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انجمن در سالی که گذشت؛
برنامه های پیش رو

1394-1393: سالی که بین المللی آغاز شد و ادامه یافت
حسابداران خبره در کنگره جهانی حسابداران

نخستین ماه های سال مالی گذشته، همزمان با بزرگ ترین گردهمایی 
 2014 حســابداران  جهانی  »کنگره  جهان  حرفه ای  حسابداران 
سال  چهار  هر  که  شکوهمند  کنگره  این  بود.   »)2014  WCOA(
فدراسیون  عضو  حرفه ای  انجمن های  از  یکی  میزبانی  به  یک بار 
به  گذشته  سال  در  می شود،  برگزار   )IFAC( حسابداران  بین المللی 
میزبانی انجمن ملّی حسابداران خبره و کارشناسان حسابداری ایتالیا 
و با حضور 3.956 حسابدار حرفه ای از پنج قاره جهان برگزار شد. از 
ایران نیز هیئتی 45 نفره در این کنگره حضور داشت که بخش اعظم 
این کنگره  از برگزاری  انجمن تشکیل می دادند. پیش  آن را اعضای 
شهر  همان  در  حسابداران  بین المللی  فدراسیون  ساالنه  مجمع  نیز 
برگزار شد که رئیس شورای عالی و دبیرکل به نمایندگی از انجمن به 
عنوان نخستین عضو ایرانی آیفک در این مجمع حضور یافتند و در 

تصمیم گیری های آن مشارکت کردند.

برجام و رسالت حسابداران خبره
مهم ترین رویداد سال گذشته ایران و حتی جهان را می توان امضای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( توسط نمایندگان ایران، اتحادیه 
اروپا و گروه 1+5 در روز سه شنبه 23 تیر 1394 )14 ژوئیه 2015( 
در وین اتریش دانست. امضای این پیمان نامه تاریخی دارای پیامدهای 
جهان  کشورهای  و  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  در  گسترده ای 
است. از جمله این پیامدها می توان به ورود سرمایه گذاران بین المللی 
عالی  شورای  راستا،  این  در  کرد.  اشاره  ایران  مختلف  بازارهای  به 
انجمن پس از چند ماه بررسی این موضوع مهم ملّی، پروژه مطالعاتی 
بررسی تطبیقی استانداردهای ملّی حسابداری ایران با استانداردهای 
 IASs &( آنها  متناظر  مالی  گزارشگری  و  حسابداری  بین المللی 
IFRSs( را طراحی و انجام آن را برون سپاری کرد. طبق برنامه ریزی 
تطبیقی  بررسی  این  یافته های  گزارش  است  شده  مقرر  انجام شده، 
جهت بهره برداری عالقه مندان داخلی و بین المللی به دو زبان فارسی 

و انگلیسی توسط انجمن منتشر شود.

آموزش IFRS به حسابداران خبره 
که  این  به  توجه  با  شده،  یاد  تطبیقی  مطالعه  انجام  بر  عالوه 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  دی 1392   22 مورخ  ابالغیه  مطابق 
اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  بزرگ  ناشران  الزام  برای   1395 سال 
استانداردهای  بر  مبتنی  مالی  صورت های  تهیه  جهت  تهران  بهادار 
بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در نظر گرفته شده است؛ در این 
راســـــتا، طــراحــــی و برگزاری دوره های آموزشی به کـــارگیری 
خبره  آموزش حسابداران  مرکز  کار  دستور  در  اســـتاندارهـــا  این 
نیز چندین دوره  ماه گذشـــــته  قرار گرفت و طی چند   )PACT(
قـــرار  مخاطبان  کم نظیر  اســــتقبال  مور  و  شــــد  برگزار  آن 

گــــرفت.
بورس  سازمان   »IFRS راهبری  »کمیته  مصوبه  طبق  است،  گفتنی 
و اوراق بهادار، »کارگروه آموزش« این کمیته متشکل از نمایندگان 
آموزشی  و  مالی  خبره  یک  و  ایران،  دولتی  و  حرفه ای  نهاد  شش 
نمایندگان  از،  عبارتند  کارگروه  این  اعضای  است.  شده  راه اندازی 
سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران 
رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و یک نفر خبره مالی و آموزشی در 

حوزه حسابداری و مالی.

فعال سازی انتشارات
با توجه به نیاز همیشگی حسابداران خبره به منابع کاربردی معتبر 
در زمینه های تخصصی گوناگون حسابداری، در سال گذشته سازمان 
انتشارات انجمن سازماندهی شد و انتشار سه نشریه »اصول جهانی 
حسابداری مدیریت«، »بررسی تطبیقی استانداردهای ملّی حسابداری 
مالی  گزارشگری  و  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  با  ایران 
جهانی  پایدار  توسعه  »گزارش  و   ،»)IASs & IFRSs( آنها  متناظر 
2015« پس از تصویب در شورای عالی در دستور کار ماه های نخست 
انتشارات انجمن قرار گرفت. در این راستا، مقرر شده است از این پس 
نیز این رویه با شناسایی منابع کاربردی سودمند و ترجمه و انتشار 

آنها ادامه پیدا کند.
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توسعه زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات
توسعه روزافزون راهکارهای سازمانی مبتنی بر فناوری اطالعات، از یک سو، 
و پراکندگی جغرافیایی ذاتی ذی نفعان اصلی انجمن )اعضاء، خوانندگان 
در  شرکت کنندگان  و  آموزش،  مراکز  آموزش پذیران  حسابدار،  مجله 
سمینارها(، از سوی دیگر، موجب تمرکز ویژه شورای عالی و دبیرخانه 
انجمن بر توسعه زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات در فرایندهای 

اصلی خدمت رسانی به اعضای انجمن و دیگر ذینفعان شده است.

فاز نخست طراحی و راه اندازی وبگاه جدید انجمن/
iica.ir برندسازی برای دامنه

در راستای توسعه زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات انجمن، فاز 
نخست طراحی و راه اندازی قالب جدید وبگاه انجمن پس از شش ماه 
نیازسنجی، بهینه گزینی، برنامه نویسی، و تامین محتوای اولیه در روزهای 
پایانی شهریور 1394 رونمایی شد. نکته قابل توجه در انجام این فاز پروژه، 
تغییر دامنه وبگاه انجمن از نشانی قدیم www.iranianica.com به 
بود. در  از قالب جدید وبگاه  با استفاده  نشانی جدید iica.ir همزمان 
واقع، گویی در انجام این فاز پروژه یک وبگاه کاماًل جدید برای انجمن 
راه اندازی و از نقطه صفر اقدام به جذب مخاطب شد. با این حال، کمتر 
از دو هفته پس از راه اندازی وبگاه جدید انجمن آمار بازدیدکنندگان این 
وبگاه از وبگاه پیشین فزونی یافت و اکنون نیز جایگاه قابل قبولی را دارا 
است. البته، هدف گذاری انجام شده در این ارتباط دستیابی به رتبه نخست 
مطابق  که  است  فارسی  زبان  به  حسابداری  وبگاه  پربازدیدکننده ترین 
برنامه ریزی انجام شده این مهم طی یک سال نخست راه اندازی محقق 

خواهد شد. 
در این ارتباط گفتنی است، تقریباً از یک سال و نیم پیش از راه اندازی 
وبگاه جدید انجمن اقدامات گسترده و منسجمی برای برندسازی دامنه 
کوتاه و ارزشمند iica.ir )در مهر، سربرگ ها، پاکت ها، نشریات، ... و در 
همه جلوه های بصری مربوط به انجمن( آغـــــــاز شــــــــده بود. 
انجمــــــن             انگلــــیسی  عنوان  ســــرواژه  از  که  دامـــــنه  این 
)The Iranian Institute of Certified Accountants( برگرفته 
شده است، رفته رفته به برندی ارزشمند و شناخته شده برای انجمن تبدیل 

خواهد شد.

راه اندازی کانال رسمی انجمن در تلگرام:
تمرکز بر انتشار فوری اخبار و منابع روز حسابداری

همزمان با رونمایی فاز نخست طراحی و راه اندازی وبگاه جدید انجمن، کانال 
رسمی انجمن نیز در شبکه اجتماعی محبوب ایرانیان، تلگرام )به نشانی 
http://telegram.me/iica_ir(، راه اندازی شد. طی ماه های گذشته، با 
توجه به این که تامین محتوای وبگاه انجمن بر انتشار اخبار روز انجمن و 
حسابداری ایران و جهان متمرکز بوده است، این اخبار بالفاصله پس از انتشار 
بر روی وبگاه انجمن از طریق این کانال نیز جهت اطالع فوری عالقه مندان 
منتشر شده اند. از این رو، این کانال طی ماه های گذشته به عنوان یکی از 

ابزارهای اطالع رسانی پرنفوذ و اثربخش انجمن عمل کرده است.

فازهای تکمیلی طراحی و راه اندازی وبگاه جدید انجمن/
مبتنی بر وب کردن فرایندهای انجمن

انجمن،  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  زیرساخت های  توسعه  راستای  در 
فازهای تکمیلی طراحی و راه اندازی وبگاه جدید انجمن طی یک سال 
آینده به مرور راه اندازی خواهند شد. هدف اصلی طراحی و راه اندازی این 
فازهای تکمیلی مبتنی بر وب کردن همه فرایندهای اصلی انجمن شامل 
امور اعضاء، مجله حسابدار، آموزش، و سمینارها است. به گونه ای که به 
مرور زمان طیف گسترده ای از خدمات قابل ارائه به اعضای انجمن و دیگر 
ذی نفعان به جای مراجعه حضوری و تماس تلفنی، از طریق مسیر های 

ارتباطی دوسویه تعبیه شده در وبگاه انجمن انجام خواهند شد. 

اعطای عناوین خبرگی:
گامی استوار در راستای حرفه ای گری

23 تیر 1393 آیین باشکوه جشن چهل سالگی انجمن با حضور پرشور 
و خاطره انگیز قریب به هزار تن از اعضای انجمن و رهبران انجمن ها و 
نهادهای حرفه ای، دانشگاهی و دولتی حسابداری ایران برگزار شد. در روز 
یاد شده، مجمع عمومی فوق العاده اعضای انجمن با دستور جلسه تصویب 
اساسنامه جدید انجمن تشکیل شد و این اساسنامه به اتفاق آرای حاضران 
در مجمع به تصویب رسید. یکی از مهم ترین و جذاب ترین بخش های این 
اساسنامه برای اعضای انجمن مواد مربوط به اعطای عناوین خبرگی به 
اعضاء در زمینه های تخصصی حسابداری است. خوشبختانه پس از نزدیک 
به هجده ماه از تاریخ تصویب اساسنامه و در نتیجه پیگیری های مستمر 
انجام شده، سرانجام تغییرات این اساسنامه به تایید کمیسیون ماده 10 
قانون احزاب و اداره سیاسی وزارت کشور رسید و در حال ثبت نزد مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است.
از این رو، یکی از برنامه های اصلی انجمن در سال آینده پیگیری و 
انجام اقدامات ضروری برای اعطای این عناوین خبرگی خواهد بود. 
این اقدامات شامل تعیین ضوابط مربوطه، بررسی شرایط متقاضیان، 
هر  تفکیک  به  آزمون ها  برگزاری  و  نیاز  مورد  آموزشی  منابع  تعیین 
یک از عناوین خبرگی است. بدیهی است، در صورت پیگیری و انجام 
از این مراحل از سوی دبیرخانه انجمن و به منظور اطالع و  هر یک 
اقدام مقتضی توسط اعضای عالقه مند به صورت گسترده اطالع رسانی 

خواهد شد.

تملک ساختمان برای دبیرخانه انجمن
با توجه به استیجاری بودن آپارتمان محل استقرار دبیرخانه انجمن 
طی چهل و دو سال گذشته، همواره یکی از آرزوهای دیرینه اعضای 
انجمن تملک یک ساختمان در شأن انجمن جهت استقرار دائمی و 
بی دغدغه دبیرخانه انجمن و دفتر مجله حسابدار بوده است. طی یک 
سال گذشته این موضوع در تمام جلسات شورای عالی انجمن مطرح 
شد و از راه های مختلف ممکن مورد پیگیری قرار گرفت. خوشبختانه، 
با پیگیری های انجام شده به زودی این آرزوی دیرینه اعضاء و مسئوالن 

انجمن جامه عمل خواهد پوشید.
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7184 عضو

  کل اعضاء: 7184  نفر
عادی: 6633 نفر )92 درصد(  

حسابدار مستقل: 551 نفر )8 درصد(  
اعضای مرد: 6479 نفر )90 درصد(  

اعضای زن: 705 نفر )10 درصد(  
اعضای دارای مدرک دکتری: 95 نفر )1.3 درصد(  

اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد:  
     1736 نفر )24.2 درصد(

اعضای داری مدرک کارشناسی: 5353 نفر )74.5 درصد(  

عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
پذیرش اعضای جدید: 682 نفر )10 درصد افزایش(  

اعطای عنوان حسابدار مستقل: 34 نفر )7 درصد افزایش(  

گردهمایی های برگزار شده:  
)CFO( سمینار 36: بازآفرینی مدیرمالی   

17 آذر 1393، پژوهشگاه نیرو
   آیین گرامی داشت روز حسابدار

17 آذر 1393، پژوهشگاه نیرو
آیین گرامی داشت روز حسابدار  

    17 آذر 1394، هتل استقالل

  دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش حسابداران خبره:

     12602 دانشجو/کالس )13 درصد افزایش(

شماره های منتشره شده مجله حسابدار:  

      8 شماره

مازاد خالص انجمن: 600 میلیون ریال  
کسری حاصل از ارائه خدمات به اعضاء:  )1.022( میلیون ریال  

مازاد حاصل از دوره هاي آموزشی:         159 میلیون ریال  
کسری حاصل از مجله حسابدار:           )377( میلیون ریال  

مازاد حاصل از برگزاری سمینار:           411 میلیون ریال  
سایر درآمدهای غیر عملیاتی:              1.429 میلیون ریال  

انجمن: در یک نگاه

انجمن حسابداران خبره ایران
)از همـه اسـتان هـای ایـران(

  استان های دارای بیش از 100 عضو:
  تهران: 5419 نفر )75.4 درصد(
  اصفهان: 259 نفر )3.6 درصد(

  خراسان رضوی: 226 نفر )3.1 درصد(
  آذربایجان شرقی: 156 نفر )2.2 درصد(

  البرز: 155 نفر )2.2 درصد(
  خوزستان: 118 نفر )1.6 درصد(
  مازندران: 104 نفر )1.4 درصد(

  دیگر استان ها )24 استان(: 747 نفر )10.4 درصد(

  جمع دارایی ها: 15.605 میلیون ریال
  جمع بدهی ها: 4.392 میلیون ریال
  مازاد انباشته: 11.213 میلیون ریال
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حسابدار ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ایران است. این مجله قدیمی ترین نشریه حرفه ای حسابداری ایران به شمار می آید. حسابدار 
تنها نشریه حسابداری ایران است که به صورت ماهنامه منتشر می شود. این مجله قدمتی نزدیک به 38 سال )از 1355( دارد و هم اکنون با 
شمارگان 10.000 نسخه هر ماه منتشر می شود. حسابدار از راه انتقال دانش و تجربه روز حسابداری جهان به حرفه حسابداری ایران نقشی 

انکارناپذیر در توسعه دانش و حرفه حسابداری در ایران طی چهار دهه گذشته ایفا کرده است.
افزون بر این، با توجه به این که حسابدار هر ماه برای همه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و طیف گسترده ای از مخاطبان حرفه ای و 
دانشگاهی حسابداری ایران ارسال می شود، از این نظر، جامعه مخاطبان این مجله مربوط ترین جامعه هدف برای معرفی خدمات و محصوالت 
شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری و مالی، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار، و تولیدکنندگان 
نرم افزارهای حسابداری به شمار می آید. به طوری که هر ماه شرکت های پرشماری نسبت به معرفی محصوالت و خدمات خود از راه انتشار 

آگهی در مجله حسابدار مبادرت می کنند. 

مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( موسسه ای آموزشی 
و غیرانتفاعی است که توسط انجمن حسابداران خبره ایران 
و دانشگاه صنعت نفت تاسیس شده است. این مرکز فعالیت 
عنوان  به  اکنون  هم  و  است  کرده  آغاز   1377 از  را  خود 
نماینده رسمی انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان 
انگلستان  خبره  رسمی  حسابداران  انجمن  و   )CIMA(
)ACCA( فعالیت می کند و گام بلندی را برای تبدیل شدن 
به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی برداشته است. این 
مرکز در راستای ارتقای دانش و حرفه حسابداری در ایران 
دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می کند. این دوره ها 

به گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند:
)CIMA، ACCA، ICFE( دوره های بین المللی  

دوره های بلندمدت داخلی )CIMA Farsi، MBA، حسابرسی   
مالی،  مشاور  پرورش  مالی،  مدیر  پرورش  خبره،  داخلی 
سرپرستی امور مالی، عالی حسابداری پیمانکاری، جامع 

کاربردی حسابداری، جامع قوانین و مقررات(
حسابدار  آزمون  )آمادگی  داخلی  کوتاه مدت  دوره های   
مهارت های  افزایش  مالی،  امور  توانمندسازی  رسمی، 
عمومی، سیستم و فناوری اطالعات، کوتاه مدت تخصصی 

حسابرسی، و چندین دوره کوتاه مدت تخصصی مالی(
دوره های زبان انگلیسی  

12062 دانشجو/ کالس
دوره های آموزشی برگزار شده توسط 
مرکز آموزش حسابداران خبره 
در سال مالی 1394

مجله حسابدار / مرکز آموزش حسابداران خبره
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پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل

روند پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل طی سالهای گذشته در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. همان گونه که مالحظه می شود در سال 
مورد گزارش هم در زمینه پذیرش اعضای عادی و هم در زمینه اعطای عنوان حسابدار مستقل به متقاضیان واجد شرایط شاهد رشد مناسبی نسبت به سال 

گذشته بوده ایم.
طی سال مورد گزارش در مجموع 11 جلسه »کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن« و 7 جلسه »کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل« به منظور 
بررسی درخواست های مربوطه برگزار شد. با توجه به اعضای عادی و حسابداران مستقل پذیرفته شده در سال مورد گزارش )نمایه زیر( در هر جلسه کمیته 
پذیرش و آزمون اعضای انجمن به طور میانگین با درخواست پذیرش عضویت 62 نفر )سال قبل 43 نفر( و در هر جلسه کمیته پذیرش و آزمون حسابداران 

مستقل به طور میانگین با درخواست اعطای عنوان حسابدار مستقل به 5 نفر )سال قبل 6 نفر( موافقت شده است.

روند پذیرش اعضا طی شش سال گذشته

1389 1390 1391 1392 1393 1394
4710 5041 5500 5940 6502 7184 اعضای انجمن )نفر(

492 331 459 440 562 682 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%12 %7 %9 %8 %10 %10 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد(

%18 )%33( %39 )%4( %28 %21 افزایش )کاهش( اعضای پذیرفته شده نسبت به سال قبل )درصد(

383 411 442 468 517 551 حسابداران مستقل )نفر(

39 28 31 26 49 34 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%11 %7 %8 %6 %11 %7 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )درصد(

%86 )%28( %11 )%16( %88 )%31( افزایـش )کاهـش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسـبت بـه 
سـال قبـل )درصد(

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1394

1393

4710 نفر

3430 نفر
3800 نفر

4218 نفر

5041 نفر
5500 نفر

5940 نفر

7184 نفر

6502 نفر

شمار اعضای انجمن در نه سال گذشته
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ترکیب تحصیالت اعضاء
ترکیب تحصیالت اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

بیش تر اعضای انجمن از بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی هستند )75 درصد(  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده است )13 درصد(.  

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 1394

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

53537547510کارشناسی

17362419813کارشناسی ارشد

951910دکتری

718410068210جمع

شمار حسابداران مستقل در نه سال گذشته

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1393

1394

286 نفر
323 نفر

344 نفر
383 نفر

411 نفر
442 نفر

468 نفر

517 نفر

551 نفر

5353 نفر

1736 نفر

95 نفر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری
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ترکیب شغلی اعضاء
ترکیب شغلی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اعضای انجمن ترکیب متنوعی از افراد شاغل در زمینه های گوناگون حسابداری هستند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران یک انجمن حرفه ای مادر و فراگیر   
به شمار می آید. به عبارت دیگر، اعضای انجمن شاغالن زمینه های گوناگون حسابداری در ایران را نمایندگی می کنند.

بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از بین حسابرسان بوده است )262 عضو(.  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به حسابرسان و مدیران مالی بوده است )هرگروه، 12 درصد(.  

ترکیب جنسیتی اعضاء
ترکیب جنسیتی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اکثر قابل مالحظه اعضای انجمن )90 درصد( از بین مردان هستند.  
به رغم آن که حدود 84 درصد )575 نفر( اعضای پذیرفته شده در سال گذشته از بین مردان بوده اند، ولی درصد افزایش زنان عضو انجمن در سال گذشته )18   
درصد( نسبت به درصد افزایش مردان عضو انجمن در سال گذشته )10 درصد( بیش تر بوده  است. به عبارت دیگر، روند رشد پذیرش زنان در انجمن در سال 

گذشته پرشتاب تر از روند رشد پذیرش مردان در انجمن بوده است. 

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 1394

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

3045422569حسابدار

24273426212حسابرس

13301913912مدیر مالی

21431910دانشگاهی

168264مشاور و طراح سیستم

718410068210جمع

 ترکیب جنسیتی اعضاء

جنسیت

سال 1394

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

64799057510مرد

7051010718زن

718410068210جمع

3045 نفر

168 نفر
214 نفر

1330 نفر

2427 نفر حسابدار

دانشگاهیمشاور و طراح سیستم

مدیر مالی

حسابرس

705 نفر6479 نفر

زنمرد
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء
پراکندگی جغرافیایی اعضای انجمن در نمایه و نقشه زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات 

قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
همه استان های ایران اعضایی را در انجمن دارند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران به   

واقع یک انجمن ملّی به گستردگی پهنه ایران زمین است.
75 درصد اعضای انجمن از تهران و 25 درصد از مابقی استان های دیگر ایران هستند.  

بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از استان های تهران، اصفهان، البرز،   
خراسان رضوی، و آذربایجان شرقی بوده است.

بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به استان های چهارمحال بختیاری،   
بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ایالم بوده است.

در سال گذشته از دو استان سمنان و کهگیلویه و بویراحمد پذیرش عضو جدیدی نداشته ایم.  

5419

259

226

156

155

118

104

78

70

59

58

44

49 39

4441

32

24

26

24

25

32

20
18

16

15

11

5

4

8

5

پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
استانردی

سال 1394

تعداد 
اعضا

درصد 
از کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

541975.44659.4تهران1

2593.63716.7اصفهان2

2263.119902خراسان رضوی3

1562.21611.4آذربایجان شرقی4

1552.22418.3البرز5

1181.676.3خوزستان6

1041.41111.8مازندران7

781.1811.4فارس8

701.01016.6آذربایجان غربی9

590.823.5مرکزی10

580.8713.7یزد11

490.7922.5کردستان12

440.6718.9گلستان13

440.624.8کرمان14

410.6720.5گیالن15

390.525.4قزوین16

320.41152.4هرمزگان17

320.4623.1اردبیل18

260.4523.8خراسان جنوبی19

250.3419.0لرستان20

240.3314.3زنجان21

240.329.1همدان22

200.315.3قم23

180.300.0سمنان24

160.200.0کهگیلویه و بویراحمد25

150.217.1کرمانشاه26

110.2337.5سیستان و بلوچستان27

80.16200بوشهر28

-- 50.15چهارمحال بختیاری *29

50.1125خراسان شمالی30

40.1133.3ایالم31

7184100.068210.5جمع کل

*: هر 5 عضو انجمن از چهار محال و بختیاری طی سال مالی قبل پذیرفته شدند.
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مالی گزارش  تحلیل 

  )مبالغ به میلیون ریال(

منابع درآمدی

سال 1394

درصد مبلغ
از کل

افزایش )کاهش( 
نسبت به سال قبل

درصدمبلغ

)13()637(4.19836ماهنامه حسابدار

3.42829552حق عضویت و ورودیه
2.1301897384سمینارها

)100()220(00کمک اعضاء

4784280141دوره هاي آموزشی

1.42912776درآمدهای غیر عملیاتی
11.6631005285جمع

87 درصــد درآمد انجمن از محل حق عضویت و ورودیه اعضاء، ماهنامه   
حسابدار، دور ه های آموزشی و سمینار حاصل شده است که جزو منابع 

درآمدی پاینده انجمن به شمار می آیند. 
طی ســال مالی 1393 )منتهی به 31 شــهریور 1393( مبلغ مجموع   
حق عضویت و ورودیه اعضاء نســبت به سال پیش از آن )منتهــــی به 
31 شهریور 1392( رشد چشم گیری به مبلغ 1.345 میـــلـیون ریال 

)66 درصد( داشــت. این افزایش چشم گیر به دلیل تالش بی وقفه انجام شده در 
آن ســال برای وصول حق عضویت های معوق اعضا بود. با این حال، طی ســال 
مالی منتهی به 31 شهریور 1394 نیز در نتیجه پیگیری های انجام شده نه تنها 
این مبلغ کاهش نیافت بلکه مبلغ درآمدی بیشــتر از سال قبل حاصل شد. این 
افزایش ها طی دو سال گذشته در حالـــــی بود که طی این دو ســــــال مبلغ 

ورودیه و حق عضــــویت هر عضـــو ثابت بود.

منابع درآمدی انجمن  طی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394   

4198 میلیون ریال

1429 میلیون ریال

478 میلیون ریال

2130 میلیون ریال

3428 میلیون ریال

ماهنامه حسابدار

درآمدهای غیرعملیاتی

حق عضویت و ورودیه

دوره های آموزشی

سمینارها
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هزینه های انجمن  طی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394   

   )مبالغ به میلیون ریال(

هزینه ها

سال 1394

درصد مبلغ
از کل

افزایش )کاهش( 
نسبت به سال قبل

درصدمبلغ

)4()202(4.57541ماهنامه حسابدار

4.4504099328ارائه خدمات به اعضاء

1.7191637228سمینارها

3183248دوره هاي آموزشی
11.0621001.18712جمع

  تعداد شماره های انتشار مجله حسابدار از 10 شماره طی دوره مالی 1393 
)با شــمارگان 59.000 نسخه( به 8 شماره طی دوره مالی مورد گزارش )با 
شــمارگان 48.000 نســخه( کاهش یافت. الزم به ذکر اســت، از 8 شماره 
منتشــره مجله حسابدار 3 شماره در نیمه اول و 5 شماره در نیمه دوم سال 
مالی 1394 منتشــر شــد. از این رو، با توجه به افزایش هزینه های مربوطه 
طی نیمه دّوم سال مالی 1394 میانگین هزینه انتشار هر نسخه از مجله از 

مبلغ 80.966 ریال طی ســال مالی 1393 به مبلغ 95.313 ریال طی سال 
مالی مورد گزارش افزایش )18 درصد( یافت. 

  افزایــش هزینه های ارائه خدمات بــه اعضاء عمدتا مربوط به افزایش حقوق 
کارکنان و ســایر هزینه های جاری دبیرخانه انجمن طی ســال مالی مورد 

گزارش بوده است.

ماهنامه حسابدار
سمینارها

دوره های آموزشی

ارائه خدمات به اعضا

4575 میلیون ریال

318 میلیون ریال

1719 میلیون ریال

4450 میلیون ریال

11.062 میلیون ریال
مجموع منابع درآمدی انجمن
در سال مالی 1394
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گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش مبلغ ورودیه و حق عضویت ساالنه

طی سال های مالی اخیر همواره کسری عملیاتی انجمن از محل سایر درآمدهای غیرعملیاتی )سود سپرده های بانکی( پوشش داده شده است. ظرف ماه های آینده 
پروژه خرید ساختمان برای استقرار دبیرخانه انجمن و دفتر مجله حسابدار به طور جدی در دستور کار است و مطابق برنامه ریزی انجام شده این مهم ظرف ماه های 
پایانی سال 1394 یا ماه های آغازین سال 1395 انجام خواهد شد. از این رو، با توجه به برآوردهای انجام شده از درآمدها و هزینه های عملیاتی انجمن برای سال مالی 
منتهی به 31 شهریور 1395 )به شرح صورت فوق( در صورت ثابت ماندن مبلغ ورودیه و حق عضویت ساالنه مبلغی حدود 1.455 میلیون ریال کسری تحمل خواهد 

شد که اداره امور انجمن و مجله حسابدار را با مشکالت جدی روبرو خواهد ساخت.

توضیحات:
مبلغ حق عضویت و ورودیه سال مالی 1395 در وضعیتی خوشبینانه با فرض افزایش 10% تعداد اعضاء پیش بینی شده است. جزئیات مبالغ مربوط به سال های   .1

گذشته نیز به شرح یادداشت 21 پیوست صورت های مالی است.

هزینه هاي ارائه خدمات به اعضاء در سال مالی 1395 بر مبنای روند سال های گذشته با فرض افزایش 25% پیش بینی شده است. جزئیات مبالغ مربوط به سال های   .2
گذشته نیز به شرح یادداشت 22 پیوست صورت های مالی است.

مبلغ درآمد دوره هاي آموزشي سال مالی 1395 در وضعیتی خوشبینانه با فرض افزایش 15% پیش بینی شده است. جزئیات مبالغ مربوط به سال های گذشته نیز   .3
به شرح یادداشت 23 پیوست صورت های مالی است.

پیش بینی سال مالی منتهی                واقعی سال مالی منتهی به                          )تجدید ارائه شده(صورت درآمد ها و هزینه ها

     1395/06/311393/06/31              1394/06/31توضیحات

          ریال                           ریال                                ریال
3.592.660.000 3.428.580.000 13.770.000.000حق عضویت، ورودیه و کمک هاي اعضاء  ................................
)3.456.604.848()4.450.222.399()5.560.000.000(2هزینه هاي ارائه خدمات به اعضاء  ...........................................
136.055.152)1.021.642.399()1.790.000.000(مازاد )کسری( ارائه خدمات به اعضاء  .....................................

197.730.935 477.595.849 3550.000.000درآمد دوره هاي آموزشي  ........................................................ 
)294.360.134()318.271.865()350.000.000(4هزینه دوره هاي آموزشي  ........................................................ 
)96.629.199(159.323.984 200.000.000مازاد )کسری( حاصل از دوره هاي آموزشي  ........................... 

57.698.135 )377.054.871()1.150.000.000(5مازاد )کسری( حاصل از ماهنامه حسابدار  .............................
)190.086.713(410.841.895 6500.000.000مازاد )کسری( سمینارها  ......................................................... 
)229.017.777(193.111.008)450.000.000(مازاد )کسری( حاصل از فعالیت های فرهنگی..........................

)92.962.625()828.531.391()2.240.000.000(مازاد )کسری( عملیاتی  ........................................................... 

1.351.643.654 1.428.765.896 7785.000.000سایر درآمدهاي غیر عملیاتي  ................................................. 
600.234.5051.258.681.029 )1.455.000.000(مازاد خالص  ..............................................................................
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مبلغ هزینه دوره هاي آموزشي سال مالی 1395 بر مبنای روند سال های گذشته با فرض افزایش 10% پیش بینی شده است. جزئیات مبالغ مربوط به سال های   .4
گذشته نیز به شرح یادداشت 24 پیوست صورت های مالی است.

مبلغ درآمد آگهی های مجله حسابدار در سال مالی 1395 با فرض افزایش تعداد شماره های انتشار مجله از 8 شماره طی سال مالی 1394 به 10 شماره طی سال   .5
مالی 1395 و افزایش 15% مبلغ آگهی ها معادل مبلغ 4.400 میلیون ریال پیش بینی شده است. مبلغ فروش مجله نیز با فرض افزایش قیمت فروش هر جلد از 
50 هزار ریال به 100 هزار ریال از ابتدای سال شمسی 1395 معادل مبلغ 200 میلیون ریال پیش بینی شده است. هزینه ماهنامه های ارسالی برای اعضاء نیز 
مبلغ 1.000 میلیون ریال منظور شده است. بر این مبنا، مجموع درآمدهای مجله حسابدار برای سال مالی 1395 مبلغ 5.600 میلیون ریال پیش بینی شده است. 
هزینه های انتشار مجله حسابدار در سال مالی 1395 نیز با فرض افزایش تعداد شماره های انتشار مجله از 8 شماره طی سال مالی 1394 به 10 شماره طی سال 
مالی 1395 و افزایش 20% مبلغ هزینه ها مبلغ 6.150 میلیون ریال پیش بینی شده است. سهم مجله حسابدار از سربار نیز  مطابق روند سال های گذشته مبلغ 
600 میلیون ریال پیش بینی شده است. بر این مبنا، مجموع هزینه های مجله حسابدار برای سال مالی 1395 مبلغ 6.750 میلیون ریال پیش بینی شده است. 

جزئیات مبالغ مربوط به سال های گذشته نیز به شرح یادداشت 25 پیوست صورت های مالی است.

مبلغ مازاد برگزاری سمینار در سال مالی 1395 با فرض برگزاری یک سمینار در نیمه دوم سال مالی و با فرض افزایش 22% پیش بینی شده است. جزئیات مبالغ   .6
مربوط به سال های گذشته نیز به شرح یادداشت 26 پیوست صورت های مالی است.

مبلغ سایر درآمدهاي غیرعملیاتي با فرض افزایش 10% طی شش ماهه اول سال مالی 1395 و اختصاص دادن این سرمایه گذاری های به خرید ساختمان مورد   .7
نیاز دبیرخانه )حذف درآمدهای مربوطه در نیمه دوم سال مالی 1395( پیش بینی شده است. جزئیات مبالغ مربوط به سال های گذشته نیز به شرح یادداشت 27 

پیوست صورت های مالی است

پیشنهاد شورای عالی

با توجه به مراتب فوق، پیشنهاد می شود مبلغ ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضای 

عادی انجمن از مبلغ 750.000 ریال به مبلغ 1.200.000 ریال و حق عضویت اعضای خبره 

انجمن از مبلغ 1.500.000 ریال به 2.400.000 ریال افزایش یابد.


