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 های مالینحوه ارائه صورت
سایر یا مدیره هیئت با مالی هایصورت ارائه و تهیه مسئولیت 

 .است تجاری واحد کننده اداره ارکان
و سود صورت ترازنامه، دربرگیرنده مالی هایصورت مجموعه 

 و نقد وجوه جریان صورت جامع، زیان و سود صورت زیان،
 هایرویه اهم از ایخالصه شامل توضیحی، هاییادداشت

 .باشدمی حسابداری
مالی هایصورت در جداگانه طور به باید اهمیت با اقالم تمام 

 .شوند ارائه

 1استاندارد حسابداری شماره 
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 صورت جریان وجوه نقد
طبقه 5 قالب در نقد وجوه جریان صورت در نقدی هایجریان 

 سود و هاگذاریسرمایه بازده عملیاتی، هایفعالیت شامل
 هایفعالیت درآمد، بر مالیات مالی، تامین بابت پرداختی

 .شودمی ارائه مالی تامین هایفعالیت و گذاریسرمایه
سهام، سود با رابطه در پرداختی و دریافتی مبالغ یکلیه 

 سرفصل در مالی تامین کارمزد و سود و گذاریسرمایه درآمد
-طبقه مالی تامین بابت پرداختی سود و هاگذاریسرمایه بازده
 .شودمی بندی
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 صورت جریان وجوه نقد

 2استاندارد حسابداری شماره 

تحت درآمد بر مالیات با مرتبط نقدی هایجریان مجموع 
-می منعکس نقد وجوه جریان صورت در ایجداگانه سرفصل

 هایمالیات تکلیفی، هایمالیات شامل سرفصل این .گردد
 شده کسر مالیاتی هایالحسابعلی و فروش یا تولید مستقیم

 .نیست هاوضعیت صورت از
سرمایه واگذاری یا تحصیل شامل گذاریسرمایه هایفعالیت-

 مشهود ثابت هایدارایی مدت، بلند و مدت کوتاه هایگذاری
 تسهیالت وصول و پرداخت نیز و نامشهود هایدارایی و

 کارکنان از غیر تجاری واحد از مستقل اشخاص به اعطائی
 .باشدمی
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 صورت جریان وجوه نقد
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جریان صورت در باید عملیاتی استثنائی نقدی هایجریان 
 مورد در کافی افشای و یابد انعکاس جداگانه طور به نقد وجوه

 .گیرد صورت توضیحی هاییادداشت در هاآن ماهیت
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 عملیاتیدرآمد 
ارائه کاال، فروش از حاصل درآمد شناخت زمان استاندارد این 

  را سهام سود و امتیازها حق شده، تضمین سود خدمات،
 بحث استانداردها سایر در خاص، درآمدهای .کندمی تعیین

 .شودمی
دیگر، عبارت به .شودمی شناسایی کار انجام حین درآمد 

 درصد روش از استفاده با خدمات ارائه از حاصل درآمد معموال
 .شودمی شناسایی تکمیل

یا دریافتی ازای به ما منصفانه ارزش به عملیاتی درآمد  
 .شودمی گیریاندازه دریافتنی

نیست ثالث اشخاص طرف از نمایندگی به وصولی وجوه شامل. 
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های احتمالی و ذخایر، بدهی
 های احتمالیدارایی

 4استاندارد حسابداری شماره 

همچنین شود،نمی شناسایی ترازنامه در احتمالی هایبدهی 
 شود،نمی شناسایی مالی هایصورت در احتمالی هایدارایی

 هرگز که شود درآمدی شناخت به منجر است ممکن زیرا
 .نیابد تحقق

دخیره مبلغ است، اهمیت با پول زمانی ارزش اثر که زمانی 
  تسویه برای الزم انتظار مورد مخارج فعلی ارزش معادل باید

 .باشد تعهد
دادن نشان برای و بررسی مالی دوره هر پایان در باید ذخیره 

 منافع خروج هرگاه .شود تعدیل جاری برآورد بهترین
 باید ذخیره نباشد، محتمل دیگر تعهد، تسویه برای اقتصادی
 .شود داده برگشت

www.ATASHANI.ir



های احتمالی و ذخایر، بدهی
 های احتمالیدارایی

هایبدهی ذخایر، گزارشگری نحوه مورد در استاندارد این 
 است بدهی نوعی ذخیره، .است احتمالی هایدارایی و احتمالی

 قابل نسبتا ابهام با توأم آن مبلغ تعیین یا و تسویه زمان که
 .است توجه

فعلی تعهدات زیرا شود،می شناسایی بدهی عنوان به ذخایر  
 این تسویه برای اقتصادی منافع خروج ضرورت و است

 ذخیره کاال، تضمین ذخیره مانند .است محتمل تعهدات
 ذخیره و حقوقی دعاوی ذخیره زیست، محیط پاکسازی

 .خدمت پایان مزایای
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حسابداری رویدادهای بعد از 
 تاریخ ترازنامه

صورت تایید تاریخ و ترازنامه تاریخ بین که است رویدادهایی-
 .دهدمی رخ انتشار جهت مدیره هیئت توسط مالی های
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 گزارش عملکرد مالی
هایصورت اجزای از یکی عنوان به جامع زیان و سود صورت 

 شده شناسایی هایهزینه و درآمدها کل باید اساسی، مالی
  انتساب قابل که را نیافته تحقق و یافته تحقق از اعم دوره طی

 دهنده تشکیل اجزای تفکیک به است، سرمایه صاحبان به
 :دهد نشان هاآن

 زیان و سود صورت طبق دوره خالص زیان یا سود -الف

 تفکیک به شده شناسایی هایهزینه و درآمدها سایر -ب

 سنواتی تعدیالت -ج
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حسابداری مخارج تحقیق و 
 توسعه

از وسیعی طیف حاضر حال در توسعه و تحقیق اصطالح  
  تحقیق ،(ایپایه یا) محض تحقیق هایفعالیت شامل ها،فعالیت

 .گیردمی بر در را توسعه و کاربردی
هایدارایی و مشهود ثابت هایدارایی شده تمام بهای 

-فعالیت جهت الزم تسهیالت تامین منظور به که نامشهودی
 ساخته یا خریداری مالی دوره چند طی توسعه و تحقیق های
 عمر طول در و منظور ایسرمایه مخارج جزء باید شود،می

 .شود مستهلک ها،آن مفید
اغلب شودمی انجام توسعه و تحقیق با ارتباط در که مخارجی  

 .گرددمی منظور دوره یهزینه به
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 حسابداری موجودی مواد و کاال
در کاالی فروش، برای آماده کاالی شامل کاال و مواد موجودی 

 .باشدمی ملزومات و اولیه مواد ساخت، جریان
ارزش خالص و شده تمام بهای اقل به کاال و مواد موجودی 

 .شودمی گیریاندازه مشابه هایگروه یا اقالم تک تک فروش
موارد در بجز مالی تامین مخارج معموال .شودنمی فروش  

 و مواد موجودی شده تمام بهای از بخشی عنوانبه استثناء
 .شودنمی شناسایی کاال

روش از استفاده با باید کاال و مواد موجودی شده تمام بهای-
 میانگین یا وارده اولین از صادره اولین ویژه، شناسایی های

 .شود محاسبه موزون
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 حسابداری موجودی مواد و کاال
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بهای تعیین در وارده آخرین از صادره اولین روش از استفاده 
 .نیست مجاز شده تمام

باید مالیاتی مقاصد برای کاال و مواد موجودی گیریاندازه 
 .باشد مالی در استفاده مورد گیریاندازه مشابه

از دسته آن شده تمام بهای محاسبه برای هایصورت  
 باید دارند مشابه کاربرد و ماهیت که کاال و مواد هایموجودی

 .شود استفاده روش یک از
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 حسابداری موجودی مواد و کاال
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قیمت کاهش جزئی، یا کامل نابابی دیدگی، آسیب صورت در 
 ارزش کاهش محصول، تکمیل برای هاهزینه افزایش و فروش

 یا اقالم، تک تک برای ارزش، کاهش .باشدمی مجاز موجودی
 ناحیه یک در یا دارند مشابه کاربرد که هاییموجودی برای

 .شودمی انجام گروهی صورت به شوندمی بازاریابی و تولید
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 های بلند مدتحسابداری پیمان
شود ارزیابی ترازنامه تاریخ در باید پیمان هر. 
شودمی شناسایی کار پیشرفت با همزمان پیمان درآمد. 
زیان باید گردد زیان به منجر پیمان که رود انتظار هرگاه 

 .شود شناسایی دوره هزینه عنوان به بالفاصله مربوط

 9استاندارد حسابداری شماره 

www.ATASHANI.ir



های ثابت حسابداری دارایی
 مشهود

مشهود ثابت هایدارایی حسابداری در اصلی موضوعات 
 شناخت دفتری، مبلغ تعیین دارایی، شناخت زمان از عبارت
 کاهش موارد سایر حسابداری نحوه و مربوط استهالک هزینه

 .است دفتری مبلغ در
که شودمی اطالق مشهودی دارایی به مشهود ثابت دارایی  

 قرار استفاده مورد مالی یدوره یک از بیش رودمی انتظار
 خدمات، و کاالها عرضه یا تولید در استفاده منظور به و گیرد
 تجاری واحد توسط اداری مقاصد برای یا دیگران به اجاره

 .شودمی نگهداری
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های ثابت حسابداری دارایی
 مشهود

 11استاندارد حسابداری شماره 

قیمت از متشکل مشهود ثابت دارایی قلم یک شده تمام بهای 
 استرداد غیرقابل هایمالیات و گمرکی عوارض شامل خرید
 برای که است مستقیمی مرتبط مخارج هرگونه و خرید

 .شودمی تحمل برداریبهره قابل وضعیت به دارایی رساندن
 نصب، مخارج شامل مستقیم مرتبط مخارج از هایینمونه
 .باشدمی ثابت دارایی اولیه نقل و حمل و جابجایی سازی،پیاده

ثابت هایدارایی باید تجاری واحد دارایی، تحصیل از پس 
 کسر از پس شده تمام بهای یعنی دفتری مبلغ به را مشهود

 .کند ارائه ترازنامه در ارزش، کاهش ذخیره و انباشته استهالک
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های ثابت حسابداری دارایی
 مشهود
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با منظم فواصل در مشهود ثابت هایدارایی ارزیابی تجدید 
 از ناشی افزایش .شودمی انجام سال 5 الی 3 ثابت تناوب دوره

 در و منعکس جامع زیان و سود صورت در ارزیابی تجدید
 بخشی عنوان به ارزیابی تجدید مازاد سرفصل تحت ترازنامه

 .شودمی بندیطبقه سرمایه صاحبان حقوق از
مورد استهالک روش و مشهود ثابت دارایی قلم یک مفید عمر 

 صورت در و شود بررسی ادواری بطور باید آن برای استفاده
 برآوردهای و فعلی هایبینیپیش بین مالحظه قابل تفاوت
 الگوی در مالحظه قابل تغییر یا مفید، عمر خصوص در قبلی

 جهت مربوط، هایدارایی انتظار مورد اقتصادی منافع مصرف
 .یابد تغییر استهالک روش جدید، الگوی انعکاس
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های ثابت حسابداری دارایی
 مشهود

 11استاندارد حسابداری شماره 

هایهزینه شامل مشهود ثابت دارایی قلم یک یشده تمام بهای 
 .است مجدد استقرار یا جابجایی سازی،پیاده

یا محیطی زیست مقاصد برای که مشهودی ثابت هایدارایی چناچه 
 سایر  آتی اقتصادی منافع کسب برای شودمی تحصیل ایمنی

 شناسایی دارایی عنوان به باشد، ضروری تجاری واحد هایدارایی
 .شودمی

مستلزم است ممکن مشهود ثابت دارایی اقالم از برخی عمده اجزای 
 دارایی عنوان به مزبور اجزای .باشد منظم فواصل در جایگزینی

 مفید عمر با هادارایی آن مفید عمر زیرا گردد،می تلقی جداگانه
 اجزای جایگزینی هنگام همچنین .است متفاوت مربوط اصلی دارایی
 .شودمی حذف هاحساب از قبلی دارایی عمده،
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افشای اطالعات در خصوص 
 وابستهاشخاص 

مالی هایصورت در هم و تلفیقی مالی هایصورت در هم افشا 
 .است شده الزامی جداگانه

مالی وضعیت و عملکرد تواندمی وابسته اشخاص با روابط  
 .دهد قرار تاثیر تحت را تجاری واحد
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افشای اطالعات در خصوص 
 وابستهاشخاص 
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است زیر موارد جمله از وابسته اشخاص: 
غیرمستقیم یا مستقیم که تجاری واحدهای از دسته آن (الف 

 یا کنندمی کنترل را تجاری واحد واسطه، چند یا یک طریق از
 قرار مشترک کنترل تحت آن با یا شوندمی کنترل آن توسط
 .دارند

حد در) گزارشگر تجاری واحد در رای حق دارای افراد (ب 
 .هاآن نزدیک خویشان و (مالحظه قابل نفوذ یا کنترل

آن نزدیک خویشاوندان و مدیریت کادر ارشد مسئوالن (ج-
 .ها
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افشای اطالعات در خصوص 
 وابستهاشخاص 

 12استاندارد حسابداری شماره 

 
اشخاص مالکیت یا مدیریت تحت تجاری واحدهای (د 

 واحدها آن در افراد این نفوذ بطوریکه) ج یا ب بند در مذکور
 .(باشد مالحظه قابل

وابسته تجاری واحدهای (ه. www.ATASHANI.ir



 حسابداری مخارج تامین مالی
را مالی تامین مخارج حسابداری عمل نحوه استاندارد این 

 شده، تضمین سود شامل مالی تامین مخارج .کندمی تجویز
 مالی تامین بابت تجاری واحد که است مخارجی سایر و کارمزد
 .شودمی متحمل

دوره در مالی تامین مخارج معموال استاندارد این اساس بر  
 مخارج اینکه مگر شودمی شناسایی هزینه عنوان به وقوع
 واجد دارایی یک تحصیل به انتساب قابل مستقیما مالی تامین

  عنوان به مالی تامین مخارج صورت این در .باشد شرایط
 .شودمی محسوب دارایی شده تمام بهای از بخشی
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های جاری و نحوه ارائه دارایی
 های جاریبدهی

یا نقد شکل به که شودمی منظور جاری هایدارایی جزء اقالمی  
 چرخه طی یا یکسال ظرف رودمی انتظار یا است نقد معادل

 یا مصرف است، ترطوالنی کدام هر تجاری، واحد معمول عملیاتی
 آن شدن نقد که دیگری دارایی یا نقد وجه به یا شود، فروخته

 .شود تبدیل است یقین به قریب
بندیطبقه جاری غیر هایدارایی عنوان به باید هادارایی سایر 

 .شود
چرخه طی رودمی انتظار که است اقالمی شامل جاری هایبدهی 

 ترازنامه، تاریخ از یکسال طرف یا تجاری واحد معمول عملیاتی
 .شود تسویه است، ترطوالنی هرکدام

شود بندیطبقه جاری غیر هایبدهی عنوان به باید هابدهی سایر. 
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 هاگذاریحسابداری سرمایه
سپرده و مشارکت اوراق سهام، خرید تقدم حق سهام، اوراق 

 .است گذاریسرمایه از هایینمونه دارمدت
از آن، تحصیل مخارج گذاری،سرمایه یک شده تمام بهای 

 نیز را مالیات و عوارض و هاالزحمه حق کارگزار، کارمزد قبیل
 بر هاگذاریسرمایه پرتفوی شده تمام بهای .گیردمی بر در

 .شودمی تعیین آن هایگذاریسرمایه تک تک مبنای
دارایی عنوان به هرگاه بازار در المعاملهسریع گذاریسرمایه  

 ارزش روش دو از یکی به ترازنامه در باید شود نگهداری جاری
 منعکس فروش ارزش خالص و شده تمام بهای اقل یا بازار،
 .شود
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 هاگذاریحسابداری سرمایه

 15استاندارد حسابداری شماره 

طبقه جاری دارایی عنوان تحت که هاییگذاریسرمایه سایر-
 زیر روش دو از یکی به ترازنامه تاریخ در باید شود،می بندی

 :شود منعکس
 فروش ارزش خالص و شده تمام بهای اقل .الف

 فروش ارزش خالص .ب

طبقه غیرجاری دارایی عنوان تحت که هاییگذاریسرمایه-
 تمام بهای روش دو از یکی به ترازنامه در باید شودمی بندی
 یا ارزش، در دائمی کاهش ذخیره هرگونه کسر از پس شده
 جایگزین عمل نحوه یک عنوان به ارزیابی، تجدید مبلغ

 .شود منعکس
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 تسعیر ارز
تسعیر نرخ اساس بر باید اولیه شناخت زمان در ارزی معامله 

  ترازنامه تاریخ در .شود ثبت ریال به معامله انجام تاریخ در
 تاریخ در تسعیر نرخ از استفاده با پولی هایبدهی و هادارایی

 .شودمی تسعیر ترازنامه
حساب به دولتی هایشرکت در ارز تسعیر از ناشی هایتفاوت 

  در و منظور ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر اندوخته
   .شودمی بندیطبقه سرمایه صاحبان حقوق سرفصل

تغییر موجب فوق ترتیب به که تسعیری هایتفاوت خالص 
 و سود صورت در باید است، گردیده دوره طی تسعیر اندوخته

 .شود منعکس دوره جامع زیان
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 های نامشهودحسابداری دارایی
هایدارایی گیریاندازه و شناخت معیارهای استاندارد این 

 .کندمی ارائه را هاآن افشای الزامات و نامشهود

 17استاندارد حسابداری شماره 
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گذاری در  حسابداری سرمایه
 واحدهای تجاری وابسته

که پذیرسرمایه واحد یک از است عبارت وابسته تجاری واحد 
 واحد اما دارد، مالحظه قابل نفوذ آن در گذارسرمایه واحد

 .نیست گذارسرمایه واحد خاص مشارکت یا فرعی تجاری
گیری تصمیم در مشارکت از است عبارت مالحظه قابل نفوذ-

 ولی تجاری، واحد عملیاتی و مالی هایسیاست به مربوط های
 .مزبور هایسیاست کنترل حد در نه
از وابسته تجاری واحدهای در گذاریسرمایه حسابداری برای 

 .شودمی استفاده ویژه ارزش روش
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گذاری در  حسابداری سرمایه
 واحدهای تجاری وابسته
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تاریخی از را ویژه ارزش روش از استفاده باید گذارسرمایه واحد 
 :کند متوقف دهد،می روی زیر وضعیت دو از یکی که

 دست از را وابسته تجاری واحد بر مالحظه قابل نفوذ (الف
 .کند حفظ را خود گذاریسرمایه از بخشی یا تمام اما بدهد،

 بلند و شدید هایمحدودیت تحت وابسته تجاری واحد (ب
 واحد به وجوه انتقال در آن توانایی به که کند فعالیت مدتی

 .کند وارد لطمه عمده نحوی به گذار،سرمایه
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 هاحسابداری اجاره
در دهنده اجاره آن موجب به که است ایموافقتنامه اجاره 

  را دارایی از استفاده حق مشخصی، مبالغ یا مبلغ دریافت قبال
 .کندمی واگذار کننده اجاره به توافق مورد مدت برای

از ناشی مزایای و خطرات تمام تقریبا ایسرمایه یاجاره در  
 ها،اجاره سایر .شودمی منتقل کننده اجاره به دارایی مالکیت

 .شودمی تلقی عملیاتی یاجاره
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 هاحسابداری اجاره
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از جداگانه زمین ساختمان، و زمین یاجاره بندیطبقه هنگام 
 عنوان به معموال زمین اجاره .شودمی گرفته نظر در ساختمان

 پایان در اینکه مگر شود،می بندیطبقه عملیاتی یاجاره
 .شود منتقل کننده اجاره به آن مالکیت اجاره، مدت

به نسبت که شود شناسایی الگویی اساس بر باید مالی درآمد 
 اجاره با رابطه در دهنده اجاره خالص گذاریسرمایه مانده

 .کند ایجاد ثابتی ادواری بازده نرخ ای،سرمایه
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 هاحسابداری اجاره
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فروشنده یا کننده تولید توسط دارایی یک ایسرمایه اجاره 
 :شودمی زیر شرح به درآمد نوع دو ایجاد سبب

 قطعی فروش از ناشی زیان و سود معادل زیانی یا سود (الف
 منعکس که فروش معمول هایقیمت به اجاره مورد دارایی
 .است فروش عمده یا تجاری تخفیفات هرگونه کننده

 .اجاره دوره طول در مالی درآمد (ب
و فروخته را خود دارایی تجاری واحد است ممکن گاهی 

 اجاره و فروش معامالت آن به که کند اجاره را آن بالفاصله
 .شودمی گفته مجدد

 

www.ATASHANI.ir



 ایگزارشگری مالی میان دوره
مالی هایصورت مجموعه یک ای،دوره میان مالی گزارش 

  سال یک از ترکوتاه) میانی دوره یک برای فشرده یا کامل
 .است (مالی

ترازنامه، شامل ایدوره میان مالی گزارش اجزای حداقل 
 جریان صورت جامع، زیان و سود صورت زیان، و سود صورت

  .است مهم توضیحی هاییادداشت از ایگزیده و نقد وجوه
 فاصل حد) میانی دوره در تغییرات با ایدوره میان گزارش
 .دارد سروکار (ساالنه گزارشگری آخرین
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 ایگزارشگری مالی میان دوره
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موردی یا ایچرخه فصلی، صورت به که عملیاتی درآمدهای 
 صورت به که مخارجی نیز و گرددمی تحصیل مالی سال طی

 میانی دوره همان در باید شودمی واقع مالی سال طی نامنظم
 معیارهای که شود شناسایی هزینه یا درآمد عنوان به

 ساالنه، مالی هایصورت تهیه برای شده گرفته بکار شناخت
www.ATASHANI.ir .گردد احراز دوره آن در



 های خاصحسابداری مشارکت
مشترک، کنترل تحت عملیات شامل خاص هایمشارکت 

  تحت تجاری واحدهای و مشترک کنترل تحت هایدارایی
  به شریکی هیچ خاص هایمشارکت در .است مشترک کنترل
 یک اما کند، کنترل طرفهیک را هافعالیت تواندنمی تنهایی
  از و باشد خاص مشارکت مدیر یا مجری تواندمی خاص شریک

 .کند اداره را خاص مشارکت شرکا، جانب
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 های خاصحسابداری مشارکت
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یا هادارایی در خود سهم با رابطه در باید خاص شریک 
 خود، کنترل تحت هایدارایی مشترک، کنترل تحت عملیات

 از خود سهم و وی توسط شده تحمل هایهزینه و هابدهی
-صورت در را خاص مشارکت از حاصل خدمات یا کاال فروش

 .کند شناسایی خود مالی های
در مشترک، کنترل تحت تجاری واحدهای در خاص مشارکت 

 ویژه ارزش روش اساس بر باید خاص شریک مالی هایصورت
 .شود منعکس ناخالص
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وقتی کرم ابریشم زندگی را 
تمام شده می داند، شروع 

www.ATASHANI.ir .زندگی برای پروانه است




