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عولی 9کار

زضذبنم  :حستحیشبنجبضوسبلاهطابهبماطب بظیطحطالعبت.باشدا کبضبماشؽ ل«آشضببیجبنشطکت»زینب

تعسحز5:بی مسببمم» سببمم1:حوالزسبل، است2:شطکتزضکبض، :حستالل ح«سبعت50:کبضحضبـمسبل،

کبضگطاعحیبووام قاحبسببتحنجب (ح ؿ

زست عزوام قبماطب بهبوبی ماكاحبسبم(ح

اطککوحجت بع بی مهعینمه طحهبمزست عزوام قابببسحضوسنسطسوض(ج بظ ضت (کب ضسبیطحظنظطططؾبب)بی بضو

ن  :یادآٍزی بی م اش  ل حوالز .ببشساك       

(حل

هصایاهحاسثات(1 ٍ :حمَق

هثٌا(1) 30×505,627;15,168,818:هصد

سٌَات2) پایِ کبضگط:( پسسبل2)سببمم حسترسح : ببشس1396؛سبل (ا 

زض کبض سببمم سبل یک زحشتن سن حت، پبیم زضیبـت حست.ه بنشطب شطکت

0→96

17,000→97

ضوظحنم سن حت )23,333[;42,543پبیم +13/1×17,000)[→89

1,276,298;30×42,543

تي3) ):1,988,888

هسىي4) حك ):1,888,888

اٍالد5) حك ):1,516,881;1,516,881 ×1

 اسحلل زحشتن ، حوالز اك زضیبـت بی م720شطب سببمم زیگط(ضوظ شطکتهبو یب شطکت ه بن ببشس.)زض ا 

وازی6) اضافِ کبضو:( حضبـم سبعبت ; کبضو حضبـم =ابلػ ×%140( سن حت÷220× ابنبا م)پبیم اعز ا م+ ]((و

5,232,532;50×=%140×)220( ÷1,276,290+15,168,810))[

هصایاجوع ٍ 513,894,26حمَق
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ک حل (9عولیاراداهِ

هثلغ)زیال(عٌَاىزدیف

ابنب1 15,168,810اعز

سن حت 2 1,276,290پبیم

کبضگطو3 1,900,000بن

اب ن4 1,000,000اك

حوالز5 1,516,881اك

کبضو6 5,232,532حضبـم

26,894,513جوع

تیوِ(2 :هحاسثات

بی م اش  ل اعحیب و ام ق 26,094,513-1,516,881;24,577,632ج ع

کبضگط7 سهم بی م %1,720,434;7× %24,577,632

کبضـطاب23 سهم بی م %5,652,855;23%×24,577,632

بی م30 اك کل %289,373,7

پطزحذت  ام ق 26,094,513–1,720,434;24,374,079ذب ض

حساتدازیصدٍز(3 :سٌد

سند3 آرربایجاى شماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری30/00/1321تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )مثلغ )ریال(تدهکار ریال(تستانکار

دستوصد ٍ حمَق 31,747,368ّصیٌِ

اعحیب و 26,094,513ام ق

کبضـطاب سهم 5,652,855بی م

پسداذتٌی حساتْای 31,747,368سایس

حجت بع  تباین 7,373,289سبظابن

پطزحذتن  24,374,079ام ق

3 31,747,36831,747,368جمع

اهطسٌد:شسح ابه بی م و زست عز و ام ق هعینم بببت ثبت

کننده3 کننده3تنظیم تصویة کننده3 تأیید
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عولی 1کار

پطسنل ام ق حطالعبت بم اطب ب ظیط آببزحن»جسول حست:«شطکت جبضو سبل اهطابه زض

وازگسزدیف ًام
هشوَل ٍهصایای حمَق جوع

هالیات ٍ تیوِ
وازگس هالیاتٍضعیت هثلغ

.....................عبزو35,000,000آضحن 1

.....................عبزو25,000,000بیسگل 2

.....................جبنببظ45,500,000شیطحظو3

.....................عبزو39,000,000س نبن 4

.....................144,500,000ج ع

اب یبتبی ماش  لؼیطاعحیبوکبضگطحنبمابهحینزض:تروس حست.نگطـتمتعلك(ابا ضیتاكوحوالزاكابننس)و

:حستالل ح

   پطسنلام قاب یبتوبی ماحبسبم(ح ؿ

وسنسطسوض(ح بی م کبضـطاب یبتبماطب باب یبتابببسحضو سهم بی م هعینم و زست عز و ام ق(کب ضسبیطحظنظطططؾبب)ام ق

(حل

بی م اك زوهفتم تنهب بنببطحین نسحضنس. ضح ام ق اب یبت  هبو اعبـیت سبیط و ت  یل  بی م ابا ضیت، اك کبضگطحن ع ل ، کبض حین زض

کبضگط ن،سهم جسول زض نتیجم و شسه کبط حیشبن اعحیب و ام ق ش ز.حظ ا  زحزه لطحض اب یبت  هبو طخ

ام ق1 اب یبت آضحن :.

34,300,000= ;
2

7
% ( ×7×35,000,000<)–35,000,000 

هالیات هثلغًسخهثلغ

34,300,000 27,500,000اعبؾ0

680,00010%6,800,000

34,300,000جوع688,888

بیسگل :2 ام ق اب یبت .24,500,000= ;
2

7
% ( ×7×25,000,000<)–25,000,000 

حظ هفتم، زو اعبـیت کبط حظ پس ابطل، ام ق27,500,000ابلػ بنببطحین ببشس. ا  ک تط ام ق ابهبنم اعبـیت بیسگل ضیبل

ن   اب یبت .ببشساش  ل

شیطحظو:.3 ام ق اب یبت

ببشس. ا  اعبؾ ام ق اب یبت حظ و حست جبنببظ شیطحظو

س نبن :4 ام ق اب یبت .

38,220,000= ;
2

7
% ( ×7×39,000,000<)–39,000,000 

هالیات هثلغًسخهثلغ
38,220,000 27,500,000اعبؾ0

1,072,00010%10,720,000

38,220,000جوع1,872,888
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حل عولیکاداهِ (1ار

: وازگساى حمَق لیست تِ هستَط هالیات حساتدازی سٌد صدٍز

سند3 آتشماره روزنامه3ادانشرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری30/00/1321تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )مثلغ )ریال(تدهکار ریال(تستانکار

دستوصد ٍ حمَق 177,735,888ّصیٌِ

اعحیب و 144,500,000ام ق

کبضـطاب سهم 33,235,000بی م

پسداذتٌی حساتْای 177,735,888سایس

حجت بع  تباین 40,165,000سبظابن

اب یبت  حا ض 1,752,000حزحضه

پطزحذتن  135,818,000ام ق

177,735,888177,735,888جمع3

سٌد: بببتشسح ابه یبتثبت اهط زست عز و ام ق

کننده3 کننده3تنظیم تصویة کننده3 تأیید

کبضگاحبسبم سهم :(%7)طبی م

2,450,000% ;7×35,000,000(1

1,750,000% ;7×25,000,000(2

حظ اعبؾ )7جبنببظ ببشس. ا  کبضگط سهم بی م اك %3

2,730,000% ;7×39,000,00(4    

کبضگطحن)  سهم بی م 6,930,000%(7اك

اعبـیتتروس: شطکت حین کبضگطحن حظ یک و20هیچ حنس%3 نسحشتم ابتمی ب.% ت حنیم ا  کبضگطحن حین بطحو ضح23بنببطحین %

کنیم. ضطح بی م اش  ل اعحیبو و ام ق ج ع  زض

( کبضـطاب سهم بی بضو بی م و حجت بع  %33,235,000%(20بی م ;23×14,450,000   

( بی م اك کل 6,930,000+33,235,000;40,165,000%(30ج ع



چْارم فصل ّا(راٌّوای عولی یازدّن)کار پایِ ٍدستوسد حقَق دّقاًی(989917غیرًْایی)ًسخِحسابذاری حسیي

6

عولی 3کار

کبضگطحن زست عز و ام ق بم اطب ب ظیط ذطحسبن»حطالعبت ببشس:«شطکت ا  جبضو سبل ابه آشض زض

اش  ل: اعحیبو و ام ق 95,000,000ج ع

اببعسه زست عز: و ام ق کب ض تعبون 3,000,000سبیط لبط ام ق6,000,000، اب یبت ،1,500,000

تَضیحات:

حست.تعلكابا ضیتاكوحوالزاكکبضگطحنبم-1 اب یبت(نگطـتم و بی م اش  ل اعحیبو و ام ق ج ع ; اعحیب و ام ق ج ع )بنببطحین:

ام ل بون ،تعشطکت-2 حست.شطکتحظذبضجشرظیت

حست: الل ح

طسوض زضزست عزوام ق یبتبماطب بابببسحضوسنسح ؿ( ابهآشضپبیبنکبضگطحن

طسوض ابهآشضپبیبنزضکبضـطابسهمبی مهعینمبماطب بابببسحضوسنسح(

(حل  

ن  ز: تنظیم جسحگبنم سنس زو بظ ضت ضح کبضـطاب سهم بی م هعینم و زست طز و ام ق هعینم سنس ت حن ا  اٍل(  رٍش

هاُ آذز وازگساى دستوصد ٍ حمَق لیست تِ هستَط سٌد :صدٍز

سند3 روزنامه3خراساىشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری30/02/1321تاریخ ضمائم3 سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )مثلغ )ریال(تدهکار ریال(تستانکار

ٍدستوصد حمَق 95,888,888ّصیٌِ

اعحیب و 95,000,000ام ق

پسداذتٌی حساتْای 92,888,888سایس

حجت بع  تباین *6,650,000سبظابن

اب یبت  حا ض 1,500,000حزحضه

تعبون  6,000,000لبط

پطزحذتن  77,850,000ام ق

حساتْای 3,888,888تٌیدزیافسایس

3,000,000اببعسه

395,888,88895,888,888جمع

سٌد: ام قشسح بببت یبت زست عزثبت آشضابهو

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة

6،650،000% ;7×95،000،000*
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ک حل عولیاداهِ (3ار

تیوِ ّصیٌِ تِ هستَط سٌد هاُ:صدٍز آذز وازفسها سْن تیىازی تیوِ ٍ اجتواعی

سند3 خراساىشماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 ضمائم3حسابذاریسٌذ30/02/1321تاریخ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )مثلغ )ریال(تدهکار ریال(تستانکار

دستوصد ٍ حمَق 21,858,888ّصیٌِ

کبضـطاب سهم 21,850,000بی م

پسداذتی حساتْای 21,858,888سایس

حجت بع  تباین *21,850,000سبظابن

21,858,88821,858,888جمع3

سٌد: بببتشسح آشضهعینمثبت ابه کبضـطاب سهم بی بضو بی م و حجت بع  بی م

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة

21,850,000% ;23×95,000,000*

(رٍش بظ ضتدٍم ضح ـ ق سنس زو ت حنیم کنیماطککسنسا  :تنظیم

سند3 خراساىشماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری30/02/1321تاریخ ضمائم3 سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )مثلغ )ریال(تدهکار ریال(تستانکار

ٍدستوصد حمَق 116,858,888ّصیٌِ

اعحیب و 95,000,000ام ق

کبضـطاب سهم 21,850,000بی م

پسداذتٌی حساتْای 116,858,888سایس

حجت بع  تباین *28,500,000سبظابن

اب یبت  حا ض 1,500,000حزحضه

تعبون  6,000,000لبط

3,000,000اببعسه

پطزحذت  77,850,000ام ق

116,858,888116,858,888جمع3

سٌد: ام قشسح بببت یبت وثبت زست عز بی بضوهعینمو و حجت بع  آشضابهبی م

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة

*28,500,000% ;30×95,000,000
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عولی 4کار

ع ل  کبض پطزحذت3بطحو بم اطب ب ابببسحضو )تبضیدهبوسنسهبو ن بییس. تنظیم ضح کب ض سبیط و اب یبت بی م، زست عز، و ام ق

زض هب پطزحذت حست.(5/10کلیم ببنک احل حظ و

حل(  

حمَق پسداذت سٌد :صدٍز  وازگساى

سند خراساى3شماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند حسابذاری300/10/1321تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد
حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

پسداذتٌی ّای حساب 77,858,888سایس

پطزحذتن  77,850,000ام ق

ًمد 77,858,888هَجَدی

77,850,000ببنک

77,858,88877,858,888جمع3

سٌد: کبضگطحنبببتثبتشسح ابه آشض ام ق پطزحذت

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة

تیوِ حك پسداذت سٌد :صدٍز

سند3 خراشماره روزنامه3ساىشرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری00/10/1321تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

ّاسیسا 28,588,888  یپسداذتٌیحساب

حجت بع  تباین 28,500,000سبظابن

ًمد 28,588,888هَجَدی

28,500,000ببنک

28,588,88828,588,888جمع3

سٌد: حقوقشسح بیمه پرداخت بابت ابهثبت کارگرانآشض

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة
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ک حل عولیاداهِ (4ار

پسداذتصدٍز وسَزسٌد سایس ٍ :هالیات

سند3 خراساىشماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری00/10/1321تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

پسداذتٌی ّای حساب 7،588،888سایس

اب یبت  حا ض 1,500,000حزحضه

تعبون  6,000,000لبط

ًمد 7،588،888هَجَدی

7،500،000ببنک

7،588،8887،588،888جمع3

اب  پطزحذت بببت ثبت سنس: کب ضبتیشطح سبیط کبضکنبنام قو ابه آشض

تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة کننده3

کم(1ًىتِ ببشیس زحشتم ابهاببعسهت جم پبیبن )چزض نسحضز. پطزحذت پطزحذتسنس ظابن زض ابه ن ط  بسه بض،اببعسه، اببح حین

ابه پبیبن زض و زست عز،شسه و ام ق سنس یبت زض اببح، ش حین ا  طفط و (ز.ببتبن بض

ت(2ًىتِ ن  ز.بب تنظیم اطکک سنس یک زض ضح هب پطزحذت کلیم ت حن ا  حست، ی ببن هب پطزحذت تبضید حین م بم   جم
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زضًىتِ( حین م بم ت جم اطذظ ابب ،بحث ضوظحنم سبعبت کتبح، حین حست،8عبزلازض شسه گطـتم نظط زض زضسبعت بنببطحین

سبعت  اطذظ  زست عز نطخ ـطا ل کبط عسز،ارطج ش ز.)240ببیس (.30×8زضج

اع ضوظحنم کبض سبعبت کبط7.33بزلحگط ارطج ش ز، گطـتم نظط زض ش ز220سبعت ا  گطـتم نظط (30×7.33.)زض

عولی 5کار

حظ لبل، سبل ط ل زض حظ168کبضگطو جبضو سبل زض و ن  زه20سبعت حستفبزه ذ ز سبالنم حستحمبل  اطذظ  شطکتضوظ حست.

ن بیس. اببح تب یم ضح کبضگط حین حستحمبل  اطذظ  ابلػ جبضو، سبل سبعت  ابت ط اعحیبو و پبیم زست عز نطخ بم زحضز تظ یم

احبسبم: حست الل ح

کبضگط حستحمبل  اطذظ  ببلی بنسه ح ؿ(

کبضگط اطذظ  ببلی بنسه ابلػ ح(

(حل

تَضیح:

شذیطه-1 لبل سبل حظ کبضگط ـطعچ ن زحضز، زضاطذظ  کنیم سبلا  سن حت پبیم بنببطحین حست، شسه حسترسح  لبل سبل

گیطز. ا  تعلك حیشبن بم جبضو

بب-2 بطحبط کبضگطحن سبالنم حستحمبل  اعبزل26اطذظ  و کبضو ببشس.26×8سبعت)208ضوظ ا  )

اعبزل-3 ضوظ، هط اطذظ ، ابحث زض کتبح حین شس8زض گطـتم نظط زض حست.سبعت ه

حسبس-4 بط کبضگطحن، اطذظ  ابنسه +»ابلػ پبیم ا مام ق طبك کبضگطحن ابت ط )«اعحیبو گطزز. ا  اببح ابت طتب یم اعحیبو

حظ حوالز(بن،عببضتنس اك و اب ن اك

) کبضگطاحبسبمالف حستحمبل  اطذظ  :ببلی بنسه

لبل) سبل زض اطذظ  208–168;40سبعت(بمببلی بنسه

لبل سبل زض اطذظ   40÷8;5(ظضوبم)ببلی بنسه

26 - 20 ; 6 ضوظ( )بم جبضو سبل زض اطذظ  ببلی بنسه  

اطذظ است  ضوظ()ببلی بنسه 5+6;11بم       

ضوظحنم:احبسبمب( بظ ضت کبضگط اطذظ  ابنسه ابلػ  

ضوظحنم                                                  528,960 =23,333 +505,627 پبیم ام ق

15,868,800;30×528,960 ابهبنم                                                      پبیم  ام ق

ابت ط بم)اعحیبو حو حست.(حوالزحشبضه 1,900,000+1,000,000;2,900,000نشسه           

625,627;30( ÷2,900,000+15,868,800) اطذظ حیب زست عزضوظحنمنطخ  

11 × 625,627 ;6,881,897 ببلی بنسه اطذظ  حیب  زست عز  ابلػ

دٍم حل ضح:راُ آن ابلػ و اطذظ  ببلی بنسه ، ـ ق ع ل  کبض زض ت حن :ن  زاحبسبمساعتیتصَزتا 

لبل)سبعت( سبل اطذظ   208-168;40ابنسه

سبل اطذظ   26–20;66×8;48)سبعت(جبضوابنسه

اطذظ  ببلی بنسه  40+ 48;88)سبعت(است

240÷(2,900,000+15,868,800) = 78,203

88× حذتالؾ33  6,881,864 = 78,203 ز یلب،ضیبل حست.م نطخ کطزن ضونس
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عولی 6کار

کبضکنبن ابت ط اعحیبو و پبیم ام ق کنگبوض»ات سط سبل«شطکت حبتسحو گطزیسه300،000،000اعبزل1396زض بطآوضز ضیبل

حست: الل ح حست.

کبضگطحن ابهبنم اطذظ  حیب  زست عز شذیطه احبسبم ح ؿ(

ابه ـطوضزین اطذظ  حیب  زست عز شذیطه ابببسحضو سنس طسوض ح(

(حل  

اطذظ الف(  حیب  زست عز ;7,500,000ابهبنمشذیطه
1

12
×(

9

30
×300,000,000)

فسٍزدیيب( هسذصی ایام دستوصد ذذیسُ سٌد :صدٍز

سند3 کٌگاٍرشماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری31/01تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

ٍدستوصدّصیٌِ 7,588,888حمَق

اطذظ  حیب  7,500,000زست عز

پسداذتٌی حساتْای 7,588,888سایس

اطذظ  حیب  زست عز 7,500,000شذیطه

37,588,8887,588,888جمع

سٌد: اطذظ شسح حیب  زست عز شذیطه بببت ـطوضزینثبت ابه

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة

: ـ قطسوضًىتِ ابه،سنس هط پبیبن شس.حنجب زض سبل(12)ذ حهس پبیبن تب سنس
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عولی 7کار

اعبزل جبضو سبل پبیبن و8زض پبیم ام ق نطخ بم اطذظ  ایعحن حین گطزیس امطض ت حـك طبك حست. ببلی بنسه کبضگطو اطذظ  حظ ضوظ

الل ح ش ز. ببظذطیس جبضو سبل ابت ط ست:حاعحیبو

اطذظ  ببظذطیس ابلػ احبسبم ح ؿ(

اطذظ  حیب  زست عز ببظذطیس بم اطب ب سنس طسوض ح(

 حل(

 الف(

حست.تَضیح: نشسه حشبضه کبضگط بی م سببمم و کبض سببمم بم چ ن گیطز. ن   تعلك حوالز اك و سن حت پبیم کبضگط بم

پبیم  505,627×30;15,168,810ابهبنمام ق

2,900,000;1,000,000+1,900,000 ابهبنم                                    ابت ط اعحیبو

<) 15,168,810 + 2,900,000( ÷ 30 = × 8 ; )8ضوظ(       4,818,349 اطذظ  ببظذطیس  ابلػ

سنسب( اطذظ ببظذطیسطسوض حیب  :زست عز

ع ل زض:تَضیح کبض اعبزل،حین سبل، حبتسحو شذیطه9زض بعن حن کبضگط بطحو اطذظ  اطذظ ،ضوظ حستحیب  شسه گطـتم نظط پبیبنوزض زض

اعبزلسبل حست.ضوظ8، ببلی بنسه کبضگط اطذظ  حین مبطحینبنبحظ بم ت جم ش زبب ببظذطیس ببلی بنسه اطذظ  کم حست شسه ببیسحشبضه حبتسح ابنسه،

تعسیلشذیطه حظ)ش زاطذظ  شذیطه بم9ابنسه یببس.8ضوظ کبهش ضیب  (ضوظ اعبزل سپس ببلی8و اطذظ  بم بنسهضوظ گطزز.بضگطک، پطزحذت

اطذظ  ضوظ یک =602,294ابلػ ;30( ÷2,900,000+15,168,810<)

تعدیل :1سٌد هسذصی ایام دستوصد زٍش  

سند3 روزنامه3........شرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری xx13/22/12تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

پسداذتٌی حساتْای 682,294سایس

اطذظ  حیب  زست عز 602,294شذیطه

ٍدستوصد حمَق 682,294ّصیٌِ

اطذظ  حیب  602,294زست عز

682,294682,294جمع3

سٌد: اطذظ شسح حیب  زست عز شذیطه ضوظ یک تعسیل بببت ثبت  

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة
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ک حل عولیاداهِ (7ار

تالیواًدُ:8تاشذسیدسٌد هسذصی زٍش

....... شرکت سند3 روزنامه3شماره دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاxx13/22/12تاریخ ضمائم3ریسٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

پسداذتٌی حساتْای 4,818,349سایس

اطذظ  حیب  زست عز 4,818,349شذیطه

ًمد 4,818,349هَجَدی

4,818,349ببنک

4,818,3494,818,349جمع3

سٌد: اطذظ شسح حیب  زست عز ببظذطیس بببت ثبت  

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة

اببح* تب یم بم حشبضه حگط حاب حست. گطـتم حنجب  ـ ق ثبت حست، شسه اطذظ  ببظذطیس و اببح تب یم بم حشبضه چ ن ع ل  کبض حین زض

گطـت ا  حنجب  حول ثبت تنهب زحشت، حزحام بعس سبل بطحو کبضگط لطحضزحز و شس نب زن   زو  ثبت بم نیبظو بطحو8وو ببلی بنسه، اطذظ  ضوظ

شس.کبضگ ا  شذیطه ط

یه* شىل تِ تَاى هی زا فَق ثثت هسوةدٍ :ثثت ًوَد شیس(صادز شىل )تِ

....... شرکت سند3 روزنامه3شماره دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاریxx13/22/12تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

پسداذتٌی حساتْای 5,428,643سایس

اطذظ  حیب  زست عز 5,420,643شذیطه

حمَق 428,423ٍدستوصدّصیٌِ

اطذظ  حیب  420,423زست عز

ًمد 4,818,349هَجَدی

4,818,349ببنک

5,428,6435,428,643جمع3

سٌد: اطذظ شسح حیب  زست عز ببظذطیس و تعسیل بببت ثبت  



چْارم فصل ّا(راٌّوای عولی یازدّن)کار پایِ ٍدستوسد حقَق دّقاًی(989917غیرًْایی)ًسخِحسابذاری حسیي

14

ـطعتَضیح: ابظحز2زض اطذظ  ابلػ و9بط، ش ز ا  پطزحذت کبضگط بم ـطعضوظ شذیطه3زض و هعینم اببح ابنسه ببیس ،

گطزز. تعسیل اطذظ 

کننده3 کننده3تنظیم تصویة کننده3 تأیید

عولی 8کار

زض اشهسو ذطحسبن»آلبو سبل«شطکت اعبزل7x13زض اب   زوضه حبتسحو زض حست. ب زه کبض بم بطحو9اشؽ ل شذیطهضوظ حیشبن

حیش بب حست. شسه ثبت سبل ط  و بطآوضز اطذظ  حیب  سبل،زست عز پبیبن زض کم گطزیس ت حـك بعس9بن سبل بطحو اطذظ  حظ ضوظ

ضوظحنم ابت ط اعحیبو و پبیم ام ق )نطخ گطزز. بم450,000شذیطه اطب ب احبسببت حنجب  حست: الل ح شس.( گطـتم نظط زض ضیبل

و اشهسو آلبو سبل:اطذظ  پبیبن زض ظیط افطوضبت حظ یک هط بب آن بم اطب ب ابببسحضو حسنبز طسوض

ببشس.9(1ـطع ببلی بنسه حیشبن اطذظ  ضوظ

ببشس.16(2ـطع ببلی بنسه حیشبن اطذظ  حظ ضوظ

ببشس.3(3ـطع ببلی بنسه حیشبن اطذظ  حظ ضوظ

حل(

نیبت.(1فسض الظ  ثبت  اب ت حین اطذظ )چ نزض اعبزلببلی بنسه حست.(9زلیمب شسه شذیطه اطذظ  ضوظ

اب ت(2فسض حین شسه)زض گطـتم نظط زض شذیطه حظ حست،ضوظ(9بیش ببلی بنسه کبضگط اطذظ  )7ضیب  اعبزلببیسبنببطحین.حظ (16-9;7ضوظ

بطاطذظ  پطزحذتضوظ9ابظحز کبضگط  ش ز:بم

ع ل  کبض حین ضوظحنمزض ابت ط اعحیبو و پبیم ام ق حست:ضیبل450,000نطخ شسه شکط

بط7ابلػ ابظحز اطذظ  7×450,000;3,150,000ضوظ9ضوظ

سند3 روزنامه3خراساىشرکتشماره دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری22/12/0x13تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

ٍدستوصد حمَق 3,158,888ّصیٌِ

اطذظ  حیب  3,150,000زست عز

ًمد 3,158,888هَجَدی

3,150,000ببنک

3,158,8883,158,888جمع3

سٌد: اطذظ شسح حیب  زست عز ببظذطیس بببت ثبت  

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة
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ک حل عولیاداهِ (8ار

شسه)(3فسض گطـتم نظط زض شذیطه حظ ک تط اب ت حین حست.ضوظ(9زض ببلی بنسه کبضگط اطذظ  حظ حیب ، زست عز شذیطه ابنسه ببیس بنببطحین

اعبزل حظ9–3;6ضوظ)6اطذظ  شذیطه گطزز)ابنسه تعسیل بم9( یببس.(3ضوظ کبهش :ضوظ

2,700,000;450,000×6

سند3 خراسانشماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری22/12/0x13تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

حسابردیف جسءشرحکد )ریال(مثلغ )ریال(تدهکار تستانکار

پسداذتٌی حساتْای 2,788,888سایس

اطذظ  حیب  زست عز 2,700,000شذیطه

ٍدستوصد حمَق 2,788,888ّصیٌِ

اطذظ  حیب  2,700,000زست عز

2,788,8882,788,888جمع3

سٌد: اطذظ شسح حیب  زست عز شذیطه تعسیل بببت ثبت  

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة
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عولی 9کار

:حستظیطشطحبمجبضوسبلـطوضزینزض«طبطستبنشطکت»کبضگطحنبماطب بحطالعبت

ف
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سات
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از
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َت
ً

عل و 1 )اب ک(عل  عبالسهباسحض  - 1سبل20سبل2 10,000,000 10:00 30:00اسیط

اح سو 2  - 2سبل3ابه6 11:30 33:00ابببسحضعبزواح س

ضضبی  3  --سبل10سبل2 3,000,000 10:00 10:30حنببضزحضعبزوضضب

احبن اح 4 شک 3ابه6- - 03:00 -16/1نگهببنعبزوبن و طبح

کبظ   5 عظط 1سبل10سبل1 - 15:00 -ـطوشنسهعبزوکبظم و طبح

کطی   6 عظط - - - - 10:00 10:00ـطوشنسهعبزوکطیم و طبح

 13,000,000 59:30 83:30جوع

:تَضیحات

کلیم1 اعحیبام قاعز،اسحللبطحسبسشطکتپطسنل( کننسزضیبـتو ابنبوببکم(عبالاسیط)عل وعل جعبما  ضوظحنماعز

زو ت7اعبزل حعالا  ابنبو اعز .حستکبضبماشؽ لشطکتزضبطحبط

کبضگطحن،2  .کننسا زضیبـت(شطحیطزحشتنط ضتزض)ضحلبن ن اعحیبوکلیم(

اب یبت3 گطززاحبسبملبن نطبكکبضگطحنام ق( .ا 

شذیطه4 بطآوضزاطذظ حیب زست عز( کبضگطحن ا    حطالعبت طبك ثبتابهبنم گطززو .ا 

کلیم5 .حستگطزیسهحنجب 5/2تبضیدزضزست عزوام قبماطب بهبوپطزحذت(

حست:الل ح

جبضوسبلـطوضزینبطحوپطسنلزست عزوام ق یبتت  یل(ح ؿ

ابهـطوضزینبی بضووحجت بع بی مهعینموزست عزوام ق یبتسنسطسوض(ح

زست عزسنسطسوض(ج ابهـطوضزیناطذظ حیب شذیطه

ابهـطوضزینزست عزوام قبماطب بهبوپطزحذتکلیمابببسحضوحسنبزطسوض(ز
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  حل(

عولی کار پطسنل(9حل زست عز و ام ق طبطستبن یبت 1398ـطوضزینشطکت

22031311030%10اسیط عبالسهباسحضعل و عل  1

0.53313111.533%20ابببسحضعبزواح سواح س 2

21031311010.5%00حنببضزحضعبزوضضبی ضضب3

00.5311630%322.5نگهببنجبنببظاحبن احبن4

1103131150%110ـطوشنسه عبزوکبظ  کبظم5

0031311010%010ـطوشنسه ببظنشبتمکطی  کطیم6

17173.584      

اطالعات وازوسدیاطالعات پسسٌلی
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106,181,670  1,276,290  1,000,000  1,900,000   1,516,881   111,874,841    

15,168,810    -            1,000,000  1,900,000   3,033,762   21,102,572      

15,168,810    1,276,290  1,000,000  1,900,000   -             19,345,100      

15,168,810    -            1,000,000  1,900,000   -             18,068,810      

15,168,810    700,000     1,000,000  1,900,000   1,516,881   20,285,691      

15,168,810    -            1,000,000  1,900,000   -             18,068,810      

182,025,7203,252,5806,000,000    11,400,000   6,067,524  208,745,824  
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ک حل عولیاداهِ (9ار

;اتیهالهشوَلیایهصاٍحمَق

کبضگطبیاعحوام قج ع  میب+ لیت   میب+کبضگطسهم میباكهفتمزو+تیابا ضاك+ام قابهبنم بتیاب تیاعبـ)-و

و زضابننمیهع+ع ط (اتبهلحـطحزاتط120ِاسحکثطاب ناك+ت فلتحتحـطحزکبضگط

زدیف پسسٌل هصایای ٍ حمَق هالیات (1هحاسثات

105,782,382;(=
2

7
×9,411,822)+27,500,000<–135,971,474

حمَق هالیات  2105,782,38هثلغًسخهثلغ

4,125,00010%41,250,000

سایسًَتت تي

هصایاوازیوازگسی

111,039,8921,000,000 1,900,000   1,516,881  20,514,701    -              -     -    135,971,474    

15,674,437  1,000,000 1,900,000   3,033,762  3,185,450      -              -     -    24,793,649      

16,993,270  1,000,000 1,900,000   -            1,098,832      -              -     -    20,992,102      

8,090,032    516,129    980,645      -            -                1,820,257    -     -    11,407,063      

16,397,770  1,000,000 1,900,000   1,516,881  -                1,639,777    -     -    22,454,428      

15,674,437  1,000,000 1,900,000   -            965,288         1,567,444    -     -    21,107,169      

183,869,8385,516,12910,480,6456,067,52425,764,271  5,027,478  -      -    236,725,886  

اضافِ وازیحك اٍالدحك هسىيحمَق پایِ
حك 

هاهَزیت
ٍ هصایا جوع حمَق 

حمَق ٍ هصایا

ذالص لاتل جوعحك تیوِ 

پسداذتوسَزسْن وازگس

134,454,593  105,872,382     9,411,822          10,156,476    -   10,000,000   29,568,298    106,403,177  

21,759,887    1,523,192          -              -   -               1,523,192     23,270,457  

20,992,102    1,469,447           -              -   3,000,000     4,469,447      16,522,655  

11,407,063     798,494             -              -   -               798,494        10,608,569  

20,937,547    1,465,628           -              -   -               1,465,628      20,988,800  

21,107,169     1,477,502          -              -   -               1,477,502     19,629,667  

230,658,362105,872,382    16,146,085          10,156,476   -  13,000,000      39,302,561  197,423,324  

46,131,672        

2,886,113          

65,163,871       

ذالص پسداذتٌیوسَز  حمَق ٍ هصایا

ٍامهالیاتهشوَل هالیاتهشوَل تیوِ اهضاهساعدُ

  

ول حك تیوِ پسداذتٌی 30%

تیوِ سْن وازفسها  20%

تیوِ تیىازی سْن وازفسها 3%

*
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4,125,00015%27,500,000

1,906,47620%9,532,382

105,782,382جوع18,156,476

ابه(1تروس* تیط حظ کم حست شکط بم اب یبت ،1398الظ  حا ض حزحضه برشنبام کبضگط،طبك سهم بی م اك کبطکل لببل ا حضز زضجعء

ببشس ا  اب یبت اش  ل اعحیبو و ام ق کم.احبسبم ببشیس زحشتم کتبحت جم زست عزم قاابببسحضوزض حوو اطـم و ـن  شبذم

هفتم»،1398چبپ کبضگطزو سهم بی م ا«اك و ام ق حظ کبط لببل ا حضز حسفنسحظ زض کتبح حین بم اطب ب حطالابت ببشس.)چ ن ا  عحیب

ب ز1397ابه نشسه حبالغ ح صکط ـ ق نبام برش تبضید حین تب و شس تح یل زضس  کتک چبپ زـتط حین.بم بم اطب ب کن  ض زض بنببطحین

شس. ذ حهس حستفبزه زوهفتم حظ (هنطج یبن،

ضزیؿ(2تروس ام 6تب2پطسنل اعبـیت حظ حنسک تط زحشتم اعحیب و حست.ق شسه زضج طفط حیشبن اب یبت اش  ل نتیجم زض و

ک حل عولیاداهِ (9ار

وازفسها: سْن تیىازی( ٍ )اجتواعی تیوِ ّصیٌِ ٍ دستوصد ٍ حمَق لیست سٌد

)نبذب ض((1) پطسنل زست عز و ام ق ج ع )(3)اعبزل بی م اك کل زست عز30اعبزل و ام ق %( یبت

ج ع(2) و20اعبزل کبضـطاب%3 سهم بی م پطسنل(4)% بم پطزحذت  ام ق ذب ض ج ع اعبزل

ٍ حمَق تِ هستَط ّای پسداذت دستوصد:سٌد

سند3 طبرستاىشماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری31/01/1321تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

ضوظنبامضزیؿ جعءشطحش بضه ببتبن بضبسه بضابلػ

دستوصد ٍ حمَق 285,743,671ّصیٌِ

اعحیب و 236,725,886(1)ام ق

کبضـطاب سهم 49,017,785(2)بی م

پسداذتٌی ّای حساب 272,743,671سایس

حجت بع  تباین 65,163,871(3)سبظابن

اب یبت  حا ض 10,156,476حزحضه

پطزحذتن  197,423,324(4)ام ق

دزیافتٌی ّای حساب 13,888,888 سایس

13,000,000اببعسه

285,743,671285,743,671ج ع:

سٌد: ام قشسح بببت یبت بی مثبت هعینم و زست عز ـطوضزینابهو

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة
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ک حل عولیاداهِ (9ار

هسذصیسٌد ایام :ذذیسُ

( ×6,067,524+11,400,000+6,000,000+3,252,580+182,025,720)]
9

30
×[
1

12
5,218,646;  

سند3 طبرستاىشماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری00/02/1321تاریخ ضمائم3تعدادسٌذ

ضوظنبامضزیؿ جعءشطحش بضه ببتبن بضبسه بضابلػ

پسداذتٌی ّای حساب 272,743,671سایس

پطزحذتن  197,423,324ام ق

حجت بع  تباین 65,163,871سبظابن

اب یبت  حا ض 10,156,476حزحضه

ًمد 272,743,671هَجَدی

272,743,671ببنک

272,743,671272,743,671ج ع:

سٌد: ـطوضزینشسح ابه ام ق بم یبت اطب ب هبو پطزحذت بببت ثبت

کننده3 تأیید کننده3 کننده3تنظیم تصویة

سند3 طبرستاى شماره روزنامه3شرکت دفتر صفحه شماره

سند3 حسابذاری31/01/1321تاریخ ضمائم3سٌذ تعداد

ضزیؿ
ش بضه

ضوظنبام
جعءشطح ببتبن بضبسه بضابلػ

دستوصد ٍ حمَق 5,218,646ّصیٌِ
اطذظ  حیب  5,218,646زست عز

پسداذتٌی ّای حساب 5,218,646سایس
اطذظ  حیب  زست عز 5,218,646شذیطه

5,218,6465,218,646ج ع:

سٌد: ـطوضزینشسح ابه اطذظ  حیب  زست عز شذیطه ثبت

کننده3 کننده3تنظیم تصویة کننده3 تأیید
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کنید. روشن شمعی اتریکی، هب لعنت جای هب

باشیذ. دلشاد ٍ سالهت گراهی ّوکاراى


