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 گزارش مدیران

 یخرسند با کمال شوند(نامیده می« شرکت»)که زین پس  JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC)مدیران 

 .می نمایندارائه  2020دسامبر  31برای سال منتهی به را گزارش خود 

 هامرور فعالیت .1

 های اصلی شرکت طبق پروانۀ بازرگانی تجارت عمومی است. فعالیت

 اند. های مالی الصاق شده درج شدهطور کامل در صورتنتایج عملیاتی و وضعیت مالی شرکت به

 اند:نتایج مالی شرکت در سال جاری و گذشته در زیر درج شده

 2020 2019 

 - - گردش مالی کل مربوط به سال

 (773،384) (1،077،980) ه سال)زیان( مربوط ب / سود



هایی شد. با این حال، متحمل زیان در تمامی صنایع وکار سابقه بود و کسبیک سال بی 19گیری کوید دلیل همهبه 2020سال 

Jabal Co. .برخالف مشکالت سال نسبتاً خوبی را تجربه کرد 

درهم  1،532،920درهم امارات و دریافت اکثر مطالبات مالی شرکت در سالهای قبل  960،254های شرکت با پرداخت تمام بدهی

های اخیر، شرکت درآمد ویژه برای اولین بار در سالاز طریق دریافت یک تخفیف زیاد از بانک، بهامارات و پرداخت بدهی بانکی 

 درهم امارات داشت.  1،057،653 معادل ایقابل مالحظه

-کار به و دهد. زیان کلی در کسبرا نشان می 190،737،1های سنگینی، روزرسانی اموال شرکت زیاننکتۀ اصلی این است که به

است که توسط یک ارزیاب شخص ثالث از سوی دولت جهت منعکس کردن ارزش بازاری « گذاری اموالسرمایه»دلیل تغییر در 

 ها حاصل نمود.درهم امارات را از طریق عملیات 112،757سودی برابر با کار  و ها صورت گرفت. کسبگذاریسرمایه

 مدیر .2

 مدیریت و کنترل در اختیار دکتر مالک خلیل االهی است. 

 حسابرسان .3

Mahmood Kazim Auditing of Accounts منصوب  2020دسامبر  31های شرکت برای سال منتهی به عنوان حسابرسبه

 دد عرضه کرده است. خود را برای انتصاب مجشد، 

 های مالی مربوط به سال توسط فرد زیر تایید و امضاء شدند:صورت

 امضاء کنندۀ مجاز

 دبی، امارات متحدۀ عربی

 (1400فروردین  16) 2021آوریل  5

 

 

 

 گزارش حسابرس مستقل به سهامداران

JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC) 

 

 مالیهای گزارش در مورد حسابرسی صورت

 نظر

ایم، که متشکل از دهنمورا حسابرسی  JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC)های مالی اینجانبان صورت

های نقدی (، صورت درآمد جامع، صورت تغییرات سهام و صورت جریان1399دی  11) 2020دسامبر  31وضعیت مالی در تاریخ 



های های مالی، شامل یک خالصه از رویههای مربوط به صورتو یادداشت 2020دسامبر  31( تا 1398دی  11) 2020ژانویه  1از 

 قابل مالحظۀ حسابداری، است.

، و عملکرد 2020دسامبر  31ای از وضعیت مالی شرکت در تاریخ های مالی پیوست شده نمای حقیقی و منصفانهبه نظر ما، صورت

ارائه (« IFRSالمللی )استانداردهای گزارشگری مالی بین»تاریخ مذکور را وفق های نقدی آن برای دورۀ منتهی به مالی آن و جریان

 کنند. می

 مبنای نظر

-شوند( انجام دادیم. مسئولیتنامیده می« ها ISA»)که زین پس « المللی حسابداریاستانداردهای بین»ما حسابرسی خود را طبق 

گزارش ما نیز شرح داده « های مالیحسابرس در قبال حسابرسی صورتهای مسئولیت»های ما ناشی از آن استانداردها در بخش 

)که زین پس « المللی برای حسابداراناستانداردهای اخالق بینای هیئت قانون اخالق برای حسابداران حرفه»اند. ما وفق شده

وسط ما در امارات متحدۀ عربی های مالی تشود( همراه با الزامات اخالقی که به حسابرسی صورتنامیده می« IESBAقانون »

-انجام داده IESBAهای اخالقی خود را طبق این الزامات و قانون باشند، مستقل از شرکت هستیم، و ما سایر مسئولیتمربوط می

 شند.باایم برای فراهم کردن مبنایی برای نظر ما کافی و مناسب میبدست آورده اور هستیم که شواهد حسابرسی کهایم. ما بر این ب

 های مالیهای مدیریت و سهامداران در قبال صورتمسئولیت

اجرایی مقررات »ها با رعایت مفاد مربوطۀ و تنظیم آن IFRSهای مالی مطابق با مدیریت مسئول تنظیم و ارائۀ منصفانۀ صورت

داخلی به نحوی که مدیریت تعیین است، و برای این منظور، کنترل « ادارۀ مقام توسعۀ اقتصادی دبی»صادر شده توسط « هاشرکت

دلیل تقلب یا ای الزامی است که عاری از اظهار نظر نادرست اساسی، اعم از بههای مالیپذیر کردن تنظیم صورتکند جهت امکان

 خطا، باشند. 

ه تداوم فعالیت خود عنوان شرکتی که قادر بهای مالی، مدیریت مسئول ارزیابی توانایی شرکت جهت ادامه دادن بهدر تنظیم صورت

حسابداری است مگر اینکه مدیریت است، به نحوی که مرتبط باشد، افشاء مربوط تداوم فعالیت و استفاده از مبنای تداوم فعالیت 

 ای جز این کار نداشته باشد. بینانهها خاتمه دهد، یا هیچ جایگزین واقعقصد داشته باشد شرکت را منحل نماید یا به فعالیت

 مسئول حاکمیت مسئول نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت هستند.افراد 

 های مالیهای حسابرس در قبال حسابرسی صورتمسئولیت

-عنوان یک کل، عاری از اظهارات نادرست، اعم از بههای مالی، بهاهداف ما بدست آوردن اطمینان معقول از این امر که آیا صورت

سطح باالیی از اطمینان ور یک گزارش حسابرس هستند که شامل نظر ما باشد. اطمینان معقول دلیل تقلب یا خطا، هستند، و صد

ها همیشه اظهار نظر نادرست را در زمانی تشخیص خواهد داد ISA است اما متضمن این امر نیست که حسابرسی انجام شده طبق 

شوند که، منفرداً یا بر شوند و در صورتی اساسی تلقی می توانند از تقلب یا خطا ناشیکه وجود داشته باشد. اظهارات نادرست می

های مالی تاثیر شکل معقول انتظار داشت که روی تصمیمات اقتصادی کاربران اتخاذ شده بر اساس صورتروی هم، بتوان به

 بگذارند. 

-ای را حفظ میی سوء ظن حرفهای اعمال کرده و در تمام حسابرسها، ما قضاوت حرفهISA عنوان بخشی از یک حسابرسی وفق به

 کنیم ما همچنین:



 کنیم، دلیل تقلب یا خطا، را شناسایی و ارزیابی میهای مالی، اعم از بههای اظهار نظر نادرست اساسی صورتریسک

آوریم ای را بدست میکنیم، و شواهد حسابرسیها طراحی و اجرا میای را در واکنش به این ریسکفرآیندهای حسابرسی

برای فراهم کردن یک مبنا برای نظر ما کافی و مناسب باشند. ریسک عدم تشخیص یک اظهار نظر نادرست ناشی از  که

تقلب از این ریسک برای یک اظهار نظر نادرست ناشی از خطا باالتر است، زیرا تقلب ممکن است شامل تبانی، جعل، 

 داخلی باشد. غالب شدن کنترل قصورهای عمدی، ارائۀ اطالعات نادرست، یا 

 ای که طبق شرایط مناسب باشند، درکی از کنترل داخلی مربوط به حسابرسی را به منظور طراحی فرآیندهای حسابرسی

 کنیم، اما نه به منظور اظهار یک نظر در مورد موثر بودن این کنترل داخلی.حاصل می

 حسابداری و افشائات مربوطۀ انجام شده توسط های حسابرسی بکار رفته و منطقی بودن برآوردهای مناسب بودن رویه

 کنیم. مدیریت را ارزیابی می

  در مورد مناسب بودن استفادۀ مدیریت از مبنای تداوم فعالیت حسابداری و، بر اساس شواهد حسابرسی بدست آمده، در

در مورد توانایی ادامه دادن مورد این امر که آیا یک عدم قطعیت اساسی در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که ممکن است 

کنیم. اگر ما به این گیری میعنوان شرکتی که قادر به تدوام فعالیت خود است تردید قابل مالحظه ایجاد کند، نتیجهبه

نتیجه برسیم که یک عدم قطعیت اساسی وجود دارد، ملزم هستیم در گزارش خود توجه را به افشائات مربوطه در 

رویدادها یا شرایط م یا، اگر افشائات مذکور ناکافی باشند، نظر خود را تعدیل کنیم. با این حال، های مالی جلب کنیصورت

 عنوان شرکتی که قادر به تداوم فعالیت خود است خاتمه دهد.دیگری ممکن است باعث شوند شرکت به ادامه دادن به

 های مالی رویدادها و معامالت ر که آیا صورتهای مالی، شامل افشائات، و این امارائه کلی، ساختار و محتوی صورت

 کنیم.شود را ارزیابی میکنند که به ارائۀ منصفانه ختم میاساسی را به نحوی ارائه می

 های مالی های تجاری در داخل شرکت جهت اظهار یک نظر در مورد صورتدر خصوص اطالعات مالی نهادها یا فعالیت

اوریم. ما مسئول هدایت، نظارت بر و اجرای این حسابرسی هستیم. ما در می شواهد حسابرسی مناسب کافی را بدست

 مانیم. قبال نظر حسابرسی خود منحصراً مسئول باقی می

های قابل مالحظۀ حسابرسی، شامل هر ریزی شده و زمانبندی حسابرسی و یافتهما در خصوص، عالوه بر سایر موارد، حیطۀ برنامه

با افرادی که مسئول حاکمیت هستند در کنترل داخلی که در طول حسابرسی خود شناسایی کنیم،  گونه کاستی قابل مالحظه

 کنیم.مذاکره می

 مهر و امضاء

Mahmood Kazim Auditing of Accounts 

 دبی، امارات متحدۀ عربی

 (1400فروردین  16) 2021آوریل  5مورخ: 

 

 

 

 

JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC) 



 (1399دی  11) 2020دسامبر  31وضعیت مالی در تاریخ صورت 

 2019 2020 هایادداشت 

 هادارایی

 های غیر جاریدارایی

 هاگذاریسرمایه

 

 

 های جاریدارایی

 هاپرداختذخایر و پیش

 های مربوطهبستانکار از طرف

 های نقدوجه نقد و معادل

 

 

 هاکل دارایی

 

 

 دارایی خالص و دیون

 سرمایۀ سهمی

 حساب جاری سهامدار

 ذخیرۀ قانونی

 سود انباشته

 کل دارایی خالص

 

 

 دیون

 دیون غیر جاری

 ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

 

 

 دیون جاری

 های مربوطهبدهکار به طرف

 ذخایر و اقالم تعهدی

 سایر دیون جاری
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947،250 

947،250 

 

 

8،700 

1،634،963 

- 

1،643،663 

 

2،590،913 

 

 

 

3،000،000 

353،393 

1،500،000 

(2،262،480) 

2،590،913 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

2،137،986 

2،137،986 

 

 

8،700 

4،217،883 

90 

4،226،673 

 

6،364،659 

 

 

 

3،000،000 

1،448،991 

1،500،000 

(1،184،500) 

4،764،491 

 

 

 

 

193،864 

193،864 

 

960،254 

293،347 

152،703 

1،406،304 

 



 6،364،659 2،590،913 کل دارایی خالص و دیون

 

 و توسط فرد زیر از جانب نهاد امضاء شدند: تایید شده 2021آوریل  5در تاریخ  20تا  4های های مالی در صفحهصورت

 امضاء کنندۀ مجاز

 دبی، امارات متحدۀ عربی

 2021آوریل  5

 

 دهند.های مالی را تشکیل میتا بخش الینفکی از این صورت 1های پیوست شده از یادداشت

 

JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC) 

 (1399دی  11) 2020دسامبر  31صورت درآمد جامع مربوط به سال منتهی به 

 2019 2020 هایادداشت 

 درآمد

 هزینۀ درآمد

 سود ناخالص

 

 مخارج اداری و عمومی

 

 )زیان( مربوط به سال سود/

 

 سایر درآمد

 

 )زیان( جامع مربوط به سال کل سود/

13 
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15 

 

 

- 

- 

- 

 

(2،135،633) 

(2،135،633) 

 

 

1،057،653 

 

(1،077،980) 

- 

- 

- 

 

(773،384) 

(773،384) 

 

 

- 

 

(773،384) 

 

 نهاد امضاء شدند:تایید شده و توسط فرد زیر از جانب  2021آوریل  5در تاریخ  20تا  4های های مالی در صفحهصورت

 امضاء کنندۀ مجاز

 دبی، امارات متحدۀ عربی

 2021آوریل  5

 دهند.های مالی را تشکیل میبخش الینفکی از این صورت 20 تا 4های پیوست شده از یادداشت

 

JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC) 



 (1399 دی 11) 2020دسامبر  31صورت تغییرات در سهام مربوط به سال منتهی به 

حساب جاری  ذخیرۀ قانونی سود انباشته سرمایۀ سهمی 

 سهامداران

کل دارایی 

 خالص

  2019ژانویه  1تاریخ  تراز در

 )زیان( جامع مربوط به سال کل درآمد/

 حرکت خالص در طول سال

 2019دسامبر  31تراز در تاریخ 

 

 

 2020ژانویه  1تراز در تاریخ 

 سال)زیان( جامع مربوط به  کل درآمد/

 حرکت خالص در طول سال

 2020دسامبر  31تراز در تاریخ 

3،000،000 

- 

- 

3،000،000 

 

 

3،000،000 

- 

- 

3،000،000 

(411،116) 

(773،384) 

- 

(1،184،500) 

 

 

(1،184،500) 

(1،077،980) 

- 

(2،262،480) 

1،500،000 

- 

- 

1،500،000 

 

 

1،500،000 

- 

- 

1،500،000 

7،600 

- 

1،441،391 

1،448،991 

 

 

1،448،991 

- 

(1،095،599) 

353،393 

4،096،484 

(773،384) 

1،441،391 

4،764،491 

 

 

4،764،491 

(1،077،980) 

(1،095،599) 

2،590،913 

 

 دهند.های مالی را تشکیل میبخش الینفکی از این صورت 20تا  1های پیوست شده از یادداشت

 

 

 

JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC) 

 (1399دی  11) 2020دسامبر  31های نقدی مربوط به سال منتهی به صورت جریان

 2019 2020 هایادداشت 

 هاهای نقدی ناشی از عملیاتجریان

 سود/)زیان( خالص مربوط به سال

 های استهالکهزینه

 تغییرات در سرمایه در گردش

 هاپرداختها و پیش)افزایش(/کاهش در ذخیره

 های مربوطهاز طرف )افزایش(/کاهش در بستانکار

 های مربوطهافزایش/)کاهش( در بدهکار به طرف

 افزایش/)کاهش( در ذخایر و اقالم تعهدی

 افزایش/)کاهش( در سایر دیون جاری

 مزایای پایان خدمت پرداخت شده

های وجه نقد حاصل شده/بکار رفته در فعالیت
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7 

8 

11 

12 

 

 

 

(1،077،980) 

1،190،737 

 

- 

2،582،920 

(960،254) 

(293،347) 

(152،703) 

(193،864) 

1،095،509 

 

(773،384) 

140،887 

 

- 

- 

940،000 

(271،360) 

133،203 

- 

169،346 



 عملیاتی

 

 گذاریهای سرمایههای نقدی ناشی از فعالیتجریان

 هاگذاریسرمایه

-های سرمایهوجه نقد خالص )بکار رفته در( فعالیت

 گذاری

 

 های تامین مالیفعالیت

 حرکت خالص در حساب جاری

 های تامین مالیوجه نقد خالص بکار رفته در فعالیت

 

 های نقد)کاهش(/افزایش خالص در وجه نقد و معادل

 های نقد در ابتدای سالوجه نقد و معادل

 

 های نقد در انتهای سالو معادلوجه نقد 
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- 

- 

 

 

(1،095،599) 

(1،095،599) 

 

(90) 

90 

 

- 

 

 

(1،610،760) 

(1،610،760) 

 

 

1،441،391 

1،441،391 

 

(24) 

113 

 

90 

 

 دهند.های مالی را تشکیل میتا بخش الینفکی از این صورت 1های پیوست شده از یادداشت

JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC) 

 (1399دی  11) 2020دسامبر  31های مالی مربوط به سال منتهی به های مربوط به صورتیادداشت

 هاوضعیت حقوقی و ماهیت عملیات .1

-نامیده می« شرکت»امارات متحدۀ عربی )که زین پس  –، دبی JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC)الف( 

صادر شده  205610عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود طبق پروانه به شمارۀ تاسیس شد و به 1977آوریل  30شود( در تاریخ 

 کند. فعالیت می« مقام توسعۀ اقتصادی دبیادارۀ »توسط 

 های اصلی شرکت وفق پروانۀ بازرگانی تجارت عمومی است. ب( فعالیت

-واقع می Office No. 403, Doha Center, Deira, Rigga Tulbuteen, Dubai, UAEپ( دفتر ثبت شدۀ شرکت در 

 باشد. 

 ت.ت( مدیریت و کنترل در اختیار دکتر مالک خلیل االهی اس

 بیانیۀ رعایت .2

هیئت »به نحو صادر شده توسط (« IFRSالمللی )استانداردهای گزارشگری مالی بین»های مالی شرکت مطابق با این صورت

 اند. تنظیم شده(« IASBالمللی )استانداردهای حسابداری بین



 ها در استانداردهای موجوداستانداردها، تفسیرها و اصالح .3

 باشندنافذ می 2019ها در استانداردهای موجود که در سال تفسیرها و اصالحاستانداردها،  1-3

IFRS 16 Leases –  شود(( آغاز می1397دی  11) 2019ژانویه  1جدید )نافذ برای دورۀ حسابداری که در یا پس از 

 تاثیر استانداردهای جدید

، را منتشر کرده است. این ’IFRS 16 ‘Leasesیک استاندارد جدید، (« IASBالمللی )هیئت استانداردهای حسابداری بین»

های عملیاتی و مالی ها را تحت یک مدل واحد برای مستاجرها وارد ترازنامه کرده، تمایگذاری بین اجارهاستاندارد جدید اکثر اجاره

های عملیاتی و مالی ماند و تمایگذاری بین اجارهاقی میحسابداری موجر تا اندازۀ زیادی بدون تغییر ببرد. با این حال، را از بین می

 1هایی نافذ است که در یا پس از شود و برای دورهو تفسیرهای مربوطه می ’LAS 17 ‘Leasesجایگزین  IFRS 16شود. حفظ می

درآمد ناشی از قراردادها با » IFRS 15شوند، همراه با مجاز بودن اتخاذ آن زودتر از این تاریخ در صورتی که آغاز می 2019ژانویه 

 نیز اعمال شده باشد. « هامشتری

عنوان یک تعدیل در در نهاد به IFRS 16نگر تعدیل شده را، همراه با شناسایی تاثیر انباشتۀ اعمال این استاندارد رویکرد گذشته

 الزم نیست طبق این رویکرد مجدداً عنوان شوند. های قبلیکند. دورهپذیر میتراز افتتاحی سودهای انباشته برای دورۀ جاری، امکان

 های مالی شرکت ندارد. مدیریت ارزیابی کرده است که اتخاذ این استاندارد هیچ تاثیری روی صورت

ها در استانداردهای موجود که هنوز نافذ نبوده و پیش از این تاریخ توسط شرکت استانداردها، تفسیرها و اصالح 2-3

 انداتخاذ نشده

های مالی، چندین استاندارد، اصالح در استانداردهای موجود و تفسیر جدید، اما هنوز غیرنافذ، در تاریخ گزارشگری این صورت

-اند. مدیریت پیشها یا تفسیرها پیش از این تاریخ توسط شرکت اتخاذ نشدهاند. این استانداردها، اصالحمنتشر شده IASBتوسط 

شود، اتخاذ خواهند ای که در یا پس از تاریخ تنفیذ اعالن رسمی آغاز میهای رسمی مربوطه برای دورهکند که تمام اعالنبینی می

 شد. 

 های حسابداریخالصۀ اهم رویه .4

 مالحظۀ کلی 1-4

برای هر نوع دارایی، دین، مازاد و هزینه تنظیم  IFRSهای مالی با استفاده از مبناهای سنجش مشخص شده توسط این صورت

 اند. های حسابداری زیر شرح داده شدهتر در رویهطور کاملد. این مبناهای سنجش بهانشده

 ارز خارجی 2-4

 ارز فعال و ارائه

 اند، که ارز فعال و گزارشگری شرکت است. ( ارائه شدهAEDهای مالی بر حسب درهم امارات متحدۀ عربی )این صورت

 ها و ترازهای ارز خارجیتراکنش



شوند. سودها ها )نرخ روز(، به ارز فعال تبدیل میهای تراکنشهای مبادلۀ غالب در تاریخارز خارجی، با استفاده از نرخهای تراکنش

های مذکور و از سنجش مجدد اقالم پولی تعیین شده بر حسب ارز خارجی با نرخهای های تبدیل ارز ناشی از تسویه تراکنشو زیان

 شوند. ان شناسایی میتبدیل پایان سال در سود یا زی

 اموال و تجهیزات 3-4

ها به محل شوند، شامل هر گونه هزینه که مستقیماً به آوردن داراییاموال و تجهیزات در ابتدا بر حسب هزینۀ تحصیل شناسایی می

 مدیریت شرکت است.اموال و تجهیزات جهت کار کردن به نحوی الزم باشد که مورد نظر و شرایطی قابل انتساب باشد که برای 

-های ناشی از کاهش ارزش، سنجیده میاموال و تجهیزات متعاقباً با استفاده از مدل هزینه، هزینه منهای استهالک متعاقب و زیان

 شوند. 

شوند، اعم از روز میهای عمر مفید به نحوی که الزم باشد، اما دست کم به صورت ساالنه، بهبرآوردهای ارزش اسقاط و تخمین

 گذاری شده یا نشده باشد. ینکه دارایی مجدداً ارزشا

 ارزش دفتریعواید ناشی از واگذاری و اموال، کارخانه و تجهیزات به صورت اختالف بین  های ناشی از واگذاریسودها یا زیان

 شوند.شناسایی می« خالص –سایر درآمد/)هزینه( »ها مشخص شده و در سود یا زیان در دارایی

 های غیرمالیکاهش ارزش دارایی آزمایش 4-4

های نقدی ها عمدتاً جریانشوند که برای آنبندی میترین سطوحی گروهها در پایینبرای مقاصد ارزیابی کاهش ارزش، دارایی

صورت انفرادی برای کاهش ارزش ها بهمستقلی )واحدهای تولید کنندۀ وجه نقد( وجود داشته باشد. در نتیجه، برخی از دارای

 شوند. آزمایش شده و برخی در سطح تولید وجه نقد آزمایش می

شوند که رویدادها یا تغییرات در های منفرد یا واحدهای تولید کنندۀ وجه نقد برای کاهش ارزش هر زمانی آزمایش میدارایی

 وجود ندارد. ارزش دفتریشرایط حاکی از آن باشند که امکان بازیابی 

به میزان آن از دارایی یا واحد تولید کنندۀ وجه نقد  ارزش دفتریشود که ش برای مبلغی شناسایی مییک زیان ناشی از کاهش ارز

های فروش و ارزش استعمال، هر کدام که باالتر باشد، است. جهت رود، که ارزش متعارف منهای هزینهمبلغ قابل بازیابی فراتر می

ناشی از هر واحد تولید کنندۀ وجه نقد را تخمین زده و یک نرخ بهرۀ مناسب های نقدی آتی تعیین ارزش استعمال، مدیریت جریان

کند. اطالعات بکار رفته برای فرآیندهای آزمایش کاهش ارزش های نقدی تعیین میرا به منظور محاسبۀ ارزش کنونی آن جریان

های های مجدد و ارتقاءت سازماندهیجهت خارج کردن تاثیرا که، مرتبط هستند مستقیماً با آخرین بودجۀ تایید شدۀ شرکت

-صورت انفرادی تعیین میشود. ضرایب تخفیف برای هر واحد تولید کنندۀ وجه نقد بهدارایی آتی به نحوی که الزم باشد تعدیل می

 کنند.های ریسک مربوطه خود، از قبیل عوامل ریسک بازار و مختص به دارایی، را منعکس میشوند و پروفایل

هر گونه سرقفلی )در صورت وجود(  ارزش دفتریناشی از کاهش ارزش برای واحدهای تولید کنندۀ وجه نقد ابتدا های زیان

به نسبت بین دهند. هر گونه زیان ناشی از کاهش ارزش باقیمانده اختصاص یافته به آن واحد تولید کنندۀ وجه نقد را کاهش می

شواهدی دال بر اینکه یک زیان ناشی از ها متعاقباً برای شود. تمام داراییرشکن میها در واحد تولید کنندۀ وجه نقد سسایر دارایی

شوند. یک هزینۀ کاهش ارزش در صورتی کاهش ارزش که قبالً شناسایی شده است دیگر وجود نداشته باشد، مجدداً ارزیابی می

 آن فراتر رود.  دفتریارزش شود که مبلغ قابل بازیابی واحد تولید کنندۀ وجه نقد از معکوس می

 



 ابزارهای مالی 5-4

 نامهزشناسایی، سنجش اولیه و خارج کردن از ترا

شود که شروط آن تحویل دارایی های مالی در تاریخ دادوستد زمانی که خرید یک دارایی مالی طبق قراردادی انجام میتمام دارایی

های مالی در ابتدا به بهای تمام داراییشوند. کنند، شناسایی میمی مالی را ظرف بازۀ زمانی ایجاد شده توسط بازار مربوطه ملزم

بندی شده بر حسب ارزش متعارف از طریق های مالی طبقهشوند، به غیر از داراییهای معامله، سنجیده میشده، به اضافۀ هزینه

های مالی شناسایی شده د. تمام داراییشوندیگر درآمد یا سود یا زیان جامع، که در ابتدا بر حسب ارزش متعارف سنجیده می

 شوند.متعاقباً در تمامیت خود بر حسب بهای مستهلک شده یا ارزش متعارف سنجیده می

های پیشنهادی شوند با ارجاع به قیمتشکل فعال در بازارهای مالی سازمان یافته دادوستد میارزش متعارف ابزارهای مالی که به

شود. اگر مشخص میهای عرضه برای دیون، در زمان خاتمۀ دادوستد در تاریخ گزارشگری، ها و قیمتیاعالم شدۀ بازار برای دارای

 های قیمت کارگزار یا دالل صورت گیرد. تواند به مظنههای اعالم شدۀ بازار موجود نباشند، ارجاع همچنین میقیمت

ارزش دفتری آنهاست. ارزش دفتری هزینۀ سپرده و بهرۀ  های یک شبه با ابزارهای اعتباریارزش متعارف نرخ شناور و سپرده

 حاصل شده است.

 های مالی و دیون مالی در زیر شرح داده شده است. سنجش متعاقب دارایی

 های مالیبندی و سنجش متعاقب داراییطبقه

لک شده، ارزش متعارف از شود: بر حسب هزینۀ مستهدر شناسایی اولیه، یک دارایی مالی به نحو سنجیده شده طبقه بندی می

 (. FVTPL( یا ارزش متعارف از طریق سود و زیان )FVOCIطریق دیگر درآمد جامع )

 FVTPLبر حسب شود که هر دو شرط زیر را تامین کند و یک دارایی مالی در صورتی بر حسب هزینۀ مستهلک شده سنجیده می

 تعیین نشده باشد:

های نقدی قراردادی ها جهت وصول جریانکه هدف آن نگهداری از داراییدارایی در یک مدل تجاری نگهداری شود  -

های های نقدی شوند که صرفاً پرداختهای مشخص شده موجب جریانباشد؛ و شروط قراردادی دارایی مالی در تاریخ

 اصل سرمایه و سود متعلق به مبلغ اصلی معوقه باشند.

یک عدم انطباق حسابداری که در غیر این صورت ناشی خواهد شد را عالوه بر این، در شناسایی اولیه، در صورتی که انجام این کار 

شکل غیرقابل فسخ یک دارایی مالی را تعیین کند که تواند بهشرکت میای کاهش دهد، از بین برده یا آن را به میزان قابل حالحظه

را تامین  FVTPLبه نحو بر حسب  FVOCIمات سنجیده شدن بر حسب هزینۀ مستهلک شده یا بر حسب در غیر این صورت الزا

 . کندمی

 ارزیابی مدل تجاری

کند زیرا این امر به شود را ارزیابی میشرکت هدف یک مدل تجاری که یک دارایی در آن در یک سطح پورتفلیو نگه داشته می

 شوند.کند، و اطالعات به مدیریت ارائه میرا منعکس می وکاربهترین نحو روش مدیریت شدن کسب

 



 های اصل سرمایه و سود هستندهای نقدی قراردادی صرفاً پرداختارزیابی این امر که آیا جریان

 عنوانبه« سود»شود. عنوان ارزش متعارف دارایی مالی در شناسایی اولیه تعریف میبه« اصل سرمایه»مقاصد این ارزیابی،  برای

عوض در ازای ارزش زمانی پول و در ازای ریسک اعتیاری مرتبط با مبلغ اصلی معوق در طول یک مدت زمان خاص و در ازای سایر 

 شود.های اداری(، و همچنین حاشیۀ سود تعریف میعنوان مثال، ریسک نقدینگی و هزینهها )بههای مالی اساسی و هزینهریسک

های اصل سرمایه و سود هستند، شرکت شروط قراردادی ابزار را های نقدی قراردادی صرفاً پرداختندر ارزیابی این امر که آیا جریا

گیرید. این شامل ارزیابی این امر است که آیا دارایی مالی حاوی یک شرط قراردادی است که بتواند زمانبندی یا مقدار در نظر می

 ای تغییر دهد که این شرط را تامین نکند. گونههای نقدی قراردادی را بهجریان

 های مجددبندیطبقه

شوند، به غیر از در دورۀ پس از اینکه شرکت مدل تجاری خود بندی نمیهای مالی متعاقب شناسایی اولیۀ خود مجدداً طبقهدارایی

 های مالی را تغییر دهد.برای مدیریت کردن دارایی

 کاهش ارزش

های مالی سنجیده شده بر حسب هزینۀ ( در مورد داراییECLهای اعتباری مورد انتظار )ای زیانشرکت ذخیرۀ کاهش ارزش بر

 کند. مستهلک شده و تعهدات صادر شده را شناسایی می

سنجد، به غیر از برای آن دسته از ابزارهای مالی العمر را میمادام ECLشرکت ذخیرۀ کاهش ارزش را بر حسب یک مقدار برابر با 

 ECLای افزایش نیافته است، که در این صورت ها از زمان شناسایی اولیۀ آنها به میزان قابل مالحظهریسک اعتباری در مورد آنکه 

 شود.  ماهه سنجیده می 12

 ECLسنجش 

ECL های اعتباری است. برآورد احتمال موزون زیانECL شود:به نحو زیر سنجیده می 

 های وجوه نقد )یعنی، کاستیصورت ارزش فعلی تمام دیده نیستند: بهگزارشگری اعتبار زیانهای مالی که در تاریخ دارایی

 های نقدی که شرکت انتظار دارد دریافت کند(.های نقدی بدهکار به نهاد وفق قرارداد و جریاناختالف بین جریان

 ناخالص و ارزش  ارزش دفتریختالف بین صورت ادیده هستند: بههای مالی که در تاریخ گزارشگری اعتبار زیاندارایی

 های نقدی آتی برآورد شده؛ فعلی جریان

 های نقدی قراردادی که در صورت افت تعهد به صورت ارزش فعلی اختالف بین جریانتعهدات مالی برداشت نشده: به

 ای که شرکت انتظار دارد دریافت کند. های نقدیشرکت قابل پرداخت هستند و جریان

 دیدههای مالی اعتبار زیاندارایی

اند. یک دارایی مالی های مالی بر حسب هزینۀ مستهلک شده منتقل شدهکند آیا داراییدر هر تاریخ گزارشگری، شرکت ارزیابی می

ی های نقدی آتی تخمینی دارایی مالاست که یک یا بیش از یک رویداد که دارای تاثیر مضر روی جریان« دیدهاعتبار زیان»زمانی 

 است رخ داده باشد.

 



 خارج کردن از دفتر حساب

زمانی )کالً یا جزاً( از دفتر حساب  FVOCIهای منتقل شده بر حسب هزینۀ مستهل شده و بر حسب اوراق بهادار بدهی در دارایی

-ند که شرکت تمام تالشکها[ وجود نداشته باشد. این عموماً زمانی صدق میشوند که هیچ انتظار واقع بینانۀ بازیابی ]آنخارج می

-ای که از دفتر حساب خارج میهای مالیها را صورت داده باشد. با این حال، داراییهای قانونی و جبرانی جهت بازیابی از مشتری

 های اعمال قانون به منظور رعایت فرآیندهای شرکت برای بازیابی مقادیر بستانکار باشند. توانند مشمول فعالیتهنوز میشوند 

 ارائۀ کاهش ارزش

 شود.ها کسر میهای مالی سنجیده شده بر حسب هزینۀ مستهلک شده از ارزش دفتری ناخالص داراییذخیرۀ زیان دارایی

 های مالی از ترازنامهخارج کردن دارایی

لی مشابه( زمانی از های مایک دارایی مالی )یا، زمانی که مرتبط باشد، بخشی از یک دارایی مالی یا بخشی از گروهی از دارایی

 شود که:-ترازنامه خارج می

 های نقدی از دارایی منقضی شده باشند؛حقوق دریافت جریان -

طور کامل بدون ها بههای نقدی ناشی از دارایی را حفظ کند، اما تعهدی جهت پرداخت آنشرکت حق دریافت جریان -

 را برعهده گرفته باشد؛ « تضمیمی»تاخیر اساسی به یک شخص ثالث ناشی از یک توافق 

ها و مزایای دارایی های نقدی ناشی از دارایی را منتقل کرده باشد و کلیۀ ریسکشرکت حقوق خود جهت دریافت جریان -

نه منتقل و نه حفظ کرده باشد، اما کنترل دارایی را  ها و مزایای دارایی رارا اساساً منتقل کرده باشد، یا کلیۀ ریسک

 منتقل کرده باشد.

های نقدی ناشی از یک دارایی را منتقل کرده باشد یا یک توافق تضمیمی را منعقد زمانی که شرکت حق خود جهت دریافت جریان

کرده است. زمانی که شرکت اساساً کلیۀ  ها و مزایای مالکیت را حفظکند آیا و تا میزان ریسکساخته باشد، شرکت ارزیابی می

ها و مزایای دارایی را نه منتقل و نه حفظ کرده باشد، و نه کنترل دارایی را منتقل کرده باشد، دارایی تا اندازۀ مشارکت ریسک

گیرد بر شود. مشارکت پیوسته که شکل یک تضمین در دارایی منتقل شده را به خود میپیوستۀ شرکت در دارایی شناسایی می

تواند ملزم به بازپرداخت باشد، هر کدام که کمتر باشد، حسب ارزش دفتری اصلی دارایی و حداکثر مقدار عوضی که شرکت می

 شود.سنجیده می

گذاری در سهام سرمایه تعیین شده بر حسب در خصوص اوراق بهادار سرمایه OCIهر گونه سود/زیان انباشته شناسایی شده در 

FVOCI شود. اوراق بهادار مذکور از ترازنامه در حساب سود یا زیان شناسایی نمی با خروج 

های غیر از دارایی های غیر مالی،های مالی شرکت منتقل شده بر حسب هزینۀ مستهلک شده/هزینه و داراییارزش دفتری دارایی

ای از کاهش ارزش وجود تعیین شود آیا هر گونه نشانهشوند تا های آتی، در هر تاریخ گزارشگری بررسی میمالیات انتقالی به دوره

 شوند.ها تخمین زده میدارد. اگر هر گونه نشانۀ مذکور وجود داشته باشد، مقادیر قابل بازیابی دارایی

 های غیرمالیدارایی

گونه نشانۀ کاهش ارزش ارزیابی های آتی، در هر تاریخ گزارشگری برای هر های انتقالی به دورهغیر از مالیاتهای غیرمالی، دارایی

های فروش و ارزش استعمال، هر کدام که ها منهای هزینههای غیرمالی برابر با ارزش متعارف آنشوند. مقدار قابل بازیابی داراییمی

های نقدی آتی تخمینی با استفاده از یک نرخ تخفیف پیش از مالیات که بیشتر باشد، است. در ارزیابی ارزش استعمال، جریان



یابند. برای کند تا ارزش فعلی خود تنزیل میهای مختص به دارایی را منعکس میهای بازار جاری ارزش زمانی پول و ریسکارزیابی

کند، مقدار قابل بازیابی برای ها را تولید نمیراییهای نقدی ناشی از سایر داهای نقدی عمدتاً مستقل از جریانیک دارایی که جریان

شود شود که دارایی به آن تعالق دارد. یک زیان ناشی از کاهش ارزش زمانی شناسایی میواحد تولید کنندۀ وجوه نقدی تعیین می

 که ارزش دفتری یک دارایی یا واحد تولید کنندۀ وجوه نقد آن از مقدار قابل بازیابی آن بیشتر شود.

شوند و تنها در -های غیرمالی در ]حساب[ سود یا زیان شناسایی می-های ناشی از کاهش ارزش در خصوص داراییتمام زیان

در برآوردهای بکار رفته جهت تعیین مقدار قابل بازیابی یک تغییر وجود داشته باشد. هر گونه زیان شوند که صورتی معکوس می

ای بیشتر نشود که، خالص از تنزیل شود که ارزش دفتری دارایی از ارزش دفتریی معکوس میاناشی از کاهش ارزش تنها تا اندازه

 شد. شد که هیچ زیان ناشی از کاهش ارزش شناسایی نمییا استهالک، در صورتی تعیین می

 دیون مالی

مذکور در ابتدا بر حسب ارزش ها و مبلغ بدهکار به یک طرف مربوطه است. دین مالی -دین مالی شرکت شامل سایر پرداختنی

شود. متعاقب شناسایی اولیه، این دین مالی بر حسب متعارف به اضافۀ هر گونه هزینۀ معامله مستقیماً قابل انتساب شناسایی می

 .شود که تاثیر تنزیل غیراساسی باشدشود. تنزیل در جایی حذف میهزینۀ مستهلک شده با استفاده از روش بهرۀ موثر سنجیده می

 تهاتر ابزارهای مالی

شود که یک حق قانوناً قابل شوند و مقدار خالص تنها زمانی در صورت وضعیت مالی گزارش میها و دیون مالی تهاتر میدارایی

د و قصدی جهت تسویه بر اساس یک مبنای خالص، یا جهت محقق کردن اعمال جهت تهاتر مقادیر شناسایی شده وجود داشته باش

 طور همزمان، وجود داشته باشد. یه دین بهدارایی و تسو

 های نقدوجوه نقد و معادل 6-4

راحتی به مبالغ معلوم وجوه نقد قابل تبدیل هستند و مشروط به یک ریسک ناچیز های نقد اقالمی هستند که بهوجوه نقد و معادل

-متشکل از وجوه نقد در دست و باقیمانده در حسابهای نقد در صورت وضعیت مالی تغییرات در ارزش هستند. وجوه نقد و معادل

 شوند.های بانکی هستند و در ابتدا و متعاقباً بر حسب ارزش متعارف ثبت می

 شوند. های نقد در نظر گرفته میهای بانکی وجوه نقد و معادلهای نقدی، تمام وجوه نقد و باقیماندهبه منظور صورت جریان

 دخایر و دیون مشروط   7-4

شوند که تعهدات فعلی در نتیجۀ یک رویداد گذشته احتماالً به یک جریان خروجی از منابع اقتصادی از ایر زمانی شناسایی میذخ

 شرکت منجر خواهند شد و امکان تخمین مطمئن مبالغ وجود داشته باشد. 

شود تعهد قانونی یا عرفی ناشی می زمانبندی یا مقدار جریان خروجی ممکن است هنوز قطعی نباشد. یک تعهد فعلی از وجود یک

 شوند. های عملیاتی آتی شناسایی نمیاز رویدادهای گذشته ناشی شده باشد. ذخایر برای زیانکه 

ترین شواهد موجود در تاریخ گزارشگری، شامل ذخایر بر حسب هزینۀ برآورد شدۀ الزم جهت تسویه تعهد فعلی، بر اساس موثق

شوند. در صورتی که تعدادی تعهد مشابه وجود داشته باشد، احتمالی مرتبط با تعهد فعلی، سنجیده میهای ها و عدم قطعیتریسک

شود. در صورتی که عنوان یک کل تعیین میکه یک جریان خروجی در تسویه الزم خواهد بود با در نظر گرفتن کالس تعهدات به

یابند. هر گونه بازپرداخت که شرکت در عمل بتواند مطمئن ل میارزش زمانی پول اساسی باشد، ذخایر تا ارزش فعلی خود تنزی



شود. با این حال، این دارایی عنوان یک دارایی جداگانه شناسایی میکند بهباشد در خصوص تعهد از یک شخص ثالث وصول می

شوند تا بهترین تخمین تعدیل میتمام ذخایر در هر تاریخ گزارشگری بررسی شده و تواند از مقدار ذخیرۀ مربوطه بیشتر شود. نمی

جاری را منعکس کنند. در مواردی که جریان خروجی احتمالی منابع اقتصادی در نتیجۀ تعهدات فعلی غیرممکن یا بعید در نظر 

 شود. ای شناسایی نمیگرفته شود، هیچ بدهی

 (1397دی  11) 2019ژانویه  1رویۀ حسابداری نافذ از تاریخ  –ها اجاره 8-4

 عنوان یک مستاجربه شرکت

یک اجاره بوده یا  گیرد آیا یک قرارداد، شرکت در نظر می2019ژانویه  1برای هر گونه قرارداد جدید منعقد شده در یا پس از 

یک قرارداد، یا بخشی از یک قرارداد، که حق استفاده از یک دارایی )دارایی اساسی( »عنوان حاوی یک اجاره است. یک اجاره به

 شود. تعریف می« کندک مدت زمان در ازای عوض را منتقل میبرای ی

 کند که عبارتند از اینکه آیا:گذاری اصلی را تامین میکند آیا قرارداد سه ارزشجهت اعمال این تعریف، شرکت ارزیابی می

طور ضمنی از طریق شناسایی بهطور صریح در قرارداد شناسایی شده است یا قرارداد حاوی یک دارایی شناسایی شده است، که یا به

 گیرد؛شدن در زمانی مشخص شده است که دارایی در اختیار شرکت قرار می

شرکت از این حق برخوردار است که اساساً تمام منافع اقتصادی ناشی از استفاده از دارایی شناسایی شده را در تمام دورۀ استفاده، 

 رارداد، تحصیل نماید؛ با در نظر گرفتن حقوق وی در حطیۀ تعیین شده ق

کند آیا شرکت از این حق برخوردار است که استفاده از دارایی شناسایی شده را در تام دورۀ استفاده هدایت کند. شرکت ارزیابی می

 شود.استفاده می« به چه نحو و برای چه منظوری»شرکت این حق را دارد تعیین کند از دارایی در تمام دورۀ استفاده 

 ولیهشناسایی ا

کند. با حق استفاده )در عمر یک اجاره( و یک بدهی اجاره را در ترازنامه شناسایی میدر تاریخ شروع اجاره، شرکت یک دارایی 

شود، که متشکل از سنجش اولیۀ بدهی اجاره، هر گونه هزینۀ مستقیم دارایی با حق استفاده بر حسب هزینۀ تمام شده سنجیده می

رکت، یک تخمین از هر گونه هزینه جهت جدا کردن و خارج ساختن دارایی در انتهای اجاره، و هر اولیه متحمل شده توسط ش

 گونه پرداخت اجاره صورت گرفته پیش از تاری شروع اجاره )خاص از هر گونه مشوق دریافت شده( است. 

ای عمر مفید دارایی با حق استفاده یا انتهای ها با حق استفاده را با یک مبنای خط راست از تاریخ شروع اجاره تا انتهشرکت دارایی

کند. شرکت همچنین زمانی که نشانگرهای مذکور وجود داشته باشند، دارایی با مدت اجاره، هر کدام که زودتر باشد، مستهلک می

 کند. حق استفاده را برای کاهش ارزش ارزیابی می

های اجارۀ پرداخت نشده در آن تاریخ، تنزیل یافته با علی پرداختدر تاریخ شروع اجاره، شرکت بدهی اجاره را بر حسب ارزش ف

 سنجد.راحتی موجود باشد یا نرخ استقراض افزایشی شرکت، میاستفاده از نرخ بهره تصریح شده در اجاره در صورتی که این نرخ به

-های اساساً ثابت(، پرداختپرداخت های ثابت )شاملهای اجارۀ گنجانده شده در سنجش بدهی اجاره متشکل از پرداختپرداخت

رود طبق یک تضمین ارزش باقیمانده قابل پرداخت باشند و -های متغییر بر اساس یک شاخص یا نرخ، مبالغی که انتظار می

 طور معقول قطعی باشد. ها بههای ناشی از خیاراتی هستند که اعمال آنپرداخت



شود تا بدهی مجدداً سنجیده مییابد. ت گرفته کاهش و برای بهره افزایش میهای صورمتعاقب سنجش اولیه، بدهی برای پرداخت

 های اساساً ثابت وجود دارد. هر گونه سنجش مجدد یا تعدیل یا این امر را منعکس کند که آیا تغییراتی در پرداخت

ا ]حساب[ سود و زیان در صورتی که شود، تعدیل متناظر در دارایی با حق استفاده، یزمانی که بدهی اجاره مجدداً سنجیده می

 شود. دارایی با حق استفاده از قبل تا صفر کاهش یافته باشد، منعکس می

های عملی شرح دهد. ها با ارزش پایین را با استفاده از مصلحتهای داراییهای کوتاه مدت و اجارهشرکت انتخاب کرده است اجاره

عنوان یک خرج در سود یا زیان با ها در ارتباط با این موارد بهو بدهی اجاره، پرداختجای شناسایی یک دارایی با حق استفاده به

 شوند. یک مبنای خط راست در طول مدت اجاره شناسایی می

-های اجاره در پرداختنیاند و بدهیها با حق استفاده در اموال، کارخانه و تجهیزات گنجانده شدهدر صورت وضعیت مالی، دارایی

 اند. ها گنجانده شدهتجاری و سایر پرداختنیهای 

 عنوان یک موجرشرکت به

 های مالی. عنوان اجراهکند یا بهبندی میهای عملیاتی طبقهعنوان اجارههای خود را یا بهعنوان یک موجر، شرکت اجارهبه

ناشی از مالکیت دارایی اساسی را  ها و منافعسکشود که اساساً تمام ریبندی میعنوان یک اجارۀ مالی طبقهیک اجاره در صورتی به

 شود. بندی میعنوان یک اجارۀ عملیاتی طبقهمنتقل نماید، و در صورتی که منتقل نکند به

 درآمد 9-4

-های تجاری، سنجیده میها و تخفیفدرآمد با ارجاع به ارزش متعارف عوض دریافت شده یا قابل دریافت، بدون احتساب تخفیف

 شود. 

طور مجزا قابل شناسایی باشد به منظور های شناسایی درآمد مندرج در زیر را به هر جزء از معاملۀ فروش که بهشرکت مالک

طور مجزا به کند. عوض دریافت شده از این معامالت چند جزئی به هر جزء قابل شناسایی بهمنعکس کردن اساس معامله اعمال می

 یابد. می نسبت ارزش متعارف نسبی خود تخصیص

های طور مطمئن وجود داشته باشد، وصول محتمل باشد، هزینهشود که امکان سنجش مقدار درآمد بهدرآمد زمانی شناسایی می

های یک از فعالیتها برای هر طور مطمئن سنجید، و زمانی که مالکهایی که متحمل خواهند شد را بتوان بهمتحمل شده یا هزینه

 اند.های شناسایی مختص به فعالیت در زیر شرح داده شدهه باشند. این مالکمختلف شرکت تامین شد

 مخارج عملیاتی 10-4

 شوند. ها در سود یا زیان شناسایی میمخارج عملیاتی پس از استفاده از خدمات یا در تاریخ منشأ آن

 های حسابداریقضاوت قابل مالحظۀ مدیریت در اعمال رویه 11-4

ها، دیون، درآمد و مخارج چند قضاوت، تخمین و فرض را های مالی، مدیریت دربارۀ شناسایی و سنجش داراییتنظیم صورت هنگام

 دهد. انجام می

 های حسابداری شرکت هستند های قابل مالحظۀ مدیریت در اعمال رویهموارد زیر قضاوت



 درآمد قرارداد

شود. در این تمام اطالعات موجود در تاریخ گزارشگری ارزیابی میمرحلۀ تکمیل هر قرارداد توسط مدیریت با در نظر گرفتن 

های تخمینی برای کامل کردن کار ای را دربارۀ نقاط عطف، کار واقعی انجام شده و هزینههای قابل مالحظهفرآیند، مدیریت قضاوت

 کند. اعمال می

 الوصولهای مشکوکذخیرۀ بدهی

کند. در تعیین اینکه آیا یک زیان ناشی کاهش ارزش در هر تاریخ گزارشگری ارزیابی می های تجاری خود را برایشرکت دریافتنی

دهد که آیا اطالعات قابل هایی را در خصوص این امر انجام میاز کاهش ارزش باید در سود یا زیان ثبت شود، شرکت قضاوت

 از یک دارایی مالی وجود دارد. های نقدی آتی تخمینی ناشی مشاهده دال بر یک کاهش قابل سنجش در جریان

های زیان تاریخی، تعدیل شده برای شرایط ها، بر اساس نسبتتک مشتریهای تجاری بر اساس تککاهش ارزش برای دریافتنی

ها همبستگی دارند، تک مشتریها در مورد تکاقتصادی مختص به صنعت و سایر نشانگرهای وجود در تاریخ گزارشگری که با نکول

 شود.محاسبه می

 عدم قطعیت تخمین 12-4

ها، دیون، درآمد و مخارج را دارند ترین تاثیر روی شناسایی و سنجش داراییها و فرضیاتی که قابل مالحظهاطالعات دربارۀ تخمین

 اند. نتایج واقعی ممکن است اساساً متفاوت باشند.در زیر ارائه شده

 ها غیرمالیکاهش ارزش دارایی

شود که ارزش دفتری دارایی یا واحد تولید کنندۀ وجوه نقد به میزان آن ناشی از کاهش ارزش برای مقداری شناسایی مییک زیان 

های نقدی آتی مورد انتظار ناشی از هر شود. جهت تعیین مقدار قابل بازیابی، مدیریت جریاناز مقدار قابل بازیابی آن بیشتر می

های نقدی تعیین مین زده و یک نرخ بهرۀ مناسب را به منظور محاسبۀ ارزش فعلی آن جریانواحد تولید کنندۀ وجوه نقد را تخ

 کند.می

دهد. این فرضیات به های نقدی آتی مورد انتظار، مدیریت فرضیاتی را دربارۀ نتایج عملیاتی آتی انجام میدر فرآیند سنجش جریان

ای های قابل مالحظهمکن است فرق داشته باشند، و ممکن است باعث تعدیلرویدادها و شرایط آینده مربوط هستند. نتایج واقعی م

 ظرف سال مالی یعدی شوند. های شرکت در دارایی

در بیشتر موارد، تعیین نرخ تنزیل مربوطه مستلزم تخمین زدن تعدیل مناسب در ریسک بازاری و تعدیل مناسب در عوامل ریسک 

 مختص به دارایی است. 

 درآمد قرارداد

های مربوطه بهترین تخمین مدیریت از نتیجۀ هر قرارداد و مرحلۀ تکمیل را مقادیر شناسایی شدۀ درآمدهای قرارداد و دریافتنی

های تر، هزینهخصوص برای قراردادهای پیچیدهکنند. این شامل ارزیابی سوددهی قراردادهای در حال پیشرفت است. بهمنعکس می

 ای هستند.مشروط به عدم قطعیت تخمین قابل مالحظهکامل کردن و سوددهی قرارداد 

 



 الوصولدخیرۀ مطالبات مشکوک

های دریافتنی شود تا اطمینان حاصل شود که حسابالوصول با استفاده از ترکیبی از عوامل تعیین مییک ذخیرۀ مطالبات مشکوک

ها بر اساس چندین عامل الوصول برای تمام مشتریبیش از حد عنوان نشوند. ذخیرۀ مطالبات مشکوکدلیل قابل وصول نبودن به

ها در ها و الزامات وثیقه برای مشتریگذاری اعتیاری مستمر شرایط مالی مشتریها، ارزشاست، شامل کیفیت و سن کلی دریافتنی

 الذکر، این امر مستعد تغییر است. -شرایط خاص. بسته به رویداد آتی فوق

 پذیرهای استهالکعمر مفید دارایی

ها، بررسی ها برای گروهپذیر را در هر تاریخ گزارشگری، بر اساس کاربری مورد انتظار داراییهای استهالکمدیریت عمر مفید دارایی

خاصی را  ITافزار و تجهیزات ها به منسوخ شدن فنی مربوط است که ممکن است کاربری نرمها در این تخمینکند. عدم قطعیتمی

 تغییر بدهد. 

 

 

 

JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC) 

 (1399دی  11) 2020دسامبر  31های مالی مربوط به سال منتهی به های مربوط به صورتیادداشت

 2019 2020 هایادداشت 

 هاگذاریسرمایه 5
1- Silicon Oasis 

 گذاریارزش سرمایه

 منهای: استهالک

 

 

2- Rise Tower 
 گذاریارزش سرمایه

 منهای: استهالک

 

 

 

 WDVکل 

 هاپرداختذخایر و پیش 6

 هاپرداختپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

641،119 

(284،719) 

356،400 

 

 

1،496،868 

(906،018) 

590،850 

 

947،250 

 

8،700 

8،700 

 

 

 

668،113 

(26،994) 

641،119 

 

 

1،610،760 

(113،892) 

1،496،868 

- 

2،137،986 

 

8،700 

8،700 

 



 های مربوطهبستانکار از طرف 7

Industrial Fishing Co. – Iran 
 جبل دماوند صبا

High Mountain Investment Co. 
 صندوق بازنشستگی 

 آرمان خودرو صبا

 شرکت صنایع لبنی ایران

 های اقتصادی مدزونبنگاه

 جهادگذاری صبا شرکت سرمایه

 

 

 های مربوطهبدهکار به طرف 8

 ای شیالتهای زنجیرهفروشگاه

 های اقتصادی مدزونبنگاه

 گذاری صبا جهادشرکت سرمایه

 

 

 

 های نقدوجوه نقد و معادل 9

 های نقدوجوه نقد و معادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302،228 

- 

- 

6،509 

- 

- 

455،080 

871،146 

1،634،963 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

302،228 

3،685،303 

32،160 

6،509 

179،971 

11،712 

- 

- 

4،217،883 

 

 

8،407 

11،847 

940،000 

960،254 

 

 

 

90 

90 

، شرکت هیچ گونه حساب بانکی JABAL DAMAVAND GENERAL TRADING (LLC)به نحو تایید شده توسط مدیریت 

 مرتبط با آن را ندارد.  

 سرمایۀ سهمی 10

سرمایۀ مجاز، منتشر و پرداخت شدۀ شرکت به شرح زیر 

 است: 

 نام

 

 عبداله سلطان بومائید المحیریآقای جمعه 

 گذاری صبا جهادسرمایهشرکت 

 

 ذخایر و اقالم تعهدی 11

 هاسایر پرداختنی

 های حقوقپرداختنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 ارش )درهم امارات(

 

1،530،000 

1،470،000 

3،000،000 

 

73،191 

220،156 

293،347 

 



 

 های جاریسایر بدهی 12

 های پرداختنیحساب

 قابل پرداخت به بانک صادرات ایران

 

 

 درآمد 13

 فروش

 

 

 مخارج اداری و عمومی 14

 ایهای اجاره، پروانه، حقوقی و حرفههزینه

 ها و مزایاحقوق

 مخارج اجاره

 استهالک

 گذاریاستهالک اموال سرمایه

 سایر مخارج

 

 

 دیگر درآمد 15

 دیگر درآمد

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

77،906 

625،000 

140،000 

- 

1،190،737 

101،990 

2،135،633 

 

 

1،057،653 

1،057،653 

 

19،500 

133،203 

152،703 

 

 

- 

- 

 

 

75،268 

245،449 

103،845 

- 

140،887 

207،935 

773،384 

 

 

- 

- 

 

 های مدیریت ریسکاهداف و رویه 16

اعتباری ها عبارتند از ریسک بازار، ریسک های گوناگونی مواجه است. انواع اصلی ریسکشرکت در ارتباط با ابزارهای مالی با ریسک

های مالی برای مقاصد سوداگرانه فعالیت نکرده و اوراق اختیار معامله را شکل فعال در دادوستد داراییو ریسک نقدینگی. شرکت به

 اند:ها مواجه است در زیر شرح داده شدهای که شرکت با آنهای مالیکند. اهم ریسکمنتشر نمی

 )الف( ریسک بازار

کند، اعم از اینکه این تغییرات از های بازار نوسان میارزش یک ابزار مالی در نتیجۀ تغییرات در قیمتریسک بازار ریسکی است که 

مختص به یک اوراق بهادار یا منتشر کنندۀ آن یا عوامل تاثیرگذار روی تمام اوراق بهادار دادوسند شده در بازار ناشی شوند.  عوامل

-ویژه با ریسک ارز، ریسک نرخ بهره و برخی ریسکلی با ریسک بازار موجه است و بهشرکت از طریق استفادۀ خود از ابزارهای ما

 گذاری آن. های سرمایهشوند و هم از فعالیتهای عملیاتی آن ناشی میهای قیمت دیگر، که هم از فعالیت

 )ب( ریسک ارز خارجی



های مبادلۀ ارز خارجی نوسان خواهد کرد. شرکت نرخدلیل تغییرات در ریسک ارز خارجی ریسکی است که ارزش یک ابزار مالی به

 افتند که قابل مالحظه نیست.های ارز تنها د رارتباط با سایر ارزها اتفاق میفاقد مواجۀ اصلی با ارزهای خارجی است، لذا ریسک

 )پ( ریسک اعتباری

شود که طرف کند و باعث میعهد قصور میهای یک ابزار مالی در انجام دادن یک تریسک اعتباری ریسکی است که یکی از طرف

ها، با این های تجاری و سایر دریافتنیمقابل متحمل یک زیان مالی شود. شرکت برای ابزارهای مالی گوناگونی، از قبیل دریافتنی

گزارشگری، های مالی شناسایی شده در تاریخ ریسک مواجه است. حداکثر مواجۀ شرکت با ریسک اعتباری به ارزش دفتری دارایی

 اند، محدود است: به نحوی که در زیر خالصه شده

 2019 2020 هایادداشت 

 های دفتری:ارزش –های مالی های داراییکالس

 های نقد-وجوه نقد و معادل

 

9 

 

- 

- 

 

90 

90 

 

 ریسک نقدینگی)ت( 

بنگاه اقتصادی در تامین بودجه جهت ایفای شود، ریسکی است که یک ریسک نقدینگی، که به آن ریسک تامین مالی نیز گفته می

شود. ریسک نقدینگی ممکن است از ناتوانی در فروش سریع یک دارایی مالی تعهدات مرتبط با ابزارهای مالی با دشواری مواجه می

 در خاتمۀ روز با ارزش متعارف آن ناشی شود. 

 )ث( ریسک بهره

های بهره روی درآمد مالی یا هزینۀ مالی شرکت تاثیر خواهند تغییرات در نرخشود که ریسک نرخ بهره از این احتمال ناشی می

 شود.گذاشت. مواجه با ریسک نرخ بهره قابل مالحظه قلمداد نمی

 سنجش ارزش متعارف 17

-ها و دیون سنجیده شده بر حسب ارزش متعارف در صورت وضعیت مالی در سه سطح از سلسله مراتب ارزش متعارف گروهدارایی

، به نحو زیر، های قابل مالحظۀ بکار رفته در سنجش ارزش متعارفترین سطح ورودیبندی بر اساس پایینشوند. این گروهبندی می

 شود:تعیین می

 ها یا دیون یکسان؛ های اعالم شده )تعدیل نشده( در بازارهای فعال برای دارایی: قیمت1سطح  -1

که برای دارایی یا بدهی، چه مستقیم )یعنی،  1شدۀ گنجانده شده در سطح های اعالم ها غیر از قیمت: ورودی2سطح  -2

 ها(، قابل مشاهده هستند؛ و ها( یا غیرمستقیم )یعنی، مشتق شده از قیمتصورت قیمتبه

 های غیرقابل مشاهده(.ها برای دارایی یا بدهی که بر اساس اطالعات قابل مشاهدۀ بازار نیستند )ورودی: ورودی3سطح  -3

های غیرمالی و دیون غیرمالی آن در تاریخ گزارشگری بر حسب ارزش متعارف سنجیده یچ یک از ابزارهای مالی شرکت و داراییه

 اند.نشده

 



 ها و فرآیندهای مدیریت سرمایهرویه 18

 اهداف مدیریت سرمایۀ شرکت عبارتند از:

 های خود است؛ به تداوم فعالیتعنوان یک شرکت که قادر تضمین توانایی شرکت جهت ادامه دادن به .1

 وکار؛ های سالم جهت حمایت از تدام کسببندی اعتباری قوی و نسبتحفظ رتب .2

 به حداکثر رساندن ارزش سهامدار؛ و  .3

 کاهش دادن هزینۀ سرمایه از طریق حفظ ساختار سرمایۀ بهینه.  .4

 به این اهداف برسد. گذاری خدمات خود متناسب با سطح ریسکشرکت قصد دارد از طریق قیمت

های نقد به نحو ارائه شده در صورت وضعیت شرکت سرمایه را بر اساس ارزش دفتری دارایی خالص، منهای وجوه نقد و معادل

-های ریسک داراییکند. شرکت ساختار سرمایه را مدیریت کرده و بر اساس تغییرات در شرایط اقتصادی و ویژگیمالی، پایش می

کند. به منظور حفظ یا تعدیل ساختار سرمایه، مقدار سودهای سهام پرداخت شده ب هایی را در آن ایجاد میهای اساسی تعدیل

 ها یا تحصیل تسهیالت سهام ممکن است تعدیل شوند.سهامداران، سرمایۀ برگشتی به سهامداران، انتشار سهام جدید، فروش دارایی

 شود:حو زیر خالسه میهای گزارشگری مورد بررسی به نسرمایه در تاریخ

 2019 2020 هایادداشت 

 کل دارایی خالص

 های نقدوجوه نقد و معادل

 2،590،913 

- 

4،764،491 

90 

 

 پیشامدهای غیرمترقبه و تعهدات 19

 شرکت در تاریخ گزارشگری هیچ گونه پیشامد غیرمترقبه و تعهد ندارد. 

 عمومی 20

 های مالی تعدیل شود. وجود نداشت که الزم باشد در این صورتپس از دورۀ گزارشگری هیچ رویدادی  1-20

 ( تایید و مجاز شدند.1400فروردین  16) 2021آوریل  5های مالی در تاریخ صورت 2-20


