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هدف استاندارد

یک ی عموممقاصدبامالی های صورتارائهمبنای تعییناستاندارد،این هدف (1

دوره های مالی صورتهایبامقایسهقابلیت ازاطمینان حصول منظوربهگزارشگر واحد

.استگزارشگرواحدهای سایرمالی صورتهای وواحدآن قبل 

 ارائهنحوهابمرتبطکلی مالحظات استاندارداین درهدف ،این بهدستیابی برای

درخصوصالزامات حداقل وآنهاساختاردربارهرهنمودهایی مالی ،صورتهای 

.است شدهارائهتعهدیبرمبنایشدهتهیهمالی صورتهای محتوای 

،رسایدرخاصرویدادهایسایرومعامالتافشایواندازه گیریشناسایی

.شدخواهدمطرحعمومیبخشحسابداریاستانداردهای
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دامنه کاربرد

که“ومی عممقاصدبامالی صورتهای ”کلیهمورد دربایداستاندارداین الزامات (2
می شود،رائهاوتهیهتعهدیبرمبنایعمومی،بخشحسابداری استانداردهای اساس بر

.شودگرفتهبکار

.نداردکاربردمیان دوره ایفشردهمالیاطالعاتبرایاستاندارداین(3

داگانه،جصورتبهگزارشگرواحدیکمالیصورتهایبرعالوهاستاندارداین(4
.داردکاربردنیزتلفیقیمالیصورتهایبرای

کهیواحدهایاستثنایبهعمومیبخشواحدهایکلیهمورددراستاندارداین(5
(انتفاعی)تجاریبخشحسابداریاستانداردهایبراساسآنهامالیصورتهایتهیه

یترعابهملزمدولتیشرکتهایاساساینبر.داردکاربرداست،مناسب تر
.هستند(انتفاعی)تجاریبخشحسابداریاستانداردهای
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ط در ناه فقاو)اساس آن معامالت و سایر رویدادهای ماالی در زماان وقاو  مبنایی است که بر

ی شاود و شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت م( نقدزمان دریافت یا پرداخت وجه

ی تعهادی شاامل عناصر قابل شناسایی برمبناا. مالی دوره  مربوط انعکاس می یابددر صورتهای

.داراییها، بدهیها، ارزش خالص، درآمدها و هزینه ها می باشند

یاا مناافع گزارشگر دارای خادمات باالقوه ومنبع تحت کنترلی است که برای واحد

.اقتصادی آتی باشد

:داصطالحات این استاندار

مبنای 
تعهدی

دارایی
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گزارشگرعبارت است از ارزش کل داراییها منهای ارزش کل بدهیهای واحد

باه ه منجاردو کاز افزایش در داراییها، کاهش در بدهیها، و یا ترکیبی از هرعبارت است

.افزایش ارزش خالص طی دوره می شود

ارزش 
:  خالص

درآمد

روج گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خ تعهد فعلی واحد: بدهی
.گزارشگر خواهد بودمنافع از واحد

باه ه منجردو کاز کاهش در داراییها، افزایش در بدهیها، یا ترکیبی از هرعبارت است

.کاهش ارزش خالص طی دوره می شود

هزینه
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اتتصمیمبربتواندکهاستاطالعاتی

مبنایبرکهاستفاده کنندگاناقتصادی

.ذاردگتأثیرمی شود،اتخاذمالیصورتهای

هبکهاستنسبیمفهومیکاهمیت،

تاطالعاتحریفیاحذفمیزانوماهیت

تگیبسمربوطشرایطدرقضاوتاساسبر

.دارد

اطالعات 
بااهمیت
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هدف صورت های مالی با مقاصد عمومی

ر وضاعیت هدف  صورتهای  مالی ، ارائه اطالعاتی   درباره وضعیت  مالی و تغییار د( 7

 کنندگان  در گزارشگر است  که بارای  طیفای  گساترده از اساتفادهواحدمالی یک

.  واقع شوداتخاذ تصمیمات  اقتصادی  و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مفید

:شوندبرای این منظور اطالعات زیر باید ارایه 
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و دسترس برای ارائه خدمات در دوره جااریانوا  و میزان منابع در
دوره های آتی و کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال؛

ه شااده طاای دوراز منااابع تحصاایلمیاازان، منشااا و نحااوه اسااتفاده
گزارشگری

ناابع شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین متمامبهای
آن؛

نحوه مصارف مناابع و انطباان آن باا بودجاه های
مصوب؛

جملااه خاادمات آتاای پیش بیناای شااده از
شده و مامتاطالعات راجع به پیش بینی بهای

.نیاز برای آنمیزان و منشا منابع مورد
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موارد افشاء( 8

بدهی هادارایی ها

ارزش خالص

هزینه هادرآمدها

سایر تغییرت در خالص ارزش
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باه یماالی می تواناد در دساتیابچه اطالعات مندرج در صاورتهایاگر ( 9

ام ایان مالی، مربوط تلقی شود اما احتمال تاأمین تمااهداف صورتهای

یرمالی جمله اطالعات غاطالعات مکمل، از. نظر می رسداهداف بعید به

هااای مااالی تصااویر جااامع تری از فعالیتمی توانااد همااراه بااا صااورتهای

.گزارشگر طی دوره ارائه نمایدواحد
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مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی

اه اجرایی مرباوط مالی با باالترین مقام دستگمسئولیت  تهیه و ارائه صورتهای( 10

.طرف او و مقام مالی قانونی مربوط استو یا مقام مجاز از

عهاده جموعه بارعنوان یک ممالی تلفیقی دولت بهمسئولیت تهیه صورتهای( 11

د رئای  مالی مذکور به تأییادارایی می باشد؛ صورتهایواقتصادیاموروزارت

.مجریه می رسدقوه
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اجزای صورت های مالی( 12

وضعیت مالی؛صورت.الف 

صورت تغییرات در وضعیت مالی؛.ب

گردش حساب تغییرات در ارزش خالص؛.پ

صورت مقایسه بودجه و عملکرد؛ و.ت

داری و یادداشتهای توضیحی که شامل خالصه ای از اهم رویه های حسااب.ث

.سایر یادداشتهای توضیحی است

های نقد در واحدهای گزارشگر مشامول اساتانداردارائه صورت جریان وجوه

.عمومی، اختیاری استحسابداری بخش
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ارائه مطلوب  و رعایت  استانداردهای  حسابداری  بخش عمومی

گزارشگر  احدمالی  باید وضعیت  مالی  و تغییرات در وضعیت مالی   وصورتهای  ( 13

  الزاماات  تقریباً در تمام  شرایط ، اعماال  مناساب. نحو مطلوب  ارائه کندرا به

  لازوم ، استانداردهای  حسابداری  همراه با افشای  اطالعات  اضافی  در صاورت

.نحو مطلوب  می شودمنجر به ارائه صورتهای  مالی  به

داری گزارشگر  که صورتهای  مالی  آن  طبا  اساتانداردهای  حساابواحدهر( 14

در . بخش عمومی  تهیاه و ارائاه می شاود، بایاد ایان  واقعیات  را افشاا کناد

ای  صورتهای  ماالی  نبایاد ذکار کارد کاه ایان  صاورتها طبا  اساتاندارده

رتهای  مزباور اینکه در تهیه صوحسابداری بخش عمومی  تهیه شده است ، مگر

.مفاد تمام  الزامات  مندرج  در استانداردهای  مربوط  رعایت  شده باشد

مالحظات کلی
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ارائه مطلوب ( 15
صورت های مالی

انتخاااب و بکااارگیری رویااه های حسااابداری مطاااب اسااتانداردهای(الااف
حسابداری بخش عمومی؛

مقایساه و اتکاا، قابالگونه ای که اطالعات، مربوط، قابال ارائه اطالعات به(ب
فهم باشد؛ وقابل
رمبناای صورت کافی نبودن اطالعاات ارائاه شاده بارائه اطالعات اضافی در(ج

ا ساایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای درک بهتار اثار معاامالت یا
.رویدادهای خاص

عمومی،نامناسب  استانداردهای  حسابداری بخش بکارگیری  (  16

.طری  افشا در یادداشتهای  توضیحی  جبران  نمی شوداز
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موارد افشا در صورت لزوم انحرراف از اسرتانداردهای ب ر  ( 17
عمومی
مالیتوضعیدرتغییراتومالی وضعیت مالی ،صورتهایکهمطلب این .الف

می کند؛منعک  مطلوب نحوبهراگزارشگرواحد
استانداردهای ابمطاب اهمیت باجنبه های تمام ازمالی صورتهای اینکهتصریح .ب 

استانداردیکالزامات ازانحراف استثنای بهمی باشد،عمومی بخشحسابداری
تدوینیتهکمازمجوزکسببامالیصورتهای مطلوب ارائهمنظوربهکهخاص 

است ؛گرفتهانجام دولتیحسابداریاستانداردهای
یوهششامل انحراف ماهیت است ،نشدهرعایت آن الزامات کهاستانداردی .پ

اندارد،استدرمقررشیوهکاربردچرااینکهاستاندارد،درمقررحسابداری 
وشده؛فتهگربکارحسابداری شیوهومی سازدگمراه کنندهرامالی صورتهای 

مورددوره های ازیک هردرمالیصورتهایاقالمبرانحراف مالی اثر.ت
.گزارش 
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عنواناستانداردموردبحث،ماهیتالزامودلیلنتیجهگیریمدیریت؛و)الف

ید ازصورتعددمرعایدتالزامداتمزبدوردر صدو هدرتعدیالتیکهدر(ب

گددزارضوددرورتیدد ازدورههددایمددوردمددالیبددرایهددراقددالمصددورت ای

.مییافت

هدددفازالددزامموددررواین ددهرددرادرددرای  ددا مددوردن ددر،هدددف.الف

.مزبورنامربو یادستنیافتنیاست

امگزارگربارای سایرواحدهایگزاردگرکدهالدزتفاوترای واحد.ب

.موردن ررارعایتمیکنند
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گزارددگربایدددصددورت ایواحددد( 20

مدددالی دددودرابرمبندددایتع ددددی

.ت یهکند

مبنددددایتع دددددی،معددددامالتودر( 21

سایررویدادهایمدالیدرزمدان

ندرزمددددانوقددددو و نددددهصددددرفا

دریافدددتیددداردا دددتوجدددهنودددد

ناسدداییودراسددنادومدددار 

حسدددابداریبدددتمیدددودودر

صددددددورت ایمددددددالیدورههددددددای

.مربو انع اسمییابد

ارائددهو بوهبندددیاقددالمدرنحددوه( 22

صددورت ایمددالیازیدد دورهبدده

دورهبعددددنبایددددتنییدددرکنددددمگدددر

:مواردیکهدر

عمددهدرماهیدتعمایداتتنییدری( الف

گزارددگریدداتجدیدددن ددردرواحددد

نحوهارائهصورت ایمدالیحداکی

ازایددنبادددکددهتنییددرمزبددوربدده

ارائددهمناسددبترمعددامالتیدداسددایر

رویدادهامنجرود؛یا

درنحددوهارائدده،بددهموجددبتنییددری( ب

یددد اسدددتانداردحسدددابداریب دددض

.عمومیالزامیود
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اهمیت و تجمیع

.  دورجداگاندهدرصدورت ایمدالیارائدهدوداهمیتبایدبدهاقالمباتمام( 23

مبالغکماهمیتبایدبامبالغدارایماهیتیاکارکردمدابهجمد دودو

.نیازیبهارائهجداگانهآن انیست

صورت ایمالیحاصلردازضتعدادزیادیمعاماهورویداداسدتکدهبدا( 24

اسداسماهیدتیداکدارکرد، بوهبنددیتجمی آن ادرگروه ایم تافبدر

دددهایکددهتدد یلدهندددهارائددها العدداتتا ددی و بوهبندددی. میددود

اقالماصدایمنددر درصدورت ایمدالیاساسدییدایاددادت ایتوودیحی

ادمرنانردهید ق. است،آ رینمرحاهازفرایندتجمید و بوهبنددیاسدت

اهمیددتنباددد،درصددورت ایمددالیاساسددییددادرتن دداییبددااصددایبدده

ادماهمیدتید ق. یاددات ایتوویحی،بااقالماصایدیگرجمد میدود

اندازهاینبادکهارائهجداگانهآنرادرصورت ایمالیمم ناستبه

اساسدددیتوجیدددهکندددد،امددداافدددایجداگاندددهآندریاددادددت ایتوودددیحی

.وروریباد

رنانرهاجرایالزاماتافدایمنددر دراسدتانداردهایحسدابداریب دض( 25

بددهارائددها العدداتبیاهمیددتددود،نیددازیبددهرعایددتآنعمددومیمنجددر

.نیست
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تهاتـر

هدمت داتردودمگدراین دهدارایی ا،بدهی ا،درآمدهاوهزینههانبایددبدا.26

ت دداترآن ددا بددااسددتانداردحسددابداریب ددضعمددومیدیگددریالزامددییددا

.مجازدهباد

اهمیدددت،گدددزارضجداگاندددهدارایی دددا،بددددهی ا،درآمددددهاوهزیندددههایبدددا.27

درووعیتمالییاصورتتنییدراتصورتت اتراقالمدر. وروریاست

ووددعیتمددالیموجددبکدداهضتددواندر معددامالتانجددامدددهوارزیددابی

گدرگزاردگرتوسد اسدتفادهکنندگانمیدودمجریان اینودیآتیواحد

مددواردیکددهت دداتر،منع سکنندددهمحتددوایمعاماددهیددارویدددادمربددو در

گددزارض ددال دارایی ددایعنددیدارایی دداددسازکسددراقددالمکاهنددده. باددد

قبیددلی یددرهکدداهضارزضموجودی ددایمددوادوکددا ،ی یددرهمربددو ،از

م البداتم و الوصددولواسدت ال انباددتهدارایی دایابددتمدد ود،

.ت اترمحسوبنمیود
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اطالعات مقایسه ای

مددالیبایددددربرگیرندددهاقددالمموایسددهایدورهقبددلبادددبددهجددزصددورت ای28)

استانداردحسدابداریب دضعمدومینحدوهعمدلدیگدریمواردیکهی در

ا العدداتموایسددهایتددریحیتدداجدداییبایددد. رامجددازیدداالزامددیکددردهباددد

. افاودکهج تدر صورت ایمالیدورهجاریمربو تاویگردد

قبدل( هدای)،ا العاتتریحیارائهدهدرصورت ایمالیدورهدرمواردی( 29

ارائددها العدداتمربددو بددهاب امددات. بددهدورهمددالیجددارینیددزمربددو اسددت

موجوددرتاریخترازنامهقبایواقداماتانجامدده دیدورهجداریج دت

.رف اب امآن ا،برایاستفادهکنندگانصورت ایمالیمفیداست
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کددهنحددوهارائددهیددا بوهبندددیاقددالمدردرمددواردی( 30

انمن دورا میندصورت ایمالیتنییرمیکند،بده

ازقابایددتموایسددهاقددالمصددورت ایمددالی،مبددالغ

 دهموایسهایبایدتجدیدد بوهبنددیدودمگدراین

همرنددینماهیددت،مباددغو. ایددنامددرمم ددننباددد

جدیددهرگداهت. دلیلتجدید بوهبندیبایدافاود

 بوهبنددددددیمبدددددالغموایسدددددهایعمادددددینبادددددد،

وگزارگربایددلیدلعددمتجدیدد بوهبنددیواحد

ندیصورتتجدید بوهبماهیتتنییراتیراکهدر

.ایجادمید،افاکند

بر دددیدددرای مم دددناسدددتتجدیدددد بوهبنددددیدر( 31

بدددراینمونددده. ا العددداتموایسدددهایعمادددینبادددد

گوندهایقبایبه( های)مم ناستدادههادردوره

گدددددردآوریددددددهباددددددکدددددهتجدیدددددد بوهبنددددددی

رنددددینددددرای ی،ماهیددددتدر. ام انددددییرنباددددد

. تعدیالتمربو افامیود
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وودددواازسدددایرمدددالیبایددددبدددهصدددورت ای( 34

ا العددداتیکدددههمدددراهآندریددد مجموعددده

.دت ی ومتمایزباانتارمییابدقابل

اسددددتانداردهایحسددددابداریب دددددضالزامددددات( 35

موردصورت ایمالیکاربردعمومیتن ادر

داردودر صدددو سدددایرا العددداتیکدددهدر

یگزارضسا نهیاسایرمدار یاگزار ای

. ازایدددنقبیدددلارائدددهمیدددود،کددداربردنددددارد

بنددددابراین،ایددددنمووددددو اهمیددددتداردکدددده

رمبندایاستفادهکنندگانبتوانندا العاتیکدهب

استانداردهایحسابداریب ضعمدومیت یده

.میودراازسایرا العاتتمیزدهند

ساختار و محتوا

تشخیص صورت های مالی 
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عالوه،ا العاتزیدربه. وووام  ودی ازاجزایصورت ایمالیبایدبههر( 36

گونهایبارزناندادهدودودرصدورتلدزومبدرایدر صدحیالا العداتارائدهبایدبه

:ده،ت رارود

گزارگر؛نامواحد(  الف

گزارددگریددامتعاددابددهگددروهواحدددهایاین ددهصددورت ایمددالیمتعاددابددهیدد واحددد(   ب

گزارگراست؛

مالی؛تناسباجزایصورت ایگزارض،بهتاریخگزارگرییادورهمالیمورد(   پ

واحدولگزارگری؛و(   ت

.س الدقتب اررفتهدرارائهارقامصورت ایمالی(   ث

حسدبهدزار یدامیایدون قابایدتدراغابموارد،ارائدها العداتواحدددولیبدر( 37

اینامرتداآنجداییقابدلقبدولاسدتکدهسد الدقدت. در صورت ایمالیراافزایضمیدهد

.ارائها العاتافاودومنجربهحیفا العاتمربو نگردد
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درددرای اسددتناییکدده.  ددورسددا نهارائددهددودمددالیبایدددحددداقلبددهصددورت ای( 38
گزارددگرتنییددرمیکندددوصددورت ایمددالیبددرایمددالیواحدددووددعیتتدداریخصددورت

رهگزارگربایدعالوهبدردوسالارائهمیود،واحددورهایکمتریابیترازی 
:زمانیتحتوضصورت ایمالی،مواردزیرراافاکند

سال؛وب ارگرفتندورهکمتریابیترازی دلیل( الف

ی،صدورتتنییدراتدروودعیتمدالواقعیتکهمبالغموایسهایمربو بهاین( ب

لحسابتنییراتدرارزض ال ویاددات ایتوویحیمربو ،قابگردض

.نیستموایسه

خواحدددگزارددگرماددزمبددهتنییددرتدداریاسددتیدد ددرای اسددتنایی،مم ددندر( 39

یبدارهبیتررر دهگزاردگرقبیلت بیاهرد یایازگزارگری ودبه

کددردناسددتفادهکنندگانازعدددمحالددت،آگدداهایددندر. رر ددهبودجهبندددی،باددد

جدداریودورهگیددتهودلیددلتنییددردربددهدورهموایسددهییریمبددالغمربددو 

.تاریخگزارگری،حائزاهمیتمیباد
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ووعیتمالیصورت ایمالی رفمدتمعوولیبعدازتاریخصورترنانره( 40

. ا تیددددداراسدددددتفادهکنندگانقدددددرارنگیدددددرد،سدددددودمندیآنکددددداهضمییابدددددددر

گزارددگربایدددصددورت ایمددالی ددودراحددداکر ددرفم اددتموددرردرواحددد

عددددواماین یددددریریدددددگیعمایددددات. قددددوانینوموددددرراتمربددددو منتددددرکنددددد

موقد محسدوبگزارگر،دلیلکدافیبدرای دودداریازگزاردگریبدهواحد

.نمیود
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صورت وضعیت مالی

تمایز بین جاری و غیرجاری

واحدگزارگربایددارایی ایجاریوغیرجداری،وبددهی ایجداریوغیرجداریراهر( 41

وودعیتمدالیارائدهکندد،صدورت بوداتجداگاندهدرمدتنصدورتبده52تدا47 بابنددهای

. دددکددهارائددها العدداتبرمبندداینودددوندگی،قابددلات دداترومربددو تربااسددتنایزمددانیبدده

ارائدهکهایناسدتنامصدداددارد،کایدهدارایی داوبددهی ابایددبدهترتیدبنوددوندگیزمانی

.وند

یدد ازرودد ایارائدده،سرفصددلدارایی دداوبدددهی ادربردارندددهصددورتددییرضهددردر( 42

( ب)ازتداریخگزاردگریو یدوازدهماهیاکمترس( الف)اقالمیاستکهانت ارمیرود

دوجددودواحددایددنبددا. ازتدداریخگزارددگریبازیافددتیدداتسددویهددودازدوازدهمدداهددسبیددتر

افتازتاریخگزارگریبازیازدوازدهماهسگزارگربایداقالمیکهانت ارمیرودبیض

.یاتسویهود،راافاکند
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،تد ی باددواحددگزاردگربدهرودنیقابدلمواقعیکدهرر دهعمایداتیید در( 43

ووددعیت بوهبنددیجداگاندهدارایی دداوبددهی ایجداریوغیرجدداریدرمدتنصدورت

 ریداتمدایزبدین دال دارایی داییاینامراز. مالیا العاتسودمندیارائهمیکند

استفادهقرارمیگیردو ال دارایی اییکدهدرعمایداتکهدرعمایاتمستمرمورد

بددرایددن، بوهبندددیعددالوه. باندمدددتواحدددگزارددگرب ددارمددیرود،صددورتمیگیددرد

یمیکوردارایی اییکهانت ارمیروددررر هعمایاتیجاریتحوایابنددوبددهی ای

.کهدرهمیندورهسررسیدوند،رانیزارائهمیکند

عمایاتیبهزمانصرفدهبرایتبدیلورودی ایامناب به روجی داا دالدرر ه( 44

برایمال،دولت امناب رابهواحدهایب ضعمومیانتوالمیدهندتاآن دا. میود

ی،بتوانندآنمناب رابدهکا هداو ددماتیدا روجیهداتبددیلکننددتدانتدای اقتصداد

عمایداتیمعمدولدرمواقعیکدهرر ده. ن ردولتتحوایابدسیاسیواجتماعیمورد

آنت ی نیست،فدر بدرایدناسدتکده دولرونیقابلواحدگزارگربهی 

.ماهباددوازده
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اموردبر یواحدهاازقبیلمؤسساتمالیواعتباری، بوهبندیدارایی در( 45

روکنندددها العدداتیاسددتکددهقابددلات دداتددوندگی،ارائددهترتیددبنودددوبدددهی ابدده

عمایداتیحسدبجداریوغیرجداریاسدت؛زیدرارر دهمربو ترازارائهآن دابدر

.ت ی نیسترونیقابلاینواحدهابه

...( قبیدلمدالی، ددماتیواز)گزاردگرعمایداتمتندوعیكهواحددصورتيدر( 46

یبترتداتهباد،برای بوهبندیدارایی اوبدهی ابهجاریوغیرجارییابه

.نودوندگی،اهمیتعمایاترادرن رمیگیرد

30/61



دارایی های جاریاحراز شرایط ( 47

ینودتبدیلدودیدابدراعمایاتیمعمولواحدگزارگربهوجهانت ارروددررر ه( الف

فروضیامصرفدراینرر هنگ داریود؛

نبه( ب من وردادوستدنگ داریود؛اساسا

نودتبدیلود؛یاازتاریخگزارگریبهوجهانت اررود یدوازدهماهس( پ

ازتدداریخگزارددگری،مدداهددسازآن،حددداقلبددهمدددتدوازدهوجددهنودددیکددهاسددتفاده( ت

.محدودندهباد

ایددناسددتانداردوااهدارایی ددایغیرجدداریدربردارندددهدارایی ددایمدد ود،نامدد ودودر( 48

نددازعنداوینجدایگزینرامند نمیکاسدتانداردمزبدوراسدتفاده. مالیبداماهیدتباندمددتاسدت

.براین همعنیآنواوالبادمرو 
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بدهی های جاریاحراز شرایط ( 49

عمایاتیمعمولانت ارروددررر ه( الف

واحدگزارگرتسویهود؛

ازتددددددداریخمددددددداهدددددددس دددددددیدوازده( ب

گزارگریتسویهود؛یا

گزارددگرحددابددیقیدددوددر یواحددد( پ

یبرایبهتعویااندا تنتسدویهبددهی د

ازتدددددددداریخمدددددددداهددددددددسحددددددددداقلدوازده

.گزارگرینداتهباد
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ه برخییی از بییدهیهای جییاری مااایید مطالبییات سارساییان و سییایر هزیاییه های عم یییاتی تحقیی  یا تیی( 50

پرداخییت اشییدهش بخشییی از سییرمایه در دییردف مییورد اسییتماده در عرخییه عم یییاتی معمییو  واحیید 

عاییین امالمییی بییه عاییوان بییدهی جییاری طبقه باییدی می شییود حتییی ادییر بیییف از. دزارشیی ر هسییتاد

بییرای طبقه باییدی داراییهییا و بییدهیهای واحیید. دوازده  مییاه پیی  از تییاریش دزارشیی ری تسییویه شییود

.دزارش ر از یک عرخه عم یاتی معمو  یکسان استماده می شود

بدهیهای جاری در عرخه عم یاتی معمو  تسویه امی شودش امیا طیی دوازده  میاه پی  از سایر ( 51

اری از جم ه این بدهیها می توان به حصه ج. تاریش دزارش ریش سررسید تسویه آاها  را می رسد

ه بدهیهایی سه بخشی از سرمایه در دیردف میورد اسیتماده در عرخی. بدهیهای ب ادمدت اشاره سرد

ید عم یاتی معمو  واحد دزارشی ر ایسیتاد و طیی دوازده  میاه پی  از تیاریش دزارشی ری سررسی

.امی شوادش بدهی جاری محسوب امی درداد
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عندددوانبددددهیجددداریگزاردددگربددددهی ای دددودراهنگدددامیبدددهواحدددد( 52

ازتدداریخمدداهددس بوهبندددیمیکندددکددهسررسددیدتسددویهآن ددادوازده

:گزارگریبادحتیاگر

ماهباد؛واولیهبرایدورهای و نیترازدوازدهرای ( الف

تددیمینمددالیمجددددیددازمانبندددیمجددددردا ت ددابرمبنددایقددرارداد( ب

الیمدازانتارصورت ایگزارگریوقبلازتاریخباندمدت،س

.ت میلدهباد
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امالم اص ی صورت وضعیت مالی( 53

دارایی ایابتم ود؛.الف

سرمایهگیاری ا؛.ب

دارایی اینام ود؛.پ

کا ؛وموجودیمواد.ت

یضردا ت ا.ث

ازعمایاتمبادلهای؛حساب اواسناددریافتنیحاصل. 

ازعمایاتغیرمبادلهای؛حساب اواسناددریافتنیحاصل.چ

موجودینود؛.ا

ازعمایاتمبادلهای؛حساب اواسنادردا تنیحاصل.خ

ازعمایاتغیرمبادلهای؛حساب اواسنادردا تنیحاصل.د

یضدریافت ا.ی

ی ایر؛.ر

بدهی ایغیرجاری؛و.ز

.ارزض ال .ا
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اصورتجداگانهارائهدودیدمورداین هآیااقالماوافیبهدرقواوت( 55

: یر،بهنتیجهارزیابیمواردزیربستگیدارد

مباغ،ماهیتونودوندگیدارایی ا؛(الف

گزارگر؛ودارایی ادرواحدکارکرد( ب

.،ماهیتوزمانبندیردا تبدهی امباغ( پ
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تن ددا53بنددد. اسددتانداردترتیددبیددادد لارائددهاقددالمراتعیددیننمیکندددایددن( 56

ف رستآنگروهازاقالماصایراارائهمیدهدکدهبدهلحدا ماهیدتیداکدارکرد

الیوودعیتمدصدورتی دیگرمتفاوتندکهارائهجداگاندهآن دادراندازهایبابه

:دهتعدیلمیوددرمواردزیراقالماصاییاد. ورورتمییابد

اسددتانداردحسددابداریدیگددریارائددهجداگانددهیدد قاددمرادرصددورتووددعیتمددالیهرگدداه( الددف

آنبهگونهایبادکهارائهجداگانهالزامیکند،یازمانیکهمباغ،ماهیتیاکارکردی قامبه

گزارگرکم کند،آنقامبهاقالماصایاوافهمیود؛وارائهم اوبووعیتمالیواحد

من دورگزاردگروبدهیاترتیبدر اقالممیتواندبداتوجدهبدهماهیدتعمایداتواحددرا( ب

.گزارگرمتفاوتبادفراهمآوردنا العات زمج تدر ووعیتمالیواحد
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تمبددانیاندددازهگیریمتفدداوب ددارگیری( 57

بددرای بودداتم تاددفدارایی ددابیددانگر

ایددناسددتکددهماهیددتیدداکددارکردآن ددا

رو،بایدددتحددتایددنمتفدداوتاسددتواز

.سرفصا ایجداگانهارائهوند
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رگزاردگگزارگرباید بواتفرعیاقالماصدایراکدهمتناسدببداعمایداتواحددواحد( 58

.کندووعیتمالییادریاددات ایتوویحیافاصورت بوهبندیدهاست،در

 بودداتفرعددییدداددددهبددهالزامدداتاسددتانداردهایحسددابداری،اندددازه،ماهیددتوتعیددین( 59

،درات ددایتصددمیمنسددبتبددهمبنددای بوهبندددیفرعددی. کددارکرداقددالممددوردن ددربسددتگیدارد

قادمبدا صدو هدرمدواردافدادر. نیزمورداستفادهقرارمیگیدرد55عواملمندر دربند

:استبرایمالاقالمدیگرمتفاوت

39/61



ابتمد ودبرحسدب بوداتمنددر دراسدتانداردمربدو دارایی ای( الف

. بوهبندیمیود

ازعمایددداتمبادلدددهایمیتوانددددبدددهواسدددناددریدددافتنیحاصدددلحسددداب ا( ب

... ازارائدده دددمات،م البدداتازادد ا وابسددته،وم البدداتحاصددل

. بوهبندیود

قبیدلموادوکدا  بدااسدتانداردمربدو بده بوداتفرعدیازموجودی( پ

مدددواداولیددده،کدددا یدرجریدددانسدددا ت،کدددا یسدددا تهدددده،کدددا ی

راهوسدایرموجودی دا ریداریدهبدرایفدروض،مدوادوکدا یدر

.تف ی میود

ونحویتف ی میودکهی ایرمدرتب بدامزایدایکارکندانبهی ایر( ت

 ددورجداگانددهگزارددگر،بددهسددایراقددالمرامتناسددببدداعمایدداتواحددد

.ناندهد
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صییییورت تاییییییرات در وضیییییعیت 

مالی
ددددهدریددد دورهبایدددددرصدددورتدرآمددددهاوهزیندددههایناسددداییکایددده( 60

 تنییراتدرووعیتمالیآندورهگنجاندهود،مگراین هالزامدیگدریتوسد

.ی استانداردحسابداریب ضعمومیمورردهباد

. دازتنییردربرآوردهایحسابدارینیزمیبامووو املآارنایاین(61

زازتنییردررویههایحسابدارینمونههاییااصالااتباهاتوآارنای

مدیاینقبیلاقالمدرصورتتنییراتدرووعیتمالیدورهجاریگنجانددهن

.ود

استاقالمیوجوددادتهباددکدهبداتعریدفدرآمددوهزیندهمم نهمرنین( 62

جمادهاز. من باباددامدادر دال تنییدردروودعیتمدالیدورهمن دورندود

ازتسددعیرارزیددابیوسددودیددازیددانحاصددلایددناقددالممیتددوانبددهمددازادتجدیددد

گددردضحسددابتنییددراتدرمددالیعمایددات ددارجیاددارهکددردکددهدرصددورت ای

.ارزض ال منع سمیود
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:دتنییراتدرووعیتمالیبایدحداقلحاویاقالماصایزیرباصورت( 63

درآمدهایعمومی؛.الف

محلدرآمدعمومی؛واریزیبه زانهاز.ب

یافته؛محلاعتباراتت صی دریافتیاز زانهاز.پ

محلدرآمدهایا تصاصی؛دریافتیاز زانهاز.ت

کم  ایبالعو ؛.ث

سایردرآمدها؛. 

دددداملهزینددددهاسددددت ال و)تف یدددد فصددددولهزینددددههزینددددههابدددده.چ

؛و(ارزضدارایی اکاهض

.دورهمالی ال تنییردرووعیت.ا
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صددورتتنییددراتدرووددعیتمددالییددایادداددت ایتووددیحیکددهدرا العدداتی

افامیود

گزاردگر،بایدددرفرعیدرآمدوهزیندهمتناسدببداعمایداتواحدد بوات( 65

.ودمتنصورتتنییراتدرووعیتمالییادریاددات ایتوویحیافا

دادریاددادت ایتوودیحیاف( فصدولبودجده)بایدبراساسکارکردهزینه( 66

بددهامددورر ارگانددهودداملمددواردیمانندددآمددوزض،ایددنفصددولمربددو . ددود

.ب داتوسالمت،کاورزیومناب آبوصنعتومعدناست
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گردضحسابتنییراتدرارزض ال 

گزارددگربایدددا العدداتزیددررادرگددردضحسددابتنییددراتدرارزض ددال واحددد( 67

:کندارائه

دوره؛تنییردرووعیتمالی ال ( الف

موجدب دورمسدتویمدرارزض دال بدهوهزینههاییکهناساییآن ابدهدرآمدها( ب

وقانونیاسایراستانداردهایحسابداریب ضعمومیالزامیدهباد؛

.ازتنییردررویههایحسابداریواصالااتباهاتنایارات(  پ
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گزارگربایدمواردزیررادرگردضحسابتنییراتدرارزض،واحدهمرنین( 68

.کندتوویحیافایادداتهای ال یا

وارزض ال درابتداوایاندورهوتنییراتآن یدوره؛مانده

اجزایدی)مباغدفتدریاجدزایگدردضحسدابتنییدراتدرارزض دال تنییرات

. یدوره( صورتجداگانهافامیوندکهبه

ددهدرید دورهبایددایناستانداردکایهدرآمددهاوهزیندههایناسدایی با( 69

در ال تنییردرووعیتمالیآندورهآوردهود،مگراین هالزامدیگری

 بدداسددایر. توسدد یدد اسددتانداردحسددابداریب ددضعمددومیموددرردددهباددد

رارزیددابیوبر ددیتفاوت ددایتسددعیمددلمددازادتجدیددد)اسددتانداردها،بر ددیاقددالم

. عندوانتنییدراتدرارزض دال ناسداییددود دورمسدتویمبایددبدهبده( ارز

توجدهبدهاهمیدتکایدهاقدالمدرآمددوهزیندهدرارزیدابیتنییدراتدروودعیتبا

گزارددگری،ایددناسددتانداردارائددهگددردضگزارددگربددیندوتدداریخمددالیواحددد

.حسابتنییراتدرارزض ال راالزامیمیکند
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نوددومدواردبهنحوهارائدهصدورتجریدانوجدوهمربو الزامات( 70

افایمربدو دراسدتانداردحسدابداریب دضعمدومیمربدو م درا

.میود

صورت جریان وجوه اقد
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یادداشت های توضیحی

:ند صو مواردزیرافاکتوویحیبایدا العاتیدریاددات ای( 71

مدالی بدااسدتانداردهایحسدابداریاین دهصدورت ایتصریال( الف

دهاست؛عمومیت یهب ض

مالیو الصدهاهدمرویدههایحسدابداریارائهصورت ایمبنای( ب

ب ارگرفتهدهدرت یهآن ا؛

کددهافددایآن ددا بددااسددتانداردهایحسددابداریب ددضمددواردی( پ

مددالیاساسددیارائددهندددهعمددومیالزامددیدددهودرصددورت ای

است؛و

مدالیاساسدیارائدهنددهاسدت،دیگریکهدرصورت ایموارد( ت

.لی نافایآن ابرایارائهم اوبورورتدارد

ساختار
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هددددددرقاددددددممندددددددر . نحددددددویمددددددن مارائددددددهددددددودتووددددددیحیبایدددددددبددددددهیادداددددددت ای( 72

رحسدابتنییدراتدمالی،صورتتنییدراتدروودعیتمدالی،گدردضووعیتصورتدر

نوددبایددبدهموایسدهبودجدهوعما درد،وصدورتجریدانوجدوهارزض ال ،صدورت

.یاددات ایتوویحیمربو ع فدادهود

گزاردگرکم بهدر صورت ایمالیوموایسهآنباصورت ایمدالیواحددهایبرای( 73

نبه :ترتیبزیرارائهمیوددیگر،یاددات ایتوویحیعموما

ددهتصریالاین هصورت ایمدالی بدااسدتانداردهایحسدابداریب دضعمدومیت یده( الف

است؛

مالی؛مبنایارائهصورت ای( ب

استفاده؛ الصهاهمرویههایحسابداریمورد( پ

ترتیدددبا العددداتت میادددیدربدددارهاقدددالمارائدددهددددهدرصدددورت ایمدددالیاساسدددیبددده( ت

ترتیباقالماصایارائهدهدرآن ا؛وصورت ایمالیوبه

:سایرمواردافا،امل( ث

بدهی ایاحتمالی،وتع داتقراردادیناسایینده؛و( 1

.ا العاتغیرمالی( 2
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انت ددارتوجددهبددهماهیددتعمایددات ددود،رویددههایمددوردگزارددگربایدددبدداواحددد( 77

بددرایمددال،انت ددارمددیرودواحدددهای. مددالیراافدداکنددداسددتفادهکنندگانازصددورت ای

بدددهناسددداییمالیدددات،هددددایاوسدددایراندددوا ب دددضعمدددومیرویدددهحسدددابداریمربدددو 

گزاردگردارایعمایداتواحدددرمواردیکهی . درآمدهایغیرمبادلهایراافاکنند

مالح ددهیددامعددامالتعمدددهبددهواحدددددول ددارجیاسددت،انت ددارمددیرود ددارجیقابددل

اازتسدعیرارزراافدبدهناسداییسدودوزیان داینادیرویههایحسابداریمربدو 

.کند

تاهمیگزارگرحائزتوجهبهماهیتعمایاتواحدرویهحسابداریمیتواندبای ( 78

.اهمیتنبادباد،حتیاگرارقامدورههایجاریوقبلبا
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گزارگربایددریاددات الصهاهدمرویدههایحسدابدارییداسدایریاددادت ایواحد( 79

در( رآوردبرباستنایقواوت ایمبتنیبه)توویحی،قواوت ایانجامدهتوس مدیریت

ددددهدرمالح دددهبدددرمبدددالغناسددداییب دددارگیریرویدددههایحسدددابداریدارایادددرقابدددل

.مالیراافاکندصورت ای

داملقوداوتدر صدو ایدنبندقبدلمیتواندددهدرعنوانمال،قواوت اییادبه( 80

:مووو بادکهآیا

د،تیمینکا یا دماتکهمسدتازمب دارگیریدارایی دایاهدداییهسدتنقراردادهای( الف

.اجارهمحسوبمیوند

ازایددناسددتکددهسددایرگزارددگروسددایرواحدددهاحدداکیراب ددهبددینواحدددماهیددت( ب

.گزارگرکنترلمیوندواحدهاتوس واحد
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بهبرآوردموارداب اممربو 

هوبدهآینددگزارگربایدا العاتییرامدونمفرووداتکایددیمربدو واحد( 81

گزارددددگریکددددهتددددییربددددهبددددرآورددرتدددداریخسددددایرمددددوارداب دددداممربددددو 

یاهمیتدرمباغدفتریدارایی اوبددهی ا دمالح هایدرایجادتعدیایباقابل

. سالمالیآتیدارد،دریاددات ایتوویحیافاکند

دداملقودداوتدوبندددقبددلمیتوانددددددهدرعنددوانمددال،قودداوت اییددادبدده

ایددندارایی داوبدددهی ا،آیددادر صدو در صدو ایددنموودو بادددکده

:اینجزئیاتباداملیاددات ایتوویحیمزبورباید

آن ا،وماهیت( الف

.گزارگریدفتریآن ادرتاریخمباغ( ب
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بهبرآوردموارداب اممربو 

مبادددغدفتدددریبر دددیازدارایی ددداوبددددهی امسدددتازمبدددرآوردادددراتتعیدددین( 82

. گزارگریاسترویدادهایمب مآتیبرآندارایی اوبدهی ادرتاریخ

است ینوسانکهمبالغدفتریآن امم نمورددارایی اوبدهی ایردر( 83

گزارددگریاهمیتددیتنییددرکندددرنانرددهدرتدداریخگونددهبدداسددالمددالیآتددیبدده

گوندددهاسدددتبدددهبدددازارآن دددامم دددنارزض)بدددازارانددددازهگیریدددوندارزضبددده

توازمفروودااهمیتی یسالمالیآتدیتنییدرکنددامداایدنتنییدراتنادیبا

،مددوارد(گزارددگرینیسددتندبددهبددرآورددرتدداریخسددایرمددوارداب دداممربددو 

.الزامینیست81افایمندر دربند
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نحدددویارائدددهددددهاسدددتکدددهبددده81افدددایمنددددر دربنددددمدددوارد( 84

عمدددلآمددددهمدددالیرادردر قوددداوت ایبدددهاسدددتفادهکنندگانصدددورت ای

بهبرآوردکم موردآیندهوسایرموارداب اممربو توس مدیریتدر

توجهبدهماهیدتمفرووداتوماهیتومیزانا العاتارائهدهبا. کند

رفتدهگمال اییازانوا مواردافدایصدورت. سایررای تنییرمیکند

:ازعبارتند

بهبرآورد؛مفروواتیاسایرموارداب اممربو ماهیت( الف

توجددددهبددددهرودددد ا،مفروودددداتومبددددالغدفتددددریبدددداتنییرددددییری( ب

برآوردهایزیربنایمحاسبهآن اود یلتنییرییریمزبور؛

بددهمبددالغدفتددریانت دداریرامددونمددوارداب دداممربددو مددوردتوافددا( پ

دارایی اوبدهی اوارائهدامنهمعوولیازنتای احتمالی؛

نبددهآتنییددراتصددورتگرفتددهدرمفروودداتگیددتهمربددو تددریال( ت

.دارایی اوبدهی ا،رنانرهموارداب امکماکانرف ندهباد
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مواردیکدهافدایمیدزانادراتاحتمدالیید فدر اساسدییداسدایردر( 85

گزاردددگریعمادددینبادددد،بدددهبدددرآورددرتددداریخمدددوارداب ددداممربدددو 

مبندددایا العددداتموجدددودایدددنواقعیدددتراکدددهگزاردددگربایددددبدددرواحدددد

غاهمیدتدرمبادبدهتعددیلبدااستنتای سالمالیآتیبتوانددمنجدرمم ن

گزاردگردرتماممدوارد،واحدد. دفتریدارایییابدهیودراافانماید

ایا بوهایازدارایی داید)بایدماهیتومباغدفتریدارایییابدهی ا 

.متیرازفر مزبورراافاکند( بدهی ا
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سایرمواردافا

کهدرجاییدیگردرا العاتمنترصورتیگزارگربایدمواردزیررادرواحد( 86

:مالیافاندهباد،افاکندهمراهصورت ایده،به

گزارگرومحلفعالیتآن؛و لحووقیواحداقامتگاه( الف

گزارگروفعالیت ایاصایآن؛ازماهیتعمایاتواحدرحی( ب

گزارگر؛وبرعمایاتواحدبهقوانینحاکمااره( پ

.صورتمحدودبودنعمرآنگزارگردر صو عمرواحددرا العاتی( ت
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THANK 
YOU


