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 هدف

قابل   كندد تدا ازرا مقرر میبا مقاصد عمومی  مبنای ارائه صورتهای مالیتاندارد، این اس . 1

مدالی با صدورتهای و نیز  واحد تجاریهای قبل با صورتهای مالی دورهآن مقایسه بودن 
ارائده بداره ت كلدی درالزامدا د،این استاندار .اطمینان حاصل شود سایر واحدهای تجاری

ا ر آنها به محتوایمربوط  الزاماتحداق  باره ساختار و صورتهای مالی، رهنمودهایی در
 .كندتعیین می

 كاربرد دامنه

با  اساا   صورتهای مالي باا مااصاد وماوميارائه و  تهیه در این استاندارد را باید واحد تجاری . 2

 .گی دبکار استانداردهای حسابداری 

سایر و افشای معامالت  و گیریاندازه ،شناخت الزامات ،استانداردهاي حسابداري سایر . 3
 .كندرا تعیین میرویدادهای خاص 

كده طبد  فشدرده  ایدورهاین استاندارد در مورد ساختار و محتوای صورتهای مالی میدان . 4
وجود این، با  رد.كاربرد ندا، شودمیتهیه  ايدورهگزارشگري مالي ميان 22استاندارد حسابداری 

کسدان یاستاندارد بطور . این گونه صورتهای مالی كاربرد دارددرباره این 34تا  13بندهای 
 برای تمام واحدهای تجاری، كاربرد دارد.

، از جملده واحدهاي انتفلاعیبرای شود كه می در این استاندارد از اصطالحاتی استفاده . 5
چنانچه واحدهایی با فعالیتهای غیرانتفداعی . مناسب استعمومی واحدهای تجاری بخش 

ش خصوصی یا بخش عمومی این استاندارد را بکار گیرند، ممکن است تغییراتی در در بخ
 .عناوین صورتهای مالی و برخی اقالم اصلی مندرج در آنها ضرورت یابد

طرحهدای )مانندد باشدند حقدوق مالکانده می كده فاقددهمچنین، در واحددهای تجداری  . 6
دارنددگان واحددهای عضدا یدا اتغییراتی بدرای ارائده حقدوق  ممکن است( بازنشستگی

  ضرورت یابد.در صورتهای مالی  ،گذاریسرمایه

 فهرست



 1 حسابداري استاندارد

 ارائه صورتهاي مالی
 (1397)تجدید نظر شده 

 

5 

 

 تعاریف

 است: بکار رفتهدر این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی مشخص  . 7

، صورتهای ماالي شود(نامیده مي “صورتهای مالي”)که از این پس  صورتهاي مالی با مقاصد عمومی

که واحاد  در موقعیتي ق ار ندارندکنندگاني است که فادهتأمین نیازهای است هدف آنکه است 

 تهیه کند. مطابق با نیازهای اطالواتي خاص آنهاگزارشهایي  ملزم کنندتجاری را 

گوناه پاس از ه  واحاد تجااری کهوملي است بکارگی ی یک الزام در صورتي غی  :لیغیرعم

 آن را بکار گی د. نتواند ،تالش معاول

در یا  تنهایيبه بتواند  که در صورتي بااهمیت استاقالم  ارائه نادرستیا  ودم ارائه :بااهمیت

تأثیر ، شوداتخاذ ميصورتهای مالي ب  اسا   که کنندگانب  تصمیمات اقتصادی استفاده، مجموع

کاه باا تو اه باه بساتیي دارد  ودم ارائه یا ارائه نادرساتماهیت و  اندازه به ،اهمیتبگذارد. 

شود. اندازه یا ماهیات یاک قلاي، یاا ت کیاد ها  دو، رد آن قضاوت ميش ایط محیطي در مو

 کننده باشد.تواند وامل تعیینمي

ی تواند بدر تصدمیمات اقتصدادارزیابی این موضوع كه آیا عدم ارائه یا ارائه نادرست می
ویژگیهدای  ننظدر گدرفت در مسدتلزمو در نتیجه بااهمیت باشد،  ثیرگذارأتكنندگان استفاده
 ،كنندگاناستفاده كه شودفرض می” ،مفاهيم نظري گزارشگري ماليطب  . كنندگان استدهاستفا
 شبا تدال مایلند و دارند معقولیآگاهی فعالیتهای تجاری و اقتصادی و حسابداری باره در

 نکتده یدنامستلزم در نظر گدرفتن  ، این ارزیابیبنابراین “.كنندمطالعه را اطالعات  ،منطقی
گیریهای اقتصدادی تصدمی انتظدار داشدت كده تدوان به نحو معقولی میچگونه است كه 
 تحت تأثیر قرار گیرد. ویژگیها،ی با این كنندگاناستفاده

، صاورت وعاعیت مااليآنچاه در  افزون ب شامل اطالواتي است  :یادداشتهاي توضیحی

ورت صا و حااو  مالکاناهدر صاورت تيییا ات  ،سود و زیان  امع صورت ،صورت سود و زیان

شاده در اطالوات توعیحي یا  زئیات اقاالم ارائاه ،. این یادداشتهاشودميارائه   یانهای نادی 

ای شناسایي در صاورتهای اقالمي که وا د ش ایط الزم ب  ارتباط باصورتهای مالي و اطالواتي در 

 د.کنارائه مي را نیست مالي

 فهرست
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)شاامل  هاو هزیناه هارآمادددر ب گی ناده اقالماي از  :سایر اقالم سود و زیان جامع

، شناساایي آنهاا را در حساابداریاساتانداردهای  کاه ساای است بندی( طباهتعدیالت تجدید

 .الزامي یا مجاز نک ده باشد ،زیان وسود صورت 

 اجزاي سایر اقالم سود و زیان جامع، شام  موارد زیر است:

 ،دارایيهاي ثابت  مهته د 11اری )به استاندارد حسابد تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی .الف
حستابااري  15و اسدتاندارد حسدابداری  دارایيهتاي نامهته د 17استاندارد حسدابداری 

  مراجعه شود(؛ گذاریهاسرمایه

مزایتاي  33 حسدابداری)بده اسدتاندارد  گیری طرحهای با مزایای معیناندازهتجدید  ب.

  و مراجعه شود(؛ کارکنانبازنهستگي 

)بده اسدتاندارد  اشی از تسدعیر صدورتهای مدالی عملیدات خدارجیسود و زیان ن .پ
 د(.مراجعه شو در نرخ ارز آثار تغيير 16حسابداری 

 است. بندی شدهطباه به ونوان حاو  مالکانهدارندگان ابزارهایي هستند که  :مالکان

 است. مع ا انیاقالم سود و ز  یسا یبه  ز ا زا ،هانهیهز یمنهادرآمدها  :دوره انیز ایسود 

  اقاالم ، در سایهای قبلدورهیا  در دوره  اریمباليي است که  :بنديتعدیالت تجدید طبقه

 شود. منتال مي صورت سود و زیانو در دوره  اری، به  شناسایي شده استسود و زیان  امع 

در نتیجاه معاامالت و ساای   طاي دوره حاو  مالکاناه تيیی  در :مجموع سود و زیان جامع

 .باشدميناشي از معامله با مالکان به ونوان مالک  ها به  ز تيیی اترویداد

سایر ”و  “صورت سود و زیان”مجموع سود و زیان جامع، متشک  از تمام اجزاي 

 .است “اقالم سود و زیان جامع

 فهرست
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 صورتهای مالی

  هدف صورتهای مالی

اسدت. هددف  واحد تجاری عملکرد مالیو  وضعیت مالیساختاریافته  ارائه ،صورتهاي مالی . 8
د واحد جریانهای نقددیو  عملکرد مالی، وضعیت مالیباره صورتهای مالی، ارائه اطالعاتی در

. باشددكنندگان مفید از استفاده ایاقتصادی طیف گستردهگیریهای برای تصمی  كهاست تجاری 
ا رشده است نسبت به منابعی كه به آن سپرده باشرت مدیریت مصورتهای مالی نتایج  ،همچنین
برای دستیابی به این هدف، صورتهای مدالی اطالعدات زیدر را دربداره واحدد دهد. نشان می

 د:كنتجاری ارائه می

 داراییها؛ الف.

 بدهیها؛ ب .

 حقوق مالکانه؛ . پ

 ؛ها، شامل سودها و زیانهادرآمدها و هزینه . ت

 وبه عنوان مالک؛  آورده مالکان و توزیع منابع بین آنها . ث

 جریانهای نقدی.  . ج

كنندگان این اطالعات، همراه با سایر اطالعات مندرج در یادداشتهای توضدیحی، بده اسدتفاده 
 قطعیدت و زمانبندی یژهبه و ،واحد تجاری آتی بینی جریانهای نقدیپیشبرای صورتهای مالی 

 كند.كمک می آنها،

 مجموعه كامل صورتهای مالی

 ی شام  موارد زیر است:مجموعه کام  صورتهاي مال . 9

 ؛به تاریخ پایان دورهصورت وععیت مالي  الف .

 ب ای دوره؛ صورت سود و زیان . ب

 ؛ب ای دوره صورت سود و زیان  امع . پ

 فهرست
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 ب ای دوره؛صورت تيیی ات در حاو  مالکانه  . ت

  ب ای دوره،صورت   یانهای نادی  . ث

 ي؛توعیح اطالواتابداری و سای  های حسیادداشتهای توعیحي، شامل اهي رویه  . ج

 ؛ و37و  36ای دوره قبل طبق بندهای اطالوات ماایسه . چ

، چنانچه واحد تجاری یک رویه حسابداری به تاریخ ابتدای دوره قبلصورت وععیت مالي  . ح

تجدید ارائه  با تس ی به گذشتهبکار گی د یا اقالم صورتهای مالي را  با تس ی به گذشتهرا 

 بندی کند.تجدیدطباه 41تا  39قالم صورتهای مالي را طبق بندهای ا انماید، ی

ارائاه  با اهمیت یکساندر مجمووه کامل صورتهای مالي، تمام صورتهای مالي را  باید واحد تجاری . 10

 کند.

بررسدیهای مدالی مددیریت را ارائده  ،خارج از صورتهای مدالی بسیاری از واحدهای تجاری، . 11
و  واحدد تجداری وضدعیت مدالیو  عملکدرد مدالیاصدلی  ویژگیهدای آن، ه درند كدنكمی
 شدامل توانددمیگزارش  این. شودمی توصیفواحد تجاری،  روی پیش اطمینانهای عمدهعدم

 موارد زیر باشد:بررسی 

عملکرد مالی، شامل تغییرات در محیط فعالیدت كننده عوامل اصلی و اثرگذار تعیین الف .
 مشدیخطو  ،آنهدا آثدارو  تغییدرات ایدنواحد تجداری بده واحد تجاری، واكنش 

 مشدیخطه جاری برای حفظ و بهبود عملکرد مدالی، از جملدگذاری واحد تسرمایه
 تقسی  سود؛

 بدهیها به حقوق مالکانه؛ و مورد انتظار منابع تأمین مالی واحد تجاری و نسبت . ب

در صدورت وضدعیت مدالی  طب  استانداردهای حسابداری،كه  واحد تجاری منابع . پ
 شود.شناسایی نمی

گزارشدهای  برخی واحدهای تجاری، خارج از صورتهای مالی، گزارشها و صورتهایی از قبیل . 12
از اهمیدت  محیطی،كه عوامل زیسدت در صنایعیخصوص ، بهكنندنیز ارائه می محیطیزیست

در دامنده شدود رائده میگزارشها و صورتهایی كه خارج از صورتهای مالی ا .برخوردار است
 .گیردنمیقرار حسابداری كاربرد استانداردهای 

 فهرست
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 ویژگیهای عمومی

 ارائه منصفانه و رعایت استانداردهاي حسابداري

 طور منصفانهه برا  واحد تجاری   یانهای نادیو  وملک د مالي ،وععیت مالي باید صورتهای مالي . 13

قانه آثار معامالت، ساای  رویادادها و شا ایط طباق بیان صاد مستلزم ارائه منصفانهارائه کند. 

 مفاهيم نظري گزارشگري متالي در هاهزینه و درآمدها، بدهیها، داراییهاتعاریف و معیارهای شناخت 

بکارگی ی استانداردهای حساابداری، و در صاورت لازوم اف اای  که ب  این استاست. ف ض 

 شود.مالي مياطالوات بی ت ، منج  به ارائه منصفانه صورتهای 

باا وباارتي  باید ،شودصورتهای مالي آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه ميکه  واحد تجاری . 14

در  نباید د تجاریواح .کند اف ادر یادداشتهای توعیحي قید و ش ط، این مطابات را ص یح و بي

این  می  اینکهاست، صورتهای مالي اظهار نماید که صورتهای مالي طبق استانداردهای حسابداری 

 مطابات داشته باشد.استانداردهای حسابداری  با تمام الزاماتصورتها 

، بده ارائده مربلو  استانداردهای حسدابداری با رعایتتقریباً در تمام شرایط، واحد تجاری  . 15
 كند كه:ارائه منصفانه واحد تجاری را ملزم می عالوه بر این،. یابددست میمنصفانه 

هاي حستابااري، تغييتر در رویته 34طبد  اسدتاندارد حسدابداریرا های حسابداری هروی الف.

 ،34اسدتاندارد حسدابداری انتخداب و اعمدان نمایدد. ،برآوردهاي حسابااري و اشتباهات
كه مدیریت در نبدود اسدتاندارد  كندرا تعیین می یسلسله مراتب رهنمودهای معتبر

 .دهدقرار میتوجه ، مورد برد داردكار برای یک قل  بطور مشخص حسابداری كه

قابدل ، مربدوط كدهارائه كند  ایگونهبه را ،های حسابداریرویه از جملهاطالعات،  . ب
 .باشد قابل فه و  قابل مقایسه ،اتکا

برای بهبود درک  حسابداریدر مواردی كه رعایت الزامات خاصی از استانداردهای  . پ
 ،اص، سایر رویدادها و شدرایطثیر معامالت خأكنندگان صورتهای مالی از تاستفاده

بیشدتری را  اطالعدات، كافی نباشددواحد تجاری  عملکرد مالیو  وضعیت مالیبر 
 افشا كند.

های حساابداری ی رویهاف ا با را نامناسد های حسابداریرویهبکارگی ی  تواندنمي واحد تجاری . 16

 .کندوعیحي  ب ان تی یادداشتهااز ط یق توصیف در  یاشده استفاده
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از یک اساتاندارد  یک الزامرسد که روایت ، که مدی یت به این نتیجه ميبسیار نادردر ش ایط  . 17

مفتاهيم نظتري  منادر  در ،باا هادف صاورتهای مااليکه  استکننده گم اه آنادر ،حسابداری

 ،18در بناد شاده ینتعی به شایوه ،واحد تجاری از آن الزامانح اف ، ناسازگار است ،گزارشگري متالي

 مانع آن ن ود. یاکند  يچنین انح افي را الزام ،م بوط ما رات به ش ط آنکه، الزامي است

 باید اف ا شود:، موارد زی  17در صورت انح اف واحد تجاری طبق بند  . 18

 که صورتهای مالي، وععیت مالي، وملک د ماالي و به این نتیجه رسیده است مدیریت اینکه الف.

 ؛کندطور منصفانه ارائه ميه بنهای نادی واحد تجاری را   یا

انح اف از یک الزام خاص  هت دستیابي به ارائه منصافانه،  به استثنای ،واحد تجاریاینکه  . ب

 ؛استانداردهای حسابداری م بوط را روایت ک ده است

، ه اساتمنحا ف شادآن روایات الازام از  واحد تجاریکه  ونوان استاندارد حسابداری . پ

، دلیل اینکاه چا ا در نحوه ومل حسابداری ما ر در آن استاندارد، شامل ماهیت انح اف

 مندر  در ،که با هدف صورتهای مالي استکننده گم اه آن ش ایط آن نحوه ومل آنادر

 و شده؛استفادهحسابداری  نحوه وملو  باشدناسازگار مي ،مفاهيم نظري گزارشگري مالي

باا های ارائه شده، اث  مالي انح اف ب  ه  یک از اقالم صورتهای ماالي ورهدر ه  یک از د . ت

 .ف ض روایت الزام استاندارد حسابداری م بوط

 منح ف شدهحسابداری استاندارد یک از الزامات ، قبلهای در یکي از دوره واحد تجاریچنانچه  . 19

باید ماوارد ، مؤث  باشد وره  اریشده در صورتهای مالي دشناسایيو آن انح اف ب  مبالغ  باشد

 ( را اف ا کند.ت( و )پ)18شده در بند تعیین

، واحد تجاری از یک الدزام قبل هایزمانی كاربرد دارد كه در یکی از دورهبرای مثان  ،19بند  . 20
و  شددمنحرف شدده با ،گیری داراییها یا بدهیهامندرج در یک استاندارد حسابداری برای اندازه

شدده در صدورتهای مدالی دوره اییو بدهیهای شناسگیری تغییر در داراییها اندازه ،افانحر آن
 دهد.جاری را تحت تأثیر قرار 

یک  از رسد که روایت یک الزامبه این نتیجه مي مدی یت واحد تجاریکه  بسیار نادردر ش ایط  . 21

مفتاهيم نظتري  در ماالي که با هادف صاورتهای استکننده گم اه، آنادر حسابداریاستاندارد 

، واحاد کنادمي مناعانح اف از این الزام را  ما رات م بوط، اما، باشدناسازگار مي گزارشگري مالي

ماوارد زیا  روایت آن الزام را با اف ای متصور از کننده های گم اه نبه تا حد ممکن بایدتجاری 

 کاهش دهد:
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الزام و دلیل اینکه چ ا مادی یت باه ایان  ماهیتمورد نظ ،  حسابداریاستاندارد ونوان  الف.

کننده است که با هادف صاورتهای گم اه نتیجه رسیده است که روایت آن الزام آنادر

 ناسازگار است؛ و مفاهيم نظري گزارشگري مالي درمالي 

مادی یت  از نظ  کهصورتهای مالي  ي ازتعدیالت اقالم شده،ارائههای در ه  یک از دوره . ب

 است.ع وری  منصفانهارائه ي به دستیاب ب ای

 بدا هددف صدورتهای مدالی زمانی، یک قل  از اطالعات، 21تا  17به منظور رعایت بندهای  . 22
كده  نباشدشرایطی و  سایر رویدادها، معامالتطور صادقانه معرف ه كه ب خواهد بود ناسازگار

تواند تصدمیمات بدر نتیجه  و بیان كندرود معقون انتظار می ایگونهبهیا  مدعی بیان آن است
ایدن ارزیدابی  مدیریت برای. درا تحت تأثیر قرار دهكنندگان صورتهای مالی اقتصادی استفاده

كه با  استكننده گمراه موضوع كه آیا رعایت الزام خاص در یک استاندارد حسابداری، آنقدر
 رد زیر را مدورد توجدهموا ،ناسازگار باشد مفاهيم نظري گزارشگري متالي درهدف صورتهای مالی 

 دهد:قرار می

 دالیل عدم دستیابی به هدف صورتهای مالی در شرایط خاص؛ و الف.

آن الزام را رعایت  كه سایر واحدهای تجاریبا شرایط  واحد تجاریشرایط  تفاوت . ب
كنندد، سایر واحدهای تجاری در شرایط مشابه آن الزام را رعایدت میاگر كنند. می

 توسدط واحدد تجداری آنقددرالدزام  رعایت آند وجود دارد كه این فرض قابل ر
ناسازگار  مفاهيم نظري گزارشگري متالي دری كننده نیست كه با هدف صورتهای مالگمراه
 .باشد

 تداوم فعالیت

ارزیابي کند.  را فعالیت ادامهب ای  واحد تجاری توانایي باید ،در زمان تهیه صورتهای مالي مدیریت . 23

ی باید صورتهای مالي را ب  مبنای تداوم فعالیت تهیه کند، می  اینکاه مادی یت قصاد واحد تجار

نداشاته باشاد.  بینانه دییا یگزینه واقعرا داشته باشد یا  توقف وملیاتواحد تجاری یا  انحالل

از وادم اطمیناان بااهمیات در ارتبااط باا رویادادها و  زماني که مدی یت در ارزیابیهای خاود،

 دید اساساي ت ،واحد تجاریتداوم فعالیت ه است که ممکن است نسبت به توانایي ش ایطي آگا

واحد تجاری باید این ودم اطمینان را اف ا کند. هنیامي که واحاد تجااری صاورتهای  ایجاد کند،
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هم اه با مبنای تهیاه صاورتهای را این واقعیت باید ، کندنميمبنای تداوم فعالیت تهیه  مالي را ب 

 .کنداف ا الیل ودم تداوم فعالیت واحد تجاری، دمالي و 

مدیریت برای ارزیابی مناسب بودن فرض تداوم فعالیت، تمام اطالعدات در دسدترد دربداره  . 24
. گیدردیدر نظر مرا ، نه محدود به آنو  ،پایان دوره گزارشگریپس از آینده ماه  دوازده حداقل
ه واحد ط به هر مورد بستگی دارد. در مواردی كبررسی این اطالعات، به واقعیتهای مربومیزان 

ن تجاری سابقه عملیات سودآور و دسترسی آسان به منابع مالی داشته باشد، ممکن است بددو
. ستامناسب  داوم فعالیتتجزیه و تحلیل تفصیلی به این نتیجه برسد كه حسابداری بر مبنای ت

 ممکدن ،تدداوم فعالیدتبودن مبنای  قانع شدن نسبت به مناسببرای مدیریت ، در سایر موارد
ورد انتظدار، سدودآوری جداری و مد مربوط بهای از عوامل گستردهطیف بررسی نیاز به است 

 داشته باشد.تأمین مالی جایگزین رداخت بدهیها و منابع بالقوه پ جدون زمانبندی

 مبنای تعهدی حسابداری

 با  مبناای تعهادی، اطالوات   یانهای نادی به استثنای، خود را صورتهای مالي باید واحد تجاری . 25

 تهیه کند.

به عندوان دارایدی، بددهی، را اقالمی واحد تجاری هنگام استفاده از مبنای تعهدی حسابداری،  . 26
ریف و اكده تعد كنددشناسدایی می، درآمد و هزینه )عناصر صدورتهای مدالی( مالکانهحقوق 

 .شده باشداحراز  رشگري ماليمفاهيم نظري گزاطب  عناصر آن  شناختمعیارهای 

 اهمیت و تجمیع

واحد تجاری باید  طور  داگانه ارائه کند.ه باز اقالم م ابه را  بااهمیت اهه  طب باید واحد تجاری . 27

میا  آنکاه ایان اقاالم   داگانه ارائه کند طوره ب، م ابه ندارنداقالمي را که ماهیت یا کارک د 

 باشند. اهمیتبي

اسدت كده بدر  ییسایر رویددادهایا معامالت نتیجه پردازش تعداد زیادی از  ،الیصورتهای م . 28
یندد تجمیدع و اآخدرین مرحلده از فر .شدوددر طبقداتی تجمیدع می، كاركردیا ماهیت اساد 
صدورتهای مدالی را  اقالم اصلی ای است كهبندی شدهاطالعات فشرده و طبقهارائه  ،بندیطبقه

صدورتهای مدتن ، با اقالم دیگر در به تنهایی بااهمیت نباشد صلییک قل  ا اگر. دهدتشکیل می
اگر اهمیت یدک قلد  آنقددر نباشدد كده ارائده شود. می تجمیعمالی یا یادداشتهای توضیحی 
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جداگانه آن را در صدورتهای مدالی توجیده كندد، ممکدن اسدت افشدای جداگانده آن را در 
 .پذیر نمایدیادداشتهای توضیحی توجیه

با در نظدر  باید واحد تجاریکارگیری این استاندارد و سایر استانداردهای حسابداری، هنگام ب .29
امل ، شداطالعات در صورتهای مالی نحوه تجمیعگرفتن تمام واقعیتها و شرایط موجود، درباره 

العات بااهمیدت با پنهان كردن اط نباید واحد تجاریگیری كند. ، تصمی یادداشتهای توضیحی
اهمیت یا با تجمیع اقالم بااهمیتی كه ماهیت و كاركرد متفاوت دارندد، از ات بیدر میان اطالع

 قابلیت درک صورتهای مالی بکاهد.

 ، شداملكنند كدام اطالعات در صدورتهای مدالیبرخی استانداردهای حسابداری مشخص می .30
 یادداشتهای توضیحی ارائه شدود. واحدد تجداری در صدورتی بایدد اطالعدات الزامدی طبد 
ر استانداردهای حسابداری را افشا كند كه آن اطالعات بااهمیت باشد. ایدن موضدوع، حتدی د

ا رالزامات خاص باشد یا حداقل الزامدات  فهرستی از مواردی كه استاندارد حسابداری حاوی
 تعیین كند، مصداق دارد. همچنین، در مواردی كه رعایت الزامدات خاصدی از اسدتانداردهای

كنندگان صورتهای مالی از تأثیر معامالت خاص، سایر رویدادها رک استفادهحسابداری برای د
ای ، واحد تجاری باید افشكافی نباشدو شرایط بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری 

 موارد بیشتر را مورد توجه قرار دهد.

 تهاتر

میا  اینکاه در یکاي از  تهاات  کناد، را هادرآمدها و هزینه یا داراییها و بدهیها نباید واحد تجاری . 31

 شده باشد. مجازیا  الزامياستانداردهای حسابداری، تهات  آنها 

 . تهداتر دركنددگدزارش می جداگانده را هادرآمدها و هزینه، و داراییها و بدهیها واحد تجاری . 32
كداهش ، موجدب صورت وضدعیت مدالییا  صورت سود و زیان جامع، صورت سود و زیان

سدایر رویددادها و شدرایط و ارزیدابی ، شددهاز معامالت انجامكنندگان درک استفاده توانایی
محتدوای معاملده یدا  ،كه تهاتر مواردی به استثنایشود، میآتی واحد تجاری  یجریانهای نقد

بدرای  دگیری داراییها پس از كسر اقالم كاهنده ارزشاندازه .كندمیرا منعکس  ی دیگررویداد
محسدوب تهداتر  ،الوصدونموجودیها و ذخیدره مطالبدات مشکوک كاهش ارزشذخیره  ،مثان
 .شودنمی
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كند و واحد تجاری را ملزم ، درآمد عملیاتی را تعریف میدرآما عملياتي 3استاندارد حسابداری  . 33
ا احتساب هرگونه تخفیدف ب ازای دریافتی یا دریافتنیمابه به ارزش منصفانهنماید درآمد را می

ان فعالیتهدای عدادی واحدد تجداری در روكند. گیری تخفیف مقداری اعطایی اندازه تجاری و
انجدام همدراه بدا ، امدا كنددایجاد نمی عملیاتیدرآمد دهد كه خود معامالت دیگری انجام می

را گونه معدامالت نتایج اینواحد تجاری  .شودمی انجامعملیاتی،  مولد درآمداصلی فعالیتهای 
این نحوه ، به شرط آنکه كندمربوط ناشی از آن معامالت ارائه میهای ا و هزینهتهاتر درآمده با

 :مثانبرای . دهنده محتوای معامله یا رویدادی دیگر باشدارائه، نشان

، مانندد واگدذاری داراییهدای غیرجداریسدود و زیدان حاصدل از  ،واحد تجداری الف.
 و دارایدیمبلغ دفتدری نمودن ر كسعملیاتی را از طری  گذاریها و داراییهای سرمایه
 ؛ وكندمی ارائه دارایی واگذاریعواید  مربوط ازهای فروش هزینه

شدده طبد  اسدتاندارد ممکن است مخارج مرتبط با ذخدایر شناسایی واحد تجاری . ب
 كه بر اساد تواف  قدراردادی بدا ذخایر، باهيهاي احتمالي و دارایيهاي احتمتالي 4حسابداری 

خص را بدا پرداختهدای شد شودمی تسویه( نامهضمانت، مثانرای اشخاص ثالث )ب
 د.كنتهاتر ثالث 

سدودها و  گروهی از معامالت مشابه، برای مثان، افزون بر این، واحد تجاری سودها و زیانهای . 34
و زیانها  هااین سود. با وجود این، چنانچه دكنارائه می به صورت خالصزیانهای تسعیر ارز را 

 كند.جداگانه ارائه می بطورباشد، واحد تجاری آنها را بااهمیت 

 تناوب گزارشگری

 بطاورحاداقل ای( را مجمووه کامل صورتهای مالي )شاامل اطالواات ماایساهباید  واحد تجاری . 35

صورتهای دهد و ارائه کند. زماني که واحد تجاری پایان دوره گزارشی ی خود را تيیی  مي ساالنه

ره تحات افازون با  دو بایادکناد، ميکوتاهت  از یکسال ارائه  ت  یاطوالني ایهب ای دوررا مالي 

 پوشش صورتهای مالي، موارد زی  را اف ا کند:

 ت  یا کوتاهت ؛ واستفاده از دوره طوالني دلیل الف.

 نیستند. کامل قابل ماایسه طوره ب ،های ماليصورتشده در ارائهاین واقعیت که مبالغ  . ب
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 ایمقایسه اطالعات

 ايحداق  اطالعات مقایسه

صورتهاي مالی  در شدهتمام مبالغ گزارشرا ب ای  قبلای دوره اطالوات ماایسهباید  واحد تجاری . 36

یا مجاز دیی ی را  نحوه ومل، های حسابداریاستاندارددر مواردی که  می  ارائه کند، دوره جاري

ت  یحي م بوط به اطالوات ای اطالوات ماایسه دبای در صورتي واحد تجاریک ده باشد.  الزامي

 .م بوط باشد درک صورتهای مالي دوره  اریب ای که  کنداف ا و توعیحي را 

دو صاورت ساود و  ،سود و زیاان صورتو د، دو صورت وععیت مالي، حداق ، باید واحد تجاری . 37

، و یادداشاتهای لکاناهدو صورت تيییا ات در حااو  ماو  دو صورت   یانهای نادی، زیان  امع

 را ارائه نماید. م بوطتوعیحي 

در دوره ، دوره)هدای( قبدلشده در صورتهای مدالی در برخی موارد، اطالعات تشریحی ارائه . 38
حقدوقی  یک دعوای. برای مثان، واحد تجاری جزئیات شودمربو  تلقی میهمچنان  جاری

ری را در دوره جدا ز ه  حل نشدده اسدتهنوو  هدر پایان دوره قبل نامعلوم بود نتیجه آن كه
كنندگان، از افشای اطالعات درباره اینکه در پایان دوره قبدل كند. ممکن است استفادهمی افشا

یدن هایی كه طی دوره بدرای رفدع اه و از افشای اطالعات درباره گامعدم اطمینان وجود داشت
 ، منتفع شوند.اطمینان برداشته شده استعدم

 بنديحسابداري، تجدید ارائه با تسري به گذشته یا تجدید طبقهتغییر در رویه 

سلومین ، 37ای ما ر در بند مالي ماایسه ب  حداقل صورتهای والوه باید در صورتي واحد تجاری . 39

 که:ارائه کند  به تاریخ ابتدای دوره قبلرا مالی  وضعیت صورت

با تس ی را  اقالمي از صورتهای مالي، دی با تس ی به گذشته بکار گرا  رویه حسابدارییک  الف.

 ؛ وکندبندی تجدید طباهرا  مالي صورتهای ي دراقالم یا به گذشته تجدید ارائه نماید

تجدید یا ارائه با تس ی به گذشته  تجدید، با تس ی به گذشته رویه حسابداریبکارگی ی  . ب

، در ابتدای دوره قبل ليما وععیت صورتمندر  در  ب  اطالوات اثر بااهمیتی ،بندیطباه

 داشته باشد.

به تاریخهدای  سه صورت وضعیت مالی باید واحد تجاری، 39شده در بند در شرایط توصیف . 40
 :كندزیر ارائه 
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 پایان دوره جاری؛ الف.

 پایان دوره قبل؛ و  .  ب

 ابتدای دوره قبل. .  پ

 به تاریخ ابتدای دوره قبدلمالی  ضعیت، ملزم به ارائه صورت و39، طب  بند واحد تجاریهرگاه  . 41
نیازی اما  .ارائه كندرا  34 استاندارد حسابداری و 45تا  42بندهای اطالعات مقرر در  باید باشد،
 یست.مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، ن وضعیت صورت به مربوطارائه یادداشتهای توضیحی به 

نیز  ایمبالغ ماایسه، تيیی  دهددر صورتهای مالي را م اقال بندیطباه یا ارائه، واحد تجاری چنانچه . 42

واحاد کاه  هنیاامي. غی وملي باشادبندی تجدید طباه می  اینکه، شودبندی طباهتجدید  باید

ی دوره ، از  مله به تااریخ ابتاداد، موارد زی کنبندی ميطباهرا تجدید ای مبالغ ماایسهتجاری 

 د:شواف ا باید  قبل،

 ؛بندیجدید طباهت ماهیت الف .

 و شود؛ميبندی از اقالم که تجدید طباه ه  طباهیا قلي ه  مبلغ  . ب

 ی.بندتجدید طباه دلی  . پ

ماوارد زیا  را  بایاد تجاریواحد ، غی وملي باشدای ی مبالغ ماایسهبندتجدید طباه هنیامي که . 43

 ف ا کند:ا

 آن مبالغ؛ وبندی طباهتجدید  ودمدلی   الف .

 شد.انجام مي ،مبالغبندی تجدید طباه ي که در صورتتعدیالت هیتما . ب

 ها درروندد با ایجاد امکدان ارزیدابی، به ویژه اطالعاتاي دوره قابلیت مقایسه بینافزایش  . 44
كمدک  اقتصادی گیریهایتصمی در  کنندگاناستفاده به ،یبینپیش مقاصد برایاطالعات مالی 

 خاصدی در دورهمربدوط بده ای بندی اطالعات مقایسدهجدید طبقهبرخی شرایط، تكند. در می
گذشته به منظور قابلیت مقایسه با دوره جاری، غیرعملی است. برای مثان، ممکن است واحدد 

بنددی آوری نکرده باشد كه تجدیدد طبقهای جمعگونهها را به، دادهقبلتجاری در دوره)های( 
 غیرعملی باشد.دد اطالعات تهیه مجممکن است و پذیر گردد امکان
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رویده در تغییدر  هنگدامای ، تعدیالت الزامدی در اطالعدات مقایسده34حسابداری  استاندارد . 45
 كند.توسط واحد تجاری را تعیین میحسابداری یا اصالح اشتباه 

 ثبات رویه در ارائه

 دییا به دوره  ایاز دوره را در صورتهای ماليمندر   اقالم بندیطباه و ارائه نباید واحد تجاری . 46

 :آنکهمی  ، تيیی  دهد

ت  مناساد، ب رسي صورتهای ماالي آن یا واحد تجاری ماهیت وملیاتدر پي تيیی  ومده  الف.

های ، با تو ه به معیارهای انتخاب و بکارگی ی رویهبندیارائه و طباه از دیی ی نحوه بودن

 یا ؛دواعح باش ،34حسابداری  استاندارد طبقحسابداری 

 .الزامی کند، تيیی  در ارائه را استانداردهای حسابدارییکي از  . ب

برای مثان، تحصیل یا واگذاری عمده یا بررسی ارائده صدورتهای مدالی، ممکدن اسدت ارائده  . 47
، ابلیت مقایسه مخددوش نشدودقبرای آنکه ای متفاوت را ایجاب كند. صورتهای مالی به گونه

دهدد كده ارائده جدیدد، بدرای ارائه صدورتهای مدالی را تغییدر می هنگامی تنها واحد تجاری
تدداوم سداختار فراه  كند و  تریمربوط قابل اتکا واطالعات كنندگان صورتهای مالی، استفاده

 ، واحدد تجداری اطالعداتدر ارائده. هنگام اعمان چنین تغییراتی محتمل باشدتجدیدنظرشده 
 كند.می بندیطبقهد ، تجدی43و  42بندهای طب  ای را مقایسه

 ساختار و محتوا

 مقدمه

سود صورت  ،سود و زیان صورت ،مالی صورت وضعیت ، افشاهای خاص دراین استاندارد . 48
ن افشای سایر اقالم اصدلی در ایدو همچنین  صورت تغییرات در حقوق مالکانه ،و زیان جامع

 رت جریانهتاي صت 2دارد حسابداری . استاننمایدمی یالزامرا صورتها یا در یادداشتهای توضیحی 

 د.كن، الزامات ارائه اطالعات جریانهای نقدی را تعیین مینقاي

و اقدالم  شدده اسدت در این استاندارد، با مفهومی گسترده اسدتفاده« افشا»برخی مواقع، واژه  . 49
ردهای گیرد. برخی موارد افشا نیدز طبد  سدایر اسدتانداشده در صورتهای مالی را دربرمیارائه

. به جز مواردی كه در ایدن اسدتاندارد یدا در سدایر اسدتانداردهای شودمیالزامی  حسابداری
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تواند در صورتهای مدالی انجدام گونه افشاها میاین ،خالف آن تصریح شده باشد حسابداری،
 .شود

 تشخیص صورتهای مالی

 قابلیابد، انت ار مي مجمووه در یک نآ هم اه که از سای  اطالواتي وعوح بهباید  مالی صورتهاي . 50

 باشد. متمایزو  ت خیص

و لزومداً بدرای سدایر در مورد صورتهاي مالی کاربرد دارد فقط  استانداردهای حسابداری . 51
شده به نهادهای نظارتی یا سایر گزارشدها شده در گزارش ساالنه، اطالعات ارائهاطالعات ارائه

شدده طبد  ات تهیهاطالعد بتوانند اهمیت دارد كهكنندگان برای استفاده بنابراین، ربرد ندارد.كا
مشدمون آن  اما باشد یدمف هاتواند برای آنی كه میا از سایر اطالعاتحسابداری راستانداردهای 

 .تمیز دهند ،نیستالزامات 

ناد. را باه وعاوح م اخص ک یادداشتهای توعیحيو  صورتهاي مالیه  یک از  باید واحد تجاری . 52

 لازومو در صاورت  منعکس کناد بارزای گونهاطالوات زی  را به باید واحد تجاریافزون ب  این، 

 :نمایدتک ار آن را شده، اطالوات ارائه قابل فهي بودنب ای 

و ه گونه تيیی  در آن اطالوات نسابت باه  ی هویتهایا سای  شناسه نام واحد گزارشی  الف.

 دوره قبل؛

 است؛ گ وه واحدهای تجارییا  یک واحد تجاریمالي، م بوط به  اینکه صورتهای . ب

یادداشتهای و مجمووه صورتهای مالي  دوره تحت پوشش یا تاریخ پایان دوره گزارشی ی . پ

 توعیحي؛

 ؛ و16 حسابداری استاندارد، طبق تع یف واحد پول گزارشی ی . ت

 مندر  در صورتهای مالي. سطح گ د ک دن مبالغ . ث

، یادداشدتهای توضدیحی ،صورتهای مالی، صفحاتبرای  ارائه عناوین مناسببا  احد تجاریو . 53
 ی،اطالعات چنینارائه  نحوه. تعیین بهترین كندرا رعایت می 52و نظایر آن، الزامات بند  ستونها
چنانچده واحدد تجداری صدورتهای مدالی را بده صدورت ، مثانقضاوت است. برای مستلزم 

؛ در ایدن از صفحات جداگانده اسدتفاده نشدود در مواردی،ممکن است ، ندالکترونیکی ارائه ك
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 ،اطالعات منددرج در صدورتهای مدالیبودن  قابل فه اطمینان از صورت، واحد تجاری برای 
 د.كنارائه میرا باال موارد 

 قابلیدت فهد ، واحدد پدون میلیدونیدا  هدزاره اطالعات بر حسب با ارائ اغلب واحد تجاری . 54
تا جایی قابدل پدذیرش اسدت كده واحدد  نحوه عمل، دهد. اینمالی را افزایش می صورتهای
 .نشود اطالعات بااهمیت حذفمنجر به و  سطح گرد كردن را افشا كندتجاری، 

 صورت وضعیت مالی

 اطالعات قاب  ارائه در صورت وضعیت مالی 

 زی  باشد: دهنده مبالغشامل اقالم اصلي ن انحداقل باید  صورت وععیت مالي . 55

 داراییهای ثابت م هود؛ الف.

 گذاری در امالک؛س مایه . ب

 ؛داراییهای نام هود .  پ

 ((؛د(، )ح( و )ثداراییهای مالي )به  ز مبالغ مندر  در قسمتهای ) .  ت

 روش ارزش ویژه انجام شده است؛ بههایي که حسابداری آنها گذاریس مایه .  ث

 داراییهای زیستي؛ .  

  ودیها؛مو .  چ

 ها؛های تجاری و سای  دریافتنيدریافتني .  ح

 پ داختها؛سفارشات و پیش  خ   .

 ناد؛ هایناد و معادل .  د

 بتراي شتاهدارایيهتاي یيرجتاري نگهااري 31مجموع داراییهایي که طبق استاندارد حساابداری  . ذ

دی شده است و بنب ای ف وش طباه شده، به ونوان نیهداریشتاهفروش و عمليات مت قف

 شادهداراییهای ق ارگ فته در مجمووه واحد که طبق همان استاندارد به ونوان نیهداری

 بندی شده است؛ب ای ف وش طباه

 ها؛های تجاری و سای  پ داختنيپ داختني .  ر

 ذخای ؛ .  ز

 فهرست



 1 حسابداري استاندارد

 ارائه صورتهاي مالی
 (1397)تجدید نظر شده 

 

20 

 

 ((؛ز( و )ربدهیهای مالي )به  ز مبالغ مندر  در قسمتهای ) . ژ

 ؛ بر درآما ماليات 35 حسابداریای مالیات  اری، طبق تع یف استاندارد بدهیها و داراییه .  

 ؛ 35 بدهیهای مالیات انتاالي و داراییهای مالیات انتاالي طبق تع یف استاندارد حسابداری .  ش

 دریافتها؛پیش ص .

شاده با ای به ونوان نیهداری ،31حسابداری دارد نبدهیهای مجمووه واحد که طبق استا .  ض

 بندی شده است؛ وش طباهف 

 شده در بخش حاو  مالکانه؛ و ، ارائهمنافع فاقد حق کنت ل .  ط

 به مالکان واحد تجاری اصلي.قابل انتساب های س مایه و اندوخته . ظ

ونااوین و ، (55)از  مله از ط یق تفکیک اقالم اصالي منادر  در بناد  دیی  اقالم اصليارائه  اگ  . 56

آنها را  باید واحد تجاری، م بوط باشدب ای درک وععیت مالي واحد تجاری،  معهای ف وي دیی  

 ارائه کند. صورت وععیت ماليدر 

 :دیبا یفرع یجمعها نیارائه كند، ا یفرع ی، جمعها56طب  بند  یواحد تجارهرگاه  .57

و  ییشناسدا حسدابداری یطب  اسدتانداردهااجزای آن، باشد كه  یاقالم اصل شامل .الف
 شود؛یم یریگهانداز

روشن و قابدل درک ، مربوط به آن یشود كه اقالم اصل یارائه و نامگذار یاگونهبه  .ب
 باشد؛

 ؛ وباشد کنواختیمختلف  یها، در دوره46طب  بند   .پ

 یبرا حسابداری یشده در استانداردهاكل الزام یو جمعها یفرع ینسبت به جمعها  .ت
 .داده نشود تر جلوهمه  ،یمال تیصورت وضع

بندی طباه  اری و غی  اریداراییها و بدهیها را در صورت وععیت مالي به  ،واحد تجاری چنانچه . 58

 تلاي کند.  غی  اری را به ونوان دارایي )بدهي( یات انتقالیمال ی )بدهیهای(داراییها بایدکند، 
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. بندد كندتجویز نمی احد تجاریواقالم توسط  برای ارائه ترتیب یا شکل خاصیاین استاندارد  . 59
ای متفاوت است كه ارائه آنها به اندازه كاركردا ی ماهیت كند كهتنها اقالمی را فهرست می ،55

 كند. افزون بر این:میجداگانه در صورت وضعیت مالی را توجیه 

باشدد  ایگونهبه مشابه ای از اقالممجموعهیا  یک قل  كاركردیا  ماهیت ،اندازه اگر الف.
، آن قلد  مربو  باشد ،تجاری واحد درک وضعیت مالی برایآن كه ارائه جداگانه 

 ؛ و گیرددر زمره اقالم اصلی قرار می

اقالم مشابه، ممکن است  ای ازم یا مجموعهقالا ترتیب ارائه یا مورد استفاده اوینعن . ب
مربدوط بدرای  یتا اطالعات اصالح شودبه دلیل ماهیت واحد تجاری و معامالت آن 

، ممکن است یک مؤسسه مالی، عنوانهای مثانبرای  درک وضعیت مالی فراه  كند.
 .تغییر دهد ،عملیات مؤسسه مالی مربوط درباره فراه  كردن اطالعات برایباال را 

 كند:موارد زیر را ارزیابی می، اقالم دیگرجداگانه  جهت ارائه، برای قضاوت واحد تجاری . 60

 نقدشوندگی داراییها؛ ماهیت و الف.

 ؛ وتجاری واحدكاركرد داراییها در  . ب 

 مبالغ، ماهیت و زمانبندی بدهیها. .  پ

یدا  ماهیلت دهندهنشدان ،طبقات مختلدف داراییهدابرای  فاوتمت گیریاستفاده از مبانی اندازه . 61
نه ارائده ی جداگاعنوان اقالم اصل بهآنها را  واحد تجاری، بنابراین و آنها است متفاوت کارکرد

هود را مختلف داراییهای ثابدت مشدطبقات ، 11طب  استاندارد حسابداری  مثال،برای . كندمی
 .ارائه كرد، به بهای تمام شده یا مبالغ تجدید ارزیابی شدهتوان می

 تفکیک اقالم به جاري و غیرجاري

تاا  68بندهای را طبق  غی  اریو  بدهیهای  اری، و غی  اری و داراییهای  اری باید واحد تجاری . 62

ارائاه با  مبناای  می  در مواردی کهارائه کند، در صورت وععیت مالي ، در طباات  داگانه 78

، واحاد ایان اساتثنادر صورت بکاارگی ی  .فراهم آورد ترمربو و  قاب  اتکااطالعات ، نادشوندگي

 به ت تید نادشوندگي ارائه کند.یها را تمام داراییها و بده بایدتجاری 
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در مادتي  رودانتظاار مايمبليي را کاه  باید واحد تجاری ،شدهنظ  از روش ارائه انتخابص ف . 63

دارایي و بدهي کاه مبلاغ  اقالم اصلي، ب ای ه  یک از بازیافت یا تسویه شودماه  دوازده از بیش

 آنها ت کید مبالغ زی  است، اف ا کند:

، بازیافت دوره گزارشی یماه پس از  دوازده حداکث  مدت طي رودانتظار ميليي که مبا .الف

 و ؛یا تسویه شود

بازیافت یا  دوره گزارشی یماه پس از  دوازده از بیشدر مدتي  رودانتظار ميمباليي که  . ب

 تسویه شود.

، ح قابدل تشدخیصوضو، كاالها یا خدماتی را در یک چرخه عملیاتی به واحد تجاری چنانچه . 64
صلورت وضلعیت جاری و غیرجداری در  بندی جداگانه داراییها و بدهیهای، طبقهكندعرضه 

ر مسدتمر د طدوره بدخالص داراییهایی كه به عنوان سرمایه در گردش،  متمایز كردن، با مالی
، شدودجریان است، از خالص داراییهایی كه در عملیات بلندمدت واحد تجداری اسدتفاده می

رود در چرخده داراییهایی كه انتظار می ،این رویکرد در . همچنینكندفراه  می مفیدت اطالعا
، عملیاتی جاری به نقد تبدیل شوند و بدهیهایی كه قرار است در همان دوره سررسدید شدوند

 شود.برجسته می

ترتیلب های مدالی، ارائده داراییهدا و بددهیها بده در برخی واحدهای تجاری، نظیر مؤسسده . 65

ارائده  در مقایسده بداتر و مربدوط قابل اتکا، اع  از صعودی یا نزولی، اطالعات نقدشوندگی
چرخده یدک  دركاالهدا یدا خددمات را  واحد تجاریزیرا  ،كندغیرجاری فراه  میو  یجار

 .كندنمی عرضه، به وضوح قابل تشخیصعملیاتی 

بدر اسداد داراییها و بدهیهای خدود را برخی  مجاز است، 62 بنددر بکارگیری  واحد تجاری . 66
مشدروط بدر ، را به ترتیب نقدشوندگی ارائده كندد برخی دیگرو  غیرجاریو  بندی جاریطبقه
متنلوعی عملیلات هنگامی كه واحد تجاری . باشد تراین اطالعات قابل اتکا و مربوطاینکه 

 نیاز باشد. موردبرای ارائه  تركیبیممکن است مبنای  دارد،

 هط بدوبدمر، اطالعدات تجداری واحددتوان پرداخدت بددهیهای و  نقدشوندگی برای ارزیابی . 67
از  نظرصرف ،همچنین است. مفید، بدهیهاتسویه و  تبدیل داراییها به نقدتاریخهای مورد انتظار 

تداریخ به  مربوط، اطالعات دنبندی شده باشغیرجاری طبقه وبه جاری  و بدهیها داراییهااینکه 
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تظار تسدویه بددهیهایی ان و تاریخ مورد موجودیهامانند  غیرپولی یبازیافت داراییها مورد انتظار
در رود مبلغ موجودیهایی را كده انتظدار مدی تجاری واحد، مثانبرای  مفید است. ذخایرمانند 
 كند. بیش از دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت شود، افشا می مدتی

 یهاي جاريدارای

 :هک کندبندی  اری طباهونوان  دارایي را بهیک باید هنیامي واحد تجاری  . 68

یا قصد ف وش یاا  دارایي به ناد تبدیل شود، وملیاتي وادیدر چ خه  انتظار داشته باشد الف.

 مص ف آن را داشته باشد؛

 نیهداری کند؛با هدف مبادله  اساساًدارایي را  .   ب

تبادیل  به نااد ،دوازده ماه پس از دوره گزارشی ی دارایي در مدت شته باشدانتظار دا .    پ

 ؛ یاشود

میا   ،باشاد ( 2)طبق تع یف اساتاندارد حساابداری  معادل ناد یا ناد به صورتدارایي  .  ت

دوازده مااه پاس از دوره  حلداق ب ای تسویه بدهیها، با ای  مبادله یادارایي ب ای  اینکه

 ت موا ه باشد.با محدودی ،گزارشی ی

 .کندبندي طبقهغیرجاري را به عنوان  دیگري داراییها تمام باید واحد تجاري

 مدالیو نامشدهود ، داراییهای بلندمدت مشدهودرا برای  «غیرجاري»این استاندارد، اصطالح  . 69
د، نها واضح باشداین استاندارد، استفاده از عناوین جایگزین را، مادامی كه مفهوم آ .بردبکار می
 كند.منع نمی

منظدور پدردازش و تبددیل  به تحصیل داراییها بین مدت زمان، چرخه عملیاتی واحد تجاري . 70
بده  تجداری واحددچرخده عملیداتی عدادی  در مواردی كهاست. نقد  هایآنها به نقد یا معادل

 شدامل داراییهای جاری. شودمدت آن دوازده ماه فرض می، قابل تشخیص نیست وضوح
 واحدد عدادیچرخه عملیاتی  دراست كه تجاری(  هایدریافتنیو  موجودیها نظیر)داراییهایی 

كده  انتظار ندرود اگرحتی ، شودبه نقد تبدیل می یارسد به مصرف می، شودفروخته می تجاری
همچندین، داراییهدای جداری،  گزارشگری به نقدد تبددیل شدود. دورهدوازده ماه پس از طی 

 حصه جاری داراییهای مالی غیرجاریو  شودبا هدف مبادله نگهداری میداراییهایی كه اساساً 
 د. گیررا دربرمی
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 بدهیهاي جاري

 که: کندبندی طباه به ونوان  اریبدهي را یک  بایدهنیامي  واحد تجاری .71

 ؛تسویه کندرا در چ خه وملیاتي وادی بدهي  شدانتظار داشته با الف.

 نیهداری کند؛ با هدف مبادلهبدهي را اساساً  . ب 

 تسویه کند؛ یا دوره گزارشی یدوازده ماه پس از در مدت بدهي را  متعهد باشد .  پ

تعویاق باه با ای  قیاد و شا طحق بي، دوره گزارشی یدوازده ماه پس از  حداقلب ای  .  ت

به  که بدهي یک م ا عه شود(. ش ایط 75د بن )به نداشته باشدرا ه بدهي انداختن تسوی

 تواند مو د تسویه آن از ط یق انت اار ابزارهاای مالکاناه شاود،اختیار ط ف ماابل مي

 دهد.ثی  ق ار نميأتحت تبندی بدهي را طباه

 .بندي کندطبقه غیر جاري انعنوبه را  بدهیهاي دیگرتمام  باید احد تجاريو

سدایر و  كاركنان مرتبط بابرخی تعهدات و  های تجاریپرداختنی، مانند بدهیهای جاریبرخی  . 72
 تجاری در چرخه عملیاتی عادی واحدبکار رفته بخشی از سرمایه در گردش مخارج عملیاتی، 

حتدی ، كنددبنددی میبقهعنوان بدهیهای جاری ط این اقالم عملیاتی را بهاست. واحد تجاری، 
بندی در طبقهدوره گزارشگری باشد. دوازده ماه پس از  بیش از تعهد تسویه آن، طی مدتی اگر

زمدانی كده . شدود، چرخه عملیاتی عادی یکسانی اعمدان میتجاری واحدی و بدهیها داراییها
 شدود مددت آنفرض می، به وضوح قابل تشخیص نباشد تجاری واحدچرخه عملیاتی عادی 

 دوازده ماه است.

سررسید آن  اما، شودتسویه نمی تجاری واحدعادی  عملیاتی چرخهدر  ،سایر بدهیهای جاری . 73
اضافه  شود.اساساً با هدف مبادله نگهداری مییا دوره گزارشگری است دوازده ماه پس از طی 

بدر مالیدات ، پرداختندی تقسیمیسود ، مالی غیرجاری جاری بدهیهای حصه، برداشتهای بانکی
مدالی  ی. بددهیهاستمثالهایی از این بدهیهای جاری ا، ی غیرتجاریهاسایر پرداختنیو  درآمد

بکدار )یعنی بخشی از سرمایه در گدردش  شودانجام میبلندمدت كه از طری  آنها تأمین مالی 
دوره دوازده ماه پس از سررسید آن طی نیست( و  تجاری واحد چرخه عملیاتی عادیدر  رفته
 شود.محسوب می غیرجاریبدهیهای ، جزء 77و  76باشد، طب  بندهای نمیزارشگری گ
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كند كه سررسید آن بندی میعنوان جاری طبقه خود را به بدهیهای مالی، هنگامی تجاری واحد . 74
 :دوره گزارشگری باشد، حتی اگردوازده ماه پس از طی 

 ؛ وباشدبوده تر از دوازده ماه دوره اولیه، طوالنی .الف

، بده منظدور تأیید صورتهای مالی بدرای انتشدار پیش ازو  دوره گزارشگری پس از . ب
تأمین مالی مجدد یا زمانبندی مجدد پرداختها به صورت بلندمدت، توافد  صدورت 

 گرفته باشد.

 مدالیبا تسهیالت  تعهد مرتبطتمدید  یا تأمین مالی مجدد اختیارو انتظار  تجاری واحد اگر . 75
به عنوان  این تعهدد را، دوره گزارشگری داشته باشددوازده ماه پس از حداقل را برای د موجو

ایدن، وجود . با باشد ای كوتاهتردر دوره آن سررسید حتی اگر، کندمی بنديطبقهغیرجاري 
 نداشلته باشلدرا  تعهلد تمدید یا اختیار تأمین مالی مجدد واحد تجاری صورتی كهدر 
(، قابلیت تأمین مالی مجددد مین مالی مجدد، توافقی صورت نگرفته باشدبرای تأ براي مثال،)

 كند.می بندیطبقه جاریصورت  بهرا تعهد این گیرد و تعهد را در نظر نمی

یکدی از شدرایط قدرارداد وام ، از آن قبدل یدادر پایان دوره گزارشدگری  تجاری واحدهرگاه  . 76
بلدهی را بله عنلوان جلاري ، ندالمطالبه شودبدهی ع ،ر نتیجهد و كندنقض بلندمدت را 

رتهای صدو تأییددپیش از  و دوره گزارشگریپس از  دهندهوام حتی اگر، کندمی بنديطبقه
داخدت خواهان بازپركه در نتیجه نقض شرایط قرارداد،  کرده باشدموافقت  ،برای انتشار مالی
در کله  كنددمیبنددی اری طبقهجبه عنوان این دلیل به این بدهی را واحد تجاری  .نباشدوام 

 ح  بی قید و شرط برای به تعوی  انداختن تسویه آن برای حدداقل ،پایان دوره گزارشگري
 .نداشته استپایان دوره گزارشگری، دوازده ماه پس از 

مهلتی به واحد  تا پایان دوره گزارشگری موافقت كند دهندهوامبا وجود این، در صورتی كه  . 77
طدی آن واحدد و  حداقل دوازده ماه پس از دوره گزارشدگری باشدد ه پایان آنكتجاری دهد 

بازپرداخدت فدوری را  دهنلده نتوانلدوامو  رفدع كنددشدده را موارد نقض بتواندتجاری 
 كند.بندی میطبقه غیرجاري عنوان بهاین بدهی را  واحد تجاریدرخواست كند، 

 فهرست



 1 حسابداري استاندارد

 ارائه صورتهاي مالی
 (1397)تجدید نظر شده 

 

26 

 

تاریخ پایدان  بین رویدادهای زیر، جاری عنوان بدهی بهشده بندیوامهای طبقهدر ارتباط با  اگر . 78
 اسدتانداردطبد   رخ دهلد، بدرای انتشدار تاریخ تأیید صدورتهای مدالیو  دوره گزارشگری

عنوان رویددادهای غیرتعددیلی افشدا ، این رویدادها بهبعا از تاریخ ترازنامهرویاادهاي  5حسابداری 
 :شودمی

 لندمدت؛تأمین مالی مجدد به صورت ب الف.

 موارد نقض قرارداد وام بلندمدت؛ رفع ب .

پایان موارد نقض قرارداد وام بلندمدت كه  رفعدهنده برای واماعطای مهلت توسط   .  پ
 .دوره گزارشگری استدوازده ماه پس از  آن حداقل

  اطالعات قاب  ارائه در صورت وضعیت مالی یا در یادداشتهاي توضیحی

 واحادطباات ف وي بی ت ی را متناسد با وملیات  شده،اقالم اصلي ارائهب ای  باید تجاری واحد . 79

 یا در یادداشتهای توعیحي اف ا کند. در صورت وضعیت مالی، تجاری

، و ماهیدت، انددازهو  الزامات استانداردهای حسابداری به، شده در طبقات فرعیجزئیات ارائه . 80
از  ،بنددی فرعدیمبندای طبقه تعیدینتجاری برای  . همچنین، واحدبستگی دارد اقالم كاركرد

افشا متفداوت اسدت، موارد كند. برای هر یک از اقالم، استفاده می 60بند شده در عوامل تعیین
 :مثالبراي 

بده طبقداتی تفکیدک  11حسدابداری  اسدتانداردداراییهای ثابت مشهود، طب   اقالم الف .
 شود؛می

هدا از اشدخاص وابسدته، ها به مبالغ دریافتنی از مشتریان تجاری، دریافتنیدریافتنی . ب 
 شود؛میتفکیک  سایر مبالغپرداختها و پیش

بده طبقداتی مانندد  حسابااري م ج دي م اد و کتاا 8موجودیها طب  استاندارد حسابداری  .  پ
خت و كداالی سداخته موجودی كاال، ملزومات تولید، مواد اولیه، كار در جریان سا

 ؛شودشده تفکیک می
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 شود؛ و ذخایر تفکیک میزایای كاركنان و سایر م ذخایرذخایر به  . ت

شده، صدرف سدهام و طبقات مختلف مانند سرمایه پرداختها به سرمایه و اندوخته . ث
 .شودمیها تفکیک اندوخته

یاا در  حقلو  مالکانلهدر ورت تغییلرات صیا  صورت وضعیت مالیموارد زی  را در باید  تجاری واحد . 81

 اف ا کند: یادداشتهاي توضیحی

 ب ای ه  طباه از سهام؛ الف.

 ؛مصوبتعداد سهام  .1

 امااا تماماااًشااده منت  سااهام شااده، و و تماماااً پ داخت شاادهتعاداد سااهام منت   .2

 ن ده؛پ داخت

 ارزش اسمي ه  سهي؛  .3

 ره؛در ابتدا و پایان دو در   یانصورت تطبیق تعداد سهام  .4

و اسیي سود حاو ، امتیازات و محدودیتهای م بوط به ه  طباه شامل محدودیتهای ت .5

 ؛بازپ داخت س مایه

 سهام واحد تجاری که در اختیار واحد تجاری یا واحدهای ف وي یا وابسته آن است؛ و  .6

 .مالکانهحاو   در هاتوصیف ماهیت و هدف ه  یک از اندوخته  ب .

بایاد ، گذاریصندوقهای سا مایهیا  تضامني تجاری واحدهای، مانند سهامفاقد  واحدهای تجاری . 82

ها  طاي دوره در تيیی ات ی که بطور افشا کنند )الف(81 بندمعادل اطالوات ما ر در اطالواتي 

را اناه به ه  طباه از حااو  مالکم بوط و محدودیتهای  امتیازاتو حاو ،  ،طباه از حاو  مالکانه

 .ن ان دهد

  صورت سود و زیان

 طالعات قابل ارائه در صورت سود و زیانا

دارناده درب  باید زیان وسود صورت  ،ي طبق سای  استانداردهای حسابداریافزون ب  اقالم الزام . 83

 کند:اقالم اصلي باشد که مبالغ زی  را ب ای دوره ارائه مي

 وملیاتي؛ هایدرآمد الف.
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 مالي؛ یهاهزینه .  ب

وابسته و م ارکتهای خاص که حساابداری آنهاا باه تجاری زیان واحدهای  یاسهي از سود  .  پ

 شود؛روش ارزش ویژه انجام مي

 هزینه مالیات؛  .   ت

 م ا عه شود(؛ 31حسابداری )به استاندارد شده یک مبلغ مجزا ب ای کل وملیات متوقف .   ث

 سود یا زیان دوره؛  .    

 انتساب به: قابل یا زیان دوره،سود   .  چ

 و  ؛منافع فاقد حق کنت ل .1

 مالکان واحد تجاری اصلي. .2

میا   سود و زیان منظور کنادصورت یک دوره را در  درآمد و هزینهتمام اقالم باید  واحد تجاری . 84

 روش دیی ی را الزامي یا مجاز ک ده باشد.یکي از استانداردهای حسابداری،  اینکه

اقدالم  واحدد تجداریكند كه در آن، انداردهای حسابداری، شرایطی را مشخص میبرخی است . 85
دو  ،34حسدابداری  اسدتاندارد. كندزیان دوره جاری شناسایی می یاخاصی را خارج از سود 
را تعیدین  حسدابداری هایرویدهدر اصالح اشتباهات و اثدر تغییدر  مورد از این شرایط شامل

ع از اجزای سایر اقالم سود و زیان جدام مستثنی كردنسابداری، سایر استانداردهای ح كند.می
مطابقدت  مفتاهيم نظتري گزارشتگري متاليسود و زیان را كه با تعریف درآمد یا هزینه در صورت 

 مراجعه شود(. 7كند )به بند دارد، الزامی یا مجاز می

(، ونااوین و 83ندر  در بند اگ  ارائه اقالم اصلي دیی  )از  مله از ط یق تفکیک اقالم اصلي م . 86

آنها  باید واحد تجاری معهای ف وي بی ت  ب ای درک وملک د مالي واحد تجاری م بوط باشد، 

 را در صورت سود و زیان ارائه کند.

 باید: جمعهای فرعی، جمعهای فرعی ارائه كند، این 86هرگاه واحد تجاری طب  بند  .87

و  ییشناسدا حسدابداری یطب  اسدتانداردها، آناجزای كه  باشد یاقالم اصل شامل .الف
 شود؛یم یریگاندازه

 فهرست



 1 حسابداري استاندارد

 ارائه صورتهاي مالی
 (1397)تجدید نظر شده 

 

29 

 

، روشن و قابدل درک مربوط به آن یكه اقالم اصل شود یارائه و نامگذار یاگونهبه  .ب
 باشد؛

 های مختلف یکنواخت باشد؛ و، در دوره46بند طب    پ.

شده در استانداردهای حسابداری برای ل الزامجمعهای فرعی و جمعهای ك نسبت به . ت
 تر جلوه داده نشود.مه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، 

ای در صورت سود و زیان گزارش كند كه تمدام گونهاقالم اصلی را به باید واحد تجاری .88
شدده در ، با جمعهای فرعی یدا جمعهدای كدل الزام86شده طب  بند جمعهای فرعی ارائه

 منطب  باشد.استانداردهای حسابداری برای این صورتهای مالی 

تدوان ، از نظر تکرار واحد تجاری سایر رویدادهای مختلف ومعامالت  ،فعالیتها آثار از آنجا كه . 89
، به افشای اجزای عملکرد مالی، با یکدیگر متفاوت است بینیقابلیت پیشو  ایجاد سود یا زیان

کملک بیندی عملکدرد مدالی آتدی شده و پیشن در درک عملکرد مالی حاصلكنندگااستفاده

برای توضیح عناصر عملکرد مالی ضرورت داشته باشد، اقدالم چنانچه واحد تجاری، کند. می
عناوین مورد استفاده و ترتیدب ارائده و  كنداصلی دیگری را در صورت سود و زیان درج می

اقالم درآمدد و  کارکرد وماهیت و  اهمیت عواملی مانند، واحد تجاریدهد. اقالم را تغییر می
، یک مؤسسه مالی ممکن است عناوین مورد استفاده برای مثالگیرد. برای را در نظر می هزینه

تهیه اطالعات مربوط به عملیات مؤسسه مالی را تغییر دهد. واحد تجاری، اقالم درآمد و هزینه 
 احراز شود. 31بند یارهای مندرج در كند مگر در مواردی كه معرا تهاتر نمی

صورت سود و زیان ، صورت سود و زیانرا در  درآمد یا هزینه اقالم یک ازهیچ نباید ،واحد تجاری . 90

 به ونوان اقالم غی مت قبه ارائه کند.، یادداشتهای توعیحيیا در  امع 

 در یادداشتهاي توضیحی  یان اطالعات قاب  ارائه در صورت سود و زیا

 داگاناه آنهاا را  مبلغ وماهیت  باید واحد تجاری، بااهمیت باشددرآمد یا هزینه  اقالم ه گاه . 91

 اف ا کند.

 شود اقالم درآمد و هزینه، جداگانه افشا شود:شرایط زیر موجب می . 92
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هدای ثابدت یا كاهش ارزش دارایی فروشكاهش ارزش موجودیها به خالص ارزش  الف.
 زشها؛گونه كاهش ارمشهود به مبلغ بازیافتنی و همچنین برگشت این

 تجدید ساختار فعالیتهای واحد تجاری و برگشت هرگونه ذخیره مخارج تجدید ساختار؛ . ب

 واگذاری اقالم داراییهای ثابت مشهود؛ . پ

 گذاریها؛واگذاری سرمایه . ت

 شده؛عملیات متوقف . ث

 ی حقوقی؛ و حل و فصل دعاو . ج

 سایر موارد برگشت ذخایر. . چ

باا اساتفاده از را  شاده در صاورت ساود و زیاانی شناسایيهاا زای هزیناه باید واحد تجاری . 93

 ه  کادام کاهری، در واحد تجا هاهزینهکارکرد یا  هاماهیت هزینهبندی مبتني ب  طباه

 .یدنماکند، ارائه ف اهي مي ت م بوط و اتکاقابل اطالوات 

را در صورت سدود و زیدان  93شود كه اطالعات موضوع بند به واحدهای تجاری توصیه می . 94
 ارائه كنند.

 توان ایجاد سود یا زیان، نظر تکراركه ممکن است از  برجسته كردن اجزای عملکرد مالیبرای  . 95
 شود.تقسیم میها به طبقات فرعی هزینه، با یکدیگر تفاوت داشته باشند بینیقابلیت پیشو 

 شود. بندی، به دو روش انجام میاین طبقه

اسداد  بدررا ها هزینده ،واحدد تجداریاست.  “ماهیت هزینه”، روش بندیاولین روش طبقه . 96
مزایای هزینه ، و نقل حمل هایهزینه، شدهمصرف مواد اولیه، استهالک ،مثان)برای  آنها ماهیت

 آنهدا را بدهو  نلدکمی تجمیلعزیلان  وصورت سلود  در (تبلیغات هایهزینهو كاركنان 
این روش سداده اسدت، زیدرا بکارگیری  .دهدنمی تخصیص مجدد ،واحد تجاری كاركردهای
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بندی با اسدتفاده از روش ای از طبقهد. نمونهضرورتی ندار، كاركرد بر اسادها تخصیص هزینه
 زیر است: شرح ماهیت هزینه به

 ×  درآمد عملیاتی

 ×  مدهاسایر درآ

  × كاالی ساخته شده و كاالی در جریان ساخت تغییرات در موجودی

  × مواد اولیه و ملزومات مصرف شده

  × هزینه مزایای كاركنان

  × هزینه استهالک داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

  × هاسایر هزینه

 (×)  هاجمع هزینه

 ×  سود قبل از مالیات

اسدت. در “ فلرو تمام شده  بهاي”یا روش  “کارکرد هزینه”، روش بندیدوم طبقه روش . 97

یا، برای  فرو بخشی از بهاي تمام شده به عنوان  ،كاركرد آنها بر اسادها هزینه این روش

واحدد  شوند. در این روش، حدداقل،بندی میطبقه های اداریهزینهیا  های فروشهزینه، مثان

 روش در مقایسده بداایدن  كند.ها افشا میه فروش را جدا از سایر هزینهتجاری بهای تمام شد

كنندگان سدتفادهبرای ا تریاطالعات مربوطتواند می ،اساد ماهیت ها بربندی هزینهروش طبقه

كاركردها، ممکن است مستلزم تخصیص اختیاری و اعمان به  هاهزینهكند، اما تخصیص فراه  

 شدرحبندی با استفاده از روش كاركرد هزینه بده ای از طبقهنمونه. قابل مالحظه باشدقضاوت 

 زیر است:

 × درآمد عملیاتی

 (×) شده فروش بهای تمام

 × سود ناخالص

 × سایر درآمدها
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 (×) های فروش هزینه

 (×) های اداری هزینه

 (×) هاسایر هزینه

 × سود قبل از مالیات

دربااره  بی ت یاطالوات  باید ،کندميبندی کارک د طباه اسا   ها را بهزینهکه  واحد تجاری . 98

 و هزیناهداراییهای ثابت م هود و داراییهاای نام اهود شامل هزینه استهالک  ،هاماهیت هزینه

  ا کند.اف، مزایای کارکنان

و  ویژگیهدای صدنعتو  عوامل تاریخی، به روش ماهیت هزینهیا  كاركرد هزینه روشانتخاب  . 99
دهد كده ممکدن هایی را نشان میدو روش، میزان هزینههر  دارد. بستگی واحد تجارییت ماه

 . ازداست بطور مستقی  یا غیرمستقی ، با تغییرات سطح فروش یا تولید واحد تجاری تغییدر كند
دارد این استان مزیتهای متفاوتی دارد،، در واحدهای تجاری مختلف، هر یک از روشهاآنجا كه 

بده هدر . تر باشددربدوطمقابل اتکا و  ای را انتخاب كند كهكند نحوه ارائهلزم میمدیریت را م
ی آتدی مفیدد جریانهدای نقددبینی در پیش هاماهیت هزینهمرتبط با اطالعات از آنجا كه ، حان
الزامدی بندی بر اساد كاركرد هزینده، افشدای بیشدتر ، در صورت استفاده از روش طبقهاست
د ، دارای همدان مفهدوم بکدار رفتده در اسدتاندار98در بند “ ی كاركنانمزایا”اصطالح است. 

 است. 33حسابداری 

  صورت سود و زیان جامع

 اطالعات قاب  ارائه در صورت سود و زیان جامع
 زی  را در صورت سود و زیان  امع ارائه کند: مواردباید  واحد تجاری . 100

 ؛زیان دوره یاسود  الف.

 ؛ و زیان  امع سای  اقالم سود .  ب

 ؛دوره مجموع سود و زیان  امع      .   پ

 مجموع سود و زیان  امع دوره، قابل انتساب به:  .   ت

 منافع فاقد حق کنت ل؛ و  .1
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 مالکان واحد تجاری اصلي. .2

 جامع ارائه شود: انیاقالم سود و ز ریدر سا دیبا ریز یاقالم اصل . 101

با   بایلد مبالغ منادر  در قسامت )ب(( یبه استثنا)مع  ا انیاقالم سود و ز  یسا اقالم .الف

  یکاه طباق ساا گا دد کیاتفک يو باه دو گا وه اقالماشود  یبندطباه تیحسد ماه

 :حسابداری یاستانداردها

 ؛ ونخواهد شددوره منتال  انیز ایبه سود  يآت یهادر دوره .1

دوره منتاال  انیاز ایاباه ساود  يآت یها، در دورهخاص طیتحاق ش ادر صورت  .2

 خواهد شد.

خااص کاه  یوابساته و م اارکتها یتجاار ی امع واحدها انیاقالم سود و ز  یسهي از سا  . ب

کاه  شاود کیتفک يبه دو گ وه اقالم ،شوديانجام م ژهیآنها به روش ارزش و یحسابدار

 :حسابداری یاستانداردها  یطبق سا

 واهد شد؛ ودوره منتال نخ انیز ایبه سود  يآت یهادر دوره .1

دوره منتاال  انیاز ایاباه ساود  يآت یهاخاص، در دوره طیدر صورت تحاق ش ا .2

 خواهد شد.

 مبلغ مالیات ب  درآمد م تبط با ه  یک از ا زای سای  اقالم سود و زیان  اامع، باید واحد تجاری . 102

ای توعایحي یان  امع یاا در یادداشاتهبندی را در صورت سود و زشامل تعدیالت تجدید طباه

 اف ا کند.

 اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع را به یکی از روشهای زیر ارائه كند: تواندمی واحد تجاری . 103

 یا  كسر آثار مالیاتی مربوط؛ پس از ف.ال

كسر آثار مالیاتی مربوط، به همراه یک رق  برای نشان دادن جمع مبلغ مالیات  قبل از . ب 
 اقالم. بر درآمد مربوط به آن

باید مالیات را بین اقالمی كه ممکن است در را انتخاب كند،  (ب)اگر واحد تجاری روش 
بده هدای آیندده و اقالمی كده در دوره دنصورت سود و زیان منتقل شوبه های آینده دوره

 تخصیص دهد. د شد،ننخواهمنتقل  و زیان صورت سود
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دی م تبط با ا زای سای  اقالم ساود و زیاان  اامع را بنواحد تجاری باید تعدیالت تجدید طباه . 104

 اف ا کند.

كه آیا مبالغی كه قبالً در سایر اقالم سود  شودستانداردهای حسابداری مشخص میسایر ادر  . 105
در و  یدا خیدر شدودو زیان جامع شناسایی شده است، به صورت سدود و زیدان منتقدل می

ایدن تجدیدد  گیرد. در این استاندارد، بهصورت میچه زمانی این كار صورت امکان انتقان، 
ای كده تجدیدد مبلغ تعددیل، در دورهشود. بندی گفته میبندیها، تعدیالت تجدید طبقهطبقه
. ممکن است این گرددمنعکس می در سایر اقالم سود و زیان جامعشود، بندی انجام میطبقه

در سایر اقدالم سدود و زیدان ، قبلیری یا های جانیافته دورهتحق مبالغ، به عنوان سودهای 
ای كده سدودهای بایدد در دوره نیافتدهتحق گونده سدودهای جامع شناسایی شده باشد. این

شود، از سایر اقالم سود و زیان جامع كسر گردد تا میمنتقل  دوره یافته به سود یا زیانتحق 
  از احتساب مجدد آنها در جمع سود و زیان جامع اجتناب شود.

بندی را در صورت سود و زیان جامع یدا در ممکن است واحد تجاری، تعدیالت تجدید طبقه . 106
در یادداشتهای  بندی رایادداشتهای توضیحی ارائه كند. واحد تجاری كه تعدیالت تجدید طبقه

كند، اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع را پس از هرگونه تعدیالت تجدید توضیحی ارائه می
 نماید.بندی مربوط ارائه میقهطب

شدده طبد  مازاد تجدید ارزیابی شناساییدر بندی، درنتیجه تغییرات تعدیالت تجدید طبقه  .107
یدا هنگدام  15یا استاندارد حسابداری  17استاندارد حسابداری ،  11استاندارد حسابداری 

 ،33اندارد حسدابداری شده طب  اسدتگیری طرحهای با مزایای معین شناساییاندازهتجدید 
های شود و در دورهاین اجزا در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی می شود.ایجاد نمی

تغییرات مازاد تجدید ارزیابی ممکن است در  د.گردنمی منتقلزیان  وسود صورت  بهبعد 
نباشدته های بعد، در نتیجه استفاده از دارایی یا در صورت قطع شناخت آن، به سدود ادوره
 شود.منتقل 

 فهرست



 1 حسابداري استاندارد

 ارائه صورتهاي مالی
 (1397)تجدید نظر شده 

 

35 

 

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه

 اطالعات قاب  ارائه در صورت تغییرات در حقو  مالکانه
ارائه کند. صورت تيیی ات  9بند طبق الزامات  باید را صورت تغییرات در حقو  مالکانه واحد تجاری . 108

 :در حاو  مالکانه شامل اطالوات زی  است

و  واحد تجاری اصلي  مع مبالغ قابل انتساب به مالکان، که مجموع سود و زیان  امع دوره الف.

 دهد؛ن ان ميجداگانه را  منافع فاقد حق کنت ل

، آثار بکارگی ی با تس ی به گذشته یا تجدید ارائاه باا از ا زای حاو  مالکانه ب ای ه  یک  ب .

 شود؛شناسایي مي 34اری تس ی به گذشته که طبق استاندارد حسابد

کاه  ابتادا و پایاان دوره صورت تطبیق مبالغ دفت ی، از ا زای حاو  مالکانه ب ای ه  یک  . پ

 کند:تيیی ات موارد زی  را اف ا مي جداگانه طورهب

 ؛دوره زیانیا سود  .1

 و سای  اقالم سود و زیان  امع؛ .2

ده مالکان و توزیع مناابع باین  داگانه آور بطورمعامالت با مالکان به ونوان مالک، که  .3

آنها و تيیی  منافع مالکیت در واحدهای تجاری ف وي که مو د از دست دادن کنتا ل 

 دهد. شود را ن ان مينمي

 اطالعات قاب  ارائه در صورت تغییرات در حقو  مالکانه یا در یادداشتهاي توضیحی 

ا زای سای  اقالم سود و زیان  امع را در  یدبا، از ا زای حاو  مالکانه ب ای ه  یک، واحد تجاری .109

( 2()پ)108بند حاو  مالکانه یا در یادداشتهای توعیحي ارائه کند )به در صورت تيیی ات 

 م ا عه شود(.

 را در صورت تيیی ات در حاو  براي هر سهم تقسیمیسود و مبلغ  تقسیمیک  سود  باید واحد تجاری . 110

 مالکانه یا در یادداشتهای توعیحي ارائه کند.

مبلدغ  شده،تأمین ، برای مثان، شامل هر طبقه از حقوق مالکانه108بند اجزای حقوق مالکانه در  . 111
 انباشته هر طبقه از سایر اقالم سود و زیان جامع و سود انباشته است.

افدزایش یدا ، از ابتدا تا پایان دوره گزارشدگری واحد تجاری لکانهتغییرات در حقو  ما . 112
تغییرات ناشدی  استثنایبه این تغییرات، . دهدنشان می طی دورهرا  كاهش خالص داراییها

 خدود)نظیر آورده مالکان، بازخرید ابزارهدای مالکانده از معامله با مالکان به عنوان مالک 
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مستقی  با این معامالت مدرتبط  طوره بكه  همعاملمخارج و ( تقسیمیواحد تجاری و سود 
طدی آن دوره، شدامل  فعالیتهای واحد تجداریی ناشی از ها، جمع درآمدها و هزینهاست

 دهد.نشان میرا  سودها و زیانها

در تغییدر آثدار انعکداد ، تعدیالت با تسری به گذشته برای 34طب  استاندارد حسابداری  . 113
در گدذار شدرایط ، مگر اینکده الزامی است، صورت عملی بودن در، های حسابداریرویه

طبد   همچندین .مقدرر كدرده باشددنحوه عمل دیگری را  ،حسابداریی سایر استانداردها
، در صورت عملی بودن، اصالح اشتباهاتتجدید ارائه مرتبط با ، 34حسابداری  استاندارد

 در تغییدرات با تسری به گذشته، و تجدید ارائهتعدیالت  .الزامی استبا تسری به گذشته 
مگر اینکه یکدی از  ،استابتدای دوره مانده سود انباشته  لتعدی بلکه حقوق مالکانه نیست

یکی دیگر از اجدزای حقدوق  را برای ، تعدیل با تسری به گذشتهحسابداریاستانداردهای 
كند كه كل تعدیالت هر یک از اجزای حقدوق می)ب(، الزام 108بند كند.  یالزام ،مالکانه

های حسابداری و كل تعدیالت ناشی از اصالح اشدتباهات، رویهدر مالکانه ناشی از تغییر 
جداگانه افشا شود. این تعدیالت برای هدر یدک از  ،حقوق مالکانهدر در صورت تغییرات 

 شود.های قبل و ابتدای دوره افشا میدوره

 صورت جریانهای نقدی

مبنایی جهدت ارزیدابی تواندایی كنندگان صورتهای مالی، اطالعات جریان نقدی، برای استفاده . 114
آن  ارزیابی نیازهای واحدد تجداری بده اسدتفاده ازو  معادن نقدو  ایجاد نقدواحد تجاری در 
ت ، الزامدات ارائده و افشدای اطالعدا2استاندارد حسدابداری كند. ، فراه  میجریانهای نقدی

 كند.ن نقدی را تعیین میجریا

 یادداشتهای توضیحی

 ساختار

 باید: یادداشتهای توعیحي . 115

ماورد اساتفاده  های حسابداری خااصرویهو  تهیه صورتهای مالي مبناياطالواتي درباره  الف .

 ؛ارائه کند 124تا  119طبق بندهای 
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ارائه  ی از صورتهای مالي، که در  ای دیی طبق استانداردهای حسابداری الزامياطالوات  . ب

 را اف ا کند؛ و شود نمي

با ای درک  اشاود، اماکند که در  ای دیی ی از صورتهای مالي ارائاه نمي ارائهاطالواتي  . پ

 است.م بوط ، صورتهای مالي

با ای  .کنادارائه  منظي بطوریادداشتهای توعیحي را تا آنجا که وملي است،  باید واحد تجاری . 116

قابال ماایساه  و قابل فهي بودن به تأثی  صورتهای مالي ب باید  واحد تجاریه منظي، تعیین ارائ

، صورت وعاعیت مااليه  یک از اقالم مندر  در باید  واحد تجاریاطالوات تو ه کند. بودن 

صاورت  و حااو  مالکاناهدر صورت تيیی ات ، سود و زیان  امعصورت ، صورت سود و زیان

 .متاابل دهدوطف یادداشتهای توعیحي وات م تبط در را به اطالی ناد های  یان

 است: ریشامل موارد ز ،یحیتوض یادداشتهایمنظ   یبندگروه ایاز ارائه  ییهانمونه . 117

و عملکرد  یمال تیكه به منظور درک وضع یواحد تجار تیاز فعال ییهاحوزه یبرا .الف
مثدان  یبدرا ؛قائل شدود یرشتیب تیاهمبرخوردار است،  یاثرگذار نیشتریاز ب یمال

 یبنددگروه طبقه کیدر  گریکدیخاص را با  یاتیعمل یتهایاطالعات مربوط به فعال
 كند؛

 یهداییمانند دارا ،شوندیم یریگاندازه گریکدیمشابه كه  یاطالعات مربوط به اقالم . ب
 كند؛ یبندگروه طبقه کیبه ارزش منصفانه، را در  شدهیریگاندازه

و  صورت سود و زیان جدامع، صورت سود و زیاناقالم اصلی مندرج در  به ترتیب  پ.
 ، موارد زیر را ارائه نماید:صورت وضعیت مالی

 مراجعه شود(؛  14بیان رعایت استانداردهای حسابداری )به بند  .1

 مراجعه شود(؛ 119فاده )به بند های حسابداری مورد استخالصه اه  رویه .2

شده در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، ارائهاطالعات پشتیبان برای اقالم  .3
 هدایحقوق مالکانه و صدورت جریان در صورت تغییراتصورت سود و زیان جامع، 

 شود؛ وی به ترتیبی كه هر یک از صورتهای مالی و هر یک از اقالم اصلی ارائه مینقد
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 سایر موارد افشا، شام :

مراجعده شدود( و تعهددات  4بدهیهای احتمالی )بده اسدتاندارد حسدابداری  .1
 نشده، وقراردادی شناسایی

مدیریت ریسک مالی واحدد و سیاستهای اهداف موارد افشای غیرمالی، مانند  .2
 مراجعه شود(.  ابزارهاي مالي: افها 37اری )به استاندارد حسابداری تج

مرتبط  ای ارائه كند كه اطالعاتگونهواحد تجاری ممکن است یادداشتهای توضیحی را به . 118
ای از جداگانده ، به عنوان بخشخاص های حسابداریبا مبنای تهیه صورتهای مالی و رویه

 .در نظر گرفته شودصورتهای مالی 

 های حسابداریافشای رویه

 موارد زی  را اف ا کند: باید واحد تجاریهای حسابداری، در خالصه اهي رویه . 119

 و ؛استفاده در تهیه صورتهای مالي گی ی موردمبنای )یا مباني( اندازه الف.

 است. م بوط ،درک صورتهای مالي ایهای حسابداری مورد استفاده که ب سای  رویه  ب .

)بدرای  گیری مورد استفاده در صورتهای مالیمبنا یا مبانی اندازهاز  كنندگاناستفاده آگاه كردن . 120
لدغ ، ارزش منصدفانه یدا مببازیافتنیارزش  جاری، خالص بهای، بهای تمام شده تاریخی، مثان
را  مبنایی كه واحد تجاری صدورتهای مدالیزیرا  ،اهمیت استبابرای واحد تجاری  (ینبازیافت

ای دارد. كنندگان تدأثیر قابدل مالحظدهحلیدل اسدتفادهتبر تجزیه و  كند،بر اساد آن تهیه می
ه مدورد اسدتفادورتهای مالی در صرا گیری بیش از یک مبنای اندازه ،هنگامی كه واحد تجاری

، (شدود، زمانی كه طبقدات خاصدی از داراییهدا تجدیدد ارزیدابی میمثانبرای ) دهدقرار می
فتده ربرای آنهدا بکدار گیری مشخص كردن طبقات داراییها و بدهیها كه هر یک از مبانی اندازه

 .كافی است، است

كند كده آیدا بررسی  باید، داری خاصافشای یک رویه حسابگیری درباره در تصمی  مدیریت . 121
و  سدایر رویددادها ،معدامالتانعکاد چگونگی در درک  کنندگاناستفاده بهی مزبور، افشا

 های حسدابداریرویدهافشدای . یا خیر كندكمک می وضعیت مالیو  در عملکرد مالیشرایط 
ای حسدابداری های مجداز در اسدتانداردهها از بدین گزیندهرویهاین زمانی كه ویژه به ،خاص

 فهرست



 1 حسابداري استاندارد

 ارائه صورتهاي مالی
 (1397)تجدید نظر شده 

 

39 

 

افشای اینکه آیا واحدد تجداری بدرای است.  مفیدکنندگان استفاده برايانتخاب شده باشد، 
المعامله در سهام، روش ارزش بازار یدا روش اقدل بهدای مدت سریعهای كوتاهگذاریسرمایه

ای از افشای مزبدور اسدت. برخدی كند، نمونهاستفاده می تمام شده و خالص ارزش فروش را
های حسابداری خاص، شدامل انتخداب رویده توسدط افشای رویه نداردهای حسابداری،استا

طبد  اسدتاندارد  بدرای مثدان،كندد. الزامدی می به روشدنیهای مجاز را مدیریت از بین رویه
گیری مورد استفاده برای طبقات داراییهدای ثابدت مشدهود افشای مبانی اندازه ،11حسابداری 
 الزامی است.

مه  باشد، حتدی اگدر  ماهیت عملیات واحد تجاری به دلیلرویه حسابداری ممکن است یک  . 122
های مه  حسدابداری . افشای هر یک از رویهنباشد بااهمیت قبل هایدوره جاری و مبالغ دوره

طبد   خاص الزامی نشدده اسدت، امدا واحدد تجداری بطوركه در استانداردهای حسابداری 
 مناسب است.كند نیز را انتخاب و استفاده می، آن 34حسابداری  استاندارد

های حسابداری یا سای  یادداشتهای توعیحي، قضاوتهای مادی یت اهي رویهدر  باید واحد تجاری . 123

ب  مباالغ  را ی تأثو قضاوتهایي که بی ت ین واحد تجاری های حسابداری یند بکارگی ی رویهادر ف 

 125)به بند   دا از قضاوتهای م بوط به ب آوردها ،ستا شده در صورتهای مالي داشتهشناسایي

 اف ا کند. (شودم ا عه 

واحد تجاری، عالوه بر قضاوتهای مربوط به های حسابداری مدیریت در فرایند بکارگیری رویه . 124
شدده در ناساییشبدر مبدالغ  مهمیتواند اثر كه می دهدانجام میضاوتهای متعددی قبرآوردها، 

 كند:می زیر قضاوتتعیین موارد ، مدیریت در مثانی داشته باشد. برای صورتهای مال

چه زمانی بخش مهمی از ریسدکها و مزایدای عمدده مالکیدت داراییهدای مدالی و  الف.
 شود؛ ومیتجاری دیگر منتقل  هایبه واحد ،ایداراییهای اجاره

راین، منجدر بده آیا برخی فروشهای خاص، از نظر محتوا، تأمین مالی اسدت و بنداب . ب
  شود.درآمد نمی
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 منابع عدم اطمینان برآوردها

موارد ودم اطمیناني و ود داشاته باشاد  ،چنانچه در انجام ب آوردها در پایان دوره گزارشی ی  . 125

ای را ب ای تعدیل بااهمیت مبالغ دفت ی داراییها و بدهیها در ساال ماالي که ریسک قابل مالحظه

جاری باید اطالواتي را درباره مف وعات م تبط باا آیناده و ساای  مناابع واحد تآتي ایجاد کند، 

مورد این داراییها و بدهیها، یادداشتهای توعیحي در  .ف ا کنداب آوردها این ومده ودم اطمینان 

 باید شامل  زئیات زی  باشد:

 ماهیت آنها؛ و الف.

 مبلغ دفت ی آنها در پایان دوره گزارشی ی. . ب

مستلزم برآورد آثار رویدادهای نامطمئن آتی بدر آن  ،مبالغ دفتری برخی داراییها و بدهیهاتعیین  . 126
اری جدداراییها و بدهیها در پایان دوره گزارشگری است. برای مثان، در صورت نبود قیمتهای 

گیری مبلدغ بازیدافتنی طبقداتی از داراییهدای برآوردهای معطوف به آینده برای اندازه در بازار،
ر بت مشهود، اثر منسوخ شدن فناوری بر موجودیها، ذخایر مربوط به نتدایج آتدی دعداوی دثا

جریان و بدهیهای بلندمدت مرتبط با مزایای كاركنان مانندد تعهددات بازنشسدتگی، ضدرورت 
های نقدی برآوردها مستلزم مفروضاتی درباره اقالمی مانند تعدیل اثر ریسک بر جریان. این دارد

خدارج یل، تغییرات آتی حقوق و مزایا و تغییرات آتی قیمتهای مؤثر بدر سدایر میا نرخهای تنز
 است.

مربدوط بده  د،شدوافشدا می 125بندد مفروضات و سایر منابع عدم اطمینان برآوردها كه طب   . 127
. مدیریت اسدتی قضاوتها ترینپیچیده یا ترینذهنی، ترینمشکلبرآوردهایی است كه مستلزم 

، این قضداوتها ی آتیعدم اطمینانهاافزایش تعداد متغیرها و مفروضات مؤثر بر رفع احتمالی با 
و بدین ترتیب، امکان تعددیالت بااهمیدت ناشدی از آن در مبدالغ شود تر میتر و پیچیدهذهنی

 یابد.معمون افزایش می بطوردفتری داراییها و بدهیها، 

قابدل  بعد مالی ساندر  ریسک تغییر بااهمیت مبلغ دفتری آنهاها و بدهیهایی كه در مورد دارایی . 128
، در صورتی كه این اقالم در پایان دوره گزارشگری، به ارزش منصفانه مبتنی بدر مالحظه است
گیری شدده باشدد، مدوارد شده در بازار فعان برای داراییها و بدهیهای مشابه اندازهقیمت اعالم
ممکن است در سان مالی بعد، ایدن ارزشدهای منصدفانه تغییدر  الزامی نیست. 125افشای بند 
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بااهمیت داشته باشد، اما این تغییرات ناشی از مفروضات یا سایر منابع عدم اطمینان در برآورد 
 در پایان دوره گزارشگری نبوده است.

درک  بدراید كده نمایدارائده می ایرا به گونه 125واحد تجاری موارد افشای مندرج در بند  . 129
كنندگان بده اسدتفادههدا، عددم اطمیندان برآورد منابعقضاوتهای مدیریت درباره آینده و سایر 

و میزان اطالعات تهیه شده، بسته به ماهیدت مفروضدات و صورتهای مالی كمک كند. ماهیت 
 زیدرمثالهایی از انواع موارد افشا توسط واحد تجداری بده شدرح  متفاوت است.سایر شرایط، 

 است:

 یا سایر موارد عدم اطمینان برآورد؛ مفروضاتماهیت  الف.

حساسیت مبالغ دفتری نسبت به روشها، مفروضات و برآوردهای مبنای محاسدبات،  . ب
 شامل دالیل حساسیت؛

رفع احتمالی عدم اطمینان و دامنه نتایجی كه در سان مالی بعد در ارتباط بدا مبدالغ  . پ
 معقون محتمل است. بطورهای تحت تاثیر، دفتری داراییها و بدهی

تشریح تغییرات ایجاد شده در مفروضات پیشین مرتبط با آن داراییهدا و بددهیها، در  . ت
 صورتی كه عدم اطمینان برطرف نشده باشد.

، 125كه هنگدام افشدای مدوارد منددرج در بندد  كندملزم نمیاین استاندارد، واحد تجاری را  . 130
 .افشا كندرا  هابینییا پیش یااطالعات بودجه

، افشای میزان آثار احتمالی یک فدرض یدا سدایر در پایان دوره گزارشگریبرخی مواقع،  . 131
كند كه، در این موارد، واحد تجاری افشا می غیر عملی است.منابع عدم اطمینان برآوردها 

تفداوت بدا فدرض  بر مبنای اطالعات موجود، ممکن است نتایج سان مالی بعد، بده دلیدل
مزبور، مستلزم تعدیل بااهمیت در مبلغ دفتری دارایی یا بدهی مورد نظدر باشدد. در تمدام 

ای از داراییها و واحد تجاری، ماهیت و مبلغ دفتری دارایی یا بدهی خاص )یا طبقهموارد، 
 كند.افشا می بدهیها( را كه تحت تأثیر آن فرض قرار گرفته است،
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های كه مدیریت در فرایندد بکدارگیری رویده یدرباره قضاوتهای خاص 123بند  موارد افشای . 132
اطمیندان عددمدربداره مندابع  125موارد افشای بند با  دهد،انجام می حسابداری واحد تجاری

 تباطی ندارد.ار هابرآورد

را  125در بند  شدهبه جز موارد مقررسایر استانداردهای حسابداری، افشای برخی مفروضات،  . 133
، در شرایط خاص، افشای مفروضات اصدلی 4كنند. برای مثان، استاندارد حسابداری الزامی می

 كند. ثر بر طبقات ذخایر را الزامی میؤمرتبط با رویدادهای آتی م

 سرمایه

خاط ، اهاداف بتوانناد اليکنندگان صورتهای ماستفاده تا اف ا کنداطالواتي را  باید واحد تجاری . 134

 .ارزیابي کنندرا  یندهای مدی یت س مایه واحد تجاریاف و  هام ي

 كند:، واحد تجاری موارد زیر را افشا می134منظور رعایت بند به . 135

 :شامل یندهای مدیریت سرمایهافرو  هاخط مشی، اهدافاطالعات كیفی درباره  الف.

 ؛شود، مدیریت میسرمایهشرحی درباره آنچه به عنوان  .1

سدازمانی وجدود الزامات برون واحد تجاری سرمایهدر مواردی كه در ارتباط با  .2

 در مدیریت سرمایه؛ و چگونگی بکارگیری الزاماتو  ماهیت این الزامات، دارد

 .سرمایه اهداف مدیریتنحوه دستیابی به  .3

در برخدی  د.شدودرباره آنچه به عنوان سرمایه، مددیریت میی های كمّخالصه داده . ب
)ماننددد بدددهیهای واحدددهای تجدداری، بعضددی از بدددهیهای مددالی فاقددد سررسددید 

  گیرند.در نظر می بخشی از سرمایهرا به عنوان گروهی( درون

 .قبلدر مقایسه با دوره  قسمتهای الف و بدر  هر گونه تغییرات . پ

ون آن بدوده، رعایدت سازمانی سرمایه را كه مشدمآیا طی دوره، تمام الزامات برون . ت
 كرده است یا خیر.
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سازمانی سدرمایه را پیامدهای ایجاد شده، در مواردی كه واحد تجاری الزامات برون . ث
 .نکرده استرعایت 

شده برای مدیران اصدلی تهیه سازمانیبر مبنای اطالعات درون، این موارد را واحد تجاری
 كند.افشا می

الزامدات  مشدمونمددیریت كندد و  ه را به روشهای مختلفواحد تجاری ممکن است سرمای . 136
ممکدن اسدت شدامل  شدركتهای نداهمگن، یک مجموعه از مثال برای باشد. متفاوتیسرمایه 

مقرراتدی  هدایدار فعالیتهدای بیمده و بانکدداری هسدتند و در حوزهواحدهایی باشد كه عهده
 رمایهسدنحوه مددیریت و  مایهافشای كلی الزامات سرورتی كه در ص كنند.مختلف فعالیت می

حدد از مندابع سدرمایه وا صورتهای مالی گانكننداستفادهیا درک  فراه  نکند مفیدیاطالعات 
ات برای هر یک از الزامد راای جداگانهاطالعات باید  احد تجاریو، نمایدمخدوش تجاری را 

 .كندافشا ، استآن  تجاری مشمونكه واحد  سرمایه

 سایر موارد افشا

 :اف ا کند يحیتوع یادداشتهایرا در   یموارد ز دیبا یواحد تجار . 137

دوره باه  ي، کاه طاانت ار یب ا يمال یصورتها دییتأ قبل از ی نهادیپ يمیمبلغ سود تاس . الف

 و مبلغ م بوط به ه  سهي؛ و ن ده است یيشناساونوان ستانده مالکان 

 .ن ده است یيشناسا که شوندهمبلغ ه گونه سود سهام ممتاز انباشت .   ب

، اف اا نک ده باشددر  ای دیی ی از صورتهای مالي اف ا چنانچه موارد زی  را، باید  واحد تجاری . 138

 کند:

اقامتیاه و شکل حاوقي واحد تجاری، ک ور محل تاسیس و ن اني م کاز ثبات شاده آن  الف.

 ؛(باشدشده ثبت م کز متفاوت از  در صورتي که فعالیتمحل اصلي  )یا

 ش ح ماهیت وملیات واحد تجاری و فعالیتهای اصلي آن؛  . ب

 نام واحد تجاری اصلي و واحد تجاری اصلي نهایي گ وه؛ و  . پ

 در صورتي که واحد تجاری با وم  محدود است.  ،اطالوات م بوط به وم  واحد تجاری . ت
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  اجرا تاریخ

و بعاد  1/1/1398 آنها از تاریخ مالي دوره که مالي ایصورته مورد کلیه استاندارد در این الزامات . 139

 .اال  استشود، الزممي ش وع از آن

 گزارشگری مالی المللیبین با استانداردهای مطابقت

 ارائته صت رتهاي متالي 1 حسدابداری المللدیاستاندارد، مفاد استاندارد بین این الزامات با اجرای .140
  .شودمی نیز رعایت( 2017)ویرایش 

( و 1379)مصووب  14(، استاندارد حسابداری 1379)مصوب  1كنارگذاری استاندارد حسابداری 

 (1379)مصوب  6استاندارد حسابداری 

 1(، جایگزین استاندارد حسدابداری 1397)مصوب  ارائه ص رتهاي متالي 1استاندارد حسابداری  .141
شود. اجرای الزامدات ایدن اسدتاندارد، منجدر بده می( 1379)مصوب  ارائه ص رتهاي متالي نح ه

همچندین، گدردد. مینح ه ارائه دارایيهاي جاري و باهيهاي جاري  14كنارگذاری استاندارد حسابداری 
هاي حستابااري، تغييتر در برآوردهتاي رویته 34استاندارد حسابداری و این استاندارد  اجرای همزمان

  .شودمیگزارش عملکرد مالي  6استاندارد حسابداری  یموجب كنارگذارحسابااري و اشتباه، 
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