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 َذف

وٌیذتیباصلبثیلایياػتبًذاسد،هجٌبیاسائِكَستْبیهبلیثبهمبكذػوَهیساهمشسهیی.1
هیبلیثیبكیَستْبیًٍیضٍاحذتزبسیّبیلجلهمبیؼِثَدىآىثبكَستْبیهبلیدٍسُ

اسائیُِثیبستولییدسالضاهیبد،ایياػتبًذاس.ػبیشٍاحذّبیتزبسیاًویٌبىحبكلؿَد
ساآًْیبالضاهبتهشثَىثِهحتیَایكَستْبیهبلی،سٌّوَدّبییدسثبسُػبختبسٍحذالل

.وٌذتؼییيهی

 كاربزد  دامىٍ

تدط اؾداؼ    نَضتْای هالي تا هماندس ػودَهي  ٍاحس تجاضی تایس ایي اؾتاًساضز ضا زض تْیِ ٍ اضائِ  . 2

 .گیطزتىاض اؾتاًساضزّای حؿاتساضی 

گیشیٍافـبیهؼیبهالتٍػیبیشبیحؼبثذاسی،الضاهبتؿٌبخت،اًذاصُػبیشاػتبًذاسدّ.3
.وٌذسٍیذادّبیخبفساتؼییيهی

ویًِجیكفـیشدُایدٍسُایياػتبًذاسددسهَسدػبختبسٍهحتَایكَستْبیهبلیهییبى.7
َدایي،ٍر،وبسثشدًذاسد.ثبؿَدهیتْیِاي دوزه گصازشگسي هالي هياى11اػتبًذاسدحؼبثذاسی

اػتبًذاسدثٌَسیىؼیبى.ایيگًَِكَستْبیهبلیوبسثشدداسددسثبسُایي37تب13ثٌذّبی
ثشایتوبمٍاحذّبیتزبسی،وبسثشدداسد.

،اصرولیٍِاحیذّبیاًتفیبػیثیشایؿَدوِهیدسایياػتبًذاسداصاكٌالحبتیاػتفبدُ.2
ذّبییثبفؼبلیتْبیغیشاًتفیبػیچٌبًچٍِاح.هٌبػتاػتػوَهیٍاحذّبیتزبسیثخؾ

دسثخؾخلَكییبثخؾػوَهیایياػتبًذاسدساثىبسگیشًذ،هوىياػتتغییشاتیدس
.ػٌبٍیيكَستْبیهبلیٍثشخیالالماكلیهٌذسددسآًْبهشٍستیبثذ

ًشحْیبیثبؿیٌذ)هبًٌیذحمیَقهبلىبًیِهیی ویِفبلیذّوچٌیي،دسٍاحذّبیتزیبسی.2
داسًیذگبىٍاحیذّبیاػویبییبوىياػتتغییشاتییثیشایاسائیِحمیَقه(ثبصًـؼتگی

هشٍستیبثذ.دسكَستْبیهبلی،گزاسیػشهبیِ
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  تعاریف

 اؾت: تىاض ضفتِزض ایي اؾتاًساضز، انغالحات ظیط تا هؼاًي هكرم  . 7

لي قَز(، نَضتْای هدا  ًاهیسُ هي “نَضتْای هالي”)وِ اظ ایي پؽ  صوزتهاي هالي با هقاصد ػوووهي 

وٌٌسگاًي اؾت وِ زض هَلؼیتي لطاض ًساضًس وِ ٍاحدس   اؾت وِ ّسف آى تأهیي ًیاظّای اؾتفازُ

 تجاضی ضا هلعم وٌٌس گعاضقْایي هغاتك تا ًیاظّای اعالػاتي ذال آًْا تْیِ وٌس.

گًَدِ تدالـ   ػولي اؾت وِ ٍاحس تجاضی پدؽ اظ ّط تىاضگیطی یه العام زض نَضتي غیط ليغيسػو

 ضا تىاض گیطز.هؼمَل، ًتَاًس آى 

یدا زض   تٌْدایي تدِ  ػسم اضائِ یا اضائِ ًازضؾت الالم زض نَضتي تااّویت اؾت وِ تتَاًس  بااهويت

قَز، تأثیط  اتراش هينَضتْای هالي وِ تط اؾاؼ  وٌٌسگاى هجوَع، تط تهویوات التهازی اؾتفازُ

ودِ تدا تَ دِ تدِ      تِ اًساظُ ٍ هاّیت ػسم اضائِ یا اضائِ ًازضؾت تؿدتگي زاضز  ،تگصاضز. اّویت

قَز. اًساظُ یا هاّیدت یده للدن، یدا تطویدة ّدط زٍ،        قطایظ هحیغي زض هَضز آى لضاٍت هي

 وٌٌسُ تاقس. تَاًس ػاهل تؼییي هي

تَاًذثیشتلیویوبتالتلیبدیاسصیبثیایيهَهَعوِآیبػذماسائِیباسائًِبدسػتهی
ًظیشگیشفتيٍیظگیْیبیدستلضمهؼیٍدسًتیزِثباّویتثبؿذ،حیشگزاسأتوٌٌذگبىاػتفبدُ
،وٌٌذگبىؿَدوِاػتفبدُفشمهی”،هفاهين نظسي گصازشگسي هوالي ًجكوٌٌذگبىاػت.اػتفبدُ

ثبتیالؽهبیلٌذٍداسًذهؼمَلیآگبّیفؼبلیتْبیتزبسیٍالتلبدیٍحؼبثذاسیثبسُدس
ًِظشگیشفتياییيهؼتلضمدسثٌبثشایي،ایياسصیبثی“.وٌٌذهٌبلؼِسااًالػبت،هٌٌمی ًىتی

گیشیْیبیالتلیبدیتلیویناًتظیبسداؿیتویِتَاىاػتوِچگًَِثًِحَهؼمَلیهی
تحتتأحیشلشاسگیشد.ٍیظگیْب،یثبایيوٌٌذگبًاػتفبدُ

قاهل اعالػاتي اؾت افعٍى تط آًچِ زض نَضت ٍضؼیت هالي، نَضت ؾَز ٍ  يادداشتهاي توضوييي 

حمَق هالىاًِ ٍ نَضت  طیاًْای ًمسی اضائِ زض ضت تغییطات ؾَز ٍ ظیاى  اهغ، نَ نَضت ،ظیاى

ِ    ،. ایي یاززاقتْاقَز هي قدسُ زض ندَضتْای هدالي ٍ     اعالػات تَضیحي یا  عئیدات الدالم اضائد

 ای قٌاؾایي زض ندَضتْای هدالي ًیؿدت ضا   الالهي وِ ٍا س قطایظ الظم تط اضتثاط تااعالػاتي زض 

 س.وٌ اضائِ هي

ِ  ّازض تطگیطًدسُ الالهدي اظ زضآهدس    جواهغ  سايس اقالم سود و شيواى  )قداهل تؼدسیالت    ّدا  ٍ ّعیٌد

 ٍؾدَز  نَضت ، قٌاؾایي آًْا ضا زض حؿاتساضیتٌسی( اؾت وِ ؾایط اؾتاًساضزّای  عثمِ تجسیس

 العاهي یا هجاظ ًىطزُ تاقس. ،ظیاى
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ارضایػبیشالالمػَدٍصیبىربهغ،ؿبهلهَاسدصیشاػت:

،دازاييهاي ثابوت ههوهود  11ذاسصیبثی)ثِاػتبًذاسدحؼبثذاسیتغییشاتدسهبصادتزذی.الف
حسوابدازي  12ٍاػیتبًذاسدحؼیبثذاسیدازاييهواي ناههوهود  17اػتبًذاسدحؼیبثذاسی

هشارؼِؿَد(؛گرازيها سسهايه

هصايواي  33حؼیبثذاسیگیشیًشحْبیثبهضایبیهؼیي)ثیِاػیتبًذاسداًذاصُتزذیذة.

ٍارؼِؿَد(؛هشکازکناىباشنهستگي 

ػَدٍصیبىًبؿیاصتؼیؼیشكیَستْبیهیبلیػولییبتخیبسری)ثیِاػیتبًذاسد.ح
د(.هشارؼِؿَدز نسخ ازش آثاز تغييس12حؼبثذاسی

 اؾت.  تٌسی قسُ زاضًسگاى اتعاضّایي ّؿتٌس وِ تِ ػٌَاى حمَق هالىاًِ عثمِ هالکاى

  اهغ اؾت. اىیالالم ؾَز ٍ ظ طیؾا یاتِ  ع ا ع ّا، ٌِیّع یزضآهسّا هٌْا دوزه اىيش ايسود 

ّای لثل، زض ؾایط الدالم ؾدَز ٍ    هثالغي اؾت وِ زض زٍضُ  اضی یا زٍضُ بندي تؼديالت تجديد طبقه

 قَز.  ظیاى  اهغ قٌاؾایي قسُ اؾت ٍ زض زٍضُ  اضی، تِ نَضت ؾَز ٍ ظیاى هٌتمل هي

یجِ هؼاهالت ٍ ؾایط ضٍیسازّا تدِ  تغییط زض حمَق هالىاًِ عي زٍضُ زض ًت هجووع سود و شياى جاهغ

 .تاقس هيًاقي اظ هؼاهلِ تا هالىاى تِ ػٌَاى هاله   ع تغییطات

ػیبیشالیالم”ٍ“كَستػَدٍصیبى”هزوَعػَدٍصیبىربهغ،هتـىلاصتوبمارضای
اػت.“ػَدٍصیبىربهغ

 صًرتُای مالی

 َذف صًرتُای مالی 

هؼیتهبلیٍػولىشدهبلیٍاحذتزیبسیاػیت.ّیذفاسائِػبختبسیبفتٍِكَستْبیهبلی،.8
ٍاحیذرشیبًْبیًمیذیثبسٍُهؼیتهبلی،ػولىشدهبلیٍكَستْبیهبلی،اسائِاًالػبتیدس

.ثبؿیذوٌٌذگبىهفیذاصاػتفبدُایالتلبدیًیفگؼتشدُگیشیْبیتزبسیاػتوِثشایتلوین
ِهٌبثؼیوِثِآىػپشدُؿذُاػتساًؼجتثجبؿشتهذیشیتهكَستْبیهبلیًتبیذ،ّوچٌیي
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ثشایدػتیبثیثِایيّذف،كَستْبیهیبلیاًالػیبتصییشسادسثیبسٍُاحیذدّذ.ًـبىهی
ذ:وٌتزبسیاسائِهی

داساییْب؛الف.

ثذّیْب؛ة.

حمَقهبلىبًِ؛.ح

؛ّب،ؿبهلػَدّبٍصیبًْبدسآهذّبٍّضیٌِ.ت

ٍثِػٌَاىهبله؛يآًْبآٍسدُهبلىبىٍتَصیغهٌبثغثی.ث

رشیبًْبیًمذی..د

وٌٌیذگبىایياًالػبت،ّوشاُثبػبیشاًالػبتهٌذسددسیبدداؿتْبیتَهیحی،ثیِاػیتفبدُ
لٌؼییتٍصهبًجٌذیثٍِیظُ،ٍاحذتزبسیآتیثیٌیرشیبًْبیًمذیپیؾثشایكَستْبیهبلی

وٌذ.ووههیآًْب،

 مجمًعٍ كامل صًرتُای مالی

 هجوَػِ واهل نَضتْای هالي قاهل هَاضز ظیط اؾت: . 9

 نَضت ٍضؼیت هالي تِ تاضید پایاى زٍضُ؛ الف .

 تطای زٍضُ؛ نَضت ؾَز ٍ ظیاى . ب

 ؛تطای زٍضُ نَضت ؾَز ٍ ظیاى  اهغ . ج

 نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ تطای زٍضُ؛ . ت

 نَضت  طیاًْای ًمسی تطای زٍضُ،  . ث

 ي؛تَضیح اعالػاتّای حؿاتساضی ٍ ؾایط  ، قاهل اّن ضٍیِیاززاقتْای تَضیحي  . ج

 ؛ 37ٍٍ  36ای زٍضُ لثل عثك تٌسّای  اعالػات همایؿِ . چ

نَضت ٍضؼیت هالي تِ تاضید اتتسای زٍضُ لثل، چٌاًچِ ٍاحس تجاضی یه ضٍیِ حؿاتساضی  . ح

ِ تجسیس اضائِ ضا تا تؿطی تِ گصقتِ تىاض گیطز یا الالم نَضتْای هالي ضا تا تؿطی تِ گصقت

 تٌسی وٌس. تجسیسعثمِ 41تا  39لالم نَضتْای هالي ضا عثك تٌسّای ًوایس، یا ا
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ٍاحس تجاضی تایس زض هجوَػِ واهل نَضتْای هالي، توام نَضتْای هالي ضا تا اّویت یىؿاى اضائدِ   . 10

 وٌس.

سااسائیِثشسػییْبیهیبلیهیذیشیتخبسداصكَستْبیهیبلی،ثؼیبسیاصٍاحذّبیتزبسی،.11
اكیلیػولىیشدهیبلیٍٍهیؼیتهیبلیٍاحیذتزیبسیٍٍیظگیْیبیِدسآى،ٌذویٌوهی
ؿیبهلتَاًیذگضاسؽهیایي.ؿَدهیتَكیفٍاحذتزبسی،سٍیپیؾاًویٌبًْبیػوذُػذم

هَاسدصیشثبؿذ:ثشسػی

لییتػولىشدهبلی،ؿبهلتغییشاتدسهحیيفؼبوٌٌذُػَاهلاكلیٍاحشگزاستؼییيالف.
هـییخیيٍ،آًْیبآحیبستغیییشاتٍاییيٍاحذتزبسی،ٍاوٌؾٍاحذتزبسیثیِ

هـییخیيزبسیثشایحفظٍثْجَدػولىشدهبلی،اصرولیِگزاسیٍاحذتػشهبیِ
تمؼینػَد؛

ثذّیْبثِحمَقهبلىبًِ؛ٍهَسداًتظبسهٌبثغتأهیيهبلیٍاحذتزبسیًٍؼجت.ة

دسكیَستٍهیؼیتهیبلیػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،ًجكاوٍِاحذتزبسیهٌبثغ.ح
ؿَد.ؿٌبػبییًوی

گضاسؿیْبیثشخیٍاحذّبیتزبسی،خبسداصكَستْبیهبلی،گضاسؿْبٍكَستْبییاصلجیل.11
هحیٌیی،اصاّوییتخلَفدسكٌبیؼیوِػَاهلصیؼت،ثِوٌٌذًیضاسائِهیهحیٌیصیؼت

ؿیَددسداهٌیِبسداصكَستْبیهبلیاسائِهییگضاسؿْبٍكَستْبییوِخثشخَسداساػت.
 .گیشدًویلشاسحؼبثذاسیوبسثشداػتبًذاسدّبی

 يیژگیُای عمًمی

 ارائٍ مىصفاوٍ ي رعایت استاوذاردَای حسابذاری

 عَض هٌهفاًِِ ٍ  طیاًْای ًمسی ٍاحس تجاضی ضا تنَضتْای هالي تایس ٍضؼیت هالي، ػولىطز هالي  . 13

هؿتلعم تیاى نازلاًِ آثاض هؼاهالت، ؾدایط ضٍیدسازّا ٍ قدطایظ عثدك      هفاًِاضائِ هٌاضائِ وٌس. 

 هفاهين نظسي گصازشگسي هوالي  زض ّا تؼاضیف ٍ هؼیاضّای قٌاذت زاضاییْا، تسّیْا، زضآهسّا ٍ ّعیٌِ

تىاضگیطی اؾتاًساضزّای حؿداتساضی، ٍ زض ندَضت لدعٍم افكدای      وِ تط ایي اؾتاؾت. فطو 

 قَز. ضائِ هٌهفاًِ نَضتْای هالي هياعالػات تیكتط، هٌجط تِ ا
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تایس تدا ػثداضتي     قَز، ٍاحس تجاضی وِ نَضتْای هالي آى عثك اؾتاًساضزّای حؿاتساضی تْیِ هي . 14

وٌس. ٍاحس تجاضی ًثایس زض  افكالیس ٍ قطط، ایي هغاتمت ضا زض یاززاقتْای تَضیحي  نطیح ٍ تي

ؾتاًساضزّای حؿاتساضی اؾت، هگط ایٌىِ ایي نَضتْای هالي اظْاض ًوایس وِ نَضتْای هالي عثك ا

 نَضتْا تا توام العاهات اؾتاًساضزّای حؿاتساضی هغاتمت زاقتِ تاقس.

تمشیجبًدستوبمؿشایي،ٍاحذتزبسیثبسػبیتاػیتبًذاسدّبیحؼیبثذاسیهشثیَى،ثیِاسائیِ.12
وٌذوِ:مهیاسائِهٌلفبًٍِاحذتزبسیساهلضػالٍُثشایي،.یبثذدػتهیهٌلفبًِ

هواي حسوابدازي، تغييوس دز     زويوه 37ًجیكاػیتبًذاسدحؼیبثذاسیساّبیحؼبثذاسیسٍیِالف.

،37اػیتبًذاسدحؼیبثذاسیاًتخیبةٍاػویبنًوبییذ.،بسآوزدهاي حسابدازي و اشتباهات
وِهذیشیتدسًجیَداػیتبًذاسدوٌذساتؼییيهییػلؼلِهشاتتسٌّوَدّبیهؼتجش

.دّذلشاسهیتَرِ،هَسدوبسثشدداسدثشاییهللنهـخقثٌَسحؼبثذاسیوِ

ِایگًَِثِسا،ّبیحؼبثذاسیسٍیِاصرولِاًالػبت،.ة لبثیلهشثیَى،اسائِوٌذوی
.ثبؿذ،لبثلهمبیؼٍِلبثلفْناتىب

ثشایثْجَددسنحؼبثذاسیدسهَاسدیوِسػبیتالضاهبتخبكیاصاػتبًذاسدّبی.ح
،حیشهؼبهالتخبف،ػبیشسٍیذادّبٍؿیشایيأگبىكَستْبیهبلیاصتوٌٌذاػتفبدُ

ثیـیتشیسااًالػیبت،وبفیًجبؿیذثشٍهؼیتهبلیٍػولىشدهبلیٍاحذتزبسی
افـبوٌذ.

ّای حؿداتساضی   ی ضٍیِافكا تا ضا ًاهٌاؾة ّای حؿاتساضی تَاًس تىاضگیطی ضٍیِ ٍاحس تجاضی ًوي . 16

 .وٌستَضیحي  ثطاى ی یاززاقتْاَنیف زض قسُ یا اظ عطیك ت اؾتفازُ

ضؾس وِ ضػایت یه العام اظ یه اؾدتاًساضز   زض قطایظ تؿیاض ًازض، وِ هسیطیت تِ ایي ًتیجِ هي . 17

هفواهين نظوسي    هٌدسض  زض  ،وِ تدا ّدسف ندَضتْای هدالي     اؾتوٌٌسُ  گوطاُ آًمسض ،حؿاتساضی

 ،18زض تٌدس  قدسُ   تؼییي  تِ قیَُ ،العام ٍاحس تجاضی اظ آىاًحطاف ، ًاؾاظگاض اؾت ،گصازشگسي هالي

 وٌس یا هاًغ آى ًكَز. يچٌیي اًحطافي ضا العاه ،هطتَط همطضات، تِ قطط آًىِ العاهي اؾت

 ، هَاضز ظیط تایس افكا قَز:17زض نَضت اًحطاف ٍاحس تجاضی عثك تٌس  . 18

، ػولىطز هدالي  ایٌىِ هسیطیت تِ ایي ًتیجِ ضؾیسُ اؾت وِ نَضتْای هالي، ٍضؼیت هالي الف.

 ؛وٌس عَض هٌهفاًِ اضائِ هيِ  طیاًْای ًمسی ٍاحس تجاضی ضا ت ٍ
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تِ اؾتثٌای اًحطاف اظ یه العام ذال  ْت زؾتیاتي تِ اضائِ هٌهدفاًِ،    ایٌىِ ٍاحس تجاضی، . ب

 ؛اؾتاًساضزّای حؿاتساضی هطتَط ضا ضػایت وطزُ اؾت

آى هٌحدطف قدسُ اؾدت،    یدت الدعام   ضػاػٌَاى اؾتاًساضز حؿاتساضی وِ ٍاحس تجاضی اظ  . ج

هاّیت اًحطاف، قاهل ًحَُ ػول حؿاتساضی همطض زض آى اؾتاًساضز، زلیل ایٌىدِ چدطا زض   

 هٌسض  زض ،وِ تا ّسف نَضتْای هالي اؾتوٌٌسُ  گوطاُ آى قطایظ آى ًحَُ ػول آًمسض

 ٍ قسُ؛ اؾتفازُحؿاتساضی  ًحَُ ػولٍ  تاقس ًاؾاظگاض هي ،هفاهين نظسي گصازشگسي هالي

ّای اضائِ قسُ، اثط هالي اًحطاف تط ّط یه اظ الالم نَضتْای هدالي تدا    زض ّط یه اظ زٍضُ . ت

 فطو ضػایت العام اؾتاًساضز حؿاتساضی هطتَط.

 حؿاتساضی هٌحطف قسُاؾتاًساضز یه اظ العاهات ، لثلّای  چٌاًچِ ٍاحس تجاضی زض یىي اظ زٍضُ . 19

تایس هدَاضز  ، هؤثط تاقسسُ زض نَضتْای هالي زٍضُ  اضی ق قٌاؾایيٍ آى اًحطاف تط هثالغ  تاقس

 ( ضا افكا وٌس.ت( ٍ )ج)18قسُ زض تٌس  تؼییي

،ٍاحذتزبسیاصیهالیضاملجلّبیصهبًیوبسثشدداسدوِدسیىیاصدٍسُثشایهخبن،19ثٌذ.13
ٍفؿیذُثبؿیذهٌحش،گیشیداساییْبیبثذّیْبهٌذسددسیهاػتبًذاسدحؼبثذاسیثشایاًذاصُ

ؿیذُدسكیَستْبیهیبلیدٍسٍُثذّیْبیؿٌبػبییگیشیتغییشدسداساییْباًذاصُ،اًحشافآى
دّذ.ربسیساتحتتأحیشلشاس

یه  اظ ضؾس وِ ضػایت یه العام زض قطایظ تؿیاض ًازض وِ هسیطیت ٍاحس تجاضی تِ ایي ًتیجِ هي . 21

هفواهين نظوسي    زض وِ تا ّدسف ندَضتْای هدالي    تاؾوٌٌسُ  گوطاُ، آًمسض حؿاتساضیاؾتاًساضز 

، ٍاحدس  وٌدس  هدي  هٌغاًحطاف اظ ایي العام ضا  اها همطضات هطتَط،، تاقس ًاؾاظگاض هي گصازشگسي هالي

هدَاضز ظیدط   ضػایت آى العام ضا تا افكای هتهَض اظ وٌٌسُ  ّای گوطاُ  ٌثِ تا حس هوىي تجاضی تایس

 واّف زّس:

هَضز ًظط، هاّیت العام ٍ زلیل ایٌىِ چطا هدسیطیت تدِ ایدي     ضیحؿاتساػٌَاى اؾتاًساضز  الف.

وٌٌسُ اؾت وِ تا ّدسف ندَضتْای    گوطاُ ًتیجِ ضؾیسُ اؾت وِ ضػایت آى العام آًمسض

 ًاؾاظگاض اؾت؛ ٍ هفاهين نظسي گصازشگسي هالي زضهالي 

هدسیطیت   اظ ًظط وِنَضتْای هالي  ي اظتؼسیالت الاله قسُ،اضائِّای  زض ّط یه اظ زٍضُ . ب

 اؾت.ضطٍضی  هٌهفاًِاضائِ زؾتیاتي تِ  تطای

ثیبّیذفكیَستْبیهیبلی،یهللناصاًالػبت،صهیبًی11تب17ثِهٌظَسسػبیتثٌذّبی.11
ًَسكبدلبًِهؼشفهؼبهالت،ػبیشسٍیذادّبٍؿشایٌیًجبؿذویِِخَاّذثَدوِثًبػبصگبس
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تَاًیذتلیویوبتثدسًتیزیٍِثیبىوٌذسٍدسهیهؼمَناًتظبایگًَِثِهذػیثیبىآىاػتیب
اییياسصییبثیهذیشیتثشای.ساتحتتأحیشلشاسدّذوٌٌذگبىكَستْبیهبلیالتلبدیاػتفبدُ

وِثباػتوٌٌذُگوشاُهَهَعوِآیبسػبیتالضامخبفدسیهاػتبًذاسدحؼبثذاسی،آًمذس
هَاسدصیشساهیَسدتَریِ،ًبػبصگبسثبؿذ هفاهين نظسي گصازشگسي هوالي دسّذفكَستْبیهبلی

دّذ:لشاسهی

دالیلػذمدػتیبثیثِّذفكَستْبیهبلیدسؿشایيخبف؛ٍالف.

تفبٍتؿشایيٍاحذتزبسیثبؿشایيػبیشٍاحذّبیتزبسیوِآىالضامساسػبیت.ة
ٌٌیذ،وػبیشٍاحذّبیتزبسیدسؿشایيهـبثِآىالضامساسػبیتهییوٌٌذ.اگشهی

تَػیيٍاحیذتزیبسیآًمیذسالیضامسػبیتآىایيفشملبثلسدٍرَدداسدوِ
ًبػبصگبس هفاهين نظسي گصازشگسي هوالي دسوٌٌذًُیؼتوِثبّذفكَستْبیهبلیگوشاُ
.ثبؿذ

 تذايم فعالیت

ِ تطای  ٍاحس تجاضی تَاًایيتایس  ،هسیطیت زض ظهاى تْیِ نَضتْای هالي . 23 اتي اضظید  ضا فؼالیدت  ازاهد

وٌس. ٍاحس تجاضی تایس نَضتْای هالي ضا تط هثٌای تساٍم فؼالیت تْیِ وٌس، هگدط ایٌىدِ هدسیطیت    

تیٌاًدِ زیگدطی ًساقدتِ     لهس اًحالل ٍاحس تجاضی یا تَلف ػولیات ضا زاقتِ تاقس یا گعیٌِ ٍالدغ 

سازّا ٍ اظ ػسم اعویٌاى تااّویت زض اضتثاط تدا ضٍید    تاقس. ظهاًي وِ هسیطیت زض اضظیاتیْای ذَز،

طزیس اؾاؾدي  ت ،ٍاحس تجاضیتساٍم فؼالیت قطایغي آگاُ اؾت وِ هوىي اؾت ًؿثت تِ تَاًایي 

ٍاحس تجاضی تایس ایي ػسم اعویٌاى ضا افكا وٌس. ٌّگاهي وِ ٍاحدس تجداضی ندَضتْای      ایجاز وٌس،

ِ ندَضتْای  ّوطاُ تا هثٌای تْید ضا ایي ٍالؼیت تایس ، وٌس ًويهثٌای تساٍم فؼالیت تْیِ  هالي ضا تط

 .وٌسافكا زالیل ػسم تساٍم فؼالیت ٍاحس تجاضی، هالي ٍ 

هذیشیتثشایاسصیبثیهٌبػتثَدىفشمتذاٍمفؼبلیت،توبماًالػیبتدسدػیتشعدسثیبسُ.17
.گییشددسًظشهیساًٍِهحذٍدثِآى،پبیبىدٍسُگضاسؿگشی،پغاصآیٌذُهبُدٍاصدُحذالل
ثٍِالؼیتْبیهشثَىثِّشهَسدثؼتگیداسد.دسهَاسدیوٍِاحذثشسػیایياًالػبت،هیضاى

تزبسیػبثمِػولیبتػَدآٍسٍدػتشػیآػبىثِهٌبثغهبلیداؿتِثبؿذ،هوىياػتثیذٍى
.هٌبػتاػتذاٍمفؼبلیتتزضیٍِتحلیلتفلیلیثِایيًتیزِثشػذوِحؼبثذاسیثشهجٌبیت

هوىیي،تیذاٍمفؼبلییتؿذىًؼجتثِهٌبػتثَدىهجٌبیلبًغثشایهذیشیت،دسػبیشهَاسد
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ػیَدآٍسیریبسیٍهیَسداًتظیبس،هشثَىثِایاصػَاهلگؼتشدًُیفثشسػیًیبصثِاػت
داؿتِثبؿذ.تأهیيهبلیربیگضیيشداختثذّیْبٍهٌبثغثبلمَُپرذٍنصهبًجٌذی

 مبىای تعُذی حسابذاری

تدط هثٌدای تؼْدسی    ، تِ اؾتثٌای اعالػات  طیاًْای ًمسی، ذَز ضانَضتْای هالي  تایس ٍاحس تجاضی . 25

 تْیِ وٌس.

ثِػٌیَاىداساییی،ثیذّی،ساالالهیٍاحذتزبسیٌّگبماػتفبدُاصهجٌبیتؼْذیحؼبثذاسی،.12
سیفٍبویِتؼیوٌیذؿٌبػیبییهیی،دسآهذٍّضیٌِ)ػٌبكشكَستْبیهیبلی(هبلىبًِحمَق

.ؿذُثبؿذاحشاص هفاهين نظسي گصازشگسي هاليجكًػٌبكشآىؿٌبختهؼیبسّبی

 اَمیت ي تجمیع

عَض  ساگاًِ اضائِ وٌس. ٍاحس تجاضی تایس ِ مِ تااّویت اظ الالم هكاتِ ضا تٍاحس تجاضی تایس ّط عث . 27

 ساگاًِ اضائِ وٌس هگدط آًىدِ ایدي الدالم      عَضِ تالالهي ضا وِ هاّیت یا واضوطز هكاتِ ًساضًس، 

 س.اّویت تاقٌ تي

اػیتویِثیشییًتیزِپشداصؽتؼذادصیبدیاصهؼبهالتیبػبیشسٍییذادّب،كَستْبیهبلی.18
یٌیذتزوییغٍا.آخیشیيهشحلیِاصفشؿیَداػبعهبّیتیبوبسوشد،دسًجمبتیتزوییغهیی

كیَستْبیهیبلیساالالماكلیایاػتوِثٌذیؿذُاًالػبتفـشدًٍُجمِاسائِ،ثٌذیًجمِ
كیَستْبیهیتيثِتٌْبییثباّویتًجبؿذ،ثبالالمدیگشدسیهللناكلیاگش.دّذتـىیلهی

اگشاّویتییهللینآًمیذسًجبؿیذویِاسائیِؿَد.هیتزویغهبلییبیبدداؿتْبیتَهیحی
رذاگبًِآىسادسكیَستْبیهیبلیتَرییِوٌیذ،هوىیياػیتافـیبیرذاگبًیِآىسادس

 .وبیذپزیشًیبدداؿتْبیتَهیحیتَریِ

ٌّگبمثىبسگیشیایياػتبًذاسدٍػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،ٍاحذتزبسیثبیذثبدسًظیش.19
،ؿیبهلاًالػبتدسكَستْبیهبلیًحَُتزویغگشفتيتوبمٍالؼیتْبٍؿشایيهَرَد،دسثبسُ

وییتگیشیوٌذ.ٍاحذتزبسیًجبیذثبپٌْبىوشدىاًالػبتثباّ،تلوینیبدداؿتْبیتَهیحی
اّویتیبثبتزویغالالمثباّویتیوِهبّیتٍوبسوشدهتفبٍتداسًیذ،اصدسهیبىاًالػبتثی

لبثلیتدسنكَستْبیهبلیثىبّذ.
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،ؿیبهلوٌٌذوذاماًالػبتدسكیَستْبیهیبلیثشخیاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیهـخقهی.33
ًالػیبتالضاهییًجیكیبدداؿتْبیتَهیحیاسائِؿیَد.ٍاحیذتزیبسیدسكیَستیثبییذا

اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیساافـبوٌذوِآىاًالػبتثباّویتثبؿذ.اییيهَهیَع،حتییدس
الضاهبتخبفثبؿذیبحذاللالضاهیبتسافْشػتیاصهَاسدیوِاػتبًذاسدحؼبثذاسیحبٍی

یتؼییيوٌذ،هلذاقداسد.ّوچٌیي،دسهَاسدیوِسػبیتالضاهیبتخبكییاصاػیتبًذاسدّب
وٌٌذگبىكَستْبیهبلیاصتأحیشهؼبهالتخبف،ػبیشسٍیذادّبحؼبثذاسیثشایدسناػتفبدُ

،ٍاحذتزبسیثبیذافـبیوبفیًجبؿذٍؿشایيثشٍهؼیتهبلیٍػولىشدهبلیٍاحذتزبسی
هَاسدثیـتشساهَسدتَرِلشاسدّذ.

 تُاتز

تْداتط وٌدس، هگدط ایٌىدِ زض یىدي اظ       ضا ّا ا ٍ ّعیٌٍِاحس تجاضی ًثایس زاضاییْا ٍ تسّیْا یا زضآهسّ . 31

 اؾتاًساضزّای حؿاتساضی، تْاتط آًْا العاهي یا هجاظ قسُ تاقس.

.تْیبتشدسوٌیذسارذاگبًِگیضاسؽهییّبداساییْبٍثذّیْب،ٍدسآهذّبٍّضیٌٍِاحذتزبسی.31
َ،كَستػَدٍصیبىربهغكَستػَدٍصیبى ریتویبّؾیبكَستٍهیؼیتهیبلی،ه
ػیبیشسٍییذادّبٍؿیشایيٍاسصییبثی،ؿیذُوٌٌذگبىاصهؼبهالتاًزبمتَاًبییدسناػتفبدُ

هحتیَایهؼبهلیِییب،وِتْبتشهَاسدیؿَد،ثِاػتخٌبیهیآتیٍاحذتزبسییرشیبًْبیًمذ
یثیشایگیشیداساییْبپغاصوؼشالالموبٌّذُاسصؽاًذاصُ.وٌذهیساهٌؼىغیدیگشسٍیذاد
هحؼیَةتْیبتش،الَكیَنهَرَدیْبٍرخیشُهٌبلجیبتهـیىَنوبّؾاسصؽرخیشُ،هخبن
.ؿَدًوی

وٌذٍٍاحذتزبسیساهلضم،دسآهذػولیبتیساتؼشیفهیدزآهد ػولياتي3اػتبًذاسدحؼبثذاسی.33
ِتخفییفثباحتؼبةّشگًَاصایدسیبفتییبدسیبفتٌیًوبیذدسآهذساثِاسصؽهٌلفبًِهبثِهی

ٍاحیذتزیبسیدسسٍانفؼبلیتْیبیػیبدیوٌذ.گیشیتزبسیٍتخفیفهمذاسیاػٌبییاًذاصُ
اًزیبمّویشاُثیب،اهیبوٌیذػولیبتیایزبدًویدّذوِدسآهذخَدهؼبهالتدیگشیاًزبمهی

ساگًَِهؼیبهالتًتبیذایيٍاحذتزبسی.ؿَدهیاًزبمػولیبتی،هَلذدسآهذاكلیفؼبلیتْبی
ایيًحَُ،ثِؿشىآًىِوٌذهشثَىًبؿیاصآىهؼبهالتاسائِهیّبیتْبتشدسآهذّبٍّضیٌِثب

:هخبن.ثشایدٌّذُهحتَایهؼبهلِیبسٍیذادیدیگشثبؿذاسائِ،ًـبى
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ػیَدٍصییبىحبكیلاصٍاگیزاسیداساییْیبیغیشریبسی،هبًٌیذ،ٍاحذتزیبسیالف.
ٍداسایییهجلغدفتیشیًوَدىوؼشیسااصًشیكػولیبتگزاسیْبٍداساییْبیػشهبیِ
؛ٍوٌذهیاسائِداساییٍاگزاسیػَایذهشثَىاصّبیفشٍؽّضیٌِ

ؿیذًُجیكاػیتبًذاسدٍاحذتزبسیهوىياػتهخبسدهشتجيثبرخبیشؿٌبػیبیی.ة
بوِثشاػبعتَافكلیشاسدادیثیذخايس، بدهيهاي احتوالي و دازاييهاي احتووالي 7حؼبثذاسی

ساثیبپشداختْیبیؿیخقؿَدهیتؼَیِ(ًبهِهوبًت،هخبناؿخبفحبلج)ثشای
ذ.وٌتْبتشحبلج

ػیَدّبٍگشٍّیاصهؼبهالتهـبثِ،ثشایهخبن،افضٍىثشایي،ٍاحذتزبسیػَدّبٍصیبًْبی.37
صیبًْبٍّبایيػَد.ثبٍرَدایي،چٌبًچِذوٌصیبًْبیتؼؼیشاسصساثِكَستخبلقاسائِهی

وٌذ.رذاگبًِاسائِهیثٌَسثباّویتثبؿذ،ٍاحذتزبسیآًْبسا

 تىايب گشارشگزی

35 .    ِ  تغدَض ای( ضا حدسالل   ٍاحس تجاضی تایس هجوَػِ واهل نَضتْای هالي )قداهل اعالػدات همایؿد

نَضتْای زّس ٍ  ؾاالًِ اضائِ وٌس. ظهاًي وِ ٍاحس تجاضی پایاى زٍضُ گعاضقگطی ذَز ضا تغییط هي

وٌدس، تایدس افدعٍى تدط زٍضُ تحدت       هي وَتاّتط اظ یىؿال اضائِ  تط یا عَالًي ای تطای زٍضُضا الي ه

 پَقف نَضتْای هالي، هَاضز ظیط ضا افكا وٌس:

 تط یا وَتاّتط؛ ٍ زلیل اؾتفازُ اظ زٍضُ عَالًي الف.

 یؿتٌس.واهل لاتل همایؿِ ً عَضِ ت ،ْای هالينَضتقسُ زض  اضائِایي ٍالؼیت وِ هثالغ  . ب

 ای اطالعات مقایسٍ

 اي حداقل اطالعات مقايسه

ـ  لثلای زٍضُ  ٍاحس تجاضی تایس اعالػات همایؿِ . 36 قدسُ زض ندَضتْای    ضا تطای توام هثالغ گدعاض

زیگدطی ضا   ًحَُ ػودل ّای حؿاتساضی، زض هَاضزی وِ اؾتاًساضز هگط هالي زٍضُ  اضی اضائِ وٌس،

هطتَط تِ اعالػدات  ای  اعالػات همایؿِی زض نَضتي تایس ٍاحس تجاضهجاظ یا العاهي وطزُ تاقس. 

 تطای زضن نَضتْای هالي زٍضُ  اضی هطتَط تاقس.وٌس وِ افكا ٍ تَضیحي ضا تكطیحي 

ؾَز ٍ ظیاى، زٍ ندَضت ؾدَز ٍ    نَضتٍ زٍاحس تجاضی تایس، حسالل، زٍ نَضت ٍضؼیت هالي،  . 37

طات زض حمدَق هالىاًدِ، ٍ یاززاقدتْای    ظیاى  اهغ، زٍ نَضت  طیاًْای ًمسی ٍ زٍ نَضت تغیید 

 تَضیحي هطتَط ضا اضائِ ًوایس.
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ؿذُدسكَستْبیهیبلیدٍسُ)ّیبی(لجیل،دسدٍسُدسثشخیهَاسد،اًالػبتتـشیحیاسائِ.38
ِیهدػَایؿَد.ثشایهخبن،ٍاحذتزبسیرضئیبتربسیّوچٌبىهشثَىتلمیهی حمَلیوی

افـیبسادسدٍسُریبسیٌَّصّنحلًـذُاػتٍُلَمثَددسپبیبىدٍسُلجلًبهؼًتیزِآى
وٌٌذگبى،اصافـبیاًالػبتدسثبسُایٌىِدسپبیبىدٍسُلجلػیذموٌذ.هوىياػتاػتفبدُهی

ْیبییویًِییدٍسُثیشایسفیغاییيٍِاصافـبیاًالػبتدسثیبسُگبهاًویٌبىٍرَدداؿت
اًویٌبىثشداؿتِؿذُاػت،هٌتفغؿًَذ.ػذم

 بنديتغییز در رويه حسابداري، تجديد ارائه با تسزي به گذشته يا تجديد طبقه

، ؾَهیي 37ای همطض زض تٌس  هالي همایؿِ تط حسالل نَضتْای ٍاحس تجاضی زض نَضتي تایس ػالٍُ . 39

 هالي ضا تِ تاضید اتتسای زٍضُ لثل اضائِ وٌس وِ: ٍضؼیت نَضت

، الالهي اظ نَضتْای هالي ضا تا تؿطی یطزگصقتِ تىاض گضٍیِ حؿاتساضی ضا تا تؿطی تِ یه  الف.

 وٌس؛ ٍتٌسی  هالي ضا تجسیس عثمِ نَضتْای ي زضیا الالهتِ گصقتِ تجسیس اضائِ ًوایس 

اضائِ تا تؿطی تِ گصقتِ یا تجسیس  تا تؿطی تِ گصقتِ، تجسیس ضٍیِ حؿاتساضیتىاضگیطی  . ب

، هالي زض اتتسای زٍضُ لثل ٍضؼیت نَضت هٌسض  زض تط اعالػاتاثط تااّویتي تٌسی،  عثمِ

 زاقتِ تاقس.

،ٍاحذتزبسیثبیذػِكَستٍهؼیتهبلیثِتبسیخْیبی39ؿذُدسثٌذدسؿشایيتَكیف.73
:وٌذصیشاسائِ

پبیبىدٍسُربسی؛الف.

پبیبىدٍسُلجل؛ٍ.ة

اثتذایدٍسُلجل..ح

ذ.71 كَستٍهؼیت،هلضمِث39ّشگبٍُاحذتزبسی،ًجكٌث تبسیخاثتذایدٍسُلجیلهبلیاساِئ ِث
ذّبی وٌذ.اهب37ٍاػتبًذاسدحؼبثذاسی72تب71ثبؿذ،ثبیذاًالػبتهمشسدسٌث ًییبصیسااساِئ

 ىاسائِیبدداؿتْبیتَهیحیِث تبسیخاثتذایدٍسُلجل،ًیؼت.ٍهؼیتكَستِثهشَث هبلیِث

ًیع  ای هثالغ همایؿِ، تغییط زّسزض نَضتْای هالي ضا تٌسی الالم  عثمِچٌاًچِ ٍاحس تجاضی، اضائِ یا  . 42

ٍاحدس  ودِ   ٌّگداهي غیطػولي تاقدس.  تٌسی  تجسیس عثمِهگط ایٌىِ قَز، تٌسی  عثمِتایس تجسیس 
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، اظ  ولِ تِ تداضید اتتدسای زٍضُ   س، هَاضز ظیطوٌ تٌسی هي عثمِضا تجسیس ای  هثالغ همایؿِتجاضی 

 ز:قَافكا تایس  لثل،

 ؛تٌسی هاّیت تجسیس عثمِ الف .

 ٍ قَز؛ هيتٌسی  هثلغ ّط للن یا ّط عثمِ اظ الالم وِ تجسیس عثمِ . ب

 ی.تٌس زلیل تجسیس عثمِ . ج

هدَاضز ظیدط ضا   تایدس  تجاضی ای غیطػولي تاقس، ٍاحس  ی هثالغ همایؿِتٌس تجسیس عثمِ ٌّگاهي وِ . 43

 فكا وٌس:ا

 الغ؛ ٍآى هثتٌسی  عثمِزلیل ػسم تجسیس  الف .

 قس. اًجام هي ،هثالغتٌسی  تجسیس عثمِ ي وِ زض نَضتهاّیت تؼسیالت . ب

ّبدسسًٍیذثیبایزیبداهىیبىاسصییبثی،ثٍِییظُاًالػبتایدٍسُافضایؾلبثلیتهمبیؼِثیي.77
وویهالتلیبدیگیشیْبیتلوینوٌٌذگبىدسثِاػتفبدُی،ثیٌپیؾثشایهمبكذاًالػبتهبلی

ِشخیؿشایي،تزذیذًجمِثوٌذ.دسهی خبكییدسدٍسُهشثیَىثیِایثٌذیاًالػبتهمبیؼی
گزؿتِثِهٌظَسلبثلیتهمبیؼِثبدٍسُربسی،غیشػولیاػت.ثشایهخبن،هوىياػتٍاحیذ

ِایروغگًَِّبساثِ،دادُلجلتزبسیدسدٍسُ)ّبی( ثٌیذیآٍسیًىشدُثبؿذوِتزذیذًجمی
تْیِهزذداًالػبتغیشػولیثبؿذ.اػتهوىيٍپزیشگشدداهىبى

37ِحؼبثذاسیاػتبًذاسد.72 سٍییِدستغیییشٌّگیبمای،تؼذیالتالضاهییدساًالػیبتهمبیؼی
وٌذ.تَػيٍاحذتزبسیساتؼییيهیحؼبثذاسییباكالحاؿتجبُ

 ثبات ريیٍ در ارائٍ

زیگدط  تِ زٍضُ  ای اظ زٍضُضا تْای هالي زض نَضهٌسض  تٌسی الالم  ٍاحس تجاضی ًثایس اضائِ ٍ عثمِ . 46

 :آًىِ، هگط تغییط زّس

تدط   زض پي تغییط ػوسُ هاّیت ػولیات ٍاحس تجاضی یا تطضؾي نَضتْای هالي آى، هٌاؾدة  الف.

ّای  ، تا تَ ِ تِ هؼیاضّای اًتراب ٍ تىاضگیطی ضٍیِتٌسی اضائِ ٍ عثمِ زیگطی اظ ًحَُتَزى 

 یا ٍاضح تاقس؛ ،34حؿاتساضی  اؾتاًساضز عثكحؿاتساضی 

 یىي اظ اؾتاًساضزّای حؿاتساضی، تغییط زض اضائِ ضا العاهي وٌس. . ب
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ثشایهخبن،تحلیلیبٍاگزاسیػوذُیبثشسػیاسائیِكیَستْبیهیبلی،هوىیياػیتاسائیِ.77
ایهتفبٍتساایزبةوٌذ.ثشایآًىِلبثلیتهمبیؼِهخیذٍؽًـیَد،كَستْبیهبلیثِگًَِ

دّیذویِاسائیِرذییذ،ثیشایٌّگبهیاسائِكَستْبیهیبلیساتغیییشهییتٌْبٍاحذتزبسی
تشیفشاّنوٌذٍتیذاٍمػیبختبسوٌٌذگبىكَستْبیهبلی،اًالػبتلبثلاتىبٍهشثَىاػتفبدُ

تزذیذًظشؿذُهحتولثبؿذ.ٌّگبماػوبنچٌیيتغییشاتیدساسائیِ،ٍاحیذتزیبسیاًالػیبت
وٌذ.هیثٌذیًجمِ،تزذیذ71ٍ73ثٌذّبیًجكایساهمبیؼِ

 ساختار ي محتًا

 مقذمٍ

ػیَدكَست،ػَدٍصیبىكَست،هبلیكَستٍهؼیتایياػتبًذاسد،افـبّبیخبفدس.78
افـبیػبیشالالماكیلیدساییيٍّوچٌیيٍصیبىربهغ،كَستتغییشاتدسحمَقهبلىبًِ

صووزت جسيانهواي   1ًوبیذ.اػتبًذاسدحؼبثذاسیهییالضاهساكَستْبیبدسیبدداؿتْبیتَهیحی

ذ.وٌ،الضاهبتاسائِاًالػبترشیبًْبیًمذیساتؼییيهینقدي

ٍالیالمؿیذُاػیتدسایياػتبًذاسد،ثبهفَْهیگؼیتشدُاػیتفبدُ«افـب»ثشخیهَالغ،ٍاطُ.79
بیشاػیتبًذاسدّبیگیشد.ثشخیهَاسدافـبًییضًجیكػیؿذُدسكَستْبیهبلیسادسثشهیاسائِ

.ثِرضهَاسدیوِدساییياػیتبًذاسدییبدسػیبیشاػیتبًذاسدّبیؿَدهیالضاهیحؼبثذاسی
تَاًذدسكَستْبیهیبلیاًزیبمگًَِافـبّبهیایي،خالفآىتلشیحؿذُثبؿذحؼبثذاسی،

.ؿَد

 تشخیص صًرتُای مالی

یاتدس،   اًتكداض هدي    هجوَػِ  زض یه  آى  ّوطاُ ِ و  اظ ؾایط اعالػاتي  ٍضَح تایس تِ  هالي  نَضتْای . 50

 ٍ هتوایع تاقس.  تكریم  لاتل

اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیفميدسهَسدكیَستْبیهیبلیویبسثشدداسدٍلضٍهیبًثیشایػیبیش.21
ؿذُثًِْبدّبیًظبستییبػبیشگضاسؿیْبؿذُدسگضاسؽػبالًِ،اًالػبتاسائِاًالػبتاسائِ

ِثتَاًٌذاًالػاّویتداسدوِوٌٌذگبىثشایاػتفبدُثٌبثشایي،سثشدًذاسد.وب ؿیذًُجیكبتتْیی
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ثبؿذاهبهـیوَنآىهفیذْبتَاًذثشایآًیوِهیااصػبیشاًالػبتحؼبثذاسیساػتبًذاسدّبی
.تویضدٌّذ،ًیؼتالضاهبت

ٍضدَح هكدرم وٌدس.    ٍاحس تجاضی تایس ّط یه اظ نَضتْای هالي ٍ یاززاقتْای تَضیحي ضا تدِ   . 52

 لدعٍم ٍ زض ندَضت   هٌؼىؽ وٌدس  تاضظای  گًَِ افعٍى تط ایي، ٍاحس تجاضی تایس اعالػات ظیط ضا تِ

 :ًوایستىطاض آى ضا قسُ،  اعالػات اضائِ لاتل فْن تَزىتطای 

ٍ ّطگًَِ تغییط زض آى اعالػات ًؿدثت تدِ    ی َّیتّا ًام ٍاحس گعاضقگط یا ؾایط قٌاؾِ الف.

 زٍضُ لثل؛

 ٌىِ نَضتْای هالي، هطتَط تِ یه ٍاحس تجاضی یا گطٍُ ٍاحسّای تجاضی اؾت؛ای . ب

یاززاقتْای ٍ تاضید پایاى زٍضُ گعاضقگطی یا زٍضُ تحت پَقف هجوَػِ نَضتْای هالي  . ج

 تَضیحي؛

 ؛ 16ٍ حؿاتساضی اؾتاًساضزٍاحس پَل گعاضقگطی، عثك تؼطیف  . ت

 لي.ؾغح گطز وطزى هثالغ هٌسض  زض نَضتْای ها . ث

ٍاحذتزبسیثباسائِػٌبٍیيهٌبػتثشایكفحبت،كَستْبیهبلی،یبدداؿیتْبیتَهییحی،.23
ی،اًالػبتچٌیياسائًِحَُ.تؼییيثْتشیيوٌذساسػبیتهی21ػتًَْبًٍظبیشآى،الضاهبتثٌذ

چٌبًچیٍِاحیذتزیبسیكیَستْبیهیبلیساثیِكیَست،هخبنلوبٍتاػت.ثشایهؼتلضم
؛دساییياصكفحبترذاگبًیِاػیتفبدًُـیَددسهَاسدی،هوىياػت،ىیاسائِوٌذالىتشًٍی

،اًالػبتهٌیذسددسكیَستْبیهیبلیثَدىلبثلفْناًویٌبىاصكَست،ٍاحذتزبسیثشای
ذ.وٌاسائِهیساثبالهَاسد

ْین،لبثلییتفٍاحیذپیَنِاًالػبتثشحؼتّیضاسییبهیلییَىٍاحذتزبسیاغلتثباسائ.27
تبربییلبثیلپیزیشؽاػیتویٍِاحیذًحَُػول،دّذ.ایيكَستْبیهبلیساافضایؾهی

.ًـَداًالػبتثباّویتهٌزشثِحزفتزبسی،ػٌحگشدوشدىساافـبوٌذٍ

 صًرت يضعیت مالی

 اطالعات قابل ارائٍ در صًرت يضعیت مالی 

 ٌّسُ هثالغ ظیط تاقس:ز نَضت ٍضؼیت هالي تایس حسالل قاهل الالم انلي ًكاى . 55

 زاضاییْای ثاتت هكَْز؛ الف.



 1  حسابداري استاندارد

 ارائه صورتهاي مالی
 (7931)تجذیذ وظز شذٌ 

 

18 

 

 گصاضی زض اهالن؛ ؾطهایِ . ب

 ؛زاضاییْای ًاهكَْز .  ج

 ((؛ز(، )ح( ٍ )ثزاضاییْای هالي )تِ  ع هثالغ هٌسض  زض لؿوتْای ) .  ت

 ضٍـ اضظـ ٍیػُ اًجام قسُ اؾت؛ تِّایي وِ حؿاتساضی آًْا  گصاضی ؾطهایِ .  ث

 ي؛زاضاییْای ظیؿت .  

 هَ َزیْا؛ .  چ

 ّا؛ ّای تجاضی ٍ ؾایط زضیافتٌي زضیافتٌي .  ح

 پطزاذتْا؛ ؾفاضقات ٍ پیف  خ   .

 ًمس؛ ْایًمس ٍ هؼازل .  ز

 بوساي  شوده  دازاييهواي غيسجوازي نگهودازي    31هجوَع زاضاییْایي وِ عثك اؾتاًساضز حؿداتساضی   . ش

تٌسی قسُ اؾت ٍ  ٍـ عثمِتطای فط قسُ ، تِ ػٌَاى ًگْساضیشوده  فسوش و ػوليات هتوقف

ُ  زاضاییْای لطاضگطفتِ زض هجوَػِ ٍاحس وِ عثك ّواى اؾتاًساضز تِ ػٌَاى ًگْساضی  قدس

 تٌسی قسُ اؾت؛ تطای فطٍـ عثمِ

 ّا؛ ّای تجاضی ٍ ؾایط پطزاذتٌي پطزاذتٌي .  ض

 شذایط؛ .  ظ

 ((؛ظ( ٍ )ضتسّیْای هالي )تِ  ع هثالغ هٌسض  زض لؿوتْای ) . غ

 ؛ بس دزآهد هاليات 35 حؿاتساضیٍ زاضاییْای هالیات  اضی، عثك تؼطیف اؾتاًساضز تسّیْا  . ؼ

 ؛ 35 تسّیْای هالیات اًتمالي ٍ زاضاییْای هالیات اًتمالي عثك تؼطیف اؾتاًساضز حؿاتساضی .  ـ

 زضیافتْا؛ پیف ل .

ُ تدطای  قدس  تِ ػٌَاى ًگْساضی ،31حؿاتساضی ساضز ًتسّیْای هجوَػِ ٍاحس وِ عثك اؾتا .  و

 تٌسی قسُ اؾت؛  فطٍـ عثمِ

 قسُ زض ترف حمَق هالىاًِ؛ ٍ  ، اضائِهٌافغ فالس حك وٌتطل .  ط

 تِ هالىاى ٍاحس تجاضی انلي.لاتل اًتؿاب ّای  ؾطهایِ ٍ اًسٍذتِ . ػ
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، ػٌداٍیي ٍ  (55زیگط )اظ  ولِ اظ عطیك تفىیه الالم اندلي هٌدسض  زض تٌدس     اگط اضائِ الالم انلي . 56

طػي زیگط تطای زضن ٍضؼیت هالي ٍاحس تجاضی، هطتَط تاقس، ٍاحس تجاضی تایس آًْا ضا  وؼْای ف

 زض نَضت ٍضؼیت هالي اضائِ وٌس.

:ذیثبیفشػیروؼْبيیاسائِوٌذ،ایفشػی،روؼْب22ًجكثٌذیّشگبٍُاحذتزبس.27

ٍییؿٌبػیبحؼیبثذاسییًجكاػیتبًذاسدّبارضایآى،ثبؿذوِیالالماكلؿبهل.الف
ؿَد؛یهیشیگاًذاصُ

،سٍؿيٍلبثیلدسنهشثَىثِآىیؿَدوِالالماكلیاسائًٍِبهگزاسیاگًَِثِ.ة
ثبؿذ؛

ثبؿذ؛ٍىٌَاختیهختلفیّب،دسدٍس72ًُجكثٌذ.ح

یثشاحؼبثذاسییؿذُدساػتبًذاسدّبولالضامیٍروؼْبیفشػیًؼجتثِروؼْب.ت
تشرلَُدادًُـَد.نهْ،یهبلتیكَستٍهؼ

تٌسی  زاضاییْا ٍ تسّیْا ضا زض نَضت ٍضؼیت هالي تِ  اضی ٍ غیط اضی عثمِ  چٌاًچِ ٍاحس تجاضی، . 58

 غیط اضی تلمي وٌس.  یات اًتمالي ضا تِ ػٌَاى زاضایي )تسّي(هال ی )تسّیْای(وٌس، تایس زاضاییْا

وٌذ.ثٌیذمتَػيٍاحذتزبسیتزَیضًویایياػتبًذاسدتشتیتیبؿىلخبكیثشایاسائِالال.29
ایهتفبٍتاػتوِاسائِوٌذوِهبّیتیبوبسوشدآًْبثِاًذاصُتٌْبالالهیسافْشػتهی،22

وٌذ.افضٍىثشایي:هیرذاگبًِدسكَستٍهؼیتهبلیساتَریِ

ِایاصالالمهـبثِثِاگشاًذاصُ،هبّیتیبوبسوشدیهللنیبهزوَػِالف. ایثبؿیذگًَی
هشثَىثبؿیذ،آىللین،تزبسیدسنٍهؼیتهبلیٍاحذآىثشایوِاسائِرذاگبًِ

گیشد؛ٍدسصهشُالالماكلیلشاسهی

الالمهـبثِ،هوىياػتایاصمیبهزوَػِلالاهَسداػتفبدُیبتشتیتاسائِبٍیيػٌ.ة
هشثیَىثیشاییًالػبتتباثِدلیلهبّیتٍاحذتزبسیٍهؼبهالتآىاكالحؿَد

،هوىياػتیههؤػؼِهبلی،ػٌَاًْبیهخبنثشایدسنٍهؼیتهبلیفشاّنوٌذ.
تغییشدّذ.،ػولیبتهؤػؼِهبلیهشثَىدسثبسُفشاّنوشدىاًالػبتثشایثبالسا
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وٌذ:هَاسدصیشسااسصیبثیهی،ٍاحذتزبسی،ثشایلوبٍترْتاسائِرذاگبًِالالمدیگش.23

هبّیتًٍمذؿًَذگیداساییْب؛الف.

؛ٍتزبسیٍاحذوبسوشدداساییْبدس.ة

هجبلغ،هبّیتٍصهبًجٌذیثذّیْب..ح

هبّییتییبدٌّیذًُـیبى،ثشایًجمبتهختلیفداساییْیبفبٍتهتگیشیاػتفبدُاصهجبًیاًذاصُ.21
لالماكلیرذاگبًِاسائیِػٌَاىاثٍِاحذتزبسیآًْبساثٌبثشایي،ٍوبسوشدهتفبٍتآًْباػت

هختلفداساییْیبیحبثیتهـیَْدساًجمبت،11هخبن،ًجكاػتبًذاسدحؼبثذاسی.ثشایوٌذهی
.اسائِوشد،ثِثْبیتوبمؿذُیبهجبلغتزذیذاسصیبثیؿذُتَاىهی

 تفکیک اقالم بٍ جاری ي غیزجاری

تدا   68ی  اضی ٍ غیط اضی ضا عثك تٌسّای تایس زاضاییْای  اضی ٍ غیط اضی، ٍ تسّیْا  ٍاحس تجاضی . 62

، زض عثمات  ساگاًِ زض نَضت ٍضؼیت هالي اضائِ وٌس، هگط زض هَاضزی وِ اضائدِ تدط هثٌدای    78

زض نَضت تىاضگیطی ایي اؾدتثٌا، ٍاحدس   . فطاّن آٍضز تط ًمسقًَسگي، اعالػات لاتل اتىا ٍ هطتَط

 ًَسگي اضائِ وٌس.تجاضی تایس توام زاضاییْا ٍ تسّیْا ضا تِ تطتیة ًمسق

ضٍز زض هدستي   ٍاحس تجاضی تایس هثلغي ضا ودِ اًتظداض هدي    ،قسُ ًظط اظ ضٍـ اضائِ اًتراب نطف . 63

تاظیافت یا تؿَیِ قَز، تطای ّط یه اظ الالم انلي زاضایي ٍ تسّي ودِ هثلدغ   هاُ  زٍاظزُاظ  تیف

 آًْا تطویة هثالغ ظیط اؾت، افكا وٌس:

، تاظیافت زٍضُ گعاضقگطیهاُ پؽ اظ  زٍاظزُ حساوثط هست عي ضٍز هثالغي وِ اًتظاض هي .الف

 ٍ ؛یا تؿَیِ قَز

تاظیافت یا  زٍضُ گعاضقگطیهاُ پؽ اظ  زٍاظزُاظ  تیفزض هستي  ضٍز هثالغي وِ اًتظاض هي . ب

 تؿَیِ قَز.

چٌبًچٍِاحذتزبسی،وبالّبیبخذهبتیسادسیهچشخِػولیبتیثٍِهَحلبثیلتـیخیق،.27
ربسیٍغیشریبسیدسكیَستٍهیؼیتثٌذیرذاگبًِداساییْبٍثذّیْبیوٌذ،ًجمِػشهِ

هؼیتوشدسًیَسِثیهبلی،ثبهتوبیضوشدىخبلقداساییْبییوِثِػٌَاىػشهبیِدسگیشدؽ،
،ؿیَدرشیبىاػت،اصخبلقداساییْبییوِدسػولیبتثلٌذهذتٍاحذتزبسیاػیتفبدُهیی
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سٍددسچشخیِداساییْبییوِاًتظبسهی،ایيسٍیىشددسّوچٌیي.وٌذفشاّنهیهفیذاًالػبت
ػولیبتیربسیثًِمذتجذیلؿًَذٍثذّیْبییوِلشاساػتدسّوبىدٍسُػشسػییذؿیًَذ،

ؿَد.ثشرؼتِهی

22.ِ ّیبیهیبلی،اسائیِداساییْیبٍثیذّیْبثیِتشتییتدسثشخیٍاحذّبیتزبسی،ًظیشهؤػؼی
یاسائِربستشدسهمبیؼِثبٍهشثَىلبثلاتىبَدییبًضٍلی،اًالػبتًمذؿًَذگی،اػناصكؼ

ثیِیهچشخِػولییبتیدسوبالّبیبخذهبتساصیشاٍاحذتزبسیوٌذ،غیشربسیفشاّنهیٍ
وٌذ.ًویٍهَحلبثلتـخیق،ػشهِ

شاػیبع،هزبصاػتثشخیداساییْبٍثذّیْبیخیَدساثی21ٍاحذتزبسیدسثىبسگیشیثٌذ.22
ثشخیدیگشساثِتشتیتًمذؿًَذگیاسائیِوٌیذ،هـیشٍىثیشغیشربسیٍٍثٌذیربسیًجمِ

هتٌَػیداسد،ػولیبتٌّگبهیوٍِاحذتزبسی.تشثبؿذایٌىِایياًالػبتلبثلاتىبٍهشثَى
ثشایاسائِهَسدًیبصثبؿذ.تشویجیهوىياػتهجٌبی

ِىثیَثیهش،اًالػیبتتزیبسیٍاحیذپشداخیتثیذّیْبیثشایاسصیبثیًمذؿًَذگیٍتَاى.27
ًظشاصكشف،اػت.ّوچٌیيهفیذ،ثذّیْبتؼَیٍِتجذیلداساییْبثًِمذتبسیخْبیهَسداًتظبس

تیبسیخهشثَىثِ،اًالػبتذٌثٌذیؿذُثبؿغیشربسیًجمٍِثِربسیٍثذّیْبداساییْبایٌىِ
تظبستؼیَیِثیذّیْبییاًهبًٌذهَرَدیْبٍتبسیخهَسدغیشپَلییثبصیبفتداساییْبهَسداًتظبس
دسسٍدهجلغهَرَدیْبییساویِاًتظیبسهییتزبسیٍاحذ،هخبنهفیذاػت.ثشایهبًٌذرخبیش

وٌذ.ثیؾاصدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیثبصیبفتؿَد،افـبهیهذتی

 داراییُای جاری

 :ِو وٌستٌسی   اضی عثمِػٌَاى  ضا تِزاضایي یه تایس ٌّگاهي ٍاحس تجاضی  . 68

اًتظاض زاقتِ تاقس زض چطذِ ػولیاتي ػازی، زاضایي تِ ًمس تثسیل قَز یا لهس فطٍـ یدا   الف.

 ههطف آى ضا زاقتِ تاقس؛

 تا ّسف هثازلِ ًگْساضی وٌس؛ اؾاؾاًزاضایي ضا  .   ب

تثدسیل   تِ ًمدس  ،ُ گعاضقگطیزٍاظزُ هاُ پؽ اظ زٍض زاضایي زض هستاًتظاض زاقتِ تاقس  .    ج

 قَز؛ یا
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هگدط  ، تاقدس  ( 2)عثك تؼطیف اؾدتاًساضز حؿداتساضی   ًمس یا هؼازل ًمس  زاضایي تِ نَضت .  ت

تطای تؿَیِ تسّیْا، تدطای حدسالل زٍاظزُ هداُ پدؽ اظ زٍضُ      هثازلِ یازاضایي تطای ایٌىِ 

 گعاضقگطی، تا هحسٍزیت هَا ِ تاقس.

 .وٌستٌسی  ضا تِ ػٌَاى غیط اضی عثمِ ی زیگطزاضاییْا توامٍاحس تجاضی تایس 

ساثشایداساییْبیثلٌذهذتهـَْد،ًبهـَْدٍهبلیثىیبس«غیشربسی»ایياػتبًذاسد،اكٌالح.29
ایياػتبًذاسد،اػتفبدُاصػٌبٍیيربیگضیيسا،هبداهیوِهفَْمآًْبٍاهحثبؿذ،هٌیغ.ثشدهی
وٌذ.ًوی

سی،هذتصهبىثیيتحلیلداساییْبثِهٌظَسپشداصؽٍتجذیلآًْیبچشخِػولیبتیٍاحذتزب.73
ثیٍِهیَحتزیبسیٍاحذچشخِػولیبتیػبدیدسهَاسدیوًِمذاػت.ْبیثًِمذیبهؼبدل

ؿَد.داساییْبیربسیؿیبهلداساییْیبییلبثلتـخیقًیؼت،هذتآىدٍاصدُهبُفشمهی
تزیبسیٍاحیذػیبدیچشخِػولییبتیدستوِتزبسی(اػّبیدسیبفتٌیٍهَرَدیْبًظیش)

ویًِییاًتظیبسًیشٍداگش،حتیؿَدثًِمذتجذیلهیسػذیبؿَد،ثِهلشفهیفشٍختِهی
دٍسُگضاسؿگشیثًِمذتجذیلؿَد.ّوچٌیي،داساییْبیریبسی،داساییْیبییدٍاصدُهبُپغاص

یْیبیهیبلیغیشریبسیساؿیَدٍحلیِریبسیداسایوِاػبػبًثبّذفهجبدلًِگْذاسیهی
د.گیشدسثشهی

 بذَیُای جاری

 وِ: وٌستٌسی  تسّي ضا تِ ػٌَاى  اضی عثمِیه ٍاحس تجاضی ٌّگاهي تایس  .71

 اًتظاض زاقتِ تاقس تسّي ضا زض چطذِ ػولیاتي ػازی تؿَیِ وٌس؛ الف.

 تسّي ضا اؾاؾاً تا ّسف هثازلِ ًگْساضی وٌس؛ . ب 

 زٍضُ گعاضقگطی تؿَیِ وٌس؛ یازٍاظزُ هاُ پؽ اظ ست زض ههتؼْس تاقس تسّي ضا  .  ج

تؼَیدك  تدِ  لیدس ٍ قدطط تدطای     زٍضُ گعاضقگطی، حك تيزٍاظزُ هاُ پؽ اظ حسالل تطای  .  ت

تِ  تسّي وِ یه هطا ؼِ قَز(. قطایظ 75س ضا ًساقتِ تاقس )تِ تٌاًساذتي تؿَیِ تسّي 

  اض اتعاضّدای هالىاًدِ قدَز،   تَاًس هَ ة تؿَیِ آى اظ عطیك اًتكد  اذتیاض عطف هماتل هي

 زّس. ثیط لطاض ًويأتٌسی تسّي ضا تحت ت عثمِ

 تٌسی وٌس. غیط  اضی عثمِ ػٌَاىٍاحس تجاضی تایس توام تسّیْای زیگط ضا تِ 
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وبسوٌبىٍػیبیشهشتجيثبّبیتزبسیٍثشخیتؼْذاتثشخیثذّیْبیربسی،هبًٌذپشداختٌی.71
تزبسیدسچشخِػولیبتیػبدیٍاحذثىبسسفتِسگشدؽهخبسدػولیبتی،ثخـیاصػشهبیِد

،حتییوٌیذثٌذیهییػٌَاىثذّیْبیربسیًجمِاػت.ٍاحذتزبسی،ایيالالمػولیبتیساثِ
ثٌذیدٍسُگضاسؿگشیثبؿذ.دسًجمِدٍاصدُهبُپغاصثیؾاصتؼْذتؼَیِآى،ًیهذتیاگش

صهیبًیویِ.ؿیَدبتیػبدییىؼبًیاػوبنهیی،چشخِػولیتزبسیٍاحذیٍثذّیْبداساییْب
ؿیَدهیذتآىثٍِهَحلبثلتـخیقًجبؿذ،فشمهیتزبسیٍاحذچشخِػولیبتیػبدی

دٍاصدُهبُاػت.

،اهبػشسػییذآىؿَدتؼَیًِویتزبسیٍاحذػبدیػولیبتیچشخِدس،ػبیشثذّیْبیربسی.73
اهبفِؿَد.بػبًثبّذفهجبدلًِگْذاسیهیدٍسُگضاسؿگشیاػتیباػدٍاصدُهبُپغاصًی

ثیشپشداختٌیی،هبلییبتتمؼیوی،ػَدهبلیغیشربسیربسیثذّیْبیحلِثشداؿتْبیثبًىی،
هیبلییػت.ثیذّیْبیغیشتزبسی،هخبلْبییاصایيثذّیْبیربسیاّبٍػبیشپشداختٌیدسآهذ

ثىیبسثخـیاصػشهبیِدسگیشدؽ)یؼٌیؿَداًزبمهیثلٌذهذتوِاصًشیكآًْبتأهیيهبلی
دٍسُدٍاصدُهبُپغاصًیؼت(ٍػشسػیذآىًیتزبسیٍاحذچشخِػولیبتیػبدیدسسفتِ

ؿَد.هحؼَةهیغیشربسی،رضءثذّیْبی72ٍ77ثبؿذ،ًجكثٌذّبیگضاسؿگشیًوی

ذوِػشسػیذآىوٌثٌذیهیػٌَاىربسیًجمِ،ٌّگبهیثذّیْبیهبلیخَدساثِتزبسیٍاحذ.77
:دٍسُگضاسؿگشیثبؿذ،حتیاگشدٍاصدُهبُپغاصًی

؛ٍثبؿذثَدُتشاصدٍاصدُهبُدٍسُاٍلیِ،ًَالًی.الف

پغاصدٍسُگضاسؿگشیٍپیؾاصتأییذكَستْبیهبلیثیشایاًتـیبس،ثیِهٌظیَس.ة
كیَستتأهیيهبلیهزذدیبصهبًجٌذیهزذدپشداختْبثِكَستثلٌذهذت،تَافیك

گشفتِثبؿذ.

هیبلیاًتظبسٍاختیبستأهیيهبلیهزذدیبتوذیذتؼْذهیشتجيثیبتؼیْیالتتزبسیٍاحذاگش.72
دٍسُگضاسؿگشیداؿتِثبؿذ،ایيتؼْذساثِػٌیَاىدٍاصدُهبُپغاصهَرَدساثشایحذالل

اییي،دسٍرَدذ.ثبثبؿایوَتبّتشدسدٍسُآىػشسػیذوٌذ،حتیاگشهیثٌذیًجمِغیشربسی
كَستیوٍِاحذتزبسیاختیبستأهیيهبلیهزذدیبتوذیذتؼْذساًذاؿتِثبؿذ)ثیشایهخیبن،
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ثشایتأهیيهبلیهزذد،تَافمیكَستًگشفتِثبؿذ(،لبثلیتتأهیيهیبلیهزیذدتؼْیذسادس
وٌذ.هیثٌذیربسیًجمِكَستساثِتؼْذایيگیشدًٍظشًوی

اصآى،یىییاصؿیشایيلیشاسدادٍاملجیلدسپبیبىدٍسُگضاسؿیگشیییبتزبسیاحذٍّشگبُ.72
ثٌذیًجمِثذّیػٌذالوٌبلجِؿَد،ثذّیساثِػٌَاىربسی،سًتیزِدٍوٌذثلٌذهذتساًمن

ثیشایكیَستْبیهیبلیتأیییذٍپیؾاصدٍسُگضاسؿگشیدٌّذُپغاصوٌذ،حتیاگشٍامهی
.ًجبؿیذوِدسًتیزًِمنؿشایيلشاسداد،خَاّبىثبصپشداخیتٍامثبؿذوشدُهَافمتاًتـبس،

ویِدسپبییبىدٍسُوٌیذهیثٌذیربسیًجمِثِػٌَاىثِایيدلیلٍاحذتزبسیایيثذّیسا
دٍاصدُهیبُگضاسؿگشی،حكثیلیذٍؿشىثشایثِتؼَیكاًذاختيتؼَیِآىثیشایحیذالل

اؿتِاػت.پبیبىدٍسُگضاسؿگشی،ًذپغاص

تبپبیبىدٍسُگضاسؿگشیهَافمتوٌذهْلتیثیٍِاحیذدٌّذُثبٍرَدایي،دسكَستیوٍِام.77
ًییآىٍاحیذٍتزبسیدّذوِپبیبىآىحذاللدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿیگشیثبؿیذ

تدٌّذًُتَاًذثبصپشداختفیَسیسادسخَاػیؿذُساسفغوٌذٍٍامتزبسیثتَاًذهَاسدًمن
وٌذ.ثٌذیهیغیشربسیًجمِػٌَاىوٌذ،ٍاحذتزبسیایيثذّیساثِ

ربسی،سٍیذادّبیصیشثیيتبسیخپبییبىػٌَاىثذّیؿذُثِثٌذیاگشدساستجبىثبٍاهْبیًجمِ.78
اػیتبًذاسددٍسُگضاسؿگشیٍتبسیختأیییذكیَستْبیهیبلیثیشایاًتـیبسس،دّیذ،ًجیك

ػٌَاىسٍییذادّبیغیشتؼیذیلیافـیب،ایيسٍیذادّبثِبؼد اش تازيخ تساشناهه زويدادهاي2حؼبثذاسی
:ؿَدهی

تأهیيهبلیهزذدثِكَستثلٌذهذت؛الف.

هَاسدًمنلشاسدادٍامثلٌذهذت؛سفغة.

پبیبىهَاسدًمنلشاسدادٍامثلٌذهذتوِسفغدٌّذُثشایٍاماػٌبیهْلتتَػي.ح
.دٍسُگضاسؿگشیاػتپغاصدٍاصدُهبُآىحذالل
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 اطالعات قابل ارائٍ در صًرت يضعیت مالی یا در یادداشتُای تًضیحی 

 ٍاحدس قسُ، عثمات فطػي تیكتطی ضا هتٌاؾة تا ػولیات  تایس تطای الالم انلي اضائِ تجاضی ٍاحس . 79

 ، زض نَضت ٍضؼیت هالي یا زض یاززاقتْای تَضیحي افكا وٌس.تجاضی

ؿذُدسًجمبتفشػی،ثِالضاهبتاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیٍاًیذاصُ،هبّییت،ٍرضئیبتاسائِ.83
ِتؼیییيثؼتگیداسد.ّوچٌیي،ٍاحذتزبسیثشایالالموبسوشد اص،ثٌیذیفشػییهجٌیبیًجمی

افـبهتفیبٍتاػیت،هَاسدوٌذ.ثشایّشیهاصالالم،اػتفبدُهی23ؿذُدسثٌذػَاهلتؼییي
:هخبنثشای

ثیًِجمیبتیتفىییه11حؼیبثذاسیاػیتبًذاسدداساییْبیحبثتهـَْد،ًجكلالماالف.
ؿَد؛هی

ّیباصاؿیخبفٍاثؼیتِ،ّبثِهجبلغدسیبفتٌیاصهـتشیبىتزبسی،دسیبفتٌیدسیبفتٌی.ة
ؿَد؛هیتفىیهػبیشهجبلغپشداختْبٍپیؾ

ثیًِجمیبتیهبًٌیذاد و کوا  حسابدازي هوجودي هو8هَرَدیْبًجكاػتبًذاسدحؼبثذاسی.ح
هَرَدیوبال،هلضٍهبتتَلیذ،هَاداٍلیِ،وبسدسرشیبىػبختٍویبالیػیبختِ

؛ؿَدؿذُتفىیههی

ؿَد؛ٍرخبیشتفىیههیضایبیوبسوٌبىٍػبیشهرخبیشرخبیشثِ.ت

ؿذُ،كیشفػیْبمًٍجمبتهختلفهبًٌذػشهبیِپشداختّبثِػشهبیٍِاًذٍختِ.ث
.ؿَدهیّبتفىیهًذٍختِا

حمَق هالىاًِ یا زض زض تایس هَاضز ظیط ضا زض نَضت ٍضؼیت هالي یا نَضت تغییطات  تجاضی ٍاحس . 81

 یاززاقتْای تَضیحي افكا وٌس:

 تطای ّط عثمِ اظ ؾْام؛ الف.

 ؛ههَبتؼساز ؾْام  .1

ُ تؼساز ؾدْام هٌتكط  .2  اهدا تواهداً  قدسُ  هٌتكطؾدْام  قدسُ، ٍ   ٍ تواهداً پطزاذدت   قدس

 ًكسُ؛ طزاذتپ
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 اضظـ اؾوي ّط ؾْن؛  .3

 زض اتتسا ٍ پایاى زٍضُ؛ زض  طیاىنَضت تغثیك تؼساز ؾْام  .4

ٍ مؿین ؾَز حمَق، اهتیاظات ٍ هحسٍزیتْای هطتَط تِ ّط عثمِ قاهل هحسٍزیتْای ت .5

 ؛تاظپطزاذت ؾطهایِ

 ؾْام ٍاحس تجاضی وِ زض اذتیاض ٍاحس تجاضی یا ٍاحسّای فطػي یا ٍاتؿتِ آى اؾت؛ ٍ  .6

 .هالىاًِحمَق  زض ّا تَنیف هاّیت ٍ ّسف ّط یه اظ اًسٍذتِ  ب .

تایدس  گدصاضی،   تضاهٌي یا نٌسٍلْای ؾطهایِ تجاضی ٍاحسّای تجاضی فالس ؾْام، هاًٌس ٍاحسّای . 82

ّدط  عي زٍضُ زض تغییطات ی وِ تغَضافكا وٌٌس )الف( 81 هؼازل اعالػات همطض زض تٌساعالػاتي 

ضا تِ ّط عثمِ اظ حمدَق هالىاًدِ   هطتَط ٍ هحسٍزیتْای  اهتیاظاتق، ٍ حمَ ،عثمِ اظ حمَق هالىاًِ

 .ًكاى زّس

 صًرت سًد ي سیان 

 اطالعات قابل ارائٍ در صًرت سًد ي سیان

زاضًسُ تایس زضتطظیاى  ٍؾَز نَضت  ي عثك ؾایط اؾتاًساضزّای حؿاتساضی،افعٍى تط الالم العاه . 83

 وٌس: ضُ اضائِ هيالالم انلي تاقس وِ هثالغ ظیط ضا تطای زٍ

 ػولیاتي؛ ّایزضآهس الف.

 هالي؛ ّای ّعیٌِ .  ب

ٍاتؿتِ ٍ هكاضوتْای ذال وِ حؿداتساضی آًْدا تدِ    تجاضی ظیاى ٍاحسّای  یاؾْن اظ ؾَز  .  ج

 قَز؛ ضٍـ اضظـ ٍیػُ اًجام هي

 ّعیٌِ هالیات؛  .   ت

 هطا ؼِ قَز(؛ 31ی حؿاتساضقسُ )تِ اؾتاًساضز  یه هثلغ هجعا تطای ول ػولیات هتَلف .   ث

 ؾَز یا ظیاى زٍضُ؛  .    

 اًتؿاب تِ: لاتل ؾَز یا ظیاى زٍضُ،  .  چ

 ٍ  ؛هٌافغ فالس حك وٌتطل .1

 هالىاى ٍاحس تجاضی انلي. .2
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ؾَز ٍ ظیاى هٌظَض وٌس هگط نَضت ٍاحس تجاضی تایس توام الالم زضآهس ٍ ّعیٌِ یه زٍضُ ضا زض  . 84

 ضٍـ زیگطی ضا العاهي یا هجاظ وطزُ تاقس. ایٌىِ یىي اظ اؾتاًساضزّای حؿاتساضی،

وٌذوِدسآى،ٍاحیذتزیبسیالیالمثشخیاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،ؿشایٌیساهـخقهی.82
،د37ٍحؼیبثذاسیاػیتبًذاسدوٌذ.صیبىدٍسُربسیؿٌبػبییهییبخبكیساخبسداصػَد
ِسدساكالحاؿتجبّبتٍاحشتغیییشهَسداصایيؿشایيؿبهل ساتؼیییيحؼیبثذاسیّیبیٍیی

ارضایػبیشالالمػَدٍصیبىریبهغاصهؼتخٌیوشدىػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،وٌذ.هی
هٌبثمیتهفواهين نظوسي گصازشوگسي هوالي    ػَدٍصیبىساوِثبتؼشیفدسآهذیبّضیٌِدسكَست

هشارؼِؿَد(.7وٌذ)ثِثٌذداسد،الضاهییبهزبصهی

(، ػٌداٍیي ٍ  83ِ الالم انلي زیگط )اظ  ولِ اظ عطیك تفىیه الالم انلي هٌسض  زض تٌس اگط اضائ . 86

 وؼْای فطػي تیكتط تطای زضن ػولىطز هالي ٍاحس تجاضی هطتَط تاقس، ٍاحس تجاضی تایس آًْا 

 ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى اضائِ وٌس.

وؼْبیفشػیثبیذ:،روؼْبیفشػیاسائِوٌذ،ایير82ّشگبٍُاحذتزبسیًجكثٌذ.87

ٍییؿٌبػیبحؼیبثذاسییًجكاػیتبًذاسدّبارضایآى،ثبؿذوِیالالماكلؿبهل.الف
ؿَد؛یهیشیگاًذاصُ

،سٍؿيٍلبثیلدسنهشثَىثِآىیؿَدوِالالماكلیاسائًٍِبهگزاسیاگًَِثِ.ة
ثبؿذ؛

ّبیهختلفیىٌَاختثبؿذ؛ٍ،دسدٍس72ًُجكثٌذح.

ؿذُدساػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیثشایثِروؼْبیفشػیٍروؼْبیولالضامًؼجت.ت
تشرلَُدادًُـَد.كَستػَدٍصیبىٍكَستػَدٍصیبىربهغ،هْن

ایدسكَستػَدٍصیبىگضاسؽوٌذوِتویبمگًٍَِاحذتزبسیثبیذالالماكلیساثِ.88
ؿیذُدسفشػییبروؼْیبیویلالیضام،ثبروؼْبی82ؿذًُجكثٌذروؼْبیفشػیاسائِ

اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیثشایایيكَستْبیهبلیهٌٌجكثبؿذ.
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اصآًزبوِآحبسفؼبلیتْب،هؼبهالتٍػبیشسٍیذادّبیهختلفٍاحذتزبسیاصًظشتىشاس،تیَاى.89
دهبلی،ثِثیٌیثبیىذیگشهتفبٍتاػت،افـبیارضایػولىشایزبدػَدیبصیبىٍلبثلیتپیؾ

ثیٌییػولىیشدهیبلیآتییوویهؿذٍُپییؾوٌٌذگبىدسدسنػولىشدهبلیحبكلاػتفبدُ
وٌذ.ٍاحذتزبسی،چٌبًچِثشایتَهیحػٌبكشػولىشدهبلیهشٍستداؿتِثبؿیذ،الیالمهی

وٌذٍػٌبٍیيهَسداػتفبدٍُتشتییتاسائیِاكلیدیگشیسادسكَستػَدٍصیبىدسدهی
دّذ.ٍاحذتزبسی،ػَاهلیهبًٌذاّویتٍهبّیتٍوبسوشدالیالمدسآهیذٍغییشهیالالمسات

گیشد.ثشایهخبن،یههؤػؼِهبلیهوىياػتػٌبٍیيهَسداػتفبدُثیشایّضیٌِسادسًظشهی
تْیِاًالػبتهشثَىثِػولیبتهؤػؼِهبلیساتغییشدّذ.ٍاحذتزبسی،الالمدسآهذٍّضیٌِ

احشاصؿَد.31وٌذهگشدسهَاسدیوِهؼیبسّبیهٌذسددسثٌذیساتْبتشًو

یه اظ الالم زضآهس یا ّعیٌِ ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیداى، ندَضت ؾدَز ٍ     ٍاحس تجاضی، ًثایس ّیچ . 90

 ظیاى  اهغ یا زض یاززاقتْای تَضیحي، تِ ػٌَاى الالم غیطهتطلثِ اضائِ وٌس.

 یا در یادداشتُای تًضیحی اطالعات قابل ارائٍ در صًرت سًد ي سیان 

ّطگاُ الالم زضآهس یا ّعیٌِ تااّویت تاقس، ٍاحس تجاضی تایس هاّیت ٍ هثلغ آًْا ضا  ساگاًِ افكا  . 91

 وٌس.

ؿَدالالمدسآهذٍّضیٌِ،رذاگبًِافـبؿَد:ؿشایيصیشهَرتهی.91

حبثیتیبوبّؾاسصؽداساییْیبیفشٍؽوبّؾاسصؽهَرَدیْبثِخبلقاسصؽالف.
 گًَِوبّؾاسصؿْب؛هـَْدثِهجلغثبصیبفتٌیٍّوچٌیيثشگـتایي

تزذیذػبختبسفؼبلیتْبیٍاحذتزبسیٍثشگـتّشگًَِرخیشُهخبسدتزذیذػبختبس؛.ة

ٍاگزاسیالالمداساییْبیحبثتهـَْد؛.ح

گزاسیْب؛ٍاگزاسیػشهبیِ.ت

ؿذُ؛ػولیبتهتَلف.ث

مَلی؛ٍحلٍفللدػبٍیح.د
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ػبیشهَاسدثشگـترخبیش..س

تدا اؾدتفازُ اظ   ضا  قدسُ زض ندَضت ؾدَز ٍ ظیداى     ی قٌاؾدایي ّا ٍاحس تجاضی تایس ا عای ّعیٌِ . 93

زض ٍاحس تجاضی، ّط وسام وِ اعالػدات   ّاّعیٌِّا یا واضوطز  تٌسی هثتٌي تط هاّیت ّعیٌِ عثمِ

 .ًوایسوٌس، اضائِ  فطاّن هيتط  ٍ هطتَط اتىالاتل 

سادسكَستػیَدٍصییبى93ؿَدوِاًالػبتهَهَعثٌذثٍِاحذّبیتزبسیتَكیِهی.97
اسائِوٌٌذ.

ثشایثشرؼتِوشدىارضایػولىشدهبلیوِهوىياػتاصًظشتىشاس،تَاىایزبدػَدیبصیبى.92
ؿَد.ایيینهیّبثًِجمبتفشػیتمؼثیٌیثبیىذیگشتفبٍتداؿتِثبؿٌذ،ّضیٌٍِلبثلیتپیؾ

ؿَد.ثٌذی،ثِدٍسٍؽاًزبمهیًجمِ

اػبعهبّییتثشساّبّضیٌِاػت.ٍاحذتزبسی،“هبّیتّضیٌِ”ثٌذی،سٍؽاٍلیيسٍؽًجمِ.92
هضاییبیّضیٌیِ،ًٍمیلحویلّیبیّضیٌِ،ؿذُهلشف،اػتْالن،هَاداٍلیِهخبن)ثشایآًْب

وبسوشدّیبیآًْبساثٌٍِذوهیتزویغصیبىٍػَددسكَستتجلیغبت(ّبیّضیٌِوبسوٌبىٍ
ایيسٍؽػیبدُاػیت،صییشاتخلییق.ثىبسگیشیدّذًویتخلیقهزذد،ٍاحذتزبسی

ثٌذیثیباػیتفبدُاصسٍؽهبّییتایاصًجمِد.ًوًَِهشٍستیًذاس،وبسوشدثشاػبعّبّضیٌِ
صیشاػت:ؿشحّضیٌِثِ

 ×  دسآهذػولیبتی

 ×  ػبیشدسآهذّب

 × وبالیػبختِؿذٍُوبالیدسرشیبىػبختتغییشاتدسهَرَدی

 ×هَاداٍلیٍِهلضٍهبتهلشفؿذُ

 ×ّضیٌِهضایبیوبسوٌبى

 ×ّضیٌِاػتْالنداساییْبیحبثتهـَْدٍداساییْبیًبهـَْد

 ×ّبػبیشّضیٌِ

(×)ّبروغّضیٌِ

 ×ػَدلجلاصهبلیبت
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اػیت.دساییي“فشٍؽتوبمؿذُثْبی”یبسٍؽ“وبسوشدّضیٌِ”ثٌذی،سٍؽجمِسٍؽدٍمً.97

،هخیبنیب،ثشایفشٍؽثِػٌَاىثخـیاصثْبیتوبمؿذُ،وبسوشدآًْبّبثشاػبعّضیٌِسٍؽ

ٍاحذتزیبسیؿًَذ.دسایيسٍؽ،حذالل،ثٌذیهیّبیاداسیًجمِیبّضیٌِّبیفشٍؽّضیٌِ

سٍؽسٍؽدسهمبیؼیِثیبوٌیذ.اییيّبافـبهیسارذااصػبیشّضیٌِثْبیتوبمؿذُفشٍؽ

فیشاّنوٌٌذگبىػتفبدُتشیثشایاتَاًذاًالػبتهشثَىهی،اػبعهبّیتّبثشثٌذیّضیًٌِجمِ

وبسوشدّب،هوىياػیتهؼیتلضمتخلییقاختییبسیٍاػویبنثِّبّضیٌِوٌذ،اهبتخلیق

ؿیشحثٌذیثباػتفبدُاصسٍؽوبسوشدّضیٌِثیِایاصًجمِ.ًوًَِلبثلهالحظِثبؿذلوبٍت

صیشاػت:

 × دسآهذػولیبتی

(×) ؿذُفشٍؽثْبیتوبم

×ػَدًبخبلق

 ×ػبیشدسآهذّب

(×)ّبیفشٍؽّضیٌِ

(×)ّبیاداسیّضیٌِ

 (×)ّبػبیشّضیٌِ

×ػَدلجلاصهبلیبت

زضتداضُ   تیكتطیتایس اعالػات  ،وٌس هيتٌسی  واضوطز عثمِ اؾاؼّا ضا تط  ٍاحس تجاضی وِ ّعیٌِ . 98

ِ زاضاییْای ثاتت هكَْز ٍ زاضاییْدای ًاهكدَْز   قاهل ّعیٌِ اؾتْالن  ،ّا هاّیت ّعیٌِ   ٍ ّعیٌد

 كا وٌس.اف، هعایای واضوٌاى

اًتخبةسٍؽوبسوشدّضیٌِیبسٍؽهبّیتّضیٌِ،ثِػَاهلتبسیخیٍٍیظگیْیبیكیٌؼتٍ.99
دّذویِهوىیيّبییساًـبىهیدٍسٍؽ،هیضاىّضیٌِداسد.ّشثؼتگیذتزبسیٍاحهبّیت

.اصاػتثٌَسهؼتمینیبغیشهؼتمین،ثبتغییشاتػٌحفشٍؽیبتَلیذٍاحذتزبسیتغیییشوٌیذ
آًزبوِّشیهاصسٍؿْب،دسٍاحذّبیتزبسیهختلف،هضیتْبیهتفبٍتیداسد،ایياػتبًذاسد

ثیِّیش.تیشثبؿیذلبثلاتىبٍهشثَىایسااًتخبةوٌذوِوٌذًحَُاسائِهذیشیتساهلضمهی
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رشیبًْیبیًمیذیآتییهفییذثیٌیّبدسپیؾهبّیتّضیٌِهشتجيثباًالػبتاصآًزبوِ،حبن
ثٌذیثشاػبعوبسوشدّضیٌیِ،افـیبیثیـیتشالضاهییاػت،دسكَستاػتفبدُاصسٍؽًجمِ

،داسایّویبىهفْیَمثىیبسسفتیِدساػیتبًذاسد98دسثٌذ“ٌبىهضایبیوبسو”اػت.اكٌالح
اػت.33حؼبثذاسی

 صًرت سًد ي سیان جامع  

 اطالعات قابل ارائٍ در صًرت سًد ي سیان جامع

 ظیط ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى  اهغ اضائِ وٌس: هَاضزٍاحس تجاضی تایس  . 100

 ؛ظیاى زٍضُ یاؾَز  الف.

 ؛ ى  اهغؾایط الالم ؾَز ٍ ظیا .  ب

 ؛زٍضُ هجوَع ؾَز ٍ ظیاى  اهغ      .   ج

 هجوَع ؾَز ٍ ظیاى  اهغ زٍضُ، لاتل اًتؿاب تِ:  .   ت

 هٌافغ فالس حك وٌتطل؛ ٍ  .1

 هالىاى ٍاحس تجاضی انلي. .2

  اهغ اضائِ قَز: اىیالالم ؾَز ٍ ظ طیزض ؾا سیتا طیظ يالالم انل . 101

تدط   تایدس هثالغ هٌدسض  زض لؿدوت )ب((    یاؾتثٌا اهغ )تِ  اىیالالم ؾَز ٍ ظ طیؾا الالم .الف

 طیودِ عثدك ؾدا    گدطزز   هید تفى يٍ تدِ زٍ گدطٍُ الالهد   قَز   یتٌس عثمِ تیحؿة هاّ

 :حؿاتساضی یاؾتاًساضزّا

 زٍضُ هٌتمل ًرَاّس قس؛ ٍ اىیظ ایتِ ؾَز  يآت یّا زض زٍضُ .1

تمدل  زٍضُ هٌ اىید ظ اید تدِ ؾدَز    يآت یّا ذال، زض زٍضُ ظیزض نَضت تحمك قطا .2

 ذَاّس قس.

ذدال ودِ    یٍاتؿدتِ ٍ هكداضوتْا   یتجداض  ی اهغ ٍاحسّا اىیالالم ؾَز ٍ ظ طیؾْن اظ ؾا  . ب

ودِ   قدَز   هیتفى يتِ زٍ گطٍُ الاله ،قَز ياًجام ه ػُیآًْا تِ ضٍـ اضظـ ٍ یحؿاتساض

 :حؿاتساضی یاؾتاًساضزّا طیعثك ؾا

 ؛ ٍزٍضُ هٌتمل ًرَاّس قس اىیظ ایتِ ؾَز  يآت یّا زض زٍضُ .1
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زٍضُ هٌتمدل   اىید ظ اید تدِ ؾدَز    يآت یّا ذال، زض زٍضُ ظیزض نَضت تحمك قطا .2

 ذَاّس قس.

  ٍاحس تجاضی تایس هثلغ هالیات تط زضآهس هطتثظ تا ّط یه اظ ا عای ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى  داهغ،  . 102

حي تٌسی ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى  اهغ یدا زض یاززاقدتْای تَضدی    قاهل تؼسیالت تجسیس عثمِ

 افكا وٌس.

یىیاصسٍؿْبیصیشاسائِوٌذ:تَاًذهیٍاحذتزبسی.133 ارضایػبیشالالمػَدٍصیبىربهغساِث

 یبپغاصوؼشآحبسهبلیبتیهشثَى؛ف.ال

لجلاصوؼشآحبسهبلیبتیهشثَى،ثِّوشاُیهسلنثشایًـبىدادىروغهجلغهبلیبت.ة
ثشدسآهذهشثَىثِآىالالم.

ثبیذهبلیبتساثیيالالهیوِهوىياػتدسسااًتخبةوٌذ،(ة)اگشٍاحذتزبسیسٍؽ
ثیِّیبیآیٌیذٍُالالهیویِدسدٍسُذًكَستػَدٍصیبىهٌتملؿَثِّبیآیٌذُدٍسُ

تخلیقدّذ.ذؿذ،ًٌخَاّهٌتملٍصیبىكَستػَد

تا ا عای ؾایط الالم ؾدَز ٍ ظیداى  داهغ ضا     تٌسی هطتثظ ٍاحس تجاضی تایس تؼسیالت تجسیس عثمِ . 104

 افكا وٌس.

وِآیبهجبلغیوِلجالًدسػبیشالالمػَدؿَدػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیهـخقهیػبیشادس.132
دسٍییبخییشؿیَدٍصیبىربهغؿٌبػبییؿذُاػت،ثِكَستػَدٍصییبىهٌتمیلهیی

اییيتزذییذگیشد.دسایياػتبًذاسد،ثِچِصهبًیایيوبسكَستهیكَستاهىبىاًتمبن،
ایویِتزذییذهجلغتؼیذیل،دسدٍسُؿَد.ثٌذیگفتِهیثٌذیْب،تؼذیالتتزذیذًجمًِجمِ
.هوىياػتایيگشدددسػبیشالالمػَدٍصیبىربهغهٌؼىغهیؿَد،ثٌذیاًزبمهیًجمِ

دسػبیشالیالمػیَدٍصییبى،لیلجّبیربسییبًیبفتِدٍسُتحمكهجبلغ،ثِػٌَاىػَدّبی
ِتحمیكگًَِػیَدّبیربهغؿٌبػبییؿذُثبؿذ.ایي ایویِػیَدّبیثبییذدسدٍسًُیبفتی

ؿَد،اصػبیشالالمػَدٍصیبىربهغوؼیشگیشددهیهٌتملدٍسُیبفتِثِػَدیبصیبىتحمك
تباصاحتؼبةهزذدآًْبدسروغػَدٍصیبىربهغارتٌبةؿَد.
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ثٌذیسادسكَستػَدٍصیبىربهغییبدسهوىياػتٍاحذتزبسی،تؼذیالتتزذیذًجمِ.132
دسیبدداؿتْبیثٌذیسایبدداؿتْبیتَهیحیاسائِوٌذ.ٍاحذتزبسیوِتؼذیالتتزذیذًجمِ

وٌذ،ارضایػبیشالالمػَدٍصیبىربهغساپغاصّشگًَِتؼذیالتتزذیذتَهیحیاسائِهی
ًوبیذ.هشثَىاسائِهیثٌذیًجمِ

ؿیذًُجیكهبصادتزذیذاسصیبثیؿٌبػبییدسثٌذی،دسًتیزِتغییشاتتؼذیالتتزذیذًجمِ.137
ییبٌّگیبم12یباػتبًذاسدحؼبثذاسی17اػتبًذاسدحؼبثذاسی،11اػتبًذاسدحؼبثذاسی

،33بثذاسیؿذًُجكاػیتبًذاسدحؼیگیشیًشحْبیثبهضایبیهؼیيؿٌبػبییاًذاصُتزذیذ
ّبیؿَدٍدسدٍسُؿَد.ایيارضادسػبیشالالمػَدٍصیبىربهغؿٌبػبییهیایزبدًوی

د.تغییشاتهبصادتزذیذاسصیبثیهوىياػتدسگشدًویهٌتملصیبىٍػَدكَستثِثؼذ
ّبیثؼذ،دسًتیزِاػتفبدُاصداسایییبدسكَستلٌغؿٌبختآى،ثِػیَداًجبؿیتِدٍسُ

ؿَد.تملهٌ

 صًرت تغییزات در حقًق مالکاوٍ

 اطالعات قابل ارائٍ در صًرت تغییزات در حقًق مالکاوٍ

اضائدِ وٌدس. ندَضت     9ٍاحس تجاضی نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ ضا تایس عثك العاهدات تٌدس    . 108

 تغییطات زض حمَق هالىاًِ قاهل اعالػات ظیط اؾت:

وِ  وغ هثالغ لاتل اًتؿاب تِ هالىاى ٍاحس تجاضی انلي ٍ هجوَع ؾَز ٍ ظیاى  اهغ زٍضُ،  الف.

 زّس؛ هٌافغ فالس حك وٌتطل ضا  ساگاًِ ًكاى هي

تطای ّط یه اظ ا عای حمَق هالىاًِ، آثاض تىاضگیطی تا تؿطی تِ گصقتِ یا تجسیس اضائدِ تدا     ب .

 قَز؛ قٌاؾایي هي 34تؿطی تِ گصقتِ وِ عثك اؾتاًساضز حؿاتساضی 

یه اظ ا عای حمَق هالىاًِ، نَضت تغثیك هثالغ زفتطی اتتدسا ٍ پایداى زٍضُ ودِ     تطای ّط  . ج

 وٌس:  ساگاًِ تغییطات هَاضز ظیط ضا افكا هي عَضِ ت

 ؛زٍضُ ظیاىیا ؾَز  .1

 ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى  اهغ؛ ٍ .2

 ساگاًِ آٍضزُ هالىاى ٍ تَظیغ هٌداتغ تدیي    تغَضهؼاهالت تا هالىاى تِ ػٌَاى هاله، وِ  .3

تغییط هٌافغ هالىیت زض ٍاحسّای تجاضی فطػي وِ هَ ة اظ زؾت زازى وٌتدطل  آًْا ٍ 

 زّس.  قَز ضا ًكاى هي ًوي
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 اطالعات قابل ارائٍ در صًرت تغییزات در حقًق مالکاوٍ یا در یادداشتُای تًضیحی 

ضا زض  ٍاحس تجاضی، تطای ّط یه اظ ا عای حمَق هالىاًِ، تایس ا عای ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى  اهغ .109

( 2()ج)108حمَق هالىاًِ یا زض یاززاقتْای تَضیحي اضائِ وٌس )تِ تٌس زض نَضت تغییطات 

 هطا ؼِ قَز(.

تطای ّط ؾْن ضا زض نَضت تغییطات زض  تمؿیويٍ هثلغ ؾَز  تمؿیويٍاحس تجاضی تایس ول ؾَز  . 110

 حمَق هالىاًِ یا زض یاززاقتْای تَضیحي اضائِ وٌس.

هجلیغؿذُ،تأهیي ،ثشایهخبن،ؿبهلّشًجمِاصحمَقهبلىب138ًِلىبًِدسثٌذارضایحمَقهب.111
اًجبؿتِّشًجمِاصػبیشالالمػَدٍصیبىربهغٍػَداًجبؿتِاػت.

تغییشاتدسحمَقهبلىبًٍِاحذتزبسیاصاثتذاتبپبییبىدٍسُگضاسؿیگشی،افیضایؾییب.111
اػتخٌبیتغییشاتًبؿییثِایيتغییشات،.دّذبىهیوبّؾخبلقداساییْبساًیدٍسًُـ

خیَداصهؼبهلِثبهبلىبىثِػٌَاىهبله)ًظیشآٍسدُهبلىبى،ثبصخشیذاثضاسّیبیهبلىبًیِ
هؼتمینثبایيهؼبهالتهیشتجيًَسِثوِِ(ٍهخبسدهؼبهلتمؼیویٍاحذتزبسیٍػَد

ٍاحذتزیبسیًییآىدٍسُ،ؿیبهلیًبؿیاصفؼبلیتْبیّباػت،روغدسآهذّبٍّضیٌِ
دّذ.ػَدّبٍصیبًْبساًـبىهی

دستغیییشآحیبساًؼىیبع،تؼذیالتثبتؼشیثِگزؿتِثشای37ًجكاػتبًذاسدحؼبثذاسی.113
دسگیزاسؿیشایيّبیحؼبثذاسی،دسكَستػولیثَدى،الضاهیاػت،هگشایٌىیِسٍیِ

ًجیك.ّوچٌییيهمیشسویشدُثبؿیذیگشیساًحَُػولد،حؼبثذاسییػبیشاػتبًذاسدّب
تزذیذاسائِهشتجيثباكالحاؿتجبّبت،دسكَستػولیثَدى،،37حؼبثذاسیاػتبًذاسد

دستغیییشاتٍتزذیذاسائِثبتؼشیثِگزؿتِ،.تؼذیالتالضاهیاػتثبتؼشیثِگزؿتِ
هگشایٌىِیىییاص،اػتاثتذایدٍسُهبًذُػَداًجبؿتِلحمَقهبلىبًًِیؼتثلىِتؼذی

یىیدیگشاصاریضایحمیَقساثشای،تؼذیلثبتؼشیثِگزؿتِحؼبثذاسیاػتبًذاسدّبی
وٌذوِولتؼذیالتّشیهاصارضایحمیَق)ة(،الضامهی138وٌذ.ثٌذیالضاه،هبلىبًِ

ّبیحؼبثذاسیٍولتؼذیالتًبؿیاصاكالحاؿیتجبّبت،سٍیِدسهبلىبًًِبؿیاصتغییش
رذاگبًِافـبؿَد.ایيتؼذیالتثشایّیشییهاص،حمَقهبلىبًِدسدسكَستتغییشات

ؿَد.ّبیلجلٍاثتذایدٍسُافـبهیدٍسُ
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 صًرت جزیاوُای وقذی

وٌٌذگبىكَستْبیهبلی،هجٌبییرْیتاسصییبثیتَاًیبییاًالػبترشیبىًمذی،ثشایاػتفبدُ.117
ًمذٍاسصیبثیًیبصّبیٍاحیذتزیبسیثیِاػیتفبدُاصآىٍاحذتزبسیدسایزبدًمذٍهؼبدن

،الضاهیبتاسائیٍِافـیبیاًالػیبت1وٌذ.اػتبًذاسدحؼیبثذاسیرشیبًْبیًمذی،فشاّنهی
وٌذ.رشیبىًمذیساتؼییيهی

 یادداشتُای تًضیحی

 ساختار

 یاززاقتْای تَضیحي تایس: . 115

ّای حؿاتساضی ذدال هدَضز اؾدتفازُ     هالي ٍ ضٍیِاعالػاتي زضتاضُ هثٌای تْیِ نَضتْای  الف .

 ؛اضائِ وٌس 124تا  119عثك تٌسّای 

اعالػات العاهي عثك اؾتاًساضزّای حؿاتساضی، وِ زض  ای زیگطی اظ نَضتْای هالي اضائِ  . ب

 قَز ضا افكا وٌس؛ ٍ  ًوي

تدطای زضن   اقدَز، اهد   وٌس وِ زض  ای زیگطی اظ نَضتْای هالي اضائِ ًودي  اضائِاعالػاتي  . ج

 اؾت.نَضتْای هالي، هطتَط 

تدطای  . وٌدس اضائِ  هٌظن تغَضتا آًجا وِ ػولي اؾت، یاززاقتْای تَضیحي ضا  ٍاحس تجاضی تایس . 116

تؼییي اضائِ هٌظن، ٍاحس تجاضی تایس تِ تأثیط نَضتْای هالي تط لاتل فْن تَزى ٍ لاتدل همایؿدِ   

نَضت ٍضدؼیت هدالي،   اظ الالم هٌسض  زض  ّط یهٍاحس تجاضی تایس تَزى اعالػات تَ ِ وٌس. 

حمدَق هالىاًدِ ٍ ندَضت    زض نَضت تغییطات ؾَز ٍ ظیاى  اهغ، نَضت نَضت ؾَز ٍ ظیاى، 

 هتماتل زّس.یاززاقتْای تَضیحي ػغف ی ضا تِ اعالػات هطتثظ زض ًمس ْای طیاً

اػت:شیصؿبهلهَاسد،یحیتَهیبدداؿتْبیهٌظنیثٌذگشٍُبیاصاسائِییّبًوًَِ.117

ٍػولىشدیهبلتیوِثِهٌظَسدسنٍهؼیٍاحذتزبستیاصفؼبلییّبحَصُیثشا.الف
هخیبنیثیشا؛لبئلؿیَدیـتشیثتیثشخَسداساػت،اّویاحشگزاسيیـتشیاصثیهبل

یثٌیذگشًٍُجمِهیدسگشیىذیخبفساثبیبتیػولیتْبیاًالػبتهشثَىثِفؼبل
وٌذ؛
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یْیبییهبًٌذداساؿًَذ،یهیشیگاًذاصُگشیىذیوِهـبثِیالالهاًالػبتهشثَىثِ.ة
وٌذ؛یثٌذگشًٍُجمِهیثِاسصؽهٌلفبًِ،سادسؿذُیشیگاًذاصُ

ثِتشتیتالالماكلیهٌذسددسكَستػَدٍصیبى،كَستػَدٍصیبىریبهغٍح.
كَستٍهؼیتهبلی،هَاسدصیشسااسائًِوبیذ:

 هشارؼِؿَد(؛14اسدّبیحؼبثذاسی)ثِثٌذثیبىسػبیتاػتبًذ .1

هشارؼِؿَد(؛119ّبیحؼبثذاسیهَسداػتفبدُ)ثِثٌذخالكِاّنسٍیِ .1

ؿذُدسكَستٍهؼیتهبلی،كَستػَدٍصیبى،اًالػبتپـتیجبىثشایالالماساِئ .3
ٍكیَسترشیبًدسكَستتغییشاتكَستػَدٍصیبىربهغ، ْیبیحمَقهبلىبًِ

ًمذ ؿَد؛ٍتشتیجیوِّشیهاصكَستْبیهبلیٍّشیهاصالالماكلیاسائِهییِث

ػبیشهَاسدافـب،ؿبهل:

هشارؼیِؿیَد(ٍتؼْیذات7ثذّیْبیاحتوبلی)ثیِاػیتبًذاسدحؼیبثذاسی .1
 ًـذُ،ٍلشاسدادیؿٌبػبیی

هذیشیتسیؼههبلیٍاحیذٍػیبػتْبیاّذافهَاسدافـبیغیشهبلی،هبًٌذ .1
هشارؼِؿَد(.ابصازهاي هالي: افها37اػتبًذاسدحؼبثذاسیبسی)ثِتز

ایاسائِوٌذوِاًالػبتهشتجيگًٍَِاحذتزبسیهوىياػتیبدداؿتْبیتَهیحیساثِ.118
ِخبفّبیحؼبثذاسیثبهجٌبیتْیِكَستْبیهبلیٍسٍیِ ایاص،ثِػٌَاىثخؾرذاگبًی

.دسًظشگشفتِؿَدكَستْبیهبلی

 َای حسابذاری ريیٍ افشای

 ّای حؿاتساضی، ٍاحس تجاضی تایس هَاضز ظیط ضا افكا وٌس: زض ذالنِ اّن ضٍیِ . 119

 ٍ ؛گیطی هَضز اؾتفازُ زض تْیِ نَضتْای هالي هثٌای )یا هثاًي( اًساظُ الف.

 اؾت. هطتَط ،زضن نَضتْای هالي ایّای حؿاتساضی هَضز اؾتفازُ وِ تط ؾایط ضٍیِ  ب .
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گیشیهَسداػتفبدُدسكَستْبیهبلی)ثیشایوٌٌذگبىاصهجٌبیبهجبًیاًذاصُوشدىاػتفبدُآگبُ.113
،اسصؽهٌلیفبًِییبهجلیغثبصیبفتٌیاسصؽربسی،خبلقثْبی،ثْبیتوبمؿذُتبسیخی،هخبن

هجٌبییوٍِاحذتزبسیكیَستْبیهیبلیساصیشااّویتاػت،ثبثشایٍاحذتزبسی(یٌثبصیبفت
ِثشتزضیٍِتحلیلاػیتفبدُوٌذ،آىتْیِهیثشاػبع ایداسد.وٌٌیذگبىتیأحیشلبثیلهالحظی

هیَسداػیتفبدُدسكَستْبیهبلیساگیشیثیؾاصیههجٌبیاًذاصُ،ٌّگبهیوٍِاحذتزبسی
،(ؿیَد،صهبًیوًِجمبتخبكییاصداساییْیبتزذییذاسصییبثیهییهخبنثشای)دّذلشاسهی

ثشایآًْیبثىیبسسفتیِگیشیساییْبٍثذّیْبوِّشیهاصهجبًیاًذاصُهـخقوشدىًجمبتدا
.وبفیاػت،اػت

وٌذویِآییبافـبییهسٍیِحؼبثذاسیخبف،ثبیذثشسػیگیشیدسثبسُهذیشیتدستلوین.111
ػیبیشسٍییذادّبٍهؼیبهالت،اًؼىیبعچگیًَگیوٌٌذگبىدسدسناػتفبدُیهضثَس،ثِافـب

ِافـبی.یبخیشوٌذشدهبلیٍٍهؼیتهبلیووههیدسػولىؿشایي ّیبیحؼیبثذاسیسٍیی
ِسٍیِایيصهبًیوٍِیظُثِ،خبف ّیبیهزیبصدساػیتبًذاسدّبیحؼیبثذاسیّباصثیيگضیٌی

افـبیایٌىیِآییبٍاحیذتزیبسیثیشایاػت.هفیذوٌٌذگبىاػتفبدُثشایاًتخبةؿذُثبؿذ،
الوؼبهلِدسػْبم،سٍؽاسصؽثبصاسییبسٍؽالیلثْیبیهذتػشیغّبیوَتبُگزاسیػشهبیِ

ایاصافـبیهضثیَساػیت.ثشخییوٌذ،ًوًَِاػتفبدُهیتوبمؿذٍُخبلقاسصؽفشٍؽسا
ّبیحؼبثذاسیخبف،ؿیبهلاًتخیبةسٍییِتَػیيافـبیسٍیِاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،

ًجیكاػیتبًذاسدذ.ثیشایهخیبن،وٌیّبیهزبصساثِسٍؿٌیالضاهییهییهذیشیتاصثیيسٍیِ
گیشیهَسداػتفبدُثشایًجمبتداساییْیبیحبثیتهـیَْدافـبیهجبًیاًذاصُ،11حؼبثذاسی
الضاهیاػت.

یهسٍیِحؼبثذاسیهوىياػتثِدلیلهبّیتػولیبتٍاحذتزبسیهْنثبؿذ،حتییاگیش.111
ّبیهْنحؼیبثذاسیبیّشیهاصسٍیِ.افـًجبؿذثباّویتلجلّبیدٍسُربسیٍهجبلغدٍسُ

ًجیكخبفالضاهیًـیذُاػیت،اهیبٍاحیذتزیبسیثٌَسوِدساػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی
وٌذًیضهٌبػتاػت.،آىسااًتخبةٍاػتفبدُهی37حؼبثذاسیاػتبًذاسد

ی هدسیطیت  ّای حؿاتساضی یا ؾایط یاززاقتْای تَضیحي، لضاٍتْا اّن ضٍیِزض ٍاحس تجاضی تایس  . 123

تط هثدالغ   ضا یطتأثٍ لضاٍتْایي وِ تیكتطیي ٍاحس تجاضی ّای حؿاتساضی  یٌس تىاضگیطی ضٍیِازض فط
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 125)تِ تٌس   سا اظ لضاٍتْای هطتَط تِ تطآٍضزّا ،اؾت قسُ زض نَضتْای هالي زاقتِ قٌاؾایي

 افكا وٌس. (قَزهطا ؼِ 

احذتزبسی،ػالٍُثشلویبٍتْبیهشثیَىٍّبیحؼبثذاسیهذیشیتدسفشایٌذثىبسگیشیسٍیِ.117
ؿیذُدسثشهجبلغؿٌبػبییهْویتَاًذاحشوِهیدّذاًزبمهیوبٍتْبیهتؼذدیلثِثشآٍسدّب،

وٌذ:هیصیشلوبٍتتؼییيهَاسد،هذیشیتدسهخبنكَستْبیهبلیداؿتِثبؿذ.ثشای

ییْیبیهیبلیٍچِصهبًیثخؾهْویاصسیؼیىْبٍهضاییبیػویذُهبلىییتداساالف.
ؿَد؛ٍهیتزبسیدیگشهٌتملّبیثٍِاحذ،ایداساییْبیاربسُ

آیبثشخیفشٍؿْبیخبف،اصًظشهحتَا،تأهیيهبلیاػیتٍثٌیبثشایي،هٌزیشثیِ.ة
ؿَد.دسآهذًوی

 مىابع عذم اطمیىان بزآيردَا

عویٌاًي ٍ َز زاقدتِ تاقدس   هَاضز ػسم ا ،چٌاًچِ زض اًجام تطآٍضزّا زض پایاى زٍضُ گعاضقگطی  . 125

ای ضا تطای تؼسیل تااّویت هثالغ زفتطی زاضاییْا ٍ تسّیْا زض ؾدال هدالي    وِ ضیؿه لاتل هالحظِ

ٍاحس تجاضی تایس اعالػاتي ضا زضتاضُ هفطٍضات هطتثظ تدا آیٌدسُ ٍ ؾدایط هٌداتغ     آتي ایجاز وٌس، 

ا ٍ تسّیْا، یاززاقتْای تَضیحي هَضز ایي زاضاییْزض  .فكا وٌساتطآٍضزّا ایي ػوسُ ػسم اعویٌاى 

 تایس قاهل  عئیات ظیط تاقس:

 هاّیت آًْا؛ ٍ الف.

 هثلغ زفتطی آًْا زض پایاى زٍضُ گعاضقگطی. . ب

هؼتلضمثشآٍسدآحبسسٍیذادّبیًبهٌوئيآتیثیشآى،تؼییيهجبلغدفتشیثشخیداساییْبٍثذّیْب.112
اػت.ثشایهخبن،دسكَستًجَدلیوتْبیریبسیداساییْبٍثذّیْبدسپبیبىدٍسُگضاسؿگشی

گیشیهجلیغثبصییبفتٌیًجمیبتیاصداساییْیبیثشآٍسدّبیهؼٌَفثِآیٌذُثشایاًذاصُدسثبصاس،
حبثتهـَْد،احشهٌؼَ،ؿذىفٌبٍسیثشهَرَدیْب،رخبیشهشثَىثًِتیبیذآتییدػیبٍیدس

ىهبًٌیذتؼْیذاتثبصًـؼیتگی،هیشٍسترشیبىٍثذّیْبیثلٌذهذتهشتجيثبهضایبیوبسوٌب
ثشآٍسدّبهؼتلضمهفشٍهبتیدسثبسُالالهیهبًٌذتؼذیلاحشسیؼهثشرشیبًْبیًمذی.ایيداسد

یبًشخْبیتٌضیل،تغییشاتآتیحمَقٍهضایبٍتغییشاتآتیلیوتْبیهؤحشثیشػیبیشهخیبسد
اػت.
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َافـیبهیی112ًِجكثٌذهفشٍهبتٍػبیشهٌبثغػذماًویٌبىثشآٍسدّبو.117 هشثیَىثیِد،ؿی
هذیشیتاػیت.تشیيلوبٍتْبیپیچیذُیبتشیي،رٌّیتشیيهـىلثشآٍسدّبییاػتوِهؼتلضم

،ایيلویبٍتْبیآتیػذماًویٌبًْبافضایؾتؼذادهتغیشّبٍهفشٍهبتهؤحشثشسفغاحتوبلیثب
تثباّوییتًبؿییاصآىدسهجیبلغٍثذیيتشتیت،اهىبىتؼیذیالؿَدتشهیتشٍپیچیذُرٌّی

یبثذ.هؼوَنافضایؾهیثٌَسدفتشیداساییْبٍثذّیْب،

لبثیلثؼذهبلیػبندسهَسدداساییْبٍثذّیْبییوِسیؼهتغییشثباّویتهجلغدفتشیآًْبدس.118
ثیشهالحظِاػت،دسكَستیوِایيالالمدسپبیبىدٍسُگضاسؿگشی،ثِاسصؽهٌلفبًِهجتٌی

گیشیؿیذُثبؿیذ،هیَاسدؿذُدسثبصاسفؼبنثشایداساییْبٍثذّیْبیهـبثِاًذاصُلیوتاػالم
الضاهیًیؼت.هوىياػتدسػبنهبلیثؼذ،اییياسصؿیْبیهٌلیفبًِتغیییش112افـبیثٌذ

ثباّویتداؿتِثبؿذ،اهبایيتغییشاتًبؿیاصهفشٍهبتیبػبیشهٌبثغػذماًویٌبىدسثشآٍسد
دسپبیبىدٍسُگضاسؿگشیًجَدُاػت.

دسنثیشایذویًِوبییاسائِهییایساثِگ112ًٍَِاحذتزبسیهَاسدافـبیهٌذسددسثٌذ.119
وٌٌیذگبىثیِاػیتفبدُّیب،ػذماًویٌیبىثشآٍسدهٌبثغلوبٍتْبیهذیشیتدسثبسُآیٌذٍُػبیش

ُ،ثؼتِثِهبّییتهفشٍهیبتٍٍهیضاىاًالػبتتْیِؿذكَستْبیهبلیووهوٌذ.هبّیت
ػبیشؿشایي،هتفبٍتاػت.هخبلْبییاصاًَاعهَاسدافـبتَػيٍاحذتزیبسیثیِؿیشحصییش

اػت:

یبػبیشهَاسدػذماًویٌبىثشآٍسد؛هفشٍهبتهبّیتالف.

حؼبػیتهجبلغدفتشیًؼجتثِسٍؿْب،هفشٍهبتٍثشآٍسدّبیهجٌبیهحبػیجبت،.ة
ؿبهلدالیلحؼبػیت؛

سفغاحتوبلیػذماًویٌبىٍداهًٌِتبیزیوِدسػبنهبلیثؼذدساستجبىثیبهجیبلغ.ح
هؼمَنهحتولاػت.ثٌَسدفتشیداساییْبٍثذّیْبیتحتتبحیش،

تـشیحتغییشاتایزبدؿذُدسهفشٍهبتپیـیيهشتجيثبآىداساییْیبٍثیذّیْب،دس.ت
كَستیوِػذماًویٌبىثشًشفًـذُثبؿذ.
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،112وٌذوٌِّگیبمافـیبیهیَاسدهٌیذسددسثٌیذایياػتبًذاسد،ٍاحذتزبسیساهلضمًوی.133
.ساافـبوٌذّبثیٌییبپیؾایاًالػبتثَدرِ

ثشخیهَالغ،دسپبیبىدٍسُگضاسؿگشی،افـبیهیضاىآحبساحتوبلییهفیشمییبػیبیش.131
وٌذوِ،دسایيهَاسد،ٍاحذتزبسیافـبهیهٌبثغػذماًویٌبىثشآٍسدّبغیشػولیاػت.

ثشهجٌبیاًالػبتهَرَد،هوىياػتًتبیذػبنهبلیثؼذ،ثیِدلییلتفیبٍتثیبفیشم
هضثَس،هؼتلضمتؼذیلثباّویتدسهجلغدفتشیداسایییبثذّیهَسدًظیشثبؿیذ.دستویبم

ایاصداساییْبٍبًجمٍِاحذتزبسی،هبّیتٍهجلغدفتشیداسایییبثذّیخبف)یهَاسد،
وٌذ.افـبهیثذّیْب(ساوِتحتتأحیشآىفشملشاسگشفتِاػت،

ِیدسثبسُلوبٍتْبیخبك113هَاسدافـبیثٌذ.131 ّیبیوِهذیشیتدسفشایٌذثىیبسگیشیسٍیی
اًویٌیبىػیذمدسثیبسُهٌیبثغ112هَاسدافـبیثٌذثبدّذ،اًزبمهیحؼبثذاسیٍاحذتزبسی

تجبًیًذاسد.اسّبسدثشآٍ

سا112دسثٌذؿذُػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،افـبیثشخیهفشٍهبت،ثِرضهَاسدهمشس.133
،دسؿشایيخبف،افـبیهفشٍهبتاكیلی7وٌٌذ.ثشایهخبن،اػتبًذاسدحؼبثذاسیالضاهیهی

وٌذ.حشثشًجمبترخبیشساالضاهیهیؤهشتجيثبسٍیذادّبیآتیه

 یٍسزما

ذدظ  اّدساف،  تتَاًٌدس  وٌٌسگاى نَضتْای هالي  ٍاحس تجاضی تایس اعالػاتي ضا افكا وٌس تا اؾتفازُ . 134

 .ضا اضظیاتي وٌٌس یٌسّای هسیطیت ؾطهایِ ٍاحس تجاضیاٍ فط ّا هكي

وٌذ:،ٍاحذتزبسیهَاسدصیشساافـبهی137هٌظَسسػبیتثٌذثِ.132

:یٌذّبیهذیشیتػشهبیِؿبهلاّبٍفشخيهـیاًالػبتویفیدسثبسُاّذاف،الف.

 ؛ؿَدؿشحیدسثبسُآًچِثِػٌَاىػشهبیِ،هذیشیتهی .1

ػیبصهبًیٍریَددسهَاسدیوِدساستجبىثبػشهبیٍِاحذتزبسیالضاهبتثشٍى .1

 داسد،هبّیتایيالضاهبتٍچگًَگیثىبسگیشیالضاهبتدسهذیشیتػشهبیِ؛ٍ
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 شیتػشهبیِ.ًحَُدػتیبثیثِاّذافهذی .3

َدسثبسُآًچِثِػٌَاىػشهبیِ،هذیشیتهیییّبیووّخالكِدادُ.ة دسثشخیید.ؿی
ٍاحییذّبیتزییبسی،ثؼویییاصثییذّیْبیهییبلیفبلییذػشسػیییذ)هبًٌییذثییذّیْبی

گیشًذ.گشٍّی(ساثِػٌَاىثخـیاصػشهبیِدسًظشهیدسٍى

.لجلثبدٍسُّشگًَِتغییشاتدسلؼوتْبیالفٍةدسهمبیؼِ.ح

ػبصهبًیػشهبیِساوِهـیوَنآىثیَدُ،سػبییتآیبًیدٍسُ،توبمالضاهبتثشٍى.ت
وشدُاػتیبخیش.

ػبصهبًیػیشهبیِساپیبهذّبیایزبدؿذُ،دسهَاسدیوٍِاحذتزبسیالضاهبتثشٍى.ث
سػبیتًىشدُاػت.

ؿذُثشایهذیشاىاكیلیًیتْیِػبصهبٍاحذتزبسی،ایيهَاسدساثشهجٌبیاًالػبتدسٍى
وٌذ.افـبهی

الضاهیبتهـیوَنهیذیشیتوٌیذٍٍاحذتزبسیهوىياػتػشهبیِساثِسٍؿْبیهختلف.132
هخبن،یههزوَػیِاصؿیشوتْبیًیبّوگيهوىیياػیتؿیبهلثبؿذ.ثشایهتفبٍتیػشهبیِ

همشساتییّیبیسحیَصُداسفؼبلیتْبیثیویٍِثبًىیذاسیّؼیتٌذٍدٍاحذّبییثبؿذوِػْذُ
َستیوِافـبیولیالضاهبتػشهبیًٍِحَُهیذیشیتػیشهبیِدسكوٌٌذ.هختلففؼبلیتهی

كَستْبیهبلیاصهٌیبثغػیشهبیٍِاحیذگبىوٌٌذفشاّنًىٌذیبدسناػتفبدُهفیذیاًالػبت
الضاهیبتثشایّشیهاصایسااحذتزبسیثبیذاًالػبترذاگبًِ،ًٍوبیذتزبسیساهخذٍؽ

.وٌذ،افـباػتآىتزبسیهـوَنوٍِاحذػشهبیِ

 سایز مًارد افشا

 افكا وٌس: يحیتَض یاززاقتْایضا زض  طیهَاضز ظ سیتا یٍاحس تجاض . 137

زٍضُ تدِ   ياًتكاض، ودِ عد   یتطا يهال ینَضتْا سییلثل اظ تأ یكٌْازیپ يویهثلغ ؾَز تمؿ . الف

 ٍ هثلغ هطتَط تِ ّط ؾْن؛ ٍ ًكسُ اؾت یيػٌَاى ؾتاًسُ هالىاى قٌاؾا

 ًكسُ اؾت. یيقًَسُ وِ قٌاؾا هثلغ ّطگًَِ ؾَز ؾْام هوتاظ اًثاقت .   ب
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ٍاحس تجاضی تایس هَاضز ظیط ضا، چٌاًچِ زض  ای زیگطی اظ نَضتْای هالي افكا ًىطزُ تاقس، افكدا   . 138

 وٌس:

ودع ثثدت قدسُ آى    الاهتگاُ ٍ قىل حمَلي ٍاحس تجاضی، وكَض هحل تاؾیؽ ٍ ًكاًي هط الف.

 ؛تاقس(قسُ ثثت هطوع هتفاٍت اظ  زض نَضتي وِ فؼالیتهحل انلي  )یا

 قطح هاّیت ػولیات ٍاحس تجاضی ٍ فؼالیتْای انلي آى؛  . ب

 ًام ٍاحس تجاضی انلي ٍ ٍاحس تجاضی انلي ًْایي گطٍُ؛ ٍ  . ج

 سٍز اؾت. زض نَضتي وِ ٍاحس تجاضی تا ػوط هح ،اعالػات هطتَط تِ ػوط ٍاحس تجاضی . ت

 اجزا   تاریخ

ٍ تؼدس   1/1/1398  آًْا اظ تاضید  هالي  زٍضُ  وِ  هالي  نَضتْای  هَضز ولیِ اؾتاًساضز زض  ایي  العاهات . 139

 . اال طاؾت قَز، الظم هي  قطٍع  اظ آى

  گشارشگزی مالی المللی بیه  با استاوذاردَای  مطابقت

ازائوه صووزتهاي هوالي   1حؼیبثذاسیالوللییهفبداػتبًذاسدثیياػتبًذاسد،ایيالضاهبتثبارشای.173
  .ؿَدهیًیضسػبیت(1317)ٍیشایؾ

( ي 7913)مصوًب   71(، استاوذارد حسابذاری 7913)مصًب  7كىارگذاری استاوذارد حسابذاری 

 (7913)مصًب  6استاوذارد حسابذاری 

1(،ربیگضیياػتبًذاسدحؼیبثذاسی1397)هلَةازائه صوزتهاي هوالي 1اػتبًذاسدحؼبثذاسی.171
ؿَد.ارشایالضاهیبتاییياػیتبًذاسد،هٌزیشثیِ(هی1379)هلَةازائه صوزتهاي هوالي نيوه

ّوچٌییي،گیشدد.هینيوه ازائه دازاييهاي جازي و بدهيهاي جازي 17وٌبسگزاسیاػتبًذاسدحؼبثذاسی
هواي حسوابدازي، تغييوس دز بسآوزدهواي      زويوه 37اػتبًذاسدحؼبثذاسیٍایياػتبًذاسدارشایّوضهبى

 .ؿَدهیگصازش ػولکسد هالي 2اػتبًذاسدحؼبثذاسی هَرتوٌبسگزاسیحسابدازي و اشتباه، 

 

 


