعالیت صفحِ 

هَسسِ ای تصَست هاّاًِ دسصذی اص حمَق واسوٌاى خَد سا وسش ٍ دس حساتی پس اًذاص ًوَدُ است.طثك تَافك ، اصل ٍ   -1

سَدی هؼادل ٍجِ هزوَس ، دس پایاى سٌَات خذهت واسوٌاى تِ ایطاى پشداخت هی ضَد . ایي سپشدُ تحت چِ ػٌَاًی طثمِ 

 تٌذی هی گشدد؟ 

 پشداختٌی تلٌذ هذت

 طخص وٌیذ وِ ّش تذّی دس وذام طثمِ گضاسش هی ضَد.دس جذٍل صیش ه  -2

 تذّی غیشجاسی تذّی جاسی ػٌَاى تذّی سدیف

1 
 پیص دسیافت فشٍش

   

2 
 تسْیالت دسیافتی

   

3 
 هالیات پشداختٌی 

   

4 
 اٍساق لشضِ پشداختٌی

   

5 
 ٍام پشداختٌی تلٌذ هذت 

   

6 
 هالیات تش اسصش افضٍدُ -سایش حساتْای پشداختٌی 

   

7 
 هالیات حمَق

   

8 
 حصِ جاسی ٍام تلٌذ هذت پشداختٌی

   

9 
 رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى

   

    سالِ 10ٍام تاًىی  10

    تیوِ پشداختٌی 11
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 : 131فعالیت صفحِ 

 : واّص ( -تاثیش ّش یه اص سٍیذادّای  صیش سا طثك ًوًَِ هطخص وٌیذ.) + : افضایص  ، 

 تذّی ّا داسایی ّا ضشح سدیف

 غیش جاسی جاسی غیش جاسی جاسی

  _  _ پشداخت حساب ّای پشداختٌی اص هحل صٌذٍق 1

    +_  ٍصَل هغالثات هشتَط تِ اسائِ ًسیِ خذهات ٍ ٍاسیض تِ حساب جاسی  2

  + +  خشیذ یه دست اُ ٍاًت تصَست ًسیِ 3

  _  _ پشداخت ٍجِ چه صادسُ اص هحل حساب جاسی هَسسِ 4

  + +  ًسیِ یه دست اُ گَضی تلفي ّوشاُ خشیذ 5

   + _ سالِ  دس تاًه  3سپشدُ گزاسی  6

  +  + دسیافت ٍجِ ًمذ تاتت تحَیل واال دس آیٌذُ 7

    + _ تجذیذ تٌخَاُ گشداى اص هحل صٌذٍق  8

 + _   سال تؼذ تاتت تذّی خشیذ ٍاًت 3تسلین چىی تِ سشسسیذ  9

    _ پشداخت ّضیٌِ واسٍاش خَدسٍ ضخصی هاله اص واست تاًىی هَسسِ  10

    + ٍاسیض ًمذی هاله تِ حساب جاسی هَسسِ 11

 +  +  سال تعذ 3ٍ تسلین چىی تِ سش سسیذ خشیذ ساختواى  12

 

 

 

 

 

 

 

 



حسیي دّقاًی    تْیِ ٍ تٌظین صَرت ّای هالی کتاب حسابداری      راٌّوای فصل سَم979975  

 
 

17 
 

    : 9کارعولی 

 .تْیِ ًواییذ دس پایاى دٍسُ هالی سا هَسسِتشاصًاهِ عثمِ تٌذی ضذُ است . تخص تذّی ّای « اسان هَسسِ»ّای صیش هشتَط تِ حساب ّای  هاًذُ

 

دس صفحِ تؼذحل : 

هاًذُ 95/12/30هاًذُ 96/12/29ضشحسدیف

                -    122,000,000تذّی هشتثظ تا خشیذ ساختواى وِ همشس ضذ 26 هاُ تؼذ پشداخت ضَد.1

                -      25,165,750تیوِ حمَق ٍ دستوضد واسوٌاى2

    122,000,100      78,940,000واالی اهاًی دی شاى ًضد ها3

      14,975,000      34,250,000هساػذُ واسوٌاى4

    390,000,000    250,000,000اسٌاد پشداختٌی هشتَط ِت صهیي ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش5

      50,210,400    602,400,000رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى6

      31,250,000      42,000,000سَد اًثاضت7ِ

      42,750,000      71,137,500رخایش8

       9,758,200      11,875,000تذّی هالیاتی ِت اداسُ داسایی9

3,415,556,000ٍام پشداختٌی وِ تاص پشداخت آى اص سال99  آغاص هی ضَد.10  3,415,556,000  

                -      31,200,000ٍام لشض الحسٌِ 1 ساِل11

      91,250,100    109,416,304حمَق اسفٌذهاُ واسوٌاى وِ پشداخت ًطذُ است12

                -      63,125,000هالیات تىلیفی13

      75,800,000      92,000,000پیص دسیافت دسآهذ14

      11,260,000      24,648,000سپشدُ حسي اًجام واس15

      62,750,400    138,125,000پیص دسیافت فشٍش واالّای ساختِ ضذ16ُ

      12,700,000      32,600,000اسٌاد پشداختٌی 17

    252,764,000    343,237,000حساب ّای پشداختٌی تجاسی18
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1396/12/291395/12/30یادداضتتذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ    1396/12/291395/12/30یادداضت داسایی ّا     

سیالسیالسیالسیال

تذّی ّای جاسی :

                  367,974,100                     598,192,054پشداختٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی )1(

                      9,758,200                        11,875,000هالیات پشداختٌی )2(

                                 -                         31,200,000تسْیالت هالی )3(

                     42,750,000                       71,137,500رخایش )4(

                  138,550,400                       230,125,000پیص دسیافت ّا )5(

                     390,000,000                        250,000,000تذّی ّایی هشتثط تا داسایی ّای ًگْذاسی ضذُ تشای فشٍش )6(

          949,032,700          1,192,529,554جوع تذّی ّای جاسی 

تذّی ّای غیش جاسی :

                                 -                        122,000,000پشداختٌی ّای تلٌذ هذت )7(

                3,415,556,000                  3,415,556,000تسْیالت هالی تلٌذ هذت )8(

                      50,210,400                       602,400,000رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى )9(

    3,465,766,400         4,139,956,000جوع تذّی ّای غیش جاسی 

    4,414,799,100  5,332,485,554جوع تذّی ّا

حمَق صاحثاى سشهایِ:

جوغ حمَق صاحثاى سشهاِی 

جوغ تذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ 

موسسه اراک

ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند  1396
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 :  9هحاسبات کار عولی 

 

 

 

 

 

 

 

62,750,400      

75,800,000      

50,210,400      

50,210,400      

390,000,000     

-                 

-                 

3,415,556,000  

3,415,556,000  

-                 

-                 

42,750,000      

42,750,000      

138,550,400     

250,000,000      

250,000,000      

3,415,556,000    

رخایش )4(

12,700,000      

-                 

-                 

91,250,100      

11,260,000      

92,000,000        

24,648,000        

11,875,000        

11,875,000        

31,200,000        

390,000,000     

9,758,200        

3,415,556,000    

602,400,000      

602,400,000      

122,000,000      

122,000,000      

رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى )9(

رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى

تذّی هشتثظ تا خشیذ ساختواى وِ همشس ضذ 26 هاُ تؼذ پشداخت ضَد.

پشداختٌی ّای تلٌذ هذت )7(

تسْیالت هالی تلٌذ هذت )8(

ٍام پشداختٌی وِ تاص پشداخت آى اص سال99  آغاص هی ضَد.

367,974,100     

252,764,000     

تیوِ حمَق ٍ دستوضد واسوٌاى

حمَق اسفٌذهاُ واسوٌاى وِ پشداخت ًطذُ است

پیص دسیافت دسآهذ

تسْیالت هالی )3(

ٍام لشض الحسٌِ 1 ساِل

هالیات تىلیفی

هالیات پشداختٌی )2(

تذّی هالیاتی ِت اداسُ داسایی

31,200,000        

71,137,500        

71,137,500        

230,125,000      

138,125,000      

9,758,200        

25,165,750        

63,125,000        

تذّی ّایی هشتثظ تا داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش )6(

اسٌاد پشداختٌی هشتَط ِت صهیي ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش

رخایش

پیص دسیافت ّا )5(

پیص دسیافت فشٍش واالّای ساختِ ضذُ

اسٌاد پشداختٌی 

سپشدُ حسي اًجام واس

109,416,304      

32,600,000        

پشداختٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی )1(

حساب ّای پشداختٌی تجاسی

598,192,054      

343,237,000      
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  : 19کار عولی 

سا سا تْیِ ٍ دس والس آًْا « ست سَد ٍصیاىصَ»ٍ « تشاصًاهِ»، ی هالی دٍ هَسسِ صَست ّااص    www.codal.IRدس سایت

 یىذی ش همایسِ ًواییذ. تشسسی ٍ تا

  ٌّشجَتِ عْذُ 

 

 

 

 اصالحیِ :

 دس هحاسثات هثال هَسسِ اسالهطْش  : 149صفحِ 

جذٍل سوت ساست ، دس پاییي صفحِ، دٍ سطش صیش دس لسوت 

 داسایی ّای ًاهطَْد چاج ًطذُ است:   

                                                          29/12/1396      29/12/1395 

 180,000,000      180,000,000ًشم فضاس حساتذاسی                         

 82,000,000       112,000,000سشلفلی هحل وسة                        

 تِ پاییي جذٍل اضافِ ضَد.

http://www.codal.ir/
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ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ    1396/12/291395/12/30یادداضت داسایی ّا      1396/12/291395/12/30یادداضتتذّی ّا 

سیالسیالسیالسیال

تذّی ّای غیش جاسی :داسایی ّای جاسی :

0پشداختٌی ّای تلٌذ هذت   446,725,100هَجَدی ًمذ 

402,500,000تسْیالت هالی تلٌذ هذت    325,000,000سشهایِ گزاسی ّای وَتاُ هذت 

150,000,000تسْیالت هالی   475,200,300دسیافتٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی

      552,500,000جوغ تذّی ّای غیش جاسی   229,500,000داسایی ّای ًاهطَْد 

تذّی ّای جاسی :127,500,000هالیات پشداختٌی 

1,217,800,000پشداختٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی 0سایش داسایی ّا 

12,300,000پیص پشداخت ّا 1,603,925,400جوغ داسایی ّای جاسی

540,000,000رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاىداسایی ّای غیش جاسی :

0رخایش   300,000,000دسیافتٌی ّای تلٌذ هذت 

100,000,000پیص دسیافت ّا1,800,000,000سشهایِ گزاسی ّای تلٌذ هذت 

0تذّی ّایی هشتثظ تا داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش    100,000,000سشهایِ گزاسی دس اهالن

1,870,100,000جوغ تذّی ّای جاسی 1,592,200,000هَجَدی هَاد ٍ واال 

2,422,600,000جوغ تذّی ّا2,050,000,000داسایی ّای ثاتت هطَْد 

حمَق صاحثاى سشهایِ:0داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش 

1,793,125,400سَد اًثاضتِ 5,842,200,000جوغ داسایی ّای غیش جاسی 

3,000,000,000سشهایِ

4,793,125,400جوغ حمَق صاحثاى سشهایِ 

ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ  7,446,125,400جوغ داسایی ّا 7,215,725,400جوغ تذّی ّا 

ولیِ هثالغ دسج ضذُ تِ سیال هی تاضذ.برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند  1396

ترازنامه  

موسسه فیروزکوه 

   :  11کار عولی 

تَجِ تِ تشاصًاهِ صیش سا تشای هَسسِ تْیِ ًوَدُ است . ایي تشاصًاهِ داسای اضىاالتی است.تا  29/12/1396تاسیس ضذُ است.حساتذاس ایي هَسسِ دس تاسیخ 1396دس سال « هَسسِ فیشٍصوَُ »

  هَسسِ ساتِ عَس صحیح تْیِ ًواییذ.«تشاصًاهِ عثمِ تٌذی ضذُ»اعالػات هَجَد ،
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ولیِ هثالغ دسج ضذُ تِ سیال هی تاضذ.

1396/12/291395/12/30یادداضتتذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ    1396/12/291395/12/30یادداضت داسایی ّا     

سیالسیالسیالسیال

تذّی ّای جاسی :داسایی ّای جاسی :

مذ  َدی ً َج یش تجاسی                446,725,100ه ای تجاسی ٍ غ تٌی ّ شداخ 1پ ,217,800,000

ذت  اُ ه َت ای و ایِ گزاسی ّ تٌی                  325,000,000سشه شداخ یات پ ال 127,500,000ه

ی یش تجاس ای تجاسی ٍ غ تٌی ّ اف ی               475,200,300دسی ال سْیالت ه 150,000,000ت

اال  َاد ٍ و َدی ه َج 1ه ش               592,200,000, ای 0رخ

ا ت ّ شداخ 12پیص پ ا                   300,000, ت ّ اف 100,000,000پیص دسی

شٍش  شای ف گْذاسی ضذُ ت ای ً ی ّ شٍش 0داسای شای ف گْذاسی ضذُ ت ای ً ی ّ ا داسای شتثط ت ایی ه ذّی ّ 0ت

ی اس ای ج ی ّ اسی       2,851,425,400جوع داسای ای ج ذّی ّ 1,595,300,000جوع ت

تذّی ّای غیش جاسی :داسایی ّای غیش جاسی :

ذت  لٌذ ه ای ت تٌی ّ اف ذت                 300,000,000دسی لٌذ ه ای ت تٌی ّ شداخ 0پ

ذت  لٌذ ه ای ت ایِ گزاسی ّ 1سشه ذت                800,000,000, لٌذ ه ی ت ال سْیالت ه 402,500,000ت

الن ایِ گزاسی دس اه ٌاى                  100,000,000سشه اسو ت و اى خذه ای ای پ ضای یشُ ه 540,000,000رخ

طَْد  اه ای ً ی ّ ی                 229,500,000داسای اس یش ج ای غ ذّی ّ 942500000جوع ت

طَْد  ت ه ات ای ث ی ّ ا               2,050,000,000داسای ذّی ّ 2,537,800,000جوع ت

ا  ی ّ ش داسای حمَق صاحثاى سشهایِ:0سای

اسی  یش ج ای غ ی ّ ایِ      4,479,500,000جوع داسای 3,000,000,000سشه

ثاضتِ  1,793,125,400سَد اً

 ِ ای 4,793,125,400جوع حمَق صاحثاى سشه

ا ی ّ 7,330,925,400جوغ تذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ   7,330,925,400جوع داسای

هَسسِ فیرٍزکَُ

ترازًاهِ

در تاریخ 29 اسفٌد  1396

:  11حل کار عولی   
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 است . جاّای خالی سا تىویل وٌیذ : 1396دس پایاى سال « هَسسِ تلَچستاى»تشاصًاهِ عثمِ تٌذی ضذُ صیش هشتَط تِ  : 17کار عولی 

 

1396/12/291395/12/30یادداضتتذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ    1396/12/291395/12/30یادداضت داسایی ّا     

تذّی ّای جاسی :داسایی ّای جاسی :

           3,870               5,170پشداختٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی               8,298             11,770هَجَدی ًمذ 

              900               1,100هالیات پشداختٌی              13,905             22,000سشهاِی گزاسی ّای وَتاُ هذت 

....              23,100تسْیالت هالی             35,010             45,320دسیافتٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی

           6,175               8,250رخایش              9,450             13,090....

           7,335              10,142پیص دسیافت ّا              1,287              1,870پیص پشداختْا

           1,350               1,980....             11,160             17,050داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش 

     37,180        49,742جوغ تذّی ّای جاسی ....     111,100جوغ داسایی ّای جاسی
تذّی ّای غیش جاسی :

          12,890....پشداختٌی ّای تلٌذ هذتداسایی ّای غیش جاسی :

          19,900              23,320تسْیالت هالی تلٌذ هذت              15,940........

          24,300              38,676........             21,230سشهاِی گزاسی ّای تلٌذ هذت 

     57,090....جوغ تذّی ّای غیش جاسی              4,950              6,600سشهاِی گزاسی دس اهالن
           94,270....جوغ تذّی ّا              2,100              2,750داسایی ّای ًاهطَْد 

حمَق صاحثاى سشهایِ:           115,200             14,540....

........سشهاِی              2,000....سایش داسایی ّا

          25,060              51,403سَد اًثاضتِ ....     197,340جوغ داسایی ّای غیش جاسی 

........جوغ حمَق صاحثاى سشهاِی 

....     308,440جوغ تذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ ....    308,440جوغ داسایی ّا

سایش اطالػات :

1- سشهایِ سال 1396 تِ ًسثت سال گزضتِ 10% سضذ داضتِ است.

2- دس سال 1395 داسایی ّای غیشجاسی دٍ تشاتش داسایی ّای جاسی هی تاضذ.

3-  سایش داسایی ّا دس سال 1396 تِ ًسثت سال گزضتِ 11% افضایص داضتِ است.

4- دس سال 1396 حساب پشداختٌی ّای تلٌذ هذت هؼادل یه پٌجن جوغ تذّی ّای غیش جاسی هی تاضذ.

  اصالحیِ : هثلغ هشتَط ِت تٌذ اٍل

ّای غیش جاسی دس 1395/12/30    داسایی 

ّا   15,940 صحیح است . ) دس وتاب اضتثا

  150,940 دسج ضذُ است(

    ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند  1396

موسسه بلوچستان

ولیِ هثالغ دسج ضذُ ِت صذ ّضاس سیال هی تاضذ.
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1396/12/291395/12/30یادداضتتذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ    1396/12/291395/12/30یادداضت داسایی ّا     

سیالسیالسیالسیال

تذّی ّای جاسی :داسایی ّای جاسی :

                        3,870                    5,170پشداختٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی                        8,298               11,770هَجَدی ًمذ 

                              900                      1,100هالیات پشداختٌی                       13,905                22,000سشهایِ گزاسی ّای وَتاُ هذت 

       17,550                  23,100تسْیالت هالی                       35,010             45,320دسیافتٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی

اال  َاد ٍ و َدی ه َج                          6,175                   8,250رخایش                        9,450               13,090ه

                        7,335                  10,142پیص دسیافتْا                        1,287                1,870پیص پشداختْا

شٍش                         11,160               17,050داسایی ّای ًگْذاسی ضذُ تشای فشٍش  شای ف گْذاسی ضذُ ت ای ً ی ّ ا داسای شتثط ت ایی ه ذّی ّ                           1,350                    1,980ت

             37,180        49,742جوغ تذّی ّای جاسی        79,110       111,100جوغ داسایی ّای جاسی

تذّی ّای غیش جاسی :

                       12,890    15,499پشداختٌی ّای تلٌذ هذتداسایی ّای غیش جاسی :

ذت  لٌذ ه ای ت تٌی ّ اف                          19,900                 23,320تسْیالت هالی تلٌذ هذت                       15,940  150,000دسی

ٌاى      18,030               21,230سشهایِ گزاسی ّای تلٌذ هذت  اسو ت و اى خذه ای ای پ ضای یشُ ه                        24,300               38,676            رخ

              57,090  77,495جوغ تذّی ّای غیش جاسی                        4,950                 6,600سشهایِ گزاسی دس اهالن

                       94,270  127,237جوغ تذّی ّا                          2,100                2,750داسایی ّای ًاهطَْد 

طَْد  ت ه ات ای ث ی ّ حمَق صاحثاى سشهایِ:                      115,200              14,540داسای

       118,000   129,800سشهایِ                          2,000     2,220سایش داسایی ّا

                        25,060                 51,403سَد اًثاضتِ      158,220    197,340جوغ داسایی ّای غیش جاسی 

     143,060   181,203جوغ حمَق صاحثاى سشهایِ 

  237,330   308,440جوغ تذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ  237,330 308,440جوغ داسایی ّا

ولیِ هثالغ دسج ضذُ تِ صذ ّضاس سیال هی تاضذ.

هَسسِ بلَچستاى

    ترازًاهِ

در تاریخ 29 اسفٌد  1396

:  17حل کار عولی  
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  :13کار عولی 
اص دفاتش حساتذاسی  29/12/1396تاسیس ضذُ است. تا تَجِ تِ هاًذُ حساب ّای صیش وِ دس تاسیخ 1396دس سال « هَسسِ ساهسش»

 اسلام تِ سیال()ًواییذ.تْیِ  1396سال ایي هَسسِ استخشاج ضذُ است،تشاصًاهِ عثمِ تٌذی ضذُ هَسسِ سا دس پایاى 
 

 

هاًذُ 96/12/29ضشحسدیف

    320,000,000سپشدُ گزاسی 5 ساِل دس تاًه1

      59,625,500حساب ّای دسیافتٌی 2

       6,885,500ٍجَُ دس سا3ُ

    132,618,750سشهاِی گزاسی 6 هاِّ دس تاًه 4

      14,227,500رخیشُ تضویي واال5

      27,000,000هساػذُ واسوٌاى6

      50,000,000استْالن اًثاضتِ ساختواى7

      95,960,848رخیشُ دستوضد ایام هشخصی8

      64,727,500واالی ساختِ ضذ9ُ

      11,875,000هالیات حمَق پشداختٌی10

      27,625,105پیص دسیافت فشٍش 11

    487,936,707ٍام پشداختٌی تلٌذ هذت12

      54,000,000اسٌاد تضویٌی دسیافتی اص واسوٌاى13

      20,000,000اهتیاص تلفي14

      26,250,000پیص پشداخت خشیذ هَاد اٍلی15ِ

      17,047,500هلضٍهات16

    152,882,000حصِ تلٌذهذت ٍام واسوٌاى17

    100,000,000پشداخت تیوِ سال آیٌذُ ضشوت18

      12,000,000اهتیاص تشق19

    142,635,855تاًه20

    124,743,750حمَق پشداختٌی21

      24,648,000سپشدُ حسي اًجام واس22

      13,075,000صٌذٍق23

    800,000,000ساختواى24

1,600,000,000سشهاِی25  

      40,000,000هَجَدی ًمذ هسذٍد ضذُ )وِ اًتظاس هی سٍد ظشف 2 سال آیٌذُ آصاد ًطَد(26

    200,000,000پیص پشداخت خشیذ هاضیي آالت27

      27,237,000حساب ّای پشداختٌی تجاسی28

      25,165,750تیوِ پشداختٌی29

       6,250,000هَاد اٍلیِ هاصادی وِ ضشوت تشای فشٍش ً ْذاسی وشد30ُ

      32,000,000حك اختشاع31

       7,000,000تذّی احتوالی ًاضی اص هحىَهیت دس دادگا32ُ

    600,000,000اسٌاد پشداختٌی تاتت تضویي لشاسدادّا33

      37,303,305واالّایی وِ ٌَّص هشحلِ تَلیذ سا تىویل ًىشدُ اًذ34

    740,000,000صهیي ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش35

      33,125,000هَاد اٍلیِ هَجَد جْت تَلیذ واال36

    494,006,250رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى37

 145صفحِ  اصالحیِ :

   :کتاب، سطر آخر

رخیشُ هضایای پایاى خذهت 

،  29/12/1396واسوٌاى دس  

  494,006,250هثلغ 

(صحیح است.  



حسیي دّقاًی    تْیِ ٍ تٌظین صَرت ّای هالی کتاب حسابداری      راٌّوای فصل سَم979975  

 
 

26 
 

 

1396/12/291395/12/30یادداضتتذّی ّا ٍ حمَق صاحثاى سشهایِ    1396/12/291395/12/30یادداضت داسایی ّا     

سیالسیالسیالسیال

بدّی ّای جاری :دارایی ّای جاری :

)1 مذ ) َدی ً َج یش تجاسی )13(             162,596,355ه ای تجاسی ٍ غ تٌی ّ شداخ 201پ ,794,500               

)2 ذت ) اُ ه َت ای و ایِ گزاسی ّ تٌی )14(             132,618,750سشه شداخ یات پ ال 1ه 1 ,875,000                 

یش تجاسی )3( ای تجاسی ٍ غ تٌی ّ اف ی               86,625,500دسی ال سْیالت ه                            -ت

اال )4( َاد ٍ و َدی ه َج ش )15(             152,203,305ه ای                 14,227,500رخ

ا )5( ت ّ شداخ ا )16(               126,250,000پیص پ ت ّ اف                 27,625,105پیص دسی

شٍش )6( شای ف گْذاسی ضذُ ت ای ً ی ّ شٍش              746,250,000داسای شای ف گْذاسی ضذُ ت ای ً ی ّ ا داسای شتثط ت ایی ه ذّی ّ                            -ت

ی اس ای ج ی ّ اسی     1,406,543,910  جوع داسای ای ج ذّی ّ         255,522,105جوع ت

بدّی ّای غیر جاری :دارایی ّای غیر جاری :

ذت )7( لٌذ ه ای ت تٌی ّ اف ذت )17(              152,882,000دسی لٌذ ه ای ت تٌی ّ شداخ                95,960,848پ

ذت )8( لٌذ ه ای ت ایِ گزاسی ّ ذت )18(               320,000,000سشه لٌذ ه ی ت ال سْیالت ه             487,936,707ت

الن )9( ایِ گزاسی دس اه ٌاى )19(                          -سشه اسو ت و اى خذه ای ای پ ضای یشُ ه               494,006,250رخ

طَْد )10( اه ای ً ی ّ اسی                 64,000,000داسای یش ج ای غ ذّی ّ     1,077,903,805جوع ت

)1 1 طَْد ) ت ه ات ای ث ی ّ ا               950,000,000داسای ذّی ّ   1,333,425,910جوع ت

)12 ا ) ی ّ ش داسای حقَق صاحباى سرهایِ:                 40,000,000سای

اسی  یش ج ای غ ی ّ ِ )20(    1,526,882,000جوع داسای ای             1,600,000,000سشه

ثاضتِ                            -سَد اً

 ِ ای         1,600,000,000جوع حمَق صاحثاى سشه

  2,933,425,910جوع بدّی ّا ٍ حقَق صاحباى سرهایِ  2,933,425,910جوع دارایی ّا

موسسه رامسر

 ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند  1396

:  13حل کار عولی   
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 :  13هحاسبات کار عولی 

 
 

 

کاران   خدا قوت      سالمت و دلشاد باشید  گرامیهم
 

 پایاى 

 

        64,000,000داسایی ّای ًاهطَْد )10(

        20,000,000اهتیاص تلفي

        32,000,000حك اختشاع

        12,000,000اهتیاص تشق

      950,000,000داسایی ّای ثاتت هطَْد )11(     162,596,355هَجَدی ًمذ )1(

      800,000,000ساختواى       13,075,000صٌذٍق

        (50,000,000)استْالن اًثاضتِ ساختواى     142,635,855تاًه

      200,000,000پیص پشداخت خشیذ هاضیي آالت         6,885,500ٍجَُ دس ساُ

        40,000,000سایش داسایی ّا )12(     132,618,750سشهاِی گزاسی ّای وَتاُ هذت )2(

        40,000,000هَجَدی ًمذ هسذٍد ضذُ )وِ اًتظاس هی سٍد ظشف 2 سال آیٌذُ آصاد ًطَد(     132,618,750سشهاِی گزاسی 6 هاِّ دس تاًه 

      201,794,500پشداختٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی )13(       86,625,500دسیافتٌی ّای تجاسی ٍ غیش تجاسی )3(

        27,237,000حساب ّای پشداختٌی تجاسی       59,625,500حساب ّای دسیافتٌی 

        25,165,750تیوِ پشداختٌی       27,000,000هساػذُ واسوٌاى

      124,743,750حمَق پشداختٌی     152,203,305هَجَدی هَاد ٍ واال )4(

        24,648,000سپشدُ حسي اًجام واس       33,125,000هَاد اٍلیِ هَجَد جْت تَلیذ واال

        11,875,000هالیات پشداختٌی )14(       37,303,305واالّایی وِ ٌَّص هشحلِ تَلیذ سا تىویل ًىشدُ اًذ

        11,875,000هالیات حمَق پشداختٌی       64,727,500واالی ساختِ ضذُ

        14,227,500رخایش )15(       17,047,500هلضٍهات

        14,227,500رخیشُ تضویي واال     126,250,000پیص پشداخت ّا )5(

        27,625,105پیص دسیافت ّا )16(     100,000,000پشداخت تیوِ سال آیٌذُ ضشوت

        27,625,105پیص دسیافت فشٍش        26,250,000پیص پشداخت خشیذ هَاد اٍلیِ

        95,960,848پشداختٌی ّای تلٌذ هذت )17(     746,250,000داسایی ّای ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش )6(

        95,960,848رخیشُ دستوضد ایام هشخصی         6,250,000هَاد اٍلیِ هاصادی وِ ضشوت تشای فشٍش ً ْذاسی وشدُ

      487,936,707تسْیالت هالی تلٌذ هذت )18(     740,000,000صهیي ً ْذاسی ضذُ تشای فشٍش

      487,936,707ٍام پشداختٌی تلٌذ هذت     152,882,000دسیافتٌی ّای تلٌذ هذت )7(

      494,006,250رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى )19(     152,882,000حصِ تلٌذهذت ٍام واسوٌاى

      494,006,250رخیشُ هضایای پایاى خذهت واسوٌاى     320,000,000سشهاِی گزاسی ّای تلٌذ هذت )8(

1,600,000,000سشهاِی )20(     320,000,000سپشدُ گزاسی 5 ساِل دس تاًه  

    1,600,000,000سشهاِی                 -سشهاِی گزاسی دس اهالن )9(

محاسبات ترازنامه موسسه رامسر:


