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 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه”بهاستانداردبايدباتوجهاين

.شودگرفتهبكار

مقذمـٍ

ٍاحدذيهثبهمبكذػوَهيهبليكَستْبياسائِثشاياػتبًذاسدتدَيضهجٌبيياييّذف.1
آىلجد ّدبيدٍسُهدبليثبكَستْبيهمبيؼِاصلبثليتاطويٌبىهٌظَسحلَل ثِتدبسي

ِتيبثيدػثبؿذ.ثشايهيبسيتدػبيشٍاحذّبيهبليٍاحذٍثبكَستْبي ،ّدذفايديثد
ًِحَُدسخلَفولياػتبًذاسدهالحظبتايي دس ،سٌّوَدّدبييهدبليكدَستْبياسائد

.اػتؿذُاسائِهبليكَستْبيهحتَايدسخلَفالضاهبتػبختبسآًْبٍحذال دسثبسُ
دسػدبيشبفخدٍػدبيشسٍيدذادّبيهؼدبهالتٍافـبيگيشي،اًذاصُؿٌبختچگًَگي

ؿَد.هياسائِحؼبثذاسياػتبًذاسدّبي

كبربرددامىٍ

ِ  “ توا هااغوذ ػووَه      هوال    غوَسهْا  ”  كليِ  استاًذاسد تايذ دس اسائِ  ايي  الضاهات . 2   تشاسوا    كو

 ضَد.  ضَد، تكاس گشفتِ ه   ٍ اسائِ  هْيِ  حساتذاس   استاًذاسدّا 

ؿدَد ثدشايهديًبهيذُهبليكَستْبيپغاصايي)وِثبهمبكذػوَهيهبليكَستْبي.3
گضاسؿدْبيدسيبفدتدسهَلؼيتؿَدوِهيتْيِوٌٌذگبًياػتفبدًُيبصّبيثِپبػخگَيي
يبّوشاُطَسخذاگبًِ ثِهبليخَدًيؼتٌذ.كَستْبيخبفاطالػبتيثبًيبصّبيهتٌبػت

كدَستْبياػدتبًذاسدثدشايؿَد.هفبداييهياسائِػوَمفبدُاػتبػبيشگضاسؿْب،خْتث
ًيضوبسثشدداسد.تدبسيٍاحذّبيگشٍُتلفيميهبلي

اص  اػدن)اًتفبػيتدبسيدسٍاحذّبيؿَدوِهيثىبسگشفتِّبيياػتبًذاسدٍاطُدسايي.4
ايديالضاهدبتثىدبسگيشيثدشاييغيشاًتفدبػوبسثشدداسد.ٍاحذّبييبػوَهيخلَكي

خَدهبليكَستْبياكليالالمدسػٌبٍييتؼذيالتيًيبصهٌذاًدبماػتاػتبًذاسدهوىي
ثيـتشثبؿٌذ.اطالػبتيباسائِ
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لديىياػتبًذاسداػتايياصهَضَعثخـيخبسيٍثذّيْبيخبسيداساييْبياسائًِحَُ.5

.اػتؿذُهطشح14ؿوبسُاسيدساػتبًذاسدحؼبثذاگبًِطَسخذ ثِ

مبليصًرتُبيَذف

،هدبليٍضدؼيتدسثدبسُؿدذُثٌذيٍطجمِتلخيقاطالػبتي،اسائِهبليكَستْبيّذف.6

ِاػدتٍاحدذتددبسيهبليپزيشيٍاًؼطبفػولىشدهبلي اصگؼدتشدُطيفديثدشايود

ؿدَد.كدَستْبيهفيذٍالغالتلبديدساتخبرتلويوبتهبليكَستْبيٌذگبىوٌاػتفبدُ

ِهٌبثؼيلجبل آًْبسادسيبحؼبثذّيهذيشيتهجبؿشتٍظيفِايفبيًتبيحّوچٌييهبلي ود

ِهدي،ًـدبىاػدتلشاسگشفتِاختيبسؿبى دس ِهٌظدَسدػدتيبثي دّدذ.ثد ،ّدذفايديثد

: ؿَدهيهَاسدصيشاسائِدسثبسُاطالػبتيٍاحذتدبسييههبليكَستْبي دس

داساييْب،الف.

ثذّيْب،.ة

،ػشهبيِكبحجبىحمَق.ج

دسآهذّب،.د

ّب،ٍّضيٌِ.ّ

.ًمذيخشيبًْبي.ٍ

ّوشاُاطالػبتايي اطالػبت، ػبيش يبدداؿتْبيهٌذسجثب اػتفبدُتَضيحيدس وٌٌذگبى،

ٍخلَكبًدسصهبًجٌذيٍاحذتدبسيآتيًمذيخشيبًْبيثيٌيسادسپيؾهبليكَستْبي

وٌذ.هيًمذووهدسايدبدٍخِآىاصتَاًبييٍاطويٌبى

مبليصًرتُبيمسئًليت

ٍاحذتدبسيوٌٌذُاداسُيبػبيشاسوبىهذيشُثبّيأتهبليكَستْبيٍاسائِتْيِهؼئَليت.7

.اػت
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مبليصًرتُبياجساي

 :  صيش است  اجضا   ضاهل  هال   غَسهْا   كاهل  هجوَػِ . 8

 :  اساس   هال   غَسهْا  . الف

 ، هشاصًاهِ . 1

  ، سَد ٍ صياى  غَست . 2

 ، ٍ  جاهغ  سَد ٍ صياى  غَست . 3

 ًاذ .  ٍجَُ  جشياى  غَست . 4

 .  هَضيح   يادداضتْا  . ب

كليالحظبتم

حسببذارياستبوذاردَبييرعبيتمطلًةارائٍ

  ًحَ هغلَب تِ سا  ٍاحذ هجاس   ًاذ   ٍ جشياًْا   ، ػولكشد هال  هال   تايذ ٍضؼيت  هال   غَسهْا  . 9

ُ   حسواتذاس     اسوتاًذاسدّا   الضاهات  هٌاسة  ، اػوال ضشايظ  . هاشيثاً دس هوام كٌذ  اسائِ توا    ّووشا

 . ضَد ه   ًحَ هغلَب تِ  هال   غَسهْا   اسائِ  ، هٌجش تِ لضٍم  دس غَست  اضاف   اعالػات  فطا ا

ضوَد تايوذ    ه   ٍ اسائِ  هْيِ  حساتذاس   استاًذاسدّا   عثق  آى  هال   غَسهْا   كِ  ٍاحذ هجاس  ّش . 10

  اسوتاًذاسدّا    غَسهْا عثوق   ايي  ًثايذ ركش كشد كِ  هال   دس غَسهْا  سا افطا كٌذ.  ٍاقؼيت  ايي

دس   هٌوذس    الضاهوات   هضتَس هفواد هووام    غَسهْا   دس هْيِ  ، هگشايٌكِ است  ضذُ  هْيِ  حساتذاس 

 تاضذ.  ضذُ  سػايت  هشتَط  استاًذاسدّا 

 ضَد. ًو   ، جثشاى هَضيح   ا افطا دس يادداضتْ  عشيق ، اص حساتذاس   استاًذاسدّا   ًاهٌاسة  تكاسگيش  . 11

َاسد تسياس ًادس، چٌاًچِ . 12   اص الضاهات  يك   سػايت  تشسذ كِ  ًتيجِ  ايي  ِت  ٍاحذهجاس   هذيشيت  دس ه

اتشايي ه   كٌٌذُ سا گوشُا  هال   ، غَسهْا  حساتذاس   استاًذاسدّا  حشاف  ساصد ٍ ٌت هٌظَس  ِت  اص آى  ًا

َ هغلَب ِت  هال   َسهْا غ  اساِئ  ِت  دستيات  َاسد  است  ٍس ضش  ًح  : سا افطا كٌذ صيش، تايذ ه

، ػولكوشد   هال   ، ٍضؼيت هال   ، غَسهْا  ٍاحذ هجاس   اػتااد هذيشيت  تٌا تِ  كِ  هغلة  ايي . الف

 كٌذ، ه   هٌؼكس  ًحَ هغلَب سا تِ  ٍاحذ هجاس   ًاذ   ٍ جشياًْا   هال 
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  حساتذاس   تا استاًذاسدّا   هغاتق  اّويت تا  ّا  جٌثِ  اص هوام  هال   غَسهْا   ايٌكِ  هػشيح .  ب

ِ   استاًذاسد حساتذاس   يك  اص الضاهات  اًحشاف  استثٌا  تاضذ، تِ ه  ِ   كو ِ   تو   هٌظوَس اسائو

 ، است  گشفتِ  اًجام  هال   غَسهْا   هغلَب

  تذاس حسوا   ضيَُ  ضاهل  اًحشاف  ، هاّيت است  ًطذُ  سػايت  آى  الضاهات  كِ  استاًذاسد  .    

 ِ ُ     هاشس دس استاًذاسد، ايٌكو سا   هوال    هاوشس دس اسوتاًذاسد غوَسهْا      چوشا كواستشد ضويَ

 ، ٍ ضذُ  تكاس گشفتِ  حساتذاس   ساصد ٍ ضيَُ ه   كٌٌذُ گوشاُ

ِ   غواحثاى   ، داساييْوا، توذّيْا ٍ حاوَ     خالع  تش سَد يا صياى  اًحشاف  اثش هال  . د  دس  سوشهاي

 . سد گضاسشهَ  ّا  اص دٍسُ  يك ّش

:اػتهَاسدصيشالضاهي،سػبيتًحَهطلَة ثِهبليكَستْبياسائِثشاي. 13

،17هفبدثٌذطجكحؼبثذاسيّبيسٍيٍِاػوبلاًتخبة.الف

ِحؼدبثذاسيّدبيسٍيِؿبه اطالػبتاسائِ.ة ِ ،ثد ِايگًَد ،،هشثدَ اطالػدبتود

ثبؿذ،ٍفْنٍلبث همبيؼِاتىب،لبث  لبث 

ِهدَاسدي دساضبفياطالػبتاسائِ.ج همدشسدساػدتبًذاسدّبيالضاهدبتسػبيدتود

ٍهدبليثشٍضدؼيتخبفيبػبيشسٍيذادّبياثشهؼبهالتدسنثشايحؼبثذاسي

ًجبؿذ.وبفيهبليتْبيكَسوٌٌذگبىاػتفبدُتَػطٍاحذتدبسيػولىشدهبلي

ِاػتبًذاسدحؼبثذاسييهوبسثشدالضاهبتاػتدسهَاسدًبدسهوىي. 14 ِثد كدَستْبياسائد

ِهديسٍيهَاسدي اهشتٌْبدسايي،هٌدشؿَد.وٌٌذُگوشاُهبلي همدشسدسؿديَُدّدذود

الضاهبتوبسثشدطشيك اصًتَاىوِايگًَِ ثبؿذ،ثًِبهٌبػتٍضَح اػتبًذاسدهَسدًظشثِ

ًحَهطلدَة ثِهبليكَستْبياسائِ،ثِاضبفياطالػبتافـبيٍػيلِ اػتبًذاسديبثِآى

ًحَ ثِهبليكَستْبياسائِتَاًذثِديگشًيضهيوبسثشدؿيَُوِهَضَع.ايييبفتدػت

.ًيؼتهٌبػتهمشس،اصؿيَُاًحشافتَخيِثشايتٌْبيي هٌدشؿَد،ثِهطلَة

هٌذسجدس،هالحظبتاػتبًذاسدحؼبثذاسييهاصالضاهبتفاًحشاضشٍستاسصيبثيثشاي. 15

:گيشدهذًظشلشاسهيكفحِثؼذ
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يبهضثَسًبهشثَ هَسدًظش،ّذفخبفچشادسؿشايطهمشسٍايٌىِاصالضامّذفالف.

.اػتًيبفتٌيدػت

هَسدًظدشساالضاموِتدبسيػبيشٍاحذّبيثبؿشايطٍاحذتدبسيطؿشايتفبٍت.ة

وٌٌذ.هيسػبيت

ثؼديبسًدبدسثبؿدذٍضدشٍستاًحدشافوٌٌدذُايدبةسٍدؿشايطاًتظبسهيايٌىًِظشثِ. 16

سػبيدتاصػذمآگبّي،ثٌبثشايياػتلضبٍتاًگيضٍهؼتلضمثحثًيضهَضَػياًحشاف

ِثدشايداسد.ّوچٌديياّويدتوٌٌدذگبىاػتفبدُثشاياػتبًذاسدحؼبثذاسيالضاهبت ايٌىد

ساخْتالصمٍتؼذيالتلضبٍتطَسآگبّبًِ ثِهَسداًحشاف ثتَاًٌذدسوٌٌذگبىاػتفبدُ

ِاساهدبليدسكدَستْبيودبفيوٌٌذ،اطالػدبتثباػتبًذاسدهَسدًظشهحبػجِاًطجبق ئد

ؿَد.هي

حسببذاريَبيرييٍ

  غَسهْا   كٌذ كِ  ٍ اػوال  اًتخاب  ا  گًَِ سا تِ  حساتذاس   ّا  تايذ سٍيِ  ٍاحذ هجاس   هذيشيت . 17

ًثَد   غَست تاضذ. دس  داضتِ  هغاتات  هشتَط  اتذاس حس  استاًذاسدّا   الضاهات  تا هوام  هال 

  هال   ياتذ غَسهْا   كٌذ ها اعويٌاى  هؼييي  ا  گًَِ ّا سا تِ تايذ سٍيِ  ، هذيشيت استاًذاسد خاظ

 آٍسد كِ : ه   سا فشاّن  اعالػاه 

 ، ٍ است  هشتَط  كٌٌذگاى استفادُ  گيش  هػوين  ًياصّا   تِ . الف

 :  كِ  ا ِ گًَ تِ  اهكاست  قاتل .  ب

 كٌذ، ه   تياى  سا غادقاًِ  ٍاحذ هجاس   ٍ ػولكشد هال   هال   ٍضؼيت . 1

َا   كٌٌذُ  ٌؼكسه . 2  ، سٍيذادّاست ٍ سايش  هؼاهالت  حاَق   ضكل  فاظ  ٍ ًِ  اقتػاد   هحت

 ، است  جاًثذاساًِ  اص هوايالت  ػاس   يؼٌ   تيغشفاًِ . 3

 است، ٍ  هحتاعاًِ . 4

 . است  ، كاهل اّويت تا  ّا  جٌثِ  اص هوام . 5
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كَستْبيٍاسائِتْيِثشايٍاحذتدبسيوِاػتاييظٍُوبسّبيساُسيحؼبثذاّبيسٍيِ. 18

اًدذؿدذُهـخقحؼبثذاسيدساػتبًذاسدّبيهضثَسوِوبسّبيوٌذ.ساُهياًتخبةهبلي

ٍػبيش،هؼبهالتهَسدالالم دس  هال   گضاسضگش   ًظش   هفاّيندسهٌذسجاكَلاػوبلثشاي

: اػتايدبدؿذُصيشهَاسديظٍُثَهبليسٍيذادّبي

اصهشثدَ هجدبل وِهَاسدي داساييْبٍثذّيْبدسگيشيٍتدذيذاًذاصُگيشياًذاصُالف.

،ٍثشخَسداساػتًؼجياّويت

.ػولىشدهبليدسداساييْبٍثذّيْبدسكَستْبيتغييشاتؿٌبختٍصهبىًحَُ.ة

اسائِ ثِثشدوِساثىبسهيّبييسٍيِ،هذيشيتخبفًذاسدحؼبثذاسيًجَداػتبدسكَست. 19

لضدبٍتثىدبسگيشياهدشهؼدتلضمهٌدشؿَد.اييهبليدسكَستْبياطالػبتهفيذتشيي

: صيشاػتهالحظبتثبهذًظشلشاسدادىٍاحذتدبسيهذيشيتتَػط

،ٍهشثَ هـبثِهَضَػبتثشايحؼبثذاسياػتبًذاسدّبيالضاهبت.فال

ِگيشيٍاًذاصُؿٌبخت،هؼيبسّبيتؼبسيف.ة ّدبداساييْدب،ثدذّيْب،دسآهدذّبٍّضيٌد

،ٍهال   گضاسضگش   ًظش   هفاّيندسهٌذسج

ِّدبيهؼتجشٍسٍيِايحشفِػبيشهشاخغتَػطكبدسُاػتبًذاسدّبي.ج ؿدذُپزيشفتد

ثٌذػبصگبسثبؿذ.اييٍةثبهَاسدالفوِتبهيضاًيكٌؼت

فعبليتتذايم

كٌوذ.    سا اسصيوات    ٍاحوذ هجواس     فؼاليوت   اداهِ  ، تايذ هَاى هال   غَسهْا   هْيِ  دس صهاى  هذيشيت . 20

  يوا هَقوف    قػذ اًحالل  هذيشيت  ضَد هگش ايٌكِ  هْيِ  فؼاليت  هذاٍم  تايذ تشهثٌا   هال   غَسهْا 

ِ   سا داضتِ  ٍاحذ هجاس   ولياتػ ِ   هوَاسد   . دس اهوش ضوَد    ايوي   اًجوام   تاضذ، يا ػوالً ًاچاس تو   كو

ِ   ًسوثت   اساسو    اتْام  است  هوكي  اتذ كِي  آگاّ   اص سٍيذادّا ٍ ضشايغ   هذيشيت   هَاًواي    تو

  تشهثٌوا    هوال    َسهْا غ  . چٌاًچِ تايذ افطا ضَد  اتْام  ايجاد كٌذ، ايي  ٍاحذ هجاس   فؼاليت  هذاٍم

چشا ٍاحوذ    ٍ ايٌكِ  هال   غَسهْا   هْيِ  تا هثٌا   تايذ ّوشاُ  ٍاقؼيت  ًطَد، ايي  هْيِ  فؼاليت  هذاٍم

 ، افطا ضَد. است  ضذُ  هلا   فؼاليت  فاقذ هذاٍم  هجاس 
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دس.يؼٌياػتثيٌيپيؾلبث دسآيٌذُبسيٍاحذتدػوليبتاداهِهؼٌبيثِفؼبليتتذاٍم. 21

ِللذيبالضاهي،ّيچهبليكَستْبيٍاسائِتْيِ يدبودبّؾٍاحدذتددبسياًحداللثد

ؿَد.ًويفشمٍاحذتدبسيػوليبتدسحدنتَخِ لبث 

لبثد آيٌدذُخلدَف هَخدَددساطالػدبت،توبمفؼبليتتذاٍماسصيبثيثشايهذيشيت. 22

ِثشسػدياييوٌذ.هيضاىهي ساثشسػيتشاصًبهِاصتبسيخپغهب12ُحذال )ثيٌيپيؾ ثد

ِهدَاسدي داسد.دسهَسدثؼتگي هَخَددسّشٍالؼيبت ِداسايٍاحدذتددبسيود ػدبثم

ثدَدى هٌبػتسثبسُدگيشيداسد،ًتيدِدػتشػيهبليهٌبثغثِآػبًي ٍثِاػتػَدآٍسي

ِتَاًذثذٍىهيٍاحذتدبسيثشايفؼبليتتذاٍمدهجٌبيوبسثش ،تفلديليٍتحليد تدضيد

ثشسػدياػدتهوىديفؼبليدتتدذاٍماسصيبثي،ثشايكَستپزيشثبؿذ.دسغيشايياهىبى

ثبصپشداختصهبًيلٍهَسداًتظبس،خذاٍخبسيهؤثشثشػَدآٍسيػَاه لجي  اصهَاسدي

ثبؿذ.ضشٍسيهبليتأهييثبلمَُْبٍهٌبثغثذّي

تعُذيمبىبي

  خَد سا تشهثٌوا    هال   تايذ غَسهْا   ، ٍاحذ هجاس  ًاذ   ا جشياًْ  تِ  هشتَط  اعالػات  استثٌا  تِ . 23

 كٌذ.  هْيِ  هؼْذ 

ٍِلَعصهبىٍػبيشسٍيذادّبدس،هؼبهالتتؼْذيدسهجٌبي. 24 يدبدسيبفدتبىدسصهد)ًٍد

ؿَدٍدسكَستْبيهيثجتحؼبثذاسيٍدساػٌبدٍهذاسنًمذ ؿٌبػبييٍخِپشداخت

هخدبسجهؼتمينساثطِّبثشهجٌبياصّضيٌِيبثذ.ثؼيبسيهياًؼىبعهشثَ ّبيدٍسُهبلي

ؿدَد)تطدبثكهديؿٌبػبييػَدٍصيبىدسكَستؿذُتحلي ثبدسآهذّبيؿذُتحو 

ثبوِسادستشاصًبهِالالهي،ؿٌبختتطبثك،وبسثشدهفَْمكَست ٍدسآهذ .دسّشّضيٌِ

ؿوشد.ًذاسد،هدبصًويداساييْبيبثذّيْباًطجبقتؼشيف
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ارائٍدروحًٌرييٍثببت

تؼذ ًثايذ هغييش كٌذ هگش   دٍسُ  تِ  دٍسُ  اص يك  هال   دس غَسهْا   اقالم  تٌذ  ٍ عثاِ  اسائِ  ًحَُ . 25

 :  كِ  هَاسد  دس

  هال   غَسهْا   اسائِ  يا هجذيذ ًظش دس ًحَُ  ٍاحذ هجاس   ػوليات  دس هاّيت  ػوذُ  هغييش  . الف

يا سايش سٍيذادّا هٌجش ضوَد،    هٌاسثتش هؼاهالت  اسائِ  هغييش هضتَس تِ  تاضذ كِ  اص ايي  حاك 

 يا

 ضَد.  الضاه   استاًذاسد حساتذاس   يك  هَجة  ، تِ اسائِ  َُدس ًح  هغييش  .  ب

هوىديهدبليكدَستْبياسائِيبتدذيذًظشدسًحَُػوذُداساييْبييبٍاگزاسيتحلي . 26

ِهِاداوِؿشايطي ثبؿذ.تٌْبدسهتفبٍتؿىليثِهبليكَستْبياسائِهؼتلضماػت اسائد

ِهبليكَستْبياسائِهٌبفغثبؿذيبايٌىِخذيذهحتو ؿى ثِهبليكَستْبي ؿدى ثد

خَدساتغييشهبليكَستْبياسائِثبيذًحَُثبؿذ،ٍاحذتدبسيهـخقسٍؿٌي خذيذثِ

ِايدبدتغييشدسًحَُكَست دّذ.دس طالػدبتا،ٍاحدذتددبسيهدبليكدَستْبياسائد

وٌذ.هيثٌذياػتبًذاسدتدذيذطجمِايي39ثٌذهٌذسخبتساطجكايهمبيؼِ

يتجميعاَميت

تايذ توا    اّويت  كن  ضَد. هثالغ  اسائِ  هال   دس غَسهْا   ذاگاًِعَس ج تايذ تِ  اّويت تا  اقالم  هوام . 27

 . ًْا ًيستآ  جذاگاًِ  اسائِ  تِ  ضَد ٍ ًياص   جوغ  يا كاسكشد هطاتِ  هاّيت  داسا   هثالغ

ثبتدويدغوٍِػبيشسٍيذادّبػتهؼبهالتتؼذادصيبديپشداصؽحبك هبليكَستْبي. 28

ِهدييبوبسوشد،ػدبصهبىهبّيتثشاػبعهختلفآًْبدسگشٍّْبي اطالػدبتيبثدذ.اسائد

هدبليْبيدسكدَستهٌدذسجاكدليالالمدٌّذُتـىي وِايؿذُثٌذيٍطجمِتلخيق

ِاصفشايٌدذتدويدغهشحلِ،آخشيياػتتَضيحييبدسيبدداؿتْبياػبػي ثٌدذيٍطجمد

يدبدساػبػديهبليًجبؿذدسكَستْبياّويت ثبتٌْبيي ثِاكليللنيه.چٌبًچِاػت

اػدتهوىديللدنيدهؿَد.اّويتهيديگشخوغاكلي،ثبالالمتَضيحييبدداؿتْبي

وٌذ،اهبافـبيتَخيِاػبػيهبليسادسكَستْبيآىخذاگبًِاسائًِجبؿذوِاياًذاصُ ثِ

وٌذ.ايدبةتَضيحيسادسيبدداؿتْبيآىخذاگبًِ
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ِهيلميتاّويت ثباػتبًذاسد،اطالػبتيدسايي. 29 ثدشتلدويوبتآىافـدبيػدذمؿَدود

ؿدَد.ؿدَد،هدؤثشٍالدغاتخبرهيهبليكَستْبيثشهجٌبيوِوٌٌذگبىدُاػتفبالتلبدي

آىهدَسدحدزف دسخدبفدسؿدشايطداسدوِثؼتگيللويٍهبّيتاًذاصُ ثِاّويت

ّن ًٍذاصُا،ّنالالميبخوغللنيهاّويتدسثبسُاتخبرتلوينؿَد.ثشايهيلضبٍت

اصدٍػبهد يىدياػت،هوىيثبؿشايطؿَد.هتٌبػتهياسصيبثييبالالملنلآىهبّيت

ِ،داساييْدبييهثدبلثبؿذ.ثشايوٌٌذُتؼييييبدؿذُ ِهبّيدتود داسًدذٍودبسوشدهـدبث

،الالم.ثبٍخَداييثبؿذتَخِ آًْبلبث تهتهاگشهجبل ؿَد،حتيهييىذيگشخوغ ثب

ؿَد.هياسائِخذاگبًِاػتيىذيگشهتفبٍت يبوبسوشدثبهبّيتاصلحبظوِذُػو

اّويت ثياطالػبتثِحؼبثذاسيدساػتبًذاسدّبيهٌذسجافـبيالضاهبتاخشايچٌبًچِ. 30

.ًيؼتآىسػبيتثِهٌدشؿَد،ًيبصي

رـتُبت

  اسوتاًذاسد حسواتذاس     هْواهش آًْوا عثوق     گش هْاهش ضَد هگش ايٌكِيكذي داساييْا ٍ تذّيْا ًثايذ تا . 31

 يا هجاص تاضذ.  الضاه   ديگش 

 :  هْاهش ضَد كِ  تايذ هٌْا صهاً   دسآهذ ٍ ّضيٌِ  اقالم . 32

 تاضذ، يا  يا هجاص كشدُ  هْاهش هضتَس سا الضاه   استاًذاسد حساتذاس   يك . الف

ِ     ٍ سٍيذادّا   اص هؼاهالت  كِ  ولياه غيشػ  ّا  دسآهذّا ٍ ّضيٌِ .   ب   حاغول   ٍاحوذ يوا هطوات

يكوذيگش   اسوتاًذاسد توا    ايي 27هفاد تٌذ   تايذ عثق  هثالغ   ًثاضذ. چٌيي  اّويت ضَد، تا ه 

 ضَد.  جوغ

،ضشٍسياّويت ثبّبيداساييْبٍثذّيْب،ٍدسآهذّبٍّضيٌِدٍگشٍُ ّشخذاگبًِگضاسؽ. 33

هؼدبهالتدسنتدَاىوبّؾهَختػَدٍصيبىيبكَستدستشاصًبهِتشالالم.تْباػت

ؿدَدهديوٌٌدذگبىاػتفبدُتَػطٍاحذتدبسيآتيًمذيخشيبًْبيٍاسصيبثيؿذُاًدبم



 1  شماره  حسابداري استاندارد

 ماليصورتهايارائهنحوه

 11 

ثبؿدذ.گدضاسؽيبسٍيذادهشثدَ هؼبهلِهحتَايوٌٌذُتْبتشهٌؼىغوِهَاسدي هگشدس

اسصؽوبّؾرخيشُلجي  اصهشثَ وبٌّذُاصوؼشالالمداساييْبپغييْبيؼٌيداساخبلق

ٍِاػدتْالنالَكَلهـىَنهطبلجبتهَادٍوبال،رخيشُهَخَديْبي داساييْدبياًجبؿدت

.هـَْد،تْبتشًيؼتثبثت

ٍاحذتددبسيتَاىوِاػتتهٌبػتٌْبصهبًيشداختٌيٍپدسيبفتٌيتْبتشدٍيبچٌذللن. 34

ِديگدشيٍالدضامپشداخدتيبػذمخبلقهجل ختپشداطشيك اصحؼبةتؼَيِثشاي ثد

تْبتشاػتلبًًَيٍخَدحكهؼتلضمتضوييثبؿذ.اييؿذُ،تضوييخبلقهجل پشداخت

ثشلدشاسثبؿدذ.تؼْدذّوچٌدبىدسايفدبيديگدشيبتَاًيًكَست دسحميچٌييٍايٌىِ

تؼْدذهلدضمايفدبيثٍِاحذتدبسيٍخَدداسدوِاهىبىهؼوَالًاييكَستايي غيش دس

يبثذ.دػتداساييآتيالتلبديهٌبفغثتَاًذثِآًىِؿَد،ثذٍى

يبدسيبفتياصايثِهبهٌلفبًِاسصؽثِتي،دسآهذػوليب3ؿوبسُاػتبًذاسدحؼبثذاسيطجك. 35

خدَدهؼدبهالتػبديفؼبليتْبي،دسسٍالٍاحذتدبسي ؿَد.ّشهيگيشياًذاصُدسيبفتٌي

هَلدذفؼبليتْبياًدبم،اهبثشايًيؼتسآهذػوليبتيهَلذددّذوِهيساًيضاًدبمديگشي

تْدبتشدسآهدذّبٍطشيدك اصهؼدبهالتگًَِ ايي.ًتبيحاػتضشٍسيآىدسآهذػوليبتي

ِهحتدَايتْبتشيبدؿدذُوِاييؿش ؿَد،ثِهياسائِآىثِهشثَ ّبيّضيٌِ ساهؼبهلد

: هثبلثشايوٌذ.هٌؼىغ

)هبًٌدذغيشخدبسيداساييْدبياصفدشٍؽحبكد غيشػوليبتيّبيدسآهذّبٍّضيٌِالف.

داسايدياصفدشٍؽػَايذحبك هجل هـَْد ،ثِثبثتگزاسيْبٍداساييْبيػشهبيِ

ؿَد.هيگضاسؽآىفشٍؽّبيٍّضيٌِدفتشياصوؼشهجل پغ

ٍدسيدبفتيثدبهجدبل ثبلدثؿدخقلشاسدادثبيهثِاػتشدادهشثَ لبث هخبسج.ة

د.ؿَهيگضاسؽخبلقكَست ،تْبتشٍثِساثطِدساييدسيبفتٌي
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ِاصهؼدبهالتگشٍّيحبك غيشػوليبتيّبي،دسآهذّبٍّضيٌِػالٍُ ثِ. 36 لجيد  )اصهـدبث

كَست هـَْد ثِثبثتداساييْبييبفشٍؽاسصياصتؼؼيشالالمحبك ػَدّبٍصيبًْبي

ِگًَِايييبٍلَعيت،هبّؿَد،اهباًذاصُهيگضاسؽخبلق ّدبهوىديدسآهذّبٍّضيٌد

ػٌَاى ثب6ؿوبسُاػتبًذاسدحؼبثذاسيآًْبطجكخذاگبًِافـبيثبؿذوِايگًَِ ثِاػت

يبثذ.ضشٍست ػولكشد هال   گضاسش

ايمقبيسٍاطالعبت

ِ   اقوالم   تايذ دس تشگيشًذُ  هال   غَسهْا  . 37 ِ    قثول   دٍسُ  ا  هاايسو ِ   هوَاسد   جوض دس   تاضوذ تو   كو

ِ   تاضذ. اعالػوات   كشدُ  سا هجاص يا الضاه   ديگش   ػول  ًحَُ  ًذاسد حساتذاس استا  يك   ا  هاايسو

 گشدد.   هلا   هشتَط  جاس   دٍسُ  هال   غَسهْا   دسك  جْت  تايذ افطا ضَد كِ  ها جاي   هطشيح 

هبليدٍسُثِ لج )ّبيدٍسُهبليدسكَستْبيؿذُاسائِتـشيحي،اطالػبتدسهَاسدي. 38

ِحمَليدػَاييه،خضئيبتًوًَِ.ثشاياػتًيضهشثَ خبسي ِود دستدبسيخآىًتيدد

افـدبخدبسي،دسدٍسُاػدتًـدذٍُفلد ح ٍتبوٌَىًجَدُهـخقلجليتشاصًبهِ

اًدبمٍالذاهبتلجليتشاصًبهِهَخَددستبسيخاثْبهبتثِهشثَ اطالػبتؿَد.اسائِهي

هفيدذهدبليكدَستْبيوٌٌدذگبىاػتفبدُآًْب،ثشاياثْبمسفغخْتخبسيدٍسُطيؿذُ

.اػت

  هٌظَس اعويٌاى ضَد، تِ ه   اغالح  هال   دس غَسهْا   اقالم  تٌذ  يا عثاِ  اسائِ  ًحَُ  كِ  دسهَاسد  . 39

ِ    تٌذ  تايذ هجذيذ عثاِ  ا  هاايسِ  ، هثالغ هال   غَسهْا   اقالم  هاايسِ  تاص قاتلي   ضَد هگوش ايٌكو

ُ  تايذ افطوا ضوَد    تٌذ  هجذيذ عثاِ  ٍ دليل  ، هثلغ هاّيت  ًثاضذ. ّوچٌيي  اهش هوكي  ايي   . ّشگوا

ٍ   تٌذ  هجذيذ عثاِ  ػذم  تايذ دليل  ضذ، ٍاحذ هجاس ًثا  ػول   ا  هاايسِ  هثالغ  تٌذ  هجذيذ عثاِ

 ضذ، افطا كٌذ. ايجاد ه   تٌذ  هجذيذ عثاِ  غَست دس  سا كِ  هغييشاه   هاّيت

ِاطالػبتثٌذيتدذيذطجمِاػتهوىيؿشايطدسثشخي. 40 ًجبؿدذ.ثدشايػولديايهمبيؼد

تدذيدذبؿذوِثؿذُگشدآٍسيايگًَِ ثِ لجلي)ّبيّبدسدٍسُدادُاػتهوىيًوًَِ

ؿدَد.،افـدبهديهشثدَ تؼذيالت،هبّيتؿشايطيچٌيي پزيشًجبؿذ.دساهىبىثٌذيطجمِ
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دسسٍيِ،چٌبًچِ ػولكشد هال   گضاسش ػٌَاى ثب6ؿوبسُاػتبًذاسدحؼبثذاسيالضاهبت طجك

خذيدذسٍيِثبيذثشهجٌبي لج )ّبيدٍسُايهمبيؼِگيشداسلبمكَستتغييشيحؼبثذاسي

هدذدؿَد.ِاسائ

سبختبريمحتًا

مقذمٍ

ديگدشٍثشخياػبػيهبليهـخلبًدسكَستْبياطالػبتاػتبًذاسد،ثشخياييثشاػبع. 41

ؿدَد.افـدبهديتَضديحييدبدسيبدداؿدتْبياػبػديهبليهَسددسكَستْبيحؼت

ٍاحدذيدهػَدٍصيبىكَستٍتشاصًبهِپيـٌْبديّبياػتبًذاسدًوًَِاييپيَػت دس

.اػدتؿذُلشاسداد،اسائِهَسداػتفبدُخبفثبؿشايطساهتٌبػتآىتَاىهيوِتدبسي

كدَستاسائِخْتّبييًوًَِثتشتيت2ٍ6ؿوبسُحؼبثذاسيدساػتبًذاسدّبيّوچٌيي

.اػتذُؿاسائِخبهغػَدٍصيبىًمذٍكَستٍخَُخشيبى

ِآىٍػديغهؼٌبيافـبثِاػتبًذاسدٍاطُدسايي. 42 ِثد ِودبسسفتد ِدسثشگيشًدذُود دساسائد

دسػبيشهمشسؿذُ.هَاسدافـبياػتتَضيحييبدسيبدداؿتْبياػبػيهبليكَستْبي

گيشد.هياػتبًذاسدّبكَستآىالضاهبتثشاػبعحؼبثذاسياػتبًذاسدّبي

مبليصًرتُبيتشخيص

ِ   دس يك  آى  ّوشاُ  كِ  اص سايش اعالػاه   ٍضَح تايذ تِ  هال   غَسهْا  . 43 ياتوذ   اًتطواس هو     هجوَػو

 ٍ هتوايض تاضذ.  هطخيع  قاتل

ٍدسخلَفوبسثشدداسدهبليهَسدكَستْبي تٌْبدسحؼبثذاسياػتبًذاسدّبيالضاهبت. 44

ِلجيد اصايدييدبگضاسؿدْبيييبػبيشهذاسنػبالًِدسگضاسؽوِػبيشاطالػبتي اسائد

ِاّويدتهَضَع،اييؿَد،وبسثشدًذاسد.ثٌبثشاييهي ثتَاًٌدذوٌٌدذگبىاػدتفبدُداسدود

تويدضؿدَدسااصػدبيشاطالػدبتهيتْيِحؼبثذاسياػتبًذاسدّبيثشهجٌبيوِاطالػبتي

دٌّذ.



 1  شماره  حسابداري استاندارد

 مالي  صورتهاي  ارائه  نحوه

 11

تايذ  صيش  ، اعالػات ػالٍُ ضَد. تِ  هطخع  ٍضَح تايذ تِ  هال   غَسهْا   اص اجضا   يك شّ . 45

، هكشاس  ضذُ  اسائِ  اعالػات  غحيح  دسك  تشا   لضٍم  ضَد ٍ دس غَست  دادُ  تاسص ًطاى  ا  گًَِ تِ

 : ضَد

 ،  آى  حاَق   ٍاحذ گضاسضگش ٍ ضكل  ًام . الف

 ، است  هجاس   ٍاحذّا   گشٍُ  تِ  يا هشتَط  ٍاحذ هجاس   يك  تِ  هشتَط  هال   غَسهْا   ايٌكِ . ب

 تاضذ،  داضتِ  هٌاسثت  هال   غَسهْا   تا اجضا   كِ  كذام ّش  هال   يا دٍسُ  هشاصًاهِ  هاسيخ .   

 ، ٍ  گضاسضگش   ٍاحذ پَل . د

 . هال   غَسهْا   سقاما  دس اسائِ  كاس سفتِ  تِ  دقت  سغح . ّ

ػتًَْبهختلشثشايٍػٌبٍييكفحبتثشايػٌبٍيياسائِطشيك هؼوَالًاص45ثٌذالضاهبت. 46

ؿَد.هيتأهييهبليكَستْبيكفحبتدستوبم

دسنلبثليدتسيدبليدبهيليدَىّدضاسسيدبلكدَست ثِاطالػبتهَاسد،اسائِدساغلت. 47

ِدلتػطحوِاػتلجَللبث اهشتبآًدبييدّذ.اييهيساافضايؾهبلييكَستْب اسائد

ًگشدد.هشثَ اطالػبتحزفافـبؿَدٍهٌدشثِاطالػبت

گسارشگريديرٌ

ٍاحذ   هِهشاصًا  هاسيخ  كِ  استثٌاي   ضَد. دس ضشايظ  اسائِ  عَس ساالًِ تِ  تايذ حذاقل  هال   غَسهْا  . 48

  ضَد، ٍاحذ هجواس   ه   اسائِ  هش اص يكسال كَهاُ  ا  دٍسُ  تشا   هال   كٌذ ٍ غَسهْا  هغييش ه   هجاس 

 : ، هَاسد صيش سا افطا كٌذ هال   غَسهْا   پَضص  هحت  صهاً   تش دٍسُ  تايذ ػالٍُ

 ، ٍ كوتش اص يكسال  دٍسُ  تكاس گشفتي  دليل .  الف

،  جاهغ  سَد ٍ صياى  ، غَست سَد ٍ صياى  غَست تِ  هشتَط  ا  هاايسِ  هثالغ  كِ  ٍاقؼيت  ايي .  ب

 . ًيست  هاايسِ  قاتل  هشتَط  هَضيح   ًاذ ٍ يادداضتْا   ٍجَُ  جشياى  غَست

بًدنعمًق بٍ

بساختيدد دستشاصًبهددِثؼددذاصتددبسيخهؼمددَليهددذتظددشفهددبليكددَستْبيچٌبًچددِ. 49

ثبيدذكدَستْبييبثذ.ٍاحذتددبسيهيوبّؾآىلشاسًگيشد،هفيذثَدىوٌٌذگبىاػتفبدُ
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هٌتـدشوٌدذ.ػدَاهليهشثَ ٍهمشساتهمشسدسلَاًييهْلتخَدساحذاوثشظشفهبلي

ِاصگضاسؿگشيخَدداسيثشايوبفي،دلي ٍاحذتدبسيػوليبتًظيشپيچيذگي هَلدغ ثد

ؿَد.ًويحؼَةه

زوبمٍترا

شًدميارائٍدرترازوبمٍكٍاطالعبتي

 : صيش تاضذ  اغل   اقالم  حاٍ   تايذ حذاقل  هشاصًاهِ . 50

 هطَْد،  ثاتت  داساييْا  . الف

 ًاهطَْد،  داساييْا  .  ب

 گزاسيْا، سشهايِ .    

 هَاد ٍ كاال،  هَجَد  . د

 ، اٍ اسٌاد دسيافتٌ ٍ سايش حساتْ  هجاس   حساتْا ٍ اسٌاد دسيافتٌ  . ّ

 ًاذ،   هَجَد  . ٍ

 ، ٍ سايش حساتْا ٍ اسٌاد پشداختٌ   هجاس   حساتْا ٍ اسٌاد پشداختٌ  . ص

 ، هاليات  رخيشُ .  ح

 ، كاسكٌاى  خذهت  پاياى  هضايا   رخيشُ .  ط

 ، تلٌذهذت  تذّيْا  .   

 ، ٍ اقليت  سْن .  ك

 ّا. ٍ اًذٍختِ  سشهايِ .  ل

ِ  حسواتذاس    سايش استاًذاسدّا   هَجة  تِ  است  ، هوكي50دس تٌذ   هَاسد هٌذس  تش  ػالٍُ . 51   ، اسائو

ٍاحوذ    هوال    ٍضوؼيت   اسائِ  تاضذ يا تشا   الضاه   دس هشاصًاهِ  ديگش   فشػ   ٍ جوؼْا   اغل   اقالم

 تاضذ.  داضتِ  ضشٍست  ًحَ هغلَب تِ  هجاس 

اصگشٍُآىتٌْبفْشػت50وٌذ.ثٌذًويساتؼيييالالمسائِايبؿى اػتبًذاسدتشتيتايي. 52

يىذيگشهتفبٍتٌدذ ثباياًذاصُ يبوبسوشدثِهبّيتلحبظثِوٌذوِهيسااسائِاكليمالال
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ِيبثذ.هيضشٍستآًْبدستشاصًبهِخذاگبًِاسائِوِ ايديدسپيَػدتهشثدَ ّدبيًوًَد

: ؿَدهيتؼذي يبدؿذُاكليالالمصيش.دسهَاسداػتؿذُسجاػتبًذاسدد

وٌذ،الضاهيسادستشاصًبهِللنيهخذاگبًِاسائِديگشياػتبًذاسدحؼبثذاسيّشگبُ.الف

ثِآىبًِخذاگاسائِثبؿذوِايگًَِ ثِللنيبوبسوشديه،هبّيتهجل وِيبصهبًي

ِاكدليالالمثِللنوٌذ،آىووهٍاحذتدبسيهبليٍضؼيتهطلَةاسائِ اضدبف

ؿَد،ٍهي

ٍهبّيدتٍاحدذتددبسيهبّيتثِثبتَخِاػتهوىيالالمدسجيبتشتيتؿشح.ة

هبليٍضؼيتوليدسنخْتالصماطالػبتٍسدىآهٌظَسفشاّن ٍثِآىهؼبهالت

ؿَد.تؼذي تدبسيٍاحذ

لجيد  اص،الالهديهثبلداسد.ثشايػبمخٌجِهبّيتلحبظث50ِدسثٌذهٌذسجاكليالالم. 53

 ٍتددبسيٍاحدذّبياصتشويدتًبؿديٍػشلفليوؼتهح اصػشلفلي )اػنػشلفلي

ِتَػؼِاصهخبسجًبؿيداساييْبي ِخذااػدتبًذاسدّبيدسود لدشاسثحدث هدَسدايگبًد

وشد.ثٌذيًبهـَْدطجمِداساييْبياكليللنتحتدستشاصًبهِتَاىاًذساهيگشفتِ

،50ذددسثٌذسجدشهَاسدهٌدثديگش،ػالٍُاكليالالمِدخذاگبًِاسائدثًِؼجتلضبٍت. 54

: هَاسدصيشاػتثشاسصيبثي هجتٌي

ِآًْبدساغلتًمذداساييْبٍاّويتٍخِثِتجذي بثليتٍلهبّيتالف. ِهَاسدثد اسائد

ٍٍغيشپدَليپَلي،داساييْبيتَػؼِاصهخبسجًبؿيٍداساييْبيػشلفليخذاگبًِ

ؿَد،هٌدشهيٍغيشخبسيخبسيداساييْبي

ِئِاساثِهثبلثشايوبسوشدداساييْبدسٍاحذتدبسي.ة ،ػوليدبتيداساييْدبيخذاگبًد

ؿَد،ًٍمذهٌدشهيٍٍخَُدسيبفتٌيهَادٍوبال،حؼبثْبيهَخَدي
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ِهثدبلثذّيْبثشايپشداختٍصهبًجٌذي،هبّيتهجبل .ج ِثد ِاسائد ثدذّيْبيخذاگبًد

ٌَاىػهَسدتحتهٌدشٍحؼتؿذُػَدتضوييٍثذٍىؿذُػَدتضوييهتضوي

ؿَد.هيثٌذيطجمِيبغيشخبسيخبسيثذّي

شًدافشبميتًضيحييبدريبدداشتُبيدرترازوبمٍكٍاطالعبتي

ِ   ٍاحوذ هجواس     تا ػوليات  هتٌاسة  سا كِ  اغل   اقالم  فشػ   تايذ عثاات  ٍاحذ هجاس  . 55   تٌوذ   عثاو

  فشػو    قلون  ، ّوش  لضٍم  افطا كٌذ. دس غَست  يح هَض  يا دس يادداضتْا   ، دس هشاصًاهِ است  ضذُ

اص ٍاحذ   / دسيافتٌ   تِ  پشداختٌ   ضَد ٍ هثالغ  تٌذ  عثاِ  هش  فشػ   اقالم  تِ  هاّيت  تايذ تشحسة

 افطا ضَد.  تايذ جذاگاًِ  ٍاتستِ  ٍ سايش اضخاظ  گشٍُ  هجاس   ، سايش ٍاحذّا  اغل   هجاس 

ٍوبسوشد،هبّيت،اًذاصُحؼبثذاسياػتبًذاسدّبيالضاهبتثِبدؿذُيفشػيطجمبتييتؼي. 56

،ػَاه الالمفشػيثٌذيطجمِهجٌبيثًِؼجتداسد.دساتخبرتلوينهَسدًظشثؼتگيالالم

ثدبالدالملنل ّشخلَف گيشد.هَاسدافـبدسلشاسهيًيضهَسداػتفبد54ُدسثٌذهٌذسج

: هثبل،ثشاياػتهتفبٍتديگش

11ؿدوبسُدساػتبًذاسدحؼدبثذاسيهٌذسجطجمبتهـَْدثشحؼتثبثتداساييْبيالف.

ؿَد.هيثٌذيطجمِ

،ػبيشحؼبثْبٍاػٌبدتدبسيحؼبثْبٍاػٌبددسيبفتٌيػشفللْبيثِدسيبفتٌيالالم.ة

ِاصػبيشاؿخبفٍطلتگشٍُاصاػضبي،طلتدسيبفتٌي تفىيدهٍغيدشٍُاثؼدت

ؿَد.هي

  هَجَد   حساتذاس ػٌَاى ثب8ؿوبسُاػتبًذاسدحؼبثذاسيهَادٍوبالطجكهَخَدي.ج

َاد ،ودباليػدبختدسخشيدبى،ودباليهَاداٍليِلجي  اصفشػيطجمبت،ثِكاال ٍ ه

ٍػدبيشساُ دس،هدَادٍودباليفدشٍؽثدشايؿذُخشيذاسي،وباليؿذُػبختِ

ؿَد.هيهَخَديْبتفىيه

ساٍػبيشالدالموبسوٌبىثبهضايبيرخبيشهشتجطؿَدوِهيتفىيهًحَي رخبيشثِ.د

دّذ.ًـبىطَسخذاگبًِ ،ثٍِاحذتدبسيثبػوليبتهتٌبػت
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ِهختلفًوبيبًگشطجمبتَدوِؿهيتفىيهايگًَِ ّبثٍِاًذٍختِػشهبيِ.ّ ػدشهبي

ّبثبؿذ.ٍاًذٍختِؿذُپشداخت

 : افطا كٌذ  هَضيح   يا دس يادداضتْا   تايذ هَاسد صيش سا دس هشاصًاهِ  ٍاحذ هجاس  . 57

 :  سْام  اص عثاات  يك ّش  تشا  .  الف

 ، هػَب  هؼذاد سْام . 1

 ، ضذُ  پشداخت  يِسشها  ٍ هيضاى  هٌتطش ضذُ  هؼذاد سْام . 2

 ، سْن ّش  اسو   اسصش . 3

 ، ٍ هشتَط  ، هضايا ٍ هحذٍديتْا  حاَ  . 4

 . است  ٍ ٍاتستِ  فشػ   هجاس   ٍاحذّا   دس هالكيت  كِ  ٍاحذ هجاس   سْام .  5

 ، آى  قاًًَ   اص ثثت  قثل  سشهايِ  افضايص  تاتت  دسيافت   هثالغ .  ب

 ،  سْام  غشف .   

 ّا، ٍ اص اًذٍختِ  يك ّش  ٍ هَضَع  هاّيت . د

 .   سَد سْام  تاتت  هال   دس غَسهْا   هٌظَس ضذُ  هثالغ . ّ

ُ   هطوكيل   سْاه   غيش اص ضشكت  ضكل   تِ  كِ  هجاس   ٍاحذّا    هؼوادل   اًوذ، تايوذ اعالػواه     ضوذ

، هضايا  ٍ حاَ   تَدُ  دٍسُ  ع   هالكاًِ  حاَ اص   عثاِ ّش  ًواياًگش هغييشات  سا كِ  هَاسد پيطگفتِ تا

 سا افطا كٌذ.  هالكاًِ  اص حاَ   عثاِ ّش  تِ  هٌضن  ٍ هحذٍديتْا 

سًديزيبنصًرت

شًدميارائٍسًديزيبندرصًرتكٍاطالعبتي

 : صيش تاضذ  اغل   اقالم  حاٍ   تايذ حذاقل  سَد ٍ صياى  غَست . 58

 ، ػولياه   دسآهذّا  .  الف

 ، ػولياه   ّا  ضيٌِّ .  ب

 ، ػولياه   سَد يا صياى .   

 ، هال   ّا  ّضيٌِ . د

 ، غيشػولياه   ّا  سايش دسآهذّا ٍ ّضيٌِ . ّ
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 هاليات، اص قثلهذاٍم  حال دسسَد يا صياى ػوليات  . ٍ

 تشدسآهذ،  هاليات . ص

 ،هذاٍم حال دسسَد يا صياى خالع ػوليات  . ح

 ،ضذُ هتَقفسَد يا صياى ػوليات  . ط

 ٍ ، اقليت  سْن .  

 . خالع  سَد يا صياى .  ك

ِ  حساتذاس   سايش استاًذاسدّا   هَجة  تِ  است  تش هَاسد تاال، هوكي  ػالٍُ ٍ   اغول    اقوالم   ، اسائو

ِ   تاضذ يا توشا    الضاه   سَد ٍ صياى  دس غَست  ديگش   فشػ   جوؼْا  ٍاحوذ    ػولكوشد هوال     اسائو

 تاضذ.  داضتِ  ٍستضش  ًحَ هغلَب تِ  هجاس 

ٍ،هخبطشُاصًظشثجبتٍاحذتدبسيهختلفٍسٍيذادّبيهؼبهالتاصفؼبليتْب،آثبسًبؿي. 59

ٍِافـبياػتهتفبٍتثيٌيپيؾلبثليت ٍدٍسُػولىدشدهدبليدسنػٌبكشػولىدشدثد

دسثشگيشًدذُحدذال بىػَدٍصيدكَستاػبعوٌذ.ثشاييهيووهآتيًتبيحاسصيبثي

ثيـدتشػٌبكدشتـدشيحًيبصثِدسكَستحبل.ثبايياػت58دسثٌذهٌذسجاكليالالم

الدالمتدَاىهديحؼدبثذاسيدسػبيشاػتبًذاسدّبيهٌذسجالضاهبتػولىشديبدسسػبيت

آًْبسااكدالحاسائِتيتٍتشالالميبؿشحاسائِػَدٍصيبىسادسكَستديگشياكلي

دٌّذُ تـىي هختلفٍوبسوشداخضاي،هبّيتهبًٌذاّويتهٌظَسػَاهلياييوشد.ثشاي

گيشد.ّبهذًظشلشاسهيدسآهذّبٍّضيٌِ

  ايي  اًجام  كِ  ٍ دس هَاسد خاظ  ّا دس ٍاحذ هجاس  كاسكشد ّضيٌِ  تايذ تشحسة  ػولياه   ّا  ّضيٌِ . 60

 ضَد.  هٌؼكس  سَد ٍ صياى  ٍ دس غَست  تٌذ  ّا، عثاِ ّضيٌِ  هاّيت  هفيذ ًثاضذ تشحسة اهش

ِػولىشدهبلياخضايوشدىهٌظَسثشخؼتِثِ. 61 ٍلبثليدتاصًظدشثجدبتاػدتهوىديود

د.ؿَهيتشتفىيهفشػيطجمبتثِػوليبتيّضيٌِثبؿذ،الالميىذيگشهتفبٍت ثبثيٌيپيؾ

ِ ٍدسهَاسدخدبفوبسوشدّضيٌِشاػبع)ث62دسثٌذهٌذسجطشيكثِاطالػبتايي ود

ِهبّيدت)ثشحؼت63دسثٌذهٌذسجطشيكيبهفيذًجبؿذثِػوليآىاًدبم ِّضيٌد  اسائد

ؿَد.هي
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ًبهيدذُفدشٍؽؿذُتوبمثْبيثؼضبًسٍؽوِّضيٌِوبسوشدثشهجٌبيثٌذيطجمِدسسٍؽ. 62

يدب،تَصيدغفدشٍؽؿدذُتوبماصثْبيثخـيػٌَاىوبسوشدثِّبثشحؼتؿَد،ّضيٌِهي

ّدبثشحؼدتّضيٌِثٌذيطجمِثبسٍؽدسهمبيؼِاسائًِحَُؿَد.اييهيثٌذيطجمِاداسي

دسايديدّدذ،لديىيسهيلشاوٌٌذگبىاػتفبدُسادسدػتشعتشيهشثَ ،اطالػبتهبّيت

ِهخبسجتخليقسٍؽ لضدبٍتًٍيبصهٌدذاػودبلتَاًدذاختيدبسيوبسوشدّدبهديثد

ثبؿذ.تَخْي لبث 

،)ًظيدشاػدتْالنهبّيدتثشحؼتّضيٌِ،الالمّضيٌِهبّيتثشاػبعثٌذيطجمِدسسٍؽ. 63

ٍدسكَستؿذُيىذيگشخوغ  ثببتدػتوضد،تجليغٍ،حمَقحو ،وشايِهَادهلشفي

ؿَد.هيهٌؼىغػَدٍصيبى

شًدافشبميتًضيحييبدريبدداشتُبيسًديزيبندرصًرتكٍاطالعبتي

  اضاف   كٌذ تايذ اعالػات  تٌذ  كاسكشد عثاِ  سا تش حسة  ػولياه   ّا  ّضيٌِ  كِ  ٍاحذ هجاس  ّش . 64

 ، افطا كٌذ.  پشسٌل   ّا  ٍ ّضيٌِ  استْالك  ّضيٌِ  ّا ضاهلِ ّضيٌ  هاّيت  سا دستاسُ

هفيدذآتديًمدذيخشيبًْدبيثيٌيّبدسپيؾّضيٌِّيتهبثِهشثَ اطالػبتاصآًدبوِ. 65

دٌّذُ تـىي ؿَد،الالماػتفبدُوبسوشدّضيٌِثشهجٌبيثٌذيطجمِاصسٍؽ،چٌبًچِاػت

ؿَد.ًيضافـبهيهبّيتؼتّبثشحّضيٌِ

حزفؿذُاػت.. 66-67

سرمبيٍصبحببنحقًقيتغييراتجبمعسًديزيبنصًرت

ػشهبيِكبحجبىحمَقٍتغييشاتخبهغػَدٍصيبىكَستاسائًِحَُ ثِهشثَ الضاهبت. 68

 ػولكوشد هوال     گوضاسش   ػٌدَاى بث6ؿوبسُدساػتبًذاسدحؼبثذاسيهشثَ ٍهَاسدافـبي

.اػتؿذُتـشيح
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وقذيجًٌجريبنصًرت

اػتبًذاسد دس،هشثَ ًمذٍهَاسدافـبيٍخَُخشيبىكَستاسائًِحَُ ثِهشثَ الضاهبت. 69

اػدتبًذاسد.طجدكاػدتؿذُتـشيحًاذ  ٍجَُ  جشياى  غَستػٌَاى ثب2ؿوبسُحؼبثذاسي

دسٍاحذتدبسيتَاىاسصيبثيساثشاي،هجٌبييًمذيخشيبًْبيثِهشثَ س،اطالػبتهزوَ

ِهيفشاّنًمذياصخشيبًْبيثْيٌِدساػتفبدًُمذًٍيبصٍاحذتدبسيايدبدٍخِ آٍسدود

.هفيذاػتهبليكَستْبيوٌٌذگبىاػتفبدُثشاي

تًضيحييبدداشتُبي

سبختبر

 : افطا ضَد  ٍاحذ هجاس   هَضيح   صيش تايذ دس يادداضتْا   اعالػات . 70

 ، است  ضذُ  هْيِ  حساتذاس   استاًذاسدّا   تشاسا   هال   غَسهْا   ايٌكِ  يحهػش .  الف

 ، اّويت تا  ٍ سٍيذادّا   هؼاهالت  دسخػَظ  ضذُ  اػوال  حساتذاس   ّا  سٍيِ .  ب

اص   ديگوش    ٍ دس تخص  ضذُ  الضاه   حساتذاس   استاًذاسدّا   ًْا عثقآ  افطا   كِ  هَاسد  .   

 ، ٍ است  ًطذُ  اسائِ  هال   غَسهْا 

  اسائِ  آًْا تشا   افطا   ، ليكي است  ًطذُ  اسائِ  اساس   هال   دس غَسهْا   كِ  هَاسد ديگش  . د

 داسد.  ضشٍست  هغلَب

سَد ٍ   ، غَست دس هشاصًاهِ  هٌذس   قلن ضَد. ّش  اسائِ  هٌظن  ًحَ  تايذ تِ  هَضيح   يادداضتْا  . 71

  هشتوَط   هَضويح    يادداضتْا   ًاذ تايذ تِ  ٍجَُ  جشياى  ٍ غَست  جاهغ  سَد ٍ صياى  ، غَست صياى

 ضَد.  دادُ  ػغف

دسؿذُهٌؼىغاصالالمثيـتشيٍخضئيبتتـشيحياطالػبتؿبه تَضيحييبدداؿتْبي. 72

ٍاحتودبليثدذّيْبيلجيد  اصديگشياطالػبتايٌىِضوياػتاػبػيهبليكَستْبي

ثشاػدبعؿذُيبتَكيِالضاهيهَاسدافـبييبدداؿتْبؿبه وٌذ.اييهيسااسائِتؼْذات

ِيبػبيشهَاسدافـبػتحؼبثذاسياػتبًذاسدّبي ِدػدتيبثيثدشايود ِثد لدَةهطاسائد

داسد.ضشٍست
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تددبسيٍاحدذّبيهدبليثبكدَستْبيآىٍهمبيؼِهبليكَستْبيدسنثِووهثشاي. 73

: ؿَدهياسائِصيشتشتيت ػوَهبًثِتَضيحيديگش،يبدداؿتْبي

،اػتؿذُتْيِحؼبثذاسياػتبًذاسدّبيطجكهبليكَستْبيايٌىِتلشيحالف.

،هَسداػتفبدُحؼبثذاسيّبيٍسٍيِگيشياًذاصُبيبهجبًيهجٌ.ة

ِاػبػديهدبليدسكدَستْبيؿذُاسائِالالمدسثبسُتىويلياطالػبت.ج تشتيدت ثد

دسآًْب،ٍؿذُاسائِاكليالالمتشتيت ٍثِهبليكَستْبي

: ػبيشهَاسدافـب،ؿبه .د

،ٍهبليٍػبيشاطالػبت،تؼْذاتلياحتوبثذّيْبي .1

.غيشهبلياطالػبت . 2

حسببذاريَبيرييٍافشبي

 : ضَد  هطشيح  هَضيح   يادداضتْا   حساتذاس   ّا  سٍيِ  اّن  هَاسد صيش تايذ دس تخص . 74

 ، ٍ هال   غَسهْا   دس هْيِ  هَسد استفادُ  گيش  اًذاصُ  هثٌا يا هثاً  .  الف

 .  هال   غَسهْا   هٌاسة  دسك  تشا   الصم  حساتذاس   ّا  سٍيِ  كليِ .  ب

اصهجٌبيب،آگبّيهبليكَستْبيدستْيِثىبسسفتِخبفحؼبثذاسيّبيثشسٍيِػالٍُ.75

اػتفبدُگيشياًذاصُهجبًي تْيِهَسد )ثْبياييدس اسصؽؿذُتوبمكَستْب  خبسييب

چٌبًچِاػتهْنوٌٌذگبىاػتفبدُثشاي تْيِ. يهثيؾهبليكَستْبيدس هجٌبياص

)ثشايثىبسگشفتِگيشياًذاصُ هـَْدثبثتاصداساييْبيثشخيوِهَاسدي دسهثبلؿَد

اسصيبثي هـخقهيتدذيذ ثذّيْبييدػتِآىوشدىؿَد  ٍ داساييْب اص يه ّشوِاص

وٌذ.هي،وفبيتاػتهَسدآًْبثىبسسفتِ دسگيشياًذاصُهجبًي

خْتوٌٌذگبىاػتفبدُثِآىآيبافـبيداسدوِاييثِ،ثؼتگيحؼبثذاسيسٍيِيهافـبي. 76

وودههدبليٍٍضدؼيتسٍيذادّبدسػولىشدهبليٍػبيشهؼبهالتاًؼىبعًحَُدسن
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ًظشلشاس آًْبساهذاسائٍِاحذتدبسياػتهوىيوِحؼبثذاسيّبييِوٌذيبخيش.سٍهي

: آًْبًيؼت،اهبهحذٍدثِاػتصيشهٌذسجدسهَاسددّذ،ؿبه 

،دسآهذػوليبتيؿٌبختالف.

،ٍٍاثؼتِفشػيتدبسيٍاحذّبي،ؿبه هبليكَستْبيتلفيكاكَل.ة

،تدبسيٍاحذّبيتشويت.ج

،خبفهـبسوتْبي.د

ًبهـَْد،هـَْدٍداساييْبيثبثتداساييْبي.ّ

،داساييؿذُتوبمثْبيػٌَاىثٍِػبيشهخبسجهبليتأهييهخبسجاحتؼبة.ٍ

،ثلٌذهذتپيوبًْبي.ص

،دساهالنگزاسيػشهبيِ.ح

گزاسيْب،ػشهبيِ. 

ّب،اخبسُ.ي

،ٍتَػؼِتحميكهخبسج.ن

هَادٍوبال،هَخَدي.ل

هبليبتْب،.م

رخبيش،.ى

،وبسوٌبىخذهتپبيبىهضايبي. ع

تؼؼيشاسص،ٍ.ع

.دٍلتثالػَمووىْبي.ف

ساهَضَػبتاصاييثؼيبسيحؼبثذاسيّبيسٍيِ،افـبيحؼبثذاسيػبيشاػتبًذاسدّبي

.اػتوشدُالضاهي

ثب ساثطِ دس لج )ّبيٍدٍسُخبسيدٍسُهبليدسكَستْبيؿذُهٌؼىغاگشهجبل حتي. 77

ِافـدبياػدتثبؿدذ،هوىديوبفيفبلذاّويتخبفحؼبثذاسيسٍيِيهاػوبل سٍيد
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ثب ساثطِ دسوِهَاسدي دساػتالصمثشخَداسثبؿذ.ّوچٌيياصاّويتهشثَ حؼبثذاسي

هفدبدثشاػبعليىيًـذُاسائِحؼبثذاسيدساػتبًذاسدّبيوبسخبكي،ساُهَضَعيه

هضثَسافـبؿَد.،سٍيِاػتؿذٍُثىبسگشفتِاًتخبةحؼبثذاسيسٍيِيه19ثٌذ

سبيرمًاردافشب

 : افطا كٌذ   هَضيح  تايذ هَاسد صيش سا ًيض دس يادداضتْا   ٍاحذ هجاس  . 78

ُ   هشكوض ثثوت    ٍ ًطواً    آى  فؼاليت  ، كطَس هحل ٍاحذ هجاس   حاَق   ٍ ضكل  اقاهتگاُ .  الف   ضوذ

 تاضذ(،  ثثت  اص كطَس هحل  هتفاٍت  چٌاًچِ  فؼاليت  اغل   هحل )يا

 ، آى  اغل   ٍ فؼاليتْا   ٍاحذ هجاس   ػوليات  اص هاّيت  ضشح  . ب

 ، ٍ گشٍُ  ًْاي   اغل   ٍ ٍاحذ هجاس   ل اغ  ٍاحذ هجاس   ًام .   

 . دٍسُ  هؼذاد آًْا ع   يا هياًگيي  دٍسُ  دس پاياى  هؼذاد كاسكٌاى . د

اجراتبريخ

ِ   هوال    غَسهْا   كليِ هَسد استاًذاسد دس  ايي  الضاهات . 79 ٍ  1/1/1380  آًْوا اص هواسيخ    هوال    دٍسُ  كو

 . شاستاالج  ضَد، الصم ه   ضشٍع  اص آى تؼذ

حسببذاريالملليبيهبباستبوذاردَبيمطببقت

ػٌدَاى ثدب1ؿدوبسُحؼبثذاسيالوللياػتبًذاسدثيياػتبًذاسد،هفبداييالضاهبتثباخشاي. 80

ؿَد.هيًيضسػبيتهال   غَسهْا   اسائِ  ًحَُ
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  پيوست

 سود و زيان  و صورت  از ساختار ترازنامه  اي نمونه

 
ِدساػتبًذاسدحؼبثذاسيهٌذسجالضاهبتاخشايثبًحَُآؿٌبييهٌظَس ثِپيَػتايي ؿدذُتْيد

ؿَد.ًوياصاػتبًذاسدهحؼَةٍثخـياػت

ٍكَستدستشاصًبهِاػتالصمساوِهَاسديٍحذال هبليكَستْبياػتبًذاسدحبضشاخضاي

ِاػدتودشدُساهـدخقديگشيالالمٌييافـبؿَدٍّوچػَدٍصيبى دساػدتهوىديود

ِتَضديحييبدسيبدداؿتْبيهشثَ اػبػيهبليكَستْبي ِپيَػدتؿدَد.ّدذفاسائد اسائد

ِاسائًِحَُ ثِهشثَ الضاهبتسػبيتاصچگًَگيّبييًوًَِ ػدَدٍصيدبىٍكدَستتشاصًبهد

ًمذٍهَاسدخدبفٍخَُخشيبى،كَستهغخبػَدٍصيبىكَست ثِ هشثَّبي.ًوًَِاػت

ٍثدشايلدضٍم.دسكدَستاػدتؿدذُاسائِهشثَ حؼبثذاسيدساػتبًذاسدّبيػولىشدهبلي

ِتشتيدتتدَاى،هديٍاحذتدبسي ّشخبفدسؿشايطاطالػبتهطلَةاسائِثِدػتيبثي ٍاسائد

ساتغييشداد.اكليمالالؿشح
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ومًوٍعبمسُبميشركت

ترازوبمٍ
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   : جبريبذَيُبي : جبريبيداراييُ
 .......... ..........تدبسيحؼبثْبٍاػٌبدپشداختٌي .......... .......... ًمذهَخَدي
 .......... ..........ػبيشحؼبثْبٍاػٌبدپشداختٌي .......... ..........هذتوَتبُگزاسيْبيػشهبيِ

 .......... ..........دسيبفتْبپيؾ .......... ..........تدبسيحؼبثْبٍاػٌبددسيبفتٌي
 .......... ..........هبليبترخيشُ .......... ..........ػبيشحؼبثْبٍاػٌبددسيبفتٌي

 .......... ..........پشداختٌيػَدػْبم .......... ..........هَادٍوبالهَخَدي
 .......... ..........دسيبفتيهبليتؼْيالت .......... ..........پشداختْبٍپيؾػفبسؿبت

.......... .......... .......... .......... 
ثشاي داساييْبيخبسيًگْذاسي ؿذُ

فشٍؽ


.......... .......... 
داساييْددبيغيشخددبسيثددب هددشتجطثددذّيْبي
ؿذُثشايفشٍؽ ًگْذاسي


.......... .......... 

 .......... ..........خبسيثذّيْبيخوغ .......... ..........خبسيداساييْبيخوغ
    : غيرجبريبذَيُبي  : غيرجبريداراييُبي

 .......... ..........ثلٌذهذتحؼبثْبٍاػٌبدپشداختٌي .......... .......... هـَْدثبثتداساييْبي
 .......... ..........ثلٌذهذتدسيبفتيهبليتؼْيالت .......... ..........ًبهـَْدداساييْبي
 .......... .......... .......... ..........ثلٌذهذتگزاسيْبيػشهبيِ

 .......... ..........وبسوٌبىخذهتپبيبىهضايبيرخيشُ .......... ..........ػبيشداساييْب
 .......... ..........غيشخبسيثذّيْبيخوغ  

    : سُبمصبحببنحقًق .......... ..........  غيرجبريداراييُبيجمع
 .......... .......... ؿذُپشداختتوبمسيبلي×××ػْن××)ػشهبيِ    

 .......... ..........لبًًَياًذٍختِ  
 .......... ..........ّبػبيشاًذٍختِ  
 .......... .......... اًجبؿتِػَد)صيبى  
 .......... ..........ػْبمكبحجبىحمَقخوغ  

 .......... ..........ػْبمكبحجبىثذّيْبٍحمَقخوغ.......... ..........داساييْبخوغ

است.مبليصًرتُبي...،جسءاليىفك ...تب درصفحبت...مىذرج ...تب تًضيحيشتُبييبددا



پيًست مبليصًرتُبيارائٍوحًٌ-3شمبرٌاستبوذاردحسببذاري
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ومًوٍعبمسُبميشركت

سًديزيبنصًرت

31×9اسفىذمب92ٌبٍمىتُيمبليسبلبراي


 31×3سبل 31×9سبليبدداشت

ريبلميليًنريبلميليًنريبلميليًن

........................خذهبتاصاسائِ/دسآهذحبك خبلقٍؽفش
: ؿَدوؼشهي

)............ )............ ؿذُاسائِ/خذهبتسفتِفشٍؽوباليؿذُتوبمثْبي
........................ًبخبلق ػَد)صيبى

: ؿَدوؼشهي
)............ )............ ٍػوَهي،اداسيشٍؽفّبيّضيٌِ
........................ػوليبتيّبيػبيشدسآهذّبٍّضيٌِخبلق
 ............( ............(

 ............ ............ ػوليبتيػَد)صيبى

: ؿَد)وؼش هياضبفِ
)............ )............ هبليّبيّضيٌِ
........................غيشػوليبتيّبيػبيشدسآهذّبٍّضيٌِخبلق
........................

 ............ ............هبليبتاص لج تذاٍمحبل دسػوليبت ػَد)صيبى

. )...........)............ هبليبتثشدسآهذ
 ............ ............تذاٍمحبل دسػَد)صيبى ػوليبت

........................هبليبتاص لج ؿذُ هتَلفػَد)صيبى ػوليبت
)............ )............ اثشهبليبتي

........................
........................ػَدخبلق

 ب سود )زيان( انباشتهگردش حسا
........................ػَدخبلق)صيبى 

............ ............ػَد)صيبى اًجبؿتِدساثتذايػبل
............ ............تؼذيالتػٌَاتي

........................ؿذُ تؼذي -ػَد)صيبى اًجبؿتِدساثتذايػبل
........................خليقػَدلبث ت

تخليقػَد:
)............ )............ اًذٍختِلبًًَي
)............ )............ ّبػبيشاًذٍختِ
)............ )............ ػَدػْبمپشداختٌي
 ............( ............(

........................پبيبىػبلػَد)صيبى اًجبؿتِدس

َاه   ٍ هؼذيالت  ( سال سَد )صياى  هحذٍد ِت  جاهغ  سَد ٍ صياى  اجضا   اص آًجا كِ   سَد ٍ صياى  ، غَست است  سٌ

 . است  ًطذُ  اساِئ  جاهغ

 .اػتيهبلكَستْبي...،خضءاليٌفه ...تب دسكفحبت...هٌذسج ...تب تَضيحييبدداؿتْبي



 

 

 


