
891 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   22استاندارد حسابداري 

( 1400اي )تجدیدنظرشده  دورهگزارشگري مالی میان  
 

 

  
 

 

 

  

 سازمان حسابرسى 
 

 



 22استاندارد حسابداري 

 يادورهي مالی میان گزارشگر

 

892 

 

 

 مندرجات  فهرست 

 بند 

  هدف

 3-1 کاربرد دامنه

 ٤ فیتعار

 7-5 ایدوره میان مالیگزارش  محتوای
 ٨ ایدورهیانم  مالیگزارش    یحداقل اجزا

 12-9 ایدورهمیان  مالی صورتهای  محتوایشکل و  
 16-13 بااهمیتو معامالت    رویدادها

 17 موارد افشا سایر
 1٨ حسابداری استانداردهایانطباق با   افشای
 20-19 زامی استال آنها  برایای،  دورهمیان  مالی که ارائه صورتهای  هاییدوره

 23-21 اهمیت

 25-2٤ ساالنه مالی صورتهایافشا در 

 ٤0-26 گیریاندازه شناخت و 
 3٤-26 ساالنه  یحسابدار هاییهبا رو  یکسان یحسابدار هایرویه
 36-35 یمورد یا یاچرخه ی، کسب شده فصل عملیاتی مدهایدرآ

 37 دشویمنواقع   یکنواخت، بطور  یسال مال  طیکه   مخارجی
 3٨ گیریاندازهاصول شناخت و   بکارگیری

 ٤0-39 هااستفاده از برآورد

 ٤3-٤1 قبلیشده گزارش میانی هایتجدید ارائه دوره 

 ٤٤ اجرا تاریخ 

 ٤5 المللی گزارشگری مالیمطابقت با استانداردهای بین

  پیوستها

 

  



 22استاندارد حسابداري 

 يادورهي مالی میان گزارشگر

 

893 

 

 

 هدف

 صتودتاني    د  گيري و اددازه  شتانت    اصتو    و تعيين   اي  وده مينن   منلي   گزادش   محاواي حداقل   تعيين   ، استاندداد    اين   هدف  . 1

گذادان،  اتكن، توادنيي ستترمنيه قنبل و    موقع به   اي  وده مينن   منلي   گري . گزادشتتاستت    ميندي  وده    براي   کنمل ين فشتتر ه   منلي 

و    منلي   شتتتراي   دك  دقدي و    ستتتو  و ارينداني   ايجن  واحد تجندي  د    ظرفي   دك    ي دا برا  يرين  هادگنن و ستتتن اعابند 

 . بخشد مي آن بابو    دقدياگي 

 كاربرد دامنه

  ، ملزم ميندي  وده   ينن چه مدت پس از پن   ين   ي ، بن چه تانوب زمند تجندي  واحدهني کدام     د دابطه بن اياكه   استتاندداد ،   اين  د   .2

 منداد   دنظر   دان هني و     ول   ين، . بن واو  ا شتو  ، الزامنت تنصتي تعيين دیي هستااد   اي  وده مينن   منلي  اني اداشتند گزادشت  به 

شو  دا  مي معنمله    عیومي منلكنده آدان بطود    ين بان اد بدهي    اوداق   که   تجندي    ساه از واحدهني   ، اغلب آن اوداق بان اد   بودس 

  ين تجندي ملزم بنشتد  کندبر   اد  که واحد   صتودتي استاندداد   د    اين کااد.  مي   اي  وده مينن   منلي  اني اداشتند گزادشت  به   ملزم 

  مااشر کاد. حسنبدادي  هني  دا طبق اساندداد    اي  وده مينن   منلي   گزادش   ير  بگ   يم تصی  يندي بطود اتا 

 . شتوادزينبي مي  طود مجزابحستنبدادي هني ندداد اي، از دظر ادطبنق بن استا ودهستننده ين مينن  ، اعم ازگزادش منلي  هر .3

دكر ه بنشتد   تايهاي دا  د يك ستن  منلي تن   ودهاين موضتو  که میكن است  واحد تجندي، گزادشتاني منلي مينن

  تايهکر ه بنشتد که بن اين استاندداد  مطنبق  دداشتاه بنشتد، مندع    يهتا  ياگودهاي دا به ودهين گزادشتاني منلي مينن

 شو .دیي حسنبداديهني اساندداد  طبقدتاني منلي سننده صو

، بنيد بن تینم است  حستنبداديهني استاندداد  مطنبق بناي واحد تجندي،   ودهگزادش منلي مينناظاند شتو  که    چاندچه .4

 کاد.مي يدا الزام معياي افشنيمواد   19تصو ، باد  ينالزامنت اين اساندداد  مطنبق   اشاه بنشد.  د ا

 تعاریف

 در این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی مشخص بکار رفته است: .5

 .است کامل  مالی سال تر از یكکوتاه مالی  گزارشگری  دوره  دوره میانی

ستاندارد  طبق ا)  مالی  صورتهای کامل مجموعه  شاملیا    کهاست   دوره میانی  یك  برایمالی    گزارش  ،ايدورهمیان  مالی  گزارش

 است.  استاندارد(  طبق این) فشرده  مالی صورتهایمجموعه  ( یا  (1397)تجدیدنظرشده    مالی  صورتهاي  ارائه 1 حسابداری

  ايدورهمحتواي گزارش مالی میان

 اس : ريز يشنمل اازا يمنل يصودتان کنمل مجیوعه ،1 ياساندداد  حسنبداد تعريف طبق .6

 ؛پنينن  وده به تنديخوضعي  منلي  صودت . الف

  وده؛ برايزينن  و سو  صودت  .ب

 صودت سو  و زينن انمع براي  وده؛  پ.
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 ؛ وده يبراتغييرات  د حقوق منلكنده  صودت  .ت

  وده؛ يبرااني دقدي اريند صودت  .ث

 طالعنت توضيحي؛هني حسنبدادي و سنير اين  اشااني توضيحي، شنمل اهم دويه   ج.

 ؛ و 1اساندداد  حسنبدادي  37و  36 ي وده قبل طبق بادهن اييسهاطالعنت مقن   .چ

استتتاندداد   41تن    39طبق بادهني   ي وده قبل، چاندچه واحد تجند يابادا  يخبه تند  يمنل  ي صتتتودت وضتتتع  .ح

به   يدا بن تستر  يمنل  يصتودتان اقالمي از ين  ير به گذشتاه بكند گ  يدا بن تستر يحستنبداد  يهدو  يك،  1حستنبدادي 

 بادي کاد.تجديد طبقه يمنل يصودتان ي دا  داقالم ين يد،ادائه دین يد گذشاه تجد 

 ،که  د گذشتاه گزادش شتده است   ياز تكراد اطالعنت و تو  ادي  اهيموقع بو ن و مالحظنت مربوط به هزبه  ماظود  به .7

  د  يا ودهننيم  يخانيتند د   کیاري اطالعنت  ر يبگ   ميتصتتی يندياتا  بطود ني  شتتو   ملزم استت  میكن واحد تجندي

شتنمل   اي  ودهمينن منلي گزادش   محاواي داقلح ،استاندداد  اين د  کاد.    ادائهتو     ستننده  منلي  صتودتانيبن   ستهيمقن

  دستنديدوزبه  ،اي ودهمينن  منلي گزادش  . هدف شتويم  نييتع  توضتيحي ين  اشتاانيگزيده    و  فشتر ه منلي صتودتاني

فعنلياان، دويدا هن   بر  يا ودهننيم  يمنل  گزادش  د  ،   ليل هیين  . بهاس  سننده منلي صودتاني  کنمل مجیوعه آترين

  . شوتكراد دیي گذشاه  دشده گزادش  و اطالعنت شده اس تیرکز اديد  و شراي  

 اني  ه( ب1 يحستتنبداد)طبق استتاندداد     يمنل  ياز اداشتتند مجیوعه کنمل صتتودتان  يتجند واحد استتاندداد ،   اين د   .8

 اين طبق  هیچاين.  شتو يدی  ماع  يا ودهننيم  يمنل  گزادش    د  توضتيحي  ن  اشتاانيگزيده ي  و  فشتر ه منلي صتودتاني

  گزيده يناقالم اصتلي د   د مود   شتده  د اين استانددااز حداقل تعيين  شيب اطالعنت  ادائه ازواحد تجندي   استاندداد ،

 اين   د گيريو اددازه  شتانت  دهایو .  گر  يدی  ماع  فشتر ه  اي ودهمينن  منلي صتودتاني   دين  اشتااني توضتيحي  

 يافشتن  مواد  تینم  شتنمل  ،صتودتان ديز کندبر   اد  و اين   وده ميندي   د منلي صتودتاني  کنمل مجیوعه  يبرا ،استاندداد 

 ريستن  د  الزاميمواد  افشتني   نيهیچا( و  18 د باد    توضتيحي  ين  اشتاانيگزيده    ژهيو  به) استاندداد  نيا  الزامي طبق

 .اس  حسنبدادي اساندداد هني

 اي دوره میان  مالی   گزارش   اجزاي  حداقل 

 زیر باشد:   اجزای  شامل  باید حداقل  ایدورهمیان  مالی گزارش .9

 وضعیت مالی فشرده؛  صورت . الف

 ؛فشردهزیان    وسود    صورت  ب.

 ؛فشردهسود و زیان جامع   صورت  .پ

 ؛فشرده  صورت تغییرات در حقوق مالکانه  .ت

 ؛ وفشرده های نقدیجریان  صورت  .ث

 .توضیحی یادداشتهایگزیده   .ج
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 اي دوره میان   مالی  صورتهاي  و محتواي  شكل 

 این   و محتوای  را منتشوور کند، شووکل  مالی صووورتهای کامل ، مجموعهخود ایدورهمیان مالی  در گزارش واحد تجاری اگر .10

 .باشدبرای مجموعه کامل صورتهای مالی  1 حسابداری  استاندارد الزامات  طبقباید  مالی  صورتهای

مالی  را منتشور کند، این صوورتهای   فشوردهای خود، مجموعه صوورتهای مالی  دورهواحد تجاری در گزارش مالی میان چنانچه .11

یادداشتهای   گزیده  شامل هر یك از عناوین و جمعهای فرعی مندرج در آخرین صورتهای مالی ساالنه وحداقل  باید  فشرده  

در صوورتهای مالی   طبق الزامات این اسوتاندارد باشود. اقالا اصولی یا یادداشوتهای توضویحی بیشوتر به شورطی باید  ضویحیتو

  .این صورتهای مالی گرددکنندگی درج شود که حذف آنها موجب گمراه فشردهای دورهمیان

ای که آن واحد تجاری افته هر سوه  را برای دورهیاحد تجاری باید سوود پایه و تقلیلای، ودورهمیان زیان  ودر صوورت سوود   .12

 .است، ارائه کند  سود هر سهم 30کاربرد استاندارد حسابداری  مشمول دامنه

بنشتتد، گزادش منلي ديز  صتتودتاني منلي تلقيقي  شتتنمل صتتودتاني منلي ستتننده واحد تجندي،    آترين د صتتودتي که   .13

 تايه شو . ديز  تلقيقي يبر مبان عالوه بر صودتاني منلي اداگنده بنيد  اي ودهمينن

 بااهمیت ها و معامالت رویداد 

  وضتتعي     د  دك تغييرات   ي هن و معنمالتي که برا از دويدا    تو ، شتترحي   اي  وده مينن   منلي   گزادش    د تجندي بنيد   واحد  .14

  اطالعتنت .   دج دیتنيتد ستتتنندته اهیيت   اد  دا متنلي   گزادشتتتگري    وده   آترين   پتنيتنن متنلي واحتد تجتندي از   عیلكر   و متنلي 

 دستندي دوز به گزادش منلي ستننده دا   آترين شتده  د  بنيد اطالعنت مربوط ادائه   ، هن و معنمالت دويدا    آن بن   ادتبنط    د افشتنشتده  

 . کاد 

تواهاد  اشت .    ستارستي واحد تجنديآن   ستننده منلي گزادش   آترين به  ،اي ودهمينن گزادش منلي گننکااد استاقن ه .15

شتده  د ين  اشتااني ، اطالعنت گزادش اي ودهميننمنلي    گزادش  توضتيحي  ين  اشتاانيضترودتي دداد  که  د ،بانبراين

  دوز شو .اهیي ، بهکم دسبانً اطالعنت توضيحي آترين گزادش منلي سننده، بنب 

 فارست ، نيا  .است   يالزام آدان  يافشتنبو ن،    يبناهی  صتودت   د  که است هن و معنمالتي  فارست  دويدا   ر،يز  مواد  .16

 ديس . انمع

 کنهش ادزش؛ اينو برگش   فروش کنهش ادزش مواو يان به تنلص ادزش   الف.

ستنير  اداييان و ، ين اني دنمشتاو  ادايي،   ادايياني ثنب  مشتاو شتانستنيي زينن کنهش ادزش  ادايياني منلي،    ب.

 کنهش ادزش؛ يننز اينبرگش  

 تجديد سنتاند؛ مخندجبرگش  ذتيره   پ.

 ؛ ادايياني ثنب  مشاو تحصيل و واگذادي   ت.

 ؛ ادايياني ثنب  مشاو تعادات تريد   ث.

 حقوقي؛ نوي عحل و فصل   ج.
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 ؛هني قبلاصالح اشابنهنت  وده  چ.

و بدهياني منلي واحد تجندي تأثير    منلي   ي که بر ادزش ماصتتقنده  اداييان   کستتب و کند تغييرات شتتراي  اقاصتتن ي ين    ح.

 ؛ د ا شده شانسنيي شده بنش به باني مساالك   ين آن  اداييان ين بدهيان به ادزش ماصقنده    ياكه از ا   دظر رف ص  گذاد ، مي 

 پنينن  وده گزادشگري برطرف دشده بنشد؛ تنکه  وام دنمهموافق مقن  ين دقض  وام عدم ايقني تعادات  خ.

 معنمالت بن اشخن  وابساه؛   .

 هني منلي؛ماصقنده ابزاد گيري ادزش انبجنيي بين سطوح سلسله مراتب ادزش ماصقنده مود  اساقن ه  د اددازه  ذ.

  د دايجه تغيير  د هدف ين اساقن ه از آن  اداييان؛ و گذاديانهسرمنيبادي تغيير طبقه  د.

 احاینلي.  اداييانيين  احاینلي بدهيانيتغيير  د   ز.

ادائه    16شتده  د باد   د تصتو  الزامنت افشتني بستيندي از اقالم فارست   دهایو هنيي ، حستنبدادي هني  استاندداد  ستنير  .17

  واحد تجتندي از آترين  وده منلي  ين عیلكر  منلي     دك تغييرات  د وضتتتعيت    براي اي  اد. هرگنه دويدا  ين معتنملته کا مي 

اي بنيد شترحي از اطالعنت مربوط ماددج  د صتودتاني   وده   اهیي  بنشتد، گزادش منلي مينن بن  ستننده   منلي  گزادشتگري 

 ادائه کاد.   دوزدسندي آن اطالعنت دا ، هیراه بن به سننده   منلي   منلي آترين  وده گزادشگري 

 افشا   موارد سایر 

، اطالعوات زیر را در یوادداشووتهوای 17توا   14طبق بنودهوای    بوااهمیوتواحود تجواری بوایود افزون بر افشووای رویودادهوا و معوامالت   .18

ای درج کند. موارد افشوای زیر باید یا در  دورهای یا در جای دیگری از گزارش مالی میاندورهتوضویحی صوورتهای مالی میان

گزارش  ای بوه برخی صووورتهوای دیگر )مواننود  دورهاز صووورتهوای موالی میوان عطفای یوا از طریق دورهصووورتهوای موالی میوان

کنندگان  ای، در دسوتر  اسوتفادهدوره( ارائه شوود و در شورایی یکسوان و همزمان با صوورتهای مالی میانیریتمدتفسویری  

طریق   زشده اکنندگان صوورتهای مالی، در شرایی یکسان و همزمان به اطالعات ارائهصوورتهای مالی قرار گیرد. اگر اسوتفاده

ابتدای سوال مالی تا از  ”کامل نیسوت. این اطالعات، باید بر مبنای    ایدورهدسوترسوی نداشوته باشوند، گزارش مالی میان  عطف

 گزارش شود. “تاریخ صورتهای مالی

  و روشهای  حسابداری  های رویه ، از  ساالنه   مالی   صورتهای  در مقایسه با آخرین   ، ای دوره میان   مالی  در صورتهای اینکه    بیان   . الف 

 مورد نظر.  تغییر  اثر و    ماهیت توصیف  ها یا روشها، تغییر آن رویه   در صورت یا    شود استفاده می   یکسان   محاسباتی 

 .دوره میانیای بودن عملیات توضیحات مشروح درباره فصلی یا چرخه  .ب

، تاهیاز نظر م   که نقدی  ا جریانهاییا زیان دوره ی، سوود  مالکانه  بر داراییها، بدهیها، حقوق  مؤثراقالا  و مبلغ ماهیت  .پ

 .است  عادیغیر وقوع، یا  اندازه

 برآورد در   اتیا تغییر جاری مالی  سال قبلی های میانیدورهدر    شدهگزارش مبالغدر برآورد   اتتغییر و مبلغ ماهیت  .ت

 .قبل مالی  سالهایدر    شدهگزارش مبالغ

 مالکانه.خرید و بازپرداخت اوراق بهادار بدهی و  انتشار، باز  .ث

 . یا به ازای هر سه (، بطور جداگانه بر حسب سهاا عادی و سایر انواع سهاا  در مجموع شده ) سود تقسیمی پرداخت   .ج
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ای واحد تجاری تنها در صوورتی  دورهاطالعات زیر در مورد قسومتها )افشوای اطالعات قسومت در گزارش مالی میان  چ.

، واحد تجاری را ملزا به افشوای  ارشگگیري  ر ب گگم ه گگمخهاي م خ  گز  25حسوابداری الزامی اسوت که اسوتاندارد  

 اطالعات قسمتها در صورتهای مالی ساالنه خود کند(:

   . با سایر قسمتها، به طور جداگانه   و معامالت  سازمانی  برون   مشتریان   به  از فروش   حاصل  قسمت   درآمد عملیاتی  . 1

 . قسمت  عملیات  نتیجه  . 2

 . قسمت   داراییهای  دفتری   مبلغ   جمع  . 3

 . قسمت  بدهیهای  . 4

یا    تلفیقی   مالی  در صوورتهای   تجمیعی  و اطالعات  گزارش   قابل   قسومتهای   برای   شوده افشوا  اطالعات   تطبیق   صوورت  . 5

 . واحد تجاری   مالی  صورتهای 

 ت.دوره میانی منعکس نشده اسهای پس از دوره میانی که در صورتهای مالی آن رویداد  ح.

های  اثر تغییر در ساختار واحد تجاری در دوره میانی، شامل ترکیبهای تجاری، به دست آوردن یا از دست دادن کنترل واحد   خ.

شووده. در مورد ترکیبهای تجاری، واحد  مدت، تجودید سوواختوارها و عملیات متوقف گذاریهوای بلنود تجواری فرعی و سوورمایه 

 را افشا کند. (  1398)تجدیدنظرشده    تركیبهاي تجاري   38  حسابداری ارد  تجاری باید اطالعات الزامی طبق استاند 

اسووتوانودارد   98و    97،  95توا    93)ح(،  92توا    90هوای  هوای موالی، افشووا دربواره ارزش منصووفوانوه کوه در بنودبرای ابزار  د.

الزامی   هاي مالی: افشگگاا زار 37حسوابداری اسوتاندارد   19تا  17های  و بند  گیري ارزش منصگگنانهاندازه 42 حسوابداری

 شده است. 

  39  حسووابداری گذاری، طبق تعریف مندرج در اسووتاندارد  برای واحدهای تجاری که به واحد تجاری سوورمایه   ذ. 

دهند، موارد افشوای  گذاری را از دسوت می شووند یا شورایی واحد تجاری سورمایه تبدیل می  صگورتهاي مالی ت نییی 

 . دییر   افشاي منافع در وابدهاي تجاري   41  حسابداری   استاندارد   12مندرج در بند  

 حسابداري   استانداردهاي انطباق با    افشاي 

  باید افشوا شوود. موضووع این  مطابق با الزامات این اسوتاندارد باشود،  واحد تجاری ایدورهمیان مالی  گزارشدر صوورتی که  .19

اسوت،   یطبق اسوتانداردهای حسوابدار  یمال  یصوورتهااین  که    کنداظهار  ای  دورهگزارش مالی میاننباید در   یواحد تجار

   د.مطابقت داشته باش  یمگر اینکه با تماا الزامات استانداردهای حسابدار

 الزامی است   براي آنها   اي دوره میان  مالی   صورتهاي   ی كه ارائه های دوره 

 زیر باشد:   هایدورهیا کامل( برای   فشرده) ایدورهمیان مالی  صورتهای باید شامل ایدورهمیان هایگزارش .20

  ، قبل  مالی   سال  پایان  تاریخ   به   ای مقایسه   و صورت وضعیت مالی  جاری  دوره میانی  پایان   تاریخ   به   صورت وضعیت مالی   .الف

ان جامع برای دوره میانی جاری و بطور انباشوته برای سوال مالی جاری تا سوود و زی  صوورتزیان و    وصوورت سوود    .ب

های  برای دورهای  مقایسوهسوود و زیان جامع صوورت  و  ای  مقایسوهزیان    وتاریخ صوورتهای مالی، همراه با صوورت سوود  

 میانی قابل مقایسه )جاری و از ابتدای سال تا تاریخ صورتهای مالی( در سال مالی قبل.  
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  ت تغییرات در حقوق مالکانه بطور انباشوته برای سوال مالی جاری تا تاریخ صوورتهای مالی، همراه با صوورتصوور  پ.

 در سال مالی قبل. صورتهای مالیقابل مقایسه سال تا تاریخ   ای برای دورهمقایسه تغییرات در حقوق مالکانه

جریانهای نقدی همراه با صورت   ، صورتهای مالیصورت جریانهای نقدی بطور انباشته برای سال مالی جاری تا تاریخ    ت.

 در سال مالی قبل.  صورتهای مالیای برای دوره قابل مقایسه سال تا تاریخ  مقایسه

 پنينن   به ماااي ه واز ه منه  يبرا منلي اطالعنتادائه  است ،   يفصتل  استنستنًآن  فعنلي  تجندي  که    يهر واحد تجند  براي .21

 واحدهنيدو، به    ينبنشتتد. از ا  مقيد میكن استت  گذشتتاه     وده  واز ه منهه  يبرا ايمقنيستته و اطالعنت  ميندي وده  

  شتگريباد قبل، گزاد  الزامي طبق بر اطالعنت  افزون  شتو مي  توصتيه ،است   فصتلي استنستنًآدان فعنلي  تجندي  که    يتجند

 دا  د دظر  اشاه بنشاد. اطالعنت قبيل اين

 اهمیت 

،  ای دوره میان   مالی   مقاصود گزارشوگری   برای   قل    یك   یا افشوای   بندی ، طبقه گیری ، اندازه خت شونا   چگونگی درباره    گیری در تصومی   . 22

  گیری اندازه   که   داشوت   توجه  موضووع   این   باید به   ، اهمیت  شوود. در ارزیابی  تعیین   دوره میانی   مالی   اطالعات در ارتباط با  باید   اهمیت 

 به میزان بیشتری متکی به برآورد باشد.   ممکن است ،  ساالنه   مالی   اطالعات گیری  در مقایسه با اندازه  مالی دوره میانی  اطالعات 

 قلم  ،و اشگخباها   يب گا دار  يهادر  رآورد  تغییر  اري،ب گا د  هايرویه  34و استاندداد  حستنبدادي    1حستنبدادي   استاندداد  .23

  اقاصتتتن ي  تصتتتیيیتنت  بر توادتد ، ميعتدم ادائته يتن ادائته دتن دستتت  آن  کته کاتد يم يفتعر  يبته عاوان قلی  دا  بتناهیيت 

 مثن راي  ب بناهیي   اقالم  اداگنده افشتتني،  1 حستتنبدادي استتاندداد .  بگذاد   تأثير  منلي  صتتودتاني  کاادگنناستتاقن ه

  د  و تغيير  اشتتابنهنت حستتنبدادي،  هنيبرآود  د    تغيير  افشتتني  ،34 حستتنبدادي استتاندداد   و  ،شتتدهعیلينت ماوقف

 .ادائه دشده اس اهیي    دبنده کیّي دهایو  اساندداد ،  و  د اين کاد.مي الزاميهني حسنبدادي دا دويه

  اي، ودهمينناستتاندداد  به ماظود قنبل فام بو ن ادقنم   ضتترودت  اد ، اين اهیي ، قضتتنوتتعيين   د  هیواده    اگرچه .24

 ، اقالم مثن  ، براي. بانبراين هد قراد مينت مربوط به شتتانت  و افشتتن  مباني تصتتیيیدا    وده ميندي اطالعنت  صتترفنً

 وده    اطالعنت  د ادتبنط بن  آدان اهیي  ، بر مبانيو اشتتابنهنت حستتنبدادي  هنيبرآود  ينهن  دويه د  ، تغيير  غيرعن ي

بنشتد  اطالعنت ياز عدم افشتن دنشتي  است  میكن که  کاادهگیراه شتو  تن از بر اشتاانيو افشتن مي شتانستنيي  ميندي

 تینم اطالعنت شتنمل  اي ودهيننم  يکه گزادش منل است موضتو    ايناز   اطیياننکستب  مایار،   شتو . هدف الوگيري

 .اس  ميندي وده   د واحد تجنديمنلي و عیلكر  منلي  وضعي   دك براي مربوط

 مالی ساالنه صورتهايافشا در 

ای تغییر های میانی، در آخرین دوره میانی از سال مالی بطور قابل مالحظهشده در یکی از دورهبرآورد مبلغ گزارش  چنانچه .25

در  باید منتشور نشوده باشود، ماهیت و مبلغ این تغییر در برآورد،  ، گزارش مالی جداگانهآخرین دوره میانی، اما برای  کند

 برای آن سال مالی افشا شود.یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ساالنه 

بر  وده اندي اثر    که   دا  د برآود     ات ، افشتتني منهي  و ) د صتتودت عیلي بو ن( مبلي تغيير 34حستتنبدادي   استتاندداد   . 26

)ت( اين استتاندداد ، 18. باد  کاد ي م   ي الزام   ، هني آتي اثر بناهیي   اشتتاه بنشتتد دو  بر  وده بناهیي   اد  ين اداظند مي 

ادزش    کنهش   بن   مرتب  شتتنمل تغيير  د برآود    مثنلان .  د کا مي   الزامي اي   وده گزادش منلي مينن    د   دا  ي افشتتني مشتتنبا 
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  ينديم   هني  وده از    يكي که  د    بنشتتد مي   يندي آترين  وده م    د  ادزش   کنهش  زينداني   ين ستتنتاندهن    تجديد هن،  مواو ي 

و  اماه    بنشتد مي   34الزام استاندداد  حستنبدادي    بن   مطنبق   قبل،  د باد    الزامي  افشتني . است  شتده   گزادش   منلي،  ستن    قبلي 

   د   تر اضتنفه   اي  وده مينن منلي   اطالعنت   ادائه به  . واحد تجندي ملزم  است    شتده   محدو  به تغيير  د برآود     فق    آن کندبر   

 . ديس  صودتاني منلي سننده تو   

  گیريو اندازه شناخت

 هاي حسابداري ساالنه رویه هاي حسابداري یكسان با  رویه 

مورد    حسووابداری هایبا رویه  یکسووانحسووابداری   هایاز رویه ایدورهمیان مالی  صووورتهای  تهیه  باید برای واحد تجاری .27

  مالی صوورتهای  آخرین  بعد از تاریخ  حسوابداری  هایکند. تغییر در رویه  اسوتفاده سواالنه مالی صوورتهای  در تهیه  اسوتفاده

  گزارشوگری ، تناوببا وجود این.  اسوت مسوتننی قاعده شوود از اینمی منعکس  بعدی  سواالنه  مالی  در صوورتهای که  سواالنه

،  هدف  این  به  دسوتیابی  برای  اثر بگذارد. آن  سواالنه نتایج  گیریبر اندازه ( نبایدیا فصولی ماهه  ، شو )سواالنه واحد تجاری

 انجاا گیرد. صورتهای مالیتا تاریخ   مالی ابتدای سالاز  مبنای  بر  ، باید ایدورهمیان مقاصد گزارشگری  برای هاریگیاندازه

  يمنل  بن صتودتاني يكستنن  حستنبدادي هنيويهداستاقن ه از  بن  اي ودهيننم  يمنل يصتودتان  تايه  بهواحد تجندي    الزام  از .28

   ودهکه هر    گير يفرض ادجنم م اينبن    اي ودهميننگيرياني  اددازه  کهگوده استاابنط شتو   اين است  میكن  ،ستننده

اياكه تانوب گزادشتگري واحد تجندي    بينن بن  27 باد . امن  است   مستاقل گزادشتگري   وده  يك  تو   تو ي  به  ميندي،

 ترطوندي  منلي ستتن   يكاز   بخشتتي  ميندي،   ودهکاد که  مي  تأييد   بگذاد ،  اثرگيري دانيج ستتننده آن  دبنيد بر اددازه

مبنلي    برآود   ات  دتغيير شتنملاست   میكن  يمنل  يتن تنديخ صتودتان  منلي ستن   اباداي  از  يبر مبان  گيرياددازه. است 

هني و هزياه   دآمدهن بدهيان، ان، ادايي شانت اصو    امن ،بنشتد منلي اندي  ستن   قبلي  ميندي  هني ودهد  شتده  گزادش 

 .صودتاني منلي سننده اس  هینداد  ميندي هني وده

 :براي مثن  .29

   ودهيك   د   انادزشت کنهش ين  ستنتاندهن  تجديد   ان،مواو ي ادزش  کنهش  يانزيند گيريو اددازه شتانت  اصتو   .الف

آدان دا بكند   ،کر دا تايه مي  ستتننده منلي صتتودتاني تاان  تجندي واحد يكستتنن بن اصتتولي استت  که اگر  ،  ينديم

   ودهبرآود هن  د    وشتو    گيريو اددازه  شتانستنيي  ينديم   وده  د يك اقالم نيا  چاندچه، نيا  واو . بن گرف مي

 مبلي  ين برگشتت  اضتتنفي  زينن مبلي  احاستتنب  قيطر  از کاد، برآود  اوليه  رييتغ  يمنل ستتن  هینن  يبعد   ينديم

 نبد؛ييمتغيير  يبعد  ينديم  وده  د يقبل شدهشانسنيي

 مباي بر ياطالعتنت آت  کستتتب  د يتام بته ،دتداد   ادطبتنق ادايي    تعريف  بتن  ينديتم   ودهيتك     د پتنيتنن  کتهمختنداي   ب.

 يمنل   ي د صتودت وضتع  ،يستن  منل  كي  ينديم  يهن وده  يستو  ط  يهیوادستنز  يبرا ني  يي ادا  فيتعر بن  ادطبنق

  ؛ وينبد دیياداقن   يآت يهنبه  ودهشو  و ماعكس دیي

 متنليتنت   مود  اداظتند از ميتندگين موزون درخ  برآود   باارين  بر مباتني ينديتم   وده د هر ، بر  دآمتد   متنليتنت  هزياته  .پ

 بر  دآمد  د يك نتيمنل  اهيهز  يشتده براماظود  مبنليشتو .  مي شتانستنيي منلي  ستن  کل مد ستننده برايآد   بر
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 ستن  آن بعدي  ينديم   وده د   است  میكن، بر  دآمد ستننده منلينت درخ  برآود   تغيير  د  لي ل  به  ،ينديم   وده

 .مسالزم تعديل بنشد  منلي

ين صتودت ستو  و زينن انمع   زينن  وصتودت ستو   ،  صتودت وضتعي  منلي د    قلم كي دج    اياد فر  شتانت ،  بطود کلي، .30

به    هن،و هزياه  هن،  دآمد ان، بدهيان ادايي . تعنديفکاد يم  احرازشتتانت  دا   يندهنيعاصتتر و معيك  استت  که تعريف  

 اس . ياسنس موضوعي ، ينديم و سننده يمنل يگزادشگر يهن وده پنيننشانت   د  ماظود

  تجندي، واحد   منلي ستن  پنينن   د  و ميندي  هنيپنينن  وده د    ، اداييان  آتي  اقاصتن ي مانفع   د مود  يكستندي  يآزمودان .31

 د    ،ديستااد  منلي ستن   د پنينن  اداييشتانستنيي به عاوان   شتراي  وااد   ي ،منه  يل ل  به  که مخنداي.  شتو يم اعین 

  وده   د پنينن بدهي  ،به هیين ترتيب.  بنشتاد دیي  اداييشتانستنيي به عاوان   ي  شترا وااد ديز    ينديم  هنيپنينن  وده

 . بنشد  خيتعاد مواو   د آن تندبيندگر  بنيد سننده،  يپنينن  وده گزادشگر هینداد  ،  قيقنًميندي گزادشگري

 يناز ا   پيش  اداييان و بدهيان،   ي تروا  ارينداني و    ي ودو    ارينداني   که  است    اين   هن و هزياه   هن  دآمد   اصتلي   ويژگي يك   .32

 د غير    گر  ؛ ي شتانستنيي م   مربوط   ،  دآمد و هزياه شتو    واقع   مزبود   ترواي  ين   ودو ي  ارينداني   هرگنه . است   شتده   واقع 

شتانستنيي    ين صتودت ستو  و زينن انمع   زينن   و صتودت ستو      د   زمندي   هن زياه بطود کلي، ه . شتو  ي دی  شتانستنيي   ، صتودت   اين 

باوان آن  يد که  واو  آ   به   ، کنهشي افزايش يك بدهي  کنهش يك  ادايي ين مرتب  بن  مانفع اقاصن ي آتي     د شو  که  مي 

صتودت وضتعي  منلي     د دبنيد  کااد، دیي دا احراز    ان ين بدهي   اداييان   تعريف   که . اقالمي  کر  گيري اتكن اددازه قنبل    بطود دا  

 شودد.   شانسنيي 

 هن و اريندانيبدهيان،  دآمدهن، هزياه  ييان، ادا يريگاددازه   دکاد،  مي  گزادشتگري بطود ستننده  تاان واحد تجندي که .33

 د  ستارس   منلي ستن   د طو  که  دینيد  استاقن ه از اطالعنتي  توادد مي  منلي تو ، شتده  د صتودتانيگزادش  دقدي

 اس . يمنل يتن تنديخ صودتان منلي اباداي سن  از مبانيبر  واحد تجندي، يگيرياناددازه ،واقع.  د گير ميقراد 

  ي منلي تو  برا  صتتتودتاني   مربوط به   اني گيري کاد،  د اددازه شتتتش منهه ادائه مي اي  وده مينن گزادش    که   واحد تجندي يك   . 34

   وده   و براي   آن   پس از   شتتش منهه ين مدت زمنن کوتنهي    وده  تن پنينن  د  ستتارس    وده شتتش منهه، از اطالعنت  دخستتاين 

 واز ه    گيرياني اددازه   کاد. استتاقن ه مي از آن    پس   زمنن کوتنهي   ين مدت   ستتن   تن پنينن    د  ستتارس   واز ه منهه، از اطالعنت 

  شده گزادش   . مبنلي تواهد کر    دا ماعكس   منهه    وده شش   دخساين   براي  شده  د برآود  مبنلي گزادش  احاینلي   ات منهه، تغيير 

 د    ين، واو  ا   بن شتتو . دیي   منهه، بن تستتري به گذشتتاه تعديل   شتتش    وده   دخستتاين مربوط به   اي  وده مينن    د گزادش منلي 

 . شده اس    ي هن الزام منهي  و مبلي هرگوده تغيير بناهیي   د برآود   افشني ،  25)ت( و  18هني باد 

و    هتن ،  دآمتد ميتندي هر  وده   براي کاتد،  مي   گري گزادشتتتهتني ميتندي کوتتنهار از شتتتش متنه راي  وده واحتد تجتندي کته ب يتك  . 35

بن استتاقن ه از اطالعنت  د  ستتارس  د زمنن تايه هر    ي منل  ي تن تنديخ صتتودتان   منلي   اباداي ستتن    از   مباني   هن دا بر هزياه 

 د   ات تغيير   اندي،   يندي م   شتده  د  وده گزادش  هني . مبنلي  دآمدهن و هزياه کاد مي گيري مجیوعه از صتودتاني منلي اددازه 

  هني  وده شتتده  د  آن ستتن  منلي دا ماعكس تواهد کر . مبنلي گزادش   قبلي   يندي م   هني  وده شتتده  د  مبنلي گزادش   برآود  

منهي  و مبلي هرگوده   افشتني ،  25)ت( و  18هني باد  د  شتو . بن واو  اين،  بن تستري به گذشتاه تعديل دیي   قبلي   ميندي 

 .شده اس  يالزامهن  تغيير بناهیي   د برآود  
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 اي یا موردي فصلی، چرخه هاي عملیاتی كسب شده  درآمد 

نباید در تاریخهای ، در صوورتی  شوودای یا موردی کسوب میهای عملیاتی که طی سوال مالی به صوورت فصولی، چرخهدرآمد .36

در پایان سوال مالی واحد    ، بینی یا انتقالیچنین پی   کهبینی شوناسوایی شوود یا انتقال یابد ای، بر مبنای پی دورهمیان

  نباشد. تجاری نیز مناسب

، حق اماينزهن و کیكاني بالعوض  ول  است . افزون بر اين، برتي  تقستيیي شتنمل  دآمد ستو      د اين تصتو    مثنلانيي  . 37

  ميندي   هني  وده   سنير بيشاري دسب  به    عیلينتي  هني معياي از سن  منلي هیواده  دآمد   ميندي   هني  وده هني تجندي،  د  واحد 

 د زمتنن وقو     عیليتنتي هتني  دآمتد  اين .  ( گر شتتتگري هتني  فصتتتلي واحتد   يتنتي عیل    دآمتدهتني  ، مثتن   براي )  کااتد کستتتب مي 

 شو . شانسنيي مي 

 شود می ن واقع    یكنواخت مخارجی كه طی سال مالی، بطور 

باید برای مقاصوود گزارشووگری  در صووورتی  شووود، تنها  مینواقع   یکنواختمخارجی که طی سووال مالی واحد تجاری بطور   .38

بینی یا انتقال انتقال یابد که شوناسوایی بر مبنای پی های آتی به دورهبینی شوناسوایی شوود یا ای، بر مبنای پی دورهمیان

 این نوع مخارج در پایان سال مالی نیز مناسب باشد.

 گیري اصول شناخت و اندازه  بكارگیري 

  مطرح  38  تن  27هني باد    د  کهگيري  شتتانت  و اددازه  کليکندبر  اصتتو    از  مثنلانيي ،استتاندداد اين   1 پيوستت  د   .39

 .شو يادائه م اس ، شده

 ها استفاده از برآورد 

ای طراحی شووود که اطمینان دهد اطالعات گونهای باید بهدورهگیری مورد اسووتفاده در گزارش مالی میانروشووهای اندازه .40

واحد  مالی ایجادشوده از قابلیت اتکا برخوردار اسوت و تماا اطالعات مالی بااهمیت که برای درو وضوعیت مالی یا عملکرد 

گیریهای موجود در گزارشوهای مالی سواالنه و  د. با وجود اینکه اندازهشووتجاری مربوط اسوت، به نحو مناسوب افشوا می

ای نسوبت به گزارشوهای مالی سواالنه، دورههای معقول اسوت، تهیه گزارشوهای مالی میانای، اغلب مبتنی بر برآورددورهمیان

 تر از روشهای برآوردی است.عموماً مستلزا استفاده گسترده

   . شده اس  اي ادائه   وده ني مينن ا اساقن ه از برآود هن  د گزادش    دبنده   مثنلانيي اد ،  اين اساندد   2 د پيوس   . 41

 قبلیشده هاي میانی گزارشتجدید ارائه دوره

گذار   شورایی جدید، برای آن حسوابداریای که به موجب اسوتانداردهای رویه  در  حسوابداری، به جز تغییر  تغییر در رویه .42

 شود: منعکستعیین شده است، باید به روشهای زیر  

در هر یك از    های میانی قابل مقایسووهسووال مالی جاری و دوره  قبلیهای میانی  تجدید ارائه صووورتهای مالی دوره  الف.

 در صورتهای مالی ساالنه تجدید ارائه خواهد شد؛ یا 34سالهای مالی قبل، که طبق استاندارد حسابداری 
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، در ابتدای سال مالی غیرعملی  قبلیهای رگاه تعیین اثر انباشوته بکارگیری رویه جدید حسوابداری برای تماا دورهه  ب.

های میانی قابل مقایسووه در  سووال مالی جاری و دوره  قبلیهای میانی باشوود، از طریق تعدیل صووورتهای مالی دوره

 به آینده از اولین تاریخ ممکن.  سالهای مالی قبل با بکارگیری رویه جدید حسابداری با تسری

براي طبقه تنصتي از   واحد  دويه حستنبدادييك    بكندگيرياطیيانن از   حصتو ،  42الزام ماددج  د باد يكي از اهداف   .43

بن   بكندگيري  يقطر از، تغيير  د دويه حستنبدادي 34استاندداد  حستنبدادي   طبقستن  منلي است .   يك  طيمعنمالت  

بنشتتد  عیلي د گذشتتاه که    تنديخي، از هر يقبل  هنيتستتري به گذشتتاه هیراه بن تجديد ادائه اطالعنت منلي  وده

بنشتد،  د آن غيرعیلي ، هرگنه تعيين مبلي ادبنشتاه تعديل مربوط به ستنلاني منلي قبل  اينشتو . بن واو   ماعكس مي

 الزام. اثر  شتو ميبن تستري به آياده اعین    میكنتنديخ  ، دويه اديد از اولين  34استاندداد  حستنبدادي  طبقصتودت  

ين  د   بن تستتري به گذشتتاه د ستتن  منلي اندي،   حستتنبدادي  دويه د    تغييراستت  که هرگوده   اين  42 د باد    ماددج

 .شو ميبن تسري به آياده از تنديخي که پس از شرو  سن  منلي دبنشد بكند گرفاه غيرعیلي بو ن، صودت 

 و دويه حسنبدادي ماقنوت    بكندگيريميندي سن  منلي،    انياز تنديخ  يكيمجنز کر ن ادعكنس تغييرات حسنبدادي  د   .44

مشتتكالت تخصتتيص    يجن امر، ا ينا  دايجه.  کاد مي امكندپذيرستتن  منلي واحد    يكاز معنمالت    تنصتتيطبقه   برايدا  

 تواهد بو .  وده مينديطالعنت مبام و پيچيدگي تحليل و  دك ا ياي، دانيج عیلينت ودهمينن

 تاریخ اجرا

   . انارا اس  نزم شو ،  مي پس از آن شرو     ين   1400سن     مارمنه او     هنيي که از  وده اين اساندداد  براي صودتاني منلي   .45

 المللی گزارشگری مالیمطابقت با استانداردهای بین 

(  2018)ويرايش    ايدورهگزارشگیري مالی میان  34 حستنبدادي الیللياستاندداد ، مقن  استاندداد  بين اين الزامنت بن ااراي .46

 .شو مي ديز دعني 
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 1 پيوست

 38 تا 27هاي بند در مندرج گيريشناخت و اندازه كلیكاربرد اصول  از مثالهایی

در    مندرج  گیريو اندازه  شگنات   از كار رد اصگو   یی، مثالها،نی گ    دارد و   شگی از اسگخاندارد ب گا داري  توضگیيی  تنها جنبهكه    پیوسگ   ایندر  

 .شودمی  ارائه  38تا    27   ندهاي

 شده  ریزیو برنامه عمده  ادواری تعمیرات

  شتو ، قبل   واقع   منلي  ستن  دو  طي اداظند مي   که   فصتلي   ين ستنير مخندج   شتده   ديزي و بردنمه   عیده   ا وادي   تعیيرات   مخندج  . 1

  براي   ين قندودي   ايجن  تعاد قراد ا ي   دويدا  ستتتبب   يك   اياكه   شتتتو ، مگر دیي   ماعكس   اي  وده مينن    د گزادش   از وقو  

 شو . دیي   حد تجندي وا   تعاد براي   ، مواب آياده   به   مربوط   مخندج   ادجنم   قصد ين ضرودت   شو . صرف   واحد تجندي 

 ذخایر

 كند  يگري داه است  شتده ين قراد ا ي وديايجن  تعاد قند ستبب که گذشتاه  دويدا هني  د دايجه واحد تجندي چاندچه . 2

يير  از تغ دنشتي . تعديالتشتو  مي شتانستنيي ، ذتيرهمربوط  هنيهزياه بنشتد، براي دداشتاه  اقاصتن ي  مانفع از اداقن  به

 شو .مي ماعكس سو  و زينن ،  د صودتود  ذتيرهآ د بر

 ستننده  هني وده  براي شتو  کهمي  استاقن ه معيندهنيي از هینن  ميندي ذتنير  د  وده گيريو اددازه شتانستنيي براي . 3

 .يس د گزادشگري  وده طو  تنبع مانفع . واو  ين دبو  تعاد اداقن اس  عیل مالك

 سال پایان پاداشهای

بر    يگر مبااي و برتي زمنن بر مدت پن اشتتتان مبااي  اد . برتي  عيبستتتيند مااو منهي  ستتتن  پنينن پن اشتتتاني . 4

،  قندودي  مصتوبنت مواب  به است  میكن پن اش  شتو . مبليمي پر ات  ين ستننده ، فصتليعیلكر  منهنده  شتنتصتاني

 شو . تعيين مديري  تشخيص ين براسنس  قراد ا ي

 :شو  کهمي شانسنيي تاان زمندي سننده ن اش پ ،اي ودهمينن  د گزادشگري . 5 

گر   و واحد  فيتعاد عر مواب قبل  د ستتاوات عیل بنشتتد ين شتتيوه ين قراد ا ي تعاد قندودي يك، ين  پن اش  .الف

 بنشد، و دداشاه آن به از پر ات   يگري ند عیليكداه تجندي

 کر . گيرياتكنپذير اددازه ايگوده به تعاد دا باوان مبلي .ب

 نامشهود داراییهای

از    قبل شتده  واقع . مخندجاست  ستننده   وده ، مشتنبهميندي دنمشتاو   د  وده   ادايياني شتانستنيي و معيندهني تعريف . 6

 به  آتي هني وده  به مخندج اداقن شتو .  مي ماعكس ستو  و زينن دنمشتاو ،  د صتودت  ادايي شتانت  احراز معيندهني

 .، مجنز ديس منلي از سن  بنقيیندده  د زمنن شانت  اميد احراز معيندهني
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 کارکنان خدمت پایان مزایای

از   ديزمتن   وده  و براي  ستتتنندته  ذتيره  احاستتتنب  براي  مود  عیتل  دويته  ،  د قتنلتبکتندکاتنن  تتدمت   پتنيتنن  مزايتني  براي . 7

 شو .مي  د دظر گرفاه ذتيره ميندي  وده تن پنينن منلي سن  اباداي

  شده ریزیبرنامه غیریکنواخت سایر مخارج

شتو  )از  واقع از ستن  دو   د مقطعياداظند مي بنشتد که شتده بيايپيش  مخنداي است  میكن واحد تجندي  د بو اه . 8

 ستتن   به و غنلبنً ستتن  استت  شتتده ديزيبردنمه  اگرچه مخندج (. اينکندکانن  آموزش  و مخندج  تيريه هنيکیك قبيل

 مخنداي  چاين  د قبن   ميندي  وده تعاد  د پنينن بنشتد. شتانسنييمي مديري  تشتخيص شتو  امن عیومنً تنبعتكراد مي

 دداد . مطنبق  بدهي بن تعريف اس  دشده واقع زمنن تن آن که

 میانی بردرآمد دوره  مالیات گیریاندازه 

زيرا    ؛ شتتو  مي   استتاقن ه  ستتننده   منلي    وده   مود  اداظند براي  مؤثر منلينتي   از درخ   ميندي   بر دآمد  وده   منلينت   محنستتبه   براي  . 9

از     دآمد معنف  بن  د دظر  اشتان  مؤثر منلينتي   شتو . درخ مي  محنستبه   عیلكر  ستننده   استنس   بر دآمد بر  ، منلينت قندون   طبق 

  شتو . ضتیاًن تن آدجن که مي   بر دآمد تعيين  ، منلينت ميندي    وده  منلينت   ستو  مشتیو    به   دستب    آن  و بن اعین    محنستبه  منلينت 

 شو . مي   بكند گرفاه  اي اداگنده  منلينتي مؤثر    ، درخ مقطو    درخ   به  منلينت   مشیو   فعنليااني   پذير بنشد براي امكنن 

 نامشهود مشهود و داراییهای ثابت داراییهای استهالو

ين    شتو . تحصتيل مي  محنستبه   ميندي    وده   مواو  طي    ادايياني   دنمشتاو ، براي   مشتاو  و  ادايياني   ثنب     ادايياني  استااالك  . 10

 شو . دیي    د دظر گرفاه   اسااالك   د محنسبه   اس    شده  ديزي بردنمه   منلي   از سن    یندده بنقي   مدت   براي    اداييان که  واگذادي 

 مواد و کاال  موجودی

 شتانستنيي  . استاندداد هنياست  ستننده هینداد  وده  ميندي موا  و کنن  د  وده  مواو ي  گيريو اددازه  شتانستنيي اصتو  . 11

 موا  و کنن ادائه  مواو ي حستنبدادي بن عاوان  8 شتینده و کنن  د استاندداد  حستنبدادي  موا   مواو ي گيريو اددازه

 ادزش  و تنلص شتدهتینم مقن ير، باني موا  و کنن از دظر تعيين ، مواو يمنلي گزادشتگري .  د هر تنديخاست  شتده

  ميندي  موا  و کنن  د  وده مواو ي  گيرياددازه براي بايمشتتن واو ، از اصتتو   اد . بن اين  ايويژه ، مشتتكالتفروش 

، از ستتتننده   وده به دستتتب   ميندي موا  و کنن  د  وده  مواو ي گيرياددازه  براي شتتتو . واحد تجنديمي استتتاقن ه

 صتودت  و هزياه  د زمنن ياويصترفه تر از براود هن، بن هدفگستار ه کاد. استاقن همي  استاقن ه بيشتاري براود هني

 گير .مي

 مواد و کاال  موجودی فروش ارزش خالص

موا  و کتنن  د   مواو ي  و فروش   تكیيتل  و مختندج  فروش   قيیت   بته  موا  و کتنن بتن تواته  مواو ي  فروش   ادزش   تتنلص . 12

 است    برگشت  قنبل بعد، تاان زمندي ميندي  وده د   فروش  ادزش   د تنلص شتو . کنهشمي تعيين  ميندي  وده پنينن

 بنشد. ديز مانسب سن   د پنينن کندي چاين ادجنم که
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  میانی تولید در دوره  هایهزینه انحرافات

 شتانستنيي  اي  وده مينن ستو  و زينن  د صتودت  ترتيبي هینن تاان به ( و حجم)هزياه ، مصترف، کنداييقيی  ادحرافنت . 13

  که   ادحرافنتي گر  . اداقن مي شتانستنيي ستننده ستو  و زينن  د صتودت منلي ستن   د پنينن  ادحرافنت اين شتو  کهمي

موا  و کنن   مواو ي واقعي  شتدهتینم باني تحريف زيرا مواب ديست  شتو ، مانستب اذب ستن  دو  تن پنينناداظند مي

 شو .مي يميند  د  وده

 تسعیر ارز  سود و زیان

 د درخ ادز   ييرآثند تغ بن عاوان  16 شتتینده  استتاندداد  حستتنبدادي به بن تواه ميندي  تستتعير ادز  د  وده ستتو  و زينن . 14

از    بنقيیندده مدت ادز براي  درخ ، تغييراتميندي  د  وده تنداي تستعير عیلينت شتو . برايمي و شتانستنيي گيرياددازه

 شو .دیي  د دظر گرفاه منلي سن 

  غیرجاری داراییهای کاه  ارزش زیان

استتاندداد   از الزامنت غيراندي  ادايياني  ادزش  کنهش زينن و برگشتت  ، شتتانستتنييبردستتي براي  ميندي  د  وده . 15

  تقصتيلي  محنستبنت ادجنم  ميندي هر  وده  د پنينن الباهشتو .  مي استاقن ه  ییهاكاهش ارزش دارا  32 شتینده حستنبدادي

،  محنسبنتي   چاين  لزوم  تعيين  براي  واحد تجندي  بلكه  ؛ديس   نزم  غيراندي   ادايياني  کنهش ادزش   زينن  تعيين  براي

  هد.مي دا ادجنم ااینلي بردسي يك
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 2 پيوست

 برآوردهادرباره استفاده از  ییمثالها

 .شودمی  ارائهدر اره اسخناده از  رآوردها    یی، مثالها،نی    دارد و   شی از اسخاندارد ب ا داري  توضیيی  تنها جنبهكه    پیوس   ایندر  

 مواد و کاال موجودی

اگر    دبنشتد. حاي   نزم   ميندي    وده موا  و کنن  د    مواو ي   گزادش   براي   است    میكن   و ادبندگر ادي  ادزشتينبي   کنمل   دوشتاني  .   1

براود     ادجنم   ميندي    د  وده   استت    شتتو ، میكن  موا  و کنن اعین    مواو ي   گزادش   براي   ستتن    د پنينن  دوشتتانيي   چاين 

 کاد.   کقني    فروش   حنشيه   براسنس 

  و غیرجاری جاری داراییها و بدهیها به بندیطبقه

 د    مقصتلاري   بردستياني   ستن    د پنينن  و غيراندي   اندي    اداييان و بدهيان به  بادي طبقه   براي  است    میكن   واحد تجندي  .   2

  هد.  ادجنم   ميندي   بن  وده   مقنيسه 

 ذخایر 

 اغلب   و   پيچيده  است    ( میكن محيطي  زيست    هني کنن و هزياه  تضتیين   ذتيره   )از قبيل   ذتيره   براي  مانستب   مبنلي   تعيين  .   3

 استاقن ه   از شترک    تندج   از ماخصتصتين  ذتنير ستننده   محنستبه   براي   ،  د مواد ي تجندي  بر و زمندبر بنشتد. واحدهني هزياه 

  تندج  شتو  و از ماخصتصتين مي  هاگنم   به   گذشتاه  ذتنير ستن   ، اغلب مشتنبه  براود هني   ادجنم   ، براي ميندي   کااد.  د  وده مي 

 شو . دیي   اديد اساقن ه  محنسبنت  ادجنم   براي   از شرک  

  گروهی درون هایمانده  تطبیق

  ، نزم ستننده   ، هینداد  وده گروهي    دون   هني مندده   و مقصتل   کنمل   تطبيق   اي  وده مينن   تلقيقي   منلي  صتودتاني   تايه   براي  .   4

  ا .   تطبيق   سننده    وده   به  دسب    کیاري   بن تقصيل   توان هن دا مي مندده   گوده   . اين ديس  

  تخصصی صنایع

و    ، هزياه پيچيدگي   ( به  ليل بيیه   ذتنير  د صاع   گيري اددازه   )مثل   تخصصي    د صانيع   اي  وده مينن   گيرياني اددازه    ق   .   5

 . ، کیار اس  سننده    وده  پنينن   به   ، دسب  زمنن 


