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 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه”بهاستانداردبايدباتوجهاين
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  قابد    آيندده   خصدو   موجدود در   اطالعدات   ، تمام فياليت  تداوم  ارزيابي  براي  مديريت . 22

 .كند مي  را بررسي(  ترازنامه  از تاريخ  پس  ماه 12  حداق )  بيني پيش
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و   بند  هجديد طباه  ودم  بايد دليل  شد، واحد هجار نبا  ومل   ا  ماايسه  مبالغ  بند  هجديد طباه

 .شد، افاا كند ايجاد م   بند  هجديد طباه  صررت در  را كه  هغييراه   ماهيت

ساختارومحتوا

ماليصورتهايتشخيص

يابود   نتاوار مو   ا  مجمرووه   در يك  آن  همراه  كه  از ساير اطالواه   وضرح بايد به  مال   صررهاا  . 43

 .و متمايز باشد  هاخيص  قابل

بايد  زير  ، اطالوات والوه به. شرد  ماخص  وضرح بايد به  مال   صررهاا   از اجزا   يك هر . 45

، هكرار  شده  ارائه  اطالوات  صحيح  درك  برا   لزوم  شرد و در صررت  داده  بارز ناان  ا  گرنه به

 : شرد

 ،  آن  حارق   واحد گزارشگر و شكل  نام . الف

 ، است  هجار   واحدها   گروه  به  يا مربرط  واحد هجار   يك  به  مربرط  مال   صررهاا   اينكه . ب



 

 

 باشد،  داشته  مناسبت  مال   صررهاا   با اجزا   كه  كدام هر  مال   يا دوره  هرازنامه  هاريخ .   

 ، و  گزارشگر   واحد پرل . د

 . مال   صررهاا   ارقام  در ارائه  كار رفته  به  دقت  سطح . ه

ستونها   مختصر براي  و عناوين  صفحات  براي  عناوين  ارائه  طريق ميموالً از 45بند   الزامات . 46

 .شود مي  تأمين  مالي  صورتهاي  صفحات  در تمام

گزارشگريدوره

واحد   هرازنامه  هاريخ  كه  استثناي   در شرايط. شرد  ارائه  رر ساالنهط به  بايد حداقل  مال   صررهاا  . 48

  شرد، واحد هجوار   م   ارائه  هر از يكسال كرهاه  ا  دوره  برا   مال   كند و صررهاا  هغيير م   هجار 

 : ، مرارد زير را افاا كند مال   صررهاا   پرشش  هحت  زمان   بر دوره  بايد والوه

 ، و كمتر از يكسال  دوره  بكار گرفتن  لدلي .  الف

،  جامع  سرد و زيان  ، صررت سرد و زيان  صررت به  مربرط  ا  ماايسه  مبالغ  كه  واقعيت  اين .  ب

 . نيست  ماايسه  قابل  مربرط  هرضيح   ناد و يادداشتاا   وجره  جريان  صررت

بودنعموق به

ار اختيدد در  ترازنامدده  بيددد از تدداريخ  ميقددولي  تمددد  ظددرف  مددالي  صددورتهاي  چنانچدده . 49

 .يابد مي  كاهش  آن  ، مفيد بودنقرار نگيرد  كنندگان استفاده

ترازنامه

شودميارائهدرترازنامهكهاطالعاتي

 : زير باشد  اصل   اقالم  حاو   بايد حداقل  هرازنامه . 51

 ماارد،  ثابت  دارايياا  . الف

 ناماارد،  دارايياا  .  ب

 گذارياا، سرمايه .    

 مراد و كاال،  مرجرد  . د

 ، و ساير حسابااو اسناد دريافتن   هجار   حساباا و اسناد دريافتن  . ه

 ناد،   مرجرد  . و



 

 

 ، و ساير حساباا و اسناد پرداختن   هجار   حساباا و اسناد پرداختن  . ز

 ، ماليات  ذخيره .  ح

 ، كاركنان  خدمت  پايان  زايا م  ذخيره .  ط

 ، بلندمدت  بدهياا  .   

 ، و اقليت  سام .  ك

 .ها و اندوخته  سرمايه .  ل

  ، ارائوه  حسوابدار    ساير استانداردها   مرج   به  است  ، ممكن51در بند   بر مرارد مندر   والوه . 51

واحود    موال    وضوعيت   ارائه  اشد يا برا ب  الزام   در هرازنامه  ديگر   فرو   و جمعاا   اصل   اقالم

 .باشد  داشته  ضرورت  نحر مطلرب به  هجار 

شودافشاميتوضيحييادريادداشتهايدرترازنامهكهاطالعاتي

  بنود   طباوه   واحود هجوار     با ومليات  متناس   را كه  اصل   اقالم  فرو   بايد طباات  واحد هجار  . 55

  فروو    قلوم  ، هور  لزوم  در صررت. افاا كند  هرضيح   يا در يادداشتاا   رازنامه، در ه است  شده

از واحد   دريافتن /   به  پرداختن   شرد و مبالغ  بند  طباه  هر  فرو   اقالم  به  ماهيت  بايد برحس 

 .ردافاا ش  بايد جداگانه  وابسته  و ساير اشخاص  گروه  هجار   ، ساير واحدها  اصل   هجار 

 : افاا كند  هرضيح   يا در يادداشتاا   بايد مرارد زير را در هرازنامه  واحد هجار  . 57

 :  ساام  از طباات  يك هر  برا  .  الف

 ، مصرب  هعداد ساام . 1

   منتار شده  هعداد ساام . 2

 ، سام هر  اسم   ارزش . 3

 ، و مربرط  ، مزايا و محدوديتاا  حار  . 4

 ، آن  قانرن   از ثبت  قبل  سرمايه  افزايش  بابت  دريافت   مبالغ .  ب

 ،  ساام  صرف .   

 .ها از اندوخته  يك هر  و مرضرع  ماهيت . د

  سرد و زيان  صررت

شودميارائهسودوزياندرصورتكهاطالعاتي

 : زير باشد  اصل   اقالم  حاو   بايد حداقل  سرد و زيان  صررت . 58



 

 

 ، وملياه   درآمدها  .  الف

 ، وملياه   ها  هزينه .  ب

 ، وملياه   سرد يا زيان .   

 ، مال   ها  هزينه . د

 ، غيروملياه   ها  ساير درآمدها و هزينه . ه

 ماليات، از قبلهداوم  حال درسرد يا زيان ومليات  . و

 بردرآمد،  ماليات . ز

 ،هداوم حال درسرد يا زيان خالص ومليات  . ح

 ،شده مترقفسرد يا زيان ومليات  . ط

 و ، اقليت  سام .  

 . خالص  سرد يا زيان .  ك

  اين  انجام  كه  و در مرارد خاص  ها در واحد هجار  كاركرد هزينه  بايد برحس   وملياه   ها  هزينه . 61

 .شرد  منعكس  سرد و زيان  و در صررت  بند  ها، طباه هزينه  ماهيت  امر مفيد نباشد برحس 

  ناميدده   فدروش   شده  تمام  بهاي  بيضاً روش  كه  هزينه كاركرد  برمبناي  بندي طبقه  در روش . 62

يدا    ، توزيدع  فدروش   شدده  تمام  از بهاي  بخشي  عنوان  كاركرد به  ها برحسب شود، هزينه مي

  هدا برحسدب   هزينه  بندي طبقه  با روش  در مقايسه  ارائه  نحوه  اين. شود مي  بندي طبقه  اداري

  در ايدن   دهدد، لديكن   قرار مي  كنندگان استفاده  را در دسترس  تري مربوط  ، اطالعات ماهيت

  قضداوت   و نيازمندد اعمدال    تواندد اختيداري   كاركردهدا مدي    بده   مخارج  تخصيص  روش

 . باشد  توجهي  قاب 

،  نظيدر اسدتهالك  )  ماهيدت   برحسب  هزينه  ، اقالم هزينه  ماهيت  براساس  بندي طبقه  در روش . 63

  و در صورت  شده  يكديگر جمع با(  دستمزد، تبليغاتو   ، حقوق حم   ، كرايه مواد مصرفي

 .شود مي  منيكس  سود و زيان
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