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صورت جریانهای نقدی تلفیقی

 انجمن حسابداران خبره ایران

صورت های مالی تلفیقی گروه و انجمن

1399 شهریورماه 31سال مالی منتهی به 

انجمن حسابداران خبره ایران
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سال مالی منتهی به

1398/06/31یادداشت 

ریال ریال ریال 

8,146,662,787 8,240,575,001 5 حق عضویت ، ورودیه و کمك های اعضاء

(12,508,940,732)(16,350,573,655)6 هزینه های ارائه خدمات به اعضاء

(4,362,277,945)(8,109,998,654)کسری حاصل از ارائه خدمات به اعضاء

112,166,151,633 95,224,427,469 7  درآمد دوره های آموزشی 

(77,936,328,661)(88,489,911,407)8 بهای تمام شده دوره های آموزشی 

34,229,822,972 6,734,516,062 مازاد حاصل از دوره های آموزشی 

(3,022,622,360)(2,269,349,065)9 خالص  هزینه ماهنامه حسابدار

402,345,771 0 10 خالص درآمد همایش ها

27,247,268,438 (3,644,831,657)عملیاتی  (کسری  )مازاد 

(1,361,095,941)0 11 هزینه های مالی

2,225,770,243 10,172,268,200 12 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 

28,111,942,740 6,527,436,543 مازاد قبل از مالیات

(6,535,272,121)(1,525,345,743)مالیات سال جاری

(677,659,434)مالیات سال های قبل

20,899,011,185 5,002,090,800 مازاد خالص 

13,221,587,021 5,833,738,580 منافع فاقد حق کنترل

7,677,424,164 (831,647,780)سهم انجمن از مازاد خالص سال

 5,002,090,800 20,899,011,185

انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت درآمد ها و هزینه های تلفیقی

1399 شهریورماه 31سال مالی منتهی به 

.یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است 
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1399/06/31

سال  مالی منتهی به



1398/ 06 /139931 / 06 / 31یادداشت دارایی ها 

ریالریال

: دارایی های غیر جاری 
171,340,569,874 177,104,953,106 13 دارایی های ثابت مشهود 

275,129,050 465,951,839 14 داراییهای نامشهود
30,100,000 30,100,000 15 سرمایه گذاری های بلند مدت 
171,645,798,924 177,601,004,945 جمع دارایی های غیر جاری 

:دارایی های جاری 
213,013,581 97,614,600 16 پیش پرداختها

1,029,871,687 510,906,687 17 موجودی کاالهای فرهنگی
20,701,200,345 13,657,838,348 18 دریافتنی های تجاری وسایر دریافتنی ها

30,638,515,456 35,938,692,041 19 سرمایه گذاری های کوتاه مدت 
4,898,712,603 11,242,499,641 20 موجودی نقد 

57,481,313,672 61,447,551,317 جمع دارایی های جاری 
229,127,112,596 239,048,556,262 جمع دارایی ها 

حقوق مالکانه و بدهی ها
: حقوق مالکانه 

84,034,735,982 83,203,088,202 مازاد انباشته انجمن
66,084,673,550 62,118,412,130 21 منافع فاقد حق کنترل
150,119,409,532 145,321,500,332 جمع حقوق مالکانه

: بدهی های غیر جاری 
10,943,052,178 14,559,127,700 22 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

10,943,052,178 14,559,127,700 جمع بدهی های غیر جاری 
: بدهی های جاری 

7,997,276,310 9,985,157,551 23پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
7,685,492,087 2,175,563,951 24 مالیات پرداختنی 

52,381,882,489 67,007,206,728 25 پیش دریافت ها 
68,064,650,886 79,167,928,230 جمع بدهیهای جاری 

79,007,703,064 93,727,055,930 جمع بدهی ها 
229,127,112,596 239,048,556,262 جمع بدهیها و حقوق مالکانه
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.یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است 

انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت وضعیت مالی تلفیقی

1399 شهریورماه 31در تاریخ 



جمع کلمنافع فاقد حق کنترلمازاد انباشته انجمن

ریالریالریال

129,220,398,347 52,863,086,529 76,357,311,818 1397/07/01مانده در

1398/06/31تغییرات حقوق مالکانه درسال مالی منتهی به 

20,899,011,185 13,221,587,021 7,677,424,164 1398/06/31خالص مازاد درآمد بر هزینه گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 

20,899,011,185 13,221,587,021 7,677,424,164 1398/06/31خالص مازاد درآمد بر هزینه جامع سال مالی منتهی به 

150,119,409,532 66,084,673,550 84,034,735,982 1398/06/31مانده در

                              -1399/06/31تغییرات حقوق مالکانه درسال مالی منتهی به 

5,002,090,800 5,833,738,580 (831,647,780)1399خالص مازاد درآمد بر هزینه سال 

5,002,090,800 5,833,738,580 (831,647,780)1399/06/31خالص مازاد درآمد بر هزینه جامع سال مالی منتهی به 

(9,800,000,000)(9,800,000,000)کاهش سرمایه مرکز آموزش

145,321,500,332 62,118,412,130 83,203,088,202 1399/06/31مانده در

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

1399 شهریورماه 31سال مالی منتهی به 

.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

انجمن حسابداران خبره ایران 
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سال مالی منتهی به 

1398 /06 / 31یادداشت 

ریال ریال ریال 

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

52,050,252,695 28,682,054,002 26 نقد حاصل از عملیات

(4,095,259,434)(7,035,273,879)پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد

47,954,993,261 21,646,780,123 جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

494,942 15,000,000 دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاریها

2,558,211,871 7,415,651,785 دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی 

(9,149,174,574)(10,294,874,700)پرداخت های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود 

(54,000,000)(241,910,000)پرداخت های نقدی برای خرید داراییهای  نامشهود 

4,142,279,579 22,036,304,065 دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(17,500,000,000)(24,433,164,235)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

(20,002,188,182)(5,502,993,085)جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری

27,952,805,079 16,143,787,038  جریان  خالص ورود  وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

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

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

                                     -(9,800,000,000)پرداخت از بابت کاهش سرمایه به منافع فاقد کنترل

(28,075,890,460)(9,800,000,000) جریان خالص ورود   نقد  ناشی از فعالیت های تامین مالی

(123,085,381)6,343,787,038 وجه نقد (کاهش  )خالص افزایش

5,021,797,984 4,898,712,603 مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی 

4,898,712,603 11,242,499,641 مانده وجه نقد در پایان سال مالی 
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.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت جریان های نقد تلفیقی

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 



1398 /06 / 31یادداشت 

ریال ریال ریال 

8,146,662,787 8,240,575,001 5 حق عضویت ، ورودیه و کمك های اعضاء

(12,508,940,732)(16,350,573,655)6 هزینه های ارائه خدمات به اعضاء

(4,362,277,945)(8,109,998,654)کسری حاصل از ارائه خدمات به اعضاء

1,448,157,266 1,694,500,000 7  درآمد دوره های آموزشی 

(1,138,390,840)(1,107,666,909)8 بهای تمام شده دوره های آموزشی 

309,766,426 586,833,091 مازاد حاصل از دوره های آموزشی 

(2,941,022,360)(2,215,749,065)9 خالص هزینه ماهنامه حسابدار

402,345,771 0 10 خالص درآمد همایش ها

(6,591,188,108)(9,738,914,628) کسری عملیاتی 

507,368,637 2,835,416,490 12  سایر درآمدهای غیر عملیاتی 

(6,083,819,471)(6,903,498,138)کسری خالص 

#REF!#REF!

سال  مالی منتهی به

.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 
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انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت درآمد ها و هزینه ها

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال  مالی منتهی به



1398 /06 / 139931 / 06 / 31یادداشت دارایی ها 
ریالریال

: دارایی های غیر جاری 

17,684,753,526 16,741,650,355 13 دارایی های ثابت مشهود 

85,545,000 110,545,000 14 دارایی  های نامشهود

10,250,500,000 50,500,000 15 سرمایه گذاری های بلند مدت 

28,020,798,526 16,902,695,355 جمع دارایی های غیر جاری 

:دارایی های جاری 

1,029,871,687 510,906,687 17 موجودی کاالهای فرهنگی

4,581,287,556 2,923,919,607 18 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

2,138,515,456 9,438,692,041 19 سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

335,600,176 200,376,255 20 موجودی نقد 

8,085,274,875 13,073,894,590 جمع دارایی های جاری 

36,106,073,401 29,976,589,945 جمع دارایی ها 

حقوق مالکانه و بدهی ها

25,473,128,817 18,569,630,679 مازاد انباشته 

: بدهی های غیر جاری 

5,794,219,760 7,044,287,723 22 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

5,794,219,760 7,044,287,723 جمع بدهی های غیر جاری 

: بدهی های جاری 

2,822,109,824 2,432,571,543 23 پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها

2,016,615,000 1,930,100,000 25 پیش دریافت ها 

4,838,724,824 4,362,671,543 جمع بدهی های جاری 

10,632,944,584 11,406,959,266 جمع بدهی ها 

36,106,073,401 29,976,589,945 جمع بدهیها و حقوق مالکانه

انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت وضعیت مالی

1399 شهریور ماه 31در تاریخ 

.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 
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جمع کلمازاد انباشته انجمن

ریالریال

31,556,948,288 31,556,948,288 1398/07/01مانده در

1398/06/31تغییرات حقوق مالکانه درسال مالی منتهی به 

(6,083,819,471)(6,083,819,471)1398/06/31خالص کسری درآمد بر هزینه گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 

(6,083,819,471)(6,083,819,471)1398/06/31خالص کسری درآمد بر هزینه جامع سال مالی منتهی به 

25,473,128,817 25,473,128,817 1398/06/31مانده در

1399/06/31تغییرات حقوق مالکانه درسال مالی منتهی به 

(6,903,498,138)(6,903,498,138)1399/06/31خالص کسری درآمد بر هزینه منتهی به 

(6,903,498,138)(6,903,498,138)1399/06/31خالص کسری درآمد بر هزینه جامع سال مالی منتهی به 

18,569,630,679 18,569,630,679 1399/06/31مانده در

انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 
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سال مالی منتهی به 

1398 /06 / 31یادداشت 

ریال ریال ریال 

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

(4,391,942,118)(6,011,318,826)26 نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

494,942 15,000,000 دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاریها

487,832,492 86,100,075 دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

0 5,536,304,065 دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت

0 (25,000,000)پرداخت های نقدی برای خرید داراییهای  نامشهود

0 10,200,000,000 وجوه دریافتی از مرکز آموزش بابت کاهش سرمایه

(101,100,000)(3,145,000)پرداخت های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

4,142,279,579 (9,933,164,235)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

4,529,507,013 5,876,094,905 خالص جریان های نقدی ورودی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

137,564,895 (135,223,921)وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج) جریان  خالص ورود 

137,564,895 (135,223,921)وجه نقد (کاهش  )خالص افزایش 

198,035,281 335,600,176 مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی

335,600,176 200,376,255 مانده وجه نقد در پایان سال مالی
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سال مالی منتهی به 

1399/06/31

.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

انجمن حسابداران خبره ایران 

صورت جریان وجوه نقد 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 



تاریخچه- 1-1

.استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده به شرح جدول زیر می باشد2-1-

ای در دنیا با توجه به استفاده از فنون و تجارب پیشرفته حرفه( دار در تعیین سرنوشت حرفه، ب جانبه تمامی افراد صالحیت فراهم آوردن زمینه مشارکت همه (الف: اهداف انجمن عبارتند از (1393 تیر 23مصوب ) اساسنامه 3طبق ماده 

ای برای اعضاء و دیگر فعاالن حرفه با رعایت قوانین و مقررات جاری وضع رهنمودهای حرفه (مندان، پ ای اعضاء و دیگر عالقه  اهداف ملی و با رعایت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور باالبردن سطح معلومات حرفه

بررسی و تالش برای حل مسائل و مشکالت مرتبط با حرفه در سطح کشور و( های علمی و عملی حرفه، ج تقویت روحیه پژوهش و تتبع و ابتکار در زمینه( ای و نظارت بر عملکرد اعضاء، ث تدوین آیین رفتار و موازین حرفه ( کشور، ت

( ایجاد امکانات الزم برای برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و فنی بین اعضاء، ح (ها در صورت درخواست، چ های الزم به دولت و مراجع قانونگذاری و دیگر سازمان  ارائه پیشنهادهای مقتضی در این زمینه و نیز ارائه مشاوره

ایجاد زمینه مناسب برای( سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد مملکت، د (های آموزشی و سمینارها، خ فراهم کردن امکانات آموزشی الزم در جهت ارتقای سطح دانش افراد در حرفه و برگزاری دوره

.کمك به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضاء به طور یکسان (ای، و ذ  حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفه

به عنوان یك مرکز آموزش غیرانتفاعی در  ( درصد سهم الشرکه 49دارنده )و دانشگاه صنعت نفت  ( درصد سهم الشرکه 51دارنده ) با مشارکت انجمن 1383 بهمن 21در تاریخ  (شرکت فرعی- PACT)مرکز آموزش حسابداران خبره 

های المللی و دوره ای بین های حرفه موضوع فعالیت مرکز آموزش اجرای دوره. طبق اساسنامه، مازاد درآمد و هزینه مرکز آموزش بین موسسان قابل تقسیم نیست.  به ثبت رسید17794ها و موسسات غیر تجاری به شماره  اداره ثبت شرکت

. تخصصی حسابداری، حسابرسی و امور مالی است

      سال مالی منتهی به         

31 / 6 0 /1399

      سال مالی منتهی به       

  31 / 6 0 /1398

      سال مالی منتهی به       

  31 / 6 0 /1399

      سال مالی منتهی به 

31 / 6 0 /1398

.با توجه به ماهیت فعالیت انجمن تاثیر بااهمیتی ندارد

1400/01/01

1400/01/01

1400/01/01

برآورد از آثار بر صورتهای مالی

.با توجه به ماهیت فعالیت انجمن تاثیر بااهمیتی ندارد

.با توجه به ماهیت فعالیت انجمن تاثیر بااهمیتی ندارد

.با توجه به ماهیت فعالیت انجمن تاثیر بااهمیتی ندارد

.با توجه به ماهیت فعالیت انجمن تاثیر بااهمیتی ندارد

.با توجه به ماهیت فعالیت انجمن تاثیر بااهمیتی ندارد 39

.با توجه به ماهیت فعالیت انجمن تاثیر بااهمیتی ندارد

الزم االجرا برای صورتهای مالی که شروع آن 

از تاریخ زیر میباشد

1400/01/01

1400/01/01

1399/01/01

1400/01/01

مشارکتها

افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

مالیات بر درآمد

ترکیب های تجاری

صورتهای مالی تلفیقی

شماره

18

20

35

38

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص

40

41

9

10

عنوان

ای غیر انتفاعی و غیر سیاسی به عنوان یك انجمن حرفه ( نفر34)با تشکیل مجمع موسسان  (۱۹۷۳ فوریه ۲۱) ۱۳۵۱ اسفند ۲انجمن در روز چهارشنبه، . نخستین انجمن حسابداران حرفه ای ایران است (IICA) انجمن حسابداران خبره ایران 

قانون فعالیت احزاب،"پس از تصویب .  در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید۱۵۰۰تحت شماره  (۱۹۷۴ می ۱۴) ۱۳۵۳ اردیبهشت ۲۴شنبه،   بنیاد نهاده شد؛ و کمتر از یك سال و سه ماه پس از آن تاریخ، در روز سه

های انجمن زیر از آن پس، فعالیت.  این قانون توسط وزارت کشور صادر شد10پروانه فعالیت انجمن با تایید در کمیسیون ماده  (1360 شهریور 7)  "شده های دینی شناخته های اسالمی یا اقلیت های سیاسی و صنفی و انجمن ها و انجمن  جمعیت

هم اکنون، انجمن با . عضویت دارد (IFAC)ای ایران است که در فدراسیون بین المللی حسابداران  انجمن نخستین و یکی از دو انجمن حسابداران حرفه. شود ها انجام می  قانون فعالیت احزاب و جمعیت10 نظارت وزارت کشور و کمیسیون ماده 

 مستقر1514936516، طبقه دوم، کد پستی 28دفتر مرکزی انجمن در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، شماره . آید ترین و فراگیرترین تشکّل ملّی حسابداران ایران به شمار می های ایران بزرگ  عضو از همه استان10957داشتن 

.  است10100148352شناسه ملّی انجمن .  است

33

: به شرح زیر بوده است1399 و 1398 شهریور 31های مالی منتهی به  متوسط کارکنان شاغل در گروه و انجمن در سال

نفر

30

انجمن

نفر

9

نفر

گروه

نفر

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

اهداف انجمن- 1-2

تعداد کارکنان-1-3

تاریخچه و فعالیت - 1 

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

:استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند- 2

صورتهای مالی جداگانه



انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

.صورتهای مالی تلفیقی گروه و انجمن بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است- 3 - 1

:دارایی های مربوط و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود (شامل عمر مفید برآوردی)استهالک دارایی های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار -  3-5-2

11

.صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معامالت و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده تهیه شده است- 3-2-2

مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می شود به . دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود- 3-5-1

هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استانداردهای عملکرد ارزیابی . عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلك می شود

.شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه  جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می شود

 ساله5نرم افزار

 ساله5ماشین های اداری

داراییهای ثابت مشهود

روش استهالک

خط مستقیمتاسیسات

دارایی های نامشهود- 3-6

.است« دارایی های واجد شرایط»مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل  - 3-4-1

درآمدهای عملیاتی - 3 - 3

خط مستقیم

.در حسابها ثبت می شود (پس از اتمام هر درس بر اساس ساعات کالس آموزش داده شده نسبت به کل ساعات آموزشی  )درآمد دوره های آموزشی بلند مدت بر اساس پیشرفت دوره آموزشی - 3-3-2

نرخ استهالکنوع دارایی

تجهیزات کامپیوتری

اثاثه

ساختمان

مستقیم

:استهالک دارایی های نامشهود  با عمر مفید معین با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ و روش های زیر محاسبه می شود- 3-6-2

دارایی های ثابت مشهود- 3-5

اهم رویه های حسابداری-  3

خط مستقیم

.گردد شود، متناسب با سال مالی انجمن درآمد آن شناسایی می باشد که باتوجه به اینکه حق عضویت برای یك سال شمسی دریافت می عمده درآمد انجمن مربوط به دریافت حق عضویت اعضاء می -3 -3- 1

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یك محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یك محل جدید یا با یك گروه جدید. داراییهای نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت مىشود- 3-6-1

شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یك دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف .  از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمیشود

.بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یك دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمیشود. میشود

مبانی تلفیق - 3-2

.صورتهای مالی گروه حاصل تجمیع اقالم صورتهای مالی انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره پس از حذف معامالت و مانده حساب های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته معامالت فی مابین است- 3-2-1

مخارج تامین مالی -3-4

روش نرخ استهالک

 ساله4

 ساله25

خط مستقیم

در مواردی که هر یك از دارایی های استهالک پذیر پس از آمادگی . برای دارایی های ثابت مشهودی که طی ماه تحصیل می شوند و مورد بهره برداری قرار می گیرند، استهالک از آغاز ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود- 3-5-3

 درصد نرخ استهالک معکوس در جدول باالست در این صورت چنانچه محاسبه 30 ماه متوالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل 6جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از 

.به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد . مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرارنگرفته است % 70استهالک بر حسب مدت باشد 

خط مستقیم

 ساله10

 ساله5



انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

.ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یك ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود

زیان کاهش ارزش داراییها - 3 -7

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان - 3-9-1

در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه   (قانونی یا عرفی)ذخایر زمانی شناسایی میشوندکه انجمن دارای تعهد فعلی .  ذخایر، بدهیهایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل میشوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره . تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونهای اتکاپذیر قابل برآورد باشد

.برگشت داده میشود

ذخایر- 3-9

موجودی مواد و کاال- 3-8

.گردد در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می. در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش داراییها، آزمون کاهش ارزش انجام میگیرد - 3 - 7 - 1

.گردد  چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یك دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می

.شود آزمون کاهش ارزش داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام می - 3 - 7 - 2

.بهای تمام شده به روش اولین صادره از اولین وارده تعیین می شود. به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزشیابی می شود (مجله و کتاب)موجودی نشریات 

12 

ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ. ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است میباشد(یا واحد مولد وجه نقد)مبلغ بازیافتنی یك دارایی  - 3 - 7 - 3

.باشد  تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می

تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در صورت سود و زیان (یا واحد مولد وجه نقد)تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یك دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی  - 3 - 7 - 4

.گردد  شناسایی میگردد، مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدیدارزیابی می

باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی می (واحد مولد وجه نقد)در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی  - 3 - 7 - 5

نیز بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی میگردد مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به  (واحد مولد وجه نقد)برگشت زیان کاهش ارزش دارایی . یابد  زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می

.گردد افزایش مبلغ مازاد تجدیدارزیابی می



4-

قضاوت در فرآیند به کارگیری رویه حسابداری-4-1

درآمد  و هزینه های دوره آموزشی-4-1-1

قضاوت های مربوط به برآوردها-4-2

قضاوت عمده در خصوص شناسایی درآمد و هزینه های دوره آموزشی بلند مدت مربوط به پیشرفت آموزشی می باشد به نحوی که درآمد دورهای آموزشی

و درآمد دوره های کوتاه مدت نیز در پایان سال مالی در  (ساعات کالس آموزش داده شده نسبت به کل ساعات آموزشی) براساس پیشرفت دوره آموزشی 

.نیز به نسبت پیشرفت دوره در حسابها ثبت می شود (حق التدریس)هزینه های مستقیم دوره های آموزشی . حسابها ثبت می گردد

رویه های حسابداری مرکز و انجمن به گونه ای انتخاب شده است که بتواند مفیدترین و قابل اتکاترین اطالعات را در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی ارائه 

در هر حال این رویه ها ثابت هستند به استثناء زمانی که مشخص شود رویه ای وجود دارد که اطالعات مفیدتری از رویه قبلی در اختیار استفاده کنندگان.کند

.در این صورت با افشای الزم این تغییر رویه صورت خواهد گرفت. قرار می دهد 

برای . به علت عدم اطمینان ذاتی فعالیتهای تجاری، بسیاری از اقالم صورت های مالی را نمی توان با دقت اندازه گیری کرد، بلکه تنها می توان برآورد کرد

در هر صورت برآوردها ممکن است با به دست آمدن اطالعات. مثال عمر مفید داراییها که در ارائه صورت های مالی به صورت برآوردی انتخاب می شود

.تغییر در برآوردها به دوره های قبل تسری داده نخواهند شد و اطالعات آینده را دچار تغییر می کنند. جدید و تجربیات بیشتر تغییر کند

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش 

فروش مجموع از سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

در زمان تصویب سود توسط مجمع

عمومى صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

مشمول تلفیق 

اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش 

فروش هر یك از سرمایه گذاریها

مشمول تلفیق

در زمان تصویب سود توسط مجمع

عمومى صاحبان سهام شرکت

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)سرمایه پذیر 

درزمان تحقق سود تضمین شدهدرزمان تحقق سود تضمین شده 

بهـاى تمـام شــده به کسـر کاهش ارزش

انباشته هر یك از سرمایه گذاریها

شناخت درآمد

سایر سرمایه گذاریهاى بلندمدت

سرمایه گذاریهاى جارى

اندازه گیری

سرمایه گذاری بلند مدت

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى

تا تاریخ)صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر 

(تصویب صورتهاى مالى

سایر سرمایه گذاریهاى جارى

سرمایه گذاری در شرکتهاى فرعى

سایر سرمایه گذاریهاى جاری و بلندمدت در

سهام شرکتها

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش 

فروش هر یك از سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

بهـاى تمـام شــده به کسـر کاهش 

ارزش انباشته هر یك از سرمایه گذاریها

اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش 

فروش مجموع از سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریها- 3-10

انجمن تلفیقی گروه

سرمایه گذاری در شرکتهاى فرعى 
بهـاى تمـام شــده به کسـر کاهش ارزش انباشته 

هر یك از سرمایه گذاریها
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1398/06/31سال مالی منتهی به 1399/06/31سال مالی منتهی به یادداشت

ریالریال
5-16,772,575,001 6,898,162,537 

1,468,000,000 992,500,250 
0 256,000,000 

8,240,575,001 8,146,662,787 

1398/06/31سال مالی منتهی به 1399/06/31سال مالی منتهی به یادداشت

ریالریال

6-19,955,588,706 6,966,063,726 

1,915,711,151 1,887,400,149 

946,248,171 964,228,576 

567,641,161 863,659,587 

841,558,694 939,815,712 

651,595,000 655,968,000 

6-21,205,677,800 979,809,500 

1,000,000,000                                   -   

6-31,722,599,974 2,438,087,035 

18,806,620,657 15,695,032,285 

9(1,470,168,980)(1,334,077,744)

100 (957,396,969)

8(985,878,022)(894,616,840)
16,350,573,655 12,508,940,732 

سهم دوره های آموزشی
سهم سمینارها

سهم مجله حسابدار

مصارف و ملزومات

سایت رایانه ای
مناسبت ها

سایر اقالم
هزینه مطالبات مشکوک الوصول

پذیرایی، مجامع و جلسات
استهالک

کمك اعضاء

هزینه های ارائه خدمات به اعضاء- 6

:سرفصل فوق شامل اقالم زیر است

.است ( عضو10,957مجموعاً ) عضو خبره 701عضو عادی و 10,256اعضای انجمن شامل  - 5 - 1

 انجمن

هزینه های کارکنان
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حق عضویت اعضاء

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

درآمد حق عضویت، ورودیه و کمکهای اعضاء- 5

ورودیه و پذیرش اعضاء جدید

گروه و انجمن

:اقالم تشکیل دهنده سرفصل فوق بشرح زیر است

هزینه ماهنامه ارسالی به اعضا



1399/06/31سال مالی منتهی به 
سال مالی منتهی به 

139806/31

ریالریال

5,599,436,855 3,882,083,938 

1,760,255,653 1,212,474,461 

1,430,643,998 1,018,771,388 

862,498,785 662,701,284 

302,753,415 190,032,655 

9,955,588,706 6,966,063,726 

1399/06/31سال مالی منتهی به 
سال مالی منتهی به 

139806/31
ریالریال

306,488,002 370,590,036 

10,209,317 1,115,869,579 

151,686,500 216,651,828 

0 2,640,000 

743,701,155 732,335,592 

1,212,084,974 2,438,087,035 

:سرفصل فوق شامل اقالم زیر است

1399/06/31سال مالی منتهی به 
سال مالی منتهی به 

1398/06/31

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31
ریالریالریالریال

35,885,826,610 39,201,180,000                                    -                                   -   

3,069,999,980 29,599,933,338                                    -                                   -   

10,294,100,223 9,154,849,746                                    -                                   -   

1,101,320,000 1,837,060,000                                    -                                   -   

4,396,369,394 3,283,170,621                                    -                                   -   

3,117,438,767 2,786,262,090                                    -                                   -   

11,531,786,022 50,000,000                                    -                                   -   

1,475,760,000 2,195,450,000                                    -                                   -   

1,449,801,645 1,324,993,897                                    -                                   -   

17,050,445,834 15,213,375,584                                    -                                   -   

540,671,498 223,469,222                                    -                                   -   

186,000,000 339,480,000 186,000,000 339,480,000 

                                           -                                         -   700,000,000 842,169,266 

5,124,907,496 6,956,927,135 808,500,000 266,508,000 

95,224,427,469 112,166,151,633 1,694,500,000 1,448,157,266 

1399/06/31سال مالی منتهی به یادداشت
سال مالی منتهی به 

1398/06/31

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

ریالریالریالریال

8-128,000,950,500 33,535,399,150                                    -                                   -   

8-232,103,467,070 23,685,419,425                                    -                                   -   

2,248,219,481 2,068,861,941                                    -                                   -   

3,635,330,508 2,838,764,407                                    -                                   -   

                                           -   2,178,835,344                                    -                                   -   

893,521,115 1,098,409,750                                    -                                   -   

6985,878,022 894,616,840 985,878,022 894,616,840 

1,670,803,455 829,857,332                                    -                                   -   

5,802,855,115 462,349,435                                    -                                   -   

                                           -   208,089,359                                    -                                   -   

121,788,887 243,774,000 121,788,887 243,774,000 

13,027,097,254 9,891,951,678                                    -                                   -   

88,489,911,407 77,936,328,661 1,107,666,909 1,138,390,840 

درآمد دوره های مجازی

هزینه اینترنت و پشتیبانی نرم افزار

هزینه مفاصا حساب بیمه قراردادها

حق بیمه سهم کارفرما

عیدی و پاداش

مزایای نقدی و غیر نقدی

ACCAدوره های آموزشی 

درآمد دوره های زبان عمومی و تخصصی

سهم از دوره های آموزشی حسابدار رسمی مرکز آموزش

MBAدوره های آموزشی 

دوره عالی پرورش مدیر مالی

ایاب و ذهاب

آزمون های عضویت خبره

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

:هزینه های کارکنان به ترتیب زیر تفکیك می شود- 6-1

 انجمن

بازخرید خدمت و مرخصی

حقوق و حق الزحمه

درآمد دوره های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

پست ، برق ، تلفن و آب

سایر

آزمون های عضویت خبره  و مالیاتی

دوره آموزشی جامع کاربردی حسابداری

جامع قوانین و مقررات

بیمه دارایی ثابت

درآمد دوره های آموزشی- 7

سایر اقالم

انجمن

تعمیر ونگهداری ساختمان و اثاثه و منصوبات مرکز آموزش

خرید کتاب، چاپ و تکثیر

استهالک داراییهای ثابت و نامشهود

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

بهای تمام شده دوره های آموزشی- 8

:سایر اقالم به ترتیب زیر تفکیك می شود- 6-3
.باشد  افزایش در ملزومات عمدتاً بابت خرید ریبون وکارت خام جهت صدور کارت عضویت در انجمن می- 6-2

گروه

دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی

دوره های سرپرستی امور مالی

دوره های آموزشی اختصاصی سازمانها

اجاره صندوق
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حقوق و مزایای مرکز آموزش

سهم سربار

( میلیارد ریال1اقالم کمتر از )سایر 

 انجمن

حق التدریس استادان

انجمنگروه

هزینه های شعبه اصفهان



یادداشت
سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31
ریالریالریالریال

259,950,000 1,515,624,800 259,950,000 1,597,224,800 

20,948,600 155,445,000 74,548,600 155,445,000 

280,898,600 1,671,069,800 334,498,600 1,752,669,800 

9-1(2,995,789,836)(5,247,014,565)(2,995,789,836)(5,247,014,565)

6(1,470,168,980)(1,334,077,744)(1,470,168,980)(1,334,077,744)

1,915,711,151 1,887,400,149 1,915,711,151 1,887,400,149 

(2,550,247,665)(4,693,692,160)(2,550,247,665)(4,693,692,160)

(2,269,349,065)(3,022,622,360)(2,215,749,065)(2,941,022,360)

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31
ریالریال

2,537,996,826 2,460,732,546 

85,700,000 388,280,000 

198,986,500 1,224,766,960 

59,995,400 250,313,946 

111,111,110 124,444,446 

2,000,000 798,476,667 

2,995,789,836 5,247,014,565 

یادداشت
سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

ریالریال

0 556,813,240 

0 1,747,462,000 

0 2,304,275,240 

0 (482,120,000)

0 (462,412,500)

60 (957,396,969)

0 (1,901,929,469)

0 402,345,771 

آگهی

.باشد افزایش هزینه حقوق و مزایای کارکنان عمدتاً به علت افزایش حقوق طبق وزارت کار و پرسنل جدید می-8-1

خالص هزینه ماهنامه حسابدار- 9

فروش ماهنامه

هزینه های ماهنامه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی

انجمنگروه

40هزینه همایش 

هزینه های حقوق کارکنان

پست و توزیع

(1398خرداد ) 41درآمد همایش 

کسر می شود هزینه ماهنامه های ارسالی برای اعضاء

کاغذ متن و جلد

تالیف ، ترجمه و ویرایش

سهم از سربار

 انجمن

:هزینه ماهنامه بترتیب زیر تفکیك می شود- 9-1

جمع هزینه ها

سهم سربار
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خالص درآمد همایش ها - 10

41هزینه همایش 

جمع درآمدها

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

(1397مهر )  40درآمد همایش

سایر

 انجمن



سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31
ریالریال

 1,361,095,941                       -سود تضمین شده تسهیالت

                           -   1,361,095,941 

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

ریالریالریالریال

 487,832,492 86,100,075 2,007,234,098 7,415,651,785سود سپرده بانکی

   -                              -                            199,000,000 7,300,000درآمد اجاره بوفه

   -                            3,591,516,100   -                            3,591,516,100سود وزیان فروش سهام

 19,536,145 15,000,000 19,536,145 15,000,000سود سرمایه گذاریها

   -                           (688,199,685)   -                           (688,199,685)هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

 0(169,000,000) 0(169,000,000)جریمه مالیات

10,172,268,200 2,225,770,243 2,835,416,490 507,368,637 

گروه

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- 12

:خالص سایر درآمدها  از اقالم زیر تشکیل یافته است

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

هزینه های مالی- 11

انجمنگروه
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 جمع تجهیزات اداری اثاثه و منصوبات ساختمان و تاسیسات زمین

 ریال ریال ریال ریال ریال

:بهای تمام شده  

 173,693,766,529 4,473,814,300 5,676,764,904 56,364,877,325 1397/07/01107,178,310,000مانده در 

 9,149,174,574 21,100,000 3,033,432,324 6,094,642,250 0افزایش

 182,842,941,103 4,494,914,300 8,710,197,228 62,459,519,575 1398/06/31107,178,310,000مانده در 

 10,294,874,700 0 10,294,874,700 0افزایش

 193,137,815,803 4,494,914,300 19,005,071,928 62,459,519,575 1399/06/31107,178,310,000مانده در 

:استهالک انباشته 

 7,743,448,246 2,203,515,720 1,898,344,763 3,641,587,763 1397/06/310مانده در 

 3,758,922,983 708,146,245 646,726,228 2,404,050,510 0استهالک

 11,502,371,229 2,911,661,965 2,545,070,991 6,045,638,273 1398/06/310مانده در 

 4,530,491,468 631,031,664 1,401,079,021 2,498,380,783استهالک

 16,032,862,697 3,542,693,629 3,946,150,012 8,544,019,056 1399/06/310مانده در 

 177,104,953,106 952,220,671 15,058,921,916 53,915,500,519 1399/06/31107,178,310,000مبلغ دفتری در 

 171,340,569,874 1,583,252,335 6,165,126,237 56,413,881,302 1398/06/31107,178,310,000مبلغ دفتری در 

 جمع تجهیزات اداری اثاثه و منصوبات ساختمان و تاسیسات

 ریال ریال ریال ریال

:بهای تمام شده  

 20,731,757,267 647,250,900 847,205,361 1397/06/3119,237,301,006مانده در 

 101,100,000 21,100,000 80,000,000 0افزایش

 20,832,857,267 668,350,900 927,205,361 1398/06/3119,237,301,006مانده در 

 3,145,000 3,145,000افزایش

 20,836,002,267 668,350,900 930,350,361 1399/06/3119,237,301,006مانده در 

:استهالک انباشته 

 2,183,875,165 293,931,367 348,716,461 1397/06/311,541,227,337مانده در 

 964,228,576 122,242,625 72,591,444 769,394,507استهالک

 3,148,103,741 416,173,992 421,307,905 1398/06/312,310,621,844مانده در 

 946,248,171 120,418,250 56,337,881 769,492,040استهالک

 4,094,351,912 536,592,242 477,645,786 1399/06/313,080,113,884مانده در 

 16,741,650,355 131,758,658 452,704,575 1399/06/3116,157,187,122مبلغ دفتری در 

 17,684,753,526 252,176,908 505,897,456 1398/06/3116,926,679,162مبلغ دفتری در 

 و SURFACEافزایش در دارایی های گروه از بابت تغییر رویکرد مرکز آموزش حسابداران خبره به برگزاری کالس ها بصورت آنالین عمدتا بابت خرید تبلت و لپ تاپ و دوربین عکاسی و - 13-4

.همچنین بخشی از افزایش نیز مربوط به خرید سرور جهت بخش مالی می باشد. سایر تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری کالس های انالین و حضوری انالین و استودیو فیلمبرداری می باشد 
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. میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای می باشند13.498میلیون ریال و دارایی های ثابت انجمن تا مبلغ 125.599دارایی های ثابت گروه تا مبلغ - 13-3

انجمن حسابداران خبره ایران

انجمن- 13-2

گروه-13-1

دارایی های ثابت مشهود- 13

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 



 جمعنرم افزارها  حق امتیازها

 ریالریال  ریال

:بهای تمام شده  

 399,000,000                 331,300,000               67,700,000           1397/06/31مانده در 

 54,000,000                   54,000,000                 -                          افزایش

 453,000,000                 385,300,000               67,700,000           1398/06/31مانده در 

 241,910,000                 221,200,000               20,710,000           افزایش

 694,910,000                 606,500,000                88,410,000           1399/06/31مانده در 

:استهالک انیاشته 

 133,800,950                 133,800,950               -                          1397/06/31مانده در 

 44,070,000                   44,070,000                 -                          استهالک

 177,870,950                 177,870,950               -                          1398/06/31مانده در 

 51,087,211                   51,087,211                 -                          استهالک

 228,958,161                 228,958,161               -                          1399/06/31مانده در 

 465,951,839                  377,541,839               88,410,000             1399/06/31مبلغ دفتری در 

 275,129,050                   207,429,050                 67,700,000             1398/06/31مبلغ دفتری در 

 جمعنرم افزارها  حق امتیازها

 ریالریال  ریال

:بهای تمام شده  

 85,545,000                   36,250,000                 49,295,000           1397/06/31مانده در 

   -                                 -                                -                          افزایش

 85,545,000                   36,250,000                 49,295,000           1398/06/31مانده در 

 25,000,000                   25,000,000                افزایش

 110,545,000                 61,250,000                 49,295,000           1399/06/31مانده در 

:استهالک انباشته 

   -                                 -                                -                          1397/06/31مانده در 

   -                                 -                                -                          استهالک

   -                                 -                                -                          1398/06/31مانده در 

استهالک

   -                                 -                                -                          1399/06/31مانده در 

 110,545,000                     61,250,000                     49,295,000            1399/06/31مبلغ دفتری در 

 85,545,000                     36,250,000                    49,295,000            1398/06/31مبلغ دفتری در 

انجمن- 14-2
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انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

دارایی های نامشهود- 14

گروه- 14-1



1399/06/311398/06/311399/06/311398/06/31یادداشت

ریالریالریالریال

15-1                         -                            -   20,400,000 10,220,400,000 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

100,000 100,000 100,000 100,000 

30,100,000 30,100,000 50,500,000 10,250,500,000 

1399/06/311398/06/31

ریالریال

5,000,000 85,000,000 

60,000,000 30,000,000 

0 24,196,981 

32,614,600 73,816,600 

97,614,600 213,013,581 

1399/06/311398/06/311399/06/311398/06/31

ریالریالریالریال

482,020,687 998,985,687 482,020,687 998,985,687 

25,000,000 27,000,000 25,000,000 27,000,000 

3,886,000 3,886,000 3,886,000 3,886,000 

510,906,687 1,029,871,687 510,906,687 1,029,871,687 

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

پیش پرداخت ها- 16

سرمایه گذاری های بلندمدت- 15

انجمنگروه

ماهنامه حسابدار

سهام شرکت تعاونی مطبوعات

سهم الشرکه در مرکز آموزش حسابداران خبره

سپرده های بلندمدت نزد بانك ملی

مهران نظری

محمد زمانی

مجید انتظار

مرکز آموزش حسابدران خبره در سال مالی مورد گزارش به موجب تصمیم مجمع .  درصد است51به میزان  (PACT)سهم الشرکه انجمن در مرکز آموزش حسابداران خبره - 15-1

 میلیارد ریال نموده است و طی صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق 20  ابتدا نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد درآمد بر هزینه به مبلغ 1399/02/24عمومی فوق العاده مورخ 

.اقدام به کاهش سرمایه نمود ( میلیارد ریال10/2سهم انجمن حسابداران خبره  ) میلیارد ریال  20 با پرداخت 1399/02/25العاده در مورخ 

گروه

.موجودی کاالهای فرهنگی که در دفتر انجمن نگهداری می شوند فاقد پوشش بیمه ای است - 17 - 1

20 

سایر پیش پرداخت ها

گروه

موجودی کاالهای فرهنگی- 17

انجمن

موجودی کتاب

نوار و لوح فشرده همایش ها



دریافتنی های گروه- 18-1-1

31 / 06/ 1398

خالصخالصکاهش ارزشمانده

ریالریالریالریالتجاری

 12,888,875,001 11,183,352,303(736,390,000) 11,919,742,303اسناد دریافتنی دوره های آموزشی بلند مدت

حسابهای دریافتنی

 14,026,806,260 8,139,582,692(1,995,491,586) 10,135,074,278شرکت ها و سازمان ها

 373,904,519   -                                     -                                   -                                دانشجویان

 45,086,998   -                                     -                                   -                                عباس شجاعی

 1,320,328,545 465,422,947(1,550,000,000) 2,015,422,947مشتریان آگهی مجله

 115,855,000 115,855,000 115,855,000شرکت کنندگان همایش

 15,881,981,322 8,720,860,639(3,545,491,586) 12,266,352,225جمع حساب های دریافتنی

 28,770,856,323 19,904,212,942(4,281,881,586) 24,186,094,528جمع

(16,742,923,137)(12,175,560,727)   -                                (12,175,560,727)( 25یادداشت   )تهاتر حسابها و اسناد دریافتنی با پیش دریافت ها 

12,010,533,801 (4,281,881,586)7,728,652,215 12,027,933,186 

سایردریافتنی

 3,385,417,946 3,940,652,343 3,940,652,343(عمدتاً وام پرسنل)کارکنان 

 2,935,078,040 35,678,040 35,678,040اسناد دریافتنی

 160,640,395 75,259,840 75,259,840سود سهام و اوراق مشارکت دریافتنی

 70,399,140 265,730,806 265,730,806بیمه تکمیلی

 32,337,000 32,337,000 32,337,000شرکت نشر گستر

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

 1,708,169,087 1,072,221,287 1,072,221,287سپرده های دریافتنی

 2,700,000 2,700,000 2,700,000اتاق بازرگانی

 359,175,551 485,256,817 485,256,817سایر اقالم

5,929,186,133                                 -   5,929,186,133 8,673,267,159 

17,939,719,934 (4,281,881,586)13,657,838,348 20,701,200,345 

دریافتنی های انجمن- 18-1-2

31 / 06/ 1398

خالصخالصکاهش ارزشمانده

ریالریالریالریالتجاری

:حسابهای دریافتنی 

 582,957,872   -                                     -                                   -                                مرکز آموزش حسابداران خبره

 1,407,222,947 465,422,947(1,550,000,000) 2,015,422,947مشتریان آگهی مجله

 115,855,000 115,855,000 115,855,000شرکت کنندگان همایش

 2,106,035,819 581,277,947(1,550,000,000) 2,131,277,947جمع حساب های دریافتنی

سایر دریافتنی

 1,809,585,716 1,773,592,619   -                                 1,773,592,619(عمدتاً وام پرسنل)کارکنان 

 140,078,040 35,678,040   -                                 35,678,040اسناد دریافتنی

 160,640,395 75,259,840   -                                 75,259,840سود سهام و اوراق مشارکت دریافتنی

 32,337,000 32,337,000   -                                 32,337,000شرکت نشر گستر

 332,610,586 425,774,161   -                                 425,774,161سایر اقالم

2,342,641,660                                 -   2,342,641,660 2,475,251,737 

4,473,919,607 (1,550,000,000)2,923,919,607 4,581,287,556 

21 

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

دریافتنی های تجاری وسایر دریافتنی ها - 18

31 / 06 / 1399

31 / 06 / 1399



1398 /06 / 139931 / 06 / 139831 /06 / 139931 / 06 / 31یادداشت

ریالریالریالریال

 1,745,709,023 192,414,530 30,245,709,023 126,692,414,530-19سپرده های بانکی

29,246,277,511392,806,4339,246,277,511392,806,433-19سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار

35,938,692,041 30,638,515,456 9,438,692,041 2,138,515,456 

1398 /06 / 139931 / 06 / 31نرخ سودصندوق/ نام شعبهنام بانك

ریالریال:انجمن

 1,173,000,000                    -                                   %20صندوق فراز اندیش نوینبانك سامان

 398,766,830                     28,131,440                     %18بنیادبانك سینا

 89,744,364                         -                                   %15مرکزی بانك سامان

 54,007,753                      96,426,561                      %10مرکزی بانك سامان

 5,414,888                        59,321,623                      %10بنیاد بانك سینا

 24,775,188                      8,534,906                       %10جمع 

                    192,414,530                  1,745,709,023 

 28,500,000,000                26,500,000,000               سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

 28,500,000,000                26,500,000,000               جمع مرکز آموزش

 30,245,709,023                26,692,414,530               جمع گروه

31 / 06/ 1398

خالصخالص ارزش فروشبهای تمام شدهواحد صندوق/ تعداد سهام 

ریالریالریال

22,274-                             -                                3,161,700

1,136-                             -                                2,836,006

39,541-                             -                                60,548,660

5,590-                             -                                2,766,796

45,305-                             -                                19,901,968

62,784-                             -                                125,902,847

33,062-                             -                                28,546,037

60,000-                             -                                26,460,000

33,999-                             -                                42,261,842

73,393-                             -                                58,714,522

2-                             -                                3,106

8,748-                             -                                21,702,949

23,000745,426,786463,910,000-                                

75260,200342,000-                                

25,000449,391,548294,750,000-                                

15,000557,575,200379,950,000-                                

16101,164228,432-                                

501,204,3581,770,600-                                

1611,680,6112,271,710-                                

1060,214602,080-                                

781,448,2382,336,022-                                

8641,517,6092,203,200-                                

25,000517,413,536459,500,000-                                

20,000610,256,896573,800,000-                                

3,500435,646,134404,565,000-                                

3,500681,714,867690,060,000-                                

273,933,375,9034,116,244,635-                                

7,9481,997,403,9321,853,743,832                                   -   

9,934,477,1969,246,277,511392,806,433

(688,199,685)                                       -   

9,246,277,511392,806,433

کاهش ارزش

پتروشیمی پردیس

تامین سرمایه امین 

صندوق مالی دارا یکم 

صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده

صندوق سرمایه گذاری امید توسعه 

لیزینگ پارسیان 

تامین سرمایه بانك ملت

پتروشیمی شازند

مسیر برق گیالن 

پتروشیمی ارومیه 

31/ 06 /1399

افست 

سیمان تهران 

سیمان فارس خوزستان 

سرمایه گذاری ملت 

22 

بانك کارآفرین 

سرمایه گذاری ملی ایران

بانك سینا 

سرمایه گذاری توسعه ملی 

توسعه عمران امید

مخابرات 

توزیع غذای فدک دنا 

نفت وگاز پتروشیمی تامین

گسترش نفت وگاز پارسیان 

سایپا 

جمع

سیمان سپاهان 

کمباین سازی 

:مرکز آموزش

:جزئیات اطالعات این سهام به شرح زیر است.  سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار تماماً مربوط به انجمن و تماماً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است-19-2

بهنوش ایران

نام شرکت

پیوند برق وانرژی گستر پارس

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

:سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت انجمن نزد بانك ها و صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیك می شود- 19-1

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت -19

 انجمنگروه



31 / 06 / 139931 / 06/ 139831 / 06 / 139931 / 06/ 1398

ریالریالریالریال

11,242,499,641 4,863,712,603 200,376,255 335,600,176 

0 35,000,000 0 0 

11,242,499,641 4,898,712,603 200,376,255 335,600,176 

31 / 06 / 139931 / 06/ 1398

ریالریال

9,819,600,000 9,819,600,000 

52,298,812,130 56,265,073,550 

62,118,412,130 66,084,673,550 

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

ریالریالریال

10,943,052,1788,589,981,369 5,794,219,760 4,336,853,040 

(842,785,457)(1,018,250,269)(688,475,068)(55,683,290)

4,458,860,9793,371,321,078 1,938,543,031 1,513,050,010 

14,559,127,700 10,943,052,178 7,044,287,723 5,794,219,760 

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

منظور شده طی سال

مانده در پایان سال

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان - 22

ریال

گروه

موجودی صندوق و تنخواه گردان

موجودی نقد- 20

گروه

موجودی نزد بانکها

23 

سهم از سرمایه

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

انجمن

سهم از مازاد انباشته

منافع فاقد حق کنترل- 21

انجمن



1399/06/311398/06/311399/06/311398/06/31یادداشت

ریالریالریالریال

   -                          -                        1,089,595,811 11,922,591,405-23پرداختنی های تجاری

 2,822,109,824 2,432,571,543 6,907,680,499 28,062,566,146-23سایر پرداختنی ها

9,985,157,551 7,997,276,310 2,432,571,543 2,822,109,824 

1399/06/311398/06/31

ریالریال

825,182,260 197,790,000 

50,614,000 50,614,000 

1,046,795,145 841,191,811 

1,922,591,405 1,089,595,811 

1399/06/311398/06/311399/06/311398/06/31یادداشت

ریالریالریالریال

23-2-14,285,828,8044,495,377,556 716,051,252 1,810,102,487 

23-2-21,497,308,8971,012,007,337 1,497,308,897 1,012,007,337 

1,313,600,000800,166,667                       -                          -   

   -                                              -   219,211,394                       -   

965,828,445600,128,939                        -                          -   

8,062,566,146 6,907,680,499 2,432,571,543 2,822,109,824 

:پرداختنی های تجاری که تماماً به مرکز آموزش تعلق دارد به شرح زیر است - 23 - 1

:پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها - 23

پاداش پرداختنی به کارکنان

بیمه و مالیات تکلیفی

هزینه های پرداختنی

انجمن

اسناد پرداختنی

انجمن

24 

گروه

:سایر پرداختنی ها  به شرح زیر است - 25 - 2

سایر اقالم

.باشد هزینه های پرداختنی عمدتاً مربوط به بیمه تامین اجتماعی، هزینه های کاغذ، چاپ و توزیع و ذخیره حق عضویت ایفك می-23-2-2

مبلغ فوق عمدتاً بابت مالیات و بیمه شهریور ماه کارکنان و بیمه اساتید و سایر مالیاتهای تکلیفی مرکز آموزش و انجمن می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش  - 23- 2- 1

.در موعد مقرر پرداخت شده است

حق الزحمه اساتید

مرکز آموزش حسابداران خبره

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

گروه

سایر

گروه



وضعیت مالیاتی -24-1

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

ریالریال

7,685,492,087 4,567,819,966 

1,525,345,743 6,535,272,121 

0 677,659,434 

(7,035,273,879)(4,095,259,434)

2,175,563,951 7,685,492,087 

1398/06/311399/06/311398/06/31یادداشت

ریالریالریال

25-162,020,764,240                             -                        -   

25-12,106,929,589                             -                        -   

25-21,960,675,000 1,870,000,000 1,960,675,000 

2,980,496,797                             -                        -   

   -                             40,000,000                      -   

55,940,000 20,100,000 55,940,000 

69,124,805,626 1,930,100,000 2,016,615,000 

18-1(16,742,923,137)                            -                        -   

52,381,882,489 1,930,100,000 2,016,615,000 

حق عضویت

ریال

67,007,206,728 

1,870,000,000 

دوره های آموزشی بلند مدت و تخصصی 

کوتاه مدت

مانده ذخیره در ابتدای سال

ذخیره مالیات سال

تعدیل ذخیره طی سال

تادیه شده

مانده ذخیره در پایان سال

انجمن

:به شرح زیراست  (تماماً متعلق به مرکز آموزش)خالصه وضعیت مالیاتی گروه  - 24-1-3

مالیات پرداختنی-  24

، کلیه منابع درآمدهای عملیاتی (1394 تیر 31اصالحیه مصوب )ذیل آن  (1) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 139ماده  (ل)و  (ک)، (ی)به موجب بندهای - 24-1-1

انجمن شامل حق عضویت اعضاء، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و درآمد حاصل از دوره های آموزشی، سمینارها و انتشار مجله که سازمان امور مالیاتی بر درآمد 

.در سال جاری ناظر سازمان امور مالیاتی جهت قسمت اخیر تعیین و مراتب به انجمن اعالم شده است. و هزینه آنها نظارت دارد از پرداخت مالیات معاف است

. معافیت مذکور مورد تایید مقامات مالیاتی قرار گرفته است1397/06/31بابت عملکرد انجمن تا پایان سال مالی منتهی به - 24-1-2

.مربوط به آن بخش از مبالغ دریافتی از بابت حق عضویت اعضا است که مربوط به سال مالی آینده میباشد  - 25-2

.نام شده در مرکز آموزش است که در سال مالی آینده برگزار خواهند شد های آموزشی ثبت مربوط به آن بخش از دوره - 25-1

57,579,609 

69,319,132,826 

آبونمان مجله حسابدار

79,182,767,455 

20,100,000 

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریور ماه 31سال مالی منتهی به 

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

گروه

گروه

پیش دریافت ها- 25

پیش دریافت دوره های آموزشی 

اختصاصی سازمانی

1399/06/31

25 

 7,875,955,020دانشجویان مرکز آموزش

های  تهاتر پیش دریافتها با دریافتنی

40,000,000 

(12,175,560,727)

آگهی در وبگاه مجله حسابدار



نقد حاصل از عملیات- 26

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31

سال مالی منتهی به 

1399/06/31

سال مالی منتهی به 

1398/06/31
ریالریالریالریال

(6,083,819,471)(6,903,498,138) 20,899,011,185         5,002,090,800         خالص (کسری  )مازاد 

تعدیالت

   -                                       -                             7,212,931,555 1,525,345,743هزینه مالیات بر درآمد

   -                                       -                             1,361,095,941   -                           هزینه مالی

(487,832,492)(86,100,075)(2,007,234,098)(7,415,651,785)سود سپرده بانکی

   -                                     688,199,685   -                             688,199,685هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

   -                                    (3,591,516,100)   -                            (3,591,516,100)سود وزیان فروش سرمایه گذاری

(19,536,145)(15,000,000)(19,536,145)(15,000,000)سود سهام

 964,228,576 946,248,171 3,802,992,983 4,581,578,679استهالک داراییها غیر تجاری

 1,457,366,720 1,250,067,963 2,353,070,809 3,616,075,522خالص افزایش ذخیره بازخرید سنوات کارکنان

(610,968,256)12,703,321,045 (808,100,356)1,914,226,659 

 395,117,470 1,657,367,949 9,446,796,343 7,043,361,997کاهش حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی

(217,890,000) 518,965,000(217,890,000) 518,965,000موجودی مواد و کاال (افزایش) کاهش 

   -                                       -                             421,315,250 115,398,981کاهش پیش پرداخت ها

 54,412,724(389,538,281) 1,491,448,897 1,987,881,241حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی (کاهش)افزایش 

(453,989,500)(86,515,000) 7,306,249,975 14,625,324,239پیش دریافت ها (کاهش )افزایش 

(4,391,942,118)(6,011,318,826) 52,050,252,695 28,682,054,002نقد حاصل از عملیات

1399 شهریورماه 31سال مالی منتهی به 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

انجمن حسابداران خبره ایران
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انجمنگروه



مدیریت سرمایه- 27-1

1399/06/311398/06/311399/06/311398/06/31

ریالریالریالریال

 10,632,944,584 11,406,959,266 68,064,650,886 79,167,928,230جمع بدهی

(335,600,176)(200,376,255)(4,898,712,603)(11,242,499,641)موجودی نقد

 10,297,344,408 11,206,583,011 63,165,938,283 67,925,428,589خالص بدهی

 25,473,128,817 20,080,145,679 150,119,409,532 145,321,500,332حقوق مالکانه

%40%56%42%47(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه  

انجمنگروه

مدیریت ریسك اعتباری- 27-2

این واحدها بر ریسك ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کنند تا آسیب پذیری از. مدیریت ریسك گروه و انجمن در واحدهای مالی انجمن و مرکز کنترل می شود

ریسك های گروه و انجمن. این واحدها به صورت منظم به شورای عالی انجمن و شورای مدیریت مرکز در این ارتباط گزارش می دهند.  ریسك ها را کاهش دهند

انجمن و مرکز به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسك ها از طریق نظارت مستمر بر رعایت سیاست ها، آیین نامه ها و.  شامل ریسك اعتباری و ریسك نقدینگی است

. محدودیت های آسیب پذیری انجمن و مرکز هستند

27 

بخش اعظم دریافتنی های تجاری گروه شامل تعداد زیادی از . گروه و انجمن تنها با اشخاصی به صورت اعتباری معامله می کنند که سابقه اعتباری خوبی داشته باشند

با عنایت به آیین نامه های آموزشی مرکز شهریه دوره های کوتاه مدت به صورت نقدی و در زمان ثبت نام. اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات آموزشی مرکز است

شهریه دوره های بلندمدت نیز مطابق آیین نامه و از طریق اخذ وثیقه یا اسناد دریافتنی معتبر دریافت می شود و از این راه ریسك های اعتباری آن.  دریافت می شود

در صورت پرداخت نشدن به موقع شهریه و برگشت چك دانش پذیران، برای. مطابق آیین نامه مذکور وجه ثبت نام در موعد مقرر دریافت می شود.  کاهش داده می شود

از این رو، .  دوره های کوتاه مدت از صدور گواهینامه خودداری و برای دوره های بلندمدت از شرکت دانش پذیر در ادامه دوره و امتحان ممانعت به عمل آورده می شود

.مرکز آسیب پذیری ریسك اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یك از طرف های قرارداد ندارد

انجمن حقوق مالکانه خود و مرکز را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از راه بهینه سازی تعادل بدهی و حقوق مالکانه، 

استراتژی کلی گروه و انجمن از سال. ساختار حقوق مالکانه گروه و انجمن از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. قادربه تداوم فعالیت خواهد بود

.گروه و انجمن در معرض هیچ گونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از گروه و انجمن نیستند. بدون تغییر باقی مانده است1398 

انجمن یك نسبت اهرمی هدف به میزان . شورای عالی انجمن و شورای مدیریت مرکز ساختار سرمایه انجمن و مرکز را شش ماه یکبار بررسی می کنند

.دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است% 100کمتر از 

گروه و انجمن یك نسبت اهرمی هدف. به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسك های مرتبط با هر طبقه از سرمایه مدنظر قرار داده می شود

 شهریور31نسبت اهرمی گروه و انجمن در تاریخ . دارند که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است% 100 به میزان کمتر از 

. درصد زیر محدوده هدف قرار داشت56 با نرخ 1399  نسبت اهرمی- 27-1-1

:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است 

اهداف مدیریت ریسك مالی- 27-1-2

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1399 شهریورماه 31سال مالی منتهی به 

مدیریت سرمایه و ریسك گروه- 27



. را می توان یکی از مهم ترین عوامل رکود اقتصاد جهانی و نوسان سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات دانست19-دنیاگیری ویروس کرونا و بیماری کووید

طی این دوران، شماری از بنگاه های اقتصادی دچار رکود و ورشکستگی و برخی دیگر.  البته پیامدهای این پدیده بر تمام فعالیت های اقتصادی یکسان نیست

با این حال، در انجمن با تمرکز بر وصول حق عضویت های. این بحران جهانی بر فعالیت های عملیاتی گروه و انجمن نیز تاثیر داشته است.  نیز رونق یافتند

 معوق، پذیرش اعضای جدید، کاهش هزینه ها و تعدیل نیروی انسانی، و در مرکز با تغییر در نحوه برگزاری دوره های آموزشی از حضوری به غیرحضوری

با توجه به سیاست های کالن دولت مبنی بر . ، از ریسك این پدیده جهانی به میزان بااهمیتی کاسته شده است(حضوری و غیرحضوری)و ترکیبی  (برخط) 

دایر بودن بنگاه های اقتصادی نیز انتظار می رود گروه و انجمن در زمان شیوع موج های بعدی این ویروس و بیماری ناشی از آن بتواند به سالمت از این 

.بحران عبور کنند

19-مدیریت ریسك دنیاگیری ویروس کرونا و بیماری کووید- 27-4

وضعیت ارزی- 28

مدیریت ریسك نقدینگی- 27-3

انجمن برای مدیریت ریسك نقدینگی، یك چارچوب ریسك نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی

ریسك نقدینگی انجمن که عمدتا مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های جاری دبیرخانه است از راه دریافت حق عضویت اعضاء به .  تعیین کرده است

مرکز نیز ریسك نقدینگی خود را که عمدتا مربوط به پرداخت حق التدریس مدرسان دوره های آموزشی است، از راه دریافت وجوه. صورت نقدی کاهش داده می شود

در دوران شیوع ویروس کرونا، با تغییر سیاست آموزشی مرکز از دوره های .  شهریه در هنگام ثبت نام دانش پذیران و پیش از برگزاری دوره ها کاهش داده است

، و همچنین نگهداری سپرده کافی، مرکز توانسته است نقدینگی الزم برای(حضوری و غیرحضوری)و دوره های ترکیبی  (برخط)حضوری به دوره های غیرحضوری 

 تکافوی سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیالتی را نیز تامین کند و از راه نظارت مستمر برجریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع 

سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، حتی در دوران اعمال محدودیت های اجتماعی و تعطیلی دوره های آموزشی حضوری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ریسك

. نقدینگی خود را مدیریت می کند

28 

.گروه و انجمن در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد دارایی و بدهی ارزی بوده اند



معامالت با اشخاص وابسته- 29

مبلغ معاملهشرح معاملهنوع وابستگینام
 (بدهی )خالص طلب 

1399/06/31

 (بدهی )خالص طلب 

1398/06/31

ریالریالریال

0 0 210,000,000 بابت حق التدریسعضو سابق شورامنصور شمس احمدی

(18,270,000)(270,000)108,800,000 بابت حق التدریسعضو سابق شورامحمد مهدی مرادزاده فرد

0 0 1,221,400,000 بابت حق التدریسمدیر اجرایی مرکز آموزشمحسن غالمرضایی

(20,629,000)(20,629,000)195,000,000 بابت حق التدریسعضو شورای انجمنسید محمد باقرآبادی

 1,735,200,000(20,899,000)(38,899,000)

مبلغ معاملهشرح معاملهنوع وابستگینام
 (بدهی )خالص طلب 

1399/06/31

 (بدهی )خالص طلب 

1398/06/31

ریالریال

53,600,000 درج آگهی در مجله حسابدار

100,000,000 اجاره غرفه

تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی- 30

1399/06/311398/06/31

ریالریال

 1,490,000,000         1,490,000,000              اسناد انتظامی نزد دانشگاههای علوم پزشکی

 294,500,000            294,500,000                 بانك شهر

 37,648,000              37,648,000                   سایر

 1,822,148,000         1,822,148,000              جمع

:به شرح زیر است  (تماماٌ متعلق به مرکز آموزش) اصالحیه قانون تجارت می باشد و اسناد انتظامی گروه 235گروه و انجمن فاقد تعهدات موضوع ماده  -  30-2

واحد فرعی

.به استثنای معامالت مرکز آموزش با اساتید برای برگزاری دوره های آموزشی که در روال عادی معامالت بوده و سایر معامالت مذکور در چارچوب روابط خاص با اشخاص وابسته صورت گرفته است - 29- 3

ریال

29 

700,000,000  سهم انجمن از کالسهای حسابدار رسمی30%(PACT)مرکز آموزش حسابداران خبره 

.رویدادی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا یا تعدیل اقالم صورتهای مالی باشد، به وقوع نپیوسته است

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی- 31

:معامالت و مانده حساب انجمن با اشخاص وابسته انجمن طی سال مورد  گزارش-29-2

گروه

.گروه و انجمن در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد - 30-1

انجمن حسابداران خبره ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1399 شهریورماه 31سال مالی منتهی به 

(219,211,394) 582,957,872

:معامالت و مانده حساب  گروه با  اشخاص وابسته گروه طی سال  مورد گزارش - 29-1
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