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هدف استاندارد
ا مقاصد اين استاندارد، مبناي ارائه صورت هاي مالي ب
ن آن باا عمومي را مقرر مي کند تا از قابل مقايسه بود

ز با صورت هاي مالي دوره هاي قبل واحد تجاري و نی
صورت هاي مالي ساير واحادهاي تجااري ايمیناان

اره ارائه اين استاندارد، الزامات کلي درب. حاصل شود
صورت هاي ماالي، رهنمودهاايي دربااره ساا تار و 
ن حداقل الزامات مرباو  باه موتاواي آنراا را ت یای

.مي کند
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دامنه کاربرد

تریه واحد تجاري بايد اين استاندارد را در
ي مقاصد عماومو ارائه صورت هاي مالي با 

کاار بر اساس اساتانداردهاي حساابداري ب
.گیرد
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ماليصورت هايهدف 

:ربارهارائه ايالعات تلخیص و يبقه بندي شده د

وض یت مالي▪

عملکرد مالي▪

جريانراي نقدي واحد تجاري▪

( يحسااابده)نتااايا ايياااي و یيااه مباشاارت▪
ان قارار مديريت در قبال مناب ي که در ا تیارش

.گرفته است، مي باشد
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تعاریف مهم

افازون شامل ايالعاتي استيادداشتراي توضیوي 
و بر آنچه در صورت وض یت ماالي، صاورت ساود
ات زيان، صورت سود و زيان جامع، صاورت تيییار
ائاه در حقوق مالکانه و صورت جريانرااي نقادي ار

ياا اين يادداشاترا، ايالعاات توضایوي. شده است
جزئیااات اقااالا ارائااه شااده در صااورتراي مااالي و
ا ايالعاتي در مورد اقالمي کاه واجاد شارايز  ز
ائااه بااراي شناسااايي در صااورتراي مااالي نیساات، ار

.مي دهد
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مجموعه کامل صورت هاي مالي

صورت وض یت مالي به تاريخ پايان دوره؛.الف
صورت سود و زيان براي دوره؛.ب
صورت سود و زيان جامع براي دوره؛.پ
صورت تيییرات در حقوق مالکانه براي دوره؛.ت
صورت جريان هاي نقدي براي دوره، .ث
اي يادداشت هاي توضیوي، شامل  الصه اها  روياه ه.ج

حسابداري و ساير ايالعات توضیوي؛ و 
چنانچه  )لصورت وض یت مالي به تاريخ ابتداي دوره قبا.چ

رتهای مالی را با واحد تجاری یک روی  حسابداری را با تسری ب  گذشت  بکار گیرد یا اقالم صو
39و 38تسههری بهه  گذشههت  تجدیههد ارا،هه  نقایههدر یهها اقههالم صههورتهای مههالی را   هه  بنههد ای 

(تجدید  ق  بندی کند
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مسئوليت تهيه صورت هاي مالي

ان ارکاياا سااير هیات مديرهبا 
واحااد تجاااري اداره کننااده

.است
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ارائه منصفانه و رعایت استانداردهاي حسابداري

الي و صورتراي مالي باياد وضا یت ماالي، عملکارد ما
ه ارائاه جريانراي نقدي واحد تجاري را به يور منصيان

ثاار م اامالت، ارائه منصيانه مستلزا بیان صادقانه آ. کند
ي ساير رويادادها و شارايز يباع ت ااريف و م یارهاا
درج شنا ت دارايیرا، بدهیرا، درآمدها و هزينه هاي من

ر ايان فرض ب. در مياهی  نظري گزارشگري مالي است
اساات بکااارگیري اسااتانداردهاي حسااابداري، و در

رائاه صورت لزوا افشااي ايالعاات بیشاتر، منجار باه ا
.منصيانه صورتراي مالي مي شود
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حسابدارياستانداردهايموارد افشا در صورت انحراف از 
ز يک اساتاندارد در شرايز بسیار نادر، که مديريت به اين نتیجه مي رسد که رعايت يک الزاا ا

نظاري حسابداري، آنقدر گمراه کننده است که با هدف صورتراي ماالي، منادرج در ميااهی 
ررات گزارشگري مالي، ناسازگار است، انوراف واحد تجاري از آن الازاا باه شار  آنکاه مقا

:ندمربو ، چنین انورافي را الزامي کند يا مانع آن نشود، بايد موارد زير را افشا ک

لي، عملکرد مالي و اينکه مديريت به اين نتیجه رسیده است که صورتراي مالي، وض یت ما.الف
جريانراي نقدي واحد تجاري را به يور منصيانه ارائه مي کند؛

ارائاه منصايانه، اينکه واحد تجاري،  به استثناي انوراف از يک الزاا  اص جرت دستیابي به.ب
.استانداردهاي حسابداري مربو  را رعايت کرده است

اف، عنوان استاندارد حسابداري که واحد تجاري از آن منورف شده اسات، ماهیات انوار.پ
ن نواوه شامل نووه عمل حسابداري مقرر در آن استاندارد، دلیل اينکه چارا در آن شارايز آ
گزارشگري عمل آنقدر گمراه کننده است که با هدف صورتراي مالي، مندرج در مياهی  نظري

مالي، ناسازگار مي باشد و نووه عمل حسابداري استياده شده؛ و

ي باا در هر يک از دوره هاي ارائه شده، اثر مالي انوراف بر هر يک از اقالا صاورتراي ماال.ت
.فرض رعايت الزاا استاندارد حسابداري مربو 
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فعاليتتداوم 
حاد مديريت در زماان تریاه صاورتراي ماالي، باياد تواناايي وا

ي باياد واحاد تجاار. تجاري را براي تداوا ف الیت ارزيابي کند
، مگار اينکاه صورتراي مالي را بر مبناي تداوا ف الیت تریه کناد

اشاته مديريت قصد انوالل واحد تجاري يا توقاف عملیاات را د
ماني که ماديريت ز. باشد يا گزينه واقع بینانه ديگري نداشته باشد

ا در ارزيابیراي  اود،  از عادا ايمیناان بااهمیات در ارتباا  با
ه توانايي رويدادها و شرايطي آگاه است که ممکن است نسبت ب

احاد تداوا ف الیت واحد تجاري، ترديد اساساي ايجااد کناد،  و
ه واحاد هنگاامي کا. تجاري بايد اين عدا ايمینان را افشا کناد

ه نمي کناد، تجاري صورتراي مالي را بر مبناي تداوا ف الیت تریا
ي و د يال بايد اين واق یت را همراه با مبناي تریه صورتراي مال

.عدا تداوا ف الیت واحد تجاري، افشا کند
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مبناي تعهدي

واحد تجاري، صاورتراي ماالي  اود را، باه اساتثناي
ي تریاه ، بايد بر مبنااي ت رادجريانراي نقديايالعات 

.کند

واحااد تجاااري هنگاااا اسااتياده از مبناااي ت راادي 
قاوق حسابداري، اقالمي را به عنوان دارايي، بدهي، ح

( عناصار صاورت هاي ماالي)مالکانه، درآماد و هزيناه 
ا ت آن شناسايي مي کندکه ت ااريف و م یارهااي شان
راز شده عناصر يبع مياهی  نظري گزارشگري مالي اح

.باشد
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اهميت

شابه را واحد تجاري بايد هر يبقه با اهمیت از اقالا م
اقالمي واحد تجاري بايد. به يور جداگانه ارائه کند

ر را که ماهیات ياا کاارکرد مشاابه ندارناد، باه ياو
 اهمیات جداگانه ارائه کند مگر آنکاه ايان اقاالا بي

.باشند

باع واحد تجاري در صورتي بايد ايالعات الزامي ي
اسااتانداردهاي حسااابداري را افشااا کنااد کااه آن 

.باشدبااهمیتايالعات 
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تجميع

امالت ياا صورتراي مالي، نتیجه پردازش ت داد زيادي از م 
، در ساير رويدادها است که بر اسااس ماهیات ياا کاارکرد

تجمیاع و آ رين مرحله از فرآيند. يبقاتي تجمیع مي شود
ده اي است يبقه بندي، ارائه ايالعات فشرده و يبقه بندي ش
اگر ياک . که اقالا اصلي صورتراي مالي را تشکیل مي دهد

يگار در ماتن قل  اصلي به تنرايي بااهمیت نباشد، با اقالا د
. مي شاودصورتراي مالي يا يادداشتراي توضایوي تجمیاع
ناه آن را اگر اهمیت يک قل  آنقدر نباشد که ارائاه جداگا
جداگانه در صورتراي مالي توجیه کند، ممکن است افشاي
.آن را در يادداشتراي توضیوي توجیه پذير نمايد
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تهاتر
اتر واحد تجاري نبايد دارايیرا و بدهیرا ياا درآمادها و هزيناه ها را ترا▪

آنرا الزامي ياا کند، مگر اينکه در يکي از استانداردهاي حسابداري، تراتر
.مجاز شده باشد

واحد تجاري دارايیراا و بادهیرا، و درآمادها و هزيناه ها را جداگاناه ▪
جامع تراتر در صورت سود و زيان، صورت سود و زيان. گزارش مي کند

نندگان يا صورت وض یت مالي، موجب کاهش توانايي درک اساتياده ک
اي از م امالت انجاا شده، سااير رويادادها و شارايز و ارزياابي جريانرا

ر، موتواي نقدي آتي واحد تجاري مي شود، به استثناي مواردي که ترات
ايیرا پاس از اندازه گیري دار. م امله يا رويدادي ديگر را من کس مي کند

ا و ذ یاره کسر اقالا کاهنده ارزش ا براي مثال،  ذ یره نابابي موجودير
.ودمطالبات مشکوک الوصول دريافتني هاا تراتر موسوب نمي ش
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تناوب گزارشگري
ت شاامل ايالعاا)واحد تجاري بايد مجموعه کامال صاورتراي ماالي ▪

تجااري زماني کاه واحاد. را حداقل به يور سا نه ارائه کند( مقايسه اي
را باراي پايان دوره گزارشگري  ود را تيییر مي دهد و صورتراي ماالي
افازون بار دوره اي يو ني تر يا کوتاهتر از يکسال ارائاه  مي کناد، باياد

:دوره توت پوشش صورتراي مالي، موارد زير را افشا کند

دلیل استياده از دوره يو ني تر يا کوتاهتر؛ و.الف▪

کامال اين واق یت که مبالغ ارائه شده در صورتراي ماالي باه ياور.ب▪
.قابل مقايسه نیستند
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ايمقایسهاطالعات 
ي تمااا واحد تجاري بايد ايالعات مقايسه اي دوره گذشته را بارا
د، مگار مبالغ گزارش شده در صورتراي مالي دوره جاري ارائه کن

از در مواردي که استانداردهاي حسابداري، روش ديگاري را مجا
ات واحاد تجااري در صاورتي باياد ايالعا. يا الزامي کرده باشد

شا کند کاه مقايسه اي مربو  به ايالعات تشريوي و توضیوي را اف
.براي درک صورتراي مالي دوره جاري مربو  باشد

ت واحد تجاري بايد، حداقل، دو صورت وض یت ماالي، دو صاور
سود و زيان، دو صورت سود و زيان جامع، دو صاورت جريانرااي

راي نقاادي و دو صااورت تيییاارات در حقااوق مالکانااه، و يادداشاات
.توضیوي مربو  را ارائه نمايد
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(ادامه)اطالعات مقایسه اي

صيوه قبل، واحد تجاري در صورتي بايد عالوه بر حداقل صورتراي مالي مقايسه اي مقرر در
:سومین صورت وض یت مالي را به تاريخ ابتداي دوره قبل ارائه کند که

راي ماالي را باا يک رويه حسابداري را با تسري به گذشته بکار گیرد، اقالماي از صاورت(الف
بقه بندي کند؛ وتسري به گذشته تجديد ارائه نمايد يا اقالمي در صورتراي مالي را تجديد ي

به گذشته يا تجدياد بکارگیري رويه حسابداري با تسري به گذشته، تجديد ارائه با تسري( ب
ر با اهمیتاي يبقه بندي، بر ايالعات مندرج در صورت وض یت مالي در ابتداي دوره قبل، اث

ض یت مالي به در شرايز توصیف شده در بند با ، واحد تجاري بايد سه صورت و. داشته باشد
:تاريخ هاي زير ارائه کند

پايان دوره جاري؛.الف

پايان دوره قبل؛ و.ب

.ابتداي دوره قبل.پ
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(ادامه)اطالعات مقایسه اي
ر دهد، مباالغ چنانچه واحد تجاري، ارائه يا يبقه بندي اقالا را در صورتراي مالي تيیی

. ه بندي غیرعملي باشدمقايسه اي نیز بايد تجديد يبقه بندي شود، مگر اينکه تجديد يبق
، موارد زير، از هنگامي که واحد تجاري مبالغ مقايسه اي را تجديد يبقه بندي مي کند

:جمله به تاريخ ابتداي دوره قبل، بايد افشا شود

ماهیت تجديد يبقه بندي؛.الف

مبلغ هر قل  يا هر يبقه از اقالا که تجديد يبقه بندي مي شود؛ و.ب

.دلیل تجديد يبقه بندي.پ

تجاري موارد زير را هنگامیکه تجديد يبقه بندي مبالغ مقايسه اي غیرعملي باشد، واحد
:بايد افشا کند

دلیل عدا تجديد يبقه بندي آن مبالغ؛ و.الف

.ماهیت ت ديالت، اگر تجديد يبقه بندي مبالغ انجاا مي شد.ب

تيییار ، ت ديالت الزامي در ايالعات مقايسه اي، هنگاا34استاندارد حسابداري 
.مي کنددر رويه حسابداري يا اصالح اشتباه توسز واحد تجاري را ت یین
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ثبات رویه در نحوه ارائه

واحااد تجاااري نبايااد ارائااه و يبقه بناادي اقااالا مناادرج در
مگار صورت هاي مالي را از دوره اي به دوره ديگر تيییر دهد،

:آنکه

ا بررسي در پي تيییر عمده ماهیت عملیات واحد تجاري ي.الف
ائاه و صورت هاي مالي آن، مناسب تر بودن نووه ديگري از ار

یري رويه هاي يبقه بندي، با توجه به م یارهاي انتخاب و بکارگ
، واضح باشد؛ يا34حسابداري يبع استاندارد حسابداري 

ا الزاماي يکي از استانداردهاي حسابداري، تيییر در ارائه ر.ب
.کند
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ماليصورت هايتشخيص
ر ياک  صورت هاي  مالي  بايد به وضوح  از ساير ايالعاتي  که  هماراه  آن  د

.مجموعه  انتشار مي يابد، قابل  تشخیص  و متمايز باشد

و ارد فقز در مورد صاورتراي ماالي کااربرد داستانداردهاي حسابداري 
ارائه شاده لزوماً براي ساير ايالعات ارائه شده در گزارش سا نه، ايالعات

، باراي بناابراين. به نرادهاي نظاارتي ياا سااير گزارشارا کااربرد نادارد
ه يبااع اسااتياده کنندگان اهمیاات دارد کااه بتواننااد ايالعااات تریه شااد

ي آنرا ميید استانداردهاي حسابداري را از ساير ايالعاتي که مي تواند برا
.باشد اما مشمول آن الزامات نیست، متمايز کنند
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آنردتغييرهرگونهوشناسه هاسایریاگزارشگرواحدنام.الف
قبل؛دورهبهنسبتاطالعات

گروهیاتجاريواحدیکبهمربوطمالي،صورت هاياینکه.ب
است؛تجاريواحدهاي

مجموعهپوششتحتدورهیاگزارشگريدورهپایانتاریخ.پ
توضيحي؛یادداشتهايوماليصورتهاي

و؛16حسابدارياستانداردتعریفطبقگزارشگري،پولواحد.ت

.ماليصورتهايدرمندرجمبالغکردنگردسطح.ث

:ودشدادهنشانبارزگونه ايبهبایدزیراطالعات
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اساسيماليصورتهاي

دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سرمايهصورت وض یت مالي▪

صورت سود و زيان•
صورت سود و زيان جامع•

صورت تيییرات در حقوق مالکانه•

جريان ورود و  روج وجوه نقدصورت جريان هاي نقدي •

درآمدها وهزينه ها
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اقالم اصلي صورت وضعيت مالي
:صورت وض یت مالي بايد حداقل شامل اقالا اصلي نشان دهنده مبالغ زير باشد

دارايیراي ثابت مشرود؛.الف

سرمايه گذاري در امالک؛.ب

دارايیراي نامشرود،.پ 

؛((خ)و ( ح)، (ث)به جز مبالغ مندرج در قسمتراي )دارايیراي مالي .ت 

سرمايه گذاري هايي که حسابداري آنرا به روش ارزش ويژه انجاا شده است؛.ث 

دارايیراي زيستي؛.ج

موجوديرا؛.چ 

دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها؛.ح 

موجودي نقد و م ادل نقد؛.خ 

دارايیراي غیرجاري نگرداري شده براي فاروش و عملیاات متوقف شاده، باه31مجموع دارايیرايي که يبع استاندارد حسابداري .د
اندارد به عناوان عنوان نگرداري شده براي فروش يبقه بندي شده است و دارايیراي قرارگرفته در مجموعه واحد که يبع همان است

نگرداري شده براي فروش يبقه بندي شده است؛

پردا تني هاي تجاري و ساير پردا تني ها؛.ذ 

ذ اير؛.ر 

؛((ر)و ( ذ)به جز مبالغ مندرج در قسمتراي )بدهیراي مالي .ز 

مالیات بر درآمد؛ 35بدهیرا و دارايیراي مالیات جاري، يبع ت ريف استاندارد حسابداري .س

؛ 35بدهیراي مالیات انتقالي و دارايیراي مالیات انتقالي يبع ت ريف استاندارد حسابداري .ش 

، به عنوان نگرداري شده براي فروش يبقه بندي شده است؛ 31بدهیراي مجموعه واحد که يبع استاندارد حسابداري .ص 

منافع فاقد حع کنترل، ارائه شده در بخش حقوق مالکانه؛ و .ض 

.سرمايه و اندو ته هاي قابل انتساب به مالکان واحد تجاري اصلي.  
hdianatpey@gmail.com 22



تفکيک اقالم به جاري و غيرجاري

واحد تجاري  باید دارایيهاي جاري و غيرجااري، و بادهيهاي 
جاري و غيرجاري را در طبقات جداگانه در صاورت وضاعيت 
مالي ارائه کناد، مگار در ماواردي کاه ارائاه بار مبنااي 

در . نقدشوندگي، اطالعات قابل اتکا و مربوط تر فاراهم آورد
ارایيها و صورت بکارگيري این استثنا، واحد تجاري باید تمام د

.بدهيها را به ترتيب نقدشوندگي ارائه کند
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دارایيهاي جاري

:ند کهواحد تجاري هنگامي باید یک دارایي را به عنوان جاري طبقه بندي ک

دیل شود انتظار داشته باشد در چرخه عملياتي عادي، دارایي به نقد تب.الف
یا قصد فروش یا مصرف آن را داشته باشد؛

دارایي را اساساً با هدف مبادله نگهداري کند؛.ب 

ي، انتظار داشته باشد دارایي در مدت دوازده ماه پس از دوره گزارشگر.پ
به نقد تبدیل شود؛ یا

طباق تعریاف اساتاندارد)دارایي به صورت نقد یا معادل نقاد باشاد .ت
، باراي ، مگر اینکه دارایي براي مبادله یا براي تسویه بدهيها(2حسابداري 

.حداقل دوازده ماه پس از دوره گزارشگري، با محدودیت مواجه باشد

.ندواحد تجاري باید بقيه دارایيها را به عنوان غيرجاري طبقه بندي ک
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بدهيهاي جاري

:د کهواحد تجاري هنگامي باید یک بدهي را به عنوان جاري طبقه بندي کن

د؛انتظار داشته باشد بدهي را در چرخه عملياتي عادي تسویه کن.الف

بدهي را اساساً با هدف مبادله نگهداري کند؛.ب 

ویه متعهد باشد بدهي را در مدت دوازده ماه پس از دوره گزارشگري تس.پ 
کند؛ یا

براي حداقل دوازده ماه پس از دوره گزارشگري، حق بي قياد و شارط .ت 
مراجعاه 73به بناد )براي به تعویق انداختن تسویه بدهي را نداشته باشد 

ه آن از شرایط بدهي که به اختيار طرف مقابل، مي تواند موجب تسوی(. شود
ر قارار طریق انتشار ابزارهاي مالکانه شود،  طبقه بندي بدهي را تحت تاثثي

.نمي دهد

.دي کندواحد تجاري باید تمام بدهيهاي دیگر را به عنوان غير جاري طبقه بن
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زیانصورت سود و اصلياقالم 
نده اقالا اصلي افزون بر اقالا الزامي شده يبع ساير استانداردهاي حسابداري، صورت سود و زيان بايد دربردار

:باشد که مبالغ زير را براي دوره ارائه مي کند

درآمد عملیاتي؛.الف

ده؛سودها يا زيانراي ناشي از قطع شنا ت دارايیراي مالي اندازه گیري شده به براي مسترلک  ش.ب

هزينه هاي مالي؛.پ

وياژه سر  از سود و زيان واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتراي  اص کاه حساابداري آنراا باه روش ارزش.ت
انجاا مي شود؛

لي در تااريخ تجدياد هرگونه سود يا زيان ناشي از تياوت بین مبلغ دفتري پیشین و ارزش منصيانه دارايي ماا.ث
انه انادازه گیري يبقه بندي در صورتي که دارايي مالي به گونه اي تجديد يبقه بنادي شاود کاه باه ارزش منصاي

گردد؛

هزينه مالیات؛ .ج 

(.مراج ه شود31به استاندارد حسابداري )يک مبلغ مجزا براي کل عملیات متوقف شده .چ 

سود يا زيان دوره؛.ح 

:سود يا زيان دوره، قابل انتساب به.خ 

منافع فاقد حع کنترل، و .1

.مالکان واحد تجاري اصلي.2
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صورت سود و زیان جامع
:واحد تجاري باید اقالم اصلي زیر را در صورت سود و زیان جامع ارائه کند

سود یا زیان دوره.الف
سایر اقالم سود و زیان جامع.ب
مجموع سود و زیان جامع.پ

امع شامل سهم از ساایر اقاالم ساود و زیاان جا)سایر اقالم سود و زیان جامع، باید بر حسب ماهيت طبقه بندي شود 
ه و باه دو گارو( واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتهاي خاص که حسابداري آنها به روش ارزش ویژه انجام مي شود

:اقالمي تفکيک شود که طبق سایر استانداردهاي حسابداري
در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان منتقل نخواهد شد؛ و.الف

.در صورت تحقق شرایط خاص، در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان منتقل خواهد شد.ب 
:مجموع سود و زیان جامع باید به شرح زیر تفکيک شود

مجموع سود و زیان جامع دوره، قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل، و .الف
.سود و زیان جامع دوره، قابل انتساب به مالکان واحد تجاري اصلي.ب

حاد اگر ارائه اقالم اصلي، عناوین و جمعهاي فرعي دیگري براي درک عملکرد مالي واحد تجاري مرباوط باشاد، وا
.تجاري باید آنها را در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه کند

واحد تجاري، هيچ یک از اقالم درآمد یا هزینه را نباید در صورت سود و زیان، صاورت ساود و زیاان جاامع یاا در 
.یادداشتهاي توضيحي، به عنوان اقالم غيرمترقبه ارائه کند

سایر اقالم سود و زیان جامع دوره
الت واحد تجاري باید مبلغ ماليات بر درآمد مرتبط با هر یک از اجزاي سایر اقالم سود و زیان جاامع،  شاامل تعادی

.تجدید طبقه بندي را در صورت سود و زیان جامع یا در یادداشتهاي توضيحي افشا کند

hdianatpey@gmail.com 27



اطالعات قابل ارائه در صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع یا 
در یادداشتهاي توضيحي 

.کندافشاجداگانهراآنهامبلغوماهيتبایدتجاريواحدباشد،بااهميتهزینهیادرآمداقالمهرگاه

:شودافشاجداگانههزینه،ودرآمداقالممي شودموجبزیرشرایط

وافتنيبازیمبلغبهمشهودثابتدارایيهايارزشکاهشیابازیافتنيارزشخالصبهموجودیهاارزشکاهش.الف
ارزشها؛کاهشاین گونهبرگشتهمچنين

ساختار؛تجدیدمخارجذخيرههرگونهبرگشتوتجاريواحدفعاليتهايساختارتجدید.ب

مشهود؛ثابتدارایيهاياقالمواگذاري.پ

سرمایه گذاریها؛واگذاري.ت

متوقف شده؛عمليات.ث

وحقوقي؛دعاويفصلوحل.ج

.ذخایربرگشتمواردسایر.چ

ماهيتبرمبتنيطبقه بنديازاستفادهبارازیانوسودصورتدرشناسایي شدههزینه هاياجزايبایدتجاريواحد
.یدنماارائهمي کند،فراهممربوط ترواتکاقابلاطالعاتکهکدامهرتجاري،واحددرآنهاکارکردیاهزینه ها
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نحوه طبقه بندي و انعکاس هزینه ها در صورت سود و زیان

اساسبرراهزینه هاتجاري، واحد.است"هزینهماهيت"روشطبقه بندي،روشاولين
وادمخریداستهالک،مثال،براي)مي کندتجميعزیانوسودصورتدرآنهاماهيت
دهايکارکربهراآنهاو(تبليغاتمخارجوکارکنانمزایاينقل،وحملمخارجاوليه،
يصتخصزیرااست،سادهروشاینبکارگيري.نمي دهدمجددتخصيصتجاري،واحد

روشزااستفادهباطبقه بنديازنمونه اي.نداردضرورتيکارکرد،اساسبرهزینه ها
:استزیرشرحبههزینهماهيت

hdianatpey@gmail.com
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              × 

                                                      ×  
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                     ×  

                                                      ×  

             ×  

             (×) 

                   × 
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(ادامه)نحوه طبقه بندي و انعکاس هزینه ها در صورت سود و زیان

را هاهزینهواست"فروششدهتمامبهاي"روشیا"هزینهکارکرد"روشطبقه بندي،دومروش
فروشيهزینه هامثال،برايیا،فروششدهتمامبهايازبخشيعنوانبهآنها،کارکرداساسبر
روشفشدهتمامبهايتجاريواحدحداقل، روش،ایندر.مي کندطبقه بندياداريهزینه هايیا
اساسبرهزینه هاطبقه بنديروشبامقایسهدرروشاین.مي کندافشاهزینه هاسایرازجدارا

بهخارجمتخصيصاماکند،فراهماستفاده کنندگانبرايمربوط ترياطالعاتمي تواندماهيت،
ازينمونه ا.باشدمالحظهقابلقضاوتواختياريتخصيصمستلزماستممکنکارکردها،
:استزیرشرحبههزینهکارکردروشازاستفادهباطبقه بندي
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(ادامه)نحوه طبقه بندي و انعکاس هزینه ها در صورت سود و زیان

اياد واحد تجاري کاه هزيناه ها را بار اسااس کاارکرد يبقه بنادي مي کناد، ب
ارايیرااي ايالعات بیشتري درباره ماهیت هزينه ها، شاامل هزيناه اساترالک د

.ندثابت مشرود و دارايیراي نامشرود و هزينه  مزاياي کارکنان، افشا ک

اريخي و انتخاب از بین روش کارکرد هزينه و روش ماهیت هزينه، به عوامل ت
زان هار دو روش، میا. ويژگیراي صن ت و ماهیت واحد تجااري بساتگي دارد

تقی ، باا مخارجي را نشان مي دهد که ممکن است، به ياور مساتقی  ياا غیرمسا
که هار ياک از از آنجا. تيییرات سطح فروش يا تولید واحد تجاري تيییر کند

اندارد روشرا، در واحدهاي تجاري مختلف، مزيتراي متيااوتي دارد، ايان اسات
ا و مربو   تر مديريت را ملزا مي کند نووه ارائه اي را انتخاب کند که قابل اتک

یش بیناي به هر حال، از آنجا که ايالعات مرتبز با ماهیت هزيناه ها در پ. باشد
نادي بار جريانراي نقدي آتي ميید است، در صاورت اساتياده از روش يبقه ب

.  اساس کارکرد هزينه، افشاي بیشتر الزامي است
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صورت تغييرات در حقوق مالکانه

:صورت تيییرات در حقوق مالکانه شامل ايالعات زير است

ن واحاد مجموع سود و زيان جامع دوره، که جمع مبالغ قابل انتسااب باه مالکاا.الف
تجاري اصلي و منافع فاقد حع کنترل را جداگانه نشان مي دهد؛

ذشته يا تجديد براي هر يک از اجزاي حقوق مالکانه، آثار بکارگیري با تسري به گ.ب 
شناسايي مي شود؛34ارائه با تسري به گذشته که يبع استاندارد حسابداري 

دا و پاياان براي هر يک از اجزاي حقوق مالکانه، صورت تطبیع مبالغ دفتاري ابتا.پ 
:دوره که به يور جداگانه تيییرات موارد زير را افشا مي کند

سود يا زيان دوره؛.1

ساير اقالا سود و زيان جامع؛ و.2

توزيع مناابع م امالت با مالکان به عنوان مالک، که به يور جداگانه آورده مالکان و.3
ز دسات بین آنرا و تيییرات منافع مالکیت در واحدهاي تجاري فرعاي کاه موجاب ا

. دادن کنترل نمي شود را نشان مي دهد
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سود انباشتهسایر اندوخته هاسرمایه
سهم از مشارکت 

اختیاری
جمع

سهامداران فاقد 

کنترل
جمع کل

(میلیون ریال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)(میلیون ریال)

32,31625,480151,9093,024212,72919,672232,401حقوق صاحبان سهام در1394/01/01

1,2571471,404(150)001,407سود سال جاری قابل انتساب

سایر اقالم سود و زیان جامع

0000000منافع ناشی از ارزش منصفانه امالک، ماشین آالت و تجهیزات پس از کسر مالیات

04,85301855,0381,5506,588منافع ناشی از تغییرات دارایی های مالی پس از کسر مالیات
خالص سایر درآمدهای ناشی از تغییرات در ذخایر بیمه ای و قراردادهای

سرمایه گذاری بر اساس سهم مشارکت احتیاطی و  سرمایه گذاری های آماده برای

فروش

0(1,089)00(1,089)0(1,089)

خالص سایر درآمدهای تحقق یافته امالک، ماشین آالت و تجهیزات پس از کسر

مالیات
0(100)1000000

01,258001,2582521,510تفاوت تسعیر ارز

ان( جامع سال جاری 05,0601001855,3451,8027,147جمع سایر اقالم سود)زی

05,0601,507356,6021,9498,551جمع سود)زیان( جامع سال جاری

معامالت با اشخاص وابسته

سهم کارمندان از سهام:

6900006900690ارزش خدمات کارکنان

9500009500950منافع حاصل از سهام فروخته شده

10,00000010,000010,000سهم مربوط به ترکیب تجاری

(2,564)0(2,564)000(2,564)سهام خزانه

0870008700870اوراق قرضه قابل تبدیل

(18,112)(1,920)(16,192)0(16,192)00سود سهام سال 1393

000004,5424,542تحصیل شرکت تابعه

(3,624)2,622(6,246)0(16,192)9,076870جمع معامالت با اشخاص وابسته

41,39231,410137,2243,059213,08524,243237,328حقوق صاحبان سهام در 1394/12/29

گروه بیمه ای نمونه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

برای دوره مالی منتهی به 1394/12/29
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اطالعات قابل ارائه در صورت تغييرات در حقوق مالکانه یا در 
یادداشتهاي توضيحي 

اير واحد تجاري، براي هر يک از اجزاي حقوق مالکانه، بايد اجازاي سا
ه ياا در اقالا سود و زيان جامع را در صورت تيییرات در حقاوق مالکانا

يادداشتراي توضیوي ارائه کند 

 شده براي هار واحد تجاري بايد کل سود تقسی  شده و مبلغ سود تقسی 
توضیوي سر  را در صورت تيییرات در حقوق مالکانه يا در يادداشتراي

.ارائه کند
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صورت جریانهاي نقدي

ي، مبناايي ايالعات جريان نقدي، براي استياده کنندگان صورتراي ماال
جرت ارزيابي تواناايي واحاد تجااري در ايجااد نقاد و م اادل نقاد و

ي، فراه  ارزيابي نیازهاي واحد تجاري به استياده از آن جريانراي نقد
، الزامات ارائه و افشاي ايالعات جريان2استاندارد حسابداري . مي کند

.نقدي را ت یین مي کند
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یادداشتهاي توضيحي
:يادداشتراي توضیوي بايد

سابداري ايالعاتي درباره مبناي تریه صورتراي مالي و رويه هاي ح.الف 
 اص مورد استياده 

يگري ايالعات الزامي يبع استانداردهاي حسابداري، که در جاي د.ب
از صورتراي مالي ارائه نمي شود، را افشا کند؛ و 

رائاه ايالعاتي ارائه کند که در جااي ديگاري از صاورتراي ماالي ا.پ
.نمي شود، اما براي درک صورتراي مالي، مربو  است

وي را باه واحد تجاري بايد، تا آنجا که عملي است، يادداشتراي توضای
ر واحد تجاري باياد هار ياک از اقاالا منادرج د. يور منظ  ارائه کند

مع، صورت وض یت مالي، صورت سود و زيان، صورت سود و زياان جاا
ا باه صورت تيییارات در حقاوق مالکاناه و صاورت جريانرااي نقادي ر

.ايالعات مرتبز در يادداشتراي توضیوي عطف متقابل دهد
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یادداشتهاي توضيحي

قايسه آنرا با واحد تجاري براي کمک به استياده کنندگان در درک صورتراي مالي و م
ترتیب زيار صورتراي مالي ساير واحدهاي تجاري، م مو ً يادداشتراي توضیوي را به

:ارائه مي کند

بیان رعايت استانداردهاي حسابداري.الف

 الصه  اه  رويه هاي حسابداري مورد استياده.ب

ت ساود و ايالعات پشتیبان براي اقالا ارائه شده در صورت وضا یت ماالي، صاور.پ
ريانراي زيان، صورت سود و زيان جامع، صورت تيییرات در حقوق مالکانه و صورت ج

ائه مي شود؛ ونقدي به ترتیبي که هر يک از صورتراي مالي و هر يک از اقالا اصلي ار

:ساير موارد افشا، شامل.ت

و ت رادات قاراردادي ( مراج اه شاود4به استاندارد حسابداري )بدهیراي احتمالي .1
شناسايي نشده، و

.احد تجاريموارد افشاي غیرمالي، مانند اهداف و سیاستراي مديريت ريسک مالي و.2
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افشاي رویه هاي حسابداري

ا در  الصه اه  رويه هاي حسابداري، واحد تجاري باياد ماوارد زيار ر
:افشا کند

ورتراي مالي؛ اندازه گیري مورد استياده در تریه ص( يا مباني)مبناي .الف
و

تراي ساير رويه هاي حسابداري مورد استياده که باراي درک صاور.ب 
.مالي، مربو  است

واحااد تجاااري بايااد در  الصااه اهاا  رويااه هاي حسااابداري يااا ساااير 
گیري يادداشااتراي توضاایوي، قهاااوتراي مااديريت در فراينااد بکااار

تااثیر را بار رويه هاي حسابداري واحد تجاري و قهاوترايي که بیشترين
اوتراي مبالغ شناسايي شده در صورتراي مالي داشته اسات، جادا از قها

.مربو  به برآوردها افشا کند
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منابع عدم اطمينان برآوردها

چنانچه در انجاا برآوردهاا در پاياان دوره گزارشاگري، ماوارد عادا
راي ت اديل ايمیناني وجود داشته باشد که ريسک قابل مالحظه اي را با
جااد کناد، بااهمیت مبالغ دفتري دارايیرا و بدهیرا در سال مالي آتي اي
ده و سااير واحد تجاري بايد ايالعاتي را درباره ميروضات مرتبز با آين

دارايیرا در مورد اين. منابع عمده عدا ايمینان اين برآوردها افشا کند
:دو بدهیرا، يادداشتراي توضیوي بايد شامل جزئیات زير باش

ماهیت آنرا؛ و.الف

.مبلغ دفتري آنرا در پايان دوره گزارشگري.ب
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سایر موارد افشا

صورتراي ماالي واحد تجاري بايد مبلغ سود سراا پیشنرادي يا اعالا شده قبل از تأيید
ي نشده است و مبلغ براي انتشار، که يي دوره به عنوان توزيع منابع بین مالکان شناساي

.مربو  به هر سر  را در يادداشتراي توضیوي افشا کند

ا نکرده واحد تجاري بايد موارد زير را، چنانچه در جاي ديگري از صورتراي مالي افش
:باشد، افشا کند

مرکز ثبت شده اقامتگاه و شکل حقوقي واحد تجاري، کشور مول تاسیس و نشاني.الف
؛(باشديا مول اصلي کسب و کار در صورتي که متياوت از مرکز ثبت شده)آن 

شرح ماهیت عملیات واحد تجاري و ف الیتراي اصلي آن؛ .ب

ناا واحد تجاري اصلي و واحد تجاري اصلي نرايي گروه؛ و .پ

مار ايالعات مربو  به يول عمر واحد تجاري در صورتي که واحاد تجااري باا ع.ت
. مودود است
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