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مٍزشي استاهداردًاي حسابداري ايران
 
 اساليدًاي ا

 مديريت تدوين استاهداردًاي حسابداري 

 سيدى سماهي شاًرخي: تٌيي کوودى

 :استفادى کوودى گرامي

مٍزشي، لطفا هظرات خٍد را از 
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29استانذارد حسابذاري شماره 

فعاليتهاي ساخت امالک 
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دامنه کاربرد

  :داسد واستشد صيش هَاسد دس اػتاًذاسد ايي

اهالن ػاخت فؼاليتْاي حؼاتذاسي•

  هـغَل اهالن ػاخت فؼاليتْاي تِ وِ تجاسي ٍاحذّاي•
  فؼاليتْاي جضء ػوليات ايي ايٌىِ اص كشف ًظش ّؼتٌذ،
خيش يا تاؿذ آًْا اكلي

  تجاسي ٍاحذ تَػظ اػتفادُ ّذف تا وِ اهالوي ػاخت•
هي ؿَد اًجام

  كٌؼتي هؼىًَي، اص اػن ؿْشن ػاصي ػوليات حؼاتذاسي•
تجاسي يا
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تعاريف

 ػاختواًي ٍاحذ ّش فشٍؽ اسصؽ ًؼثت :فشٍؽ ًؼثي اسصؽ•

 يا پشٍطُ يه ػاختواًي ٍاحذّاي هجوَع فشٍؽ اسصؽ تِ

 هجوَع فشٍؽ اسصؽ تِ پشٍطُ ّش فشٍؽ اسصؽ ًؼثت

ُ ّا   .پشٍط

 ٍاحذ يه جاسي تشآٍسدي فشٍؽ تْاي :فشٍؽ اسصؽ•

  همغغ ّش دس آى، فشٍؽ لاتل ًْايي ٍضؼيت دس ػاختواًي

.صهاًي

توام يا تخـي اص ٍاحذّاي ػاختواًي هَسد اجشا دس : پشٍطُ •
يه هىاى جغشافيايي هـخق وِ يه هشوض اًثاؿت هخاسج 

.سا تـىيل هي دّذ
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تعاريف

 تشاي وِ اػت فؼاليتْايي هجوَػِ : اهالن ػاخت فؼاليتْاي

  .اػت ضشٍسي فشٍؽ تشاي اهالن احذاث ٍ عشاحي

  يا ٍ ػاختواى فشٍؽ ٍ احذاث تشاي صهيي تحليل

 اص تخـي جضئي، يا ولي عَس تِ صهيي، فشٍؽ ٍ ػاصي آهادُ

.اػت فؼاليت ايي

يه ٍاحذ هؼىًَي، تجاسي يا كٌؼتي، يا  : ٍاحذ ػاختواًي •
.صهيٌي وِ تشاي فشٍؽ، احذاث يا آهادُ هي ؿَد
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ماهيت فعاليتهاي ساخت امالک

  دس يا هـخق جغشافيايي هىاى يه دس اػت هوىي•
.ؿَد اًجام هتؼذد هىاًْاي

.هي ؿَد اًجام هالي دٍسُ يه اص تيؾ دس•

ِ اصاي•   تِ ٍ هتفاٍت صهاًْاي دس اػت هوىي آى فشٍؽ ها ت
.ؿَد دسيافت هختلف هثالغ

  هؼتلضم ٍ داسد صيادي اّويت اهالن ػاخت هخاسج ،•
 ٍ هـتشن هخاسج تخليق تشاي خاف ػيؼتوي تىاسگيشي

.اػت هشتَط هخاسج ػايش
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زمينهاي نگهذاري شذه براي ساخت امالک
  ًـذُ اًجام آى سٍي تش ػاخت فؼاليت ًَع ّيچ چٌاًچِ •

  ػولياتي چشخِ عي ػاخت فؼاليتْاي ًوي سٍد اًتظاس ٍ تاؿذ

 داسايي ػٌَاى تِ تايذ ؿَد، تىويل تجاسي ٍاحذ هؼوَل

ِ تٌذي غيشجاسي   اػتاًذاسد تِ تَجِ تا ايٌىِ تش هـشٍط ؿَد، عثم

  ٍ جاسي داساييْاي اسائِ ًحَُ” ػٌَاى تا 14 ؿواسُ حؼاتذاسي

 هـوَل تجاسي، ٍاحذ هالي كَستْاي “جاسي تذّيْاي

ِ تٌذي .تاؿذ غيشجاسي ٍ جاسي تِ تذّيْا ٍ داساييْا عثم

  توام تْاي تِ تايذ اهالن ػاخت تشاي ؿذُ ًگْذاسي صهيي•

.ياتذ اًؼىاع اًثاؿتِ اسصؽ واّؾ گًَِ ّش وؼش اص پغ ؿذُ
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مخارج ساخت امالک
 لاتل ػاخت فؼاليتْاي تِ هؼتمين عَس تِ وِ تاؿذ هخاسجي توام دستشگيشًذُ تايذ

.داد تخليق فؼاليتْايي چٌيي تِ هٌغمي هثٌايي تش سا آى تتَاى يا اػت اًتؼاب

:تاؿذ صيش هَاسد ؿاهل تايذ اهالن ػاخت فؼاليتْاي هخاسج
:صهيي تحليل هخاسج.الف

 واسهضد ثثت، حك واسؿٌاػي، حك الضحوِ صهيي، خشيذ تْاي                                                  

ِ ّاي خشيذ، صهيي تحليل هخاسج ػايش ٍ اًتمال ٍ ًمل ّضيٌ

:اهالن ػاخت فؼاليتْاي هؼتمين هخاسج.ب
 اًجام هخاسج هؼتمين، دػتوضد هخاسج هلالح، ٍ هَاد هخاسج                                                      

واسؿٌاػي حك الضحوِ ٍ پيواًىاساى تَػظ ؿذُ

اهالن ػاخت فؼاليتْاي تِ اًتؼاب لاتل هـتشن هخاسج.ج
 ّاي جاسي ٍ آتي ػاخت اهالن وِ دس يه هىاى ُ هخاسج لاتل تخليق تِ پشٍط

ُ اًذ جغشافيايي هـخق ٍالغ ؿذ
 ّاي دسجشياى ػاخت ٍالغ دس هىاًْاي ُ هخاسج لاتل تخليق تِ توام پشٍط

.جغشافيايي هختلف ًظيش هخاسج واسوٌاى دفتش فٌي ٍالغ دس اداسُ هشوضي
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روشهاي تخصيص مخارج ساخت به هريک از واحذهاي 
ساختماني يا پروشه ها

،(ػاخت هؼتمين هخاسج لثيل اص) ٍيظُ ؿٌاػايي سٍؽ.الف•

 ٍيظُ ؿٌاػايي وِ كَستي دس فشٍؽ ًؼثي اسصؽ سٍؽ .ب•
يا ًثاؿذ، اهىاى پزيش

  فشٍؽ ًؼثي اسصؽ وِ كَستي دس هٌاػة سٍؿْاي ػايش . ج•
 عَس تِ تايذ تخليق تشاي ؿذُ اًتخاب سٍؽ .ًثاؿذ ػولي

.ؿَد گشفتِ تىاس يىٌَاخت
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درآمذ ساخت امالک
:تاؿذ صيش هَاسد ؿاهل تايذ اهالن ػاخت دسآهذ•

ٍ لشاسداد، دس تَافك هَسد فشٍؽ تْاي .الف–

 دس ؿذُ تؼشيف واس داهٌِ دس تغييش اص ًاؿي هثلغ ّشگًَِ .ب–
.لشاسداد

  لشاسدادّاي هذت يا ػاختواى ًمـِ هـخلات، دس صهاًي تغييش،•
  اهالن ػاخت دسآهذ دس صهاًي اهالن ػاخت پشٍطُ فشٍؽ
:وِ هي ؿَد هٌظَس

ٍ تاؿذ، هحتول هـتشي تَػظ آى اص ًاؿي هثلغ ٍ تغييش پزيشؽ.الف–

ِ اي تِ تتَاى سا تغييش اص ًاؿي هثلغ.ب– ُ گيشي اتىاپزيش گًَ  اًذاص
.وشد
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درآمذ ساخت امالک

:دسآهذ ؿٌاػايي هؼياسّاي•

 اهضاي لثيل اص الذاهاتي اًجام تا ػاختواًي ٍاحذ فشٍؽ .الف–
تاؿذ، ؿذُ هحشص لشاسداد

تاؿذ، ؿذُ آغاص ػاختواًي فؼاليتْاي .ب–

ِ اي تِ تتَاى سا پشٍطُ هاحلل .ج– ٍ وشد، تشآٍسد اتىاپزيش گًَ

.تاؿذ ؿذُ ٍكَل فشٍؽ تْاي اص دسكذ 20 حذالل .د–
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درآمذ ساخت امالک
:پشٍطُ هاحلل تشآٍسد ؿشايظ•

ِ اي تتَاى سا پشٍطُ اص حاكل دسآهذ هجوَع– ِ گًَ  اتىاپزيش ت
ُ گيشي وشد، اًذاص

 ٍاحذ تِ پشٍطُ تا هشتثظ آتي التلادي هٌافغ ٍسٍدي جشياى–
تاؿذ، هحتول تجاسي

 دس پشٍطُ تىويل دسكذ ّوچٌيي ٍ پشٍطُ تىويل تشاي الصم هخاسج–
ِ اي تتَاى سا تشاصًاهِ تاسيخ ِ گًَ ُ گيشي اتىاپزيش ت ٍ وشد، اًذاص

ِ اي ٍ تؼييي سٍؿٌي تِ تتَاى سا پشٍطُ تِ اًتؼاب لاتل هخاسج– ِ گًَ  ت
ُ گيشي اتىاپزيش .وشد اًذاص

كَست ايي غيش دس•
 هخاسج هيضاى تا تٌْا تايذ ؿذُ فشٍختِ ػاختواًي ٍاحذّاي دسآهذ–

  اػت، هحتول آى تاصيافت وِ ٍاحذّا آى ػاخت تشاي ؿذُ تحول
ٍ گشدد، ؿٌاػايي

هخاسج ػاخت ٍاحذّاي ػاختواًي فشٍختِ ؿذُ تايذ دس دٍسُ ٍلَع  –
.ػٌَاى ّضيٌِ ؿٌاػايي ؿَد تِ
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هسينه هاي ساخت امالک

 تايذ (ًمق سفغ هخاسج ؿاهل) پشٍطُ اًتظاس هَسد صياى ّشگًَِ•
.ؿَد هٌظَس دٍسُ صياى ٍ ػَد تِ تالفاكلِ

 ؿذُ فشٍختِ ػاختواًي ٍاحذّاي تِ اًتؼاب لاتل ػاخت هخاسج•
 ّضيٌِ ػٌَاى تِ ؿذُ، ياد ٍاحذّاي دسآهذ ؿٌاخت دٍسُ دس تايذ

.ؿَد ؿٌاػايي

ُ  هٌظَس ّضيٌِ تِ وِ اهالن ػاخت هخاسج•  تايذ اػت ًـذ
  خالق ٍ ؿذُ توام تْاي الل تِ ٍ ؿٌاػايي داسايي ػٌَاى تِ

ُ گيشي فشٍؽ اسصؽ .ؿَد اًذاص



درآمذ و هسينه هاي ساخت امالک

14/33

درصد پیشرفت 
کار

دسكذ واس 
فيضيىي اًجام 

ؿذُ

اسصياتي واس 
اًجام ؿذُ تَػظ 

واسؿٌاػاى 
ِ اي هؼتمل حشف

ًؼثت هخاسج تحول ؿذُ 
تشاي واس اًجام ؿذُ تا 
تاسيخ تشاصًاهِ تِ ول 

هخاسج تشآٍسدي ػاخت



تغيير در برآوردها

 هخاسج ٍ دسآهذّا تشآٍسد دس تجذيذًظش اص ًاؿي آثاس•
 تِ تايذ اهالن ػاخت فؼاليتْاي تِ لاتل اًتؼاب
ُ ّاي ُ ّاي تِ لضٍم كَست دس ٍ فؼلي پشٍط   آتي پشٍط

.ياتذ تخليق
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فسخ معامله فروش

ِ ّاي ٍ دسآهذّا•   ٍاحذّاي تِ هشتَط ؿذُ ؿٌاػايي ّضيٌ
  هؼاهلِ فؼخ يا اتغال صهاى دس تايذ ؿذُ فشٍختِ ػاختواًي

.ؿَد دادُ تشگـت تي دسًگ فشٍؽ،

  جذاگاًِ ؿٌاػايي•

 ٍ (تىويل دس تأخيش دليل تِ) پيواًىاساى اص دسيافتٌي خؼاسات–

(تحَيل دس تأخيش دليل تِ) هـتشياى تِ پشداختٌي خؼاسات–
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مشوقهاي فروش

اص هـَلْا دس حؼاب رخايش تؼْذ ًاؿي•

ِ گزاسي  • هخاسج هشتثظ تا هـَق ّا ًظيش تضويي تاصدُ ػشهاي
خشيذاساى تشاي دٍسُ هـخق، تِ حؼاب تْاي توام ؿذُ پشٍطُ

ػايش هخاسج تحول ؿذُ تَػظ ٍاحذ تجاسي ػاصًذُ اهالن  •
ػٌَاى ّضيٌِ   هٌظَس تثليغ فشٍؽ ٍاحذّاي ػاختواًي تِ تِ

دٍسُ  
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واحذهاي ساختماني تکميل شذه آماده براي فروش

الل تْاي توام ؿذُ ٍ خالق اسصؽ فشٍؽ   تِ•

ُ اي تىويل ػاختواًي ٍاحذّاي• ِ هٌظَس وِ ؿذ  افضايؾ ت
  هي ؿَد، ًگْذاسي تجاسي ٍاحذ تَػظ اػتفادُ يا اجاسُ ليوت،

.هي گشدد هٌظَس حؼاب تِ هشتَط اػتاًذاسدّاي تشاػاع
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افشا
پشٍطُ، تىويل دسكذ تؼييي سٍؽ•
ِ ّاي ٍ دسآهذ• صياى، ٍ ػَد كَست دس اهالن ػاخت ؿذُ ؿٌاػايي ّضيٌ
ُ ّاي تىويل تشاي الصم هخاسج هثلغ تشآٍسد• ٍ جشياى، دس پشٍط
 دس داسايي ػٌَاى تِ ؿذُ ؿٌاػايي هخاسج دفتشي هثلغ تغثيك كَست•

:دّذ ًـاى سا صيش هَاسد وِ دٍسُ اًتْاي ٍ اتتذا
  دفتشي هثلغ تفىيه تا دٍسُ، اٍل دس اهالن ػاخت اًثاؿتِ هخاسج–

صهيي،
  دفتشي هثلغ تفىيه تا دٍسُ، عي اهالن ػاخت ؿذُ تحول هخاسج–

صهيي،
  ػٌَاى تِ صياى ٍ ػَد كَست دس وِ اهالن ػاخت اًثاؿتِ هخاسج–

ُ ّاي ٍ جاسي دٍسُ تفىيه تِ اػت، ؿذُ ؿٌاػايي ّضيٌِ   گزؿتِ، دٍس
ٍ
  هثلغ دس تغييشات ػايش يا داساييْا اص ديگشي عثمِ تِ اًتمال يا ٍاگزاسي–

.دٍسُ عي دفتشي
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افشا
 اهالن ػاخت تشاي ؿذُ ًگْذاسي صهيي هَسد دس هَسد دس افـا•

دس اتتذا ٍ  ( دس كَست ٍجَد)تْاي توام ؿذُ ٍ واّؾ اسصؽ اًثاؿتِ –
اًتْاي دٍسُ،

كَست تغثيك هثلغ دفتشي دس اتتذا ٍ اًتْاي دٍسُ وِ هَاسد صيش سا –
:ًـاى دّذ

اضافات،«

ٍاگزاسي،«

ػٌَاى هخاسج ػاخت   اًتمال تِ داساييْاي جاسي تِ«
اهالن،

صياى واّؾ اسصؽ ؿٌاػايي ؿذُ يا تشگـت ؿذُ دس  «
، ٍ(كَست ٍجَد دس)كَست ػَد ٍ صياى عي دٍسُ 

.ػايش تغييشات«
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افشا

هالي كَستْاي دس افـا•

گًَِ هحذٍديت دس ساتغِ تا هالىيت صهيي ٍ   ّش
هيضاى آى، ٍ

  ِّاي ػاخت اهالن وِ ٍثيم ُ صهيٌْا ٍ پشٍط
.تذّيْاػت
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تاريخ اجرا

 وِ هالي كَستْاي وليِ هَسد دس اػتاًذاسد ايي الضاهات
 ؿشٍع آى اص تؼذ ٍ 1386/1/1 تاسيخ اص آًْا هالي دٍسُ

.اػت الصم االجشا هي ؿَد
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مطابقت با استانذاردهاي بين المللي حسابذاري

ِ اي حؼاتذاسي تيي الوللي اػتاًذاسد  تشاي جذاگاً
 پيَػت دس .ًذاسد ٍجَد اهالن ػاخت فؼاليتْاي
 ؿٌاخت 18 ؿواسُ حؼاتذاسي تيي الوللي اػتاًذاسد

 تِ هـشٍط اهالن فشٍؽ دسآهذ ؿٌاػايي دسآهذ،
 اػتاًذاسد سٍ، ايي اص .اػت ػوذُ واسّاي تىويل

 تيي الوللي اػتاًذاسد پيَػت تا 29 ؿواسُ حؼاتذاسي
.داسد هغايشت ؿذُ ياد حؼاتذاسي
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مثال
 توام ؿذُ تْاي تِ صهيي لغؼِ دٍ 13×0 ػال دس تْشاى گؼتش ػاختواًي ؿشوت
 سا ػاختواًي ػوليات داسد دسًظش ؿشوت .ًوَد تحليل سيال هيلياسد 20
  .وٌذ آغاص 13×5 ػال دس دٍم لغؼِ دس ٍ 13×1 ػال دس اٍل لغؼِ دس

 ٍ اػت سيال هيلياسد 10 آى خشيذ تْاي ٍ ّىتاس 30 اٍل لغؼِ هؼاحت
  تِ وـاٍسصي اص صهيي ايي واستشي تغييش تشاي سيال هيلياسد 2 هثلغ ؿشوت

  ػاختواًي ػوليات .اػت وشدُ پشداخت 13×1 ػال اتتذاي دس هؼىًَي
:ؿذ خَاّذ اًجام صيش ؿشح تِ فاص دٍ دس اٍل لغؼِ

  ٍياليي خاًِ ٍاحذ 100 ػاخت تشاي ّىتاس 10 اختلاف “الف ” فاص. 1
ٍ سيال، هيليَى 300 ٍاحذ ّش ليوت تِ دٍتلىغ،

  تِ ٍياليي هؼىًَي ٍاحذ 50 ػاخت تشاي ّىتاس 15 اختلاف “ب ” فاص. 2
.ٍاحذ ّش تشاي سيال هيليَى 500 ٍاحذ ّش ليوت

 ػايش ٍ ٍسصؿي تفشيحي اهاوي ػاخت تشاي اٍل لغؼِ اص تاليواًذُ ّىتاس پٌج
  يه هثلغ تِ آى هخاسج توام ٍ يافتِ اختلاف هـتشن صيشػاختْاي

.اػت ؿذُ تحول 13×1 ػال دس سيال هيلياسد
24/33



ادامه مثال
  .سػيذ اتوام تِ 13×3 ػال دس ٍ آغاص 13×1 فشٍسديي دس ػاختواًي ػوليات
:اػت صيش ؿشح تِ اعالػات ػايش

13×1 ػال - الف
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“ب ”فاص 
(ٍاحذ 50)

“الف ”فاص
(ٍاحذ 100) ؿشح

30 40 ٍاحذّاي فشٍؽ سفتِ تا تاسيخ تشاصًاهِ -1

35% 35% دسكذ هثلغ لاتل دسيافت عثك لشاسدادّاي فشٍؽ-2

90% 90% دسكذ هثلغ دسيافت ؿذُ اص هـتشياى ًؼثت تِ هثلغ لاتل دسيافت-3

:تا ايي تاسيخ( غيش اص صهيي ٍ هخاسج هـتشن)هخاسج تحول ؿذُ ػاخت -4

3س000 4س000  هيليَى سيال -هخاسج هؼتمين

1س000 2س000  ِهيليَى سيال -هخاسج غيشهؼتمين تخليق يافت

:تشآٍسد هخاسج آتي ػاخت جْت تىويل-5

6س000 8س000  هيليَى سيال–هخاسج هؼتمين

1س000 2س000 هيليَى سيال -هخاسج غيشهؼتمين



ادامه مثال
13×2ػال  -ب •
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“ب ”فاص 

(ٍاحذ 50)

“الف ”فاص

(ٍاحذ 100) ؿشح
30 40 تشاصًاهِ تاسيخ تا پشٍطُ اتتذاي اص فشٍؽ سفتِ ٍاحذّاي-1

35% 35% فشٍؽ لشاسدادّاي عثك لاتل دسيافت هثلغ دسكذ-2

90% 90%   لاتل دسيافت هثلغ تِ ًؼثت هـتشياى اص  ؿذُ دسيافت هثلغ دسكذ-3

 ايي تا (هـتشن هخاسج ٍ صهيي اص غيش) ػاخت ؿذُ تحول هخاسج-4

:تاسيخ

3س000 4س000 سيال هيليَى - هؼتمين هخاسج

1س000 2س000 سيال هيليَى - تخليق يافتِ غيشهؼتمين هخاسج

:تىويل جْت ػاخت آتي هخاسج تشآٍسد-5

6س000 8س000 سيال هيليَى - هؼتمين هخاسج

1س000 2س000 سيال هيليَى - غيشهؼتمين هخاسج



ادامه مثال

13×3ػال  -ج •
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“ب ”فاص 

(ٍاحذ 50)

“الف ”فاص

(ٍاحذ 100) ؿشح
90 50 ؿشح

100% 100% ٍاحذّاي فشٍؽ سفتِ اص اتتذاي پشٍطُ تا تاسيخ تشاصًاهِ-1

90% 90% دسكذ هثلغ لاتل دسيافت عثك لشاسدادّاي فشٍؽ-2

15ر500 10ر000 دسكذ هثلغ دسيافت  ؿذُ اص هـتشياى ًؼثت تِ هثلغ لاتل دسيافت-3

3س000 4س000   هيليَى - (هـتشن هخاسج ٍ صهيي اص غيش) ػاخت ؿذُ تحول هخاسج-4

سيال



ادامه مثال
ِ ّا دسآهذ، ػاخت، هخاسج هثلغ  تشاي هالي كَستْاي دس ؿٌاػايي ؿذُ ػَد ٍ ّضيٌ

:هي تاؿذ صيش ؿشح تِ ّشػال
هـتشن هخاسج تخليق. 1

:هـتشن هخاسج

:تخليق هخاسج هـتشن تا اػتفادُ اص سٍؽ اسصؽ ًؼثي فشٍؽ•
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اسلام تِ هيليَى سيال

2000 (هيلياسد 10+ هيلياسد  2(5/30)) (ّىتاس )صهيي اهاوي هـتشن 

1000 هخاسج صيشػاختْا

3000 جوغ هخاسج

اسلام تِ هيليَى سيال

 يافتِ هخاسج هـتشن تخليق

(سًٍذ ؿذُ) اسصؽ ًؼثي فشٍؽ   ؿشح
هيليَى سيال هيليَى سيال فاص

1س600 30س000

1س400 25س000 “الف ”فاص 

3س000 55س000 “ب ”فاص 



ادامه مثال

ِ ّاي ػاخت اهالن وِ دس  . 2 هحاػثِ دسكذ تىويل ٍ هثلغ دسآهذ ٍ ّضيٌ
.كَست ػَد ٍ صياى تايذ ؿٌاػايي ؿَد

13×1ػال •
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“ب ”فاص  “الف ”فاص ؿشح
هيليَى سيال هيليَى سيال :هخاسج اًثاؿتِ ػاخت اهالن

6س000 4س000 هخاسج هشتثظ تا تحليل صهيي-

1س400 1س600 هخاسج هـتشن-

4س000 6س000 هخاسج هؼتمين ٍ غيشهؼتمين تحول  ؿذُ تا تاسيخ تشاصًاهِ

11س400 11س600

7س000 10س000 هخاسج آتي جْت تىويل

18س400 21س600 ول تْاي توام ؿذُ تشآٍسدي

368 216 ٍاحذ ّش تشآٍسدي توام ؿذُ تْاي



ادامه مثال

13×2ػال 
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“ب ”فاص  “الف ”فاص ؿشح
هيليَى سيال هيليَى سيال :هخاسج اًثاؿتِ ػاخت اهالن

6س000 4س000 هخاسج هشتثظ تا تحليل صهيي-

1س400 1س600 هخاسج هـتشن-

8س200 11س250 هخاسج هؼتمين ٍ غيشهؼتمين تحول  ؿذُ تا تاسيخ تشاصًاهِ

15س600 16س850

2س300 3س750 هخاسج آتي جْت تىويل

17س900 20س600 ول تْاي توام ؿذُ تشآٍسدي

358 206 ٍاحذ ّش تشآٍسدي توام ؿذُ تْاي



ادامه مثال

13×3ػال •
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“ب ”فاص  “الف ”فاص ؿشح
:هخاسج اًثاؿتِ ػاخت اهالن

6س000 4س000 هخاسج هشتثظ تا تحليل صهيي-

1س400 1س600 هخاسج هـتشن-

10س000 15س500 هخاسج هؼتمين ٍ غيشهؼتمين تحول  ؿذُ تا تاسيخ تشاصًاهِ

17س400 21س100

348 211 ٍاحذ تْاي توام ؿذُ تشآٍسدي ّش



ادامه مثال

ِ ّا ٍ ػَد ؿٌاػايي ؿذُ دس عي ػِ ػال هالي  • خالكِ هثالغ دسآهذ ٍ ّضيٌ
:ؿشح صيش هي تاؿذ تِ
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ًتايج ٍالؼي تحمك يافتِ 3×13 2×13 1×13 ؿشح
هيليَى سيال سيال هيليَى سيال هيليَى سيال هيليَى

52س000 13س270 26س970 11س760 دسآهذ

(36س390) (9س201) (18س616) (8س573) ِ ّا ّضيٌ

15س610 4س069 8س354 3س187 ػَد



ادامه مثال
:13×1ًحَُ اًؼىاع دس كَستْاي هالي ػال •
تشاصًاهِ •

)اسلام تِ هيليَى سيال(كَست ػَد ٍ صياى •

)اسلام تِ هيليَى سيال(يادداؿتْاي تَضيحي كَستْاي هالي•
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1×13
:داراييُاي غير جاري 

10ر000زميه وگُذاري شذٌ براي ساخت امالک
:داراييُاي جاري 

14ر427مخارج ساخت امالک
945مشتريان -حسابُاي دريافتىي تجاري 
2ر310قراردادَامبلغ قابل بازيافت  -حسابُاي دريافتىي تجاري 

1×13
11ر760درآمذ ساخت امالک

ٍ َاي ساخت امالک (8ر573)َسيى

1×13
مخارج ساخت امالک

مخارج تحمل شذٌ طي سال جاري
10ر000زميه-
13ر000مخارج ساخت-

23ر000
(8ر573)عىًان َسيىٍ در صًرت سًد ي زيان مخارج شىاسايي شذٌ بٍ

14ر427


