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صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

انجمن حسابداران خبره ایران
w w w . i i c a . i r

(تجدید ارائهشده)

ترازنامه تلفیقی

یادداشت

1394/06/31
ریال

داراییها

داراییهای جاری

1393/06/31
ریال

موجودی نقد ..............................................................................................
سرمايهگذاریهای كوتاه مدت ....................................................................
حسابها و اسناد دريافتنی تجاری ............................................................
ساير حساب ها و اسناد دريافتنی ................................................................
موجودی كاالهای فرهنگی .......................................................................
پرداخت ها ..........................................................................................


پیش

5
6
7
8
9
10

10,389,264,271
7,174,988,391
1,843,180,222
4,213,586,655
738,756,316
14,540,375

24,374,316,230

13,523,541,354

دارايی های ثابت مشهود .............................................................................
دارايیهای نامشهود ...................................................................................

سرمايهگذاری های بلندمدت .......................................................................
ساير دارايیها .............................................................................................

11
12
13
14

9,914,387,625
56,295,000
25,530,100,000
0

9,569,180,569
56,295,000
22,030,100,000
71,479,297

جمع داراییهای جاری ..............................................................................

داراییهای غير جاری

جمع داراییهای غير جاری .....................................................
جمع داراییها ....................................................................

1,278,208,899
6,407,518,379
1,660,273,723
3,650,456,053
486,684,300
40,400,000

35,500,782,625

31,727,054,866

59,875,098,855

45,250,596,220

بدهیها و مازاد انباشته

بدهیهای جاری

حسابهای پرداختنی تجاری ........................................................................
ساير حسابها و اسناد پرداختنی ................................................................
ذخیره مالیات ..............................................................................................
پیشدريافت ها ............................................................................................

15
16
17
18

780,821,425
1,943,240,267
1,999,736,926
16,188,993,599

20,912,792,217

17,271,619,822

ذخیره مزايای پايان خدمت كاركنان ..........................................................

19

3,250,294,168

2,167,691,457

20

بدهیهای جاری .............................................................

جمع
بدهیهای غير جاری

990,950,912
1,923,491,343
2,249,727,782
12,107,449,785

جمع بدهیهای غير جاری ......................................................
جمع بدهیها .........................................................................

3,250,294,168

2,167,691,457

24,163,086,385

19,439,311,279

مازاد انباشته انجمن ....................................................................................
سهم اقلیت از خالص دارايیها ...................................................................

23,697,485,738
12,014,526,732

18,353,999,790
7,457,285,151

حقوق مازاد

جمع حقوق مازاد ...................................................................
بدهیها و حقوق مازاد .............................................

جمع

35,712,012,470
59,875,098,855

25,811,284,941
45,250,596,220

یادداشتهای توضيحی پيوست جزء جداییناپذیر صورتهای مالی هستند.
www.iica.ir
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صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

انجمن حسابداران خبره ایران
w w w . i i c a . i r

صورت درآمدها و هزینههای تلفیقی
حق عضويت ,وروديه و كمكهای اعضاء
هزينههای ارائه خدمات به اعضاء

یادداشت
ریال

21
22

3,428,580,000
)(4,450,222,399

مازاد (کسری) ارائه خدمات به اعضاء

درآمد دورههای آموزشی
هزينه دورههای آموزشی

سال مالی منتهی به

(تجدید ارائهشده)

1394/06/31

1393/06/31

ریال

()1,021,642,399
23
24

27,270,241,736
()22,002,757,683

ریال

3,592,660,000
)(3,456,604,848
136,055,152

18,849,474,217
)(17,469,176,124
5,267,484,053

1,380,298,093

مازاد (کسری) حاصل از ماهنامه حسابدار

25

)(377,054,871

57,698,135

مازاد (کسری) سمينارها

26

410,841,895

)(190,086,713

4,279,628,678

1,383,964,667

6,897,944,168

4,777,606,771

مازاد قبل از ماليات

11,177,572,846

6,161,571,438

فعالیتهای غیر معاف

مالیات

()1,276,845,317

)(1,214,513,722

مازاد خالص

9,900,727,529

4,947,057,716

سهم اقليت از مازاد خالص دوره

4,557,241,582

1,807,304,577

مازاد (کسری) حاصل از دورههای آموزشی

مازاد (کسری) عملياتی

ساير درآمدهای غیر عملیاتی

27

صورت تغييرات در مازاد انباشته تلفيقی
مازاد خالص
مازاد انباشته ابتدای سال
تعديالت سنواتی
مازاد انباشته ابتدای سال  -تعديل شده

25,791,684,941

4,947,057,716
21,075,063,734
)(230,436,509
20,844,627,225

9,900,727,529

مازاد انباشته در پایان سال

35,692,412,470

25,791,684,941

سهم اقليت از مازاد انباشته

11,994,926,732

7,437,685,151

28

26,879,910,805
)(1,088,225,864

هزینههای جامع تلفیقی محدود به مازاد خالص و تعدیالت سنواتی است؛ بنابراین،

تشکیلدهنده درآمدها و

آنجا که اجزای
از 
هزینههای جامع تلفیقی تهیه نشده است.

صورت درآمد و

یادداشتهای توضيحی پيوست جزء جداییناپذیر صورتهای مالی هستند.
www.iica.ir
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صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

انجمن حسابداران خبره ایران
w w w . i i c a . i r

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال مالی منتهی به
1394/06/31

یادداشت

ریال

فعاليتهای عملياتی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد فعاليتهای عملياتی

8,928,770,518

29

(تجدید ارائهشده)

1393/06/31
ریال

6,090,288,027

گذاریها و سود پرداختی بابت تامين مالی

بازده سرمایه

گذاریها

نقد دريافتی بابت سود سهام سرمايه
نقد دريافتی بابت سود سپردههای بانكی

35,336,471
6,862,986,497

گذاریها و سود تامين مالی

خالص جریان نقد بازده سرمایه

91,645,714
4,639,436,271
6,898,322,968

4,731,081,985

ماليات بر درآمد
فعاليتهای غير معاف

ماليات پرداختی بابت

()1,499,300,302

()290,960,570

فعاليتهای سرمایهگذاری

دارايیهای ثابت مشهود و نامشهود

وجوه پرداختی برای خريد
وجوه پرداختی برای تحصیل سرمايهگذاریها و سپردههای بانكی
گذاریهای بلندمدت

وجوه پرداختی برای تحصیل سرمايه
گذاریهای جاری


سرمايه
وجوه حاصل از فروش

)(700,944,800
)(22,533,749,037
0
7,830,000,000

)(949,267,800
)(767,470,012
)(3,500,000,000
0

خالص جریان نقد فعاليتهای سرمایهگذاری

)(5,216,737,812

)(15,404,693,837

خالص افزایش ( کاهش) وجه نقد طی دوره

9,111,055,372

)(4,874,284,395

مانده وجه نقد در آغاز دوره

1,278,208,899

6,152,493,294

مانده وجه نقد در پایان دوره

10,389,264,271

1,278,208,899

یادداشتهای توضيحی پيوست جزء جداییناپذیر صورتهای مالی هستند.
www.iica.ir
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صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به  31شهریور 1394
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انجمن حسابداران خبره ایران
ترازنامه

(تجدید ارائهشده)

یادداشت

1394/06/31

1393/06/31

ریال

ریال

داراییها
داراییهای جاری

موجودی نقد .............................................................................................. ......
سرمايهگذاریهای كوتاه مدت .........................................................................
ساير حساب ها و اسناد دريافتنی ......................................................................
موجودی كاالهای فرهنگی ............................................................................

5
6
8
9

جمع داراییهای جاری ........................................................................................

243,259,722
7,174,988,391
3,458,628,763
229,411,688

522,934,022
6,407,518,379
2,761,608,678
22,886,000

11,106,288,564

9,714,947,079

داراییهای غير جاری

دارايیهای ثابت مشهود ..................................................................................
دارايی های نامشهود ........................................................................................

سرمايهگذاریهای بلندمدت ............................................................................

11
12
13

جمع داراییهای غير جاری ..........................................................
جمع داراییها ..............................................................................

4,402,684,567
45,765,000
50,500,000

4,202,552,735
45,765,000
50,500,000

4,498,949,567

4,298,817,735

15,605,238,131

14,013,764,814

بدهیها و مازاد انباشته
بدهیهای جاری

ساير حسابها و اسناد پرداختنی .....................................................................
پیشدريافت ها .................................................................................................

16
18

بدهیهای جاری ......................................................................

جمع

946,187,328
1,887,085,000

1,500,820,099
806,080,900

2,833,272,328

2,306,900,999

بدهیهای غير جاری

ذخیره مزايای پايان خدمت كاركنان ...............................................................

جمع بدهیهای غير جاری ...............................................................
جمع بدهیها ....................................................................................
مازاد انباشته ..................................................................................................
بدهیها و حقوق مازاد .....................................................

جمع

19

1,558,995,644

1,094,128,161

1,558,995,644

1,094,128,161

4,392,267,972

3,401,029,160

11,212,970,159

10,612,735,654

15,605,238,131

14,013,764,814

یادداشتهای توضيحی پيوست جزء جداییناپذیر صورتهای مالی هستند.
www.iica.ir
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انجمن حسابداران خبره ایران
w w w . i i c a . i r

انجمن حسابداران خبره ایران
صورت درآمدها و هزینهها
حق عضويت ,وروديه و كمكهای اعضاء .................................
هزينههای ارائه خدمات به اعضاء ..............................................
مازاد (کسری) ارائه خدمات به اعضاء .................................
درآمد دورههای آموزشی ............................................................
هزينه دورههای آموزشی ...........................................................
مازاد (کسری) حاصل از دورههای آموزشی ........................
مازاد (کسری) حاصل از ماهنامه حسابدار ..........................
مازاد (کسری) سمينارها ........................................................

سال مالی منتهی به

یادداشت
ریال

1394/06/31
ریال

(تجدید ارائهشده)

1393/06/31
ریال

21

3,428,580,000
)(4,450,222,399

23

477,595,849
)(318,271,865

197,730,935
)(294,360,134

159,323,984

)(96,629,199

25

)(377,054,871

57,698,135

26

410,841,895

)(190,086,713

22

()1,021,642,399
24

3,592,660,000
)(3,456,604,848
136,055,152

فعاليتهای فرهنگی...............

مازاد (کسری) حاصل از

193,111,008

()229,017,777

مازاد (کسری) عملياتی ..................................................
ساير درآمدهای غیر عملیاتی .....................................................

()828,531,391

)(92,962,625

1,428,765,896

1,351,643,654

600,234,505

1,258,681,029

مازاد خالص .........................................................................

27

صورت تغييرات در مازاد انباشته
مازاد خالص ............................................................................
مازاد انباشته ابتدای سال .........................................................

600,234,505
10,612,735,654

1,258,681,029
9,354,054,625

مازاد انباشته در پایان سال .......................................

11,212,970,159

10,612,735,654

هزینههای جامع

هزینههای جامع محدود به مازاد خالص است؛ بنابراین ،صورت درآمد و

تشکیلدهنده درآمدها و

آنجا که اجزای
از 
تهیه نشده است.

یادداشتهای توضيحی پيوست جزء جداییناپذیر صورتهای مالی هستند.
www.iica.ir
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صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

انجمن حسابداران خبره ایران
w w w . i i c a . i r

انجمن حسابداران خبره ایران
صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به

یادداشت
ریال

فعاليتهای عملياتی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد فعاليتهای عملياتی

1394/06/31
ریال

()606,880,184

29

(تجدید ارائهشده)

1393/06/31
ریال

()614,533,437

گذاریها و سود پرداختی بابت تامين مالی

بازده سرمایه

گذاریها

نقد دريافتی بابت سود سهام سرمايه
نقد دريافتی بابت سود سپردههای بانكی

35,336,471
1,393,029,425

گذاریها و سود تامين مالی

خالص جریان نقد بازده سرمایه

91,645,714
1,259,590,940
1,428,365,896

1,351,236,654

فعاليتهای سرمایهگذاری

دارايیهای ثابت مشهود و نامشهود

وجوه پرداختی برای خريد
وجوه پرداختی برای تحصیل سرمايهگذاریها و سپردههای بانكی

)(90,990,000
)(533,749,037

)(333,690,000
)(767,470,012

خالص جریان نقد فعاليتهای سرمایهگذاری

()1,101,160,012

)(624,739,037

خالص افزایش ( کاهش) وجه نقد طی دوره

()279,674,300

111,964,180

مانده وجه نقد در آغاز دوره

522,934,022

410,969,842

مانده وجه نقد در پایان دوره

243,259,722

522,934,022

یادداشتهای توضيحی پيوست جزء جداییناپذیر صورتهای مالی هستند.
www.iica.ir
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انجمن حسابداران خبره ایران
w w w . i i c a . i r

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
یادداشت  :1درباره گروه

یادداشت  :1-1گروه
گروه شامل انجمن حسابداران خبره ايران ("انجمن") و مركز آموزش حسابداران خبره ("مرکز آموزش") است.
یادداشت  :1-2انجمن
انجمن حسابداران خبره ايران ( )IICAنخستین انجمن حسابداران حرفهای ايران است .انجمن در روز چهارشنبه 2 ,اسفند  21( 1351فوريه
 )1973با تشكیل مجمع عمومی اعضاء موسس ( 34نفر) به عنوان يك انجمن حرفهای غیر انتفاعی و غیر سیاسی بنیاد نهاده شد و كمتر از يك
سال و سه ماه بعد نیز در روز سهشنبه 24 ,ارديبهشت  14( 1353می  )1974زير شماره  1500در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی به ثبت
شناختهشده"

اقلیتهای دينی

انجمنهای اسالمی يا

انجمنهای سیاسی و صنفی و

جمعیتها و

رسید .پس از تصويب "قانون فعالیت احزاب,
( 7شهريور  )1360نیز پروانه فعالیت انجمن با تايید در كمیسیون ماده  10اين قانون توسط وزارت كشور صادر شد .از آن پس ,فعالیتهای
انجمن زير نظارت وزارت كشور و كمیسیون ماده  10قانون فعالیت احزاب و جمعیتها انجام میشود .انجمن همچنین نخستین و يكی از دو
انجمن حرفهای حسابداری ايران است كه در فدراسیون بینالمللی حسابداران ( )IFACعضويت دارد .هم اكنون ,انجمن با داشتن بیش از 7000
عضو از همه استانهای ايران بزرگترين و فراگیرترين تشكل ملّی حسابداران حرفهای در ايران به شمار میآيد.
یادداشت  :1-3اهداف انجمن
طبق ماده  3اساسنامه انجمن (مصوب  23تیر  )1393اهداف آن عبارتند از :الف) فراهم آوردن زمینه مشاركت همهجانبه تمامی افراد صالحیتدار
حرفهای در دنیا با توجه به اهداف ملی و با رعايت قانون اساسی جمهوری
در تعیین سرنوشت حرفه ,ب) استفاده از فنون و تجارب پیشرفته 
حرفهای برای اعضا و ديگر فعاالن
حرفهای اعضا و ديگر عالقهمندان ,پ) وضع رهنمودهای 
اسالمی ايران به منظور باالبردن سطح معلومات 
حرفهای و نظارت بر عملكرد اعضا ,ث) تقويت روحیه پژوهش و
حرفه با رعايت قوانین و مقررات جاری كشور ,ت) تدوين آيین رفتار و موازين 
تتبع و ابتكار در زمینههای علمی و عملی حرفه ,ج) بررسی و تالش برای حل مسائل و مشكالت مرتبط با حرفه در سطح كشور و ارائه
سازمانها در صورت درخواست ,چ) ايجاد

مشاورههای الزم به دولت و مراجع قانونگذاری و ديگر

پیشنهادهای مقتضی در اين زمینه و نیز ارائه
امكانات الزم برای برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و فنی بین اعضا ,ح) فراهم كردن امكانات آموزشی الزم در جهت ارتقای سطح
دورههای آموزشی و سمینارها ,خ) سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد
دانش افراد در حرفه و برگزاری 
حرفهای ,و ذ) كمك به ايجاد شرايط و امكانات كار برای اعضا
مملكت ,د) ايجاد زمینه مناسب برای حمايت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط 
به طور يكسان.

یادداشت  :1-4مرکز آموزش
مركز آموزش حسابداران خبره ( )PACTدر تاريخ  21بهمن  1383با مشاركت انجمن (دارنده  51درصد سرمايه) و دانشگاه صنعت نفت (دارنده 49
شركتها و موسسات غیر تجاری به شماره  17794به ثبت رسید .طبق

درصد سرمايه) به عنوان يك مركز آموزش غیرانتفاعی در اداره ثبت
بینالمللی
حرفهای 
دورههای 
اساسنامه ,مازاد درآمد و هزينه مركز آموزش بین موسسان قابل تقسیم نیست .موضوع فعالیت مركز آموزش اجرای 
دورههای تخصصی حسابداری حسابرسی و امور مالی است.
و 
یادداشت  :1-5نیروی انسانی
شمار كاركنان شاغل در گروه و انجمن در سالهای مالی منتهی به  31شهريور  1393و  1394به شرح زير بود:
1394
نفر
26

گروه

1393
نفر
26

1394
نفر
10

انجمن

1393
نفر
10
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یادداشت  :2مبنای تهیه صورتهای مالی

ارزشهای جاری نیز استفاده میشود.

صورتهای مالی گروه و انجمن بر مبنای بهای تمام شده تاريخی تهیه میشود .در موارد مقتضی از


یادداشت  :3مبنای تلفیق

تحققنیافته

ماندهها ,معامالت ,و سود و زيان
صورتهای مالی انجمن و مركز آموزش پس از حذف 

صورتهای مالی گروه حاصل تجمیع اقالم

درونگروهی است.

یادداشت  :4چکیده رویه های حسابداری مهم

یادداشت  :4-1ارزشگذاری موجودی کاالهای فرهنگی
میشوند .بهای تمام شده نیز به
موجودیهای كاغذ ,ماهنامه حسابدار ,و كتابها به اقل بهای تمام شده يا خالص ارزش فروش ارزشگذاری 

میشود.
روش نخستین صادره از نخستین وارده (فايفو) تعیین 
سرمایهگذاریها

یادداشت  :4-2ارزشگذاری

سريعالمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به اقل بهای تمام شده و خالص

گذاریهای كوتاهمدت


سرمايه
یادداشت :4-2-1
گذاریها ارزشگذاری میشوند.


سرمايه
ارزش فروش مجموع
گذاریها ارزشگذاری


سرمايه
گذاریهای كوتاهمدت به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر يك از


سرمايه
یادداشت  :4-2-2ديگر
میشوند.

گذاریها ارزشگذاری


سرمايه
گذاریهای بلندمدت به بهای تمام شده پس از كسر كاهش ارزش انباشته هر يك از


سرمايه
یادداشت :4-2-3
میشود.
سرمايهپذير) شناسايی 

گذاریهای بلندمدت هنگام تحقق (تصويب سود در مجمع عمومی عادی شركت


سرمايه
میشوند .درآمد

یادداشت  :4-3ارزشگذاری داراییهای ثابت مشهود

میشوند .مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث
حسابها ثبت 

دارايیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در

یادداشت :4-3-1
سرمايهای محسوب

میشود ,به عنوان مخارج
دارايیها 

افزايش قابل مالحظه در ظرفیت يا عمر مفید يا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی اين
میشود .هزينه نگهداری و تعمیر جزئی كه به منظور حفظ يا ترمیم منافع اقتصادی
دارايیها مستهلك 

باقیمانده اين
میشوند و طی عمر مفید 

هزينههای دوره جاری تلقی میشوند.

میشود هنگام وقوع به عنوان
مورد انتظار از استانداردهای عملكرد اولیه دارايی انجام 
یننامه استهالک
دارايیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی هر يك از آنها (و با در نظر گرفتن آي 

یادداشت  :4-3-2استهالک
میشود:
روشهای زير محاسبه 
نرخها و 
مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن  )1380و بر اساس 

موضوع ماده  151قانون
داراییهای ثابت مشهود
اثاثه
رایانه و تجهيزات رایانهای
ساختمان

نرخ استهالک
 10سال
 4سال
 7درصد

روش
خط مستقيم
خط مستقيم
نزولی

میگیرند ,هزينه استهالک از آغاز ماه
بهرهبرداری قرار 
میشوند و مورد 
دارايیهای ثابت مشهودی كه طی ماه تحصیل 

یادداشت  :4-3-3برای
بهرهبرداری به دلیل تعطیلی
استهالکپذير پس از آمادگی برای 

دارايیهای

ابها منظور میشود .در مواردی كه هر يك از
بعد محاسبه و در حس 
كار يا علل ديگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ,هزينه استهالک آن برای مدت ياد شده  30درصد نرخ استهالک جدول باال منظور
میشود.
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یادداشت  :4-4شناسایی درآمدها و هزینهها

پیشدريافت درآمد ثبت و
حقعضويت وصولی انجمن در هر سال مالی به عنوان درآمد دوره و مابقی آن به عنوان 
یادداشت  :4-4-1نیمی از 
گزارش میشوند.
هزينههای

هزينههای مستقیم و حصه سربار منظور شده از

دورههای آموزشی ,ماهنامه حسابدار ,و سمینارها شامل
هزينههای 

یادداشت :4-4-2
ارائه خدمات به اعضاء هستند.
یادداشت  :4-5ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
حسابها ثبت و گزارش

ذخیره مزايای پايان خدمت كاركنان بر مبنای يك ماه آخرين حقوق ثابت آنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در
میشود.

یادداشت  :4-6تسعیر ارز
میشوند .سود يا زيان تسعیر ارز به حساب سود و زيان دوره منظور
اقالم پولی ارزی به نرخ قابل دسترس ارز در تاريخ ترازنامه به ريال تسعیر 
میشوند.
میشود .اقالم غیر پولی ارزی كه به بهای تمام شده تاريخی ثبت میشوند با نرخ ارز رسمی در تاريخ انجام معامله تسعیر 


یادداشت  :5موجودی نقد
موجودی نزد بانكها
سپرده سرمايهگذاری كوتاهمدت

جمع

1394/06/31
ریال

3,461,214,364
6,928,049,907

جمع

896,055,774
382,153,125

10,389,264,271

کوتاهمدت
یادداشت  :6سرمایهگذاریهای 
سپردههای سرمايهگذاری نزد بانك
سهام شركتهای پذيرفتهشده در بورس يا
فرابورس (يادداشت)6-1

گروه

1394/06/31
ریال

1393/06/31
ریال

1,278,208,899

گروه

6,786,276,651
388,711,740

7,174,988,391

1393/06/31
ریال

6,019,764,639
387,753,740

6,407,518,379

انجمن

1394/06/31
ریال

217,591,600
25,668,122

1393/06/31
ریال

505,384,063
17,549,959

522,934,022

243,259,722

انجمن

1394/06/31
ریال

6,786,276,651
388,711,740

1393/06/31
ریال

6,019,764,639
387,753,740
6,407,518,379

7,174,988,391

یادداشت  :6-1سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس یا فرابورس
یادداشت  :6-1-1گردش سهام شركتهای پذيرفتهشده در بورس يا فرابورس به شرح زير بوده است:

مانده اول دوره
خريد طی دوره
بهای تمام شده
كاهش ارزش انباشته
جمع

1394/06/31
ریال

387,753,740
958,000
388,711,740
0

388,711,740

گروه

1393/06/31
ریال

382,592,740
5,161,000
387,753,740
0

387,753,740

انجمن

1394/06/31
ریال

387,753,740
958,000
388,711,740
0

1393/06/31
ریال

382,592,740
5,161,000
387,753,740
0

388,711,740

387,753,740
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یادداشت  :6-1-2گروهبندی سهام شركتهای پذيرفتهشده در بورس يا فرابورس به شرح زير است:
1394/06/31

بهای تمام شده
یادداشت

واسطهگری مالی

ساير محصوالت كانی غیر فلزی
ساخت ماشینآالت و تجهیزات (كمباينسازی)
محصوالت غذايی (بهنوش ايران)
وسايط نقلیه موتوری (سايپا)
انتشار ,چاپ و تكثیر (افست)

6-1-2-1
6-1-2-2

جمع

ریال

خالص ارزش
فروش
ریال

1393/06/31

بهای تمام شده
ریال

خالص ارزش
فروش
ریال

130,206,266
189,287,513
24,451,344
21,702,949
19,901,968
3,161,700

249,059,576
101,925,312
7,528,860
14,688,000
21,414,064
15,052,500

129,248,266
189,287,513
24,451,344
21,702,949
19,901,968
3,161,700

249,360,022
185,194,498
18,208,872
29,496,000
15,288,000
14,755,500

388,711,740

409,668,312

387,753,740

512,302,892

یادداشت  :6-1-2-1بانك كارآفرين ,بانك سینا ,سرمايهگذاری ملی ايران ,سرمايهگذاری ملت ,سرمايهگذاری توسعه ملی
یادداشت  :6-1-2-2سیمان فارس و خوزستان ,سیمان سپاهان ,سیمان تهران

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

یادداشت :7

حسابها و اسناد دريافتنی (تماماً متعلق به مركز آموزش حسابداران خبره) به شرح زير است:

1394/06/31
ذخيره مطالبات
مشکوکالوصول
ریال

گــروه
خالص

1393/06/31
خالص

ریال

ریال

6,314,315,998
()5,908,375,998

0
0

6,314,315,998
()5,908,375,998

3,576,409,666
()3,225,752,929

405,940,000

0

405,940,000

350,656,737

مانده
ریال
اسناد دریافتنی تجاری

اسناد دريافتنی دورههای آموزشی بلندمدت
دريافتها (يادداشت)7-1

تهاتر اسناد دريافتنی با پیش
حسابهای دریافتنی تجاری


شركتها و سازمانها (يادداشت )7-2
دانشجويان

2,762,083,973
659,862,310

)(1,537,136,916
)(178,862,310

1,224,947,057
481,000,000

916,864,566
661,459,255

جمع حسابهای دریافتنی

3,421,946,283

)(1,715,999,226

1,705,947,057

1,578,323,821

تهاتر با بدهی دانشگاه ( EUROMEDفرانسه)
جمع

()268,706,835

0

)(268,706,835

)(268,706,835

3,153,239,448

0

1,437,240,222

1,309,616,986

3,559,179,448

()1,715,999,226

1,843,180,222

1,660,273,723

یادداشت  :7-1اين مبالغ مربوط به چكهای دريافتی از دانشجويان در ازای ثبتنام در دورههای آموزشی هستند كه در سال مالی آينده برگزار خواهند شد .بنابراين ,در رعايت
استانداردهای حسابداری با يكديگر تهاتر میشوند.
یادداشت  :7-2مبالغ دريافتی از شركتها و سازمانها در ازای ثبتنام در دورههای آموزشی كه در سال مالی آينده برگزار خواهند شد.
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حسابها و اسناد دریافتنی

یادداشت  :8سایر
1394/06/31
ریال

مشتريان آگهی مجله حسابدار
چكهای در جريان وصول

كاركنان
شركتكنندگان سمینار
سود سهام و اوراق مشاركت دريافتنی
موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی
پرداختها

ساير پیش
شركت نشر گستر
شركت حساب افزار ايرانیان
سپرده صندوق امانات
كاظمیمنش

حسین
شركت آوا
ساير اقالم

گروه

1393/06/31
ریال

انجمن

1394/06/31
ریال

1393/06/31
ریال

1,551,013,147
1,144,848,040
840,665,131
115,855,000
108,951,075
81,724,849
56,696,953
32,337,000
19,350,000
3,444,720
0
0
508.700.740

1,838,091,147
391,378,040
498,157,208
115,855,000
88,260,824
18,430,460
357,763,425
32,337,000
0
3,444,720
227,565,000
52,555,916
276.617.313

1,551,013,147
1,144,848,040
455,877,193
115,855,000
108,951,075
81,724,849
56,696,953
32,337,000
19,350,000
3,444,720
0
0
138.530.786

1,838,091,147
391,378,040
141,703,062
115,855,000
88,260,824
18,430,460
357,763,425
32,337,000
0
3,444,720
0
0
24,345,000

4,463,586,655

3,900,456,053

3,708,628,763

3.011.608.678

كسر میشود :كاهش ارزش انباشته حسابهای
دريافتنی از مشتريان آگهی مجله حسابدار

()250,000,000

()250,000,000

()250,000,000

()250,000,000

جمع

4,213,586,655

3,650,456,053

3,458,628,763

2,761,608,678

یادداشت  :9موجودی کاالهای فرهنگی
كتاب
مجله حسابدار
هولوگرام
نوار سمینار
جمع

1394/06/31
ریال

گروه

1393/06/31
ریال

انجمن

1394/06/31
ریال

1393/06/31
ریال

702,772,316
21,000,000
11,880,000
3,104,000

464,580,300
19,000,000
11,880,000
3,104,000

205,307,688
21,000,000
0
3,104,000

782,000
19,000,000
0
3,104,000

738,756,316

486,684,300

229,411,688

22,886,000

یادداشت  :10پیشپرداختها

پیشپرداختها (تماماً متعلق به مركز آموزش حسابداران خبره) به شرح زير است:

قاسم بولو
يداهلل مكرمی
ساير پیشپرداختها
جمع

1394/06/31
ریال

گروه

1393/06/31
ریال

0
0
14,540,375

28,800,000
11,600,000
0

14,540,375

40,400,000
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یادداشت  :11داراییهای ثابت مشهود

دارايیهای ثابت مشهود گروه به شرح زير است:

یادداشت  :11-1جدول بهای تمام شده ,استهالک انباشته ,و ارزش دفتری
بهای تمام شده

شرح

1393

5.500
4.775
1.684
1.074

زمین
ساختمان و تاسیسات
اثاثه و منصوبات (يادداشت)11-1-1
تجهیزات اداری (يادداشت)11-1-2

13.033

جمع

استهالک انباشته
1394

خرید

0
0
427
522

5.500
4.775
2.111
1.596

949

(مبالغ به ميليون ریال)

13.982

1393

0
2.069
788
607

هزینه
استهالک

1394

0
189
172
243

3.464

ارزش دفتری

0
2.258
960
850

4.068

604

یادداشت  :11-1-1افزايش اثاثه و منصوبات عمدتا به دلیل خريد میز ,صندلی و ديگر اثاثه مورد نیاز دبیرخانه انجمن است.
یادداشت  :11-1-2افزايش تجهیزات اداری عمدتا به دلیل خريد سرور اصلی ,ويديو پروژكتور ,و لپتاپ است.

1394

5.500
2.516
1.151
747

9.914

دارايیهای ثابت مشهود انجمن به شرح زير است:

 :11-2جدول بهای تمام شده ,استهالک انباشته ,و ارزش دفتری
بهای تمام شده

شرح

1393

2.750
2.331
249
159

زمین
ساختمان و تاسیسات
اثاثه و منصوبات
تجهیزات اداری

5.489

جمع

خرید

0
0
310
24

334

1394

2.750
2.331
559
183

0
1.026
145
114

1.286

5.822

یادداشت  :12داراییهای نامشهود
حق امتیازها
نرمافزارها

جمع

1394/06/31
ریال

9,515,000
46,780,000

56,295,000

یادداشت  :13سرمایهگذاریهای بلندمدت
سهمالشركه در مركز آموزش حسابداران خبره

سپردههای بلند مدت بانكی و اوراق مشاركت (يادداشت)13-1

سهام شركت تعاونی مطبوعات

جمع

1394/06/31
ریال

1393

گروه

0
25,530,000,000
100,000

25,530,100,000

گروه

0
91
25
18

134

1393/06/31
ریال

9,515,000
46,780,000

56,295,000

1393/06/31
ریال

0
22,030,000,000
100,000

22,030,100,000

5.500
2.706
896
467

9.569

(مبالغ به ميليون ریال)

استهالک انباشته
هزینه
استهالک

1393

ارزش دفتری
1394

0
1.118
170
132

1.420

1394

2.750
1.213
389
51

4.403

انجمن

1394/06/31
ریال

9,515,000
36,250,000

45,765,000

1394/06/31
ریال

50,500,000

2.750
1.305
103
45

4.203

1393/06/31
ریال

9,515,000
36,250,000

45,765,000

انجمن

20,400,000
30,000,000
100,000

1393

1393/06/31
ریال

20,400,000
30,000,000
100,000

50,500,000

یادداشت  :13-1اوراق گواهی سپرده سرمايهگذاری دو ساله نزد بانك صادرات ايران با نرخ  22درصد

www.iica.ir
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یادداشت  :14سایر داراییها

ساير دارايیها (تماماً متعلق به مركز آموزش حسابداران خبره) به شرح زير است:
گروه

بانك صادرات ايران شعبه لندن (پوند)
بانك صادرات ايران شعبه لندن (دالر)

جمع

1394/06/31
ریال

0
0

0

1393/06/31
ریال

68,692,061
2,787,236

71,479,297

حسابهای پرداختنی تجاری

یادداشت :15

حسابهای پرداختنی تجاری (تماماً متعلق به مركز آموزش حسابداران خبره) به شرح زير است:
1394/06/31
ریال

حقالتدريس مدرسان
دانشگاه  EUROMEDفرانسه (يادداشت)15-1

323,285,000
268,706,835
21,160,000
436,376,425

تهاتر با طلب دانشجويان EMBA

)(268,706,835

ACCA

ساير

جمع

گروه

1393/06/31
ریال

700,715,942
268,706,835
0
290,234,970

1,049,528,260

1,259,657,747

780,821,425

990,950,912

)(268,706,835

تفاهمنامه منعقده است.

یادداشت  :15-1بدهی به دانشگاه  EUROMEDفرانسه بابت  60درصد وجوه دريافتی از دانشجويان دوره آموزشی  EMBAطبق

حسابها و اسناد پرداختنی

یادداشت  :16سایر
ذخیره هزينههای معوق
مالیات و بیمه پرداختنی
اشخاص  -مجله حسابدار
واريزی های نامشخص به حسابهای بانكی
مركز آموزش عالی نور (يادداشت)16-1
مركز آموزش حسابداران خبره
اسناد پرداختنی
ساير اقالم
جمع

1394/06/31
ریال

538,725,500
702,084,039
235,135,430
97,500,000
0
0
1,531,145
368,264,153

1,943,240,267

گروه

1393/06/31
ریال

615,000,000
573,471,873
604,544,430
0
24,000,000
0
1,531,145
104,943,895

1,923,491,343

انجمن

1394/06/31
ریال

538,725,500
64,626,398
235,135,430
97,500,000
0
0
0
10,200,000

946,187,328

1393/06/31
ریال

615,000,000
67,695,047
604,544,430
0
0
203,380,622
0
10,200,000

1,500,820,099

یادداشت  :16-1تتمه سهم موسسه آموزش عالی نور بابت دورههای برگزار شده است.

یادداشت  :17مالیات

مالیاتهای مستقیم و تبصره ( )1آن ,كمكها و هدايای دريافتی نقدی و غیر نقدی و نیز

یادداشت  :17-1به موجب بند (ی) ماده  139اصالحیه مورخ  27بهمن  1380قانون
حرفهای كه دارای مجوز از مراجع ذيربط باشند؛ و همچنین ,درآمد فعالیتهای آموزشی ,سمینارها ,و انتشار مجله كه سازمان امور مالیاتی بر
حق عضويت اعضای مجامع 
درآمد و هزينه آنها نظارت دارد از پرداخت مالیات معاف است .در سال جاری نیز مطابق روال سالهای گذشته ناظر سازمان امور مالیاتی برای اعمال نظارت ياد شده تعیین و
مراتب به انجمن اعالم شده است.
یادداشت  :17-2به استناد "برگه تشخیص مالیات اشخاص حقوقی" به شماره  19959447مورخ  30آذر  1394كل مبلغ سود ابرازی انجمن بابت عملكرد سال مالی منتهی
به  31شهريور  1393مشمول معافیت اعالم شده است.
www.iica.ir
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یادداشت  :17-3مالیات بر درآمد مركز آموزش حسابداران خبره تا  31شهريور  1392قطعی و تسويه شده است .خالصه وضعیت ذخیره مالیاتی مركز آموزش حسابداران خبره
از سال مالی منتهی به  31شهريور  1387تا سال مالی منتهی به  31شهريور  1394به شرح جدول زير است:
1394/06/31
سال مالی

سود (زیان)
ابرازی

درآمد مشمول
ماليات

1387/06/31

1,121,482,501

1,176,387,501

-

1388/06/31

195,278,953

471,979,504

-

1393/06/31
ماليات

تشخيصی

قطعی

پرداختی

ابرازی

294,096,875

383,749,434

383,749,434

117,994,876

163,092,458

74,985,038

مانده ذخيره

مانده ذخيره

43,009,838

نحوه تشخيص

233,749,875

رسیدگی به دفاتر -تشخیص

43,009,838

رسیدگی به دفاتر -تشخیص

1389/06/31

845,588,404

869,207,560

211,397,101

217,301,890

217,301,890

217,301,890

-

-

رسیدگی به دفاتر -تشخیص

1390/06/31

412,433,965

880,000,000

220,000,000

250,639,972

250,639,972

250,639,972

-

-

رسیدگی به دفاتر -قطعی

-

1391/06/31

1,959,257,617

1,086,633,780

271,658,445

290,960,570

367,477,708

367,477,708

1392/06/31

3,961,113,883

2,330,351,582

782,587,895

650,177,251

1,005,384,684

574,781,312

207,806,583

1393/06/31

5,220,628,107

2,440,782,776

610,195,694

1,604,484,401

-

630,535,985

600,261,745

1394/06/31

10,577,338,341

5,107,381,269

1,276,845,317

-

-

-

1,276,845,317

یادداشت  :18پیشدریافتها
1394/06/31
ریال

دانشجويان مركز آموزش (يادداشت)18-1
حقعضويت اعضای انجمن

آگهی در مجله حسابدار
اشتراک مجله حسابدار
ساير اقالم

20,210,284,597
896,175,000
938,400,000
0
52,510,000

تهاتر پیشدريافتها با اسناد دريافتنی (يادداشت)7-1

()5,908,375,998

جمع

گروه

782,587,895

رسیدگی به دفاتر -قطعی

1,214,513,722

رسیدگی به دفاتر -تشخیص

-

رسیدگی نشده

2,127,923,483

2,350,378,468

)(128,186,557

)(100,650,686

1,999,736,926

2,249,727,782

انجمن

1393/06/31
ریال

14,527,121,814
688,555,000
31,430,000
48,600,000
37,495,900

76,517,138

رسیدگی به دفاتر -قطعی

1394/06/31
ریال

896,175,000
938,400,000
0
52,510,000

1393/06/31
ریال

0
688,555,000
31,430,000
48,600,000
37,495,900

22,097,369,597

15,333,202,714

1,887,085,000

806,080,900

16,188,993,599

12,107,449,785

1,887,085,000

806,080,900

)(3,225,752,929

0

0

شدهای كه در سال مالی آينده برگزار خواهند شد.
ثبتنام 
دورههای آموزشی 
یادداشت  :18-1مبالغ مربوط به آن بخش از 

یادداشت  :19ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
مانده ابتدای دوره
پرداختی طی دوره (يادداشت)19-1
ثبت شده طی دوره (يادداشت)19-2

مانده پایان دوره

1394/06/31
ریال

2,167,691,457
)(569,263,724
1,651,866,435

3,250,294,168

گروه

1393/06/31
ریال

2,411,768,649
)(798,315,204
554,238,012

2,167,691,457

انجمن

1394/06/31
ریال

1,094,128,161
0
464,867,483

1,558,995,644

1393/06/31
ریال

1,754,542,747
)(798,315,204
137,900,618

1,094,128,161

یادداشت  :19-1مبلغ پرداختی طی سال مالی جاری مربوط به دو نفر از كاركنان مركز آموزش و مبلغ پرداختی طی سال مالی قبل مربوط به دو نفر از كاركنان انجمن بوده است.
یادداشت  :19-2مبلغ ثبت شده طی سال مالی جاری عمدتاً مربوط به مبلغ پرداختی به مدير اجرايی سابق مركز آموزش بوده است.
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یادداشت  :20سهم اقلیت از خالص داراییها

سهم اقلیت از خالص دارايیها (تماماً مربوط به مركز آموزش حسابداران خبره) به شرح زير است:
1394/06/31
ریال

سهم از سرمايه
سهم از مازاد انباشته

گروه

19,600,000
11,994,926,732

جمع

19,600,000
7,437,685,151

12,014,526,732

کمکهای اعضاء

یادداشت  :21درآمد حق عضویت ،ورودیه و
1394/06/31
ریال

حق عضويت ساالنه اعضاء
وروديه اعضای جديد
كمك اعضاء

7,457,285,151

گروه

3,025,530,000
403,050,000
0

جمع

سهم مجله حسابدار
سهم سمینارها
سهم دورههای آموزشی

جمع

یادداشت
22-1

25
26
24

1394/06/31
ریال

2,429,013,022
973,000,000
899,008,212
133,558,168
306,720,761
115,769,612
22,320,000
0
704,327,161

1393/06/31
ریال

2,972,910,000
399,750,000
220,000,000

3,428,580,000

هزینههای ارائه خدمات به اعضاء

یادداشت :22
هزينههای كاركنان
هزينه ماهنامه ارسالی به اعضا
پذيرايی ,مجامع و گردهمايیها
هزينه استهالک
مصارف و ملزومات
هزينه میزبانی وبگاه انجمن
اجاره دفتر انجمن
حقعضويت آيفك
ساير اقالم

1393/06/31
ریال

3,592,660,000

گروه

1393/06/31
ریال

1,657,428,997
825,000,000
875,945,512
126,076,274
124,326,000
120,556,346
11,160,000
150,000,000
446,526,757

انجمن

1394/06/31
ریال

2,478,605,000
394,050,000
0

3,428,580,000

1393/06/31
ریال

2,497,335,000
377,250,000
220,000,000

3,592,660,000

انجمن

1394/06/31
ریال

2,429,013,022
973,000,000
899,008,212
133,558,168
306,720,761
115,769,612
22,320,000
0
704,327,161

1393/06/31
ریال

1,657,428,997
825,000,000
875,945,512
126,076,274
124,326,000
120,556,346
11,160,000
150,000,000
446,526,757

5,583,716,936

4,337,019,886

5,583,716,936

4,337,019,886

4,450,222,399

3,456,604,848

4,450,222,399

3,456,604,848

)(474,615,939
)(340,606,733
)(318,271,865

)(368,646,691
)(264,558,213
)(247,210,134

)(474,615,939
)(340,606,733
)(318,271,865

www.iica.ir
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هزینههای کارکنان

یادداشت :22-1

حقوق و حقالزحمه
بازخريد خدمت و مرخصی
مزايای نقدی و غیر نقدی
حق بیمه سهم كارفرما
عیدی و پاداش
جمع

1394/06/31
ریال

گروه

2,429,013,022

حقالتدريس استادان

حقوق و مزايای مركز آموزش حسابداران خبره
بازاريابی و آگهی
خريد كتاب
دورهها
حقالزحمه مديريت و نظارت بر 

سهم سربار (يادداشت)22
هزينههای آموزش اختصاصی
ساير
جمع

گروه

27,270,241,736

1394/06/31
ریال

7,025,334,000
7,863,203,323
550,177,000
709,098,922
48,000,000
318,271,865
0
5,488,672,573

22,002,757,683

1,657,428,997

انجمن

1393/06/31
ریال

18,849,474,217

گروه

1,060,441,644
98,170,826
243,797,208
167,897,346
87,121,973

2,429,013,022

2,454,034,772
2,037,945,000
2,445,502,009
1,978,690,000
869,960,000
885,191,671
1,497,998,897
1,125,525,859
911,194,679
77,914,085
119,816,850
4,445,700,395

3,246,281,804
2,324,040,778
4,381,663,929
1,512,140,000
1,747,477,393
1,130,071,899
2,646,041,706
2,744,525,772
1,176,124,112
79,024,849
398,571,000
5,884,278,494

1393/06/31
ریال

1,435,282,035
280,405,218
378,971,486
224,750,483
109,603,800

1,657,428,997

1394/06/31
ریال

دورههای آموزشی
یادداشت  :24هزینه 

1394/06/31
ریال

1,060,441,644
98,170,826
243,797,208
167,897,346
87,121,973

دورههای آموزشی
یادداشت  :23درآمد 

جمع

1393/06/31
ریال

1,435,282,035
280,405,218
378,971,486
224,750,483
109,603,800

دورههای آموزشی كوتاهمدت تخصصی

دورههای آموزشی اختصاصی شركتها و سازمانها

دوره آموزشی جامع كاربردی حسابداری
دوره آموزشی استانداردهای حسابداری
دورههای آموزشی حسابدار رسمی

دورههای آموزشی ACCA

دورههای آموزشی سرپرستی امور مالی

دوره آموزشی عالی پرورش مدير مالی
دورههای آموزشی MBA

دورههای آموزشی مشترک با موسسه آموزشی اتاق بازرگانی

دورههای آموزشی مشترک با مركز آموزش حسابداران خبره

ساير

انجمن

1394/06/31
ریال

79,024,849
398,571,000
0

477,595,849

1393/06/31
ریال

0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,914,085
119,816,850
0
197,730,935

انجمن

1393/06/31
ریال

1394/06/31
ریال

1393/06/31
ریال

17,469,176,124

318,271,865

294,360,134

5,514,556,443
4,954,549,401
714,722,100
392,381,599
820,875,366
247,210,134
47,150,000
4,777,731,081

0
0
0
0
0
318,271,865
0
0

www.iica.ir
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یادداشت  :25مازاد (کسری) حاصل از ماهنامه حسابدار
درآمد انتشار آگهی (يادداشت)25-1
درآمد فروش
هزينههای مستقیم (يادداشت)25-2
سهم از سربار (يادداشت)22
كسر میشود :هزينه ماهنامههای ارسالی برای اعضاء
مازاد (کسری)

1394/06/31
ریال

گروه

1393/06/31
ریال

3,870,776,000
139,038,000
4,009,814,000
)(4,408,469,174
)(368,646,691
825,000,000
)(3,952,115,865

3,073,530,000
151,746,600
3,225,276,600
)(4,100,715,532
)(474,615,939
973,000,000
)(3,602,331,471

57,698,135

)(377,054,871

1394/06/31
ریال

انجمن

3,073,530,000
151,746,600
3,225,276,600
)(4,100,715,532
)(474,615,939
973,000,000
)(3,602,331,471
)(377,054,871

1393/06/31
ریال

3,870,776,000
139,038,000
4,009,814,000
)(4,408,469,174
)(368,646,691
825,000,000
)(3,952,115,865
57,698,135

یادداشت  :25-1كاهش درآمد آگهی طی دوره مالی منتهی به  31شهريور  1394به دلیل كاهش تعداد شمارههای انتشار مجله از  10شماره طی دوره مالی قبل به  8شماره
بوده است .طی اين دوره مالی 3 ,شماره مجله در شش ماهه اول و  5شماره مجله در ششماهه دوم منتشر شد.
یادداشت  :25-2هزینههای مستقیم ماهنامه حسابدار
حقوق و حقالزحمه كاركنان
كاغذ
لیتوگرافی ,چاپ و صحافی
پست و توزيع
تالیف ,ترجمه ,و ويرايش
بازاريابی آگهی
هزينه مطالبات مشكوکالوصول (آگهی)
ساير

جمع

انجمن

گروه
1393/06/31
ریال

1394/06/31
ریال

2,012,210,943
752,940,700
841,887,013
228,968,419
129,711,600
261,425,419
100,000,000
81,325,080

2,219,018,960
628,907,872
854,300,000
261,841,700
60,837,200
0
0
75,809,800

4,408,469,174

4,100,715,532

1394/06/31
ریال

2,219,018,960
628,907,872
854,300,000
261,841,700
60,837,200
0
0
75,809,800

4,100,715,532

1393/06/31
ریال

2,012,210,943
752,940,700
841,887,013
228,968,419
129,711,600
261,425,419
100,000,000
81,325,080

4,408,469,174

یادداشت  :25-3در سال مالی منتهی به  31شهريور  1394در مجموع  8شماره مجله با شمارگان  48.000نسخه (سال مالی قبل  10شماره با شمارگان  59.000نسخه)
منتشر شد.

یادداشت  :26مازاد (کسری) سمینار

گروه
1394/06/31
ریال

درآمدها35 :امین سمینار انجمن
36امین سمینار انجمن
جمع درآمدها

0
2,130,196,000
2,130,196,000

هزینهها35 :امین سمینار انجمن
36امین سمینار انجمن
سهم از سربار (يادداشت)22
جمع هزينهها

0
)(1,378,747,372
)(340,606,733
)(1,719,354,105

مازاد (کسری)

یادداشت  :27سایر درآمدهای غیر عملیاتی
سود سرمايهگذاریها
سود سپرده بانكی
تفاوت تسعیر ارز
ساير

جمع

انجمن
1393/06/31
ریال

410,841,895

1394/06/31
ریال

1,157,373,000
0
1,157,373,000

0
2,130,196,000
2,130,196,000

1,157,373,000
0
1,157,373,000

)(1,082,901,500
0
)(264,558,213
)(1,347,459,713

0
)(1,378,747,372
)(340,606,733
)(1,719,354,105

)(1,082,901,500
0
)(264,558,213
)(1,347,459,713

)(190,086,713

410,841,895

گروه
1394/06/31
ریال

35,336,471
6,862,986,497
)(778,800
400,000

6,897,944,168

1393/06/31
ریال

)(190,086,713

انجمن
1393/06/31
ریال

91,645,714
4,639,436,271
46,117,786
407,000

4,777,606,771

1394/06/31
ریال

35,336,471
1,393,029,425
400,000

1,428,765,896
www.iica.ir

1393/06/31
ریال

91,645,714
1,259,590,940
0
407,000

1,351,643,654
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انجمن حسابداران خبره ایران
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یادداشت  :28تعدیالت سنواتی

گروه

تعديل مالیات عملكرد دوره های قبل
تعديل مالیات حقوق دوره های قبل
تعديل مالیات تكلیفی دوره های قبل

1394/06/31
ریال

1393/06/31
ریال

1394/06/31
ریال

1393/06/31
ریال

1,088,225,864

230,436,509

0

0

770,488,166
239,058,220
78,679,478

جمع

یادداشت  :29صورت تطبیق مازاد خالص

انجمن
228,482,101
1,954,408
0

0
0
0

گروه
1394/06/31
ریال

4,279,628,678
604,060,744
1,082,602,711
)(413,177,182
)(252,072,016
)(1,676,246
()451,761,185
4,081,543,814
)(378,800

خالص مازاد عملیاتی
استهالک دارايیها
افزايش ذخیره بازخريد سنوات خدمت كاركنان
(افزايش) كاهش حسابها و اسناد دريافتنی عملیاتی
(افزايش) كاهش موجودی كاالهای فرهنگی
(افزايش) كاهش پیشپرداختها
افزايش (كاهش) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
افزايش (كاهش) پیشدريافتها
ساير جريانهای نقدی

8,928,770,518

جمع

0
0
0

انجمن
1394/06/31
ریال

1393/06/31
ریال

)(828,531,391
133,558,168
464,867,483
)(697,020,085
)(206,525,688
0
)(554,632,771
1,081,004,100
400,000

1,383,964,667
522,232,572
)(244,077,192
181,979,989
)(99,574,583
)(24,697,112
1,480,354,573
3,033,975,327
)(143,870,214
6,090,288,027

)(606,880,184

1393/06/31
ریال

()92.962.625
126,076,274
)(660,414,586
()723.872.385
)(2,000,000
0
712.145.985
26,086,900
407,000

)(614,533,437

یادداشت  :30رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

صورتهای مالی تلفیقی و انجمن رخ نداده است.

از تاريخ ترازنامه تا تاريخ اين گزارش رويداد مستلزم افشاء در

سرمایهای

بدهیهای احتمالی و تعهدات

یادداشت :31

گروه و انجمن در تاريخ ترازنامه فاقد هر گونه بدهی احتمالی و تعهد سرمايهای هستند.

یادداشت  :32معامالت با اشخاص وابسته
نام

دانشگاه صنعت نفت
فرزام زمانی
فرزام زمانی
ابراهیم نوروزبگی
منصور شمس احمدی
ابوالقاسم فخاريان
سعید جمشیدیفرد
مهدی مرادزادهفرد
محمدحسن سعادتیان فريور
منصور شمساحمدی
مهدی سوادلو
محمد منیری

نوع وابستگی

سهامدار مركز آموزش
مدير اجرايی (سابق) مركز آموزش
مدير اجرايی (سابق) مركز آموزش
مدير اجرايی مركز آموزش
عضو (سابق) شورای مديريت مركز آموزش
عضو (سابق) شورای مديريت مركز آموزش
عضو شورای مديريت مركز آموزش
عضو شورای مديريت مركز آموزش
عضو (سابق) شورای عالی انجمن
عضو شورای عالی انجمن
عضو شورای عالی انجمن
عضو شورای عالی انجمن

شرح معامله

كالسهای دانشكده نفت تهران

استفاده از
حقالتدريس
وام قرضالحسنه
حقالتدريس
حقالتدريس
حقالزحمه مشاوره
حقالتدريس
حقالتدريس
حق حضور كمیته پذيرش و آزمون حسابداران مستقل
حق حضور كمیته پذيرش و آزمون حسابداران مستقل
حق حضور كمیته پذيرش و آزمون حسابداران مستقل
حق حضور كمیته پذيرش و آزمون اعضای انجمن

مبلغ معامله

-155,200,000
373,500,000
24,000,000
274,000,000
15,000,000
28,000,000
787,200,000
7.000.000
2.000.000
7.000.000
5.000.000

www.iica.ir

(مبالغ به ريال)
مانده طلب (بدهی)
در 1394/06/31

175.905.000

()77.612.557
0
()23.000.000
()54.000.000
()7.000.000
()7.000.000
0
0
0
0

18

