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 یقیتلف یمال یهادوره آموزش صورت
 محتوای دوره:

شده  لیمجموعه شركت مادر تشك ریز یهاشركت یاز چند صورت مال یقیكه تلف یصورت مال كیعبارتند از بدست آوردن  یقیتلف یمال یهاصورت

خودشان امور  یكامال از هم جدا هستند )هریك برا یمجموعه دارند و از لحاظ مال ریكه چند شركت ز یهایشركت یبرا یقیتلف یمال یهاصورت است.

 .شودیمجزا دارند( تهیه م یمال

 مدرس دوره:

o مدرس، مدرس دانشگاه  تیاز دانشگاه ترب یحسابدار یدکترا ؛یورد یتار داهللی 

o  ستمیهمکاران س قیتلف یهاپروژه رانیاز مد یی؛رضامیثم 

 مخاطبین:  

o یمال یهاصورت هیآشنا به ته یو حسابدار یو کارشناسان مال النیالتحصفارغ 

  سیالبس دوره :

 یتجار یهابیترك

 سهام لیو تحص ییدارا لیتحص زیتما 

 یتجار یهابیترك انواع  

 یتجار یهابیترك یحسابدار روش  

 یتجار بیترک یتمام شده یبها  

 ییدارا لیتحص یحسابدار  

 سهام  لیتحص یحسابدار 

 
 

 

  یقیتلف یمال یصورتها

 یوابسته و فرع یتجار یدر واحدها یگذارهیسرما یحسابدار  

 یقیتلف یمال یهاصورت  

 یقیتلف یمال یهاصورت یهیحاكم بر ته یهایتئور  

 تیاقل سهم  

 لیتحص خیدر تار یقیتلف یترازنامه  

 لیپس از تحص یقیتلف یمال یصورتها  

 ( انیو گردش حساب سود ) ز یقیتلف انیصورت سود و ز

  یقیتلف یانباشته

 تمام شده    یدر روش بها یقیتلف یمال یهاصورت یهیته ندیفرا 

 یقیوجوه نقد تلف انیصورت جر  

 یمال یدوره یدر ط یسهام شرکت فرع لیتحص  

  یشركت فرع كیاز  شیبا ب یقیتلف یمال یهاصورت 

 یمال یهاگروه در صورت یهاتشرک نیب هاییمبادالت دارا یحسابدار

  یقیتلف

 افتهیسود تحقق ن صیتخص   

 گروه   یهاشرکت نیب ریناپذاستهالک یهاییمبادالت دارا یحسابدار 

 گروه   یهاشرکت نیب ریپذاستهالک یهاییمبادالت دارا یحسابدار 

 یفرع یهاشرکت نیب یجار ریغ یهاییمبادالت دارا یحسابدار  

 گروه  یهاشركت نیمبادالت كاال ب یحسابدار 

   

 

 گروه   یهادر شرکت تیمالک یدهیچیپ یساختارها

 چند  یهاتیمالك در یقیسود سهام مصوب تلف و یقیسود خالص تلف

 متقابل تیهمراه با مالك یسطح

 

 ستمیهمکاران س قینرم افزار تلف یمعرف

 

 

  


