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هدف

.1

تٌا تز تؼزیف ارائِ ضذُ در هفاهین نظری گسارشگری هالی بخش عووهی ،درآهذ ػثارت است اس
افشایص در دارایی ،کاّص در تذّی یا تزکیثی اس ّز دٍ کِ هٌجز تِ افزشایص ارسش خزاصع
عی دٍرُ هیضَد .هفَْم درآهذ در تخص ػوَهیّ ،ز دٍ گزٍُ ”درآهذ حاغز اس ػولیزات
هثادصِای“ ٍ درآهذ حاغ اس ػولیات غیزهثادصِای“ را درتزهیگیزدّ .زذ

ایزي اسزداًذارد،

ارائِ ًحَُ ػو حساتذاری درآهذّای حاغ اس ػولیات هثادصِای است .الالم دیگززی کزِ
تایذ تِ ػٌَاى درآهذ ضٌاسایی گزدًذ در سایز اسداًذاردّا هغزح هیضًَذ ٍ در داهٌِ کزارتزد
ایي اسداًذارد لزار ًویگیزًذ.
.2

هثحث اغلی در حساتذاری درآهذ ػوذتاً هؼغَ

تِ تؼییي سهاى ضٌاخت آى اسزت .درآهزذ،

سهززاًی ضٌاسززایی هززیضززَد کززِ جزیززاى هٌززافغ الدػززادی یززا خززذهات تززاصمَُ تززِ درٍى
ٍاحزذ گشارضگز هحدو تاضذ ٍ ایي هٌافغ را تدَاى تِگًَِای اتکاپذیز اًذاسُگیزی کزد.
دامنه کاربرد
.3

ایه استاوسارز تایس تزای حساتساری زرآمسَای حاصل اس عملیات مثازلٍای سیز تکار گزفتٍ شًز:
الف  .ارائٍ ذسمات؛
ب  .فزيش کاال؛ ي
ج  .استفازٌ زیگزان اس زاراییُای ياحـس گشارشگز کـٍ مًلـس سـًز ینـمیه شـسٌ زرآمـس
حق امتیاس ي سًز سُام است.

.4

ایي اسداًذارد ،درآهذّای حاغ اس ػولیات غیزهثادصِای را هَرد تزرسی لزار ًویدّذ.

.5

ٍاحذّای تخص ػوَهی هوکي است درآهذّای خَد را اس ػولیات هثادصِ ای یزا ػولیزات
غیزهثادصِای کسة کٌٌذ .ػولیات هثادصِای ،ػولیاتی اسزت کزِ عزی آى ارسش هاتزِ اسای
دریافدی تا هٌافغ ٍاگذار ضذُ تمزیثاً تزاتز است .فزٍش کاالّا یا ارائِ خذهات را هزیتزَاى
ًوًَِای اس درآهذّای هثادصِای داًست.
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.6

در تطخیع تیي درآهذّای ػولیات هثادصِای ٍ غیزهثادصِای ،رجحاى هحدزَای تزز ضزک ،
تایذ هذًظز لزار گیزدً .وًَِ ّایی اس درآهزذّای غیزهثادصزِ ای ػثزارت اسزت اس هاصیزات،
ػَارؼ ،کوکْا ٍ ّذایا.

.7

ارائِ خذهات ،هؼوَالً هدضوي اجزای ٍظیفِای هزَرد تَافزك ،عزی هزذتی هؼزیي تَسزظ
ٍاحزذ گشارضگز است .هثاصْایی اس خذهات ارائِ ضذُ تَسظ ٍاحذّای تخص ػوَهی کزِ
هؼوَالً در اسای آًْا درآهذ ایجاد هی ضَد هیتَاًذ ضاه خذهات تْذاضدی ،آهَسضی ،ثثدی
ٍ لضایی تاضذ.

.8

کاال ضاه کاالی تَصیذ ضذُ تَسظ ٍاحزذ گشارضگز تزای فزٍش ،کاالی خزیزذاری ضزذُ
جْت فزٍش ٍ ّوچٌیي اهَال ًگْذاری ضذُ تزای فزٍش است.

.9

اسدفادُ دیگزاى اس داراییْای ٍاحزذ گشارضگز هٌجز تِ تحػی درآهذّای سیز هیضَد:
استتدبدُ اس ٍجتَُ ًقتذ يتب هعتبدج ٍجتِ ًقتذ

الف .سود تضوین شذه :هجبلغی کِ ثبثت
ٍاحتذ گشارضگز هغبلجِ هیضَد،
ة  .درآهذ حق اهتیاز :هجبلغی کِ ثبث

استدبدُ اس دارايیْبی غیزجبری ٍاحتتذ گشارضتگز

ًظیز اهتیبس ثْزُثزداری اس هعبدى ،سبخ  ،عالين تجبری ٍ حق اًتطبر هغبلجِ هیضَد،
ٍ
ح .

سود سهام:

هجبلغی اس سَد تَسيع ضذُ ٍاحذ سزهبيِپذيز کِ هتٌبست ثب سْنالطتزکِ

ٍاحتذ گشارضگز عبيذ آى هیضَد.
 . 10در ایي اسداًذارد ،درآهذّای ػولیات هثادصِای حاغ اس هَارد سیز هغزح ًویضَد:
الف .سَد سْبم حبصل اس سزهبيِگذاريْبيی کِ ثِ رٍش ارسش ٍيژُ ثتِ حستبة گزفتتِ
هیضَد؛
ة  .پیوبًْبی ثلٌذهذت؛
ح  .قزاردادّبی اجبرُ؛
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ت  .ضٌبخ

اٍلیِ تَلیذ کطبٍرسی ٍ ضٌبخ

سيستی غیزهَلذ هزثَط ثِ فعبلی

اٍلیِ ٍ تغییزات ارسش هٌصدبًِ دارايیْتبی

کطبٍرسی؛

ث  .استخزاج هَاد هعذًی؛
ج  .تغییز ارسش سبيز دارايیْبی جبری اس قجیل سزهبيِ گذاريْب (در هؤسسبت تخصصتی
سزهبيِگذاری) يب سزهبيِگذاری در اهالک ثزای ٍاحذّبيی کِ ثتِ خزيتذ ٍ فتزٍش
اهالک اضتغبج دارًذ؛ ٍ
چ  .درآهذ ًبضی اس فعبلیتْبی سبخ

اهالک.

تعاریف
. 11

اصطالحات سیز زر ایه استاوسارز تا معاوی مشرص شسٌ تکار رفتٍ است:
ارزش هنصفانه :مثلغی است کٍ ذزیساری مطلع ي مایل ي فزيشىسٌای مطلع ي مایل مییًاوىس زر
معاملٍای حقیقی ي زر شزایط عازی یک زارایی را زر اسای مثلغ مشتًر تا یکسیگز مثازلٍ کىىس.
هبادله :عملیایی است کٍ تٍ مًجة آن زارایی یا ذسمت تٍ ارسش مىصفاوٍ زاز ي ستس میشًز.

درآمد

 . 12هٌاتؼی کِ تَسظ ٍاحزذ گشارضگز تِ ًوایٌذگی اس سایز ٍاحذّای گشارضگز ٍغَل هیگزدد ٍ
هٌجز تِ افشایص ارسش خاصع ًطَد ،درآهذ هحسَب ًویضزَد .تزِ ػٌزَاى هثزال ،در هزَرد
ساسهاى اهَر هاصیاتی کطَر ،هثاصغ ًاخاصع هاصیات دریافدی یا دریافدٌی هٌجز تِ افزشایص ارسش
خاصع ًویگزدد ،صکي غزفاً درغذ سْن ساسهاى هذکَر تِ ػٌَاى درآهذ هحسَب هیضَد.
اندازهگیری درآمد حاصل از عملیات مبادلهای

. 13

درآهذ حاصل از عولیات هبادلهای بایدذ بده ارزش هنصدفانه هابده ازای دریداتتی یدا دریداتتنی
انذازهگیری شود.

 . 14در تسیاری حاالت ،هاتِاسای دریافدی ،تِ ضک ٍجِ ًمذ یا هؼادل آى هیتاضذ ٍ هثلغ درآهذ
ّواى هثلغ ٍجِ ًمذ یا هؼادل ًمذ دریافدی یا دریزافدٌی اسزت .در غزَرتی کزِ هاتزِاسای
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هزتَط تِ ضک غیزًمذی تاضذ ،درآهزذ تزاسزاا ارسش هٌػزفاًِ هاتزِاسای دریزافدی یزا
دریافدٌی اًذاسُگیزی هیضَدّ .زگاُ جزیاى ٍرٍدی ٍجِ ًمذ یا هؼادل آى تِ آیٌذُ هَکزَل
ضَد ،تِگًَِای کِ عثك لزارداد هٌؼمذُ تزیي فزٍضزٌذُ ٍ خزیزذار ٍ یزا طزَاتظ هؼوزَل
فزٍضٌذُ ،هثلغی اطافِ تز تْای فزٍش ًمذی کاال یا خذهات دریافت ضَد ،در ایي حاصزت
ارسش هٌػفاًِ هاتِاسای هشتَر ،تْای فزٍش ًمذی است ٍ هثلزغ اطزافِ دریزافدی درآهزذ
فزٍش کاال یا ارائِ خذهات هحسَب ًویضَد ،تلکِ تایذ تزا تَجزِ تزِ هحدزَای هؼاهلزِ
تحت ػٌَاى ”درآهذ تأهیي هاصی“ تِ عَر جذاگاًِ ًوایص دادُ ضَد.
ارائه خدمات
. 15

َزگاٌ ماحصل ارائٍ ذسمات را تتًان تٍگًوٍای ایکاپذیز تزآيرز کزز زرآمس مزتًط تایس تا یًجٍ
تٍ میشان ذسمات ارائٍ شسٌ شىاسایی شًز .ماحصل ارائٍ ذسمات سماوی تٍگًوٍای ایکاپذیز قاتل
تزآيرز است کٍ َمٍ شزایط سیز احزاس شسٌ تاشس:
الف .جزیان مىافع اقتصازی تٍ زرين ياحـس گشارشگز محتمل تاشس؛
ب  .مثلغ زرآمس را تتًان تٍگًوٍای ایکاپذیز اوساسٌگیزی کزز؛
ج  .میشان ذسمات ارائٍ شسٌ یا یارید گشارشگزی تٍگًوٍای ایکاپذیز قاتل اوساسٌگیزی تاشس؛ ي
ت  .مرارجی کٍ زر اریثاط تا ارائٍ ذسمات یحمل شسٌ یا ذًاَـس شـس تـٍگًوـٍای ایکاپـذیز
قاتل اوساسٌگیزی تاشس.

 . 16ضٌاخت درآهذ حاغ اس ػولیات تزاساا هیشاى تکوی کار ،اغلة رٍش درغزذ تکویز
ًاهیذُ هیضَد .تزای اػوال رٍش هشتَر ،هطدو تز ًحزَُ تؼیزیي هیزشاى تکویز کزار ،اس
طَاتظ اسداًذارد حساتذاری ضوارُ ٍ 9احذّای اًدفاػی ”حساتذاری پیواًْای تلٌذهزذت“
اسدفادُ هیضَد.
 . 17یکی اس ضزایظ ضٌاسایی درآهذ حاغ اس ارائزِ خزذهات ،هحدوز تزَدى جزیزاى ٍرٍدی
هٌافغ الدػادی است .تا ایي حال ،در غَرت ٍجَد اتْام در هَرد لاتلیت ٍغَل تخطی اس
درآهذ ضٌاسایی ضذُ لثلی ،هثلغ غیزلات ٍغَل یا هثلغی کزِ تاسیافزت آى دیگزز هحدوز ًیسزت،
تِ ػٌَاى ّشیٌِ ٍ ًِ تِ غَرت تؼذی درآهذ ضٌاسایی ضذُ لثلی ،در حساتْا هٌظَر هیضَد.
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ّ . 18زگاُ ارائِ خذهات ،هدضوي اًجام تؼذاد ًاهطخػی اس ػولیات عی یک دٍرُ سهاًی هؼیي
تاضذ ،درآهذ تِ رٍش خظ هسدمین عی آى دٍرُ سهاًی ضٌاسایی هیضَد ،هگز ایٌکزِ عثزك
ضَاّذ هَجَد ،رٍش دیگزی کِ درآهذ دٍرُ را تْدز هٌؼکس کٌزذٍ ،جزَد داضزدِ تاضزذ.
ّزگاُ یک فؼاصیت خاظ در همایسِ تا سایز ػولیات اس اّویت ٍیژُای تزخزَردار تاضزذ،
ضٌاخت درآهذ تا سهاى اجزای آى فؼاصیت خاظ تِ تؼَیك هیافدذ.
ّ . 19زگاُ هاحػ یک ػولیات هثادصِای را ًدَاى تِگًَِای اتکاپذیز تزآٍرد کززد ٍ تاسیافزت
هخارج تحو ضذُ هحدو ًثاضذ ،درآهذ ضٌاسایی ًویضَد ٍ هخارج تحو ضذُ تِ ػٌَاى
ّشیٌِ دٍرُ هَرد ضٌاخت لزار هیگیزد.
فروش کاال
. 20

زرآمس حاصل اس فزيش کاال تایس سماوی شىاسایی شًز کٍ کلیٍ شزایط سیز یحقق یافتٍ تاشس:
الف .ياحـس گشارشگز مراطزات ي مشایای عمسٌ مالکیت کاالی مًرز معاملٍ را تٍ ذزیسار مىتقل
کززٌ تاشس؛
ب  .ياحـس گشارشگز زذالت مسیزیتی مستمز زر حسی کٍ معمًالً تا مالکیت َمـزاٌ اسـت یـا
کىتزل مؤثزی وسثت تٍ کاالی فزيش رفتٍ اعمال وکىس؛
ج  .مثلغ زرآمس را تتًان تٍگًوٍای ایکاپذیز اوساسٌگیزی کزز؛
ت  .جزیان مىافع اقتصازی مزیثط تا فزيش تٍ زرين ياحـس گشارشگز محتمل تاشس؛ ي
ث  .مرارجی کٍ زر اریثاط تا کاالی فزيش رفتٍ یحمل شسٌ یا ذًاَس شس را تتًان تٍگًوـٍای
ایکاپذیز اوساسٌگیزی کزز.

 . 21تزای ایٌکِ سهاى اًدمال هخاعزات ٍ هشایای هاصکیت تِ خزیذار را تدزَاى تؼیزیي کززد ،السم
است ضزایظ هثادصِ هَرد تزرسی لزار گیزد .در اغلة حاالت ،اًدمال هخزاعزات ٍ هشایزای
هاصکیت تا اًدمال هاصکیت لاًًَی تِ خزیذار یا تػز

هَرد هؼاهلِ تَسزظ خزیزذار ّوززاُ

است .ایي هَطَع در هَرد اغلة فزٍضْا غذق هیکٌزذ .هزَاردی ًیزش ٍجزَد دارد کزِ
هخاعزات ٍ هشایای هاصکیت در سهاًی هدفاٍت اس سهاى اًدمال هاصکیت لزاًًَی یزا تػزز
تَسظ خزیذار اًدمال هییاتذ.
5
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 . 22اگز ٍاحزذ گشارضگز تخص ػوذُای اس هخاعزات ٍ هشایای هاصکیت را حفظ کٌزذ ،هؼاهلزِ
هزتَط ،فزٍش تلمی ًویگزدد ٍ صذا درآهذی اس تاتت آى ضٌاسزایی ًوزیضزَد .ایزي اهزز
هوکي است در حاالت هخدلفی اتفاق تیفدذً .وًَِّایی اس هَاردی کزِ ٍاحززذ گشارضزگز
هوکي است هخاعزات ٍ هشایای ػوذُ هاصکیت را حفظ کٌذ تِ ضزح سیز است:
الف .سهبًی کِ ٍاحتذ گشارضگز تعْذاتی را در ارتجبط ثتب عولرتزد غیتز هغلتَة هتَرد
هعبهلِ کِ تَسظ هدبد ضوبً ًبهِ کبالی فزٍش رفتِ پَضص ًیبفتِ ثبضذ ،ثتِ عْتذُ
ثگیزد؛
ة  .سهبًی کِ دريبف

درآهذ هزثَط ثِ يک فزٍش خبظ ،هطزٍط ثتِ تصصتیل درآهتذ

تَسظ خزيذار اس هصل فزٍش کبالی هَرد هعبهلِ ثبضذ؛
ح  .سهبًی کِ ارسبج کبالی هَرد هعبهلِ هتضوي خذهبت ًصت ثبضتذ ،لتیري ختذهبت
ًصت کِ ثخص عوذُ ای اس هجلغ قزارداد را تطریل هیدّذ ،تَسظ ٍاحتذ گشارضگز
ثِ عَر کبهل اًجبم ًطذُ ثبضذ؛ ٍ
ت  .سهبًی کِ خزيذار حتق فستخ هعبهلتِ را ثزاستبا هدتبد قتزارداد داضتتِ ثبضتذ ٍ
ٍاحتذ گشارضگز در هَرد احتوبج ثزگط

کبالی فزٍش رفتِ هغوئي ًجبضذ.

 . 23چٌاًچٍِ ،احزذ گشارضگز تٌْا تخزص کزناّویدزی اس هخزاعزات هاصکیزت را تززای خزَد
ًگِ دارد ،هؼاهلِ هَرد ًظز ،فزٍش تلمی ٍ درآهذ ضٌاسایی هیضَد .تزای هثزال ،فزٍضزٌذُ
هوکي است تٌْا تِ خاعز تضویي لاتلیت ٍغَل هغاصثات ،هاصکیت لزاًًَی کزاال را تززای
خَد حفظ کٌذ .در چٌیي حاصدی ،اگز ٍاحزذ گشارضگز هخاعزات ٍ هشایای ػوذُ هاصکیزت
را هٌدم کزدُ تاضذ ،ایي هؼاهلِ ،فزٍش تلمی ٍ درآهذ آى ضٌاسایی هیگزدد .هثال دیگز اس
حفظ تخص کناّویدی اس هخاعزات هاصکیتٍ ،جَد ضزعی در فزٍش کاالست تزِگًَزِای
کِ در غَرت ػذم رطایت هطدزی ،تزگطت کاال ٍ اسدزداد هاتِاسا تِ هطدزی هیسز تاضزذ.
در چٌیي حاصدی ،تِ ضزط آًکِ فزٍضٌذُ تدَاًذ هثاصغ تزگطدی آتی را تزِگًَزِای اتکاپزذیز
تزآٍرد کٌذ ٍ تذّی ًاضی اس تزگطت کاال را تا تَجِ تِ تجزتیات گذضدِ ٍ سزایز ػَاهز
هزتَط ضٌاسایی کٌذ ،درآهذ در سهاى فزٍش ضٌاسایی هیضَد.
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 . 24تزای ضٌاخت درآهذ ،هحدو تَدى جزیزاى هٌزافغ الدػزادی هززتثظ تزا هؼاهلزِ تزِ درٍى
ٍاحزذ گشارضگز ضزط اساسی است .در تزخی هَارد ،تا سهاى دریافت هاتِاسا یا رفغ اتْزام
در ایي سهیٌِ ،هوکي است جزیاى ٍرٍدی هٌافغ الدػادی هحدو ًثاضذ .تزای هثالّ ،زگزاُ
خزٍج هاتِاسای حاغ اس فزٍش در یک کطَر خارجی هٌَط تِ غذٍر هجَس دٍصزت آى
کطَر تاضذ ،در هَرد جزیاى ٍرٍدی هٌافغ الدػادی هزتثظ تا فزٍش هذکَر اتْزام ٍجزَد
دارد ،صذا تٌْا پس اس غذٍر هجَس خزٍج ٍجَُ ،اتْام تزعز

ٍ درآهذ ضٌاسایی هیضزَد.

تا ایي حالّ ،زگاُ در هَرد لاتلیت ٍغَل تخطی اس درآهزذ ضٌاسزایی ضزذُ لثلزی اتْزام
تِ ٍجَد آیذ ،هثلغ غیزلات ٍغَل یا هثلغی کِ تاسیافت آى غیزهحدو است ،تِ جای ایٌکِ
تِ ػٌَاى تؼذی درآهذ ضٌاسایی ضذُ لثلی تِ حساب گزفدِ ضَد ،تِ حساب ّشیٌِ هٌظزَر
هیگزدد.
 . 25درآهذ ٍ ّشیٌِّای هزتثظ تا یک هؼاهلِ یا رٍیذاد تِ عَر ّوشهاى ضٌاسایی هیضزَد .ایزي
فزایٌذ ،ػوَهاً ”تغاتك درآهذ ٍ ّشیٌِ“ ًاهیذُ هیضَدّ .شیٌِّزا ،اس جولزِ ّشیٌزِ تضزویي
کاالی فزٍش رفدِ ٍ سایز هخارجی کِ پزس اس حوز کزاال هوکزي اسزت ٍالزغ ضزَد،
در غَرتی کِ سایز ضزایظ ضٌاخت درآهذ تزلززار تاضزذ ،هؼوزَالً تزِگًَزِای اتکاپزذیز
لات اًذاسُگیزی است .تا ایي حالّ ،زگاُ ّشیٌِّا را ًدَاى تِگًَِای اتکاپذیز اًذاسُگیززی
کزد ،درآهذ را ًویتَاى ضٌاسایی ًوَد .در چٌزیي ضززایغیّ ،زگًَزِ هاتزِاسای دریزافدی
تِ ػٌَاى تذّی ضٌاسایی هیضَد.
سود تضمین شذه ،درآمذ حق امتیاز و سود سهام
. 26

زرآمسَای عملیات مثازلٍای واشی اس استفازٌ زیگزان اس زاراییُای ياحـس گشارشگز کٍ متنـمه
سًز ینمیه شسٌ زرآمس حق امتیاس ي سًز سُام است تایـس تزاسـام معیارَـای مىـسر زر
تىس 27تٍ شزط یحقق شزایط سیز شىاسایی شًز:
الف .جزیان مىافع اقتصازی عملیات مذکًر تٍ زرين ياحـس گشارشگز محتمل تاشس ي
ب  .مثلغ زرآمس مزتًطٍ را تتًان تٍگًوٍای ایکاپذیز اوساسٌگیزی کزز.
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 . 27زرآمسَای مذکًر زر تىس  26تایس تا یًجٍ تٍ مثاوی سیز شىاسایی شًز:
الف .سًز ینمیه شسٌ تزاسام مست سمان ي تا یًجٍ تٍ ماوسٌ اصل طلة ي وزخ مزتًط؛
ب  .زرآمس حق امتیاس طثق محتًای قزارزاز مزتًط؛ ي
ج  .سًز سُام حاصل اس سزمایٍ گذاریُایی کٍ تٍ ريش ارسش يیژٌ ثثـت وشـسٌ اسـت زر
سمان احزاس حق زریافت یًسط سُامسار تٍ استثىای سًز سُام حاصل اس سزمایٍ گـذاری
زر ياحسَای فزعی ي ياتستٍ.

 . 28درآهذ هزتثظ تا سَد سْام در سهاى احزاس حك دریافت تَسظ سْاهذار ضٌاسایی هیضزَد.
در تزخی ضزایظ ،هثالً ،در هَاردی کِ سَد سْام اس هح اًذٍخدِّا یا سَد اًثاضدِ هػَب
پیص اس تحػی سزهایِگذاری اػالم هیضَد ،ایيگًَِ هثزاصغ هؼزز

تاسیافزت تخطزی اس

تْای توام ضذُ سزهایِگذاری است ٍ درآهذ هحسَب ًویضَد.
 . 29درآهذ حك اهدیاس عثزك ضززایظ هٌزذرج در لززارداد هزتزَط تؼلزك هزیگیززد ٍ هؼوزَالً
تز ّویي اساا ضٌاسایی هیضَد ،هگز آًکِ تا تَجِ تِ هحدَای لزارداد ،ضٌاسزایی درآهزذ
تزهثٌای رٍضْای سیسدواتیک ٍ هٌغمی دیگزی هٌاسةتز تاضذ.
 . 30هحدو تَدى جزیاى ٍرٍدی هٌافغ الدػادی ضزط اساسی ضٌاسزایی سزَد تضزویي ضزذُ،
درآهذ حك اهدیاس ٍ سَد سْام تِ ػٌزَاى درآهزذ هثادصزِای اسزت .تزا ایزي حزالّ ،زگزاُ
درخػَظ لاتلیت ٍغَل هثلغی کِ لثالً تِ ػٌَاى درآهذ ضٌاسایی ضذُ ،اتْاهی تِ ٍجزَد
آیذ ،هثلغ غیزلات ٍغَل یا هثلغی کِ تاسیافت آى دیگز هحدو ًیست ،تزِ ػٌزَاى ّشیٌزِ
دٍرُ ٍ ًِ تِ غَرت تؼذی درآهذ ضٌاسایی ضذُ لثلی ،در حساتْا هٌظَر هیضَد.
افشا
. 31

ياحـس گشارشگز تایس مًارز سیز را زر یاززاشتُای یًضیحی افشا کىس:
الف .ريیٍَای حساتساری مًرز استفازٌ تزای شىاذت زرآمس عملیات مثازلٍای؛ ي
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ب  .مثلغ َز یک اس طثقات عمسٌ زرآمس عملیات مثازلٍای شىاسایی شسٌ طی زيرٌ واشـی اس
مًارز سیز:
-

فزيش کاال

-

ارائٍ ذسمات

-

سًز ینمیه شسٌ

-

زرآمس حق امتیاس

 -سًز سُام.

تاریخ اجرا
. 32

الشامات ایه استاوسارز زر مًرز کلیٍ صًریُای مالی کٍ زيرٌ مالی آوُا اس یارید  1334/1/1ي تعـس
اس آن شزيع میشًز السماالجزاست.
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