راهنماي تكميل فرمهاي عملكرد بودجهاي و کنترل آن با تراز عمليات حسابها
منطبق با نسخه سال  5931نظام حسابذاري بخش عمومی

راٌّواي تكويل فزمّاي عولكزد تَدجِاي ٍ کٌتزل آى تا تزاس عوليات حسابّاهٌطثك تا ًسخِ سال ً 5991ظام حساتذاري تخص عوَهی

فزمّاي عولكزد تَدجِ اي حسة هَرد تزاساس تزاس عوليات حسابّا در پاياى سال هالی يا پاياى دٍرُ هتون تكويل هیضَد.

الف) فرمهاي عملكرد اعتبارات هسينه
 -5فزم صَرت خالصِ ًوايٌذُ اعتثارات ّشيٌِ تز حسة تزًاهِ (فزم )ُ5

ستَى اعتثار هصَب :تزاي اعتثارات هلي طثك لاًَى تَدجِ ساالًِ كل كطَر ٍ تزاي اعتثارات استاًي تز اساس اٍلیي هَافمتٌاهِ
ستَى افشايص اس هحل رديف ّاي هتفزلِ :اعتثار رديفّاي هتفزلِ طثك آخزيي هَافمتٌاهِ ،تِ استثٌاي رديف حمَق ٍ هشايا كِ تز
اساس تايیذيِ ٍجَُ دريافتي اس خشاًِ تكویل هيضَد.
ستَى سايز اصالحات :افشايص ٍ يا كاّص ًاضي اس تغییزات طثك هَافمتٌاهِّاي اصالحي
ستَى حَالجات :هعیي (حَالِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى اعتثار اصالحی :آخزيي هَافمتٌاهِ يا تٌذ (الف) ستَى اعتثار اصالحي گشارش ًوايٌذُ عولكزد اعتثارات ّشيٌِ تز حسة تزًاهِ
يا تٌذ (الف) ستَى اعتثار اصالحي گشارش عولكزد اعتثارات اختصاصي تز حسة تزًاهِ


هثالػ هٌذرج در ايي ستَى تِ ستَى اعتثار اصالحی گشارش ًوايٌذُ عولكزد ّشيٌِ تز حسة تزًاهِ ٍ رديف يا ستَى اعتثار اصالالحی
گشارش عولكزد اعتثارات اختصاصی تز حسة تزًاهِ اًتمال پيذا هیکٌذ.



تِ استثٌاي دستگاُّاي اجزايی استاًی داراي رديف اعتثار اتالؼی 5حمَق ٍ هشايا ،فزم هذکَر تزاي اعتثارات اتالؼی تكويل ًخَاّالذ
ضذ .ضوٌا در تكويل ايي فزم تزاي اعتثارات اتالؼی حمَق ٍ هشايا تايذ ًكات سيز هذ ًظز لزار گيزد:

 -1ستَى افشايص اس هحل رديفّاي هتفزلِ تز اساس ًاهِّاي اتالغ اعتثار ٍ
 -2ستَى اعتثار اصالحي اس حساب هعیي اعتثار ّشيٌِ اتالغي تا سطح تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون / 2تزًاههِ ٍ يها
رديف هتفزلِ) تكویل هيضَد.
وكته :در تكمیل ستونهای فوق ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.

 1اعتباری کِ طی هادُ ( )75قاًَى هحاسبات عوَهی کشَر بِ ٍاحد گسارشگر ابالغ گیرًدُ اختصاص هییابد.
 2چٌاًچِ ٍاحدی هشوَل هْلتّای هٌدرج در قاًَى اصالح هَد ( )64( ٍ )63قاًَى هحاسبات عوَهی کشَر ًباشد ،در تکویل فرمّای عولکرد باید
سطح تفصیلی "سال جاری" را جایگسیي سطح تفصیلی "دٍرُ هتون" ًواید.
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 -2فزم صَرت خالصِ ًوايٌذُ اعتثارات ّشيٌِ تز حسة فصَل ّشيٌِ (فزم )ُ 9

ستَى اعتثار هصَب :تزاي اعتثارات هلي طثك لاًَى تَدجِ ساالًِ كل كطَر ٍ تزاي اعتثارات استاًي تز اساس اٍلیي هَافمتٌاهِ
ستَى افشايص اس هحل رديف ّاي هتفزلِ :اعتثار رديفّاي هتفزلِ طثك آخزيي هَافمتٌاهِ ،تِ استثٌاي رديف حمَق ٍ هشايا كِ تز
اساس تايیذيِ ٍجَُ دريافتي اس خشاًِ تكویل هيضَد.
ستَى سايز اصالحات :افشايص ٍ يا كاّص ًاضي اس تغییزات طثك هَافمتٌاهِّاي اصالحي
ستَى حَالجات :هعیي (حَالِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
ستَى اعتثار اصالحی :آخزيي هَافمتٌاهِ يا تٌذ (الف) ستَى اعتثار اصالحي گشارش ًوايٌذُ عولكزد اعتثارات ّشيٌِ تز حسة فصَل ّشيٌِ
 -9گشارش ًوايٌذُ عولكزد اعتثارات ّشيٌِ تز حسة تزًاهِ (فزم )ُ 4
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ  +اعتثار ّشيٌِ تخصیص يافتِ +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضهذُ +
اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَابجوعي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ) تفصهیلي
(عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اتالغي  +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثهار ّشيٌهِ هصهزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ تاتهت
پزداخت ّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون/
اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
يا
الف) اعتثارات هصَب :هعیي [(تَدجِ اعتثار ّشيٌِ) هٌْاي (حَالِ اعتثار ّشيٌِ)] تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /تزًاهِ ٍ يا
رديف هتفزلِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (تَدجِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى تخصيص اعتثار :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تخصیص يافتِ +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ
تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصهیلي (عوهَهي /دٍرُ
هتون /هصَب  /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اتالغي +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت
ّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /
تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
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وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار
ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي  /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى ّشيٌِ :هعیي (اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى پيص پزداخت يا پيص پزداخت اعتثار اسٌادي :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیص پزداخهت
يا پیص پزداخت اعتثار اسٌادي عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي) تفصیلي (علي الحساب  /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يها
اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوهَهي /دٍرُ ههتون /هصهَب يها اتالغهي/
تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى کسزي اتَاتجوعی :هعیي (كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا
رديف هتفزلِ)
وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته اعتثارات سال جاری ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی
اتواتجمعي اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي :هعیي](دريافتي تاتت عولیات جاري +دريافتي تاتت عولیات جاري در دٍرُ هتون +دريهافتي تاتهت حمهَق ٍ هشايها)
هٌْاي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخهَاّي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ  +كسهزي
اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتهَاتجوعي تاتهت
اعتثار ّشيٌِ اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى اًتمالی :9هعیي [(دريافتي تاتت عولیات جاري +دريافتي تاتت عولیات جاري در دٍرُ هتون +دريافتي تاتت حمهَق ٍ هشايها )
هٌْاي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخهَاّي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ  +كسهزي
اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ)

 3ستَى اًتقالی صرفا برای ٍاحدّای دارای هجَز جْت اًتقال ٍجَُ هصرف ًشدُ بِ دٍرُ بَدجِای بعد تکویل هیشَد.
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 -4گشارش ًوايٌذُ عولكزد ّشيٌِ تز حسة فصَل ّشيٌِ (فزم )ُ 1
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ  +اعتثار ّشيٌِ تخصیص يافتِ +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضهذُ +
اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ ) تفصهیلي
(عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب  /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اتالغي  +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌهِ هصهزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ تاتهت
پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ ههتون/
اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
ستَى تخصيص اعتثار :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تخصیص يافتِ +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ
تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌهِ) تفصهیلي (عوهَهي /دٍرُ
هتون /هصَب  /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اتالغي +اعتثار ّشيٌ ِ تاهیي ضذُ +اعتثهار ّشيٌهِ هصهزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ تاتهت
پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ ههتون/
اتالغي  /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار
ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي  /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل
اعتثار ّشيٌِ)
ستَى ّشيٌِ :هعیي (اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل
اعتثار ّشيٌِ)
ستَى پيص پزداخت يا پيص پزداخت اعتثار اسٌادي :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیص پزداخهت
يا پیص پزداخت اعتثار اسٌادي /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
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ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (علي الحساب  /عوَهي /دٍرُ هتون /هصهَب يها
اتالغي /تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ ههتون /هصهَب يها اتالغهي/
تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
ستَى کسزي اتَاتجوعی :هعیي (كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ ٍ يا
رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته اعتثارات سال جاری ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی
اتواتجمعي اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي :هعیي](دريافتي تاتت عولیات جاري +دريافتي تاتت عولیات جاري در دٍرُ هتون  +دريافتي تاتهت حمهَق ٍ هشايها)
هٌْاي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغهي/
تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
ستَى اًتمالی :هعیي ](دريافتي تاتت عولیات جاري +يافتي تاتت عولیات جاري در دٍرُ هتون  +دريهافتي تاتهت حمهَق ٍ هشايها )
هٌْاي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي/
تزًاهِ ٍ يا رديف هتفزلِ  /فصَل اعتثار ّشيٌِ)
 تا عٌايت تِ ايي کِ سطح تفصيلی فصَل اعتثار ّشيٌِ تزاي حسابّاي دريافتی هطخص ًویتاضذ ،هثالػ ّز فصل ستَى ٍاريشي ٍ
اًتمالی تِ صَرت تزآٍردي تكويل هیضَد.

 -1گشارش عولكزد اعتثارات اختصاصی تز حسة تزًاهِ (فزم )ُ 6
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ  +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي
غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (اختصاصهي /دٍرُ ههتون /هصهَب/
تزًاهِ)
ب)اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اتالغي  +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت
ّاي غیز لطعي  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ) تفصهیلي (اختصاصهي /دٍرُ ههتون/
اتالغي /تزًاهِ)
يا
5
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الف) اعتثارات هصَب :هعیي [(تَدجِ اعتثار ّشيٌِ) هٌْاي (حَالِ اعتثار ّشيٌِ)] تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب /تزًاهِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (تَدجِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /اتالغي /تزًاهِ)
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى تخصيص اعتثار :هعیي (دريافتي اس هحل درآهذّاي اختصاصي +دريهافتي اس هحهل درآههذّاي اختصاصهي در دٍرُ ههتون)
تفصیلي (اختصاصي  /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ)
ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختْاي غیزلطعي +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ +اسهٌاد ٍاخهَاّي تاتهت اعتثهار
ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ)
ستَى ّشيٌِ :هعیي (اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ)
ستَى پيص پزداخت يا پيص پزداخت اعتثار اسٌادي :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیص پزداخهت
يا پیصپزداخت اعتثار اسٌادي /اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ)
ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي) تفصیلي (علي الحساب  /اختصاصي /دٍرُ هتون  /هصَب
يا اتالغي /تزًاهِ)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يها اتالغهي/
تزًاهِ )
ستَى کسزي اتَاتجوعی :هعیي (كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ)
وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته اعتثارات سال جاری ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی
اتواتجمعي اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي :هعیي](دريافتي تاتت عولیات اختصاصي +دريافتي تاتت عولیات اختصاصي در دٍرُ هتون) هٌْهاي ( اعتثهار ّشيٌهِ
تاتت پزداختْاي غیزلطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ)[
تفصیلي (اختصاصي/دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ)
ستَى اًتمالی :هعیي] (دريافتي تاتت عولیات اختصاصي +دريافتي تاتت عولیات اختصاصي در دٍرُ هتون) هٌْهاي ( اعتثهار ّشيٌهِ
تاتت پزداختْاي غیزلطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ)[
تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /تزًاهِ)
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 -6گشارش عولكزد اعتثارات تولک دارايیّاي هالی (تعْذات پزداخت ًطذُ اعتثارات ّشيٌِ) (فزم )ُ 7
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ  +اعتثار ّشيٌِ تخصیص يافتِ +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضهذُ +
اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ) تفصهیلي
(عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اتالغي  +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌهِ هصهزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ تاتهت
پزداخت ّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون/
اتالغي /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
يا
الف) اعتثارات هصَب :هعیي ( تَدجِ اعتثار ّشيٌِ هٌْاي حَالِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /رديف تولك
دارايي ّاي هالي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي ( تَدجِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
ستَى تخصيص اعتثار:

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تخصیص يافتِ +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ
تاتت پزداخت ّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصهیلي (عوهَهي /دٍرُ
هتون /هصَب  /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اتالغي  +اعتثار ّشيٌِ تاهیي ضذُ +اعتثهار ّشيٌهِ هصهزف ضهذُ  +اعتثهار ّشيٌهِ تاتهت
پزداخت ّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون/
اتالغي  /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار
ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
ستَى تولک داراييْاي هالی :هعیي (اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي  /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغهي /رديهف تولهك
دارايي ّاي هالي)
ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختْاي غیزلطعي) تفصیلي (علي الحساب/عوَهي /دٍرُ هتون/هصَب يا اتالغي/
رديف تولك دارايي ّاي هالي)
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ستَى ٍاريشي :هعیي ](دريافتي تاتت عولیات جاري +دريافتي تاتت عولیات جهاري در دٍرُ ههتون) هٌْهاي (اعتثهار ّشيٌهِ تاتهت
پزداخت ّاي غیزلطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثهار ّشيٌهِ)[
تفصیلي (عوَهي  /دٍرُ هتون/هصَب يا اتالغي /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
ستَى اًتمالی :هعي](دريافتي تاتت عولیات جاري +دريافتي تاتت عولیات جاري در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخهت
ّاي غیزلطعي  +اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار ّشيٌهِ)[ تفصهیلي
(عوَهي  /دٍرُ هتون  /هصَب يا اتالغي /رديف تولك دارايي ّاي هالي)
 چٌاًچِ اعتثار تولک دارايیّاي هالی ٍاحذ گشارضگز تز اساس هادُ ( )71لاًَى هحاسثات عوَهی کطَر اتالغ گالزدد ،تكويالل فالزم
صَرت خالصِ ًوايٌذُ اعتثارات ّشيٌِ تز حسة تزًاهِ تزاي ٍاحذ اتالغ دٌّذُ ضزٍري هیتاضذ.

 -7صَرتحساب هٌاتع( 4فزم )ُ 8

ضوارُ طثمِ تٌذي :هعیي (حساب اًتظاهي – هٌاتع پیص تیٌي ضذُ) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ)
عٌَاى :هعیي (حساب اًتظاهي – هٌاتع پیص تیٌي ضذُ) تفصیلي (هطخصات درآهذ) يا عٌَاى هٌثهع ههَردًظز طثهك لهاًَى تَدجهِ
ساالًِ
ستَى پيص تيٌی :هعیي (حساب اًتظاهي  -هٌاتع پیص تیٌي ضذُ) تفصیلي [(هاّیهت هٌهاتع (درآههذ عوهَهي /درآههذ اختصاصهي/
ٍاگذاري داراييّاي سزهايِاي عوَهيٍ /اگذاري داراييّاي سزهايِاي اختصاصي ٍ /اگذاري داراييّاي هالي) ( /ضوارُ طثمِتٌذي
تَدجِ)]
ستَى ٍصَلی :حسة هَرد تزاي هٌاتع عوَهی يا اختصاصی

الف) هٌاتع عوَهی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع عوَهي  +تاًك دريافت  +حساب اًتظهاهي كٌتهزل هٌهاتع تَدجهِاي) تفصهیلي
(ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ) يا
ب) هٌاتع اختصاصی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع اختصاصي +تاًك دريافت) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ)
ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ :حسة هَرد تزاي هٌاتع عوَهی يا اختصاصی

الف) هٌاتع عوَهی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع عوَهي  +حساب اًتظاهي كٌتزل هٌاتع تَدجِاي) تفصیلي (ضوارُ طثمهِ تٌهذي
تَدجِ) يا
ب) هٌاتع اختصاصی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع اختصاصي) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ)
 4فرم صَرتحساب هٌابع بر اساس تراز عولیات حسابّا در پایاى سال هالی تکویل هیشَد.
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ستَى افشايص ٍصَلی ًسثت تِ پيصتيٌی :تِ هیشاى افشايص ستَى ٍصَلي ًسثت تِ ستَى پیصتیٌي
ستَى کاّص ٍصَلی ًسثت تِ پيصتيٌی :تِ هیشاى كاّص ستَى ٍصَلي ًسثت تِ ستَى پیصتیٌي
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل  ...سال جاري :هعیي (حسابّا ٍ اسٌاد دريافتٌي  +حسابّها ٍ اسهٌاد دريهافتٌي ارسي +هطالثهات اس سهايز ٍاحهذّا)
تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سال جاري /ضوارُ طثمِتٌذي تَدجِ)
ستَى کٌتزل  ...سٌَات لثل :هعیي (حسابّا ٍ اسٌاد دريافتٌي +حساب ّا ٍ اسهٌاد دريهافتٌي ارسي  +هطالثهات اس سهايز ٍاحهذّا)
تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سالّاي لثل /ضوارُ طثمِتٌذي تَدجِ)
5

ٍ -8ضعيت پزداختّاي ؼيزلطعی سٌَات لثل اعتثارات ّشيٌِ (فزم )ُ 9

ستَى دريافتی اس خشاًِ در سالٌَات لثالل :هعهیي (اعتثهار ّشيٌهِ تاتهت پزداخهتّهاي غیزلطعهي در پايهاى دٍرُ لثهل) تفصهیلي
(پیصپزداختّا يا عليالحساب /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)
ستَى ّشيٌِ :هعیي (اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (پیصپزداختّا يا عليالحساب /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ) هٌْاي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ در پايهاى
دٍرُ لثل) تفصیلي (پیصپزداختّا يا علي الحساب /عوَهي يا اختصاصي  /سٌَاتي)
ستَى کسزي اتَاب جوعی :هعیي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) هٌْاي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ در پاياى
دٍرُ لثل) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي  /سٌَاتي) تِ تفكیك پیصپزداختّا ٍ عليالحساب
ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ :طثك تايیذيِ خشاًِ تاتت ٍاريش پزداختّاي غیزلطعي سٌَاتي تِ خشاًِ
ستَى اًتمال تِ هاساد( :ستَى دريافتي اس خشاًِ در سٌَات لثل) هٌْاي ( ستَى ّشيٌِ  +سهتَى اسهٌاد ّشيٌهِ ٍاخهَاّي  +سهتَى
كسزي اتَاب جوعي  +ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ  +ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ)
ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ :هعیي (اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي) تفصیلي (پیصپزداختّا يا عليالحساب /عوهَهي
يا اختصاصي /سٌَاتي)
 در تكمیل ستونهای فوق ،سطوح تفصیلي حسابها حسة مورد پیشپزداختها يا عليالحساب و عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.

 5فرم ٍضعیت پرداختّای ؼیرقطعی سٌَات قبل اعتبارات ّسیٌِ بر اساس تراز عولیات حسابّا در پایاى سال هالی تکویل هیشَد.
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 -9فزم ٍضعيت ٍجَُ هصزف ًطذُ سٌَات لثل (فزم )ُ 55

ستَى دريافتی اس خشاًِ در سٌَات لثل :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اًتمالي در اتتذاي دٍرُ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سالجهاري) +
ستَى اًتمال تِ هاساد فزم ٍضعیت پزداختّاي غیزلطعي سٌَات لثل اعتثارات ّشيٌِ  +ستَى اًتمال تِ هاساد فهزم ٍضهعیت اسهٌاد
ّشيٌِ ٍاخَاّي ضذُ ٍ كسزي اتَابجوعي سٌَات لثل
ستَى ّشيٌِ :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اًتمالي هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
ستَى پيصپزداخت :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اًتمالي تاتت پزداختّاي غیزلطعي) تفصیلي (پیص پزداخت /عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ
هتون)
ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اًتمالي تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي) تفصیلي (علي الحساب /عوَهي يا اختصاصي  /دٍرُ
هتون)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ اًتمالي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
ستَى کسزي اتَاب جوعی :هعیي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ اًتمالي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته اعتثارات سالهای قثل ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی
اتواتجمعي اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ :طثك تايیذيِ خشاًِ تاتت ٍاريش ٍجَُ اًتمالي تِ خشاًِ
ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ :هعیي (اعتثار ّشيٌِ اًتمالي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
 در تكمیل ستونهای فوق ،سطوح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.

 -51فزم ٍضعيت اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ٍ کسزي اتَاب جوعی سٌَات لثل (فزم )ُ52
ستَى دريافتی اس خشاًِ در سٌَات لثل:

 هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ در اتتذاي دٍرُ) تفصیلي (عوَهي يها اختصاصهي /سهٌَاتي)  +سهتَى اسهٌاد ّشيٌهِ
ٍاخَاّي ضذُ (فزم )ُ 9
 هعیي (كسهزي اتهَاب جوعهي تاتهت اعتثهار ّشيٌهِ در اتتهذاي دٍرُ) تفصهیلي (عوهَهي يها اختصاصهي /سهٌَاتي)  +سهتَى
كسزياتَابجوعي (فزم )ُ 9
 هعیي (حساب اًتظاهي -كسزي اتَاب جوعي تزداضتي در اتتذاي دٍرُ) تفصیلي (سالّاي لثل /تزًاهِ ٍ يا رديف)
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ستَى ّشيٌِ:

 هعیي (اعتثارات ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (اسٌاد ٍاخَاّي ضذُ تاتت اعتثار ّشيٌِ /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)،
 هعیي (اعتثارات ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي) ٍ
 كاّص در حساب اًتظاهي – كسزي اتَاب جوعي تزداضتي سال ّاي لثل تا تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /تزًاهِ ٍ يا رديف)
ستَى ٍاريش ًمذي :طثك تايیذيِ خشاًِ تاتت ٍاريش ًمذي اس هحل اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّي ضذُ يا كسزي اتَاب جوعي يا كسزي اتَاب
جوعي تزداضتي تِ خشاًِ
ستَى کسزي اتَاب جوعی :تِ هیشاى اسٌاد ٍاخَاّي اًتمال يافتِ سالّاي لثل تِ كسزي اتَاب جوعي
ستَى اًتمال تِ هاساد :هعیي (ستَى دريافتي اس خشاًِ در سٌَات لثل) هٌْاي ( ستَى ّشيٌِ +ستَى ٍاريش ًمهذي +سهتَى كسهزي
اتَاب جوعي +ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ)
ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ:

هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)،
هعیي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي) ٍ
هعیي (حساب اًتظاهي -كسزي اتَاب جوعي تزداضتي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /تزًاهِ ٍ يا رديف)
 در تكمیل ستونهای فوق ،سطوح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.

 -55فزم حمَق ٍ هشاياي هستوز
ستَى اعتثار اصالحی حمَق ٍ هشاياي هستوز :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (دريافتي اس خشاًِ تاتت حمَق ٍ هشايا) تفصیلي (هصَب) يا طثك تايیذيِ دريافتي حمَق ٍ هشايا
ب)اعتثارات اتالؼی :هعیي (دريافتي اس خشاًِ تاتت حمَق ٍ هشايا) تفصیلي (اتالغي) يا طثك ًاهِّاي اتالغ اعتثار
ستَى عولكزد حمَق ٍ هشاياي هستوز :هطاتك ستَى اعتثار اصالحي حمَق ٍ هشاياي هستوز
ستَى اعتثار اصالحی سايز ّشيٌِّا :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (تَدجِ اعتثار ّشيٌِ ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب) هٌْاي (ستَى اعتثار اصالحي حمهَق ٍ
هشاياي هستوز)
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ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي ( تَدجِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي) هٌْاي (اعتثار اتالغهي حمهَق ٍ هشايهاي
هستوز هٌذرج در ًاهِ ّاي اتالغ اعتثار)
ستَى عولكزد سايز ّشيٌِّا :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختْاي غیز لطعي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون/
هصَب) هٌْاي (ستَى عولكزد حمَق ٍ هشاياي هستوز)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي ( اعتثار ّشيٌِ هصزف ضذُ  +اعتثار ّشيٌِ تاتت پزداختْاي غیز لطعي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ ههتون/
اتالغي) هٌْاي (ستَى عولكزد حمَق ٍ هشاياي هستوز اتالغي)
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ب) فرمهاي عملكرد اعتبارات تملک دارايی هاي سرمايهاي
 -5فزم صَرت خالصِ اعتثارات تولک دارايیّاي سزهايِاي تز حسة طزح (فزم  5ت)

ستَى اعتثار هصَب :تزاي اعتثارات هلي طثك لاًَى تَدجِ ساالًِ كل كطَر ٍ تزاي اعتثارات استاًي تز اساس اٍلیي هَافمتٌاهِ
ستَى افشايص اس هحل رديف ّاي هتفزلِ :اعتثار رديفّاي هتفزلِ طثك آخزيي هَافمتٌاهِ
ستَى سايز اصالحات :افشايص ٍ يا كاّص ًاضي اس تغییزات طثك هَافمتٌاهِّاي اصالحي
ستَى حَالجات :هعیي (حَالِ اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى اعتثار اصالحی :آخزيي هَافمتٌاهِ يا تٌذ (الف) ستَى اعتثار اصالحي گشارش ًوايٌذُ عولكزد اعتثارات تولك داراييّاي
سزهايِاي تز حسة طزح ٍ رديف
 -2فزم صَرت خالصِ اعتثارات تولک دارايیّاي سزهايِاي تز حسة فصَل سزهايِ گذاري (فزم  9ت)

ستَى اعتثار هصَب :تزاي اعتثارات هلي طثك لاًَى تَدجِ ساالًِ كل كطَر ٍ تزاي اعتثارات استاًي تز اساس اٍلیي هَافمتٌاهِ
ستَى افشايص اس هحل رديف ّاي هتفزلِ :اعتثار رديفّاي هتفزلِ طثك آخزيي هَافمتٌاهِ
ستَى سايز اصالحات :افشايص ٍ يا كاّص ًاضي اس تغییزات طثك هَافمتٌاهِّاي اصالحي
ستَى حَالجات :هعیي (حَالِ اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار
تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى اعتثار اصالحی :آخزيي هَافمتٌاهِ يا تٌذ (الف) ستَى اعتثار اصالحي گشارش عولكزد اعتثارات تولك داراييّاي سزهايِاي
تز حسة فصَل سزهايِ گذاري يا تٌذ (الف) ستَى اعتثار اصالحي گشارش عولكزد اعتثارات تولك داراييّاي سزهايِاي اختصاصي
تز حسة فصَل سزهايِگذاري
وكته :در تكمیل ستونهای فوق ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.
 -9گشارش ًوايٌذُ عولكزد اعتثارات تولک دارايیّاي سزهايِاي تز حسة طزح ٍ رديف (فزم  4ت)
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار سزهايِاي  +اعتثار سزهايِاي تخصیص يافتِ +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ  +اعتثار
سزهايِاي هصزف ضذُ  +اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي
اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
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ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اتالغي  +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي
هصزف ضذُ  +اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
يا
الف) اعتثارات هصَب :هعیي [( تَدجِ اعتثار سزهايِاي) هٌْاي (حَالِ اعتثار سزهايِاي)] تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب/
طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (تَدجِ اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى تخصيص اعتثار :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار سزهايِاي تخصیص يافتِ +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +
اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار
سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب  /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اتالغي +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ  +اعتثار سزهايِاي
هصزف ضذُ  +اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي  /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي
تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي  /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا
رديف هتفزلِ)
ستَى دارايی در جزياى تكويل يا ايجاد :هعیي (اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي/
طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى هَجَدي جٌسی ٍ کاال :هعیي(اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (هَجَديّا /عوَهي /دٍرُ هتون/
هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى پيص پزداخت يا پيص پزداخت اعتثار اسٌادي :هعیي(اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیصپزداخت
يا پیص پزداخت اعتثار اسٌادي  /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى پيص پزداخت هَجَدي جٌسی :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیصپزداخت
هَاد ٍ كاال  /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
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ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (علي الحساب  /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب
يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي/
طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى کسزي اتَاتجوعی :هعیي (كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح
ٍ يا رديف هتفزلِ)
وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته سال جاری ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی اتواتجمعي
اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي :هعیي](دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي + 6دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار
سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي
اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
ستَى اًتمالی :هعیي](دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي +دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار سزهايِاي
تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ)
 -4گشارش عولكزد اعتثارات تولک دارايیّاي سزهايِاي تز حسة فصَل سزهايِ گذاري (فزم 1ت(
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار سزهايِاي  +اعتثار سزهايِاي تخصیص يافتِ +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار
سزهايِاي هصزف ضذُ  +اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي
اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي
سزهايِاي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اتالغي  +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ  +اعتثار
سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي
(عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)

 6هبالػ هربَط بِ اٍراق تسَیِ خساًِ بابت تسَیِ بدّیّا ٍ اٍراق بدّی اسالهی ٍ تسْیالت هالی دریافتی بلٌد هدت کِ بِ عٌَاى دریافتی ٍاحد
گسارشگر شٌاسایی شدُ است ،بِ دریافتیّای فَق اضافِ هیشَد.
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ستَى تخصيص اعتثار :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار سزهايِاي تخصیص يافتِ +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +
اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي)
تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اتالغي +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ  +اعتثار
سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي
(عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي
تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف
هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى دارايی در جزياى تكويل يا ايجاد :هعیي (اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي/
طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى هَجَدي جٌسی ٍ کاال :هعیي(اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (هَجَديّا /عوَهي /دٍرُ هتون/
هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى پيص پزداخت يا پيص پزداخت اعتثار اسٌادي :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي
(پیص پزداخت يا پیص پزداخت اعتثار اسٌادي /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك
داراييّاي سزهايِاي)
ستَى پيص پزداخت هَجَدي جٌسی :هعیي(اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیصپزداخت
هَاد ٍ كاال /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (علي الحساب  /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب
يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي/
طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى کسزي اتَاتجوعی :هعیي (كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح
ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
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وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته سال جاری ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی اتواتجمعي
اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي :هعیي](دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي +دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار سزهايِاي
تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي
سزهايِاي)
ستَى اًتمالی :هعیي ](دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي +دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار سزهايِاي
تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي([ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح ٍ يا رديف هتفزلِ /فصَل اعتثار تولك داراييّاي
سزهايِاي)
 -1گشارش عولكزد اعتثارات تولک دارايیّاي سزهايِاي اختصاصی تز حسة فصَل سزهايِ گذاري (فزم 6ت)
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار سزهايِاي  +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ  +اعتثار
سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي
(اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اتالغي  +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي
هصزف ضذُ  +اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /اتالغي /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى تخصيص اعتثار :هعیي (دريافتي اس هحل درآهذّاي اختصاصي +دريافتي اس هحل درآهذّاي اختصاصي در دٍرُ هتون)
تفصیلي (هصَب يا اتالغي /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختْاي غیزلطعي +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت
اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون/هصَب يا اتالغي /طزح /فصَل اعتثار
تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى دارايی در جزياى تكويل يا ايجاد :هعیي (اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي/
طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
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ستَى هَجَدي جٌسی ٍ کاال :هعیي(اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (هَجَدي ّا /اختصاصي /دٍرُ هتون/
هصَب يا اتالغي /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى پيص پزداخت يا پيص پزداخت اعتثار اسٌادي :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي
(پیصپزداخت يا پیص پزداخت اعتثار اسٌادي /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي
سزهايِاي)
ستَى پيصپزداخت هَجَدي جٌسی :هعیي(اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیصپزداخت
هَاد ٍ كاال  /اختصاصي  /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (علي الحساب  /اختصاصي /دٍرُ هتون/
هصَب يا اتالغي /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا
اتالغي /طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
ستَى کسزي اتَاتجوعی :هعیي (كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي/
طزح  /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته سال جاری ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی اتواتجمعي
اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي :هعیي] (دريافتي اس هحل درآهذّاي اختصاصي +دريافتي اس هحل درآهذّاي اختصاصي در دٍرُ هتون) هٌْاي
(اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختْاي غیزلطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي
اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي)[ تفصیلي (اختصاصي/دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح /فصَل اعتثار تولك داراييّاي
سزهايِاي)
ستَى اًتمالی :هعیي] (دريافتي اس هحل درآهذّاي اختصاصي +دريافتي اس هحل درآهذّاي اختصاصي در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار
سزهايِاي تاتت پزداختْاي غیزلطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي
تاتت اعتثار سزهايِاي)[ تفصیلي (اختصاصي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /طزح /فصَل اعتثار تولك داراييّاي سزهايِاي)
 تا عٌايت تِ ايي کِ سطح تفصيلی فصَل اعتثار سزهايِاي تزاي حسابّاي دريافتی هطخص ًویتاضذ ،هثالػ ّز فصل ستَى
ٍاريشي ٍ اًتمالی تِ صَرت تزآٍردي تكويل هیضَد.
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 -6گشارش عولكزد اعتثارات تولک دارايیّاي هالی (تعْذات پزداخت ًطذُ اعتثارات تولک دارايیّاي سزهايِاي) (فزم7ت)
ستَى اعتثار اصالحی :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار سزهايِاي  +اعتثار سزهايِاي تخصیص يافتِ +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي
هصزف ضذُ  +اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /رديف تولك داراييّاي هالي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اتالغي  +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ  +اعتثار سزهايِاي
هصزف ضذُ  +اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي  +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /رديف تولك داراييّاي هالي)
يا
الف) اعتثارات هصَب :هعیي ( تَدجِ اعتثار سزهايِاي هٌْاي حَالِ اعتثار ّشيٌِ) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /رديف
تولك داراييّاي هالي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي ( تَدجِ اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /رديف تولك داراييّاي هالي)
ستَى تخصيص اعتثار :حسة هَرد تزاي اعتثارات هصَب يا اتالؼی

الف) اعتثارات هصَب :هعیي (اعتثار سزهايِاي تخصیص يافتِ +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +
اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار
سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب /رديف تولك داراييّاي هالي)
ب) اعتثارات اتالؼی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اتالغي  +اعتثار سزهايِاي تاهیي ضذُ +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ  +اعتثار
سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیز لطعي +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي
(عوَهي /دٍرُ هتون /اتالغي /رديف تولك داراييّاي هالي)
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد مصوب يا اتالغي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل تخصيص :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي
تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي  /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /رديف تولك
داراييّاي هالي)
ستَى تولک دارايیّاي هالی :هعیي (اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي  /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /رديف
تولك داراييّاي هالي)
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ستَى علیالحساب :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختْاي غیزلطعي) تفصیلي (علي الحساب /عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا
اتالغي /رديف تولك داراييّاي هالي)
ستَى ٍاريشي :هعیي ](دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي +دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار سزهايِاي
تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي) [ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون /هصَب يا اتالغي /رديف تولك داراييّاي هالي)
ستَى اًتمالی :هعیي ](دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي +دريافتي تاتت عولیات سزهايِاي در دٍرُ هتون) هٌْاي (اعتثار سزهايِاي
تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي  +اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ +اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي  +كسزي اتَاتجوعي تاتت
اعتثار سزهايِاي) [ تفصیلي (عوَهي /دٍرُ هتون  /هصَب يا اتالغي /رديف تولك داراييّاي هالي)
 چٌاًچِ اعتثار تولک دارايیّاي هالی ٍاحذ گشارضگز تز اساس هادُ ( )71لاًَى هحاسثات عوَهی کطَر اتالغ گزدد ،تكويل فزم
صَرت خالصِ ًوايٌذُ اعتثارات تولک دارايیّاي سزهايِاي تز حسة طزح تزاي ٍاحذ اتالغ دٌّذُ ضزٍري هیتاضذ.

 -7صَرتحساب هٌاتع (فزم  8ت)

ضوارُ طثمِ تٌذي :هعیي (حساب اًتظاهي – هٌاتع پیص تیٌي ضذُ) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ)
عٌَاى :هعیي (حساب اًتظاهي – هٌاتع پیص تیٌي ضذُ) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ) يا عٌَاى هٌثع هَردًظز طثك لاًَى
تَدجِ ساالًِ
ستَى پيص تيٌی :هعیي (حساب اًتظاهي  -هٌاتع پیص تیٌي ضذُ) تفصیلي [(هاّیهت هٌهاتع (درآههذ عوهَهي /درآههذ اختصاصهي/
ٍاگذاري داراييّاي سزهايِاي عوَهيٍ /اگذاري داراييّاي سزهايِاي اختصاصي ٍ /اگذاري داراييّاي هالي) ( /ضوارُ طثمِتٌذي
تَدجِ)]
ستَى ٍصَلی :حسة هَرد تزاي هٌاتع عوَهی يا اختصاصی

الف) هٌاتع عوَهی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع عوَهي  +تاًك دريافت  +حساب اًتظاهي كٌتزل هٌاتع تَدجِاي) تفصیلي
(ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ) يا
ب) هٌاتع اختصاصی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع اختصاصي +تاًك دريافت) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ)
ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ :حسة هَرد تزاي هٌاتع عوَهی يا اختصاصی

الف) هٌاتع عوَهی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع عوَهي  +حساب اًتظاهي كٌتزل هٌاتع تَدجِاي) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي
تَدجِ) يا
ب) هٌاتع اختصاصی :هعیي (ٍجَُ ارسالي تاتت هٌاتع اختصاصي) تفصیلي (ضوارُ طثمِ تٌذي تَدجِ)
ستَى افشايص ٍصَلی ًسثت تِ پيصتيٌی :تِ هیشاى افشايص ستَى ٍصَلي ًسثت تِ ستَى پیصتیٌي
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ستَى کاّص ٍصَلی ًسثت تِ پيصتيٌی :تِ هیشاى كاّص ستَى ٍصَلي ًسثت تِ ستَى پیصتیٌي
وكته :در تكمیل ستونهای سيز ،سطح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.

ستَى کٌتزل  ...سال جاري :هعیي (حسابّا ٍ اسٌاد دريافتٌي  +حسابّا ٍ اسٌاد دريافتٌي ارسي +هطالثات اس سايز ٍاحذّا)
تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سال جاري /ضوارُ طثمِتٌذي تَدجِ)
ستَى کٌتزل  ...سٌَات لثل :هعیي (حسابّا ٍ اسٌاد دريافتٌي +حسابّا ٍ اسٌاد دريافتٌي ارسي  +هطالثات اس سايز ٍاحذّا)
تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سالّاي لثل /ضوارُ طثمِتٌذي تَدجِ)
7

ٍ -8ضعيت پزداختّاي ؼيزلطعی سٌَات لثل (فزم  9ت)

ستَى دريافتی اس خشاًِ در سٌَات لثل :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیزلطعي در پاياى دٍرُ لثل) تفصیلي
(پیصپزداختّا يا عليالحساب /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)
ستَى هَجَدي جٌسی :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداختّاي غیزلطعي) تفصیلي (هَجَديّا /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)
ستَى دارايی در جزياى تكويل يا ايجاد :هعیي (اعتثار سزهايِاي هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /پیصپزداختّا يا
عليالحساب  /سٌَاتي)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي) هٌْاي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي در
پاياى دٍرُ لثل) تفصیلي (پیصپزداختّا يا علي الحساب /عوَهي يا اختصاصي  /سٌَاتي)
ستَى کسزي اتَاب جوعی :هعیي(كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) هٌْاي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار سزهايِاي
در پاياى دٍرُ لثل) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي  /سٌَاتي) تِ تفكیك پیصپزداختّا ٍ عليالحساب
ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ :طثك تايیذيِ خشاًِ تاتت ٍاريش پزداختّاي غیزلطعي سٌَاتي تِ خشاًِ
ستَى اًتمال تِ هاساد( :ستَى دريافتي اس خشاًِ در سٌَات لثل) هٌْاي ( ستَى هَجَدي جٌسي  +ستَى دارايي در جزياى تكویل يا
ايجاد  +ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّي  +ستَى كسزي اتَاب جوعي  +ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ  +ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ)
ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ :هعیي (اعتثار سزهايِاي تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي) تفصیلي (پیصپزداختّا يا عليالحساب/
عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)
 در تكمیل ستونهای فوق ،سطوح تفصیلي حسابها حسة مورد پیشپزداختها يا عليالحساب و عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.
 7فرم ٍضعیت پرداختّای ؼیرقطعی سٌَات قبل اعتبارات تولک داراییّای سرهایِای بر اساس تراز عولیات حسابّا در پایاى سال هالی تکویل
هیشَد.
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 -9فزم ٍضعيت ٍجَُ هصزف ًطذُ سٌَات لثل (فزم  55ت)

ستَى دريافتی اس خشاًِ در سٌَات لثل :هعیي (اعتثار سزهايِاي اًتمالي در اتتذاي دٍرُ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سالجاري)
 +ستَى اًتمال تِ هاساد فزم ٍضعیت پزداختّاي غیزلطعي سٌَات لثل اعتثارات سزهايِاي  +ستَى اًتمال تِ هاساد فزم ٍضعیت
اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّي ضذُ ٍ كسزي اتَابجوعي سال ّاي لثل اعتثارت سزهايِاي
ستَى دارايی در جزياى تكويل يا ايجاد :هعیي (اعتثار سزهايِاي اًتمالي هصزف ضذُ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
ستَى هَجَدي جٌسی :هعیي (اعتثار سزهايِاي اًتمالي تاتت پزداختّاي غیزلطعي) تفصیلي (هَجَديّا /عوَهي يا اختصاصي/
دٍرُ هتون)
ستَى پيصپزداخت :هعیي (اعتثار سزهايِاي اًتمالي تاتت پزداختّاي غیزلطعي) تفصیلي (پیص پزداخت /عوَهي يا اختصاصي/
دٍرُ هتون)
ستَى علی الحساب :هعیي (اعتثار سزهايِاي اًتمالي تاتت پزداخت ّاي غیزلطعي) تفصیلي (علي الحساب /عوَهي يا اختصاصي/
دٍرُ هتون)
ستَى پيص پزداخت هَجَدي جٌسی :هعیي(اعتثار سزهايِاي اًتمالي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیص پزداخت هَاد ٍ
كاال  /عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
ستَى پيص پزداخت اعتثار اسٌادي :هعیي(اعتثار سزهايِاي اًتمالي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (پیص پزداخت اعتثار
اسٌادي  /عوَهي يا اختصاصي  /دٍرُ هتون)
ستَى اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ضذُ :هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي اًتمالي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
ستَى کسزي اتَاب جوعی :هعیي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار سزهايِاي اًتمالي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ هتون)
وكته :در صورت وجود حساب اوتظامي -کسزی اتواتجمعي تزداشتي مزتوط ته اعتثارات سالهای قثل ،مثلغ مذکور ته ستون کسزی
اتواتجمعي اضافه ميشود.

ستَى ٍاريشي تِ خشاًِ :طثك تايیذيِ خشاًِ تاتت ٍاريش ٍجَُ اًتمالي تِ خشاًِ
ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ :هعیي (اعتثار سزهايِاي اًتمالي تاتت پزداختّاي غیز لطعي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /دٍرُ
هتون)
 در تكمیل ستونهای فوق ،سطوح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.
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 -51فزم ٍضعيت اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّی ٍ کسزي اتَاب جوعی سٌَات لثل (فزم 52ت)
ستَى دريافتی اس خشاًِ در سٌَات لثل:

 هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي در اتتذاي دٍرُ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)  +سهتَى اسهٌاد ّشيٌهِ
ٍاخَاّي ضذُ (فزم )ُ 9
 هعیي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار سزهايِاي در اتتذاي دٍرُ) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)  +سهتَى كسهزي
اتَابجوعي (فزم )ُ 9
 هعیي (حساب اًتظاهي -كسزي اتَاب جوعي تزداضتي در اتتذاي دٍرُ) تفصیلي (سالّاي لثل /طزح ٍ يا رديف)
ستَى دارايی در جزياى تكويل يا ايجاد:

 هعیي (اعتثارات ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (اسٌاد ٍاخَاّي ضذُ تاتت اعتثار سزهايِاي /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)،
 هعیي (اعتثارات ّشيٌِ هصزف ضذُ) تفصیلي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار سزهايِاي /عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي) ٍ
 كاّص در حساب اًتظاهي – كسزي اتَاب جوعي تزداضتي سال ّاي لثل تا تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /طزح ٍ يا رديف)
ستَى ٍاريش ًمذي :طثك تايیذيِ خشاًِ تاتت ٍاريش ًمذي اس هحل اسٌاد ّشيٌِ ٍاخَاّي ضذُ يا كسزي اتَاب جوعي يا كسزي اتَاب
جوعي تزداضتي تِ خشاًِ
ستَى کسزي اتَاب جوعی :تِ هیشاى اسٌاد ٍاخَاّي اًتمال يافتِ سالّاي لثل تِ كسزي اتَاب جوعي
ستَى اًتمال تِ هاساد :هعیي (ستَى دريافتي اس خشاًِ در سٌَات لثل) هٌْاي ( ستَى دارايي در جزياى تكویل يا ايجاد  +ستَى
ٍاريش ًمذي  +ستَى كسزي اتَاب جوعي  +ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ)
ستَى هاًذُ ًمل تِ سال تعذ:

هعیي (اسٌاد ٍاخَاّي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي)،
هعیي (كسزي اتَاب جوعي تاتت اعتثار سزهايِاي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /سٌَاتي) ٍ
هعیي (حساب اًتظاهي -كسزي اتَاب جوعي تزداضتي) تفصیلي (عوَهي يا اختصاصي /طزح ٍ يا رديف)


در تكمیل ستونهای فوق ،سطوح تفصیلي حسابها حسة مورد عمومي يا اختصاصي تعییه ميشود.
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