
31 /06/ 311397 / 06 / 1398یادداشت دارایی ها 

ریالریال
دارایی هاي جاري :

 5,021,797,984 4,898,712,603 3موجودي نقد 
 17,280,795,035 30,638,515,456 4سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت 

 30,679,933,258 20,788,094,747 5دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري
 811,981,687 1,029,871,687 6موجودي کاالهاي فرهنگی

 634,328,831 213,013,581 7پیش پرداختها
 54,428,836,795 57,568,208,074جمع دارایی هاي جاري 

دارایی هاي غیر جاري : 
 30,100,000 30,100,000 8سرمایه گذاري هاي بلند مدت 

 265,199,050 275,129,050 9داراییهاي نامشهود
 165,950,318,283 171,340,569,874 10دارایی هاي ثابت مشهود 

 166,245,617,333 171,645,798,924جمع دارایی هاي غیر جاري 
 220,674,454,128 229,214,006,998جمع دارایی ها 

بدهی ها و مازاد انباشته  

بدهی هاي جاري : 
 6,505,827,413 117,997,276,310پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري

 4,567,819,966 7,685,492,087 12مالیات پرداختنی 
 45,075,632,514 52,381,882,489 13پیش دریافت ها 

 26,714,794,519 0 14تسهیالت دریافتی
 82,864,074,412 68,064,650,886جمع بدهیهاي جاري 

بدهی هاي غیر جاري : 
 8,589,981,369 10,943,052,178 15ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 

 8,589,981,369 10,943,052,178جمع بدهی هاي غیر جاري 
 91,454,055,781 79,007,703,064جمع بدهی ها 

حقوق مازاد : 
 76,357,311,818 84,121,630,384مازاد انباشته انجمن

 52,863,086,529 66,084,673,550 16سهم اقلیت از خالص دارایی ها 
 129,220,398,347 150,206,303,934جمع حقوق مازاد 

 220,674,454,128 229,214,006,998جمع بدهیها و حقوق مازاد 

انجمن حسابداران خبره ایران 

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ 31 شهریور 1398

یادداشتهاي توضیحی جزء جدایی ناپذیر صورتهاي مالی است.
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سال مالی منتهی به
31/ 06/ 1397یادداشت 

ریال ریال ریال 
 6,221,121,760 8,146,662,787 17حق عضویت ، ورودیه و کمک هاي اعضاء

(9,821,826,503)(12,508,940,732) 18هزینه هاي ارائه خدمات به اعضاء

(3,600,704,743)(4,362,277,945)مازاد حاصل از ارائه خدمات به اعضاء

 77,102,904,014 112,253,046,035 19 درآمد دوره هاي آموزشی 

(58,068,449,783)(77,936,328,661) 20بهاي تمام شده دوره هاي آموزشی 

 19,034,454,231 34,316,717,374مازاد حاصل از دوره هاي آموزشی 

(3,257,625,177)(3,022,622,360) 21خالص درآمد ( هزینه ) ماهنامه حسابدار

 0 402,345,771 22خالص درآمد ( هزینه ) همایش ها

 12,176,124,311 27,334,162,840مازاد ( کسري ) عملیاتی 

(2,714,794,519)(1,361,095,941) 23هزینه هاي مالی

 2,272,066,342 2,225,770,243 24سایر درآمدهاي غیر عملیاتی 

 11,733,396,134 28,198,837,142مازاد قبل از مالیات

(4,567,819,966)(6,535,272,121)مالیات سال جاري

(840,398,763)(677,659,434)مالیات سال هاي قبل

 6,325,177,405 20,985,905,587مازاد خالص 

 6,087,158,800 13,221,587,021سهم اقلیت از مازاد خالص سال 

 238,018,605 7,764,318,566سهم انجمن از مازاد خالص سال

 6,325,177,405 20,985,905,587مازاد خالص 

 113,075,620,942 119,400,798,347مازاد انباشته ابتداي سال 

 119,400,798,347 140,386,703,934مازاد انباشته در پایان سال 

 43,043,486,529 56,265,073,550سهم اقلیت از مازاد انباشته 

 76,357,311,818 84,121,630,384سهم انجمن از مازاد انباشته

انجمن حسابداران خبره ایران 
صورت درآمد ها و هزینه هاي تلفیقی

براي سال مالی منتهی به 31 شهریور 1398

یادداشتهاي توضیحی همراه جزء جدایی ناپذیر صورتهاي مالی است .
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صورت تغییرات در مازاد انباشته تلفیقی 

1398 /06 /31

از آنجا که اجزاي تشکیل دهنده درآمدها و هزینه هاي جامع تلفیقی محدود به مازاد خالص است ، صورت درآمد و هزینه هاي جامع تلفیقی تهیه نشده است . 

سال  مالی منتهی به



سال مالی منتهی به 
31 / 06/ 1397 یادداشت 

ریال ریال ریال 

فعالیتهاي عملیاتی : 

 22,193,435,278 2552,050,252,695جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی : 

494,94276,167,600وجوه نقد دریافتی بابت سود سرمایه گذاریها 

                               -(4,075,890,460)سود پرداختی تسهیالت مالی

2,558,211,8711,505,913,619وجوه نقد دریافتی بابت سود سپرده هاي بانکی 

1,582,081,219(1,517,183,647)خالص جریان هاي نقدي ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد : 

(3,533,722,342)(4,095,259,434)مالیات پرداختی بابت فعالیتهاي غیر معاف 

فعالیت هاي سرمایه گذاري : 

(47,441,723,215)(9,149,174,574)وجوه پرداختی جهت خرید داراییهاي ثابت مشهود 

(189,780,000)(54,000,000)وجوه پرداختی جهت خرید داراییهاي  نامشهود 

 4,832,095,315 4,142,279,579وجوه دریافتی بابت واگذاري سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

(11,000,000,000)(17,500,000,000)وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت

(53,799,407,900)(22,560,894,995)خالص جریان هاي نقدي ورودي (خروجی) ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(33,557,613,745)23,876,914,619  جریان  خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

فعالیت هاي تامین مالی:

                               -(24,000,000,000) پرداخت اصل تسهیالت مالی

 24,000,000,000                            -دریافت تسهیالت مالی

 24,000,000,000(24,000,000,000)  جریان خالص ورود   (خروج) نقد  ناشی از فعالیت هاي تامین مالی

(9,557,613,745) (123,085,381) خالص ( کاهش ) وجه نقد

5,021,797,98414,579,411,729مانده وجه نقد در ابتداي سال مالی 

4,898,712,6035,021,797,984مانده وجه نقد در پایان سال مالی 
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یادداشتهاي توضیحی جزء جدایی ناپذیر صورتهاي مالی است .

انجمن حسابداران خبره ایران 
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

براي سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

 1398 /06/  31
سال مالی منتهی به 



31 / 06 /311397 / 06 / 1398یادداشت دارایی ها 
ریالریال

دارایی هاي جاري :
 198,035,281 335,600,176 3موجودي نقد 

 6,280,795,035 2,138,515,456 4سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت 

 4,957,363,823 4,581,287,556 5دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري

 811,981,687 1,029,871,687 6موجودي کاالهاي فرهنگی

 12,248,175,826 8,085,274,875جمع دارایی هاي جاري 

دارایی هاي غیر جاري : 
 10,250,500,000 10,250,500,000 8سرمایه گذاري هاي بلند مدت 

 85,545,000 85,545,000 9دارایی  هاي نامشهود

 18,547,882,102 17,684,753,526 10دارایی هاي ثابت مشهود 

 28,883,927,102 28,020,798,526جمع دارایی هاي غیر جاري 

 41,132,102,928 36,106,073,401جمع دارایی ها 

بدهی ها و مازاد انباشته 

بدهی هاي جاري : 
 2,767,697,100 2,822,109,824 11پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري

 2,470,604,500 2,016,615,000 13پیش دریافت ها 

 5,238,301,600 4,838,724,824جمع بدهی هاي جاري 

بدهی هاي غیر جاري : 
 4,336,853,040 5,794,219,760 15ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 

 4,336,853,040 5,794,219,760جمع بدهی هاي غیر جاري 

 9,575,154,640 10,632,944,584جمع بدهی ها 

 31,556,948,288 25,473,128,817مازاد انباشته 

 41,132,102,928 36,106,073,401جمع بدهی ها و مازاد انباشته

در تاریخ 31 شهریور ماه 1398

یادداشت هاي توضیحی جزءجدایی ناپذیر صورتهاي مالی هستند.

انجمن حسابداران خبره ایران 

ترازنامه
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31 / 06 /1397یادداشت 

ریال ریال ریال 

6,221,121,760 8,146,662,787  17حق عضویت ، ورودیه و کمک هاي اعضاء

(9,821,826,503)(12,508,940,732) 18هزینه هاي ارائه خدمات به اعضاء

(3,600,704,743)(4,362,277,945)کسري حاصل از ارائه خدمات به اعضاء

700,050,000 1,448,157,266  19 درآمد دوره هاي آموزشی 

(1,337,888,108)(1,138,390,840) 20بهاي تمام شده دوره هاي آموزشی 

(637,838,108)309,766,426 مازاد(کسري) حاصل از دوره هاي آموزشی 

(3,257,625,177)(2,941,022,360) 21خالص هزینه ماهنامه حسابدار

0 402,345,771  22خالص درآمد همایش ها

(3,895,463,285)(2,228,910,163)کسري حاصل از فعالیت هاي فرهنگی 

(7,496,168,028)(6,591,188,108) کسري عملیاتی 

1,398,572,371 507,368,637  24 سایر درآمدهاي غیر عملیاتی 

(6,097,595,657)(6,083,819,471)کسري خالص 

(6,097,595,657)(6,083,819,471) کسري خالص 

 37,654,543,945 31,556,948,288مازاد انباشته ابتداي سال 

 31,556,948,288 25,473,128,817مازاد انباشته در پایان سال 

انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت درآمد ها و هزینه ها

براي سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

1398 /06 /31

صورت تغییرات در مازاد انباشته 

سال  مالی منتهی بهسال  مالی منتهی به

از آنجا که اجزاي تشکیل دهنده درآمدها و هزینه هاي جامع محدود به کسري خالص است ، صورت درآمد و هزینه هاي جامع تهیه نشده است . 
یادداشتهاي توضیحی همراه جزء جدایی ناپذیر صورت هاي مالی هستند  .
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سال مالی منتهی به 

31 / 06 /1397یادداشت 

ریال ریال ریال 

فعالیت هاي عملیاتی :

 (6,241,481,852)(4,391,942,118) 25جریان خالص ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

 76,167,600 494,942 سود سهام سرمایه گذاریها

 1,357,397,421 487,832,492نقد دریافتی بابت سود سپرده هاي بانکی

خالص جریان هاي نقدي ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و 
پرداختی بابت سود تامین مالی

488,327,434 1,433,565,021 

فعالیت هاي سرمایه گذاري :

 (45,780,000) 0وجوه پرداختی بابت خرید داراییهاي نامشهود

 (177,740,000) (101,100,000)وجوه پرداختی جهت خرید داراییهاي ثابت مشهود

 4,832,095,315 4,142,279,579وجوه دریافتی بابت واگذاري سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

 4,608,575,315 4,041,179,579الص جریان هاي نقدي ورودي ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(199,341,516)  137,564,895 جریان  خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

(199,341,516)  137,564,895خالص افزایش ( کاهش ) وجه نقد

 397,376,797 198,035,281مانده وجه نقد در ابتداي سال

 198,035,281 335,600,176مانده وجه نقد در پایان سال
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انجمن حسابداران خبره ایران 
صورت جریان وجوه نقد 

براي سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

سال مالی منتهی به 

1398 /06 /31

یادداشتهاي توضیحی همراه جزء جدایی ناپذیر  صورتهاي مالی هستند  .



1-5-2- داراییهاي نامشهود  بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گیري و در حسابها ثبت میگردد.
5-2- دارایی هاي ثابت نامشهود

روش استهالكنرخ استهالكنوع دارایی

1-6-2- دارایی هاي ثابت مشهود، بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازي و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی هاي ثابت یا بهبود 
سی در کیفیت بازدهی آنها می شود به عنوان مخارج سرمایه اي محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارایی هاي مربوط مستهلک می شود. هزینه هاي نگهداري و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا 

رمیم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استانداردهاي عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه هاي جاري تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور 
می شود.
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6-2- دارایی هاي ثابت مشهود

2 - 2 - صورتهاي مالی گروه حاصل تلفیقی اقالم صورتهاي مالی انجمن و مرکز آموزش پس از حذف معامالت و مانده حساب هاي درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته معامالت فی مابین است.

3-2- موجودي مواد و کاال
موجودي نشریات (مجله و کتاب) به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزشیابی می شود. بهاي تمام شده به روش اولین صادره از اولین وارده تعیین می شود.

روه از سرمایه گذاریهاي سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاري طبقه بندي می شود، به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهاي جاري به   
قل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

سرمایه گذاریهاي بلندمدت به بهاي تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي بلندمدت هنگام تحقق (تصویب 
سود توسط شرکت سرمایه پذیر ) شناسایی می شود.

متوسط کارکنان شاغل در گروه و انجمن در سالهاي مالی منتهی به 31 شهریور 1397 و 1398 به شرح زیر بوده است:

        سال مالی منتهی به     
1397 / 06 / 31      

1 - 2- صورتهاي مالی بر مبناي بهاي تمام شده تاریخی تهیه شده است.

      سال مالی منتهی به    
1398 /0 6 / 31     

نفر

      سال مالی منتهی به    
1398 /0 6 / 31     

9
نفر
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2-  اهم رویه هاي حسابداري

 1- تاریخچه و فعالیت انجمن

گروه

30

1-1- گروه شامل انجمن حسابداران خبره ایران (انجمن) و مرکز آموزش حسابداران خبره (مرکز آموزش) است.

2-1- انجمن حسابداران خبره ایران (IICA) نخستین انجمن حسابداران حرفه اي ایران است. انجمن در روز چهارشنبه، 2 اسفند 1351 (21 فوریه 1973) با تشکیل مجمع موسسان (34 نفر) به 
عنوان یک انجمن حرفهاي غیر انتفاعی و غیر سیاسی بنیاد نهاده شد؛ و کمتر از یک سال و سه ماه پس از آن تاریخ، در روز سهشنبه، 24 اردیبهشت 1353 (14 می 1974) تحت شماره 1500 در 

اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. پس از تصویب "قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهاي سیاسی و صنفی و انجمنهاي اسالمی یا اقلیتهاي دینی شناختهشده"  (7 شهریور 
1360) پروانه فعالیت انجمن با تایید در کمیسیون ماده 10 این قانون توسط وزارت کشور صادر شد. از آن پس، فعالیتهاي انجمن زیر نظارت وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و 
جمعیتها انجام میشود. انجمن نخستین و یکی از دو انجمن حسابداران حرفهاي ایران است که در فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) عضویت دارد. هم اکنون، انجمن با داشتن 10055 عضو 

از همه استانهاي ایران بزرگترین و فراگیرترین تشکّل ملّی حسابداران ایران به شمار میآید. دفتر مرکزي انجمن در تهران، میدان آرژانتین، ابتداي خیابان الوند، شماره 28، طبقه دوم، کد پستی 
1514936516 مستقر است. شناسه ملّی انجمن 10100148352  است.

طبق ماده 3 اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393) اهداف انجمن عبارتند از: الف) فراهم آوردن زمینه مشارکت همهجانبه تمامی افراد صالحیتدار در تعیین سرنوشت حرفه، ب) استفاده از فنون و تجارب 
پیشرفته حرفهاي در دنیا با توجه به اهداف ملی و با رعایت قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به منظور باالبردن سطح معلومات حرفهاي اعضاء و دیگر عالقهمندان، پ) وضع رهنمودهاي حرفهاي 
براي اعضاء و دیگر فعاالن حرفه با رعایت قوانین و مقررات جاري کشور، ت) تدوین آیین رفتار و موازین حرفهاي و نظارت بر عملکرد اعضاء، ث) تقویت روحیه پژوهش و تتبع و ابتکار در زمینههاي 

علمی و عملی حرفه، ج) بررسی و تالش براي حل مسائل و مشکالت مرتبط با حرفه در سطح کشور و ارائه پیشنهادهاي مقتضی در این زمینه و نیز ارائه مشاورههاي الزم به دولت و مراجع قانونگذاري 
و دیگر سازمانها در صورت درخواست، چ) ایجاد امکانات الزم براي برقراري ارتباط صحیح و منطقی رفتاري و فنی بین اعضاء، ح) فراهم کردن امکانات آموزشی الزم در جهت ارتقاي سطح دانش افراد 

در حرفه و برگزاري دورههاي آموزشی و سمینارها، خ) سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد مملکت، د) ایجاد زمینه مناسب براي حمایت از اعضاء در اجراي 
اصول و ضوابط حرفهاي، و ذ) کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار براي اعضاء به طور یکسان.

4-1- مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) در تاریخ 21 بهمن 1383 با مشارکت انجمن (دارنده 51 درصد سهم الشرکه ) و دانشگاه صنعت نفت (دارنده 49 درصد سهم الشرکه ) به عنوان یک 
مرکز آموزش غیرانتفاعی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري به شماره 17794 به ثبت رسید. طبق اساسنامه، مازاد درآمد و هزینه مرکز آموزش بین موسسان قابل تقسیم نیست. موضوع 

فعالیت مرکز آموزش اجراي دورههاي حرفهاي بینالمللی و دورههاي تخصصی حسابداري، حسابرسی و امور مالی است.

        سال مالی منتهی به  
1397 / 06 / 31         

5-1- نیروي انسانی

30

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

3-1- اهداف انجمن

نفر

انجمن

4-2- سرمایه گذاریها

نفر

مستقیم5 سالهنرم افزار

2-5-2- استهالك دارایی هاي نامشهود  با عمر مفید معین با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ و روش هاي زیر محاسبه میشود:



یادداشت

3-1
3-2

مرکز آموزش:

مرکز آموزش:

یادداشت

4-1
4-2

259,563,7650شعبه طالقانیبانک پاسارگاد
مرکزي

جمع مرکز آموزش
1,357,345,786

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

30,638,515,45617,280,795,035

گروه

30,245,709,023
ریالریال

نام بانک

198,035,281
63,381,512
335,600,176

سپرده هاي کوتاه مدت

1-3- موجودي نقد نزد بانک ها به شرح زیر تفکیک می شود:

31 / 06 / 1398نام شعبه

ایرانشهر

موجودي نزد بانکها
ریال

انجمن

52,993,373

1397/ 06 / 31

1,357,345,786
3,250,324,734

1397/ 06 / 31

3,664,452,198

ریال
145,041,908

ریال
1,648,387,869272,218,664

گروه

8 - 2 - درآمدها و هزینه ها
1- 8 - 2 -عمده درآمد انجمن مربوط به دریافت حق عضویت اعضاء میباشد که باتوجه به اینکه حق عضویت براي یک سال شمسی دریافت میشود، متناسب با سال مالی انجمن درآمد آن شناسایی میگردد.

2 - 8 - 2 - هزینه دوره هاي آموزشی، مجله حسابدار، و همایش ها (سمینارها) شامل هزینه هاي مستقیم و حصه سربار از هزینه هاي ارائه خدمات به اعضاء است.

9 - 2 - ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

سرفصل فوق شامل اقالم زیر است:
3- موجودي نقد

روش

خط مستقیم

خط مستقیم

نرخ استهالك
10 ساله
4 ساله

25 ساله

خط مستقیم

2-6-2-  استهالك دارایی هاي ثابت مشهود با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردي) دارایی هاي مربوط و بر اساس نرخها و روش هاي زیر محاسبه می شود:

اثاثه
رایانه و تجهیزات رایانه اي

ساختمان

داراییهاي ثابت مشهود

3-6-2- براي دارایی هاي ثابت مشهودي که طی ماه تحصیل می شوند و مورد بهره برداري قرار می گیرند، استهالك از آغاز ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردي که هر یک از دارایی هاي استهالك پذیر پس از آمادگی جهت بهره 
برداري به علت تعطیل کار یا علل دیگر براي مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالك آن براي مدت یاد شده معادل 30 درصد نرخ استهالك مذکور در جدول باال است.

7 - 2 - زیان کاهش ارزش داراییهاي غیرجاري
1 - 7 - 2 - در پایان هر دوره گزارشگري، در صورت وجود هرگونه نشانهاي دال بر امکان کاهش ارزش داراییها، آزمون کاهش ارزش انجام میگیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتري آن مقایسه میگردد. چنانچه برآورد 

مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدي که دارایی متعلق به آن است تعیین میگردد.

1398 / 06 / 31 1398 / 06 / 31
ریال

4,898,712,6035,021,797,984

نام شعبه

بانک ملت

بانک تجارت

268,400
102,584,542
169,365,722

272,218,664

1398 / 06 / 311397 / 06 / 31
ریال ریال

117,206,830
1,212,303,878

بانک تجارت

جمع انجمن

خیابان آیت اهللا طالقانی
خیابان آیت اهللا طالقانی

مرکزي
بانک ملّی ایران
بانک ملّی ایران

جمع گروه

648,429,742
145,041,908

انجمن:

2-3- سپرده هاي کوتاه مدت نزد بانک ها به شرح زیر تفکیک می شود:

468,175,698
1,376,169,205
1,648,387,869

60,718,969
268,400

84,054,539

1,095,097,048

1397 / 06 / 31

63,381,51252,993,373خیابان آیت اهللا طالقانیبانک ملّی ایرانانجمن:
ریالریال

نام بانک

16,887,988,602
392,806,433

جمع مرکز آموزش

392,806,433

1398 / 06 / 311397/ 06 / 31

جمع گروه

3,186,943,222

4- سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت

195,279593,210ایرانشهربانک ملت

3,250,324,7343,664,452,198
3,611,458,825

119,486,1325,753,542بلوار کشاورزبانک رفاه کارگران
261,737,207بلوار کشاورزبانک رفاه کارگران

018,179,192

2,805,524,6043,524,699,628صادقیهبانک سامان

ریال

061,233,253دوراهی یوسف آبادبانک ملت
دوراهی یوسف آبادبانک ملت

1,000,000

سپرده هاي بانکی
سرمایه گذاري هاي سریع المعامله در بازار

 انجمن

392,806,433392,806,433

1398 / 06 / 31

5,887,988,602

1397/ 06 / 31

2 - 7 - 2 - آزمون کاهش ارزش داراییهاي نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه اي دال بر امکان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام میشود.
3 - 7 - 2 - مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادي، هر کدام بیشتر است میباشد. ارزش اقتصادي برابر با ارزش فعلی جریانهاي نقدي آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر 

ارزش زمانی پول و ریسکهاي مختص دارایی که جریانهاي نقدي آتی برآوردي بابت آن تعدیل نشده است، میباشد.

4 - 7 - 2 - تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتري آن کمتر باشد، مبلغ دفتري دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی 
میگردد، مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدیدارزیابی میگردد.

2,138,515,4566,280,795,035

ریال

1,745,709,023

باشد، مبلغ دفتري دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتري با فرض عدم شناسایی  5 - 7 - 2 - در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می
نیز بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی میگردد مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ  زیان کاهش ارزش در سالهاي قبل، افزایش مییابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) 

مازاد تجدیدارزیابی میگردد.

9



نرخ سود

%20انجمن:
18%
15%
10%
10%
10%

سپرده نزد صندوق نیکی گسترمرکز آموزش:

ارزش بازارمبلغ دفتريارزش بازارمبلغ دفتريکاهش ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالکیتتعداد سهام
ریالریالریالریالریال

347,251,6603,161,70025,560,000   -                        3,161,700کمتر از 1 درصد22,274
15,509,8082,836,0062,576,448   -                        2,836,006کمتر از 1 درصد1,136

176,194,69660,548,66072,508,957   -                        60,548,660کمتر از 1 درصد39,541
36,089,0402,766,79610,931,520   -                        2,766,796کمتر از 1 درصد5,590
78,422,95519,901,96830,108,496   -                        19,901,968کمتر از 1 درصد45,305
174,727,872125,902,84783,063,232   -                        125,902,847کمتر از 1 درصد62,784
92,573,60028,546,03739,145,408   -                        28,546,037کمتر از 1 درصد33,062
113,760,00026,460,00055,800,000   -                        26,460,000کمتر از 1 درصد60,000
83,501,54442,261,84248,414,576   -                        42,261,842کمتر از 1 درصد33,999
187,886,08058,714,52291,888,036   -                        58,714,522کمتر از 1 درصد73,393

8,1623,1066,198   -                        3,106کمتر از 1 درصد2
196,208,89221,702,94921,892,000   -                        21,702,949کمتر از 1 درصد8,748

- - 392,806,433                                  -   1,502,134,309392,806,433481,894,871

یادداشت

5-1
5-2

1397/ 06 / 311397/ 06 / 31

ماندهخالصخالصذخیره مطالبات مشکوك الوصولمانده
ذخیره مطالبات مشکوك 

الوصول
خالصخالص

ریالریالریالریالریالریال
13,625,265,001(736,390,000)12,888,875,00110,385,473,166                    -                    -   -                                                 -   

15,973,931,990(1,947,125,730)14,026,806,26019,746,030,913                    -                    -                       -                       -   
373,904,519                        -   373,904,519507,224,660                    -                    -                       -                       -   

45,086,998                        -   45,086,99845,086,998                    -                    -                       -                       -   
1,957,222,947(550,000,000)1,407,222,9471,813,598,1471,957,222,947(550,000,000)1,407,222,9471,813,598,147

115,855,000                        -   115,855,000115,855,000115,855,000                 -   115,855,000115,855,000
                       -                           -                         -                          -   582,957,872                 -   582,957,872                    -   
18,466,001,454(2,497,125,730)15,968,875,72422,227,795,7182,656,035,819(550,000,000)2,106,035,8191,929,453,147

32,091,266,455(3,233,515,730)28,857,750,72532,613,268,8842,656,035,819(550,000,000)2,106,035,8191,929,453,147

(16,742,923,137)                        -   (16,742,923,137)(21,468,905,277)                    -                    -   -                                                 -   

15,348,343,318(3,233,515,730)12,114,827,58811,144,363,6072,656,035,819(550,000,000)2,106,035,8191,929,453,147

10

28,500,000,000جمع مرکز آموزش

شرکت ها و سازمان ها

انجمن
1398 / 06 / 31

12,114,827,588

11,000,000,000
30,245,709,02316,887,988,602جمع گروه

1,745,709,0235,887,988,602جمع 
011,000,000,000

28,500,000,0000سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی

5,414,88848,912,439بانک سامان
24,775,18831,206,276بانک سینا

مرکزي 
بنیاد 

305,984,558
54,007,753103,118,499بانک سامان

بنیاد
مرکزي 

1,173,000,0005,000,000,000بانک سینا
398,766,830398,766,830بانک سامان صندوق فراز اندیش نوین

بنیاد 

ریال

11,144,363,607
ریال

1398 / 06 / 311397/ 06 / 31
ریالریال

نام شعبه/ صندوق

89,744,364بانک سینا

جمع

مشتریان آگهی مجله

تهاتر حسابها و اسناد دریافتنی با پیش دریافت ها

شرکت کنندگان همایش

19,535,569,651

اسناد دریافتنی دوره هاي آموزشی بلند مدت

حسابهاي دریافتنی :

دانشجویان

جمع حساب هاي دریافتنی

عباس شجاعی

1-5- حسابها و اسناد دریافتنی تجاري متعلق به انجمن و مرکز آموزش به شرح زیر است:

1,929,453,147

5 - دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري:

1-4- سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت انجمن نزد بانک ها و صندوق هاي سرمایه گذاري به شرح زیر تفکیک می شود:

نام بانک

سرمایه گذاري توسعه ملی 

1397/ 06 / 31

بهنوش ایران

دریافتنی هاي تجاري

1397/ 06 / 31

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

بانک سینا 

دریافتنی هاي غیر تجاري

20,788,094,74730,679,933,2584,581,287,556
8,673,267,159

1398 / 06 / 31
گروه

2,475,251,737
4,957,363,823
3,027,910,676

ریال

58,714,522

21,702,949

گروه

42,261,842

2-4-سرمایه گذاري هاي سریع المعامله در بازار تماماً مربوط به انجمن و تماماً شامل سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قابل ذکر است طی سال مالی خرید وفروش صورت نگرفته است. جزئیات اطالعات این سهام به شرح زیر است:

2,106,035,819

1398 / 06 / 31

سرمایه گذاري ملت 

125,902,847

بانک کارآفرین 

سرمایه گذاري ملی ایران

سیمان تهران 
سیمان فارس خوزستان 

3,161,700
ریال

2,836,006
60,548,660

نام شرکت
1397/ 06 / 31

392,806,433

2,766,796
19,901,968

افست 

سیمان سپاهان 
28,546,037کمباین سازي 

ریال

1398 /06/ 31

3,106

26,460,000

سایپا 

جمع

 مرکز آموزش حسابداران خبره

انجمن
1398 / 06 / 31



یادداشت

8-1

گروه
1398/06/31

359,175,551247,333,748307,115,866186,356,372سایر اقالم
8,673,267,15919,535,569,6512,475,251,7373,027,910,676

1,708,169,08714,445,620,2873,444,7203,444,720سپرده هاي دریافتنی
2,700,0002,700,0002,700,0002,700,000اتاق بازرگانی

19,350,00019,350,00019,350,00019,350,000حساب افزار ایرانیان

70,399,14039,533,75200بیمه تکمیلی
32,337,00032,337,00032,337,00032,337,000شرکت نشر گستر

160,640,395141,599,192160,640,395141,599,192سود سهام و اوراق مشارکت دریافتنی

2,935,078,040565,078,040140,078,040565,078,040اسناد دریافتنی
0550,977,77300صندوق توسعه نیکی گستر - سود تضمین شده

01,000,000,0000ودیعه اجاره ساختمان ماهنامه حسابدار

ریالریالریالریال
3,385,417,9462,491,039,8591,809,585,7161,077,045,352کارکنان (عمدتاً وام پرسنل)

محمد زمانی

انجمنگروه2-5- دریافتنی هاي غیر تجاري به شرح اقالم زیر است:
1398/06/311397/06/311398/06/311397/06/31

1,000,000,000

سرفصل فوق متشکل از اقالم زیر است:

100,000

                         -   

1 - 6 - موجودي کاالهاي فرهنگی که در دفتر انجمن نگهداري می شوند فاقد پوشش بیمه اي هستند.

30,000,000   -                      مجید انتظار

ریال

90,694,231

213,013,581

انجمن

30,000,000
10,220,400,000

سپرده هاي بلندمدت نزد بانک ملی
10,220,400,000

ریالریال
1398/06/31

100,000

543,634,600 73,816,600
634,328,831

                         -   

11

30,100,00010,250,500,000
سهام شرکت تعاونی مطبوعات

گروه

1-8- سهم الشرکه انجمن در مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به میزان 51 درصد است.

10,250,500,000 30,100,000
100,000

ریال

100,000

1397/06/31

ریال

30,000,00030,000,000 30,000,000

1398/06/31

85,000,000

24,196,981

                      -   

1397/06/311397/06/31
ریال

1,029,871,687811,981,687
3,886,000

سهم الشرکه در مرکز آموزش حسابداران خبره

8- سرمایه گذاري هاي بلندمدت

7- پیش پرداخت ها
سرفصل فوق متشکل از اقالم زیر است:

811,981,687

25,000,000
783,095,687

نوار و لوح فشرده همایش ها
27,000,000
3,886,000

ماهنامه حسابدار

3,886,000

1397/06/31

27,000,000

1398/06/31

998,985,687 998,985,687783,095,687موجودي کتاب
25,000,000

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

6- موجودي کاالهاي فرهنگی
اقالم تشکیل دهنده سرفصل فوق به قرار زیر است:

1,029,871,687

انجمن

1397/06/31
ریالریال

سایر پیش پرداخت ها
مهران نظري

گروه

ریال ریال

3,886,000

1398/06/31



31 / 06 / 311397 / 06 / 311398 / 06 / 1398هزینه استهالك31 / 06 / 311397 / 06 / 1398کاهش طی سالخریداري شده31 / 06 / 1397

67,700,00067,700,000               -              -               -67,700,000   -                 -                  67,700,000حق االمتیازها

385,300,000133,800,95044,070,000177,870,950207,429,050197,499,050   -              331,300,00054,000,000نرم افزارها

453,000,000133,800,95044,070,000177,870,950275,129,050265,199,050          -399,000,00054,000,000جمع

هزینه استهالك/کاهش 31 / 06 / 311397 / 06 / 1398کاهش طی سالخریداري شده31 / 06 / 1397
ارزش دارایی

1398 / 06 / 311398 / 06 / 311397 / 06 / 31

49,295,00049,295,000               -              -               -49,295,000   -                 -                  49,295,000حق االمتیازها

36,250,00036,250,000               -              -               -36,250,000   -                 -                  36,250,000نرم افزارها

85,545,00085,545,000               -              -               -85,545,000          -              -85,545,000جمع

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

ارزش دفتري - ریال

9- دارایی هاي نامشهود
جزاء تشکیل دهنده حساب دارایی هاي نامشهود براي گروه و انجمن به شرح زیر است.

1-9- جدول بهاي تمام شده و استهالك انباشته دارایی هاي نامشهود گروه به شرح زیر است.

12

شرح
ارزش دفتري - ریالاستهالك انباشته - ریالبهاي تمام شده - ریال

2-9- جدول بهاي تمام شده و استهالك انباشته دارایی هاي نامشهود انجمن به شرح زیر است.

شرح
استهالك انباشته - ریالبهاي تمام شده - ریال



31 / 06/ 311397 / 06 / 311398 / 06 / 1398هزینه استهالك31 / 06/ 311397 / 06 / 1398خریداري شده31 / 06/ 1397
107,178,310,0000107,178,310,000000107,178,310,000107,178,310,000زمین

56,364,877,3256,094,642,25062,459,519,5753,641,587,7632,404,050,5106,045,638,27356,413,881,30252,723,289,562ساختمان و تاسیسات
5,676,764,9043,033,432,3248,710,197,2281,898,344,763646,726,2282,545,070,9916,165,126,2373,778,420,141اثاثه و منصوبات
4,473,814,30021,100,0004,494,914,3002,203,515,720708,146,2452,911,661,9651,583,252,3352,270,298,580تجهیزات اداري

173,693,766,5299,149,174,574182,842,941,1037,743,448,2463,758,922,98311,502,371,229171,340,569,874165,950,318,283جمع

31 / 06/ 311397 / 06 / 311398 / 06 / 1398هزینه استهالك31 / 06/ 1398/06/311397خریداري شده1397/06/31
19,237,301,006019,237,301,0061,541,227,337769,394,5072,310,621,84416,926,679,16217,696,073,669ساختمان

847,205,36180,000,000927,205,361348,716,46172,591,444421,307,905505,897,456498,488,900اثاثه و منصوبات
647,250,90021,100,000668,350,900293,931,367122,242,625416,173,992252,176,908353,319,533تجهیزات اداري

101,100,00020,832,857,2672,183,875,165964,228,5763,148,103,74117,684,753,52618,547,882,102 20,731,757,267جمع

استهالك انباشته - ریال

3 - 10 - داراییهاي ثابت انجمن و مرکز آموزش به ترتیب تا سقف مبلغ 6/7  میلیارد ریال و 91 میلیارد ریال  در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزي، انفجار و صاعقه از پوشش بیمه اي برخوردار هستند.

2-10- جدول بهاي تمام شده و استهالك انباشته داراییهاي ثابت مشهود انجمن به شرح زیر است.

1-10- جدول بهاي تمام شده و استهالك انباشته داراییهاي ثابت مشهود گروه به شرح زیر است.

ارزش دفتري - ریال

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

شرح

10- دارایی هاي ثابت مشهود
اجزاء تشکیل دهنده حساب داراییهاي ثابت مشهود براي گروه و انجمن به شرح زیر است.

5 - 10 - افزایش اثاثه و منصوبات عمدتاً مربوط به خرید میز،  صندلی و سایر تجهیزات مورد نیاز کالسهاي مرکز آموزش و افزایش در اثاثه و منصوبات انجمن عمدتاً بابت خرید کولر گازي می باشد .

بهاي تمام شده - ریال

13

شرح
ارزش دفتري - ریالاستهالك انباشته - ریالبهاي تمام شده - ریال

4 - 10 - افزایش دربهاي ساختمان مرکز آموزش عمدتاً بابت تعمیرات اساسی خرید و نصب آسانسور جدید می باشد .

6 - 10 - افزایش تجهیزات اداري عمدتاً بابت خرید ویدئو پروژکتور و سایر تجهیزات براي کالسهاي مرکز آموزش و خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداري براي انجمن است.



یادداشت

11 - 1

11- 2

یادداشت

11-2-1
11-2-2

1-12- وضعیت مالیاتی

پرداختنی هاي غیر تجاري

گروه

3-1-12 - خالصه وضعیت مالیاتی گروه (تماماً متعلق به مرکز آموزش) به شرح زیراست.

پاداش پرداختنی به کارکنان

260,074,856

بیمه و مالیات تکلیفی

260,074,856اشخاص - مجله حسابدار
واریزي هاي نامشخص به حسابهاي بانکی

تعدیل ذخیره طی سال

12-  مالیات پرداختنی
مانده حساب ذخیره مالیات پرداختنی تماماً بابت عملکرد مرکز آموزش است. 

677,659,434

سایر اقالم

200,000,000 280,000,000موسسه حسابرسی بهراد مشار

1-1-12- به موجب بندهاي (ي)، (ك) و (ل) ماده 139 قانون مالیاتهاي مستقیم و تبصره (1) ذیل آن (اصالحیه مصوب 31 تیر 1394)، کلیه منابع درآمدهاي عملیاتی انجمن شامل حق عضویت اعضاء، کمکها و هدایاي 
ریافتی نقدي و غیرنقدي و درآمد حاصل از دوره هاي آموزشی، سمینارها و انتشار مجله که سازمان امور مالیاتی بر درآمد و هزینه آنها نظارت دارد از پرداخت مالیات معاف است. در سال جاري ناظر سازمان امور مالیاتی 

جهت قسمت اخیر تعیین و مراتب به انجمن اعالم شده است.

مرکز آموزش حسابداران خبره

7,685,492,087

6,535,272,121ذخیره مالیات سال

2-1-12- بابت عملکرد انجمن تا پایان سال مالی منتهی به 1396/6/31 معافیت مذکور مورد تایید مقامات مالیاتی قرار گرفته است.

4,567,819,966 مانده ذخیره در پایان سال

ریال

(3,533,722,342) تادیه شده

1,012,007,337
                   -   

1,012,007,337

                     -                         -   
800,166,667

گروه
1398/06/31

14

1397/06/31
ریال

2,693,323,579

840,398,763

مانده ذخیره در ابتداي سال

(4,095,259,434)

هزینه هاي پرداختنی

                   -   
444,251,442

329,611,394
                    -                        -   

                     -   
                     -   

گروه
2 - 11 - پرداختنی هاي غیر تجاري  به شرح زیر است:

1,059,263,618

7,419,260,499

1,810,102,487
ریال

2,442,813,263

                     -   

1397/06/31
ریالریالریال

4,567,819,966

933,021,434

4,567,819,966

5,446,563,7952,822,109,824

444,251,442

329,611,811

ریالریال
1398/06/31

50,614,000حق الزحمه اساتید
387,843,473سایر

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397

197,790,0001,531,145

1 - 11 - پرداختنی هاي تجاري که تماماً به مرکز آموزش تعلق دارد به شرح زیر است:

1397/06/31

11 - پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري:

ریال

گروه

                    -   

2,767,697,100

انجمن
1397/06/31

2,767,697,100

933,021,434
800,737,974

1398/06/31

0
2,822,109,824

669,889,000

2,822,109,824
5,446,563,795
6,505,827,413

2,767,697,100

1,166,402,800

انجمن
1398/06/311397/06/311397/06/31 1398/06/31

ریال

7,997,276,310

ریالریال

1,059,263,618

311,692,439
                   -   

                      -   

578,015,811

1398/06/31

1- 2- 11 - مبلغ 5 میلیارد ریال مانده حساب بیمه و مالیات تکلیفی گروه و انجمن عمدتاً بابت مبلغ 1میلیارد ریال ذخیره بیمه طبق برگ اعالم بدهی رسیدگی سال 1397 انجمن 
و مابقی عمدتاً بابت مالیات و بیمه شهریور ماه کارکنان مرکز آموزش و انجمن میباشد.

2-2-11-هزینه هاي پرداختنی عمدتاً مربوط به هزینه هاي کاغذ، چاپ و توزیع و ذخیره حق عضویت ایفک میباشد.

5,015,394,056

                    -                        -   

0
7,419,260,499

اسناد پرداختنی

578,015,811پرداختنی هاي تجاري



1397/06/31یادداشت

ریال

13-1                    -   
13-1                    -   

1,876,027,500

                    -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

468,550,000
13-2126,027,000

2,470,604,500
5-1

2,470,604,500

1398/06/311397/06/31

ریال

8,589,981,3693,008,924,943

3,371,321,0781,327,928,097
10,943,052,1784,336,853,040

                                   -   

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

                   -   

آگهی در مجله حسابدار

1,960,675,000

ریال

حق عضویت

آبونمان مجله حسابدار

45,075,632,514

گردش حساب ذخیره مذکور طی سال مالی به شرح زیراست :

پیش دریافت دوره هاي آموزشی اختصاصی سازمانی

                   -   

تهاتر با سپرده نزد بانک رفاه

                   -   

                                   -   

(55,683,290)

1398/06/31

1-13 - مربوط به آن بخش از دورههاي آموزشی ثبتنام شده در مرکز آموزش است که در سال مالی آینده برگزار خواهند شد.

2,016,615,000

2,016,615,000 69,124,805,626

52,381,882,489

1397/06/31
ریال

1398/06/31
ریالریال

66,544,537,791

                           -   

ریال

انجمن

14- تسهیالت مالی دریافتی

6,084,072,1604,336,853,040

8,589,981,369مانده در پایان سال

مانده در ابتداي سال

2,536,626,113منظور شده طی سال
(30,716,904)پرداخت شده طی سال

5,794,219,760

1,876,027,500

12,492,426,486

62,020,764,240دوره هاي آموزشی بلند مدت و تخصصی کوتاه مدت

                           -   468,550,000

1,960,675,000

2,106,929,589

15- ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

(16,742,923,137)

26,714,794,519

                   -   

55,940,000 55,940,000126,027,000

                   -   

32,714,794,519
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2,980,496,7971,748,558,851دانشجویان مرکز آموزش

تهاتر پیش دریافتها با دریافتنیهاي تجاري

1,513,050,010
(1,018,250,269)

                           -   

13- پیش دریافت ها
اقالم تشکیل دهنده سرفصل فوق بترتیب زیر طبقه بندي و تفکیک می شود :

انجمنگروه

1398/06/31

49,832,947,954

1397/06/31
ریالریال

(6,000,000,000)

                           -   
                           -   

                           -   

2-13 - مربوط به آن بخش از مبالغ دریافتی از بابت آبونمان مجله حسابدار است که مجالت مربوط در سال مالی آینده منتشر خواهند شد.

سود و کارمزد سنوات آتی
34,075,890,460

(21,468,905,277)

گروه

بانک رفاه

گروه

1398/06/311397/06/31
ریال

(1,361,095,941)



1398/06/31
ریال

9,819,600,000
56,265,073,550
66,084,673,550

یادداشت

2-8-1

یادداشت

18-1

18-2
18-3

21
22
20

893,250,000ورودیه و پذیرش اعضاء جدید 992,500,250

8,146,662,787

52,863,086,529

ریالریال

256,000,000

حق عضویت اعضاء

16

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

گروه و انجمن

سال مالی منتهی به 1397/06/31

43,043,486,529سهم از مازاد انباشته

ریال

17- درآمد حق عضویت، ورودیه و کمکهاي اعضاء

5,274,571,760

سال مالی منتهی به 1398/06/31

6,898,162,537

سهم اقلیت در مرکز آموزش حسابداران خبره از ارقام زیر تشکیل شده است:

9,819,600,000سهم از سرمایه

1397/06/31

اقالم تشکیل دهنده سرفصل فوق بشرح زیر است:

گروه

هزینه هاي کارکنان
هزینه ماهنامه ارسالی به اعضا

پذیرایی، مجامع و جلسات
استهالك

53,300,000کمک اعضاء

18- هزینه هاي ارائه خدمات به اعضاء
سرفصل فوق شامل اقالم زیر است:

6,221,121,760

سهم دوره هاي آموزشی
سهم سمینارها

سهم مجله حسابدار

مصارف و ملزومات

سایت رایانه اي
مناسبت ها

سایر اقالم
570,765,800

788,214,367
716,873,500

ریال
5,433,355,555
1,599,491,652

871,552,111

12,508,940,7329,821,826,503

12,370,058,568
(1,422,556,735)
                        -   
(1,125,675,330)

1,462,655,231

(894,616,840)

1,887,400,149

863,659,587
964,228,576

979,809,500

939,815,712

15,695,032,285

655,968,000

927,150,352

1 - 17 - اعضاي انجمن شامل 9،225 عضو عادي و 696 عضو خبره (مجموعاً 9،917 عضو) است.

16- سهم اقلیت از خالص دارایی ها

2,438,087,035

(1,334,077,744)
(957,396,969)

سال مالی منتهی به 1398/06/31

6,966,063,726

 انجمن

سال مالی منتهی به 1397/06/31

ریال



سرفصل فوق شامل اقالم زیر است:

یادداشت

20-1
20-2

18

سال مالی منتهی به 139806/31

810,475,718بازخرید خدمت و مرخصی

3,882,083,938
ریال

845,144,130
1,018,771,388

آزمون هاي عضویت خبره
11,707,374,945

243,774,000

ریال

2,178,835,344هزینه مطالبات مشکوك الوصول

3-18- سایر اقالم به ترتیب زیر تفکیک می شود:
2-18- افزایش در ملزومات عمدتاً بابت خرید ریبون وکارت خام جهت صدور کارت عضویت در انجمن میباشد .

662,701,284

ACCA دوره هاي آموزشی

درآمد دوره هاي زبان عمومی و تخصصی

سهم از دوره هاي آموزشی حسابدار رسمی مرکز 

MBA دوره هاي آموزشی

506,700,000

2,577,892,999 3,283,170,621

9,776,283,102
1,009,140,891

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398
1-18- هزینه هاي کارکنان به ترتیب زیر تفکیک می شود:

گروه و انجمن

مزایاي نقدي و غیر نقدي
3,130,129,423 حقوق و حق الزحمه

1,212,474,461

سال مالی منتهی به 
1397/06/31

159,785,670
حق بیمه سهم کارفرما

190,032,655عیدي و پاداش
487,820,614

اجاره صندوق

پست ، برق ، تلفن و آب

2,640,000
211,609,000ایاب و ذهاب

1,115,869,579مالیات و بیمه
216,651,828

سال مالی منتهی به 
1398/06/31

سال مالی منتهی به 
1398/06/31

ریال

19- درآمد دوره هاي آموزشی

سایر اقالم

ریال

370,590,036
ریال

انجمن

2,640,000

دوره هاي آموزشی کوتاه مدت تخصصی

سایر

آزمون هاي عضویت خبره  و مالیاتی

دوره آموزشی جامع کاربردي حسابداري

22,839,990,000

223,469,222

4,306,529,313

دوره هاي آموزشی اختصاصی سازمانها
دوره هاي سرپرستی امور مالی

درآمد دوره هاي استانداردهاي بین المللی گزارشگري 

گروه
سال مالی منتهی به 

1398/06/31

جامع قوانین و مقررات

دوره عالی پرورش مدیر مالی

1,324,993,897

                     -   
                       -   

15,213,375,584
                       -   

                      -   

97,200,000
7,093,821,537266,508,000

112,253,046,035

                     -   
339,480,000

77,102,904,014
20- بهاي تمام شده دوره هاي آموزشی

23,685,419,425
33,535,399,15026,088,150,000حق التدریس استادان

سال مالی منتهی به 
1397/06/31

ریال
                      -   

سال مالی منتهی به 
1397/06/31

                       -   
                       -   

ریال

2,068,861,941

208,089,359

                      -   

هزینه هاي شعبه اصفهان

575,193,250

17,235,012,857
تعمیر ونگهداري ساختمان و اثاثه و منصوبات مرکز 

خرید کتاب، چاپ و تکثیر

2,838,764,407استهالك داراییهاي ثابت و نامشهود

                       -   6,610,779,573

818,870,968

سایر (اقالم کمتر از 1 میلیارد ریال)

                       -   

243,774,000212,212,778

894,616,8401,125,675,330
                      -   

212,212,778

1,166,867,020

                       -   
                      -   
                      -   

1,125,675,330

1,917,008,280

                       -   

                       -   

                      -   

                       -   

1,337,888,108
                      -   

1,730,685,001

سال مالی منتهی به 
1398/06/31

انجمن

700,050,000

                       -   
29,599,933,338

                       -   

                       -   
                      -                          -   

                       -   
3,229,825,083

                      -   
                      -   

6,966,063,726

سال مالی منتهی به 
1398/06/31

گروه و انجمن
سال مالی منتهی به 

1397/06/31

94,599,808
363,259,549

5,433,355,555

سال مالی منتهی به 
1397/06/31

ریال

ریال

سال مالی منتهی به 
1397/06/31

732,335,592790,546,874

ریال

1,462,655,231

گروه

1,837,060,000
9,154,849,746

22,161,997,182
6,697,727,393

2,438,087,035

                       -   
                      -   

284,000,000

ریال

2,387,172,977

حقوق و مزایاي مرکز آموزش

سهم سربار

58,068,449,783

2,000,361,334

772,471,716

318,850,000
1,448,157,266

                       -   

842,169,266
339,480,000
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                       -   

894,616,840

2,786,262,090

                      -   

1,138,390,840

                       -   

                      -   

                      -   

                      -   

77,936,328,661

ریال

                      -   

39,201,180,000

2,195,450,000

                      -   



یادداشت

21-2
 18
18

یادداشت

18

(3,257,625,177)

ریالریال
2,635,750,000

(1,334,077,744)
1,887,400,149
(4,693,692,160)

سال مالی منتهی به 1397/06/31

انجمن

1,597,224,800
155,445,000

1,752,669,800
(5,247,014,565)

2,696,330,000
(6,130,890,094)

سال مالی منتهی به 1398/06/31

(5,953,955,177)

60,580,000

(2,941,022,360)

(1,422,556,735)
1,599,491,652

1-20- افزایش حق الزحمه استادان عمدتاً به جهت افزایش تعداد دورههاي آموزشی میباشد.
2-20-افزایش هزینه حقوق و مزایاي کارکنان عمدتاً به علت افزایش حقوق طبق وزارت کار و پرسنل جدید میباشد.

1-21- سرفصل فوق از اقالم زیر تشکیل یافته است:
گروه

1,515,624,800
155,445,000

آگهی

سهم از سربار
هزینه هاي ماهنامه

1,887,400,149

(6,130,890,094) (5,247,014,565)

2,635,750,000
ریال

1,599,491,652
(1,422,556,735)

60,580,000

21- خالص هزینه ماهنامه حسابدار

سال مالی منتهی به 1397/06/31سال مالی منتهی به 1398/06/31

ریال

1,671,069,8002,696,330,000
فروش ماهنامه

2-21- هزینه ماهنامه بترتیب زیر تفکیک می شود:

(1,334,077,744)
کسر می شود هزینه ماهنامه هاي ارسالی براي اعضاء

(3,022,622,360)(3,257,625,177)

گروه و انجمن
سال مالی منتهی به 1397/06/31

960,601,000

(4,693,692,160)(5,953,955,177)

2,460,732,546کارکنان

سال مالی منتهی به 1398/06/31

ریالریال

3,183,350,599

گروه و انجمن

ریال

922,400,000
1,224,766,960
388,280,000

کاغذ متن و جلد

   -                            هزینه همایش 40

درآمد همایش40  (مهر 1397)

سایر

اقالم تشکیل دهنده سرفصل فوق بشرح زیر است :

درآمد همایش 41 (خرداد 1398)

250,313,946

556,813,240

تالیف ، ترجمه و ویرایش

402,345,771                            -   

                            -   
(462,412,500)

   -                            (1,901,929,469)جمع هزینه ها
سهم سربار

1,747,462,000
                            -   

هزینه همایش 41

                            -   

(482,120,000)

(957,396,969)

   -                            2,304,275,240جمع درآمدها

لیتوگرافی، چاپ و صحافی

91,000,000

5,247,014,5656,130,890,094
613,746,855

ریال

798,476,667

359,791,640پست و توزیع
124,444,446

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398
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3-21- در سال جاري 6 شماره مجله در تیراژ 36000 نسخه (سال مالی قبل 52500 نسخه) منتشر شده که تعداد 33000 نسخه آن (سال قبل 47500 نسخه) بین اعضاء توزیع شده است.

22- خالص درآمد همایش ها 

سال مالی منتهی به 1397/06/31

                            -   

سال مالی منتهی به 1398/06/31



سال مالی منتهی به یادداشت
1398/06/31

سال مالی منتهی به 
1397/06/31

ریالریال

11,361,095,9412,714,794,519 - 23سود تضمین شده تسهیالت

1,361,095,9412,714,794,519

سال مالی منتهی به 
1398/06/31

سال مالی منتهی به 
1397/06/31

سال مالی منتهی به 
1398/06/31

سال مالی منتهی به 1397/06/31

ریالریالریالریال

2,007,234,0982,056,891,392487,832,4921,357,397,421سود سپرده بانکی
   -                         -                  199,000,000174,000,000درآمد اجاره بوفه

19,536,14541,174,95019,536,14541,174,950سود سرمایه گذاریها
2,225,770,2432,272,066,342507,368,6371,398,572,371

گروه

24- سایر درآمدهاي غیر عملیاتی

خالص سایر درآمدها  از اقالم زیر تشکیل یافته است:

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

23- هزینه هاي مالی

1 - 23 - مبلغ فوق مربوط به هزینه مالی وام دریافتی از بانک رفاه در تاریخ 5 فروردین ماه 1397 با نرخ 18 درصد جهت پرداخت به 
شهرداري بابت تغییر کاربري مرکز آموزش است.

انجمنگروه

19



25- صورت تطبیق مازاد (کسري) خالص

خالص طلب ( بدهی) 
1397/06/31

ریال

(33,600,000)
                  -   

                  -   

20

   -                      534,320,000حق التدریس
(18,270,000) عضو شورا

مدیر اجرایی  مرکز آموزشمحسن غالمرضایی

(453,989,500)
                     -   6,000,000

مهدي مرادزاده فرد

7,306,249,9754,211,257,130

منصور شمس احمدي

199,000,000

صورت تطبیق مازاد (کسري) خالص با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

سال مالی منتهی به 

1397/06/31

(7,496,168,028)

سایر جریان هاي نقدي

(6,591,188,108)خالص مازاد (کسري) عملیاتی
964,228,576

1,457,366,720
395,117,470

2,353,070,8092,505,909,2091,327,928,097افزایش ذخیره بازخرید سنوات کارکنان
استهالك داراییها

انجمنگروه

سال مالی منتهی به 1397/06/31سال مالی منتهی به 1398/06/31

27,334,162,840

                     -   

ریالریالریالریال

927,150,352

(217,890,000)

12,176,124,311

1,201,529,089

3,314,323,329 3,802,992,983

(4,391,942,118)

(2,471,075,992)9,359,901,941( افزایش ) کاهش حسابها و اسناد دریافتنی 

2,556,257,27854,412,724
( افزایش ) کاهش پیش پرداخت ها

رویدادي که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهاي مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشاء یا تعدیل اقالم صورتهاي مالی باشد، به وقوع نپیوسته است.

(1,733,375,123)
(24,049,999)(24,049,999)(217,890,000)( افزایش ) موجودي مواد و کاال

(6,241,481,852)

                     -   
1,491,448,897افزایش حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی

خالص طلب ( بدهی) 
1398/06/31

180,000,000

421,315,250(255,309,988)

حق التدریسمدیر اجرایی سابق مرکز آموزش

52,050,252,69522,193,435,278

گروه و انجمن، در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات سرمایه اي ، بدهی احتمالی و دارایی احتمالی بوده اند.

ریال

شرح معاملهنوع وابستگینام

(450,496,240) افزایش (کاهش ) پیش دریافت ها

1-28-معامالت با اشخاص وابسته گروه طی دوره مورد گزارش به شرح زیر قابل ارائه است:
28- معامالت با اشخاص وابسته

مبلغ معامله

                     -   
(18,270,000) حق التدریس

   -                      516,800,000حق التدریس
ریال

1,806,800,000 
ابراهیم نوروزبیگی

عضو شوراي انجمنسید محمد باقرآبادي

26- رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه

نایب رییس شوراي انجمن

حق التدریس

27-  تعهدات سرمایه اي، بدهیهاي احتمالی و داراییهاي احتمالی

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

157,000,000 (20,629,000)(20,629,000)

316,000,000 



خالص طلب (بدهی) 
1397/06/31

3- 28 - به استثناي معامالت مرکز آموزش با اساتید براي برگزاري دوره هاي آموزشی که در روال عادي معامالت بوده و سایر معامالت مذکور در چارچوب روابط خاص 
با اشخاص وابسته صورت گرفته است.

 315,808,000 برگزاري آزمونهاي مشترك

ریالریالریال

مرکز آموزش حسابداران 
(PACT) خبره

نام

%30 سهم انجمن از 
کالسهاي حسابدار رسمی

842,169,266 

مبلغ معامله
خالص طلب (بدهی) 

1398/06/31
شرح معاملهنوع وابستگی

انجمن حسابداران خبره ایران
یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی 

سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398

21

 81,600,000درج آگهی در مجله حسابدار

582,957,872 (329,611,394) واحد فرعی

2-28-معامالت با اشخاص وابسته انجمن طی سال مورد گزارش به شرح زیر قابل ارائه است:
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