
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

کنترل سرمایه با آخرین روزنامه رسمی شرکت

کنترل شرح اسناد قابل اهمیت 

کنترل شد

 Form  C ode : 38

موارد کنترلی جهت انجام امور مالیاتی 

 accountancy institute

Kiarad

توضیحات

با سیستم شرکت (گزارشهای رد شده برای ما )کنترل گزارش فصلی سیستم دارائی

شرحردیف

کنترل تراز افتتاحیه سیستم با اظهارنامه عملکرد سال قبل

12/29کنترل مانده بانک سیستم با صورتحساب بانک و تطبیق مانده 

کنترل تاریخ پلمپ دفاتر با اولین سند سیستم

مستهلک نمودن سپرده یا پیش پرداختها

ثبت شناسایی هزینه های ثابت ماهانه

مستهلک نمودن پیش دریافتها

کنترل ثبت ماهانه حقوق با لیست بیمه و گزارش ماهانه حقوق

تهیه لیست دوازده ماهه حقوق

تهیه جدول استهالک و ثبت هزینه استهالک و کنترل ارزش دفتری سیستم با فایل استهالک

کنترل مانده ریالی و تعدادی اسناد پرداختنی سیستم با ته چک جهت جلوگیری از عدم ثبت و جا افتادگی

147 ماده 3کنترل گردش جاری شرکاء جهت عدم مغایرت با تبصره 

کنترل خرید و هزینه های سه ماهه در سیستم با گزارش فصلی مربوطه و اطمینان از عدم مغایرت

کنترل مبلغ در آمد و فروش سیستم با گزارش ارزش افزوده و دفتر حساب مالیات و عوارض

:نام سرپرست 

(ریالی-  تعدادی )کنترل گزارش گردش کاالی سال مالی قبل با گردش کاالی اول دوره سال جاری 

دفتر حساب خرید های صوری جهت گردشهای مالی کنترل شود

گردش خالف ماهیت صندوق ، تنخواه ، اختتامیه و بانک کنترل شود

دریافت تاییدیه حسابهای دریافتنی و پرداختنی با اهمیت 

کنترل مبلغ خرید و هزینه های مربوط در سیستم با گزارش ارزش افزوده و دفتر حساب مالیات و عوارض

کنترل حساب ذخیره و انجام ثبت های مربوطه

کنترل اولین سریال فاکتور فروش با آخرین فاکتور فروش سال مالی قبل

کنترل درآمد و فروش سه ماهه در سیستم با گزارش فصلی مربوطه و اطمینان از عدم مغایرت

امضاء سرپرست
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: نام شرکت 


