استاندارد حسابداري 1
ارائه صورتهاي مالی
(تجدیدنظرشده )7931

استاندارد حسابداري 1
ارائه صورتهاي مالی
(تجذیذ وظز شذٌ )7931

فُزست مىذرجات
شمارٌ بىذ

ّ ذف

1
2- 6

داهٌِوبسثشد


 تؼبسیف

7

 كَستْبیهبلی

8-77

ّ -ذفكَستْبیهبلی 

8

 -هزوَػِوبهلكَستْبیهبلی 

 9-11

ٍ -یظگیْبیػوَهی 

 13-77

اسائِهٌلفبًٍِسػبیتاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی 

 13-11

تذاٍمفؼبلیت 

 13-17

هجٌبیتؼْذیحؼبثذاسی 

 12-12

اّویتٍتزویغ 

 17-33

تْبتش 

 31-37

تٌبٍةگضاسؿگشی 

 32

اًالػبتهمبیؼِای 


 32-72

حجبتسٍیِدساسائِ 

 72-77

 ػبختبسٍهحتَا 

78-138

 -همذهِ 

 78-79

 -تـخیقكَستْبیهبلی 

 23-27

 -كَستٍهؼیتهبلی 

 22-81

اًالػبتلبثلاسائِدسكَستٍهؼیتهبلی 

 22-21

تفىیهالالمثِربسیٍغیشربسی 

 21-27

داساییْبیربسی 

 28-73

ثذّیْبیربسی 

 71-78
1

استاندارد حسابداري 1
ارائه صورتهاي مالی
(تجذیذ وظز شذٌ )7931

فُزست مىذرجات
شمارٌ بىذ
اًالػبتلبثلاسائِدسكَستٍهؼیتهبلییبدسیبدداؿتْبیتَهیحی 

 -كَستػَدٍصیبى 

 79-81
 83-99

اًالػبتلبثلاسائِدسكَستػَدٍصیبى 

 83-93

اًالػبتلبثلاسائِدسكَستػَدٍصیبىیبدسیبدداؿتْبیتَهیحی 

 91-99

 -كَستػَدٍصیبىربهغ 

 133-137

اًالػبتلبثلاسائِدسكَستػَدٍصیبىربهغ 

 -كَستتغییشاتدسحمَقهبلىبًِ 

 133-137
 138-113

اًالػبتلبثلاسائِدسكَستتغییشاتدسحمَقهبلىبًِ 

 138

اًالػبت لبثل اسائِ دس كَست تغییشات دس حمَق هبلىبًِ یب دس یبدداؿتْبی  139-113
تَهیحی 

 -كَسترشیبًْبیًمذی 

 117

 -یبدداؿتْبیتَهیحی 

 112-138

ػبختبس 

 112-118

افـبیسٍیِّبیحؼبثذاسی 


 119-117

هٌبثغػذماًویٌبىثشآٍسدّب 

 112-133

ػشهبیِ 

 137-132

ػبیشهَاسدافـب 

 137-138

 تبسیخارشا 

 139

هٌبثمتثباػتبًذاسدّبیثیيالوللیگضاسؿگشیهبلی 



 173

 وٌبسگزاسی اػتبًذاسدحؼبثذاسی( 1هلَة،)1379اػتبًذاسدحؼبثذاسی17

 171

(هلَةٍ)1379اػتبًذاسدحؼبثذاسی(2هلَة )1379

2

استاندارد حسابداري 1
ارائه صورتهاي مالی
(تجذیذ وظز شذٌ )7931

َذف

 .1ایياػتبًذاسد،هجٌبیاسائِكَستْبیهبلیثبهمبكذػوَهیساهمشسهییوٌیذتیباصلبثیل
همبیؼِثَدىآىثبكَستْبیهبلیدٍسُّبیلجلٍاحذتزبسیًٍیضثیبكیَستْبیهیبلی
ػبیشٍاحذّبیتزبسیاًویٌبىحبكلؿَد.ایياػتبًذاسد،الضاهیبتولییدسثیبسُاسائیِ
كَستْبیهبلی،سٌّوَدّبییدسثبسُػبختبسٍحذاللالضاهبتهشثَىثِهحتیَایآًْیبسا
تؼییيهیوٌذ .

دامىٍ كاربزد
.2

ٍاحس تجاضی تایس ایي اؾتاًساضز ضا زض تْیِ ٍ اضائِ نَضتْای هالي تا هماندس ػودَهي تدط اؾداؼ
اؾتاًساضزّای حؿاتساضی تىاض گیطز.

 .3ػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،الضاهبتؿٌبخت،اًذاصُگیشیٍافـبیهؼیبهالتٍػیبیش
سٍیذادّبیخبفساتؼییيهیوٌذ .

 .7ایياػتبًذاسددسهَسدػبختبسٍهحتَایكَستْبیهبلیهییبىدٍسُایفـیشدُویًِجیك
هیؿَد،وبسثشدًذاسد.ثبٍرَدایي،
اػتبًذاسدحؼبثذاسی11گصازشگسي هالي هياىدوزهايتْیِ 
دسثبسُایيگًَِكَستْبیهبلیوبسثشدداسد.ایياػتبًذاسدثٌَسیىؼیبى

ثٌذّبی13تب37
ثشایتوبمٍاحذّبیتزبسی،وبسثشدداسد .
 .2دسایياػتبًذاسداصاكٌالحبتیاػتفبدُهیؿَدوِثیشایٍاحیذّبیاًتفیبػی،اصرولیِ
ٍاحذّبیتزبسیثخؾػوَهیهٌبػتاػت.چٌبًچٍِاحذّبییثبفؼبلیتْبیغیشاًتفیبػی
دسثخؾخلَكییبثخؾػوَهیایياػتبًذاسدساثىبسگیشًذ،هوىياػتتغییشاتیدس
ػٌبٍیيكَستْبیهبلیٍثشخیالالماكلیهٌذسددسآًْبهشٍستیبثذ .
ّ .2وچٌیي،دسٍاحذّبیتزیبسیویِفبلیذ حمیَقهبلىبًیِهییثبؿیٌذ(هبًٌیذًشحْیبی
ثبصًـؼتگی)هوىياػتتغییشاتییثیشایاسائیِحمیَقاػویبییبداسًیذگبىٍاحیذّبی
ػشهبیِگزاسی،دسكَستْبیهبلیهشٍستیبثذ .
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تعاریف
.7

زض ایي اؾتاًساضز ،انغالحات ظیط تا هؼاًي هكرم تىاض ضفتِ اؾت:
صوزتهاي هالي با هقاصد ػوووهي (وِ اظ ایي پؽ ”نَضتْای هالي“ ًاهیسُ هيقَز) ،نَضتْای هدالي
اؾت وِ ّسف آى تأهیي ًیاظّای اؾتفازُوٌٌسگاًي اؾت وِ زض هَلؼیتي لطاض ًساضًس وِ ٍاحدس
تجاضی ضا هلعم وٌٌس گعاضقْایي هغاتك تا ًیاظّای اعالػاتي ذال آًْا تْیِ وٌس.
غيسػولي تىاضگیطی یه العام زض نَضتي غیطػولي اؾت وِ ٍاحس تجاضی پدؽ اظ ّطگًَدِ تدالـ
هؼمَلً ،تَاًس آى ضا تىاض گیطز.
بااهويت ػسم اضائِ یا اضائِ ًازضؾت الالم زض نَضتي تااّویت اؾت وِ تتَاًس تدِ تٌْدایي یدا زض
هجوَع ،تط تهویوات التهازی اؾتفازُوٌٌسگاى وِ تط اؾاؼ نَضتْای هالي اتراش هيقَز ،تأثیط
تگصاضز .اّویت ،تِ اًساظُ ٍ هاّیت ػسم اضائِ یا اضائِ ًازضؾت تؿدتگي زاضز ودِ تدا تَ دِ تدِ
قطایظ هحیغي زض هَضز آى لضاٍت هيقَز .اًساظُ یا هاّیدت یده للدن ،یدا تطویدة ّدط زٍ،
هيتَاًس ػاهل تؼییيوٌٌسُ تاقس.

اسصیبثیایيهَهَعوِآیبػذماسائِیباسائًِبدسػتهیتَاًذثیشتلیویوبتالتلیبدی
اػتفبدُوٌٌذگبىتأحیشگزاسٍدسًتیزِثباّویتثبؿذ،هؼیتلضمدسًظیشگیشفتيٍیظگیْیبی
اػتفبدُوٌٌذگبىاػتً.جكهفاهين نظسي گصازشگسي هوالي”،فشمهیؿَدوِاػتفبدُوٌٌذگبى،
دسثبسُفؼبلیتْبیتزبسیٍالتلبدیٍحؼبثذاسیآگبّیهؼمَلیداسًذٍهبیلٌذثبتیالؽ
هٌٌمی،اًالػبتساهٌبلؼِوٌٌذ“.ثٌبثشایي،ایياسصیبثیهؼتلضمدسًظشگیشفتياییيًىتیِ
اػتوِچگًَِثًِحَهؼمَلیهیتَاىاًتظیبسداؿیتویِتلیوینگیشیْیبیالتلیبدی
اػتفبدُوٌٌذگبًیثبایيٍیظگیْب،تحتتأحیشلشاسگیشد .

يادداشتهاي توضوييي قاهل اعالػاتي اؾت افعٍى تط آًچِ زض نَضت ٍضؼیت هالي ،نَضت ؾَز ٍ
ظیاى ،نَضت ؾَز ٍ ظیاى اهغ ،نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ ٍ نَضت طیاًْای ًمسی اضائِ
هيقَز .ایي یاززاقتْا ،اعالػات تَضیحي یا عئیدات الدالم اضائدِقدسُ زض ندَضتْای هدالي ٍ
اعالػاتي زض اضتثاط تا الالهي وِ ٍا س قطایظ الظم تطای قٌاؾایي زض ندَضتْای هدالي ًیؿدت ضا
اضائِ هيوٌس.
سايس اقالم سود و شيواى جواهغ زض تطگیطًدسُ الالهدي اظ زضآهدسّا ٍ ّعیٌدِّدا (قداهل تؼدسیالت
تجسیسعثمِ تٌسی) اؾت وِ ؾایط اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ،قٌاؾایي آًْا ضا زض نَضت ؾدَز ٍ
ظیاى ،العاهي یا هجاظ ًىطزُ تاقس.
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ارضایػبیشالالمػَدٍصیبىربهغ،ؿبهلهَاسدصیشاػت :
الف .تغییشاتدسهبصادتزذیذاسصیبثی(ثِاػتبًذاسدحؼبثذاسی11دازاييهاي ثابوت ههوهود،
اػتبًذاسدحؼیبثذاسی 17دازاييهواي ناههوهودٍاػیتبًذاسدحؼیبثذاسی 12حسوابدازي

سسهايهگرازيهاهشارؼِؿَد)؛ 
ة.

تزذیذاًذاصُگیشیًشحْبیثبهضایبیهؼیي(ثیِاػیتبًذاسد حؼیبثذاسی33هصايواي

باشنهستگي کازکناىهشارؼِؿَد)؛ٍ 
ح  .ػَدٍصیبىًبؿیاصتؼیؼیشكیَستْبیهیبلیػولییبتخیبسری(ثیِاػیتبًذاسد
حؼبثذاسی12آثاز تغييس دز نسخ ازشهشارؼِؿَد) .
هالکاى زاضًسگاى اتعاضّایي ّؿتٌس وِ تِ ػٌَاى حمَق هالىاًِ عثمِتٌسی قسُ اؾت.
سود يا شياى دوزه زضآهسّا هٌْای ّعیٌِّا ،تِ ع ا عای ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى اهغ اؾت.
تؼديالت تجديد طبقهبندي هثالغي اؾت وِ زض زٍضُ اضی یا زٍضُّای لثل ،زض ؾایط الدالم ؾدَز ٍ
ظیاى اهغ قٌاؾایي قسُ اؾت ٍ زض زٍضُ اضی ،تِ نَضت ؾَز ٍ ظیاى هٌتمل هيقَز.
هجووع سود و شياى جاهغ تغییط زض حمَق هالىاًِ عي زٍضُ زض ًتیجِ هؼاهالت ٍ ؾایط ضٍیسازّا تدِ
ع تغییطات ًاقي اظ هؼاهلِ تا هالىاى تِ ػٌَاى هاله هيتاقس.

هزوَعػَدٍصیبىربهغ،هتـىلاصتوبمارضای”كَستػَدٍصیبى“ٍ”ػیبیشالیالم
ػَدٍصیبىربهغ“اػت .
صًرتُای مالی
َذف صًرتُای مالی

كَستْبیهبلی،اسائِػبختبسیبفتٍِهؼیتهبلیٍػولىشدهبلیٍاحذتزیبسیاػیتّ.یذف

 .8
كَستْبیهبلی،اسائِاًالػبتیدسثبسٍُهؼیتهبلی،ػولىشدهبلیٍرشیبًْبیًمیذیٍاحیذ
اصاػتفبدُوٌٌذگبىهفیذثبؿیذ.

التلبدیًیفگؼتشدُای

تزبسیاػتوِثشایتلوینگیشیْبی

ّوچٌیي،كَستْبیهبلیًتبیذهجبؿشتهذیشیتًؼجتثِهٌبثؼیوِثِآىػپشدُؿذُاػتسا
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ًـبىهیدّذ.ثشایدػتیبثیثِایيّذف،كَستْبیهیبلیاًالػیبتصییشسادسثیبسٍُاحیذ
تزبسیاسائِهیوٌذ :

الف .داساییْب؛ 
ة .ثذّیْب؛ 
ح .حمَقهبلىبًِ؛ 
دسآهذّبٍّضیٌِّب،ؿبهلػَدّبٍصیبًْب؛ 

ت .
ث .آٍسدُهبلىبىٍتَصیغهٌبثغثیيآًْبثِػٌَاىهبله؛ٍ 
د .رشیبًْبیًمذی .
ایياًالػبتّ،وشاُثبػبیشاًالػبتهٌذسددسیبدداؿتْبیتَهیحی،ثیِاػیتفبدُوٌٌیذگبى
كَستْبیهبلیثشایپیؾثیٌیرشیبًْبیًمذیآتیٍاحذتزبسی،ثٍِیظُصهبًجٌذیٍلٌؼییت
ووههیوٌذ .

آًْب،
مجمًعٍ كامل صًرتُای مالی
.9

هجوَػِ واهل نَضتْای هالي قاهل هَاضز ظیط اؾت:
الف  .نَضت ٍضؼیت هالي تِ تاضید پایاى زٍضُ؛
ب  .نَضت ؾَز ٍ ظیاى تطای زٍضُ؛
ج  .نَضت ؾَز ٍ ظیاى اهغ تطای زٍضُ؛
ت  .نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ تطای زٍضُ؛
ث  .نَضت طیاًْای ًمسی تطای زٍضُ،
ج  .یاززاقتْای تَضیحي ،قاهل اّن ضٍیِّای حؿاتساضی ٍ ؾایط اعالػات تَضیحي؛
چ  .اعالػات همایؿِای زٍضُ لثل عثك تٌسّای 37 ٍ 36؛ ٍ
ح  .نَضت ٍضؼیت هالي تِ تاضید اتتسای زٍضُ لثل ،چٌاًچِ ٍاحس تجاضی یه ضٍیِ حؿاتساضی
ضا تا تؿطی تِ گصقتِ تىاض گیطز یا الالم نَضتْای هالي ضا تا تؿطی تِ گصقتِ تجسیس اضائِ
ًوایس ،یا الالم نَضتْای هالي ضا عثك تٌسّای  39تا  41تجسیسعثمِتٌسی وٌس.
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ٍاحس تجاضی تایس زض هجوَػِ واهل نَضتْای هالي ،توام نَضتْای هالي ضا تا اّویت یىؿاى اضائدِ
وٌس.

 .11ثؼیبسیاصٍاحذّبیتزبسی،خبسداصكَستْبیهیبلی،ثشسػییْبیهیبلیهیذیشیتسااسائیِ
هیوٌٌذویِدسآىٍ،یظگیْیبیاكیلیػولىیشدهیبلیٍٍهیؼیتهیبلیٍاحیذتزیبسیٍ
هیؿَد.ایيگضاسؽهیتَاًیذؿیبهل
ػذماًویٌبًْبیػوذُپیؾسٍیٍاحذتزبسی،تَكیف 
ثشسػیهَاسدصیشثبؿذ :
ػَاهلاكلیٍاحشگزاستؼییيوٌٌذُػولىشدهبلی،ؿبهلتغییشاتدسهحیيفؼبلییت

الف.
ٍاحذتزبسیٍ،اوٌؾٍاحذتزبسیثیِاییيتغیییشاتٍآحیبسآًْیبٍ،خیيهـیی
ػشهبیِگزاسیٍاحذتزبسیثشایحفظٍثْجَدػولىشدهبلی،اصرولیِخیيهـیی
تمؼینػَد؛ 
ة  .هٌبثغتأهیيهبلیٍاحذتزبسیًٍؼجتهَسداًتظبسثذّیْبثِحمَقهبلىبًِ؛ٍ 
ح  .هٌبثغ ٍاحذتزبسی وًِجكاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،دسكیَستٍهیؼیتهیبلی
ؿٌبػبییًویؿَد .

 .11ثشخیٍاحذّبیتزبسی،خبسداصكَستْبیهبلی،گضاسؿْبٍكَستْبییاصلجیلگضاسؿیْبی
صیؼتهحیٌیًیضاسائِهیوٌٌذ،ثِخلَفدسكٌبیؼیوِػَاهلصیؼتهحیٌیی،اصاّوییت
ثشخَسداساػت.گضاسؿْبٍكَستْبییوِخبسداصكَستْبیهبلیاسائِهییؿیَددسداهٌیِ
ًویگیشد.
وبسثشداػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیلشاس 
يیژگیُای عمًمی
ارائٍ مىصفاوٍ ي رعایت استاوذاردَای حسابذاری
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نَضتْای هالي تایس ٍضؼیت هالي ،ػولىطز هالي ٍ طیاًْای ًمسی ٍاحس تجاضی ضا تِ عَض هٌهفاًِ
اضائِ وٌس .اضائِ هٌهفاًِ هؿتلعم تیاى نازلاًِ آثاض هؼاهالت ،ؾدایط ضٍیدسازّا ٍ قدطایظ عثدك
تؼاضیف ٍ هؼیاضّای قٌاذت زاضاییْا ،تسّیْا ،زضآهسّا ٍ ّعیٌِّا زض هفاهين نظسي گصازشگسي هوالي
اؾت .فطو تط ایي اؾت وِ تىاضگیطی اؾتاًساضزّای حؿداتساضی ٍ ،زض ندَضت لدعٍم افكدای
اعالػات تیكتط ،هٌجط تِ اضائِ هٌهفاًِ نَضتْای هالي هيقَز.
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. 14

ٍاحس تجاضی وِ نَضتْای هالي آى عثك اؾتاًساضزّای حؿاتساضی تْیِ هيقَز ،تایس تدا ػثداضتي
نطیح ٍ تي لیس ٍ قطط ،ایي هغاتمت ضا زض یاززاقتْای تَضیحي افكا وٌسٍ .احس تجاضی ًثایس زض
نَضتْای هالي اظْاض ًوایس وِ نَضتْای هالي عثك اؾتاًساضزّای حؿاتساضی اؾت ،هگط ایٌىِ ایي
نَضتْا تا توام العاهات اؾتاًساضزّای حؿاتساضی هغاتمت زاقتِ تاقس.

 .12تمشیجبًدستوبمؿشایيٍ،احذتزبسیثبسػبیتاػیتبًذاسدّبیحؼیبثذاسیهشثیَى،ثیِاسائیِ
مهیوٌذوِ :
دػتهییبثذ.ػالٍُثشایي،اسائِهٌلفبًٍِاحذتزبسیساهلض 

هٌلفبًِ
الف.

سٍیِّبیحؼبثذاسیساًجیكاػیتبًذاسدحؼیبثذاسی37زويوههواي حسوابدازي ،تغييوس دز

بسآوزدهاي حسابدازي و اشتباهات،اًتخیبةٍاػویبنًوبییذ.اػیتبًذاسدحؼیبثذاسی،37
ػلؼلِهشاتتسٌّوَدّبیهؼتجشی ساتؼییيهیوٌذوِهذیشیتدسًجیَداػیتبًذاسد
لشاسهیدّذ .

حؼبثذاسیوِثٌَسهـخقثشاییهللنوبسثشدداسد،هَسدتَرِ
ثِگًَِایاسائِوٌذویِهشثیَى،لبثیل
ة  .اًالػبت،اصرولِسٍیِّبیحؼبثذاسی،سا 
اتىب،لبثلهمبیؼٍِلبثلفْنثبؿذ .
ح  .دسهَاسدیوِسػبیتالضاهبتخبكیاصاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیثشایثْجَددسن
اػتفبدُوٌٌذگبىكَستْبیهبلیاصتأحیشهؼبهالتخبف،ػبیشسٍیذادّبٍؿیشایي،
ثشٍهؼیتهبلیٍػولىشدهبلیٍاحذتزبسیوبفیًجبؿیذ،اًالػیبتثیـیتشیسا
افـبوٌذ .
. 16

ٍاحس تجاضی ًويتَاًس تىاضگیطی ضٍیِّای حؿاتساضی ًاهٌاؾة ضا تا افكای ضٍیِّای حؿداتساضی
اؾتفازُقسُ یا اظ عطیك تَنیف زض یاززاقتْای تَضیحي ثطاى وٌس.

. 17

زض قطایظ تؿیاض ًازض ،وِ هسیطیت تِ ایي ًتیجِ هي ضؾس وِ ضػایت یه العام اظ یه اؾدتاًساضز
حؿاتساضی ،آًمسض گوطاُوٌٌسُ اؾت وِ تدا ّدسف ندَضتْای هدالي ،هٌدسض زض هفواهين نظوسي
گصازشگسي هاليً ،اؾاظگاض اؾت ،اًحطاف ٍاحس تجاضی اظ آى العام ،تِ قیَُ تؼییيقدسُ زض تٌدس ،18
العاهي اؾت ،تِ قطط آًىِ همطضات هطتَط ،چٌیي اًحطافي ضا العاهي وٌس یا هاًغ آى ًكَز.

. 18

زض نَضت اًحطاف ٍاحس تجاضی عثك تٌس  ،17هَاضز ظیط تایس افكا قَز:
الف .ایٌىِ هسیطیت تِ ایي ًتیجِ ضؾیسُ اؾت وِ نَضتْای هاليٍ ،ضؼیت هالي ،ػولىطز هدالي
ٍ طیاًْای ًمسی ٍاحس تجاضی ضا تِ عَض هٌهفاًِ اضائِ هيوٌس؛
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ب  .ایٌىِ ٍاحس تجاضی ،تِ اؾتثٌای اًحطاف اظ یه العام ذال ْت زؾتیاتي تِ اضائِ هٌهدفاًِ،
اؾتاًساضزّای حؿاتساضی هطتَط ضا ضػایت وطزُ اؾت؛
ج  .ػٌَاى اؾتاًساضز حؿاتساضی وِ ٍاحس تجاضی اظ ضػایدت الدعام آى هٌحدطف قدسُ اؾدت،
هاّیت اًحطاف ،قاهل ًحَُ ػول حؿاتساضی همطض زض آى اؾتاًساضز ،زلیل ایٌىدِ چدطا زض
آى قطایظ آى ًحَُ ػول آًمسض گوطاُوٌٌسُ اؾت وِ تا ّسف نَضتْای هالي ،هٌسض زض
هفاهين نظسي گصازشگسي هاليً ،اؾاظگاض هيتاقس ٍ ًحَُ ػول حؿاتساضی اؾتفازُقسُ؛ ٍ
ت  .زض ّط یه اظ زٍضُّای اضائِ قسُ ،اثط هالي اًحطاف تط ّط یه اظ الالم نَضتْای هدالي تدا
فطو ضػایت العام اؾتاًساضز حؿاتساضی هطتَط.
. 19

چٌاًچِ ٍاحس تجاضی زض یىي اظ زٍضُّای لثل ،اظ العاهات یه اؾتاًساضز حؿاتساضی هٌحطف قسُ
تاقس ٍ آى اًحطاف تط هثالغ قٌاؾایيقسُ زض نَضتْای هالي زٍضُ اضی هؤثط تاقس ،تایس هدَاضز
تؼییيقسُ زض تٌس (18ج) ٍ (ت) ضا افكا وٌس.

 .13ثٌذ،19ثشایهخبنصهبًیوبسثشدداسدوِدسیىیاصدٍسُّبیلجلٍ،احذتزبسیاصیهالیضام
هٌذسددسیهاػتبًذاسدحؼبثذاسیثشایاًذاصُگیشیداساییْبیبثذّیْب،هٌحشفؿیذُثبؿیذٍ
ٍثذّیْبیؿٌبػبییؿیذُدسكیَستْبیهیبلیدٍسُ

آىاًحشاف،اًذاصُگیشیتغییشدسداساییْب
ربسیساتحتتأحیشلشاسدّذ .

. 21

زض قطایظ تؿیاض ًازض وِ هسیطیت ٍاحس تجاضی تِ ایي ًتیجِ هيضؾس وِ ضػایت یه العام اظ یه
اؾتاًساضز حؿاتساضی ،آًمسض گوطاُوٌٌسُ اؾت وِ تا ّدسف ندَضتْای هدالي زض هفواهين نظوسي
گصازشگسي هالي ًاؾاظگاض هيتاقس ،اها همطضات هطتَط ،اًحطاف اظ ایي العام ضا هٌغ هديوٌدسٍ ،احدس
تجاضی تایس تا حس هوىي ٌثِّای گوطاُوٌٌسُ هتهَض اظ ضػایت آى العام ضا تا افكای هدَاضز ظیدط
واّف زّس:
الف .ػٌَاى اؾتاًساضز حؿاتساضی هَضز ًظط ،هاّیت العام ٍ زلیل ایٌىِ چطا هدسیطیت تدِ ایدي
ًتیجِ ضؾیسُ اؾت وِ ضػایت آى العام آًمسض گوطاُوٌٌسُ اؾت وِ تا ّدسف ندَضتْای
هالي زض هفاهين نظسي گصازشگسي هالي ًاؾاظگاض اؾت؛ ٍ
ب  .زض ّط یه اظ زٍضُّای اضائِقسُ ،تؼسیالت الالهي اظ نَضتْای هالي وِ اظ ًظط هدسیطیت
تطای زؾتیاتي تِ اضائِ هٌهفاًِ ضطٍضی اؾت.

 .11ثِهٌظَسسػبیتثٌذّبی17تب،11یهللناصاًالػبت،صهیبًیثیبّیذفكیَستْبیهیبلی
ًبػبصگبسخَاّذثَدوِثًَِسكبدلبًِهؼشفهؼبهالت،ػبیشسٍیذادّبٍؿشایٌیًجبؿذویِ
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سهیسٍدثیبىوٌذٍدسًتیزیِثتَاًیذتلیویوبت
گًَِایهؼمَناًتظب 
ثِ 
هذػیثیبىآىاػتیب 
التلبدیاػتفبدُوٌٌذگبىكَستْبیهبلیساتحتتأحیشلشاسدّذ.هذیشیتثشایاسصییبثیاییي
هَهَعوِآیبسػبیتالضامخبفدسیهاػتبًذاسدحؼبثذاسی،آًمذسگوشاُوٌٌذُاػتوِثب
ّذفكَستْبیهبلیدسهفاهين نظسي گصازشگسي هوالي ًبػبصگبسثبؿذ،هَاسدصیشساهیَسدتَریِ
لشاسهیدّذ :

الف .دالیلػذمدػتیبثیثِّذفكَستْبیهبلیدسؿشایيخبف؛ٍ 
ة  .تفبٍتؿشایيٍاحذتزبسیثبؿشایيػبیشٍاحذّبیتزبسیوِآىالضامساسػبیت
هیوٌٌذ.اگشػبیشٍاحذّبیتزبسیدسؿشایيهـبثِآىالضامساسػبیتهییوٌٌیذ،
ایيفشملبثلسدٍرَدداسدوِسػبیتآىالیضامتَػیيٍاحیذتزیبسیآًمیذس
گوشاُوٌٌذًُیؼتوِثبّذفكَستْبیهبلیدسهفاهين نظسي گصازشگسي هوالي ًبػبصگبس
ثبؿذ .
تذايم فعالیت
. 23

هسیطیت زض ظهاى تْیِ نَضتْای هالي ،تایس تَاًایي ٍاحس تجاضی تطای ازاهدِ فؼالیدت ضا اضظیداتي
وٌسٍ .احس تجاضی تایس نَضتْای هالي ضا تط هثٌای تساٍم فؼالیت تْیِ وٌس ،هگدط ایٌىدِ هدسیطیت
لهس اًحالل ٍاحس تجاضی یا تَلف ػولیات ضا زاقتِ تاقس یا گعیٌِ ٍالدغتیٌاًدِ زیگدطی ًساقدتِ
تاقس .ظهاًي وِ هسیطیت زض اضظیاتیْای ذَز ،اظ ػسم اعویٌاى تااّویت زض اضتثاط تدا ضٍیدسازّا ٍ
قطایغي آگاُ اؾت وِ هوىي اؾت ًؿثت تِ تَاًایي تساٍم فؼالیت ٍاحس تجاضی ،تطزیس اؾاؾدي
ایجاز وٌسٍ ،احس تجاضی تایس ایي ػسم اعویٌاى ضا افكا وٌسٌّ .گاهي وِ ٍاحدس تجداضی ندَضتْای
هالي ضا تط هثٌای تساٍم فؼالیت تْیِ ًويوٌس ،تایس ایي ٍالؼیت ضا ّوطاُ تا هثٌای تْیدِ ندَضتْای
هالي ٍ زالیل ػسم تساٍم فؼالیت ٍاحس تجاضی ،افكا وٌس.

 .17هذیشیتثشایاسصیبثیهٌبػتثَدىفشمتذاٍمفؼبلیت،توبماًالػیبتدسدػیتشعدسثیبسُ
دسًظشهیگییشد.

حذاللدٍاصدُهبُآیٌذُپغاصپبیبىدٍسُگضاسؿگشیًٍِ،هحذٍدثِآى،سا
هیضاىثشسػیایياًالػبت،ثٍِالؼیتْبیهشثَىثِّشهَسدثؼتگیداسد.دسهَاسدیوٍِاحذ
تزبسیػبثمِػولیبتػَدآٍسٍدػتشػیآػبىثِهٌبثغهبلیداؿتِثبؿذ،هوىياػتثیذٍى
تزضیٍِتحلیلتفلیلیثِایيًتیزِثشػذوِحؼبثذاسیثشهجٌبیتذاٍمفؼبلیتهٌبػتاػت.
دسػبیشهَاسد،هذیشیتثشایلبًغؿذىًؼجتثِهٌبػتثَدىهجٌبیتیذاٍمفؼبلییت،هوىیي
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اػتًیبصثِثشسػیًیفگؼتشدُایاصػَاهلهشثَىثِػیَدآٍسیریبسیٍهیَسداًتظیبس،
رذٍنصهبًجٌذیپشداختثذّیْبٍهٌبثغثبلمَُربیگضیيتأهیيهبلیداؿتِثبؿذ .
مبىای تعُذی حسابذاری
. 25

ٍاحس تجاضی تایس نَضتْای هالي ذَز ضا ،تِ اؾتثٌای اعالػات طیاًْای ًمسی ،تدط هثٌدای تؼْدسی
تْیِ وٌس.

ٍ .12احذتزبسیٌّگبماػتفبدُاصهجٌبیتؼْذیحؼبثذاسی،الالهیساثِػٌیَاىداساییی،ثیذّی،
حمَقهبلىبًِ،دسآهذٍّضیٌِ(ػٌبكشكَستْبیهیبلی)ؿٌبػیبییهییوٌیذویِتؼیبسیفٍ
هؼیبسّبیؿٌبختآىػٌبكشًجكهفاهين نظسي گصازشگسي هالي احشاصؿذُثبؿذ .
اَمیت ي تجمیع
ٍ . 27احس تجاضی تایس ّط عثمِ تااّویت اظ الالم هكاتِ ضا تِ عَض ساگاًِ اضائِ وٌسٍ .احس تجاضی تایس
الالهي ضا وِ هاّیت یا واضوطز هكاتِ ًساضًس ،تِ عَض ساگاًِ اضائِ وٌس هگدط آًىدِ ایدي الدالم
تياّویت تاقٌس.

 .18كَستْبیهبلیً،تیزِپشداصؽتؼذادصیبدیاصهؼبهالتیبػبیشسٍییذادّبییاػیتویِثیش
اػبعهبّیتیبوبسوشد،دسًجمبتیتزوییغهییؿیَد.آخیشیيهشحلیِاصفشایٌیذتزوییغٍ
ثٌذیؿذُایاػتوِالالماكلیكیَستْبیهیبلیسا


اًالػبتفـشدًٍُجمِ
ًجمِثٌذی،اسائِ
تـىیلهیدّذ.اگشیهللناكلیثِتٌْبییثباّویتًجبؿذ،ثبالالمدیگشدسهیتيكیَستْبی

هبلییبیبدداؿتْبیتَهیحیتزویغهیؿَد.اگشاّویتییهللینآًمیذسًجبؿیذویِاسائیِ
رذاگبًِآىسادسكیَستْبیهیبلیتَرییِوٌیذ،هوىیياػیتافـیبیرذاگبًیِآىسادس
یبدداؿتْبیتَهیحیتَریِپزیشًوبیذ.

ٌّ .19گبمثىبسگیشیایياػتبًذاسدٍػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیٍ،احذتزبسیثبیذثبدسًظیش
گشفتيتوبمٍالؼیتْبٍؿشایيهَرَد،دسثبسًُحَُتزویغاًالػبتدسكَستْبیهبلی،ؿیبهل
یبدداؿتْبیتَهیحی،تلوینگیشیوٌذٍ.احذتزبسیًجبیذثبپٌْبىوشدىاًالػبتثباّوییت
دسهیبىاًالػبتثیاّویتیبثبتزویغالالمثباّویتیوِهبّیتٍوبسوشدهتفبٍتداسًیذ،اص
لبثلیتدسنكَستْبیهبلیثىبّذ .
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 .33ثشخیاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیهـخقهیوٌٌذوذاماًالػبتدسكیَستْبیهیبلی،ؿیبهل
یبدداؿتْبیتَهیحیاسائِؿیَدٍ.احیذتزیبسیدسكیَستیثبییذاًالػیبتالضاهییًجیك
اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیساافـبوٌذوِآىاًالػبتثباّویتثبؿذ.اییيهَهیَع،حتییدس
هَاسدیوِاػتبًذاسدحؼبثذاسیحبٍیفْشػتیاصالضاهبتخبفثبؿذیبحذاللالضاهیبتسا
تؼییيوٌذ،هلذاقداسدّ.وچٌیي،دسهَاسدیوِسػبیتالضاهیبتخبكییاصاػیتبًذاسدّبی
حؼبثذاسیثشایدسناػتفبدُوٌٌذگبىكَستْبیهبلیاصتأحیشهؼبهالتخبف،ػبیشسٍیذادّب
ٍؿشایيثشٍهؼیتهبلیٍػولىشدهبلیٍاحذتزبسیوبفیًجبؿذٍ،احذتزبسیثبیذافـبی
هَاسدثیـتشساهَسدتَرِلشاسدّذ .
تُاتز
. 31

ٍاحس تجاضی ًثایس زاضاییْا ٍ تسّیْا یا زضآهسّا ٍ ّعیٌِّا ضا تْداتط وٌدس ،هگدط ایٌىدِ زض یىدي اظ
اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ،تْاتط آًْا العاهي یا هجاظ قسُ تاقس.

داساییْبٍثذّیْبٍ،دسآهذّبٍّضیٌِّبسارذاگبًِگیضاسؽهییوٌیذ.تْیبتشدس

ٍ .31احذتزبسی
كَستػَدٍصیبى،كَستػَدٍصیبىربهغیبكَستٍهیؼیتهیبلی،هَریتویبّؾ
وٌٌذگبىاصهؼبهالتاًزبمؿیذُ،ػیبیشسٍییذادّبٍؿیشایيٍاسصییبثی

تَاًبییدسناػتفبدُ
رشیبًْبیًمذیآتیٍاحذتزبسیهیؿَد،ثِاػتخٌبیهَاسدیوِتْبتش،هحتیَایهؼبهلیِییب
سٍیذادیدیگشساهٌؼىغهیوٌذ.اًذاصُگیشیداساییْبپغاصوؼشالالموبٌّذُاسصؽیثیشای
هخبن،رخیشُوبّؾاسصؽهَرَدیْبٍرخیشُهٌبلجیبتهـیىَنالَكیَن،تْیبتشهحؼیَة
ًویؿَد .

 .33اػتبًذاسدحؼبثذاسی3دزآهد ػولياتي،دسآهذػولیبتیساتؼشیفهیوٌذٍٍاحذتزبسیساهلضم
هیًوبیذدسآهذساثِاسصؽهٌلفبًِهبثِاصایدسیبفتییبدسیبفتٌیثباحتؼبةّشگًَِتخفییف
گیشیوٌذٍ.احیذتزیبسیدسسٍانفؼبلیتْیبیػیبدی


تزبسیٍتخفیفهمذاسیاػٌبییاًذاصُ
خَدهؼبهالتدیگشیاًزبمهیدّذوِدسآهذػولیبتیایزبدًویوٌیذ،اهیبّویشاُثیباًزیبم
ًتبیذایيگًَِهؼیبهالتسا

فؼبلیتْبیاكلیهَلذدسآهذػولیبتی،اًزبمهیؿَدٍ.احذتزبسی
ثبتْبتشدسآهذّبٍّضیٌِّبیهشثَىًبؿیاصآىهؼبهالتاسائِهیوٌذ،ثِؿشىآًىِایيًحَُ
اسائًِ،ـبىدٌّذُهحتَایهؼبهلِیبسٍیذادیدیگشثبؿذ.ثشایهخبن :
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الفٍ .احذتزیبسی ،ػیَدٍصییبىحبكیلاصٍاگیزاسیداساییْیبیغیشریبسی،هبًٌیذ
ػشهبیِگزاسیْبٍداساییْبیػولیبتیسااصًشیكوؼشًوَدىهجلغدفتیشیداسایییٍ
هیوٌذ؛ٍ 
ّضیٌِّبیفشٍؽهشثَىاصػَایذٍاگزاسیداساییاسائِ 

ة ٍ .احذتزبسیهوىياػتهخبسدهشتجيثبرخبیشؿٌبػیبییؿیذًُجیكاػیتبًذاسد
حؼبثذاسی7ذخايس ،بدهيهاي احتوالي و دازاييهاي احتوواليوِثشاػبعتَافكلیشاسدادیثیب
اؿخبفحبلج(ثشایهخبن،هوبًتًبهِ)تؼَیِ هیؿَد ساثیبپشداختْیبیؿیخق
حبلجتْبتشوٌذ .
گشٍّیاصهؼبهالتهـبثِ،ثشایهخبن،ػیَدّبٍ

 .37افضٍىثشایيٍ،احذتزبسیػَدّبٍصیبًْبی
صیبًْبیتؼؼیشاسصساثِكَستخبلقاسائِهیوٌذ.ثبٍرَدایي،چٌبًچِایيػَدّبٍصیبًْب
رذاگبًِاسائِهیوٌذ .

ثباّویتثبؿذٍ،احذتزبسیآًْبساثٌَس
تىايب گشارشگزی
ٍ . 35احس تجاضی تایس هجوَػِ واهل نَضتْای هالي (قداهل اعالػدات همایؿدِای) ضا حدسالل تغدَض
ؾاالًِ اضائِ وٌس .ظهاًي وِ ٍاحس تجاضی پایاى زٍضُ گعاضقگطی ذَز ضا تغییط هيزّس ٍ نَضتْای
هالي ضا تطای زٍضُای عَالًيتط یا وَتاّتط اظ یىؿال اضائِ هيوٌدس ،تایدس افدعٍى تدط زٍضُ تحدت
پَقف نَضتْای هالي ،هَاضز ظیط ضا افكا وٌس:
الف .زلیل اؾتفازُ اظ زٍضُ عَالًيتط یا وَتاّتط؛ ٍ
ب  .ایي ٍالؼیت وِ هثالغ اضائِقسُ زض نَضتْای هالي ،تِ عَض واهل لاتل همایؿِ ًیؿتٌس.
اطالعات مقایسٍای
حداقل اطالعات مقايسهاي
ٍ . 36احس تجاضی تایس اعالػات همایؿِ ای زٍضُ لثل ضا تطای توام هثالغ گدعاضـقدسُ زض ندَضتْای
هالي زٍضُ اضی اضائِ وٌس ،هگط زض هَاضزی وِ اؾتاًساضزّای حؿاتساضیً ،حَُ ػودل زیگدطی ضا
هجاظ یا العاهي وطزُ تاقسٍ .احس تجاضی زض نَضتي تایس اعالػات همایؿِای هطتَط تِ اعالػدات
تكطیحي ٍ تَضیحي ضا افكا وٌس وِ تطای زضن نَضتْای هالي زٍضُ اضی هطتَط تاقس.
ٍ . 37احس تجاضی تایس ،حسالل ،زٍ نَضت ٍضؼیت هالي ،زٍ نَضت ؾَز ٍ ظیاى ،زٍ ندَضت ؾدَز ٍ
ظیاى اهغ ،زٍ نَضت طیاًْای ًمسی ٍ زٍ نَضت تغییدطات زض حمدَق هالىاًدِ ٍ ،یاززاقدتْای
تَضیحي هطتَط ضا اضائِ ًوایس.
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 .38دسثشخیهَاسد،اًالػبتتـشیحیاسائِؿذُدسكَستْبیهیبلیدٍسُ(ّیبی)لجیل،دسدٍسُ
ربسیّوچٌبىهشثَىتلمیهیؿَد.ثشایهخبنٍ،احذتزبسیرضئیبتیهدػَایحمَلیویِ
ًتیزِآىدسپبیبىدٍسُلجلًبهؼلَمثَدٌٍَُّصّنحلًـذُاػتسادسدٍسُریبسیافـیب
هیوٌذ.هوىياػتاػتفبدُوٌٌذگبى،اصافـبیاًالػبتدسثبسُایٌىِدسپبیبىدٍسُلجلػیذم
اًویٌبىٍرَدداؿتٍِاصافـبیاًالػبتدسثیبسُگبهْیبییویًِییدٍسُثیشایسفیغاییي
ػذماًویٌبىثشداؿتِؿذُاػت،هٌتفغؿًَذ .

تغییز در رويه حسابداري ،تجديد ارائه با تسزي به گذشته يا تجديد طبقهبندي
. 39

ٍاحس تجاضی زض نَضتي تایس ػالٍُ تط حسالل نَضتْای هالي همایؿِای همطض زض تٌس  ،37ؾَهیي
نَضت ٍضؼیت هالي ضا تِ تاضید اتتسای زٍضُ لثل اضائِ وٌس وِ:
الف .یه ضٍیِ حؿاتساضی ضا تا تؿطی تِ گصقتِ تىاض گیطز ،الالهي اظ نَضتْای هالي ضا تا تؿطی
تِ گصقتِ تجسیس اضائِ ًوایس یا الالهي زض نَضتْای هالي ضا تجسیس عثمِتٌسی وٌس؛ ٍ
ب  .تىاضگیطی ضٍیِ حؿاتساضی تا تؿطی تِ گصقتِ ،تجسیس اضائِ تا تؿطی تِ گصقتِ یا تجسیس
عثمِتٌسی ،اثط تااّویتي تط اعالػات هٌسض زض نَضت ٍضؼیت هالي زض اتتسای زٍضُ لثل،
زاقتِ تاقس.

 .73دسؿشایيتَكیفؿذُدسثٌذٍ،39احذتزبسیثبیذػِكَستٍهؼیتهبلیثِتبسیخْیبی
صیشاسائِوٌذ :
الف .پبیبىدٍسُربسی؛ 
ة .پبیبىدٍسُلجل؛ٍ 
ح .اثتذایدٍسُلجل .
ّ .71شگبٍُاحذتزبسیً،جكثٌذ،39هلضمثِاسائِكَستٍهؼیتهبلیثِتبسیخاثتذایدٍسُلجیل
ثبؿذ،ثبیذاًالػبتهمشسدسثٌذّبی71تبٍ72اػتبًذاسدحؼبثذاسی37سااسائِوٌذ.اهبًییبصی
ثِاسائِیبدداؿتْبیتَهیحیهشثَىثِكَستٍهؼیتهبلیثِتبسیخاثتذایدٍسُلجلً،یؼت .
. 42

چٌاًچِ ٍاحس تجاضی ،اضائِ یا عثمِتٌسی الالم ضا زض نَضتْای هالي تغییط زّس ،هثالغ همایؿِای ًیع
تایس تجسیس عثمِتٌسی قَز ،هگط ایٌىِ تجسیس عثمِتٌسی غیطػولي تاقدسٌّ .گداهي ودِ ٍاحدس
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تجاضی هثالغ همایؿِای ضا تجسیس عثمِتٌسی هيوٌس ،هَاضز ظیط ،اظ ولِ تِ تداضید اتتدسای زٍضُ
لثل ،تایس افكا قَز:
الف  .هاّیت تجسیس عثمِتٌسی؛
ب  .هثلغ ّط للن یا ّط عثمِ اظ الالم وِ تجسیس عثمِتٌسی هيقَز؛ ٍ
ج  .زلیل تجسیس عثمِتٌسی.
. 43

ٌّگاهي وِ تجسیس عثمِتٌسی هثالغ همایؿِای غیطػولي تاقسٍ ،احس تجاضی تایدس هدَاضز ظیدط ضا
افكا وٌس:
الف  .زلیل ػسم تجسیس عثمِتٌسی آى هثالغ؛ ٍ
ب  .هاّیت تؼسیالتي وِ زض نَضت تجسیس عثمِتٌسی هثالغ ،اًجام هيقس.

 .77افضایؾلبثلیتهمبیؼِثیيدٍسُایاًالػبت،ثٍِییظُثیبایزیبداهىیبىاسصییبثیسًٍیذّبدس
اًالػبتهبلیثشایهمبكذپیؾثیٌی،ثِاػتفبدُوٌٌذگبىدستلوینگیشیْبیالتلیبدیوویه
دٍسُخبكییدس
شخیؿشایي،تزذیذًجمِثٌذیاًالػبتهمبیؼیِایهشثیَىثیِ 

هیوٌذ.دسث
گزؿتِثِهٌظَسلبثلیتهمبیؼِثبدٍسُربسی،غیشػولیاػت.ثشایهخبن،هوىياػتٍاحیذ
تزبسیدسدٍسُ(ّبی)لجل،دادُّبساثِگًَِایروغآٍسیًىشدُثبؿذوِتزذیذًجمیِثٌیذی
اهىبىپزیشگشددٍهوىياػتتْیِهزذداًالػبتغیشػولیثبؿذ .
 .72اػتبًذاسدحؼبثذاسی،37تؼذیالتالضاهییدساًالػیبتهمبیؼیِایٌّگیبمتغیییشدسسٍییِ
تَػيٍاحذتزبسیساتؼییيهیوٌذ .

حؼبثذاسییباكالحاؿتجبُ
ثبات ريیٍ در ارائٍ
. 46

ٍاحس تجاضی ًثایس اضائِ ٍ عثمِتٌسی الالم هٌسض زض نَضتْای هالي ضا اظ زٍضُای تِ زٍضُ زیگدط
تغییط زّس ،هگط آًىِ:
الف .زض پي تغییط ػوسُ هاّیت ػولیات ٍاحس تجاضی یا تطضؾي نَضتْای هالي آى ،هٌاؾدةتدط
تَزى ًحَُ زیگطی اظ اضائِ ٍ عثمِتٌسی ،تا تَ ِ تِ هؼیاضّای اًتراب ٍ تىاضگیطی ضٍیِّای
حؿاتساضی عثك اؾتاًساضز حؿاتساضی ٍ ،34اضح تاقس؛ یا
ب  .یىي اظ اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ،تغییط زض اضائِ ضا العاهي وٌس.
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 .77ثشایهخبن،تحلیلیبٍاگزاسیػوذُیبثشسػیاسائیِكیَستْبیهیبلی،هوىیياػیتاسائیِ
كَستْبیهبلیثِگًَِایهتفبٍتساایزبةوٌذ.ثشایآًىِلبثلیتهمبیؼِهخیذٍؽًـیَد،
ٍاحذتزبسیتٌْبٌّگبهیاسائِكَستْبیهیبلیساتغیییشهییدّیذویِاسائیِرذییذ،ثیشای
وٌٌذگبىكَستْبیهبلی،اًالػبتلبثلاتىبٍهشثَىتشیفشاّنوٌذٍتیذاٍمػیبختبس

اػتفبدُ
تزذیذًظشؿذُهحتولثبؿذٌّ.گبماػوبنچٌیيتغییشاتیدساسائیٍِ،احیذتزیبسیاًالػیبت
هیوٌذ .
ًجمِثٌذی 
همبیؼِایساًجكثٌذّبی،73ٍ71تزذیذ 

ساختار ي محتًا
مقذمٍ

كَستػَدٍصیبى،كَستػیَد

 .78ایياػتبًذاسد،افـبّبیخبفدسكَستٍهؼیتهبلی،
ٍصیبىربهغ،كَستتغییشاتدسحمَقهبلىبًٍِّوچٌیيافـبیػبیشالالماكیلیدساییي
هیًوبیذ.اػتبًذاسدحؼبثذاسی1صووزت جسيانهواي
كَستْبیبدسیبدداؿتْبیتَهیحیساالضاهی 

،الضاهبتاسائِاًالػبترشیبًْبیًمذیساتؼییيهیوٌذ .

نقدي
 .79ثشخیهَالغٍ،اطُ«افـب»دسایياػتبًذاسد،ثبهفَْهیگؼیتشدُاػیتفبدُؿیذُاػیتٍالیالم
ؿذُدسكَستْبیهبلیسادسثشهیگیشد.ثشخیهَاسدافـبًییضًجیكػیبیشاػیتبًذاسدّبی


اسائِ
حؼبثذاسیالضاهیهیؿَد.ثِرضهَاسدیوِدساییياػیتبًذاسدییبدسػیبیشاػیتبًذاسدّبی
ایيگًَِافـبّبهیتَاًذدسكَستْبیهیبلیاًزیبم
حؼبثذاسی،خالفآىتلشیحؿذُثبؿذ ،
ؿَد .
تشخیص صًرتُای مالی
. 50

نَضتْای هالي تایس تِ ٍضَح اظ ؾایط اعالػاتي وِ ّوطاُ آى زض یه هجوَػِ اًتكداض هديیاتدس،
لاتل تكریم ٍ هتوایع تاقس.

 .21اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیفميدسهَسدكیَستْبیهیبلیویبسثشدداسدٍلضٍهیبًثیشایػیبیش
اًالػبتاسائِؿذُدسگضاسؽػبالًِ،اًالػبتاسائِؿذُثًِْبدّبیًظبستییبػبیشگضاسؿیْب
وبسثشدًذاسد.ثٌبثشایي،ثشایاػتفبدُوٌٌذگبىاّویتداسدوِثتَاًٌذاًالػبتتْییِؿیذًُجیك
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اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیسااصػبیشاًالػبتیوِهیتَاًذثشایآًْبهفیذثبؿذاهبهـیوَنآى
الضاهبتًیؼت،تویضدٌّذ .
. 52

ٍاحس تجاضی تایس ّط یه اظ نَضتْای هالي ٍ یاززاقتْای تَضیحي ضا تدِ ٍضدَح هكدرم وٌدس.
افعٍى تط ایيٍ ،احس تجاضی تایس اعالػات ظیط ضا تِگًَِای تاضظ هٌؼىؽ وٌدس ٍ زض ندَضت لدعٍم
تطای لاتل فْن تَزى اعالػات اضائِقسُ ،آى ضا تىطاض ًوایس:
الفً .ام ٍاحس گعاضقگط یا ؾایط قٌاؾِّای َّیت ٍ ّطگًَِ تغییط زض آى اعالػات ًؿدثت تدِ
زٍضُ لثل؛
ب  .ایٌىِ نَضتْای هالي ،هطتَط تِ یه ٍاحس تجاضی یا گطٍُ ٍاحسّای تجاضی اؾت؛
ج  .تاضید پایاى زٍضُ گعاضقگطی یا زٍضُ تحت پَقف هجوَػِ نَضتْای هالي ٍ یاززاقتْای
تَضیحي؛
ت ٍ .احس پَل گعاضقگطی ،عثك تؼطیف اؾتاًساضز حؿاتساضی 16؛ ٍ
ث  .ؾغح گطز وطزى هثالغ هٌسض زض نَضتْای هالي.

ٍ .23احذتزبسیثباسائِػٌبٍیيهٌبػتثشایكفحبت،كَستْبیهبلی،یبدداؿیتْبیتَهییحی،
ػتًَْبًٍظبیشآى،الضاهبتثٌذ21ساسػبیتهیوٌذ.تؼییيثْتشیيًحَُاسائِچٌیياًالػبتی،
هؼتلضملوبٍتاػت.ثشایهخبن،چٌبًچیٍِاحیذتزیبسیكیَستْبیهیبلیساثیِكیَست
الىتشًٍیىیاسائِوٌذ،هوىياػتدسهَاسدی،اصكفحبترذاگبًیِاػیتفبدًُـیَد؛دساییي
كَستٍ،احذتزبسیثشایاًویٌبىاصلبثلفْنثَدىاًالػبتهٌیذسددسكیَستْبیهیبلی،
اسائِهیوٌذ .

هَاسدثبالسا
ٍ .27احذتزبسیاغلتثباسائِاًالػبتثشحؼتّیضاسییبهیلییَىٍاحیذپیَن،لبثلییتفْین
كَستْبیهبلیساافضایؾهیدّذ.ایيًحَُػول،تبربییلبثیلپیزیشؽاػیتویٍِاحیذ
تزبسی،ػٌحگشدوشدىساافـبوٌذٍهٌزشثِحزفاًالػبتثباّویتًـَد .
صًرت يضعیت مالی
اطالعات قابل ارائٍ در صًرت يضعیت مالی
 . 55نَضت ٍضؼیت هالي تایس حسالل قاهل الالم انلي ًكاىزٌّسُ هثالغ ظیط تاقس:
الف .زاضاییْای ثاتت هكَْز؛
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ب  .ؾطهایِگصاضی زض اهالن؛
ج  .زاضاییْای ًاهكَْز؛
ت  .زاضاییْای هالي (تِ ع هثالغ هٌسض زض لؿوتْای (ث)( ،ح) ٍ (ز))؛
ث  .ؾطهایِگصاضیّایي وِ حؿاتساضی آًْا تِ ضٍـ اضظـ ٍیػُ اًجام قسُ اؾت؛
 .زاضاییْای ظیؿتي؛
چ  .هَ َزیْا؛
ح  .زضیافتٌيّای تجاضی ٍ ؾایط زضیافتٌيّا؛
خ .

ؾفاضقات ٍ پیفپطزاذتْا؛

ز ً .مس ٍ هؼازلْای ًمس؛
ش  .هجوَع زاضاییْایي وِ عثك اؾتاًساضز حؿداتساضی  31دازاييهواي غيسجوازي نگهودازيشوده بوساي
فسوش و ػوليات هتوقفشوده ،تِ ػٌَاى ًگْساضیقسُ تطای فطٍـ عثمِتٌسی قسُ اؾت ٍ
زاضاییْای لطاضگطفتِ زض هجوَػِ ٍاحس وِ عثك ّواى اؾتاًساضز تِ ػٌَاى ًگْساضیقدسُ
تطای فطٍـ عثمِتٌسی قسُ اؾت؛
ض

 .پطزاذتٌيّای تجاضی ٍ ؾایط پطزاذتٌيّا؛

ظ

 .شذایط؛

غ

 .تسّیْای هالي (تِ ع هثالغ هٌسض زض لؿوتْای (ض) ٍ (ظ))؛

ؼ  .تسّیْا ٍ زاضاییْای هالیات اضی ،عثك تؼطیف اؾتاًساضز حؿاتساضی  35هاليات بس دزآهد؛
ـ  .تسّیْای هالیات اًتمالي ٍ زاضاییْای هالیات اًتمالي عثك تؼطیف اؾتاًساضز حؿاتساضی 35؛
ل  .پیفزضیافتْا؛
و  .تسّیْای هجوَػِ ٍاحس وِ عثك اؾتاًساضز حؿاتساضی  ،31تِ ػٌَاى ًگْساضیقدسُ تدطای
فطٍـ عثمِتٌسی قسُ اؾت؛
ط  .هٌافغ فالس حك وٌتطل ،اضائِقسُ زض ترف حمَق هالىاًِ؛ ٍ
ػ  .ؾطهایِ ٍ اًسٍذتِّای لاتل اًتؿاب تِ هالىاى ٍاحس تجاضی انلي.
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 . 56اگط اضائِ الالم انلي زیگط (اظ ولِ اظ عطیك تفىیه الالم اندلي هٌدسض زض تٌدس  ،)55ػٌداٍیي ٍ
وؼْای فطػي زیگط تطای زضن ٍضؼیت هالي ٍاحس تجاضی ،هطتَط تاقسٍ ،احس تجاضی تایس آًْا ضا
زض نَضت ٍضؼیت هالي اضائِ وٌس.

ّ .27شگبٍُاحذتزبسیًجكثٌذ،22روؼْبیفشػیاسائِوٌذ،ایيروؼْبیفشػیثبیذ :
الف .ؿبهلالالماكلیثبؿذوِارضایآىً،جكاػیتبًذاسدّبیحؼیبثذاسیؿٌبػیبییٍ
یؿَد؛ 
اًذاصُگیشیه 

ة .ثِگًَِایاسائًٍِبهگزاسیؿَدوِالالماكلیهشثَىثِآى،سٍؿيٍلبثیلدسن
ثبؿذ؛ 
،دسدٍسُّبیهختلفیىٌَاختثبؿذ؛ٍ 

حً .جكثٌذ72
تً .ؼجتثِروؼْبیفشػیٍروؼْبیولالضامؿذُدساػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیثشای
نتشرلَُدادًُـَد .
كَستٍهؼیتهبلی،هْ 
 . 58چٌاًچِ ٍاحس تجاضی ،زاضاییْا ٍ تسّیْا ضا زض نَضت ٍضؼیت هالي تِ اضی ٍ غیط اضی عثمِتٌسی
وٌس ،تایس زاضاییْای (تسّیْای) هالیات اًتمالي ضا تِ ػٌَاى زاضایي (تسّي) غیط اضی تلمي وٌس.

 .29ایياػتبًذاسدتشتیتیبؿىلخبكیثشایاسائِالالمتَػيٍاحذتزبسیتزَیضًویوٌذ.ثٌیذ
،22تٌْبالالهیسافْشػتهیوٌذوِهبّیتیبوبسوشدآًْبثِاًذاصُایهتفبٍتاػتوِاسائِ
هیوٌذ.افضٍىثشایي :
رذاگبًِدسكَستٍهؼیتهبلیساتَریِ 

ایاصالالمهـبثِثِگًَیِایثبؿیذ


اگشاًذاصُ،هبّیتیبوبسوشدیهللنیبهزوَػِ
الف .
وِاسائِرذاگبًِآىثشایدسنٍهؼیتهبلیٍاحذتزبسی،هشثَىثبؿیذ،آىللین
دسصهشُالالماكلیلشاسهیگیشد؛ٍ 

ة  .ػٌبٍیي هَسداػتفبدُیبتشتیتاسائِالالمیبهزوَػِایاصالالمهـبثِ،هوىياػت
ثِدلیلهبّیتٍاحذتزبسیٍهؼبهالتآىاكالحؿَدتباًالػبتیهشثیَىثیشای
دسنٍهؼیتهبلیفشاّنوٌذ .ثشایهخبن،هوىياػتیههؤػؼِهبلی،ػٌَاًْبی
ثبالساثشایفشاّنوشدىاًالػبتهشثَىدسثبسُػولیبتهؤػؼِهبلی،تغییشدّذ .
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هَاسدصیشسااسصیبثیهیوٌذ :

ٍاحذتزبسی،ثشایلوبٍترْتاسائِرذاگبًِالالمدیگش،

 .23
الف .هبّیتًٍمذؿًَذگیداساییْب؛ 
ة .وبسوشدداساییْبدسٍاحذتزبسی؛ٍ 
ح .هجبلغ،هبّیتٍصهبًجٌذیثذّیْب .
 .21اػتفبدُاصهجبًیاًذاصُگیشیهتفبٍتثشایًجمبتهختلیفداساییْیبً،ـیبىدٌّیذُهبّییتییب
وبسوشدهتفبٍتآًْباػتٍثٌبثشایيٍ،احذتزبسیآًْبساثِػٌَاىالالماكلیرذاگبًِاسائیِ
هیوٌذ.ثشایهخبنً،جكاػتبًذاسدحؼبثذاسیً،11جمبتهختلفداساییْیبیحبثیتهـیَْدسا
هیتَاىثِثْبیتوبمؿذُیبهجبلغتزذیذاسصیبثیؿذُ،اسائِوشد .

تفکیک اقالم بٍ جاری ي غیزجاری
. 62

ٍاحس تجاضی تایس زاضاییْای اضی ٍ غیط اضی ٍ ،تسّیْای اضی ٍ غیط اضی ضا عثك تٌسّای  68تدا
 ،78زض عثمات ساگاًِ زض نَضت ٍضؼیت هالي اضائِ وٌس ،هگط زض هَاضزی وِ اضائدِ تدط هثٌدای
ًمسقًَسگي ،اعالػات لاتل اتىا ٍ هطتَطتط فطاّن آٍضز .زض نَضت تىاضگیطی ایي اؾدتثٌاٍ ،احدس
تجاضی تایس توام زاضاییْا ٍ تسّیْا ضا تِ تطتیة ًمسقًَسگي اضائِ وٌس.

 . 63نطف ًظط اظ ضٍـ اضائِ اًترابقسٍُ ،احس تجاضی تایس هثلغي ضا ودِ اًتظداض هديضٍز زض هدستي
تیف اظ زٍاظزُ هاُ تاظیافت یا تؿَیِ قَز ،تطای ّط یه اظ الالم انلي زاضایي ٍ تسّي ودِ هثلدغ
آًْا تطویة هثالغ ظیط اؾت ،افكا وٌس:
الف .هثالغي وِ اًتظاض هيضٍز عي هست حساوثط زٍاظزُ هاُ پؽ اظ زٍضُ گعاضقگطی ،تاظیافت
یا تؿَیِ قَز؛ ٍ
ب  .هثالغي وِ اًتظاض هيضٍز زض هستي تیف اظ زٍاظزُ هاُ پؽ اظ زٍضُ گعاضقگطی تاظیافت یا
تؿَیِ قَز.

 .27چٌبًچٍِاحذتزبسی،وبالّبیبخذهبتیسادسیهچشخِػولیبتیثٍِهَحلبثیلتـیخیق،
ػشهِوٌذً،جمِثٌذیرذاگبًِداساییْبٍثذّیْبیربسیٍغیشریبسیدسكیَستٍهیؼیت

هبلی،ثبهتوبیضوشدىخبلقداساییْبییوِثِػٌَاىػشهبیِدسگیشدؽ،ثیًِیَسهؼیتوشدس
رشیبىاػت،اصخبلقداساییْبییوِدسػولیبتثلٌذهذتٍاحذتزبسیاػیتفبدُهییؿیَد،
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داساییْبییوِاًتظبسهیسٍددسچشخیِ

اًالػبتهفیذفشاّنهیوٌذّ.وچٌیيدسایيسٍیىشد،
ػولیبتیربسیثًِمذتجذیلؿًَذٍثذّیْبییوِلشاساػتدسّوبىدٍسُػشسػییذؿیًَذ،
ثشرؼتِهیؿَد .

 .22دسثشخیٍاحذّبیتزبسیً،ظیشهؤػؼیِّیبیهیبلی،اسائیِداساییْیبٍثیذّیْبثیِتشتییت
ًمذؿًَذگی،اػناصكؼَدییبًضٍلی،اًالػبتلبثلاتىبٍهشثَىتشدسهمبیؼِثباسائِربسی
ٍغیشربسیفشاّنهیوٌذ،صیشاٍاحذتزبسیوبالّبیبخذهبتسادسیهچشخِػولییبتیثیِ
ًویوٌذ .
ٍهَحلبثلتـخیق،ػشهِ 
ٍ .22احذتزبسیدسثىبسگیشیثٌذ،21هزبصاػتثشخیداساییْبٍثذّیْبیخیَدساثیشاػیبع
ًجمِثٌذیربسیٍغیشربسیٍثشخیدیگشساثِتشتیتًمذؿًَذگیاسائیِوٌیذ،هـیشٍىثیش
ایٌىِایياًالػبتلبثلاتىبٍهشثَىتشثبؿذٌّ.گبهیوٍِاحذتزبسیػولیبتهتٌَػیداسد،
هوىياػتهجٌبیتشویجیثشایاسائِهَسدًیبصثبؿذ .
 .27ثشایاسصیبثیًمذؿًَذگیٍتَاىپشداخیتثیذّیْبیٍاحیذتزیبسی،اًالػیبتهشثیَىثیِ
تبسیخْبیهَسداًتظبستجذیلداساییْبثًِمذٍتؼَیِثذّیْب،هفیذاػتّ.وچٌیي،كشفًظشاص
ایٌىِداساییْبٍثذّیْبثِربسیٍغیشربسیًجمِثٌذیؿذُثبؿٌذ،اًالػبتهشثَىثِتیبسیخ
هَسداًتظبسثبصیبفتداساییْبیغیشپَلیهبًٌذهَرَدیْبٍتبسیخهَسداًتظبستؼیَیِثیذّیْبیی
هبًٌذرخبیشهفیذاػت.ثشایهخبنٍ،احذتزبسیهجلغهَرَدیْبییساویِاًتظیبسهییسٍددس
ثیؾاصدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیثبصیبفتؿَد،افـبهیوٌذ .

هذتی
داراییُای جاری
ٍ . 68احس تجاضی ٌّگاهي تایس یه زاضایي ضا تِ ػٌَاى اضی عثمِتٌسی وٌس وِ:
الف .اًتظاض زاقتِ تاقس زض چطذِ ػولیاتي ػازی ،زاضایي تِ ًمس تثسیل قَز یا لهس فطٍـ یدا
ههطف آى ضا زاقتِ تاقس؛
ب  .زاضایي ضا اؾاؾاً تا ّسف هثازلِ ًگْساضی وٌس؛
ج  .اًتظاض زاقتِ تاقس زاضایي زض هست زٍاظزُ هاُ پؽ اظ زٍضُ گعاضقگطی ،تِ ًمدس تثدسیل
قَز؛ یا
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ت  .زاضایي تِ نَضت ًمس یا هؼازل ًمس (عثك تؼطیف اؾدتاًساضز حؿداتساضی  ) 2تاقدس ،هگدط
ایٌىِ زاضایي تطای هثازلِ یا تطای تؿَیِ تسّیْا ،تدطای حدسالل زٍاظزُ هداُ پدؽ اظ زٍضُ
گعاضقگطی ،تا هحسٍزیت هَا ِ تاقس.
ٍاحس تجاضی تایس توام زاضاییْای زیگط ضا تِ ػٌَاى غیط اضی عثمِتٌسی وٌس.

 .29ایياػتبًذاسد،اكٌالح«غیشربسی»ساثشایداساییْبیثلٌذهذتهـَْدً،بهـَْدٍهبلیثىیبس
هیثشد.ایياػتبًذاسد،اػتفبدُاصػٌبٍیيربیگضیيسا،هبداهیوِهفَْمآًْبٍاهحثبؿذ،هٌیغ
ًویوٌذ .

 .73چشخِػولیبتیٍاحذتزبسی،هذتصهبىثیيتحلیلداساییْبثِهٌظَسپشداصؽٍتجذیلآًْیب
ثًِمذیبهؼبدلْبیًمذاػت.دسهَاسدیوِچشخِػولیبتیػبدیٍاحذتزیبسیثیٍِهیَح
لبثلتـخیقًیؼت،هذتآىدٍاصدُهبُفشمهیؿَد.داساییْبیربسیؿیبهلداساییْیبیی
دسیبفتٌیّبیتزبسی)اػتوِدسچشخِػولییبتیػیبدیٍاحیذتزیبسی

(ًظیشهَرَدیْبٍ
فشٍختِهیؿَد،ثِهلشفهیسػذیبثًِمذتجذیلهیؿَد،حتیاگشاًتظیبسًیشٍدویًِیی
دٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیثًِمذتجذیلؿَدّ.وچٌیي،داساییْبیریبسی،داساییْیبیی
وِاػبػبًثبّذفهجبدلًِگْذاسیهیؿیَدٍحلیِریبسیداساییْیبیهیبلیغیشریبسیسا
دسثشهیگیشد .

بذَیُای جاری
.71

ٍاحس تجاضی ٌّگاهي تایس یه تسّي ضا تِ ػٌَاى اضی عثمِتٌسی وٌس وِ:
الف .اًتظاض زاقتِ تاقس تسّي ضا زض چطذِ ػولیاتي ػازی تؿَیِ وٌس؛
ب  .تسّي ضا اؾاؾاً تا ّسف هثازلِ ًگْساضی وٌس؛
ج  .هتؼْس تاقس تسّي ضا زض هست زٍاظزُ هاُ پؽ اظ زٍضُ گعاضقگطی تؿَیِ وٌس؛ یا
ت  .تطای حسالل زٍاظزُ هاُ پؽ اظ زٍضُ گعاضقگطی ،حك تيلیدس ٍ قدطط تدطای تدِ تؼَیدك
اًساذتي تؿَیِ تسّي ضا ًساقتِ تاقس (تِ تٌس  75هطا ؼِ قَز) .قطایظ یه تسّي وِ تِ
اذتیاض عطف هماتل هي تَاًس هَ ة تؿَیِ آى اظ عطیك اًتكداض اتعاضّدای هالىاًدِ قدَز،
عثمِتٌسی تسّي ضا تحت تأثیط لطاض ًويزّس.
ٍاحس تجاضی تایس توام تسّیْای زیگط ضا تِ ػٌَاى غیط اضی عثمِتٌسی وٌس.
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ثشخیثذّیْبیربسی،هبًٌذپشداختٌیّبیتزبسیٍثشخیتؼْذاتهشتجيثبوبسوٌبىٍػیبیش

 .71
هخبسدػولیبتی،ثخـیاصػشهبیِدسگشدؽثىبسسفتِدسچشخِػولیبتیػبدیٍاحذتزبسی
اػتٍ.احذتزبسی،ایيالالمػولیبتیساثِػٌَاىثذّیْبیربسیًجمِثٌذیهییوٌیذ،حتیی
اگشتؼْذتؼَیِآىً،یهذتیثیؾاصدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیثبؿذ.دسًجمِثٌذی
داساییْبٍثذّیْبیٍاحذتزبسی،چشخِػولیبتیػبدییىؼبًیاػوبنهییؿیَد.صهیبًیویِ
چشخِػولیبتیػبدیٍاحذتزبسیثٍِهَحلبثلتـخیقًجبؿذ،فشمهیؿیَدهیذتآى
دٍاصدُهبُاػت .
 .73ػبیشثذّیْبیربسی،دسچشخِػولیبتیػبدیٍاحذتزبسیتؼَیًِویؿَد،اهبػشسػییذآى
ًیدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیاػتیباػبػبًثبّذفهجبدلًِگْذاسیهیؿَد.اهبفِ
ثشداؿتْبیثبًىی،حلِربسیثذّیْبیهبلیغیشربسی،ػَدتمؼیویپشداختٌیی،هبلییبتثیش
ٍػبیشپشداختٌیّبیغیشتزبسی،هخبلْبییاصایيثذّیْبیربسیاػت.ثیذّیْبیهیبلی

دسآهذ
وِاصًشیكآًْبتأهیيهبلیثلٌذهذتاًزبمهیؿَد(یؼٌیثخـیاصػشهبیِدسگیشدؽثىیبس
سفتِدسچشخِػولیبتیػبدیٍاحذتزبسیًیؼت)ٍػشسػیذآىًیدٍاصدُهبُپغاصدٍسُ
هحؼَةهیؿَد .

گضاسؿگشیًویثبؿذً،جكثٌذّبی،77ٍ72رضءثذّیْبیغیشربسی

ٌّ،گبهیثذّیْبیهبلیخَدساثِػٌَاىربسیًجمِثٌذیهیوٌذوِػشسػیذآى

ٍ .77احذتزبسی
ًیدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیثبؿذ،حتیاگش :
دٍسُاٍلیًَِ،الًیتشاصدٍاصدُهبُثَدُثبؿذ؛ٍ 

الف .
ة  .پغاصدٍسُگضاسؿگشیٍپیؾاصتأییذكَستْبیهبلیثیشایاًتـیبس،ثیِهٌظیَس
ككیَست
تأهیيهبلیهزذدیبصهبًجٌذیهزذدپشداختْبثِكَستثلٌذهذت،تَافی 
گشفتِثبؿذ .
 .72اگشٍاحذتزبسیاًتظبسٍاختیبستأهیيهبلیهزذدیبتوذیذتؼْذهیشتجيثیبتؼیْیالتهیبلی
هَرَدساثشایحذاللدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیداؿتِثبؿذ،ایيتؼْذساثِػٌیَاى
غیشربسیًجمِثٌذیهیوٌذ،حتیاگشػشسػیذآىدسدٍسُایوَتبّتشثبؿذ.ثبٍرَداییي،دس
كَستیوٍِاحذتزبسیاختیبستأهیيهبلیهزذدیبتوذیذتؼْذساًذاؿتِثبؿذ(ثیشایهخیبن،
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ثشایتأهیيهبلیهزذد،تَافمیكَستًگشفتِثبؿذ)،لبثلیتتأهیيهیبلیهزیذدتؼْیذسادس
هیوٌذ .
ربسیًجمِثٌذی 

ساثِكَست
ًظشًویگیشدٍایيتؼْذ 

ّ .72شگبٍُاحذتزبسیدسپبیبىدٍسُگضاسؿیگشیییبلجیلاصآى،یىییاصؿیشایيلیشاسدادٍام
ثلٌذهذتساًمنوٌذٍدسًتیزِ،ثذّیػٌذالوٌبلجِؿَد،ثذّیساثِػٌَاىربسیًجمِثٌذی
هیوٌذ،حتیاگشٍامدٌّذُپغاصدٍسُگضاسؿگشیٍپیؾاصتأیییذكیَستْبیهیبلیثیشای
اًتـبس،هَافمتوشدُثبؿذوِدسًتیزًِمنؿشایيلشاسداد،خَاّبىثبصپشداخیتٍامًجبؿیذ.
ٍاحذتزبسیایيثذّیساثِایيدلیلثِػٌَاىربسیًجمِثٌذیهیوٌیذویِدسپبییبىدٍسُ
گضاسؿگشی،حكثیلیذٍؿشىثشایثِتؼَیكاًذاختيتؼَیِآىثیشایحیذاللدٍاصدُهیبُ
پغاصپبیبىدٍسُگضاسؿگشیً،ذاؿتِاػت .
 .77ثبٍرَدایي،دسكَستیوٍِامدٌّذُتبپبیبىدٍسُگضاسؿگشیهَافمتوٌذهْلتیثیٍِاحیذ
تزبسیدّذوِپبیبىآىحذاللدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿیگشیثبؿیذًٍییآىٍاحیذ
ؿذُساسفغوٌذٍٍامدٌّذًُتَاًذثبصپشداختفیَسیسادسخَاػیت


تزبسیثتَاًذهَاسدًمن
ثٌذیهیوٌذ .


غیشربسیًجمِ
وٌذٍ،احذتزبسیایيثذّیساثِػٌَاى

ػٌَاىثذّیربسی،سٍیذادّبیصیشثیيتبسیخپبییبى

ؿذُثِ

 .78اگشدساستجبىثبٍاهْبیًجمِثٌذی
دٍسُگضاسؿگشیٍتبسیختأیییذكیَستْبیهیبلیثیشایاًتـیبسس،دّیذً،جیكاػیتبًذاسد
حؼبثذاسی2زويدادهاي بؼد اش تازيخ تساشناهه،ایيسٍیذادّبثِػٌَاىسٍییذادّبیغیشتؼیذیلیافـیب
هیؿَد :

الف .تأهیيهبلیهزذدثِكَستثلٌذهذت؛ 
ة .سفغهَاسدًمنلشاسدادٍامثلٌذهذت؛ 
ح .اػٌبیهْلتتَػيٍامدٌّذُثشایسفغهَاسدًمنلشاسدادٍامثلٌذهذتوِپبیبى
آىحذاللدٍاصدُهبُپغاصدٍسُگضاسؿگشیاػت .
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اطالعات قابل ارائٍ در صًرت يضعیت مالی یا در یادداشتُای تًضیحی
ٍ . 79احس تجاضی تایس تطای الالم انلي اضائِ قسُ ،عثمات فطػي تیكتطی ضا هتٌاؾة تا ػولیات ٍاحدس
تجاضی ،زض نَضت ٍضؼیت هالي یا زض یاززاقتْای تَضیحي افكا وٌس.

 .83رضئیبتاسائِؿذُدسًجمبتفشػی،ثِالضاهبتاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیٍاًیذاصُ،هبّییتٍ،
وبسوشدالالمثؼتگیداسدّ.وچٌیيٍ،احذتزبسیثشایتؼیییيهجٌیبیًجمیِثٌیذیفشػیی،اص
ػَاهلتؼییيؿذُدسثٌذ23اػتفبدُهیوٌذ.ثشایّشیهاصالالم،هَاسدافـبهتفیبٍتاػیت،

ثشایهخبن :
الف.الالمداساییْبیحبثتهـَْدً،جكاػیتبًذاس دحؼیبثذاسی11ثیًِجمیبتیتفىییه
هیؿَد؛ 

ّبثِهجبلغدسیبفتٌیاصهـتشیبىتزبسی،دسیبفتٌیّیباصاؿیخبفٍاثؼیتِ،

ة .دسیبفتٌی
هیؿَد؛ 
پیؾپشداختْبٍػبیشهجبلغتفىیه 

ح.

هَرَدیْبًجكاػتبًذاسدحؼبثذاسی8حسابدازي هوجودي هواد و کوا

ثیًِجمیبتیهبًٌیذ

هَرَدیوبال،هلضٍهبتتَلیذ،هَاداٍلیِ،وبسدسرشیبىػبختٍویبالیػیبختِ
ؿذُتفىیههیؿَد؛ 

رخبیشتفىیههیؿَد؛ٍ 

ت  .رخبیشثِرخبیشهضایبیوبسوٌبىٍػبیش
ث  .ػشهبیٍِاًذٍختِّبثًِجمبتهختلفهبًٌذػشهبیِپشداختؿذُ،كیشفػیْبمٍ
هیؿَد .
ًذٍختِّبتفىیه 

ا
. 81

ٍاحس تجاضی تایس هَاضز ظیط ضا زض نَضت ٍضؼیت هالي یا نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ یا زض
یاززاقتْای تَضیحي افكا وٌس:
الف .تطای ّط عثمِ اظ ؾْام؛
 .1تؼساز ؾْام ههَب؛
 .2تؼساز ؾدْام هٌتكطقدسُ ٍ تواهداً پطزاذدتقدسُ ٍ ،ؾدْام هٌتكطقدسُ اهدا تواهداً
پطزاذتًكسُ؛
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 .3اضظـ اؾوي ّط ؾْن؛
 .4نَضت تغثیك تؼساز ؾْام زض طیاى زض اتتسا ٍ پایاى زٍضُ؛
 .5حمَق ،اهتیاظات ٍ هحسٍزیتْای هطتَط تِ ّط عثمِ قاهل هحسٍزیتْای تمؿین ؾَز ٍ
تاظپطزاذت ؾطهایِ؛
 .6ؾْام ٍاحس تجاضی وِ زض اذتیاض ٍاحس تجاضی یا ٍاحسّای فطػي یا ٍاتؿتِ آى اؾت؛ ٍ
ب.

تَنیف هاّیت ٍ ّسف ّط یه اظ اًسٍذتِّا زض حمَق هالىاًِ.

ٍ . 82احسّای تجاضی فالس ؾْام ،هاًٌس ٍاحسّای تجاضی تضاهٌي یا نٌسٍلْای ؾطهایِگدصاضی ،تایدس
اعالػاتي هؼازل اعالػات همطض زض تٌس (81الف) افكا وٌٌس تغَضی وِ تغییطات عي زٍضُ زض ّدط
عثمِ اظ حمَق هالىاًِ ٍ ،حمَق ،اهتیاظات ٍ هحسٍزیتْای هطتَط تِ ّط عثمِ اظ حمدَق هالىاًدِ ضا
ًكاى زّس.

صًرت سًد ي سیان
اطالعات قابل ارائٍ در صًرت سًد ي سیان
 . 83افعٍى تط الالم العاهي عثك ؾایط اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ،نَضت ؾَز ٍ ظیاى تایس زضتطزاضًسُ
الالم انلي تاقس وِ هثالغ ظیط ضا تطای زٍضُ اضائِ هيوٌس:
الف .زضآهسّای ػولیاتي؛
ب ّ .عیٌِّای هالي؛
ج  .ؾْن اظ ؾَز یا ظیاى ٍاحسّای تجاضی ٍاتؿتِ ٍ هكاضوتْای ذال وِ حؿداتساضی آًْدا تدِ
ضٍـ اضظـ ٍیػُ اًجام هيقَز؛
ت ّ .عیٌِ هالیات؛
ث  .یه هثلغ هجعا تطای ول ػولیات هتَلفقسُ (تِ اؾتاًساضز حؿاتساضی  31هطا ؼِ قَز)؛
.
چ .

ؾَز یا ظیاى زٍضُ؛
ؾَز یا ظیاى زٍضُ ،لاتل اًتؿاب تِ:
 .1هٌافغ فالس حك وٌتطل؛ ٍ
 .2هالىاى ٍاحس تجاضی انلي.
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. 84

ٍاحس تجاضی تایس توام الالم زضآهس ٍ ّعیٌِ یه زٍضُ ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى هٌظَض وٌس هگط
ایٌىِ یىي اظ اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ،ضٍـ زیگطی ضا العاهي یا هجاظ وطزُ تاقس.

 .82ثشخیاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،ؿشایٌیساهـخقهیوٌذوِدسآىٍ،احیذتزیبسیالیالم
خبكیساخبسداصػَدیبصیبىدٍسُربسیؿٌبػبییهیوٌذ.اػیتبًذاسدحؼیبثذاسی،37دٍ
یساتؼیییي
هَسداصایيؿشایيؿبهلاكالحاؿتجبّبتٍاحشتغیییشدسسٍییِّیبیحؼیبثذاس 
هیوٌذ.ػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،هؼتخٌیوشدىارضایػبیشالالمػَدٍصیبىریبهغاص
كَستػَدٍصیبىساوِثبتؼشیفدسآهذیبّضیٌِدسهفواهين نظوسي گصازشوگسي هواليهٌبثمیت
داسد،الضاهییبهزبصهیوٌذ(ثِثٌذ7هشارؼِؿَد) .

 . 86اگط اضائ ِ الالم انلي زیگط (اظ ولِ اظ عطیك تفىیه الالم انلي هٌسض زض تٌس  ،)83ػٌداٍیي ٍ
وؼْای فطػي تیكتط تطای زضن ػولىطز هالي ٍاحس تجاضی هطتَط تاقسٍ ،احس تجاضی تایس آًْا
ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى اضائِ وٌس.

ّ .87شگبٍُاحذتزبسیًجكثٌذ،82روؼْبیفشػیاسائِوٌذ،ایيروؼْبیفشػیثبیذ :
الف .ؿبهلالالماكلیثبؿذوِارضایآىً،جكاػیتبًذاسدّبیحؼیبثذاسیؿٌبػیبییٍ
یؿَد؛ 
اًذاصُگیشیه 

ة .ثِگًَِایاسائًٍِبهگزاسیؿَدوِالالماكلیهشثَىثِآى،سٍؿيٍلبثیلدسن
ثبؿذ؛ 
،دسدٍسُّبیهختلفیىٌَاختثبؿذ؛ٍ 

حً .جكثٌذ72
ت ً .ؼجتثِروؼْبیفشػیٍروؼْبیولالضامؿذُدساػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیثشای
كَستػَدٍصیبىٍكَستػَدٍصیبىربهغ،هْنتشرلَُدادًُـَد .

ٍ .88احذتزبسیثبیذالالماكلیساثِگًَِایدسكَستػَدٍصیبىگضاسؽوٌذوِتویبم
روؼْبیفشػیاسائِؿذًُجكثٌذ،82ثبروؼْبیفشػییبروؼْیبیویلالیضامؿیذُدس
اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیثشایایيكَستْبیهبلیهٌٌجكثبؿذ .
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 .89اصآًزبوِآحبسفؼبلیتْب،هؼبهالتٍػبیشسٍیذادّبیهختلفٍاحذتزبسیاصًظشتىشاس،تیَاى
ایزبدػَدیبصیبىٍلبثلیتپیؾثیٌیثبیىذیگشهتفبٍتاػت،افـبیارضایػولىشدهبلی،ثِ
اػتفبدُوٌٌذگبىدسدسنػولىشدهبلیحبكلؿذٍُپییؾثیٌییػولىیشدهیبلیآتییوویه
هیوٌذٍ.احذتزبسی،چٌبًچِثشایتَهیحػٌبكشػولىشدهبلیهشٍستداؿتِثبؿیذ،الیالم
اكلیدیگشیسادسكَستػَدٍصیبىدسدهیوٌذٍػٌبٍیيهَسداػتفبدٍُتشتییتاسائیِ
الالمساتغییشهیدّذٍ.احذتزبسی،ػَاهلیهبًٌذاّویتٍهبّیتٍوبسوشدالیالمدسآهیذٍ
ّضیٌِسادسًظشهیگیشد.ثشایهخبن،یههؤػؼِهبلیهوىياػتػٌبٍیيهَسداػتفبدُثیشای
تْیِاًالػبتهشثَىثِػولیبتهؤػؼِهبلیساتغییشدّذٍ.احذتزبسی،الالمدسآهذٍّضیٌِ
یوٌذهگشدسهَاسدیوِهؼیبسّبیهٌذسددسثٌذ31احشاصؿَد .
ساتْبتشًو 
. 90

ٍاحس تجاضیً ،ثایس ّیچ یه اظ الالم زضآهس یا ّعیٌِ ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیداى ،ندَضت ؾدَز ٍ
ظیاى اهغ یا زض یاززاقتْای تَضیحي ،تِ ػٌَاى الالم غیطهتطلثِ اضائِ وٌس.
اطالعات قابل ارائٍ در صًرت سًد ي سیان یا در یادداشتُای تًضیحی

. 91

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

ؿشایيصیشهَرتهیؿَدالالمدسآهذٍّضیٌِ،رذاگبًِافـبؿَد :

 .91
الف .وبّؾاسصؽهَرَدیْبثِخبلقاسصؽفشٍؽیبوبّؾاسصؽداساییْیبیحبثیت
هـَْدثِهجلغثبصیبفتٌیٍّوچٌیيثشگـتایيگًَِوبّؾاسصؿْب؛

ة  .تزذیذػبختبسفؼبلیتْبیٍاحذتزبسیٍثشگـتّشگًَِرخیشُهخبسدتزذیذػبختبس؛ 
ح ٍ .اگزاسیالالمداساییْبیحبثتهـَْد؛ 
ٍاگزاسیػشهبیِگزاسیْب؛ 

ت  .
ػولیبتهتَلفؿذُ؛ 

ث  .
د  .حلٍفللدػبٍیحمَلی؛ٍ 
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س  .ػبیشهَاسدثشگـترخبیش .
. 93

ٍاحس تجاضی تایس ا عای ّعیٌِّای قٌاؾدایيقدسُ زض ندَضت ؾدَز ٍ ظیداى ضا تدا اؾدتفازُ اظ
عثمِ تٌسی هثتٌي تط هاّیت ّعیٌِ ّا یا واضوطز ّعیٌِّا زض ٍاحس تجاضیّ ،ط وسام وِ اعالػدات
لاتل اتىا ٍ هطتَطتط فطاّن هيوٌس ،اضائِ ًوایس.

 .97ثٍِاحذّبیتزبسیتَكیِهیؿَدوِاًالػبتهَهَعثٌذ93سادسكَستػیَدٍصییبى
اسائِوٌٌذ .
 .92ثشایثشرؼتِوشدىارضایػولىشدهبلیوِهوىياػتاصًظشتىشاس،تَاىایزبدػَدیبصیبى
ٍلبثلیتپیؾثیٌیثبیىذیگشتفبٍتداؿتِثبؿٌذّ،ضیٌِّبثًِجمبتفشػیتمؼینهیؿَد.ایي
ثٌذی،ثِدٍسٍؽاًزبمهیؿَد .


ًجمِ
ّضیٌِّبساثشاػبعهبّییت
اػتٍ.احذتزبسی ،

 .92اٍلیيسٍؽًجمِثٌذی،سٍؽ”هبّیتّضیٌِ“
آًْب(ثشایهخبن،اػتْالن،هَاداٍلیِهلشفؿذُّ،ضیٌِّیبیحویلًٍمیلّ،ضیٌیِهضاییبی
هیوٌذٍآًْبساثِوبسوشدّیبی
وبسوٌبىٍّضیٌِّبیتجلیغبت)دسكَستػَدٍصیبىتزویغ 
ٍاحذتزبسی،تخلیقهزذدًویدّذ.ثىبسگیشیایيسٍؽػیبدُاػیت،صییشاتخلییق
دً.وًَِایاصًجمِثٌذیثیباػیتفبدُاصسٍؽهبّییت

ّضیٌِّبثشاػبعوبسوشد،هشٍستیًذاس
ّضیٌِثِؿشحصیشاػت :
دسآهذػولیبتی

×

ػبیشدسآهذّب

×

تغییشاتدسهَرَدیوبالیػبختِؿذٍُوبالیدسرشیبىػبخت


×



هَاداٍلیٍِهلضٍهبتهلشفؿذُ 

×



ّضیٌِهضایبیوبسوٌبى 

×



ّضیٌِاػتْالنداساییْبیحبثتهـَْدٍداساییْبیًبهـَْد 

×



ػبیشّضیٌِّب 


×



روغّضیٌِّب 




(×) 

ػَدلجلاصهبلیبت 



×
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 .97سٍؽدٍمًجمِثٌذی،سٍؽ”وبسوشدّضیٌِ“یبسٍؽ”ثْبیتوبمؿذُفشٍؽ“اػیت.دساییي
سٍؽّضیٌِّبثشاػبعوبسوشدآًْب،ثِػٌَاىثخـیاصثْبیتوبمؿذُفشٍؽیب،ثشایهخیبن،
ؿًَذ.دسایيسٍؽ،حذاللٍ،احذتزیبسی

ّضیٌِّبیفشٍؽیبّضیٌِّبیاداسیًجمِثٌذیهی
ثْبیتوبمؿذُفشٍؽسارذااصػبیشّضیٌِّبافـبهیوٌیذ.اییيسٍؽدسهمبیؼیِثیبسٍؽ
ًجمِثٌذیّضیٌِّبثشاػبعهبّیت،هیتَاًذاًالػبتهشثَىتشیثشایاػتفبدُوٌٌذگبىفیشاّن
وٌذ،اهبتخلیقّضیٌِّبثِوبسوشدّب،هوىياػیتهؼیتلضمتخلییقاختییبسیٍاػویبن
ً.وًَِایاصًجمِثٌذیثباػتفبدُاصسٍؽوبسوشدّضیٌِثیِؿیشح

لوبٍتلبثلهالحظِثبؿذ
صیشاػت :
×

دسآهذػولیبتی

(×) 

ثْبیتوبمؿذُفشٍؽ

ػَدًبخبلق 

×

ػبیشدسآهذّب 

×

ّضیٌِّبیفشٍؽ 


(×) 

ّضیٌِّبیاداسی 


(×) 

ػبیشّضیٌِّب 


(×)
×

ػَدلجلاصهبلیبت 

ٍ . 98احس تجاضی وِ ّعیٌِ ّا ضا تط اؾاؼ واضوطز عثمِتٌسی هيوٌس ،تایس اعالػات تیكتطی زضتداضُ
هاّیت ّعیٌِّا ،قاهل ّعیٌِ اؾتْالن زاضاییْای ثاتت هكَْز ٍ زاضاییْدای ًاهكدَْز ٍ ّعیٌدِ
هعایای واضوٌاى ،افكا وٌس.

 .99اًتخبةسٍؽوبسوشدّضیٌِیبسٍؽهبّیتّضیٌِ،ثِػَاهلتبسیخیٍٍیظگیْیبیكیٌؼتٍ
هبّیتٍاحذتزبسیثؼتگیداسدّ.شدٍسٍؽ،هیضاىّضیٌِّبییساًـبىهیدّذویِهوىیي
اػتثٌَسهؼتمینیبغیشهؼتمین،ثبتغییشاتػٌحفشٍؽیبتَلیذٍاحذتزبسیتغیییشوٌیذ.اص
آًزبوِّشیهاصسٍؿْب،دسٍاحذّبیتزبسیهختلف،هضیتْبیهتفبٍتیداسد،ایياػتبًذاسد
هذیشیتساهلضمهیوٌذًحَُاسائِایسااًتخبةوٌذوِلبثلاتىبٍهشثَىتیشثبؿیذ.ثیِّیش
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حبن،اصآًزبوِاًالػبتهشتجيثبهبّیتّضیٌِّبدسپیؾثیٌیرشیبًْیبیًمیذیآتییهفییذ
اػت،دسكَستاػتفبدُاصسٍؽًجمِثٌذیثشاػبعوبسوشدّضیٌیِ،افـیبیثیـیتشالضاهیی
اػت.اكٌالح”هضایبیوبسوٌبى“دسثٌذ،98داسایّویبىهفْیَمثىیبسسفتیِدساػیتبًذاسد
حؼبثذاسی33اػت .
صًرت سًد ي سیان جامع
اطالعات قابل ارائٍ در صًرت سًد ي سیان جامع
. 100

ٍاحس تجاضی تایس هَاضز ظیط ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى اهغ اضائِ وٌس:
الف .ؾَز یا ظیاى زٍضُ؛
ب  .ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى اهغ؛
هجوَع ؾَز ٍ ظیاى اهغ زٍضُ؛

ج .

هجوَع ؾَز ٍ ظیاى اهغ زٍضُ ،لاتل اًتؿاب تِ:

ت .

 .1هٌافغ فالس حك وٌتطل؛ ٍ
 .2هالىاى ٍاحس تجاضی انلي.
. 101

الالم انلي ظیط تایس زض ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى اهغ اضائِ قَز:
الف .الالم ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى اهغ (تِ اؾتثٌای هثالغ هٌدسض زض لؿدوت (ب)) تایدس تدط
حؿة هاّیت عثمِتٌسی قَز ٍ تدِ زٍ گدطٍُ الالهدي تفىیده گدطزز ودِ عثدك ؾدایط
اؾتاًساضزّای حؿاتساضی:
.1

زض زٍضُّای آتي تِ ؾَز یا ظیاى زٍضُ هٌتمل ًرَاّس قس؛ ٍ

.2

زض نَضت تحمك قطایظ ذال ،زض زٍضُّای آتي تدِ ؾدَز یدا ظیداى زٍضُ هٌتمدل
ذَاّس قس.

ب.

ؾْن اظ ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى اهغ ٍاحسّای تجداضی ٍاتؿدتِ ٍ هكداضوتْای ذدال ودِ
حؿاتساضی آًْا تِ ضٍـ اضظـ ٍیػُ اًجام هيقَز ،تِ زٍ گطٍُ الالهي تفىیه قدَز ودِ
عثك ؾایط اؾتاًساضزّای حؿاتساضی:
.1

زض زٍضُّای آتي تِ ؾَز یا ظیاى زٍضُ هٌتمل ًرَاّس قس؛ ٍ
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.2

زض نَضت تحمك قطایظ ذال ،زض زٍضُّای آتي تدِ ؾدَز یدا ظیداى زٍضُ هٌتمدل
ذَاّس قس.

. 102

ٍاحس تجاضی تایس هثلغ هالیات تط زضآهس هطتثظ تا ّط یه اظ ا عای ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى داهغ،
قاهل تؼسیالت تجسیس عثمِ تٌسی ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى اهغ یدا زض یاززاقدتْای تَضدیحي
افكا وٌس.

ٍ .133احذتزبسیهیتَاًذارضایػبیشالالمػَدٍصیبىربهغساثِیىیاصسٍؿْبیصیشاسائِوٌذ :
الف .پغاصوؼشآحبسهبلیبتیهشثَى؛یب
ة .لجلاصوؼشآحبسهبلیبتیهشثَى،ثِّوشاُیهسلنثشایًـبىدادىروغهجلغهبلیبت
ثشدسآهذهشثَىثِآىالالم .
سااًتخبةوٌذ،ثبیذهبلیبتساثیيالالهیوِهوىياػتدس

اگشٍاحذتزبسیسٍؽ(ة)
دٍسُّبیآیٌذُثِكَستػَدٍصیبىهٌتملؿًَذٍالالهیویِدسدٍسُّیبیآیٌیذُثیِ
ذؿذ،تخلیقدّذ .

كَستػَدٍصیبىهٌتملًخَاٌّ
. 104

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

.132دسػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیهـخقهیؿَدوِآیبهجبلغیوِلجالًدسػبیشالالمػَد
ٍصیبىربهغؿٌبػبییؿذُاػت،ثِكَستػَدٍصییبىهٌتمیلهییؿیَدییبخییشٍدس
گیشد.دسایياػتبًذاسد،ثِاییيتزذییذ


چِصهبًیایيوبسكَستهی
كَستاهىبىاًتمبن،
ًجمِثٌذیْب،تؼذیالتتزذیذًجمِثٌذیگفتِهیؿَد.هجلغتؼیذیل،دسدٍسُایویِتزذییذ
ًجمِثٌذیاًزبمهیؿَد،دسػبیشالالمػَدٍصیبىربهغهٌؼىغهیگشدد.هوىياػتایي
تحمكًیبفتِدٍسُّبیربسییبلجلی،دسػبیشالیالمػیَدٍصییبى
هجبلغ،ثِػٌَاىػَدّبی 
ربهغؿٌبػبییؿذُثبؿذ.ایيگًَِػیَدّبیتحمیكًیبفتیِثبییذدسدٍسُایویِػیَدّبی

تحمكیبفتِثِػَدیبصیبىدٍسُهٌتملهیؿَد،اصػبیشالالمػَدٍصیبىربهغوؼیشگیشدد

تباصاحتؼبةهزذدآًْبدسروغػَدٍصیبىربهغارتٌبةؿَد .
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 .132هوىياػتٍاحذتزبسی،تؼذیالتتزذیذًجمِثٌذیسادسكَستػَدٍصیبىربهغییبدس
یبدداؿتْبیتَهیحیاسائِوٌذٍ.احذتزبسیوِتؼذیالتتزذیذًجمِثٌذیسادسیبدداؿتْبی
تَهیحیاسائِهیوٌذ،ارضایػبیشالالمػَدٍصیبىربهغساپغاصّشگًَِتؼذیالتتزذیذ
هشثَىاسائِهیًوبیذ .

ًجمِثٌذی

هبصادتزذیذاسصیبثیؿٌبػبییؿیذًُجیك

.137تؼذیالتتزذیذًجمِثٌذی،دسًتیزِتغییشاتدس
اػتبًذاسدحؼبثذاسی،11اػتبًذاسدحؼبثذاسی17یباػتبًذاسدحؼبثذاسی12ییبٌّگیبم
گیشیًشحْبیثبهضایبیهؼیيؿٌبػبییؿذًُجكاػیتبًذاسدحؼیبثذاسی،33

تزذیذاًذاصُ
ؿَدٍدسدٍسُّبی


ؿَد.ایيارضادسػبیشالالمػَدٍصیبىربهغؿٌبػبییهی
ایزبدًوی
ًویگشدد.تغییشاتهبصادتزذیذاسصیبثیهوىياػتدس
ثؼذثِكَستػَدٍصیبىهٌتمل 
دٍسُّبیثؼذ،دسًتیزِاػتفبدُاصداسایییبدسكَستلٌغؿٌبختآى،ثِػیَداًجبؿیتِ
هٌتملؿَد .
صًرت تغییزات در حقًق مالکاوٍ
اطالعات قابل ارائٍ در صًرت تغییزات در حقًق مالکاوٍ
ٍ . 108احس تجاضی نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ ضا تایس عثك العاهدات تٌدس  9اضائدِ وٌدس .ندَضت
تغییطات زض حمَق هالىاًِ قاهل اعالػات ظیط اؾت:
الف .هجوَع ؾَز ٍ ظیاى اهغ زٍضُ ،وِ وغ هثالغ لاتل اًتؿاب تِ هالىاى ٍاحس تجاضی انلي ٍ
هٌافغ فالس حك وٌتطل ضا ساگاًِ ًكاى هيزّس؛
ب.

تطای ّط یه اظ ا عای حمَق هالىاًِ ،آثاض تىاضگیطی تا تؿطی تِ گصقتِ یا تجسیس اضائدِ تدا
تؿطی تِ گصقتِ وِ عثك اؾتاًساضز حؿاتساضی  34قٌاؾایي هيقَز؛

ج.

تطای ّط یه اظ ا عای حمَق هالىاًِ ،نَضت تغثیك هثالغ زفتطی اتتدسا ٍ پایداى زٍضُ ودِ
تِعَض ساگاًِ تغییطات هَاضز ظیط ضا افكا هيوٌس:
 .1ؾَز یا ظیاى زٍضُ؛
 .2ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى اهغ؛ ٍ
 .3هؼاهالت تا هالىاى تِ ػٌَاى هاله ،وِ تغَض ساگاًِ آٍضزُ هالىاى ٍ تَظیغ هٌداتغ تدیي
آًْا ٍ تغییط هٌافغ هالىیت زض ٍاحسّای تجاضی فطػي وِ هَ ة اظ زؾت زازى وٌتدطل
ًويقَز ضا ًكاى هيزّس.
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اطالعات قابل ارائٍ در صًرت تغییزات در حقًق مالکاوٍ یا در یادداشتُای تًضیحی
.109

ٍاحس تجاضی ،تطای ّط یه اظ ا عای حمَق هالىاًِ ،تایس ا عای ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى اهغ ضا زض
نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ یا زض یاززاقتْای تَضیحي اضائِ وٌس (تِ تٌس (108ج)()2
هطا ؼِ قَز).

. 110

ٍاحس تجاضی تایس ول ؾَز تمؿیوي ٍ هثلغ ؾَز تمؿیوي تطای ّط ؾْن ضا زض نَضت تغییطات زض
حمَق هالىاًِ یا زض یاززاقتْای تَضیحي اضائِ وٌس.

ؿذُ،هجلیغ
تأهیي 

 .111ارضایحمَقهبلىبًِدسثٌذ،138ثشایهخبن،ؿبهلّشًجمِاصحمَقهبلىبًِ
اًجبؿتِّشًجمِاصػبیشالالمػَدٍصیبىربهغٍػَداًجبؿتِاػت .
.111تغییشاتدسحمَقهبلىبًٍِاحذتزبسیاصاثتذاتبپبییبىدٍسُگضاسؿیگشی،افیضایؾییب
وبّؾخبلقداساییْبساًیدٍسًُـبىهیدّذ.ایيتغییشات،ثِاػتخٌبیتغییشاتًبؿیی
اصهؼبهلِثبهبلىبىثِػٌَاىهبله(ًظیشآٍسدُهبلىبى،ثبصخشیذاثضاسّیبیهبلىبًیِخیَد
ٍاحذتزبسیٍػَدتمؼیوی)ٍهخبسدهؼبهلِوِثًَِسهؼتمینثبایيهؼبهالتهیشتجي
اػت،روغدسآهذّبٍّضیٌِّبیًبؿیاصفؼبلیتْبیٍاحذتزیبسیًییآىدٍسُ،ؿیبهل
ػَدّبٍصیبًْبساًـبىهیدّذ .

ً.113جكاػتبًذاسدحؼبثذاسی،37تؼذیالتثبتؼشیثِگزؿتِثشایاًؼىیبعآحیبستغیییشدس
سٍیِّبیحؼبثذاسی،دسكَستػولیثَدى،الضاهیاػت،هگشایٌىیِؿیشایي گیزاسدس
ػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیً،حَُػولدیگشیساهمیشسویشدُثبؿیذّ.وچٌییيًجیك
اػتبًذاسدحؼبثذاسی،37تزذیذاسائِهشتجيثباكالحاؿتجبّبت،دسكَستػولیثَدى،
ثبتؼشیثِگزؿتِالضاهیاػت.تؼذیالتٍتزذیذاسائِثبتؼشیثِگزؿتِ،تغیییشاتدس
حمَقهبلىبًًِیؼتثلىِتؼذیلهبًذُػَداًجبؿتِاثتذایدٍسُاػت،هگشایٌىِیىییاص
اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،تؼذیلثبتؼشیثِگزؿتِساثشاییىیدیگشاصاریضایحمیَق
هبلىبًِ،الضاهیوٌذ.ثٌذ(138ة)،الضامهیوٌذوِولتؼذیالتّشیهاصارضایحمیَق
هبلىبًًِبؿیاصتغییشدسسٍیِّبیحؼبثذاسیٍولتؼذیالتًبؿیاصاكالحاؿیتجبّبت،
دسكَستتغییشاتدسحمَقهبلىبًِ،رذاگبًِافـبؿَد.ایيتؼذیالتثشایّیشییهاص
ّبیلجلٍاثتذایدٍسُافـبهیؿَد .


دٍسُ
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صًرت جزیاوُای وقذی

 .117اًالػبترشیبىًمذی،ثشایاػتفبدُوٌٌذگبىكَستْبیهبلی،هجٌبییرْیتاسصییبثیتَاًیبیی
ٍاحذتزبسیدسایزبدًمذٍهؼبدنًمذٍاسصیبثیًیبصّبیٍاحیذتزیبسیثیِاػیتفبدُاصآى
رشیبًْبیًمذی،فشاّنهیوٌذ.اػتبًذاسدحؼیبثذاسی،1الضاهیبتاسائیٍِافـیبیاًالػیبت

رشیبىًمذیساتؼییيهیوٌذ .

یادداشتُای تًضیحی
ساختار
 . 115یاززاقتْای تَضیحي تایس:
الف  .اعالػاتي زضتاضُ هثٌای تْیِ نَضتْای هالي ٍ ضٍیِ ّای حؿاتساضی ذدال هدَضز اؾدتفازُ
عثك تٌسّای  119تا  124اضائِ وٌس؛
ب  .اعالػات العاهي عثك اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ،وِ زض ای زیگطی اظ نَضتْای هالي اضائِ
ًويقَز ضا افكا وٌس؛ ٍ
ج  .اعالػاتي اضائِ وٌس وِ زض ای زیگطی اظ نَضتْای هالي اضائِ ًوديقدَز ،اهدا تدطای زضن
نَضتْای هالي ،هطتَط اؾت.
ٍ . 116احس تجاضی تایس تا آًجا وِ ػولي اؾت ،یاززاقتْای تَضیحي ضا تغَض هٌظن اضائِ وٌدس .تدطای
تؼییي اضائِ هٌظنٍ ،احس تجاضی تایس تِ تأثیط نَضتْای هالي تط لاتل فْن تَزى ٍ لاتدل همایؿدِ
تَزى اعالػات تَ ِ وٌسٍ .احس تجاضی تایس ّط یه اظ الالم هٌسض زض نَضت ٍضدؼیت هدالي،
نَضت ؾَز ٍ ظیاى ،نَضت ؾَز ٍ ظیاى اهغ ،نَضت تغییطات زض حمدَق هالىاًدِ ٍ ندَضت
طیاًْای ًمس ی ضا تِ اعالػات هطتثظ زض یاززاقتْای تَضیحي ػغف هتماتل زّس.

گشٍُثٌذیهٌظنیبدداؿتْبیتَهیحی،ؿبهلهَاسدصیشاػت :
ًوًَِّبییاصاسائِیب 
  .117
الف .ثشایحَصُّبییاصفؼبلیتٍاحذتزبسیوِثِهٌظَسدسنٍهؼیتهبلیٍػولىشد
هبلیاصثیـتشیياحشگزاسیثشخَسداساػت،اّویتثیـتشیلبئلؿیَد؛ثیشایهخیبن
اًالػبتهشثَىثِفؼبلیتْبی ػولیبتیخبفساثبیىذیگشدسیهگشًٍُجمِثٌیذی
وٌذ؛ 
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یؿًَذ ،هبًٌذداساییْیبی
ة .اًالػبتهشثَىثِ الالهی وِهـبثِیىذیگش اًذاصُگیشی ه 
گشًٍُجمِثٌذیوٌذ؛ 

یؿذُثِاسصؽهٌلفبًِ،سادسیه
اًذاصُگیش 

ح .ثِتشتیتالالماكلیهٌذسددسكَستػَدٍصیبى،كَستػَدٍصیبىریبهغٍ
كَستٍهؼیتهبلی،هَاسدصیشسااسائًِوبیذ :
 .1ثیبىسػبیتاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی(ثِثٌذ14هشارؼِؿَد)؛
خالكِاّنسٍیِّبیحؼبثذاسیهَسداػتفبدُ(ثِثٌذ119هشارؼِؿَد)؛ 

.1
 .3اًالػبتپـتیجبىثشایالالماسائِؿذُدسكَستٍهؼیتهبلی،كَستػَدٍصیبى،
كَستػَدٍصیبىربهغ،كَستتغییشاتدسحمَقهبلىبًٍِكیَسترشیبًْیبی
تشتیجیوِّشیهاصكَستْبیهبلیٍّشیهاصالالماكلیاسائِهیؿَد؛ٍ 

ًمذیثِ
ػبیشهَاسدافـب،ؿبهل :
 .1ثذّیْبیاحتوبلی(ثیِاػیتبًذاسدحؼیبثذاسی7هشارؼیِؿیَد)ٍتؼْیذات
لشاسدادیؿٌبػبییًـذٍُ،

 .1هَاسدافـبیغیشهبلی،هبًٌذاّذافٍػیبػتْبیهذیشیتسیؼههبلیٍاحیذ
تزبسی(ثِاػتبًذاسدحؼبثذاسی37ابصازهاي هالي :افهاهشارؼِؿَد) .
ٍ.118احذتزبسیهوىياػتیبدداؿتْبیتَهیحیساثِگًَِایاسائِوٌذوِاًالػبتهشتجي
ثبهجٌبیتْیِكَستْبیهبلیٍسٍیِّبیحؼبثذاسیخبف،ثِػٌَاىثخؾرذاگبًیِایاص
كَستْبیهبلیدسًظشگشفتِؿَد .
افشای ريیٍَای حسابذاری
 . 119زض ذالنِ اّن ضٍیِّای حؿاتساضیٍ ،احس تجاضی تایس هَاضز ظیط ضا افكا وٌس:
الف .هثٌای (یا هثاًي) اًساظُگیطی هَضز اؾتفازُ زض تْیِ نَضتْای هالي؛ ٍ
ب.

ؾایط ضٍیِّای حؿاتساضی هَضز اؾتفازُ وِ تطای زضن نَضتْای هالي ،هطتَط اؾت.
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 .113آگبُوشدىاػتفبدُوٌٌذگبىاصهجٌبیبهجبًیاًذاصُگیشیهَسداػتفبدُدسكَستْبیهبلی(ثیشای
هخبن،ثْبیتوبمؿذُتبسیخی،ثْبیربسی،خبلقاسصؽثبصیبفتٌی،اسصؽهٌلیفبًِییبهجلیغ
ثبصیبفتٌی)ثشایٍاحذتزبسیثباّویتاػت،صیشاهجٌبییوٍِاحذتزبسیكیَستْبیهیبلیسا
وٌذ،ثشتزضیٍِتحلیلاػیتفبدُوٌٌیذگبىتیأحیشلبثیلهالحظیِایداسد.
ثشاػبعآىتْیِهی 
ٌّگبهیوٍِاحذتزبسی،ثیؾاصیههجٌبیاًذاصُگیشیسادسكَستْبیهبلیهیَسداػیتفبدُ
لشاسهیدّذ(ثشایهخبن،صهبًیوًِجمبتخبكییاصداساییْیبتزذییذاسصییبثیهییؿیَد)،
ساییْبٍثذّیْبوِّشیهاصهجبًیاًذاصُگیشیثشایآًْیبثىیبسسفتیِ

هـخقوشدىًجمبتدا
اػت،وبفیاػت .
 .111هذیشیتدستلوینگیشیدسثبسُافـبییهسٍیِحؼبثذاسیخبف،ثبیذثشسػیوٌذویِآییب
افـبیهضثَس،ثِاػتفبدُوٌٌذگبىدسدسنچگیًَگیاًؼىیبعهؼیبهالت،ػیبیشسٍییذادّبٍ
ؿشایيدسػولىشدهبلیٍٍهؼیتهبلیووههیوٌذیبخیش.افـبیسٍییِّیبیحؼیبثذاسی
خبف،ثٍِیظُصهبًیوِایيسٍیِّباصثیيگضیٌیِّیبیهزیبصدساػیتبًذاسدّبیحؼیبثذاسی
اًتخبةؿذُثبؿذ،ثشایاػتفبدُوٌٌذگبىهفیذاػت.افـبیایٌىیِآییبٍاحیذتزیبسیثیشای
ػشهبیِگزاسیّبیوَتبُهذتػشیغالوؼبهلِدسػْبم،سٍؽاسصؽثبصاسییبسٍؽالیلثْیبی
توبمؿذٍُخبلقاسصؽفشٍؽسااػتفبدُهیوٌذً،وًَِایاصافـبیهضثیَساػیت.ثشخیی
اػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،افـبیسٍیِّبیحؼبثذاسیخبف،ؿیبهلاًتخیبةسٍییِتَػیي

هذیشیتاصثیيسٍیِّبیهزبصساثِسٍؿٌیالضاهییهییوٌیذ.ثیشایهخیبنً،جیكاػیتبًذاسد
حؼبثذاسی،11افـبیهجبًیاًذاصُگیشیهَسداػتفبدُثشایًجمبتداساییْیبیحبثیتهـیَْد
الضاهیاػت .
 .111یهسٍیِحؼبثذاسیهوىياػتثِدلیلهبّیتػولیبتٍاحذتزبسیهْنثبؿذ،حتییاگیش
هجبلغدٍسُربسیٍدٍسُّبیلجلثباّویتًجبؿذ.افـبیّشیهاصسٍیِّبیهْنحؼیبثذاسی

وِدساػتبًذاسدّبیحؼبثذاسیثٌَسخبفالضاهیًـیذُاػیت،اهیبٍاحیذتزیبسیًجیك
،آىسااًتخبةٍاػتفبدُهیوٌذًیضهٌبػتاػت .

اػتبًذاسدحؼبثذاسی37
ٍ . 123احس تجاضی تایس زض اّن ضٍیِّای حؿاتساضی یا ؾایط یاززاقتْای تَضیحي ،لضاٍتْای هدسیطیت
زض فطایٌس تىاضگیطی ضٍیِّای حؿاتساضی ٍاحس تجاضی ٍ لضاٍتْایي وِ تیكتطیي تأثیط ضا تط هثدالغ
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قٌاؾایيقسُ زض نَضتْای هالي زاقتِ اؾت ،سا اظ لضاٍتْای هطتَط تِ تطآٍضزّا (تِ تٌس 125
هطا ؼِ قَز) افكا وٌس.

 .117هذیشیتدسفشایٌذثىبسگیشیسٍیِّبیحؼبثذاسیٍاحذتزبسی،ػالٍُثشلویبٍتْبیهشثیَى
ثشهجبلغؿٌبػبییؿیذُدس

ثِثشآٍسدّب،لوبٍتْبیهتؼذدیاًزبمهیدّذوِهیتَاًذاحشهْوی
هیوٌذ :
كَستْبیهبلیداؿتِثبؿذ.ثشایهخبن،هذیشیتدستؼییيهَاسدصیشلوبٍت 
الف .چِصهبًیثخؾهْویاصسیؼیىْبٍهضاییبیػویذُهبلىییتداساییْیبیهیبلیٍ
هیؿَد؛ٍ 
داساییْبیاربسُای،ثٍِاحذّبیتزبسیدیگشهٌتمل 

ة  .آیبثشخیفشٍؿْبیخبف،اصًظشهحتَا،تأهیيهبلیاػیتٍثٌیبثشایي،هٌزیشثیِ
دسآهذًویؿَد .

مىابع عذم اطمیىان بزآيردَا
 . 125چٌاًچِ زض اًجام تطآٍضزّا زض پایاى زٍضُ گعاضقگطی ،هَاضز ػسم اعویٌاًي ٍ َز زاقدتِ تاقدس
وِ ضیؿه لاتل هالحظِ ای ضا تطای تؼسیل تااّویت هثالغ زفتطی زاضاییْا ٍ تسّیْا زض ؾدال هدالي
آتي ایجاز وٌسٍ ،احس تجاضی تایس اعالػاتي ضا زضتاضُ هفطٍضات هطتثظ تدا آیٌدسُ ٍ ؾدایط هٌداتغ
ػوسُ ػسم اعویٌاى ایي تطآٍضزّا افكا وٌس .زض هَضز ایي زاضاییْا ٍ تسّیْا ،یاززاقتْای تَضیحي
تایس قاهل عئیات ظیط تاقس:
الف .هاّیت آًْا؛ ٍ
ب  .هثلغ زفتطی آًْا زض پایاى زٍضُ گعاضقگطی.

 .112تؼییيهجبلغدفتشیثشخیداساییْبٍثذّیْب،هؼتلضمثشآٍسدآحبسسٍیذادّبیًبهٌوئيآتیثیشآى
داساییْبٍثذّیْبدسپبیبىدٍسُگضاسؿگشیاػت.ثشایهخبن،دسكَستًجَدلیوتْبیریبسی
دسثبصاس،ثشآٍسدّبیهؼٌَفثِآیٌذُثشایاًذاصُگیشیهجلیغثبصییبفتٌیًجمیبتیاصداساییْیبی

حبثتهـَْد،احشهٌؼَ،ؿذىفٌبٍسیثشهَرَدیْب،رخبیشهشثَىثًِتیبیذآتییدػیبٍیدس
رشیبىٍثذّیْبیثلٌذهذتهشتجيثبهضایبیوبسوٌبىهبًٌیذتؼْیذاتثبصًـؼیتگی،هیشٍست
داسد.ایيثشآٍسدّبهؼتلضمهفشٍهبتیدسثبسُالالهیهبًٌذتؼذیلاحشسیؼهثشرشیبًْبیًمذی
یبًشخْبیتٌضیل،تغییشاتآتیحمَقٍهضایبٍتغییشاتآتیلیوتْبیهؤحشثیشػیبیشهخیبسد
اػت .
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 .117هفشٍهبتٍػبیشهٌبثغػذماًویٌبىثشآٍسدّبوًِجكثٌذ112افـیبهییؿیَد،هشثیَىثیِ
ثشآٍسدّبییاػتوِهؼتلضمهـىلتشیي،رٌّیتشیيیبپیچیذُتشیيلوبٍتْبیهذیشیتاػیت.
ثبافضایؾتؼذادهتغیشّبٍهفشٍهبتهؤحشثشسفغاحتوبلیػذماًویٌبًْبیآتی،ایيلویبٍتْب
تشهیؿَدٍثذیيتشتیت،اهىبىتؼیذیالتثباّوییتًبؿییاصآىدسهجیبلغ
رٌّیتشٍپیچیذُ 
هؼوَنافضایؾهییبثذ .

دفتشیداساییْبٍثذّیْب،ثٌَس
 .118دسهَسدداساییْبٍثذّیْبییوِسیؼهتغییشثباّویتهجلغدفتشیآًْبدسػبنهبلیثؼذلبثیل
هالحظِاػت،دسكَستیوِایيالالمدسپبیبىدٍسُگضاسؿگشی،ثِاسصؽهٌلفبًِهجتٌیثیش
لیوتاػالمؿذُدسثبصاسفؼبنثشایداساییْبٍثذّیْبیهـبثِاًذاصُگیشیؿیذُثبؿیذ،هیَاسد
افـبیثٌذ112الضاهیًیؼت.هوىياػتدسػبنهبلیثؼذ،اییياسصؿیْبیهٌلیفبًِتغیییش
ثباّویتداؿتِثبؿذ،اهبایيتغییشاتًبؿیاصهفشٍهبتیبػبیشهٌبثغػذماًویٌبىدسثشآٍسد
دسپبیبىدٍسُگضاسؿگشیًجَدُاػت .
ٍ .119احذتزبسیهَاسدافـبیهٌذسددسثٌذ112ساثِگًَِایاسائِهییًوبییذویِثیشایدسن
لوبٍتْبیهذیشیتدسثبسُآیٌذٍُػبیشهٌبثغػذماًویٌیبىثشآٍسدّیب،ثیِاػیتفبدُوٌٌیذگبى
كَستْبیهبلیووهوٌذ.هبّیتٍهیضاىاًالػبتتْیِؿذُ،ثؼتِثِهبّییتهفشٍهیبتٍ
ػبیشؿشایي،هتفبٍتاػت.هخبلْبییاصاًَاعهَاسدافـبتَػيٍاحذتزیبسیثیِؿیشحصییش
اػت :
الف .هبّیتهفشٍهبتیبػبیشهَاسدػذماًویٌبىثشآٍسد؛ 
ة  .حؼبػیتهجبلغدفتشیًؼجتثِسٍؿْب،هفشٍهبتٍثشآٍسدّبیهجٌبیهحبػیجبت،
ؿبهلدالیلحؼبػیت؛ 
ح  .سفغاحتوبلیػذماًویٌبىٍداهًٌِتبیزیوِدسػبنهبلیثؼذدساستجبىثیبهجیبلغ
دفتشیداساییْبٍثذّیْبیتحتتبحیش،ثٌَسهؼمَنهحتولاػت .
ت  .تـشیحتغییشاتایزبدؿذُدسهفشٍهبتپیـیيهشتجيثبآىداساییْیبٍثیذّیْب،دس
كَستیوِػذماًویٌبىثشًشفًـذُثبؿذ .
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 .133ایياػتبًذاسدٍ،احذتزبسیساهلضمًویوٌذوٌِّگیبمافـیبیهیَاسدهٌیذسددسثٌیذ،112
ثیٌیّبساافـبوٌذ .
یبپیؾ 

ای
اًالػبتثَدرِ 

.131ثشخیهَالغ،دسپبیبىدٍسُگضاسؿگشی،افـبیهیضاىآحبساحتوبلییهفیشمییبػیبیش
هٌبثغػذماًویٌبىثشآٍسدّبغیشػولیاػت.دسایيهَاسدٍ،احذتزبسیافـبهیوٌذوِ،
ثشهجٌبیاًالػبتهَرَد،هوىياػتًتبیذػبنهبلیثؼذ،ثیِدلییلتفیبٍتثیبفیشم
هضثَس،هؼتلضمتؼذیلثباّویتدسهجلغدفتشیداسایییبثذّیهَسدًظیشثبؿیذ.دستویبم
هَاسدٍ،احذتزبسی،هبّیتٍهجلغدفتشیداسایییبثذّیخبف(یبًجمِایاصداساییْبٍ
افـبهیوٌذ .

ثذّیْب)ساوِتحتتأحیشآىفشملشاسگشفتِاػت،

 .131هَاسدافـبیثٌذ113دسثبسُلوبٍتْبیخبكیوِهذیشیتدسفشایٌذثىیبسگیشیسٍییِّیبی
حؼبثذاسیٍاحذتزبسیاًزبمهیدّذ،ثبهَاسدافـبیثٌذ112دسثیبسُهٌیبثغػیذماًویٌیبى
ثشآٍسدّباستجبًیًذاسد .
 .133ػبیشاػتبًذاسدّبیحؼبثذاسی،افـبیثشخیهفشٍهبت،ثِرضهَاسدهمشسؿذُدسثٌذ112سا
الضاهیهیوٌٌذ.ثشایهخبن،اػتبًذاسدحؼبثذاسی،7دسؿشایيخبف،افـبیهفشٍهبتاكیلی
حشثشًجمبترخبیشساالضاهیهیوٌذ .

هشتجيثبسٍیذادّبیآتیهؤ
سزمایٍ
ٍ . 134احس تجاضی تایس اعالػاتي ضا افكا وٌس تا اؾتفازُوٌٌسگاى نَضتْای هالي تتَاًٌدس اّدساف ،ذدظ
هكيّا ٍ فطایٌسّای هسیطیت ؾطهایِ ٍاحس تجاضی ضا اضظیاتي وٌٌس.

ٍ،احذتزبسیهَاسدصیشساافـبهیوٌذ :

ثِهٌظَسسػبیتثٌذ137
  .132
خيهـیّبٍفشایٌذّبیهذیشیتػشهبیِؿبهل :

الف .اًالػبتویفیدسثبسُاّذاف،
ؿشحیدسثبسُآًچِثِػٌَاىػشهبیِ،هذیشیتهیؿَد؛

.1
 .1دسهَاسدیوِدساستجبىثبػشهبیٍِاحذتزبسیالضاهبتثشٍىػیبصهبًیٍریَد
داسد،هبّیتایيالضاهبتٍچگًَگیثىبسگیشیالضاهبتدسهذیشیتػشهبیِ؛ٍ
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ً .3حَُدػتیبثیثِاّذافهذیشیتػشهبیِ.
ة  .خالكِدادُّبیووّیدسثبسُآًچِثِػٌَاىػشهبیِ،هذیشیتهییؿیَد.دسثشخیی
ٍاحییذّبیتزییبسی،ثؼویییاصثییذّیْبیهییبلیفبلییذػشسػیییذ(هبًٌییذثییذّیْبی
گشٍّی)ساثِػٌَاىثخـیاصػشهبیِدسًظشهیگیشًذ .


دسٍى
ح ّ .شگًَِتغییشاتدسلؼوتْبیالفٍةدسهمبیؼِثبدٍسُلجل .
ت  .آیبًیدٍسُ،توبمالضاهبتثشٍىػبصهبًیػشهبیِساوِهـیوَنآىثیَدُ،سػبییت
وشدُاػتیبخیش .
پیبهذّبیایزبدؿذُ،دسهَاسدیوٍِاحذتزبسیالضاهبتثشٍىػبصهبًیػیشهبیِسا

ث  .
سػبیتًىشدُاػت .
ٍاحذتزبسی،ایيهَاسدساثشهجٌبیاًالػبتدسٍىػبصهبًیتْیِؿذُثشایهذیشاىاكیلی
افـبهیوٌذ .

نالضاهیبت
ٍ .132احذتزبسیهوىياػتػشهبیِساثِسٍؿْبیهختلفهیذیشیتوٌیذٍهـیوَ 
ػشهبیِهتفبٍتیثبؿذ.ثشایهخبن،یههزوَػیِاصؿیشوتْبیًیبّوگيهوىیياػیتؿیبهل
ٍاحذّبییثبؿذوِػْذُداسفؼبلیتْبیثیویٍِثبًىیذاسیّؼیتٌذٍدسحیَصُّیبیهمشساتیی

هختلففؼبلیتهیوٌٌذ.دسكَستیوِافـبیولیالضاهبتػشهبیًٍِحَُهیذیشیتػیشهبیِ
اًالػبتهفیذیفشاّنًىٌذیبدسناػتفبدُوٌٌذگبىكَستْبیهبلیاصهٌیبثغػیشهبیٍِاحیذ
تزبسیساهخذٍؽًوبیذٍ،احذتزبسیثبیذاًالػبترذاگبًِایساثشایّشیهاصالضاهیبت
ػشهبیِوٍِاحذتزبسیهـوَنآىاػت،افـبوٌذ .

سایز مًارد افشا
ٍ . 137احس تجاضی تایس هَاضز ظیط ضا زض یاززاقتْای تَضیحي افكا وٌس:
الف  .هثلغ ؾَز تمؿیوي پیكٌْازی لثل اظ تأییس نَضتْای هالي تطای اًتكاض ،ودِ عدي زٍضُ تدِ
ػٌَاى ؾتاًسُ هالىاى قٌاؾایي ًكسُ اؾت ٍ هثلغ هطتَط تِ ّط ؾْن؛ ٍ
ب  .هثلغ ّطگًَِ ؾَز ؾْام هوتاظ اًثاقتقًَسُ وِ قٌاؾایي ًكسُ اؾت.
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ٍ . 138احس تجاضی تایس هَاضز ظیط ضا ،چٌاًچِ زض ای زیگطی اظ نَضتْای هالي افكا ًىطزُ تاقس ،افكدا
وٌس:
الف .الاهتگاُ ٍ قىل حمَلي ٍاحس تجاضی ،وكَض هحل تاؾیؽ ٍ ًكاًي هطودع ثثدت قدسُ آى
(یا هحل انلي فؼالیت زض نَضتي وِ هتفاٍت اظ هطوع ثثت قسُ تاقس)؛
ب  .قطح هاّیت ػولیات ٍاحس تجاضی ٍ فؼالیتْای انلي آى؛
ج ً .ام ٍاحس تجاضی انلي ٍ ٍاحس تجاضی انلي ًْایي گطٍُ؛ ٍ
ت  .اعالػات هطتَط تِ ػوط ٍاحس تجاضی ،زض نَضتي وِ ٍاحس تجاضی تا ػوط هحسٍز اؾت.

تاریخ اجزا
 . 139العاهات ایي اؾتاًساضز زض هَضز ولیِ نَضتْای هالي وِ زٍضُ هالي آًْا اظ تاضید  ٍ 1398/1/1تؼدس
اظ آى قطٍع هيقَز ،الظماال طاؾت.

مطابقت با استاوذاردَای بیهالمللی گشارشگزی مالی

ایياػتبًذاسد،هفبداػتبًذاسدثیيالوللییحؼیبثذاسی1ازائوه صووزتهاي هوالي
الضاهبت 

ثبارشای

 .173
هیؿَد.
ًیضسػبیت 
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هیؿَد.
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