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 1المللی حسابداری استاندارد بین
 ارائھ صورتھای مالی

 ھدف

ائھ صــورتھاي مالي با مقاصــد مبناي ار ،این اســتاندارد .1
با از قابل مقایســــھ بودن آن کند تا می مقرررا عمومي 

با صورتھاي نیز و  تجاریواحد ھاي قبل صورتھاي مالي دوره
این  .اطمینان حاصـــل شـــودمالي ســـایر واحدھاي تجاري 

ــتاندار ــورتھاي مالي، باره ت کلي درالزاما د،اس ارائھ ص
ـــاختار و حداقل  مربوط بھ  اتالزامرھنمودھایي درباره س

  .کندرا تعیین می آنھا محتوای

 دامنھ کاربرد

ــتاندارد را در تھیھ و ارائھ  .2 ــورتھاي واحد تجاری باید این اس ص
المللی گزارشگری استانداردھاي بین بر اساس مالي با مقاصد عمومي

 .گیردبکار مالی 

ستانداردھای بین .3 شگری مالیسایر ا الزامات  ،المللی گزار
سایر شناخت، اندازه شای معامالت و  ی رویدادھاگیری و اف

 .دکنمیتعیین  را خاص

ساختار و م .4 ستاندارد در مورد  صورتھاي مالي این ا حتواي 
حسابداري المللی بینکھ طبق استاندارد فشرده  ايدورهمیان
، کاربرد ندارد. با شودمیتھیھ  ايدورهگزارشگري مالي میان 34

صـــورتھاي  گونھاین درباره 35تا  15، بندھاي وجود این
براي تمام  بطور یکسان استاندارد. این مالي کاربرد دارد
مالی  واحدھایی کھ صـــورتھای از جملھواحدھاي تجاری، 

ـــتاندارد بینطبق تلفیقی  ـــگری مالی اس  10المللی گزارش
صورتھای مالی جداگانھ واحدھایی کھ و  صورتھای مالی تلفیقی

صـــورتھای مالی  27المللی حســـابداری اســـتاندارد بین طبق

 کاربرد دارد.کنند، ارائھ می جداگانھ

ستاندارد  .5 صطالحاتیاز در این ا ستفاده ا برای شود کھ مي ا
فاعي ھاي انت حد جاری بخش وا ھای ت حد لھ وا عمومي ، از جم

ست سب ا غیرانتفاعی  ی با فعالیتھایواحدھای چنانچھ. منا
ــی یا  ــوص ــتاندارد را بکار بخش در بخش خص عمومی این اس

ــت گیرند،  ــورتھای مالی و در عناوین  تغییراتیممکن اس ص
 .مندرج در آنھا ضرورت یابداصلی اقالم برخی 

تعاریف طبق کھ  واحدھاي تجاريدر ممکن اســــت ، ھمچنین .6
ــتاندارد بین ــابداری اس ، ابزارھای مالی: ارائھ 32المللی حس

مشترک صندوقھاي برخی (مانند  باشندمیحقوق مالکانھ  فاقد
ســرمایھ آنھا ســھام  ) و واحدھاي تجاري کھگذاريســرمایھ

ست مالکانھحقوق  ممکن ، )برخی واحدھای تعاونی(مانند  نی
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ست تغییراتی  ضاحقوق ارائھ  برایا صورتھاي مالي  اع در 
 .ضرورت یابد

 
 تعاریف

ستاندارد .7 صطالحات ،در این ا شخص ا  بکار رفتھ زیر زیر با معاني م
 است:

 مالی"از این پس "صــورتھای کھ ( صــورتھای مالی با مقاصــد عمومی
ــودنامیده می ــورتھای ،)ش ــت کھ ھدف آن مال ص نیازھای  تأمینی اس
قرار ندارند تا واحد تجاری  موقعیتیکنندگانی است کھ در استفاده

گزارشـــھایی مطابق با نیازھای اطالعاتی خاص آنھا  کنندملزم را 
 .تھیھ کند

ـــورتی بکارگیري یک الزام  غیرعملي ـــت کھ واحد در ص غیرعملي اس
 از ھر گونھ تالش معقول، نتواند آن را بکار گیرد.تجاري پس 

ــتانداردھای بین ــگری مالیاس ــیر  المللی گزارش ــتانداردھا و تفاس اس
. این المللی حسابداری استاستانداردھای بین ھیئتتوسط  شدهمنتشر

 است:استانداردھا شامل موارد زیر 

 المللی گزارشگری مالی؛استانداردھای بین . الف

 المللی حسابداری؛بین استانداردھای . ب

گزارشــگری المللی بیناســتانداردھای تفاســیر کمیتھ تفاســیر  . پ
 مالی؛ و 

 1.مباحث جاریتفاسیر کمیتھ تفاسیر  . ت

یا ارائھ نادرســــت اقالم در صـــورتی  عدم ارائھموارد  اھمیتبا
 تصــمیمات اقتصــاديبر یا در مجموع،  بھ تنھاییبااھمیت اســت کھ 

ستفاده ساس بر  کھ کنندگانا ثیر أتشود، اتخاذ میصورتھاي مالي ا
یا ارائھ نادرســـت  عدم ارائھاھمیت بھ اندازه و ماھیت  بگذارد.

در مورد آن قضـــاوت کھ با توجھ بھ شـــرایط محیطي بســـتگی دارد 
تواند عامل . اندازه یا ماھیت یک قلم، یا ترکیب ھر دو، میشودمی

 کننده باشد.تعیین

ضوع کھ آیا  ارزیابي این ست  عدم ارائھمو یا ارائھ نادر
 اثر بگذاردکنندگان تواند بر تصمیمات اقتصادي استفادهمي

نظر گرفتن  در مســـتلزمو در نتیجھ بااھمیت باشــــد، 
ستفاده ست. ویژگیھاي ا چارچوب تھیھ و  25بند طبق کنندگان ا

 ،کنندگاناســتفادهشــود کھ فرض می، "2ارائھ صـــورتھای مالی
ــابداري  بارهدر ــادي و حس آگاھی فعالیتھاي تجاري و اقتص

 مطالعھرا اطالعات  ،منطقیبا تالش  مایلندو دارند  معقولی
این  در نظر گرفتن مستلزم بنابراین، این ارزیابي ".کنند

                                                      
ستانداردھای بین 1 شگری مالیالمللی تعریف ا  گرفتھصورتپس از تغییر نامھای  ،گزار

ستانداردھای بین سنامھ جدید بنیاد ا سا شگری مالیدر ا سال  ،المللی گزار  2010در 
 .تغییر کرد

ــال  2 ــپتامبر س ــتانداردھای بین ،2010در س ــابداری ھیئت اس نظری  مفاھیمالمللی حس
 شد. 25جایگزین بند  نظری مفاھیم 3. فصل کرد چارچوبرا جایگزین  گزارشگری مالی
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انتظار داشــت کھ توان مياســت کھ چگونھ بھ نحو معقولی 
 ،ویژگیھااین  باي کنندگاناستفاده گیریھاي اقتصاديتصمیم

 تحت تأثیر قرار گیرد.
ضیحي شتھاي تو ست اطالعاتي شامل  یاددا صورت ا افزون بر آنچھ در 

سود  صورت(ھای)  ضعیت مالی،  سایر اقالم  یاو سود و زیان زیان و 
 صـــورت جریانھای نقدیو  حقوق مالکانھدر صـــورت تغییرات ، جامع

ست شده ا شتھااین . ارائھ  ضیحي یا  یاددا اقالم جزئیات اطالعات تو
واجد شــده در صــورتھاي مالي و اطالعاتي در مورد اقالمي کھ  ائھار

 .دھدارائھ مي نیست،شرایط الزم براي شناسایي در صورتھاي مالي 

ـــایر اقالم  ـــود و زیان جامعس و  ھادر برگیرنده اقالمی از درآمد س
بندی) اســــت کھ ســــایر طبقھتجدیدتعدیالت  شــــامل( ھاھزینھ

ستانداردھای بین سایی آنھا را در ا شنا شگری مالی،  المللی گزار
 زیان دوره الزامی یا مجاز نکرده باشد. یاسود 

 :استشامل موارد زیر  ،سود و زیان جامعسایر اقالم اجزای 

ــتاندارد  . الف تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی (بھ اس
 و تجھیزات و آالتامالک، ماشــین 16حســابداری المللی بین

ستاندارد  سابداری المللی بینا شھود 38ح  داراییھای نام
 ؛مراجعھ شود)

ید  . ب جد ندازهت بھ  گیریا یای معین ( با مزا ھای  طرح
 مزایای کارکنان 19حســابداری المللی اســتاندارد بین
 مراجعھ شود)؛ 

شی از  زیانو  سود  . پ سعیر نا صورتھای مالی عملیات ت
ستاندارد  رجیخا سابداری المللی بین(بھ ا آثار  21ح

 ؛مراجعھ شود) در نرخ ارز تغییر

گیری داراییھای مالی تجدید اندازه زیانو  ســـود  . ت
ندارد بین تا بھ اســــ ماده برای فروش ( المللی آ

مراجعھ گیری ابزارھای مالی: شــناخت و اندازه 39حســابداری 
 ؛)شود

سود  . ث صون ھایو زیان ھابخش اثربخش  سازی ابزارھای م
ـــون ـــازی جریاندر مص ـــتاندارد  نقدی ھایس (بھ اس

بداری بین ــــا خت و  39المللی حس نا مالی: شـــ ھای  ابزار

 )مراجعھ شودگیری اندازه
مالکانھ حقوق کھ بھ عنوان ھســـتند دارندگان ابزارھایی  مالکان

 است. بندی شدهطبقھ
ـــود  ـــایر  اجزایبھ جز  ،ھادرآمدھا منھای ھزینھ زیان دورهیا س س
 .است سود و زیان جامعاقالم 

ھای مبالغی اســت کھ در دوره جاری یا دوره بندیطبقھتجدید تعدیالت 
شناسایی شده است و در دوره  سود و زیان جامعقالم ادر سایر  ،قبل

 شود. می منتقلزیان دوره  یاسود  بھجاری، 
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حقوق مالکانھ طی دوره در نتیجھ  در تغییر سود و زیان جامعمجموع 
ھ با از معامل ناشــی معامالت و ســایر رویدادھا، بھ جز تغییرات

 .استمالک  بھ عنوانمالکان 

شکل  ،سود و زیان جامع مجموع سود تمام اجزای از مت  یا"
 " است.سود و زیان جامعدوره" و "سایر اقالم زیان 

سود و زیان م این استاندارد از اصطالحات "سایر اقال اگرچھ .8
سود جامع " سود و زیان جامع مجموع" و "دورهزیان  یا"، "

این برای توصیف تواند واحد تجاری میاما کند، استفاده می
شروط بر ارقام  ستفاده کند، م صطالحات دیگری ا نکھ ایاز ا
ــن مورد نظر را بھمفھوم  ــد. ی ارائھروش ، مثالبرای  باش

زیان دوره، از یا ممکن است واحد تجاری برای توصیف سود 
 استفاده کند. "سود خالص"اصطالح 

 32المللی حسابداری اصطالحات زیر در استاندارد بین الف.8
در این استاندارد  داده شده و ، توضیحابزارھای مالی: ارائھ

 32المللی حسابداری در استاندارد بینشده با معانی مشخص
 رفتھ است:بکار 

کھ بھ عنوان  ،بھ ناشـــر ابزار مالی قابل فروش . الف
الف 16(بھ بندھای  شــودمیبندی ابزار مالکانھ طبقھ

ــتاندارد بین16و  ــابداری ب اس مراجعھ  32المللی حس
 شود)

ســـھم تا کند ابزاری کھ واحد تجاری را متعھد می  . ب
در  تنھامتناسبی از خالص داراییھای واحد تجاری را 

بھ طرف دیگر تحویل دھد و بھ عنوان تســـویھ، زمان 
پ و 16(بھ بندھای  شــودمیبندی ابزار مالکانھ طبقھ

ـــتاندارد بین16 ـــابداری ت اس مراجعھ  32المللی حس
 .شود)

 صورتھای مالی

 ھدف صورتھاي مالي

وضعیت مالی و عملکرد  یافتھساختار ارائھ صورتھای مالی، .9
اطالعاتي  ارائھف صورتھاي مالي، ھدمالی واحد تجاری است. 

ضعیت مالي، عملکرد مالي و در واحد  جریانھای نقدیباره و
 ایطیف گستردهاقتصادي گیریھای تصمیمتجاري است کھ براي 

ــتفاده ــدکنندگان مفید از اس صــورتھاي مالي ھمچنین . باش
شرت مدیریت منتایج  سبت بھبا سپرده بھ آن منابعي کھ  ن
ابي بھ این ھدف، دســتی برایدھد. نشــان مي اســت راشــده 

ــورتھاي مالي   ارائھ واحد تجاری دربارهرا  زیر اطالعاتص
 د:کنمي

 ھا؛دارایی  الف.
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 ھا؛بدھی  ب.

 ؛مالکانھحقوق   .پ

 ؛ھا، شامل سودھا و زیانھادرآمدھا و ھزینھ  .ت

 و؛ مالک بھ عنوان مالکان ستاندهآورده و   .ث

 جریانھاي نقدي.  .ج

یادداشتھاي مندرج در این اطالعات، ھمراه با سایر اطالعات  
بیني پیشبرای کنندگان صورتھاي مالي بھ استفادهتوضیحي، 

 بندیزمان ویژهبھ  ،در آیندهجریانھاي نقدي واحد تجاري 
 کند.کمک مي قطعیت آنھا،و 

 مجموعھ کامل صورتھاي مالي

 است: شامل موارد زیرمجموعھ کامل صورتھاي مالي  . 10

 پایان دوره؛ بھ تاریخصورت وضعیت مالی  . الف

 دوره؛ برای سود و زیان جامعزیان و سایر اقالم  یاصورت سود  . ب

 دوره؛ برای حقوق مالکانھدر صورت تغییرات  . پ

 دوره،  برای صورت جریانھای نقدی . ت

صھ اھم رویھ . ث شامل خال ضیحي،  شتھاي تو سابداري و یاددا ھاي ح
 ي؛ توضیح اطالعاتسایر 

 و  الف؛38و  38طبق بندھای  ای دوره قبلاطالعات مقایسھ الف.ث

واحد  چنانچھ ،قبلابتدای دوره  بھ تاریخصــورت وضــعیت مالی  . ج
تجاری یک رویھ حسابداری را با تسری بھ گذشتھ بکار گیرد یا 

 تجدید ارائھبا تســـری بھ گذشـــتھ را اقالم صـــورتھای مالی 
 ت40تا الف 40بندھاي  طبقرا اقالم صــورتھای مالی یا  ،نماید

 .کندبندی طبقھتجدید 

 بامتفاوت  یاز عناوینبرای صـــورتھای مالی تواند میواحد تجاری 
، مثالدر این اســتاندارد اســتفاده کند. برای  رفتھعناوین بکار 
سود واحد تجاری  صورت  ست بھ جای " سایر اقالم  یاممکن ا زیان و 
 " استفاده نماید.سود و زیان جامع"، از "صورت جامعسود و زیان 

و سایر اقالم  دوره زیان یاممکن است واحد تجاری برای سود  الف.10
سود  واحد صورت مالی، سود و زیان جامع  یاارائھ کند کھ در آن، 

سایر اقالم  دوره زیان شان دادهدر دو بخش  ،سود و زیان جامعو   ن
ای کھ گونھارائھ شود بھاه با یکدیگر . این بخشھا باید ھمرشودمی

درج  ســود و زیان جامع، بخش ســایر اقالم اول پس از بخشبالفاصــلھ 
سود شود ست واحد تجاری بخش  صورت دوره زیان  یا. ممکن ا را در 
سود  ایجداگانھزیان  یاسود  صورت   یاارائھ کند. در این حالت، 
ــلھباید  جداگانھزیان  ــورتی  بالفاص کھ اقالم قرار گیرد قبل از ص

سود را ارائھ می سود و زیان جامع شروع  یاکند و با  زیان دوره 
 د.شومی

تمام صــورتھای ، واحد تجاری باید در مجموعھ کامل صــورتھای مالی .11
 ارائھ کند. یکسان اھمیت بامالی را 
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 ] شد فحذ[ .12

، صـــورتھاي ماليخارج از بســـیاري از واحدھاي تجاري،  .13
 ھ در آن،د کننکارائھ ميمدیریت را  مالیبررســـیھای 

ضعیت مالي واحد تجاري و  ویژگیھای صلي عملکرد مالي و و ا
صیفواحد تجاری،  روي پیش اطمینانھای عمدهعدم . شودمي تو
 موارد زیر باشد: بررسی شاملتواند گزارش مي این

ــلی  . الف عملکرد مالي،  کنندهاثرگذار تعیینو عوامل اص
شـــامل تغییرات در محیط فعالیت واحد تجاري، واکنش 

 خط مشیآنھا، و  آثارتغییرات و  اینواحد تجاري بھ 
عملکرد  بھبودحفظ و  رایجاري بگذاري واحد تســرمایھ

 ؛سود تقسیم خط مشیمالي، از جملھ 

بت  . ب جاري و نســـ حد ت مالي وا تأمین  نابع  مورد  م
 و مالکانھ؛بھ حقوق  ھابدھی انتظار

نابع  . پ جاری م حد ت ھاي  کھ وا ندارد تا طبق اســـ
ــگری مالیبین ــعیت مالی ،المللی گزارش ــورت وض  در ص

 .شودنمیشناسایي 

 ،صـــورتھاي مالي خارج از ،بســـیاري از واحدھاي تجاري .14
محیطي و گزارشــھاي زیســت از قبیلگزارشــھا و صــورتھایي 

صوص در ، بھکنندمی ارائھنیز  را ارزش افزوده ھایصورت خ
ستصنایعی کھ عوامل  ست و از اھمیت برخوردار محیطی، زی ا

را تشـــکیل کنندگان گروه مھمی از اســـتفاده ،کارکنان
صورتھا .دھندمی شھا و  صورتھای مالی  خارج ازیی کھ گزار

ستانداردھاي در دامنھ شود ارائھ می المللی بینکاربرد ا
 .گیردنمیقرار گزارشگری مالی 

 مومیویژگیھای ع

 المللی گزارشگری مالیارائھ منصفانھ و رعایت استانداردھای بین

و جریانھاي نقدي صــورتھاي مالي باید وضــعیت مالي، عملکرد مالي  .15
صفانھواحد تجاري را ب صفانھارائھ کند.  طور من ستلزم  ارائھ من م

شرایط طبق تعاریف  سایر رویدادھا و  صادقانھ آثار معامالت،  بیان 
مندرج  یھاو ھزینھ ھاشناخت داراییھا، بدھیھا، درآمد و معیارھاي

ــت. فرض  3چارچوب در ــتاس ــتانداردھاي کھ  بر این اس بکارگیری اس
، اطالعات بیشترو در صورت لزوم افشاي المللی گزارشگری مالی، بین

 شود.ميمنصفانھ صورتھاي مالي منجر بھ ارائھ 

                                                      
صورتھای مالی در 24تا  15در بندھای  3 صورتھای مالی]، بھ ھدف   چارچوب [تھیھ و ارائھ 

سال  سپتامبر  ست. در  شده ا شاره  ستانداردھای بین2010ا سابداری،، ھیئت ا  المللی ح
کھ بھ موجب آن، ھدف گزارشــگری  کرد چارچوبرا جایگزین گزارشــگری مالی  نظریمفاھیم 

مراجعھ  مفاھیم نظری 1مالی با مقاصد عمومی، جایگزین ھدف صورتھای مالی شد. بھ فصل 
 شود.
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ــورتھاي مالي آن  .16 ــتاندطبق واحد تجاري کھ ص المللی بیناردھاي اس
ــگری مالی ــودتھیھ می گزارش ــریح و  با عبارتیباید  ،ش قید و بیص

ــرط ــیحی  مطابقتاین ، ش ــتھای توض واحد کند.  بیانرا در یادداش
 طبق ی مالیکھ صورتھانماید  اظھاردر صورتھاي مالي نباید تجاری 

ــتانداردھاي  ــگری مالیبیناس ــت، مگر اینکھ  المللی گزارش این اس
المللی گزارشگری مالی بینتمام الزامات استانداردھاي با صورتھا 

 .مطابقت داشتھ باشد

مام شـــرایط،  .17 بًا در ت یتتقری عا با ر جاری  حد ت  وا
المللی گزارشگری مالی مربوط، بھ ارائھ بیناستانداردھاي 

ارائھ منصفانھ واحد  ،بر اینعالوه . یابددست ميمنصفانھ 
 :کند کھتجاری را ملزم می

المللی بینطبق اســتاندارد را ھاي حســابداري رویھ . الف
سابداري  سابداري رویھ 8ح سابداري، تغییر در برآوردھاي ح ھاي ح

اســـتاندارد  .اعمال نمایدانتخاب و  و اشـــتباھات
ــابداري المللی بین ــلھ مراتب ، 8حس ــلس رھنمودھاي س

ــدمي تعیینرا معتبر  ــھ  کن ــت ک ــدیری در نبود م
ستاندارد  شگری مالی بینا شخص المللی گزار کھ بطور م

 .دھدقرار می توجھمورد  ،برای یک قلم کاربرد دارد

ــابداري رویھ از جملھاطالعات،   . ب اي گونھبھرا ھاي حس
ارائھ اتکا، قابل مقایســھ و قابل فھم قابل مربوط، 

 .کند

 خــاصـــی ازالزامــات رعــایــت در مواردي کــھ   . پ
بھبود گزارشگری مالی براي المللی بیناستانداردھاي 
معامالت ثیر أتکنندگان صورتھای مالی از درک استفاده

ــرایطخاص،  ــایر رویدادھا و ش ــعیت مالي و  ،س بر وض
بیشتری ، موارد کافي نباشدعملکرد مالي واحد تجاري 

 را افشا کند.
 با را حسابداري نامناسبھاي بکارگیري رویھتواند نمی واحد تجاری .18

توصــیف در از طریق یا  شــدهھای حســابداری اســتفادهرویھی افشــا
 .کندجبران توضیحي ی یادداشتھا

سیار نادر شرایطدر  .19 سد کھ بھ این نتیجھ میمدیریت  کھ ب رعایت ر
 آنقدر ،المللی گزارشـــگری مالیبین اســـتانداردیک یک الزام از 

ـــتکننده گمراه ـــورتھاي مالي اس  ،چارچوب درمندرج  ،کھ با ھدف ص
ـــت ـــازگار اس ـــیوه ،واحد تجاري از آن الزامانحراف ، ناس  بھ ش

 ،مربوط مقررات، بھ شــرط آنکھ الزامی اســت 20در بند شــده تعیین
 کند یا مانع آن نشود. یچنین انحرافي را الزام

افشــا باید موارد زیر ، 19بند  طبقواحد تجاري  در صــورت انحراف .20
 :دشو

ست کھ اینکھ مدیریت  . الف سیده ا صورتھاي مالي، بھ این نتیجھ ر
وضـــعیت مالي، عملکرد مالي و جریانھاي نقدي واحد تجاري را 

 ؛کندمي طور منصفانھ ارائھب
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انحراف از یک الزام خاص  اســـتثنایبھ  اینکھ واحد تجاری  . ب
المللی بیناســتانداردھاي جھت دســتیابی بھ ارائھ منصــفانھ، 

 رعایت کرده است؛ری مالی مربوط را گزارشگ

المللی گزارشگری مالی کھ واحد تجاری عنوان استاندارد بین  . پ
ـــت ـــده اس ـــامل  ،، ماھیت انحرافاز آن منحرف ش  نحوه عملش

در آن اینکھ چرا دلیل اســـتاندارد، آن حســـابداري مقرر در 
کھ با ھدف  اســــتکننده گمراه آنقدرشـــرایط آن نحوه عمل 

سازگار می ،چارچوب مندرج در ،صورتھاي مالي شدنا نحوه و  با
 و شده؛استفادهحسابداري  عمل

اثر مالي انحراف بر ھر شــده، ھای ارائھدر ھر یک از دوره  . ت
ــورتھاي مالي ــتاندارد  یک از اقالم ص با فرض رعایت الزام اس

 .حسابداری مربوط

یک الزام از ، ھاي گذشـــتھدورهیکی از واحد تجاري در  چنانچھ .21
ــتاندارد یک مندرج در  ــدهبیناس ــگری مالی منحرف ش  المللی گزارش

شد ساییو آن انحراف بر مبالغ  با صورتھاي مالي دوره شنا شده در 
را ) ت(و  )پ(20بند در شــده باید موارد تعیین، مؤثر باشــدجاري 

 افشا کند.

ثالبراي  .22 ند م کھ در  21، ب کاربرد دارد  ماني  یکی از ز
ـــتھ، ھایدوره یک مندرج در  الزامیک واحد تجاري از  گذش

ــتاندارد  ــگری مالی بیناس گیري براي اندازهالمللی گزارش
ـــدمنحرف  ،داراییھا یا بدھیھا ـــده باش  ،انحراف آنو  ش

سایيگیري تغییر در داراییھا اندازه شنا شده و بدھیھاي 
 دھد.را تحت تأثیر قرار در صورتھاي مالي دوره جاري 

 رسدمیمدیریت واحد تجاري بھ این نتیجھ  کھبسیار نادر  شرایطدر  .23
ستانداردیک  از یک الزام رعایتکھ  شگری مالیبین ا ، المللی گزار

 مندرج در ،کھ با ھدف صـــورتھاي مالي اســـتکننده گمراهآنقدر 
ــازگار می ،چارچوب ــدناس انحراف از این  مربوط، مقرراتاما  ،باش

ندمی منعالزام را  یدک با جاري  حد ت حد م ، وا بھ مکنتا  ھاي جن
ــور از کننده گمراه ــاي متص موارد زیر رعایت آن الزام را با افش

 کاھش دھد:

، المللی گزارشــگری مالی مورد نظربینعنوان اســتاندارد  . الف
بھ این نتیجھ رســیده  مدیریتاینکھ چرا ماھیت الزام و دلیل 

ــت کھ رعایت آن الزام ــت کھ با ھدف گمراه آنقدر اس کننده اس
 و ؛ناسازگار است چارچوب مندرج درصورتھاي مالي 

صــورتھاي  ی ازاقالمت تعدیالشــده، ھای ارائھدر ھر یک از دوره . ب
 منصـــفانھارائھ دســـتیابی بھ  مدیریت براي از نظر کھمالي 

 است.ضروری 

 ،اطالعات قلم از، یک 23تا  19بندھاي  بھ منظور رعایت .24
طور بکھ  خواھد بود ناسازگاربا ھدف صورتھاي مالي ي زمان

شرایطي صادقانھ معرف  سایر رویدادھا و  شد معامالت،  نبا
ــت رود انتظار مي معقول ایگونھیا بھ کھ مدعی بیان آن اس

ند یان ک جھ ب مات اقتصــــادي ب، و در نتی تواند تصـــمی
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ستفاده صورتھاي مالي ا . را تحت تأثیر قرار دھدکنندگان 
 خاصالزام این موضوع کھ آیا رعایت ارزیابي  برایمدیریت 

 آنقدرالمللی گزارشـــگری مالی، در یک اســـتاندارد بین
 چارچوب مندرج درکھ با ھدف صورتھاي مالي  استکننده گمراه

 :دھدقرار می توجھمورد زیر را  موارد ،ناسازگار باشد

یط ف صورتھاي مالي در شرادلیل عدم دستیابي بھ ھد . الف
 وخاص؛ 

ســایر واحدھاي شــرایط تفاوت شــرایط واحد تجاري با  . ب
ســــایر کنند. اگر تجاري کھ آن الزام را رعایت مي

واحدھاي تجاري در شرایط مشابھ این الزام را رعایت 
 رعایت آنکنند، این فرض قابل رد وجود دارد کھ مي

سط واحد تجاری آنقدرالزام  ست کھ گمراه تو کننده نی
ناســـازگار  چارچوب مندرج دررتھاي مالي با ھدف صـــو

 .باشد
 تداوم فعالیت

را واحد تجاري  اییمدیریت در زمان تھیھ صورتھاي مالي باید توان .25
 صورتھاي ماليواحد تجاری باید ارزیابي کند. برای تداوم فعالیت 

مگر اینکھ مدیریت قصــــد  ،کندبر مبناي تداوم فعالیت تھیھ  را
ـــد یا  ـــتھ باش گزینھ انحالل واحد تجاري یا توقف عملیات را داش

در ارزیابیھای کھ مدیریت  زمانی دیگری نداشتھ باشد. بینانھواقع
در ارتباط با رویدادھا و شــرایطی  بااھمیتعدم اطمینان از  خود،

ــبت بھ توانایی  ــت نس ــت کھ ممکن اس فعالیت واحد  تداومآگاه اس
واحد تجاری باید این عدم  تردید اســـاســـی ایجاد کند، ،اريتج

را صــورتھاي مالي  واحد تجاری ھنگامی کھاطمینان را افشــا کند. 
ھمراه را این واقعیت باید ، کندمینمبناي تداوم فعالیت تھیھ  بر

دالیل عدم تداوم فعالیت واحد با مبناي تھیھ صـــورتھاي مالي و 
 .کند، افشا تجاری

م فعالیت، تداومناســــب بودن فرض مدیریت براي ارزیابي  .26
ــترس درباره  آینده ماه  دوازدهحداقل تمام اطالعات در دس

ــگریپس از  در را و نھ محدود بھ آن،  ،پایان دوره گزارش
بھ واقعیتھاي  بررســـی این اطالعات،. میزان گیردنظر می

ی کھ واحد تجاری ھر مورد بستگي دارد. در مواردمربوط بھ 
سودآور  سابقھ سان بھ منابع ماليو عملیات  سي آ ستر  د

شد شتھ با ست، دا صیلی ممکن ا بھ  بدون تجزیھ و تحلیل تف
 داوم فعالیتاین نتیجھ برســد کھ حســابداری بر مبنای ت

قانع شدن نسبت براي مدیریت ، در سایر موارد. مناسب است
سب بودن مبنای  ست  ،تداوم فعالیتبھ منا نیاز بھ ممکن ا

سودآوري جاري و  مربوط بھاي از عوامل گستردهطیف بررسي 
ظار،  ندیمورد انت مانب نابع  جدول ز ھا و م بدھی خت  پردا

 داشتھ باشد. تأمین ماليجایگزین بالقوه 
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 مبناي تعھدی در حسابداری

بھ استثناي اطالعات جریانھاي ، صورتھاي مالي خود را ،واحد تجاري .27
 کند.مبناي تعھدي تھیھ  ربباید  نقدي،

، حسابداریدر تعھدی مبناي واحد تجاری ھنگام استفاده از  .28
، درآمد مالکانھبھ عنوان دارایي، بدھي، حقوق را اقالمي 

ریف اکھ تع کندشناسایي ميو ھزینھ (عناصر صورتھاي مالي) 
 .شده باشداحراز  4چارچوب طبقعناصر آن  شناختو معیارھاي 

 اھمیت و تجمیع

بطور را بااھمیت از اقالم مشــــابھ  ھطبقھر واحد تجاری باید  .29
کھ ماھیت یا را اقالمي  واحد تجاری باید جداگانھ ارائھ کند.

این نکھ آمگر  کندبھ طور جداگانھ ارائھ  ،دارندنکارکرد مشــابھ 
 اھمیت باشند.بياقالم 

یا  تمعامالاز پردازش تعداد زیادي  نتیجھ ،صورتھاي مالي .30
در  ،ســت کھ بر اســاس ماھیت یا کارکردا ویدادھاســایر ر

ـــودمیتجمیع ی طبقات یند تجمیع و ا. آخرین مرحلھ از فرش
 ای است کھبندي شدهو طبقھ فشردهاطالعات ارائھ  ،بنديطبقھ

صلي شکیل میصورتھای مالی  اقالم ا یک قلم  اگر. دھدرا ت
ــلي ــد اص متن با اقالم دیگر در ، بھ تنھایي بااھمیت نباش

ضیحي صو شتھاي تو اگر شود. مي تجمیعرتھاي مالي یا یاددا
ــد کھ یک قلم آنقدر اھمیت  در آن را جداگانھ ارائھ نباش

را د، ممکن است افشای جداگانھ آن توجیھ کنصورتھای مالی 
 .پذیر نمایددر یادداشتھای توضیحی توجیھ

ــــایر  الف.30 ندارد و س تا کارگیری این اســـ گام ب ھن
ــتانداردھای بین ــگری مالی، واحد تجاری اس المللی گزارش

ـــرایط موجود،  باید با در نظر گرفتن تمام واقعیتھا و ش
درباره اینکھ چگونھ اطالعات در صورتھای مالی تجمیع شود 
و کدام اطالعات در یادداشـــتھای توضـــیحی درج گردد، 

حد تصـــمیم ند. وا ھان کردن گیری ک با پن ید  با جاری ن ت
تجمیع با اھمیت یا اطالعات بااھمیت در میان اطالعات بی

کار یت و  ماھ کھ  بااھمیتی  ند، کراقالم  فاوت دار از د مت
 قابلیت درک صورتھای مالی بکاھد.

المللی گزارشــگری مالی مشــخص برخی اســتانداردھای بین .31
و کدام کنند کھ کدام اطالعات در متن صـــورتھای مالی می

اطالعات در یادداشتھای توضیحی ارائھ شود. واحد تجاری در 
ستانداردھای بین المللی صورتی باید اطالعات الزامی طبق ا

گزارشگری مالی را افشا کند کھ آن اطالعات بااھمیت باشد. 
ـــتاندارد بین ـــوع، حتی در مواردی کھ اس المللی این موض
ا حداقل گزارشـــگری مالی حاوی الزامات خاصـــی باشـــد ی

                                                      
 ، مفاھیم نظری جایگزین آن شد.2010در سپتامبر سال  4
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صداق دارد. ھمچنین، الزامات را تعیین کند،  در مواردي م
ـــی ازالزامات رعایت کھ  ـــتانداردھاي  خاص المللی بیناس

ستفاده شگری مالی براي درک ا صورتھای مالی گزار کنندگان 
سایر رویدادھا و شرایط بر وضعیت از تأثیر معامالت خاص، 

واحد تجاری ، کافي نباشدمالي و عملکرد مالي واحد تجاري 
 باید افشای موارد بیشتر را مورد توجھ قرار دھد.

 تھاتر

 را ھایا درآمدھا و ھزینھھا داراییھا و بدھیواحد تجاری نباید  .32
ھای بین اســتاندارد یکی از مگر اینکھ طبق کند،با یکدیگر تھاتر 

 الزامي یا مجاز باشد. تھاتر آنھاالمللی گزارشگری مالی، 

را  ھاھا و بدھیھا، و درآمدھا و ھزینھدارایی واحد تجاری .33
و زیان  یاســود صــورت  . تھاتر درکندجداگانھ گزارش می

سود و زیان  ضعیت مالدر یا  جامعسایر اقالم  ، یصورت و
معامالت انجام  کنندگان ازاستفادهدرک ایی ب کاھش توانموج
ارزیابی جریانھای نقد شرایط و  سایر رویدادھا و، شده
ــتثنای میتجاری  واحدآتی  ــود، بھ اس  ،کھ تھاتر مواردیش

یداد یا رو لھ  عام ندمیرا منعکس  ی دیگرمحتوای م . ک
برای  ـاقالم کاھنده ارزشپس از کسر  داراییھا گیریاندازه
ذخیره مطــالبــات  ھــا وموجودینــابــابی ذخیره  ،مثــال
 .شودمحسوب نمیتھاتر ھاـ دریافتنی الوصولمشکوک

درآمد ، عملیاتی درآمد 18حســابداري المللی بیناســتاندارد  .34
 نمایدکند و واحد تجاری را ملزم میمیتعریف عملیاتی را 

ازاي دریافتي یا بھ ارزش منصفانھ مابھرا  عملیاتی درآمد
مقداری  با احتساب ھرگونھ تخفیف تجاری و تخفیف دریافتني

ندازه طایی ا ند. گیری اع جاري در روالک حد ت  عادي وا
ع جام ميف عامالت دیگري ان ھاي خود م مدالیت کھ درآ ھد   د

فعالیتھاي  ھمراه با انجام، اما کندایجاد نمی عملیاتی
ـــلی  ـــودعملیاتی انجام می مولد درآمداص واحد تجاری . ش

ھاي تھاتر درآمدھا و ھزینھ را بانتایج این گونھ معامالت 
ین ا، بھ شرط آنکھ کندارائھ ميناشی از آن معامالت مربوط 

شان دھنده محتوای معاملھ یا رویدادی دیگر نحوه ارائھ، ن
 :مثال. براي باشد

ســـود و زیان حاصـــل از واگذاري واحد تجاری   . الف
جاري ھاي غیر ند  دارایی یھمان ما ھا و گذاريســـر

مبلغ نمودن کســـر عملیاتی را از طریق داراییھاي 
نھدارایی دفتري  ید  مربوط ازھاي فروش و ھزی عوا

 .کندمي ارائھفروش دارایي 

جاری   . ب ــــت واحد ت خارج مرتبط با ذخایر ممکن اس م
 37حسابداري المللی بینطبق استاندارد شده شناسایي
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بر اســــاس  کھ ذخایر، بدھیھاي احتمالي و داراییھاي احتمالي
با  خاتوافق قراردادي  لث (براي اشـــ ثا ثالص  ، م

داختھای شخص ثالث را با پر شودمي تسویھ) نامھضمانت
 د.کنتھاتر 

ـــودھا و زیانھايواحد تجاری ، افزون بر این .35 گروھي از  س
 یارز مبادلھسودھا و زیانھاي  ،مثالبرای  ،معامالت مشابھ

نگھداری شده ابزارھای مالی یا سودھا و زیانھاي حاصل از 
وجود . با دکنمي ارائھبھ صـــورت خالص  رامبادلھ برای 
ــوداین چنانچھ  این، ــد، و زیانھا  ھاس واحد بااھمیت باش

 د.کنجداگانھ ارائھ می طوربتجاری آنھا را 
 تناوب گزارشگری

واحد تجاری باید مجموعھ کامل صــــورتھاي مالي (شــــامل اطالعات  .36
ای) را  حداقل بطور ساالنھ ارائھ کند. زمانی کھ واحد تجاری مقایسھ

براي را ورتھاي مالي صدھد و پایان دوره گزارشگری خود را تغییر می
کند، باید افزون بر میکوتاھتر از یکسال ارائھ  تر یاطوالنی ايدوره

 دوره تحت پوشش صورتھاي مالي، موارد زیر را افشا کند:

 و ؛کوتاھترتر یا طوالنیدوره  استفاده ازدلیل  . الف

بطور  ھای مالیصــورتشــده در این واقعیت کھ مبالغ ارائھ  . ب
 .ندقابل مقایسھ نیست کامل

ـــورتھاي مالي معمول بطور واحد تجاری  .37 براي ھمواره را ص
یھ مي ھایورهد لھ تھ ــــا نیک س با ک ، برخي وجود ایند. 

، مثالدھند، براي ترجیح مي بھ دالیل عملیواحدھاي تجاري 
ستاندارد کنند.  تھیھ گزارش ،ايفتھھ 52براي دوره  این ا

 .دکنای را منع نمیرویھ چنین
 اياطالعات مقایسھ

 ايحداقل اطالعات مقایسھ

ای دوره گذشـــتھ را برای تمام واحد تجاری باید اطالعات مقایســـھ .38
صورتھای مالی دوره جاری مبالغ گزارش در  مگر کند، ارائھشده در 
دیگري  المللی گزارشــگری مالی، روشھای بیناســتانداردمواردي کھ 

در صـــورتی واحد تجاری باید را مجاز یا الزامي کرده باشـــد. 
کند افشا را توضیحی و تشریحي مربوط بھ اطالعات اي اطالعات مقایسھ

 براي درک صورتھاي مالي دوره جاري مربوط باشد.کھ 

ضعیتت واحد .الف38 صورت و  صورت ودمالی،  جاری باید، حداقل، دو 
سود یاسود  سایر اقالم   یاسود  صورت ودجامع،  و زیان زیان و 
ــورت ارائھ( جداگانھ زیان ــورت جریاندر ص و دو  ھای نقدی)، دو ص

شتھاي  حقوق مالکانھدر ات صورت تغییر ضیحی مربوط راو یاددا  تو
 ارائھ نماید.

شریحیبرخی موارد، اطالعات  در ب.38 صورتھایارائھ ت  شده در 
تلقی مربوط ھمچنان جاری  در دوره ،قبل (ھای)مالی دوره

، حقوقیتجاری جزئیات دعاوی  واحد ،مثال برای .شـــودمی



 1المللی حسابداری استاندارد بین
 ارائھ صورتھای مالی

16 

بود و اکنون حل نامعلوم نتایجی کھ در پایان دوره قبل 
ممکن اســت کند. می افشــاجاری  در دورهشــده اســت را 

ـــتفاده ـــای اطالعات درباره اینکھ در کنندگان، از اس افش
افشــای از و  وجود داشــتھعدم اطمینان پایان دوره قبل 

 این عدمرفع  برای  دوره طیھایی کھ اطالعات درباره گام
 .منتفع شوند، است اطمینان برداشتھ شده

 بیشتر ای اطالعات مقایسھ

ـــت ممکنتجاری  واحد پ.38 ـــورتھای بر عالوه اس مالی  حداقل ص
سھ ستانداردھاي بین الزامی درای مقای شگري ا المللي گزار

سھ ،مالي شروط بر ارائھ کند، نیز  دیگریای اطالعات مقای م
اســـتانداردھاي بین المللي  طبق ،مزبور اطالعاتاینکھ 

شده  شگري مالي تھیھ  سھگزار شد. این اطالعات مقای ای با
 10بند شده در مالی اشارهتواند شامل یک یا چند صورت می
مالی  الزم نیست کھ آنھا مجموعھ کامل صورتھای اما، اشدب

تجاری باید  واحد ،رداموگونھ این را تشـــکیل دھند. در
صورتھای  ضافھبرای این  شتھای  ،شدها ضیحی یاددا مربوط تو

 را ارائھ کند.

زیان  یاصورت سود  تجاری واحدیک ممکن است  ،مثال برای ت.38
 جامع سوم را نیز ارائھ کند (ازو زیان و سایر اقالم سود 
ـــھدوره جاری،  طریق ارائھ دوره ای قبل و یک دوره مقایس

 وضعیت صورتبھ ارائھ  تجاری ملزم حدوااین  اما). اضافي
در  اتیا صورت تغییر ی سومنقد ھای، صورت جریانسوم مالی

سوم سھ حقوق مالکانھ  صورت مالی مقای ضافی) (یعنی  ای ا
توضیحی در یادداشتھای باید مزبور  تجاری واحد .باشدنمی

سھ صورتھای سود  مربوط بھای مالی، اطالعات مقای  یاصورت 
ــود  وزیان  ــایر اقالم س ــافی مزبور جامعو زیان س را  اض

 ارائھ نماید.

 ]حذف شد[ .40تا  39
ھای حسابداری، تجدید ارائھ با تسری بھ گذشتھ یا تجدید تغییر در رویھ

 بندیطبقھ

ــورتی تجاری  واحد الف.40 ــورتھای باید عالوهدر ص مالی  بر حداقل ص
را بھ تاریخ مالی  وضعیت صورتسومین  الف،38در بند مقرر ای مقایسھ

 کھ: ابتدای دوره قبل ارائھ کند

اقالمی  ،یردبكار گبا تسري بھ گذشتھ حسابداری را  رویھیک  الف .
شتھ تجدید ارائھ نماید  سری بھ گذ صورتھای مالی را با ت از 

 وکند؛ بندی تجدید طبقھ را مالی صورتھای ی دریا اقالم

سابداریبکارگیری   . ب سري بھ با  رویھ ح شتھت ارائھ  ، تجدیدگذ
شتھ سري بھ گذ درج در من بر اطالعات ،بندیطبقھتجدید یا  با ت

ضعیت صورت شتھ اثر بااھمیتی  ،مالی در ابتدای دوره قبل و دا
 باشد.
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تجاری باید سھ  ، واحدالف40 در بندشده توصیف در شرایط .ب40
 :کندبھ تاریخھای زیر ارائھ مالی  صورت وضعیت

 ؛جاری دوره پایان الف .

 و ؛پایان دوره قبل  . ب

 .دوره قبل ابتداي  . پ

یک ارائھ  بھملزم  الف،40، طبق بند تجاری واحد ھرگاه پ.40
مقرر در ، باید اطالعات ضــافی باشــدامالی  صــورت وضــعیت

ستاندارد بین 44تا  41بندھای  سابداری و ا را  8المللی ح
ـــتھاارائھ نیازی بھ  اما. كند ارائھ ـــیحییادداش  ی توض
ضعیت صورت بھ مربوط ابتدای دوره ھ تاریخ آغازین ب مالی و
 نیست.قبل 

ضعیت ت.40 صورت و باید ابتدای دوره قبل  ،آغازین مالی تاریخ 
 ،تجاری مالی واحد نظر از اینکھ صــورتھایصــرف ،باشــد

سھ کند یا خیر ارائھ می تر راقبلھای ای دورهاطالعات مقای
 ).پ38مجاز طبق بند (

در صورتھاي مالي  را بندي اقالمارائھ یا طبقھواحد تجاری چنانچھ  .41
ــــھ باید، تغییر دھدرا خود  قایس بالغ م ید نیز باید  ايم جد ت
 ھنگامیغیرعملي باشد.  بندیتجدید طبقھمگر اینکھ ، شودبندي طبقھ
د، موارد کنميبندي طبقھتجدید را اي مبالغ مقایسھواحد تجاری کھ 
 شود:افشا ابتدای دوره قبل، باید ، از جملھ بھ تاریخ زیر

 ؛بنديطبقھتجدید ماھیت  . الف

 ؛شودمیبندي طبقھتجدید اقالم کھ ھر طبقھ از مبلغ ھر قلم یا  . ب
 و

 ی.بندطبقھتجدید دلیل  . پ

سھ یبندطبقھتجدید کھ  ھنگامی .42 شد، واحد مبالغ مقای اي غیرعملي با
 تجاري باید موارد زیر را افشا کند:

 و ؛مبالغآن بندي طبقھتجدید دلیل عدم  . الف

 .دشمي انجام مبالغ بنديطبقھ اگر تجدید ،ماھیت تعدیالت . ب

ــھ بین .43 با ، بھ ویژه اطالعاتاي دورهافزایش قابلیت مقایس
جاد کان  ای یابیام ند ارز مالي  ھا دررو عات  برای اطال
صد ستفاده ی،بینپیش مقا صمیمدر کنندگان بھ ا  گیریھایت

ــادي  ــرایط، کند. در کمک مياقتص بندي طبقھتجدید برخي ش
ــھ ــی  دورهمربوط بھ اي اطالعات مقایس ــتھ  درخاص بھ گذش

ـــھ با دوره جاري منظور ـــت.  ،قابلیت مقایس غیرعملي اس
، ممکن است واحد تجاری در دوره(ھای) گذشتھ، مثالبراي 
تجدید آوری نکرده باشــــد کھ ای جمعگونھرا بھ ھاداده
قھ پذیر گردد طب کان ندی ام ــــت و ب جدد ممکن اس یھ م تھ

 اطالعات غیرعملي باشد.
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در  الزامی تتعدیال، 8حســابداري المللی بین اســتاندارد .44
رویھ حسابداري یا اصالح در تغییر  ھنگاماي اطالعات مقایسھ

 کند.را تعیین می توسط واحد تجاریاشتباه 
 در ارائھ ثبات رویھ

در صـــورتھاي مندرج بندي اقالم ارائھ و طبقھباید نواحد تجاری  .45
 :کھنآ، مگر دیگر تغییر دھدبھ دوره  ایاز دورهرا مالي 

سی  عملیاتماھیت در  عمدهتغییر در پی  . الف واحد تجاري یا برر
ارائھ و دیگری از نحوه تر بودن مناســـب ،آن صـــورتھاي مالي

ھاي رویھتوجھ بھ معیارھاي انتخاب و بکارگیري  با، بنديطبقھ
 ؛واضح باشد ،8المللی حسابداری بین استاندارد درحسابداري 

 یا

در تغییر  ،المللی گزارشگری مالیھای بیناستاندارد ی ازیک  . ب
 .کندالزامي ارائھ را 

ـــیل یا واگذاري مثالبرای  .46 ـــی نحوه  عمده، تحص یا بررس
ارائھ صورتھاي مالي، ممکن است ارائھ صورتھاي مالي بھ 

قابلیت مقایسھ  برای آنکھ .ایجاب کندرا متفاوت  ایگونھ
خدوش نشـــود،  جاری م حد ت گامیفقط وا ئھ  ھن نحوه ارا

، جدید دھد کھ نحوه ارائھصـــورتھاي مالي را تغییر می
 قابل اتکااطالعات  ،کنندگان صورتھای مالیبرای استفاده

شده تجدیدنظرد و تداوم ساختار کنفراھم  را تریمربوطو 
م ــــدمحت باش گام .ل  مالا ھن چنین تغییراتی در نحوه  ع

سھ  41بندھاي طبق اي را ارائھ، واحد تجاري اطالعات مقای
 کند.مي بنديطبقھتجدید  ،42و 

 ساختار و محتوا

 مقدمھ

مالی یا  صــورت وضــعیت افشــاھای خاص در ،این اســتاندارد .47
سود ھای(صورت سود یا)  سایر اقالم  جامع،  و زیان زیان و 

سایر اقالم حقوق مالکانھدر  اتصورت تغییر یا شای   و اف
 یالزام را ی توضیحیدر این صورتھا یا در یادداشتھا اصلی
ستاندارد بیننمایدمی سابداری . ا  ھایصورت جریان 7المللی ح

یان، قدین عات جر ئھ اطال مات ارا قدی را تعیین  ھایالزا ن
 د.کنمی

شا«واژه  برخی مواقع .48 ستاندارداین  در »اف ، با مفھومی ا
ھای مالی در صورتشده ارائھاقالم شود و گسترده استفاده می

ــــا گیردرا دربرمی ــــایر  نیز طبق. برخي موارد افش س
شده است.  الزامیالمللی گزارشگری مالی بیناستانداردھاي 

ســــایر در این اســـتاندارد یا بھ جز مواردی کھ در 
ستانداردھاي  شگری مالبینا صریحخالف آن ی المللی گزار  ت
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در صــورتھای مالی  تواندگونھ افشــاھا میاین شــده باشــد
 .شودانجام 
 صورتھاي ماليتشخیص 

در یک صورتھای مالی باید بھ وضوح از سایر اطالعاتی کھ ھمراه آن  .49
 یابد، قابل تشخیص و تمایز باشد.مجموعھ انتشار می

ــتانداردھاي بین .50 ــگری مالی اس در مورد  فقطالمللی گزارش
سایر اطالعات  صورتھاي مالي کاربرد دارد و لزوماً  برای 

 نھادھای شده بھاطالعات ارائھشده در گزارش ساالنھ، ارائھ
ـــھا کانظارتی یا  ـــایر گزارش  ربرد ندارد. بنابراین،س

ـــتفاده ات بتوانند اطالعاھمیت دارد کھ کنندگان برای اس
ستانداردھاي بینتھیھ شگری مالی المللی گزارشده طبق ا

سایر اطالعات شد  مفید آنانبرای  تواندمیی کھ را از  با
 .متمایز کنند ،نیستاما مشمول آن الزامات 

صورتھاي مالي واحد تجاری باید  .51 ضیحی ھر یک از  شتھای تو و یاددا
اطالعات واحد تجاری باید ، افزون بر این. کندمشــخص  وضــوحبھ را 

 قابل فھمبراي  لزومو در صورت  منعکس کند بارزاي گونھبھرا زیر 
 :نمایدتکرار آن را شده، اطالعات ارائھ بودن

آن در و ھرگونھ تغییر  ھاشناسھسایر نام واحد گزارشگر یا  . الف
 ؛نسبت بھ دوره قبلاطالعات 

مربوط بھ یک واحد تجاري یا گروه  ،اینکھ صـــورتھاي مالي  . ب
 ؛واحدھاي تجاري است

گزارشــگری یا دوره تحت پوشــش مجموعھ  پایان دورهتاریخ   . پ
 یادداشتھای توضیحی؛و صورتھای مالی 

ـــگري  . ت ـــتانداردطبق تعریف  ،واحد پول گزارش المللی بین اس
 و؛ 21 حسابداري

 .صورتھاي مالي در مندرجکردن مبالغ  گردسطح   . ث

ی واحد تجاری با ارائھ عناوین مناسب براي صفحات، صورتھا .52
، الزامات آن نظایر، یادداشتھای توضیحی، ستونھا و مالی
 چنینارائھ  نحوه. تعیین بھترین دکنمی را رعایت 51بند 

ستلزم  ی،اطالعات ست. براي م ضاوت ا واحد  چنانچھ، مثالق
صورت الکترونیکي ارائھ  صورتھاي مالي را بھ  ، کندتجاری 

در ؛ شودصفحات جداگانھ استفاده ن در مواردی ازممکن است 
ــورت، بودن  فھمقابل اطمینان از واحد تجاری برای  این ص

ارائھ را باال موارد  ،اطالعات مندرج در صـــورتھاي مالي
 د.کنمي

ھزار یا  بر حســــبارائھ اطالعات با اغلب واحد تجاری  .53
ــگریمیلیون  ــورتھاي مالي  فھمقابلیت  ،واحد پول گزارش ص

است  بل پذیرشتا جایی قا نحوه عمل دھد. اینرا افزایش مي
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ـــطح واحد تجاری کھ  ـــا کردن را  گردس و اطالعات  کندافش
 را حذف نکند.بااھمیت 

 صورت وضعیت مالی

 در صورت وضعیت مالی  قابل ارائھ اطالعات

ضعیت مالی باید حداقل  .54 صلی  شاملصورت و شاناقالم ا مبالغ  دھندهن
 زیر باشد:

 ؛آالت و تجھیزاتامالک، ماشین . الف

 گذاری در امالک؛سرمایھ  . ب

 داراییھاي نامشھود،  .پ

(ث)، (ح)  قسمتھایمبالغ مندرج در  جزداراییھاي مالی (بھ   . ت
 و (خ))؛

گذاریھایی کھ حسابداری آنھا با استفاده از روش ارزش سرمایھ  .ث
 ؛شده استویژه انجام 

المللی در دامنھ کاربرد اسـتاندارد بین یداراییھای زیسـت  . ج
 ؛کشاورزی 41حسابداری 

 موجودیھا؛  . چ

 ؛ھادریافتنیو سایر  ھای تجاریدریافتنی  . ح

 نقد؛ نقد و معادلموجودی   . خ

ستاندارد بین  . د شگری مجموع داراییھایی کھ طبق ا المللی گزار
ھدار 5مالی  ھای غیرجاری نگ ــــده برای فروش و عیدارایی یات ش مل
ست بھ عنوان نگھداری برای فروش طبقھ ،شدهمتوقف شده ا و بندی 

حد عھ وا تھ در مجمو ھای قرار گرف مان کھ  یدارایی طبق ھ
بندی شــده برای فروش طبقھ شــدهاســتاندارد بھ عنوان نگھداری

 ؛است

 ؛ھاپرداختنیی تجاری و سایر ھاپرداختنی  . ذ

 ذخایر؛  . ر

(ذ) و  قســـمتھایمبالغ مندرج در  جزبدھیھای مالی (بھ   . ز
 ؛(ر))

جاری  .ژ  یات دوره  مال بھ  ھای مربوط  ھا و دارایی طبق  ،بدھی
  ؛مالیات بر درآمد 12 المللی حسابداریتعریف استاندارد بین

و داراییھای مالیات انتقالی طبق  ی مالیات انتقالیبدھیھا  .س 
 ؛ 12 المللی حسابداریندارد بینتعریف استا

بھ مج  .ش  ھای مربوط  حدمبدھی عھ وا تا یو دارد نکھ طبق اســـ
شده برای فروش بھ عنوان نگھداری 5المللی گزارشگری مالی بین

 بندی شده است؛ طبقھ

 ، ارائھ شده در بخش حقوق مالکانھ؛ و منافع فاقد حق کنترل  .ص 

سابھای شده و اندوختھسرمایھ پرداخت  .ض  بھ مالکان  قابل انت
 صلی.واحد تجاری ا
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صلي اگر ارائھ .55 صلی مندرج  اقالم ا (از جملھ از طریق تفکیک اقالم ا
درک وضــعیت مالی  برای دیگری، عناوین و جمعھاي فرعي )54در بند 

را در صـــورت آنھا واحد تجاری باید  ،باشـــد مربوط ،واحد تجاری
 .وضعیت مالی ارائھ کند

ارائھ ، جمعھای فرعی 55ھرگاه واحد تجاری طبق بند  .الف55
 کند، این جمعھای فرعی باید:

ستانداردھای  الف. شد کھ طبق ا صلی با شکل از اقالم ا مت
ــایی و اندازهبین ــناس ــگری مالی ش گیری المللی گزارش
 شود؛می

ای ارائھ و نامگذاری شـــود کھ اقالم اصـــلی گونھبھ ب.
 دھنده آن، روشن و قابل درک باشد؛تشکیل

 ف یکنواخت باشد؛ وھای مختل، در دوره45طبق بند  پ.

ـــبت بھ جمعھای فرعی و جمعھای کل الزام ت. ـــنس ده در ش
ستانداردھای بین صورت ا شگری مالی برای  المللی گزار
 تر جلوه داده نشود.وضعیت مالی، مھم

ضعیت مالی  و بدھیھا داراییھا واحد تجاری، چنانچھ .56 صورت و را در 
 یاراییھا (بدھیھا)د بایدن کند،بندی طبقھجاری و غیرجاری  بھ

ھا) بدھی ھا ( بھ عنوان دارایی قالی را  یات انت  تلقی جاری یمال
 کند. 

این استاندارد ترتیب یا شکل خاصی برای ارائھ اقالم توسط  .57
 فھرستتنھا اقالمی را  ،54کند. بند نمی تجویزواحد تجاری 

است  متمایزای کند کھ ماھیت یا کارکرد آنھا بھ اندازهمی
ضعیت مالی را توجیھ کھ ارائ صورت و کند. میھ جداگانھ در 

 افزون بر این:

اي یک قلم یا مجموعھ کارکرداگر اندازه، ماھیت یا  . الف
ــابھ بھ ــد کھ ارائھ جداگانھ گونھاز اقالم مش اي باش

ضعیت مالي واحد برایآن،  شد،  مربوط تجاري درک و با
 گیرد؛ و آن قلم در زمره اقالم اصلي قرار می

یا  اقالممورد اســـتفاده یا ترتیب ارائھ  عناوین  . ب
شابھ،  ای ازمجموعھ ست بھ دلیلاقالم م ماھیت  ممکن ا

ـــود تاواحد تجاری و معامالت آن  ـــالح ش  یاطالعات اص
، مثالبراي  فراھم کند.درک وضعیت مالی  برایمربوط 

ــت  ــھممکن اس ــس  برایباال را  عناوین ،مالي یک مؤس
 مؤســـســـھط درباره عملیات مربو فراھم کردن اطالعات
 مالي، تغییر دھد.

، اقالم دیگرجداگانھ ارائھ  برای قضاوت جھتواحد تجاری،  .58
 کند:میموارد زیر را ارزیابی 

 ماھیت و نقدشوندگی داراییھا؛ . الف
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 ؛ وتجاري واحدکارکرد داراییھا در   . ب

 بدھیھا. زمانبندیمبالغ، ماھیت و   پ .

ستفاده از مباني  .59 مختلف  طبقاتگیري براي اندازه فاوتمتا
شان ،داراییھا ستدھنده ن  ماھیت یا کارکرد متفاوت آنھا ا

ـــلي  بھآنھا را  واحد تجاریبنابراین،  و عنوان اقالم اص
ئھ  نھ ارا گا ندمیجدا ثال. براي ک ندارد ، م تا طبق اســـ

سابداری بین شینمختلف  طبقات، 16المللی ح آالت و امالک، ما
ـــده یا مبالغ تجدید توان میرا  تجھیزات بھ بھاي تمام ش

 .ارائھ کرد، ارزیابي شده
 غیرجاريو  جاريبھ اقالم  تفکیک

باید داراییھاي جاري و غیرجاري، و بدھیھاي جاري و  واحد تجاري .60
جداگانھ در صـــورت  طبقات ، در76تا  66بندھاي  طبقغیرجاري را 

ند یت مالی ارائھ ک نای  ،وضـــع مگر در مواردي کھ ارائھ بر مب
در صــورت . فراھم آورد ترمربوطو  قابل اتکانقدشــوندگي، اطالعات 
، واحد تجاری باید تمام داراییھا و بدھیھا بکارگیری این استثنا

 را بھ ترتیب نقدشوندگي ارائھ کند.

واحد تجاري باید مبلغي را کھ  ،شدهانتخابارائھ نظر از روش صرف .61
بازیافت یا تســـویھ ماه  دوازدهاز  بیشرود در مدتي انتظار مي

کھ مبلغ آنھا  برای ھر یک از اقالم اصـــلی دارایی و بدھیشـــود، 
 :افشا کند، ترکیب مبالغ زیر است

ماه  دوازدهاز  بیش کھ در مدتي رودانتظار میلغی کھ امب . الف
 و ، بازیافت یا تسویھ شود،دوره گزارشگری نیستپس از 

ماه پس  دوازدهاز  بیشدر مدتي  رودانتظار میلغی کھ امب  . ب
 بازیافت یا تسویھ شود. دوره گزارشگریاز 

در یک چرخھ را کاالھا یا خدماتي  ،واحد تجاريچنانچھ  .62
ــوح قابل تشــخیصعملیاتی  ــھ ، بھ وض بندي کند، طبقھمیعرض

ـــورت  جداگانھ داراییھا و بدھیھاي جاري و غیرجاري در ص
وضـــعیت مالی، با متمایز کردن خالص داراییھایي کھ بھ 

ستمر درسرمایھ در گردش،  عنوان ست،جریان  بطور م از  ا
جاری  حد ت مدت وا ند یات بل کھ در عمل ھایي  خالص دارایی

ــتفاده می ــوداس  در . ھمچنینکندفراھم می مفید، اطالعات ش
ظار ،رویکرداین  کھ انت ھایي  خھ مي دارایی رود در چر

ـــوند و بدھیھایي کھ قرار  عملیاتي جاري بھ نقد تبدیل ش
 .شودبرجستھ میرسید شوند، است در ھمان دوره سر

مالي، ارائھ  ھاینظیر مؤســســھدر برخي واحدھاي تجاري،  .63
شوندگي،  صعودی اعم از داراییھا و بدھیھا بھ ترتیب نقد

ـــھ با تر دو مربوط قابل اتکایا نزولی، اطالعات  ر مقایس
ند،غیرجاري فراھم ميو  یارائھ جار جاري ک  زیرا واحد ت

ـــوح قابل یک چرخھ عملیاتي  درکاالھا یا خدمات را  بھ وض
 کند.نمي عرضھتشخیص، 
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جاري  .64 حد ت کارگیریدر وا ند  ب ــــت برخی 60ب جاز اس ، م
ـــاس طبقھ و  بندي جاريداراییھا و بدھیھای خود را بر اس

دیگر را بھ ترتیب نقدشوندگي ارائھ کند،  برخیغیرجاري و 
شروط بر اینکھ  شدتر مربوطو  قابل اتکااطالعات این م . با

 ممکن اســــت ،دارد یمتنوععملیات زمانی کھ واحد تجاری 
 .مورد نیاز باشد ،برای ارائھ ترکیبیمبناي 

ـــوندگي و توان پرداخت بدھی برای .65  واحد ھایارزیابي نقدش
تبدیل تاریخھاي مورد انتظار بھ  مربوطاطالعات  ،تجاري

است. استاندارد  مفید ،بدھیھاتسویھ و  داراییھا بھ نقد
ــا 7 المللی گزارشــگری مالیبین  ، افشــایابزارھاي مالي: افش

ي مالي را الزامی و بدھیھا ی مالیسررسید داراییھا تاریخ
شامل داراییھاکند. می سایر  ھايدریافتنيي مالي  تجاري و 

ــامل  ھادریافتني ي تجاري و ھاپرداختنيو بدھیھاي مالي ش
 داراییھااینکھ نظر از است. ھمچنین صرف ھاپرداختنيسایر 

، بندی شده باشدبھ صورت جاري یا غیرجاري طبقھ و بدھیھا
 یبازیافت داراییھا مورد انتظارتاریخ  مربوط بھاطالعات 

انتظار تســـویھ  غیرپولي مانند موجودیھا و تاریخ مورد
 واحد، مثالاســــت. براي  مفیدھایی مانند ذخایر، بدھی
بیش  در مدتیرود مبلغ موجودیھایی را کھ انتظار مي تجاري

از دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت شود، افشا 
 کند. می

 داراییھاي جاري

بندي جاري طبقھ عنوان دارایی را بھیک باید ھنگامی واحد تجاری  .66
 :ھک کند

، دارایی عادیانتظار داشـتھ باشـد در چرخھ عملیاتی   الف.
 بھ نقد تبدیل شود یا قصد فروش یا مصرف آن را داشتھ باشد؛

 مبادلھ نگھداري کند؛ با ھدف اساساً دارایی را   ب .

دوازده ماه پس از دوره  در مدت دارایی انتظار داشتھ باشد  پ .
 بھ نقد تبدیل شود؛ یا ،گزارشگری

 طبق تعریفنقد یا معادل نقد باشـــد ( صـــورتبھ  دارایی  ت .
دارایی برای اینکھ  ) مگر7المللی حســابداری اســتاندارد بین

مبادلھ یا براي تســـویھ بدھیھا، برای حداقل دوازده ماه پس 
 باشد. با محدودیت مواجھاز دوره گزارشگری، 

بندي غیرجاري طبقھ عنوانرا بھ  بقیھ داراییھاواحد تجاری باید 
 .کند

ــتاندارد .67 ــطالح ،این اس را براي داراییھاي  »غیرجاري« اص
این  .بردمشـــھود، نامشـــھود و مالی بکار میبلندمدت 

ستاندارد ستفاده از عناوین جایگزین را،  ،ا کھ  مادامیا
 کند.مفھوم آنھا واضح باشد، منع نمي
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چرخھ عملیاتي واحد تجاري، مدت زمان بین تحصیل داراییھا  .68
بھ منظور پردازش و تبدیل آنھا بھ نقد یا معادل نقد 

ست. وقتی  ضوح قابل  تجاري واحد چرخھ عملیاتي عادیا بھ و
ست، مدت آن دوازده ماه فرض مي شخیص نی شود. داراییھاي ت

ـــامل داراییھایي (  یھادریافتنیو  موجودیھا نظیرجاري ش
ـــت کھ  ـــي از چرخھ عملیاتي  درتجاري) اس  واحد عادیبخش

صرف ميفروختھ مي تجاري سد یا شود، بھ م بھ نقد تبدیل ر
ـــودمی دوازده ماه پس از  طیکھ انتظار نرود  اگر، حتي ش

ــود. ھمچنین، داراییھاي  ــگری بھ نقد تبدیل ش دوره گزارش
ـــًا جاري، داراییھایي کھ  ـــاس مبادلھ نگھداري  با ھدفاس

ثالبرای د (شـــومي کھ  ،م مالی  ھای  طبق برخی دارایی
نگھداری شده بھ عنوان  39المللی حسابداری استاندارد بین

جاری داراییھای  و حصــھ) شــودبندی میطبقھ مبادلھبرای 
  د.گیرمی بر را درمالی غیرجاری 

 بدھیھاي جاري

بندي بدھی را بھ عنوان جاري طبقھ یک باید ھنگامیواحد تجاری  .69
 کھ: کند

ــد . الف ــتھ باش خود  عادیدر چرخھ عملیاتي بدھی را  انتظار داش
 تسویھ کند؛

 مبادلھ نگھداري کند؛ با ھدفاساسًا بدھی را   ب.

ــــد  پ . باش ھد  مدت  را بدھی متع ماه پس از در  دوره دوازده 
 ؛ یاتسویھ کندگزارشگری 

قید و دوره گزارشـــگری، حق بيدوازده ماه پس از حداقل برای   ت.
سویھ بدھي بھ شرط براي  شد (بھ تعویق انداختن ت شتھ با ندا

شرایط بدھی کھ بھ اختیار طرف مقابل،  73بند  شود).  مراجعھ 
موجب تســویھ آن از طریق انتشــار ابزارھای مالکانھ تواند می

 دھد.ثیر قرار نمیأبندی بدھی را تحت تطبقھ شود،

ھای دیگر را  بدھی مام  ید ت با جاری  حد ت جاری وا بھ صـــورت غیر
 بندی کند.طبقھ

ی تجاري و برخي ھاپرداختنيبرخي بدھیھاي جاري، مانند  .70
شي  مربوط بھتعھدات  سایر مخارج عملیاتي، بخ کارکنان و 

 چرخھ عملیاتي عادیدر بکار رفتھ از ســـرمایھ در گردش 
ــت. واحد تجاری، این اقالم عملیاتي را  تجاري واحد بھ اس
جاري عنوان ھاي  قھ بدھی ندي ميطب ندب ھد ، حتي اگر ک تع

یھ آن،  ماه پس از  بیش از مدتی طیتســـو دوره دوازده 
شد. در طبقھ شگری با  واحدي و بدھیھا بندي داراییھاگزار

سانی اعمال می عادی، چرخھ عملیاتي تجاري زمانی . شودیک
شخیص  تجاري واحد عادیچرخھ عملیاتي  کھ ضوح قابل ت بھ و

 .استآن دوازده ماه مدت شود فرض مینباشد، 
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ـــایر بدھیھاي جاري در  .71  تجاري واحد عادی عملیاتي چرخھس
دوره دوازده ماه پس از  سررسید آن طی، اما شودتسویھ نمی

ست یا  شگری ا سًا گزار سا شود. مبادلھ نگھداري مي با ھدفا
ـــتھاي بانکي،  ـــافھ برداش ـــھاض مالی  جاري بدھیھاي حص

و سایر بر درآمد پرداختني، مالیات  یتقسیم، سود غیرجاری
جاری، ھاپرداختني ھایی ازی غیرت ثال مالی  م ھای  بدھی

طبق نگھداری شــده برای مبادلھ شــده بھ عنوان بندیطبقھ
 یبدھیھا باشــد.می ،39المللی حســابداری اســتاندارد بین

 شودانجام میبلندمدت مین مالی أتاز طریق آنھا کھ مالي 
چرخھ در  بکار رفتھدر گردش  (یعني بخشـــي از ســـرمایھ

دوازده  سررسید آن طینیست) و  تجاري واحد عملیاتي عادی
، 75و  74باشد، طبق بندھاي دوره گزارشگری نمیماه پس از 

 .شودمحسوب میبدھیھای غیرجاري  جزء

جاری  عنوان بدھیھاي مالی خود را بھ ھنگامی، تجاري واحد .72
دوره دوازده ماه پس از  طیسررسید آن کند کھ بندی میطبقھ

 :، حتی اگرباشدگزارشگری 

 بوده است؛ وتر از دوازده ماه دوره اولیھ، طوالني . الف

ــگری و پیش از   . ب ــورتھاي  تأییدپس از دوره گزارش ص
تأمین مالي مجدد یا  بھ منظور، برای انتشـــار مالي

زمانبندی مجدد پرداختھا بھ صـــورت بلندمدت توافق 
 .صورت گرفتھ باشد

انتظار و اختیار تأمین مالي مجدد یا  تجاري واحداگر  .73
ــھیالت وام موجود تمدید تعھد  را براي حداقل مرتبط با تس

دوره گزارشگری داشتھ باشد، این تعھد دوازده ماه پس از 
سیدکند، حتي اگر مي بنديطبقھجاري غیر عنوان را بھ  سرر

شد. با  اي کوتاھتردر دوره آن صورتی کھ این، در وجود با
را  تأمین مالي مجدد یا تمدید تعھدواحد تجاری اختیار 

شد شتھ با توافقی ، براي تأمین مالي مجدد مثال(براي  ندا
تأمین مالي مجدد تعھد را در  قابلیتباشد)،  صورت نگرفتھ

ھد این یرد و گنظر نمي قھ عنوان بھرا تع نديجاري طب  ب
 کند.مي

ـــگری یا پیش از  تجاري واحدھرگاه  .74 در پایان دوره گزارش
ــرایط  ،آن ر د و کندنقض وام بلندمدت را  توافقیکی از ش

ــود، بدھي را  ،نتیجھ جاري  بھ عنوانبدھی عندالمطالبھ ش
 گزارشگریدوره دھنده پس از کند، حتي اگر واممی بنديطبقھ

شاربرای  صورتھاي مالي تأییدو پیش از  موافقت کند  ،انت
ـــرایط  ، خواھان بازپرداخت وام توافقکھ در نتیجھ نقض ش

ـــت  عنوان بھبھ این دلیل واحد تجاری این بدھی را . نیس
حق بی کھ در پایان دوره گزارشگری،  کندميبندي جاري طبقھ
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شرط  سویھ آبھ براي قید و  ن براي حداقل تعویق انداختن ت
 .نداشتھ استپایان دوره گزارشگری، دوازده ماه پس از 

تا پایان دوره دھنده با وجود این، در صـــورتي کھ وام .75
گزارشگری موافقت کند مھلتی بھ واحد تجاری دھد کھ پایان 

طی آن  وآن حداقل دوازده ماه پس از دوره گزارشگری باشد 
دھنده رفع کند و وام شده راواحد تجاری بتواند موارد نقض

نتواند بازپرداخت فوری را درخواست کند، واحد تجاری این 
 کند.بندي ميغیرجاري طبقھ بھ عنوانبدھی را 

ــده بھ بندیاگر در ارتباط با وامھای طبقھ .76  بدھيعنوان  ش
شگری و تاریخ رویدادھاي زیر بین  ،جاري پایان دوره گزار

، طبق رخ دھدانتشــار ی براصــورتھاي مالي  تأییدتاریخ 
دوره از  پسرویدادھاي  10حســـابداري المللی بین اســـتاندارد

عنوان رویدادھاي غیرتعدیلي  بھاین رویدادھا  ،گزارشـــگری
 :شودافشا می

 تأمین مالي مجدد بھ صورت بلندمدت؛  الف.

 وام بلندمدت؛ توافقموارد نقض  اصالح  ب .

ـــطاعطای مھلت   . پ موارد نقض  رفعدھنده براي وام توس
دوازده ماه  پایان آن حداقلوام بلندمدت کھ  توافق
 .دوره گزارشگری استپس از 

 اطالعات قابل ارائھ در صورت وضعیت مالی یا در یادداشتھاي توضیحي 

صلی ارائھ تجاري واحد .77 شتر طبقاتشده، باید برای اقالم ا  یفرعي بی
وضــعیت مالی یا در در صــورت  ،تجاري واحدرا متناســب با عملیات 

 افشا کند. ،یادداشتھاي توضیحي

ئھ .78 یات ارا قاتشــــده در جزئ مات  طب بھ الزا فرعی، 
المللی گزارشـــگری مالی و اندازه، اســـتانداردھاي بین

ستگي دارد. ھمچنین، واحد تجاری  اقالمماھیت، و کارکرد  ب
ـــده از عوامل تعیین ،بندي فرعيمبناي طبقھ تعیینبرای  ش

ــتفاده می 58در بند  موارد کند. برای ھر یک از اقالم، اس
 :مثالافشا متفاوت است، براي 

شیناقالم  . الف ستانداردطبق آالت و تجھیزات، امالک، ما  ا
 شود؛ی تفکیک میطبقاتبھ  ،16حسابداري المللی بین

یافتني  . ب یان  ھادر یافتني از مشـــتر بالغ در بھ م
ستھ،  ھادریافتنیتجاری،  شخاص واب پرداختھا پیشاز ا

 شود؛ميتفکیک  سایر مبالغو 

 2المللی حســابداري موجودیھا طبق اســتاندارد بین  . پ
ھا قاتبھ  موجودی ند طب مان کاالی  مات موجودی  ، ملزو

ی کار در جریان ســــاخت و کاالتولید، مواد اولیھ، 
 ؛شودساختھ شده تفکیک مي
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ذخایر زایاي کارکنان و ســــایر م ذخایرذخایر بھ   . ت
 شود؛ و تفکیک می

تھ  . ث قاتھا بھ ســـرمایھ و اندوخ ند  طب مختلف مان
سھام و اندوختھسرمایھ پرداخت صرف  ھا تفکیک شده، 

 .شودمي
ــعیت مالی یا  تجاري واحد .79 ــورت وض ــورت باید موارد زیر را در ص ص

 یا در یادداشتھاي توضیحي افشا کند: حقوق مالکانھدر تغییرات 

 ز سھام:براي ھر طبقھ ا  الف.

 ؛مصوبتعداد سھام  .1

شر .2 سھام منت شر ،دهشپرداخت تماماً و  شدهتعداد  شده و منت
 پرداخت نشده؛ تماماً اما 

ــھم .3 ــمي ھر س ــمی بیان یا  ،ارزش اس ــھام ارزش اس اینکھ س
 ندارد؛ 

 در ابتدا و پایان دوره؛ جاریتطبیق تعداد سھام صورت  .4

طبقھ شــــامل  ھرحقوق، امتیازات و محدودیتھاي مربوط بھ  .5
 و بازپرداخت سرمایھ؛ تقسیم سودمحدودیتھاي 

 ســـھام واحد تجاري کھ در اختیار واحد تجاري یا واحدھاي .6
 فرعي یا وابستھ آن است؛ و  تجاری

معاملھ و  برای انتشـــار طبق اوراق اختیارســـھامی کھ  .7
شده است، شامل شرایط و  اندوختھ ،قراردادھاي فروش سھام

 ؛ و آنمبالغ 

 .مالکانھحقوق  در ھاماھیت و ھدف ھر یک از اندوختھ توصیف  ب .

ضامنی یا  .80 سھام، مانند واحدھای ت صندوقھای واحدھاي تجاري فاقد 
(الف) 79 اطالعات مقرر در بندمعادل باید اطالعاتي  گذاری،ســرمایھ

ند  ــــا کن کھ افش قھ از حقوق طی دوره در تغییرات بطوری  ھر طب
بھ ھر طبقھ از  مربوطو محدودیتھاي  اتامتیازو حقوق،  ،مالکانھ

 .را نشان دھدحقوق مالکانھ 

 اگر واحد تجاری:  الف.80

بل فروش  . الف قا مالی  کھ ابزار  ناشـــر  بھ عنوان ابزار بھ 
 یا  بندی شده است،طبقھ مالکانھ

کند تا سھم متناسبی از ابزاری کھ واحد تجاری را متعھد می  . ب
بھ طرف  انحاللدر زمان  تنھاخالص داراییھای واحد تجاری را 

بندی شـــده طبقھابزار مالکانھ دیگر تحویل دھد و بھ عنوان 
 .است

د، باید نبندی کطبقھتجدید بین بدھیھای مالی و حقوق مالکانھ را 
(بدھیھای مالی یا یا از ھر طبقھ  بھ ھر طبقھ شــــدهمنتقل مبلغ

 بندی را افشا کند.حقوق مالکانھ) و زمانبندی و دلیل تجدید طبقھ
 سود و زیان جامعزیان و سایر اقالم  یاصورت سود 

 ]شد فحذ[ .81
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سود  الف.81 سایر اقالم  یاصورت  صورت  سود و زیان جامعزیان و  )
سایر اقالم سود و زیان جامع سود یا زیان و  شھای  )، افزون بر بخ
 موارد زیر را ارائھ کند:باید ، سود و زیان جامع

 ؛ دوره سود یا زیان الف .

 ؛ سود و زیان جامعمجموع سایر اقالم   . ب

سایر  با دوره دوره کھ از جمع سود یا زیان سود و زیان جامع  .پ
 شود.حاصل می سود و زیان جامعاقالم 

بخش  زیان جداگانھ ارائھ کند، یاواحد تجاری صــورت ســود  چنانچھ
ــود یا زیان را در  ــورت مالیس ــود و زیان جامعکھ  ص را ارائھ  س

 .کندمنعکس نمیکند، می

سود و افزون بر بخشھای سود یا زیان و سایر اقالم  ،واحد تجاری ب.81
، باید موارد زیر را بھ عنوان تخصـــیص ســـود یا زیان زیان جامع

 :دکن ارائھدوره  سود و زیان جامعو سایر اقالم  دوره

 قابل انتساب بھ: ،سود یا زیان دوره الف .

 ، و کنترل منافع فاقد حق .1

 اصلی. واحد تجاریمالکان  .2

 قابل انتساب بھ: ،دوره سود و زیان جامع  .ب 

 ، و کنترل حق فاقدمنافع  .3

 اصلی. واحد تجاریمالکان  .4

ای جداگانھ صــورت مالیرا در دوره اگر واحد تجاری ســود یا زیان 
 را در آن ارائھ نماید. )الف(ارائھ کند، باید قسمت 

 زیان یایا در صورت سود دوره اطالعات قابل ارائھ در بخش سود یا زیان 

المللی ســایر اســتانداردھای بین الزامی شــده طبق افزون بر اقالم .82
زیان  یایا صــورت ســود دوره بخش ســود یا زیان گزارشــگری مالی، 

ــد کھ مبالغ زیر را برای دوره  ــلی باش باید دربردارنده اقالم اص
 کند:ارائھ می

 ؛عملیاتی درآمد . الف

 مالی؛ ھایھزینھ  . ب

سود یا زیان واحدھاي  پ . شارکتھاي  تجاری سھم از  ستھ و م واب
 شود؛خاص کھ حسابداری آنھا بھ روش ارزش ویژه انجام می

 لیات؛ ھزینھ ما  . ت

 ] شد فحذ[  . ث

ــتاندارد کل عملیات متوقفبرای  مجزایک مبلغ  الف .ث ــده (بھ اس ش
 مراجعھ شود). 5المللی گزارشگری مالی بین

 ] شد فحذ[ تا خ. ج

 سود و زیان جامعاطالعات قابل ارائھ در بخش سایر اقالم 

، اقالم اصلی زیر باید سود و زیان جامعبخش سایر اقالم در  الف.82
 ارائھ شود:
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ــایر اقالم   الف. ــود و زیان جامعس ــتثنای مبالغ  س (بھ اس
بھ دو و بندی طبقھحســـب ماھیت  بر کھ مندرج در قســـمت (ب))

ـــود کھمیگروه اقالمی تفکیک  ـــتانداردھای طبق  ش ـــایر اس س
 المللی گزارشگری مالی:بین

شد؛  دوره منتقل نخواھد سود یا زیان بھ ھای آتیدر دوره .1
 و

ســود یا بھ  ھای آتیدر دوره، صــورت تحقق شــرایط خاصدر  .2
 خواھد شد.دوره منتقل زیان 

سھم از سایر اقالم سود و زیان جامع واحدھای تجاری وابستھ   .ب 
و مشارکتھای خاص کھ حسابداری آنھا بھ روش ارزش ویژه انجام 

ـــود می ـــایر میو بھ دو گروه اقالمی تفکیک ش ـــود کھ طبق س ش
 المللی گزارشگری مالی:ناستانداردھای بی

شد؛  دوره منتقل نخواھد سود یا زیان بھ ھای آتیدر دوره .1
 و

ســود یا بھ  ھای آتیدر دوره، شــرایط خاص تحققصــورت در  .2
 خواھد شد.دوره منتقل زیان 

 ] شد فذح[ .84تا  83

از جملھ از طریق تفکیک اقالم اصلی مندرج ( اقالم اصلی اگر ارائھ .85
دیگری برای درک عملکرد مالی ، سرفصلھا و جمعھای فرعی ) 82در بند 

(ھای) در صورت راواحد تجاری مربوط باشد، واحد تجاری باید آنھا 
 .ارائھ کند سود و زیان جامعزیان و سایر اقالم  یاسود 

، جمعھای فرعی ارائھ 85ھرگاه واحد تجاری طبق بند  الف.85
 کند، این جمعھای فرعی باید:

شکل الف. ستانداردھای  مت شد کھ طبق ا صلی با از اقالم ا
ــایی و اندازهبین ــناس ــگری مالی ش گیری المللی گزارش
 شود؛می

ای ارائھ و نامگذاری شـــود کھ اقالم اصـــلی گونھبھ ب.
 دھنده آن، روشن و قابل درک باشد؛تشکیل

 ھای مختلف یکنواخت باشد؛ و، در دوره45طبق بند  پ.

شـــده در  جمعھای کل الزامنســـبت بھ جمعھای فرعی و  ت.
المللی گزارشـــگری مالی برای اســـتانداردھای بین

زیان و ســایر اقالم ســود و زیان  یا(ھای) ســود صــورت
 تر جلوه داده نشود.، مھمجامع

صلی را بھ ب.85 صورتگونھواحد تجاری باید اقالم ا (ھای) ای در 
گزارش کند کھ  زیان و سایر اقالم سود و زیان جامع سود یا

ـــده طبق بند تمام جمعھای فرعی ارائھ را با جمعھای  85ش
شــــده در اســـتانداردھای  فرعی یا جمعھای کل الزام

ـــورت(ھای) مالی بین ـــگری مالی برای این ص المللی گزارش
 تطبیق دھد.
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ـــایر رویدادھایاز آنجا کھ آثار  .86  فعالیتھا، معامالت و س
توان ایجاد ســـود یا  ،تکرارواحد تجاری از نظر  مختلف

ــای  بینیپیشقابلیت زیان و  ــت، افش با یکدیگر متفاوت اس
ــتفادهدرک بھ اجزای عملکرد مالی،  عملکرد از کنندگان اس

ــلمالی  ــدهحاص  .کندکمک میبینی عملکرد مالی آتی و پیش ش
ـــیحبرای  واحد تجاری، چنانچھ ـــر عملکرد مالی عنا توض ص

شد،  شتھ با صلی ضرورت دا صورت(ھای)  ریدیگاقالم ا را در 
کند و درج می سود و زیان جامعزیان و سایر اقالم  یاسود 

عناوین مورد اســـتفاده و ترتیب ارائھ اقالم را تغییر 
یت و می ماھ یت و  ند اھم مان جاری، عواملی  حد ت ھد. وا د

نھ را در نظر می کارکرد مد و ھزی گیرد. برای اقالم درآ
ست یک مثال سھ، ممکن ا س ستفاده  مؤ مالی، عناوین مورد ا

ـــاتبرای تھیھ اطالعات مربوط بھ عملیات  ـــس مالی را  مؤس
تغییر دھد. واحد تجاری، اقالم درآمد و ھزینھ را تھاتر 

ند نمی ندرج در ب ھای م یار کھ مع ند مگر در مواردی   32ک
 احراز شود. 

) در صورت(ھای نباید یک از اقالم درآمد یا ھزینھ راواحد تجاري ھیچ .87
یا در یادداشــتھاي  ســود و زیان جامعزیان و ســایر اقالم  یاســود 
 ارائھ کند. بھ عنوان اقالم غیرمترقبھ، توضیحي

 سود یا زیان دوره

واحد تجاری باید تمام اقالم درآمد و ھزینھ یک دوره را در سود یا  .88
المللی استانداردھای بین ی ازمنظور کند مگر اینکھ یکدوره زیان 

 .کرده باشدیا مجاز  یگزارشگری مالی، روش دیگری را الزام

شرایطی المللی گزارشگری مالی، برخی استانداردھای بین .89
واحد تجاری اقالم خاصی را خارج  ،کند کھ در آنرا مشخص می

 استانداردکند. از سود یا زیان دوره جاری شناسایی می
اصالح  شامل ، دو مورد از این شرایط8اري حسابدالمللی بین

را تعیین  حسابداري ھایرویھدر اشتباھات و اثر تغییر 
المللی گزارشگری مالی، سایر استانداردھای بین .کندمي

از سود یا زیان  سود و زیان جامعحذف اجزای سایر اقالم 
مطابقت  5چارچوب تعریف درآمد یا ھزینھ در بارا کھ دوره 
 مراجعھ شود). 7کند (بھ بند یا مجاز می یالزام، دارد

 دوره سود و زیان جامعسایر اقالم 

اجزای ھر یک از  مرتبط باواحد تجاری باید مبلغ مالیات بر درآمد  .90
بندی را در تعدیالت تجدید طبقھ شامل ،سود و زیان جامعاقالم  سایر

یا در یادداشتھای  سود و زیان جامعزیان و سایر اقالم  یاصورت سود 
 توضیحی افشا کند.

                                                      
ــال  5 ــپتامبر س ــتانداردھای بین2010در س ــابداری ، ھیئت اس مفاھیم نظری المللی حس

 کرد. چارچوبرا جایگزین  گزارشگری مالی
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 سود و زیان جامعاجزای سایر اقالم ممکن است  واحد تجاری .91
 را بھ یکی از روشھای زیر ارائھ کند:

 پس از کسر آثار مالیاتی مربوط، یا  الف .

یک بھ ھمراه  ،آثار مالیاتی مربوطکســـر قبل از   ب .
آمد برای نشــــان دادن جمع مبلغ مالیات بر در رقم

 مربوط بھ آن اقالم.

باید مالیات را انتخاب کند،  )ب(گر واحد تجاری روش ا
بخش سود  بھ آتیھای در دورهرا بین اقالمی کھ ممکن است 

بخش  بھ آتیھای در دورهشود و اقالمی کھ منتقل یا زیان 
 تخصیص دھد. نخواھد شد، منتقلسود یا زیان 

ســـایر اجزای  مرتبط بابندی طبقھتجدید واحد تجاری باید تعدیالت  .92
 افشا کند. را سود و زیان جامعاقالم 

کند می مشخصالمللی گزارشگری مالی سایر استانداردھای بین .93
ــایر اقالم  قبالً کھ آیا مبالغی کھ  ــود و زیان جامعدر س  س
شود و میدوره منتقل سود یا زیان  بھ ،شناسایی شده است

صورت  ستاندارددر گیرد. میچھ زمانی این کار   ، بھاین ا
گفتھ  بندیتعدیالت تجدید طبقھ ،بندیھااین تجدید طبقھ

بندی انجام ای کھ تجدید طبقھمبلغ تعدیل، در دوره. شودمی
سود و زیان جامع منعکس میمی سایر اقالم   .گرددشود، در 

ھای تحقق ثال، ســـود گذاری برای م بھ وا تھ مربوط  یاف
سود یا زیان دوره  ،برای فروشداراییھای مالی آماده  در 

اســــت این مبالغ، بھ عنوان  ممکنگردد. جاری منظور می
شین، سودھای تحقق نیافتھ دوره سایر ھای جاری یا پی در 

شد. این  سود و زیان جامعاقالم  شده با سایی  گونھ شنا
ای کھ ســودھای تحقق ســودھای تحقق نیافتھ باید در دوره

از سایر اقالم ، شودمیمنتقل  دورهسود یا زیان  بھیافتھ 
سر  سود و زیان جامع ساب مجدد آنھا در  گرددک تا از احت

 . شوداجتناب  سود و زیان جامع جمع

بندی را در طبقھتجدید تعدیالت ، ممکن اســـت واحد تجاری .94
یا  سود و زیان جامعزیان و سایر اقالم  یاصورت(ھای) سود 

در یادداشتھای توضیحی ارائھ کند. واحد تجاری کھ تعدیالت 
ضیحی ارائھ میرابندی طبقھتجدید  شتھای تو کند، در یاددا

ـــایر اقالم  ـــود و زیان جامعاجزای س را پس از ھرگونھ  س
 نماید.مربوط ارائھ میبندی طبقھتجدید تعدیالت 

ثالبرای  .95 تاندارد م یات خارجی (بھ اســـ ، واگذاری عمل
ـــابداری بین ـــود) 21المللی حس ـــناخت مراجعھ ش ، قطع ش

ندارد  تا بھ اســـ ماده برای فروش ( مالی آ ھای  دارایی
معاملھ  و  مراجعھ شـــود) 39المللی حســــابداری بین
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صون شدهبینیپیش را تحت دوره سود یا زیان  ای کھشدهم
المللی اســـتاندارد بین 100دھد (بھ بند تأثیر قرار می

ــابداری  ــون تباط بادر ار 39حس ــازی جریانھای نقدی مص س
 .شودمی بندیطبقھتجدید تعدیالت  منجر بھمراجعھ شود)، 

عدیالت  .96 قھت ید طب جد ندیت جھ تغییر ، درب مازاد در  نتی
سایی شنا ستاندارد بین طبقشده تجدید ارزیابی  المللی ا

سابداری  ستاندارد بین 16ح سابداری یا ا یا  38المللی ح
گام ید  ھن جد ندازهت یای معین ا با مزا ھای  گیری طرح

سایی ستاندارد بین شده طبقشنا سابداری ا  ،19المللی ح
ــایر اقالم ایجاد نمی ــود. این اجزا در س ــود و زیان ش س

سود یا زیان بھ ھای بعد د و در دورهشوشناسایی می جامع
مازاد تجدید ارزیابی  در شـــود. تغییرنمی دوره منتقل
بعد، در نتیجھ استفاده از دارایی  ھایدر دورهممکن است 

ش صورت قطع  شتھ منتقل یا در  سود انبا شود ناخت آن، بھ 
ــتاندارد بین ــابداری (بھ اس ــتاندارد  16المللی حس و اس

  ).مراجعھ شود 38المللی حسابداری بین
 سود و زیان جامعزیان و سایر اقالم  یااطالعات قابل ارائھ در صورت(ھای) سود 

 ھاي توضیحي یا در یادداشت

ھرگاه اقالم درآمد یا ھزینھ بااھمیت باشد، واحد تجاری باید ماھیت  .97
 و مبلغ آنھا را جداگانھ افشا کند.

جداگانھ  ،اقالم درآمد و ھزینھشــود شــرایط زیر موجب می .98
 افشا شود:

یا کاھش فروش ارزش خالص وجودیھا بھ کاھش ارزش م الف .
 نیبازیافت مبلغبھ آالت و تجھیزات امالک، ماشینارزش 

 کاھش ارزشھا؛ گونھاینبرگشت  ،و ھمچنین

تجدید ســـاختار فعالیتھای واحد تجاری و برگشـــت   . ب
 ھرگونھ ذخیره مخارج تجدید ساختار؛

 ؛آالت و تجھیزاتامالک، ماشینواگذاری اقالم   . پ

 ھا؛یگذارواگذاری سرمایھ  . ت

 شده؛قفعملیات متو  . ث

 ی؛ و حقوقدعاوی  حل و فصل  . ج

 سایر موارد برگشت ذخایر.  . چ

 شده در سود یا زیانی شناساییھاھزینھ اجزایواحد تجاري باید  .99
ھا یا بندي مبتني بر ماھیت ھزینھبا استفاده از طبقھدوره را 

و  قابل اتکاکارکرد آنھا در واحد تجاري، ھر کدام کھ اطالعات 
 .نمایدکند، ارائھ فراھم مي ترمربوط
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 99بند  اطالعات موضوعشود کھ می توصیھواحدھای تجاری بھ  .100
سود  صورت(ھای)  سایر اقالم  یارا در  سود و زیان زیان و 

 ارائھ کنند. جامع

ستھ کردن برای  .101 ست از برج اجزای عملکرد مالی کھ ممکن ا
ــود یا زیان و تکرارنظر   بینیپیشقابلیت ، توان ایجاد س

ــد، ھزینھ ــتھ باش فرعی  طبقاتھا بھ با یکدیگر تفاوت داش
  شود.انجام می روشبھ دو  بندیطبقھشود. این تقسیم می

واحد اســــت.  "ماھیت ھزینھ" روش ،بندیطبقھ ین روشاول .102
ساس ماھیت بررا ھا ھزینھ تجاری، سود  آنھا ا زیان  یادر 
ثالند (براي کمي تجمیعدوره  ید مواد، اســـتھالم  ک، خر

مل خارج ح یھ، م قل اول نانو ن کارک یاي  خارج  ، مزا و م
ـــیص  ،واحد تجاري کارکردھاي بھآنھا را و  تبلیغات) تخص

ست. بکارگیري دھدنمی مجدد ساده ا صیص  ،این روش  زیرا تخ
ـــرورتي نداری کارکرد طبقاتبھ ھا ھزینھ اي از د. نمونھض
ــتفاده از روش ماھیت ھزینھ طبقھ ــرح بھبندي با اس زیر  ش
 است:

 

 ×  درآمد عملیاتی
 ×  سایر درآمدھا

کار ساختھ شده و  کاالی تغییرات موجودي
 در جریان ساخت

×  

  × مواد اولیھ و ملزومات مصرف شده
  × ھزینھ مزایاي کارکنان

  × ھزینھ استھالک 
  × ھاسایر ھزینھ

 )×(  ھاع ھزینھجم
 ×  سود قبل از مالیات

 بھاي، روش "کارکرد ھزینھ" یا روش "بندیطبقھروش دوم  .103
ــده  ــت و تمام ش ــاسھا ھزینھفروش" اس کارکرد  را بر اس

یا، براي  فروشبھ عنوان بخشي از بھاي تمام شده  ،آنھا
ثال نھ، م نھیا  فروش ھایھزی قھ ھایھزی ندی اداري طب ب

شده واحد تجاري  ،حداقلکند. در این روش، می بھاي تمام 
در روش کند. این ھا افشا ميفروش را جدا از سایر ھزینھ

 ،ھا براســــاس ماھیتبندي ھزینھروش طبقھ مقایســــھ با
ــتفادهبرای ا تریمربوطتواند اطالعات می فراھم کنندگان س

صیص مخارج بھ  ست کارکردھا، کند، اما تخ ستلزم ممکن ا م
صیص اختیاري  ضاوت  وتخ شدقابل مالحظھ ق اي از . نمونھبا



 1المللی حسابداری استاندارد بین
 ارائھ صورتھای مالی

34 

ستفاده از روش کارکرد طبقھ زیر  شرحھزینھ بھ بندي با ا
 است:

 × عملیاتی درآمد
 )×( بھای تمام شده فروش

 × سود ناخالص

 × سایر درآمدھا
 )×(  ھای فروشھزینھ

 )×( ھای اداری ھزینھ

 )×( ھاسایر ھزینھ
 × سود قبل از مالیات

 ،کندمیبندي کارکرد طبقھ اســـاسھا را بر واحد تجاري کھ ھزینھ .104
شتری باید  ستھالک  ،ھادرباره ماھیت ھزینھاطالعات بی شامل ھزینھ ا

شین ستھالک داراییھای  آالت و تجھیزات،امالک، ما شھود ھزینھ ا و نام
 شا کند.اف، مزایاي کارکنان ھزینھ

روش کارکرد ھزینھ و روش ماھیت ھزینھ،  از بینانتخاب  .105
 واحد تجاريصنعت و ماھیت  ویژگیھایبھ عوامل تاریخي و 

ستگی شان میدارد. ھر  ب دھد دو روش، میزان مخارجي را ن
ستقیم، با  ستقیم یا غیرم ست، بطور م تغییرات کھ ممکن ا

ــطح فروش یا تولید واحد تجاري تغییر کند نجا کھ آ . ازس
مختلف، مزیتھای واحدھاي تجاري  درھر یک از روشـــھا، 

ـــتانمتفاوتی دارد کند دارد مدیریت را ملزم می، این اس
 ترمربوطو  قابل اتکا ای را انتخاب کند کھنحوه ارائھ

ــد ماھیت مرتبط با اطالعات از آنجا کھ ، بھ ھر حال. باش
ــت، در  مفیدآتي  یجریانھاي نقدبیني ھا در پیشھزینھ اس

ساسبندی صورت طبقھ شای  بر ا شترکارکرد ھزینھ، اف  بی
ـــطالح " ـــت. اص ، 104در بند " ي کارکنانمزایاالزامي اس

ــتاندارد بیندارای  المللی ھمان مفھوم بکار رفتھ در اس
 .است 19حسابداري 

 حقوق مالکانھدر صورت تغییرات 

 حقوق مالکانھدر اطالعات قابل ارائھ در صورت تغییرات 

جاري  .106 حد ت ید طبق در صـــورت تغییرات وا با نھ را  کا مال حقوق 
شامل  حقوق مالکانھدر صورت تغییرات ارائھ کند.  10بند  الزامات

  اطالعات زیر است:

مبالغ قابل جمع کھ  ،دوره ســود و زیان جامعمجموع    الف.
صلی و  ساب بھ مالکان واحد تجاری ا  منافع فاقد حق کنترلانت

 دھد؛را جداگانھ نشان می

کانھ، آثار   . ب کارگیری برای ھر یک از اجزای حقوق مال با ب
شتھ کھ طبق  سری بھ گذ شتھ یا تجدید ارائھ با ت سری بھ گذ ت

 ؛شودشناسایی می 8 حسابداریالمللی استاندارد بین

 ]حذف شد[  . پ
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لغ ابرای ھر یک از اجزای حقوق مالکانھ، صـــورت تطبیق مب  . ت
دفتری ابتدا و پایان دوره کھ بطور جداگانھ تغییرات موارد 

 کند:زیر را افشا می

 ؛دوره زیانسود یا  .1

 ؛ وسود و زیان جامعسایر اقالم  .2

، کھ بطور جداگانھ آورده مالک بھ عنوانمالکان معامالت با  .3
منافع مالکیت در  در آنھا و تغییرات ستاندهمالکان و 

شود را فرعی کھ موجب از دست دادن کنترل نمی تجاری واحدھای
 دھد. نشان می

ـــورت تغییرات  ـــتھای در اطالعات قابل ارائھ در ص حقوق مالکانھ یا در یادداش
 توضیحی 

نھ،  .الف106 کا مال یک از اجزای حقوق  جاری برای ھر  حد ت ید وا با
حقوق در صورت تغییرات را در  سود و زیان جامعسایر اقالم  اجزای

) 2(ت)(106یا در یادداشتھای توضیحی ارائھ کند (بھ بند  مالکانھ
 مراجعھ شود).

سودواحد تجاري باید  .107 سیم کل  سود  یتق سیمو مبلغ  ھر  برای یتق
ــھم را در  ــورت تغییرات س ــتھای  حقوق مالکانھدر ص یا در یادداش

 توضیحی ارائھ کند.

ھر  شــامل، مثال، برای 106در بند اجزای حقوق مالکانھ  .108
شتھ ھر طبقھ مبلغ  شده،تامین مالکانھطبقھ از حقوق  انبا
 .استانباشتھ و سودھای  سود و زیان جامعاز سایر اقالم 

نھحقوق در تغییرات  .109 کا جاري  مال حد ت تا  ازوا تدا  اب
 را افزایش یا کاھش خالص داراییھا پایان دوره گزارشگری،

شان میطي دوره  ستثناي بھ این تغییرات، . دھدن تغییرات ا
ــی  آورده نظیر( مالک بھ عنوان مالکان ھ بامعاملاز  ناش
 واحد تجاریمتعلق بھ بازخرید ابزارھاي مالکانھ  ،مالکان
این  اب مستقیممعامالتی کھ بطور ) و مخارج تقسیمیو سود 
 ناشــی از یھاجمع درآمدھا و ھزینھ اســت، مرتبط معامالت

شـــامل ســـودھا و  ،فعالیتھای واحد تجاری طی آن دوره
 دھد.را نشان می زیانھا،

تعدیالت با تسری  ،8حسابداري المللی بیناستاندارد طبق  .110
ھای حسابداری، رویھ در تغییرآثار  انعکاس ذشتھ برایبھ گ

گذار شرایط ، مگر اینکھ الزامی است، در صورت عملی بودن
ستانداردھادر  شگری مالی،ی بینسایر ا نحوه  المللی گزار

شدعمل دیگري را  ستاندارد  ، طبق. ھمچنینمقرر کرده با ا
ـــابداري المللی بین ـــالح  مرتبط با تجدید ارائھ، 8حس اص

الزامی بھ گذشتھ  در صورت عملی بودن، با تسری، اشتباھات
تغییرات  با تسری بھ گذشتھ، و تجدید ارائھ. تعدیالت است
شتھ در  سود انبا ست بلکھ تعدیل مانده  حقوق مالکانھ نی

مگر اینکھ یکی از اســـتانداردھای  اســـت،ابتدای دوره 
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سری بھ گبین شگری مالی، تعدیل با ت شتھ المللی گزار را ذ
کند. بند  ییکی دیگر از اجزای حقوق مالکانھ الزامبرای 
ھر یک از اجزای حقوق  تکند کھ کل تعدیال(ب)، الزام می106

ھای حســـابداری و کل رویھدر از تغییر  ناشـــیمالکانھ 
شتباھات، در  تتعدیال صالح ا شی از ا در صورت تغییرات نا

شود. این تعدیال ،حقوق مالکانھ شا  ت برای ھر جداگانھ اف
 شود.ھای قبل و ابتدای دوره افشا مییک از دوره

 صورت جریانھای نقدی

ـــتفاده .111 ـــورتھای کنندگان اطالعات جریان نقدي، برای اس ص
مبنایي جھت ارزیابي توانایی واحد تجاري در ایجاد مالی، 

نقد و ارزیابی نیازھای واحد تجاری بھ  ھاینقد و معادل
ستفاده از آن جریانھاي  ستاندارد نقدي، فراھم ميا کند. ا

سابداری بین شای اطالعات  ، الزامات7المللی ح ارائھ و اف
 کند.جریان نقدی را تعیین می

 یادداشتھاي توضیحي

 ساختار

 یادداشتھاي توضیحي باید: .112
ھاي صـــورتھاي مالي و رویھ تھیھاطالعاتي درباره مبناي  . الف

ارائھ  124تا  117حســابداري خاص مورد اســتفاده طبق بندھاي 
 ؛کند

المللی گزارشــگری بیناســتانداردھاي  الزامی طبقاطالعات   . ب
صورتھای مالی ارائھ نمی ،مالی را  ،شودکھ در جای دیگری از 
 کند؛ و  افشا

کند کھ در جای دیگری از صـــورتھای مالی ارائھ ی اطالعات  . پ
 .صورتھای مالی، مربوط استا برای درک شود، امنمیارائھ 

ستباید تا واحد تجاری  .113 ضیحی را ، آنجا کھ عملی ا شتھای تو یاددا
برای تعیین ارائھ منظم، واحد تجاری باید  .کندارائھ  منظمبطور 

بھ تأثیر صــورتھای مالی بر قابل فھم بودن و قابل مقایســھ بودن 
ند.  جھ ک عات تو جاریاطال حد ت ید  وا ندرج در با یک از اقالم م ھر 

ضعیت مالی سود و زیان  یاسود  (ھای)صورت ،صورت و سایر اقالم  و 
 ھایو صـــورت جریان حقوق مالکانھدر صـــورت تغییرات ، زیان جامع

متقابل یادداشـــتھاي توضـــیحي عطف ی را بھ اطالعات مرتبط در نقد
 دھد.

یادداشـــتھای بندی منظم ھایی از ارائھ یا گروهنمونھ .114
 توضیحی، شامل موارد زیر است:

بھ زهحو برای . الف کھ  جاری  حد ت یت وا عال ھایی از ف
ضعیت مالی و عملکرد مالی، شترین  منظور درک و از بی

شود، اثرگذاری برخوردار  شتری قائل  ست، اھمیت بی ا
 خاص عملیاتی ھایبرای مثال اطالعات مربوط بھ فعالیت

 بندی کند؛ھبا یکدیگر در یک گروه طبقرا 
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اطالعات مربوط بھ اقالمی کھ مشــــابھ با یکدیگر   . ب
ــدازه ــد،گیری میان ــای  شــــون ــد داراییھ ــانن م
ــفانھ، راگیریاندازه ــده بھ ارزش منص در یک گروه  ش
 بندی کند؛طبقھ

سود  بھ ترتیب  . پ صورت(ھای)  صلی مندرج در   یااقالم ا
ضعیت صورت و سود و زیان جامع و  سایر اقالم   زیان و 

 مالی، موارد زیر را ارائھ نماید:

ــتانداردھای بین .1 ــگری بیان رعایت اس المللی گزارش
 مراجعھ شود)؛  16مالی (بھ بند 

ھای حســابداری مورد اســتفاده (بھ خالصــھ اھم رویھ .2
 مراجعھ شود)؛ 117بند 

ــتیبان برای اقالم ارائھ .3 ــورت اطالعات پش ــده در ص ش
زیان و ســایر  یاســود  و صــورت(ھای) وضــعیت مالی

 زیان یاســـود صـــورت اقالم ســـود و زیان جامع و 
حقوق  در صورت تغییرات )،جداگانھ (اگر ارائھ شود

ــورت جریان مالکانھ ی کھ ھر بھ ترتیب ینقد ھایو ص
اقالم اصلي ارائھ ھر یک از  صورتھاي مالي ویک از 

 و شود؛می

 افشا، شامل:موارد سایر 

المللی بیناســـتاندارد  بھبدھیھاي احتمالي ( .1
ــابداري  ــود 37حس ) و تعھدات قراردادي مراجعھ ش

 و ،نشدهشناسایي

ھای سیاستو اھداف افشاي غیرمالي، مانند موارد  .2
ــک مالي واحد تج ــتاندارد مدیریت ریس اري (بھ اس

  مراجعھ شود). 7 گزارشگری مالیالمللی بین

 [حذف شد] .115

ست واحد تجاری  .116 ضیحي ممکن ا شتھاي تو ای گونھبھرا یاددا
صورتھاي مالي  تھیھمبناي  مرتبط باکھ اطالعات ارائھ کند 

ـــابدھای و رویھ ای از بھ عنوان بخش جداگانھ ،خاص يارحس
 صورتھای مالی فراھم شود.

 ھای حسابداریافشای رویھ

موارد زیر را واحد تجاری باید ھای حسابداری، در خالصھ اھم رویھ .117
 افشا کند:

گیري مورد اســـتفاده در تھیھ (یا مباني) اندازه یمبنا . الف
 و ؛صورتھاي مالي

ـــایر رویھ  ب . ـــتفاده س ـــابداري مورد اس درک  برایکھ ھاي حس
 است. مربوط ،صورتھاي مالي
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فاده .118 گاه کردن اســـت باني آ یا م نا  گان از مب ند کن
صورتھاي مالي (براي اندازه ستفاده در  ، مثالگیري مورد ا

، فروشارزش  جاري، خالص بھایریخي، بھاي تمام شــــده تا
برای واحد تجاری ) ینبازیافتارزش منصـــفانھ یا مبلغ 

ستبااھم صورتھاي مالي زیرا  ،یت ا مبنایي کھ واحد تجاری 
یھ می ــــاس آن تھ ند،را بر اس یل  ک یھ و تحل بر تجز

ـــتفاده ھنگامی کھ اي دارد. کنندگان تأثیر قابل مالحظھاس
مال ھاي  جاری در صـــورت حد ت ناي وا یک مب ي، بیش از 

ـــتفاده قرار میرا گیري اندازه  ،مثالبراي ( دھدمورد اس
کھ  مانی  قاتز یابي  طب ید ارز جد ھا ت خاصـــي از دارایی

شخص کردن )شودمي داراییھا و بدھیھا کھ ھر یک  طبقات، م
ـــتگیري از مباني اندازه کافی ، برای آنھا بکار رفتھ اس

 .است

صمیم درمدیریت  .119 شای گیري درباره ت سابداري اف یک رویھ ح
ید  ،خاص ــــابررســـي با یا افش کھ آ ند  بھ  ی مزبور،ک

ســایر معامالت، انعکاس چگونگي در درک کنندگان اســتفاده
کمک در عملکرد مالي و وضــعیت مالي شــرایط رویدادھا و 

یا خیرمی ند  یات  .ک یت عمل ماھ جاری،  حد ت خود و وا
رتھای مالی انتظار دارند کنندگان صوکھ استفادهھایی رویھ
شا  ھایواحد گونھاین قرار توجھ نمایند را مورد تجاری اف
شاي د. دھمی سابداريرویھاف زماني کھ ویژه بھ ،خاص ھاي ح

مجاز در اســـتانداردھای  ھایگزینھاز بین  ھارویھاین 
 برايباشـــد،  انتخاب شـــدهالمللی گزارشـــگری مالی بین

برای افشای اینکھ واحد تجاری است.  مفیدکنندگان استفاده
صفانھ یا مدل بھای گذاری در امالک از سرمایھ مدل ارزش من

ستفاده میتمام شای مزبورای از کند، نمونھشده ا ست  اف ا
 گذاری در امالکسرمایھ 40المللی حسابداری (بھ استاندارد بین

ستانداردھای بین شود). برخی ا شگری مراجعھ  المللی گزار
ش مالی، سابداریھای ای رویھاف شامل انتخاب خاص ح رویھ ، 
سط  شنی الزامرویھبین مدیریت از تو  یھای مجاز را بھ رو

ستاندارد بینطبق  ،مثالکند. برای می سابداری ا المللی ح
شای مبانی اندازه ،16 ستفاده برای اف  طبقاتگیری مورد ا

 .الزامی است ت و تجھیزاتآالامالک، ماشین

 [حذف شد] .120

ممکن است بھ دلیل ماھیت عملیات واحد یک رویھ حسابداري  .121
شد، حتي اگر مبالغ دوره ، مھمتجاري شتھ ھای جاري و با گذ

شد بااھمیت شاي ھر یک از رویھنبا سابداری  مھمھای . اف ح
ستانداردھای بین شگری مالی بکھ در ا  طور خاصالمللی گزار

 داردطبق اســـتان نشـــده اســـت، اما واحد تجاری یالزام
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سابداري المللی بین ستفاده ، آن را انتخاب 8ح کند میو ا
 نیز مناسب است.

ھاي حسابداري یا سایر واحد تجاري باید در خالصھ اھم رویھ .122
یند بکارگیري ایادداشتھاي توضیحي، قضاوتھاي مدیریت در فر

را  ثیرأتو قضاوتھایي کھ بیشترین واحد تجاری ھاي حسابداري رویھ
از  جدا، است بر مبالغ شناسایي شده در صورتھاي مالي داشتھ

 افشا کند. )شودمراجعھ  125(بھ بند  قضاوتھای مربوط بھ برآوردھا

واحد ھاي حســــابداري یند بکارگیري رویھادر فر مدیریت .123
ضاوتھای مربوط بھ برآوردھا،  عالوه برتجاری،  ضاوتھاي قق

شده بر مبالغ شناسایي مھمی تواند اثرکھ مي کندمتعددی می
ــد. براي  ، مدیریت در مثالدر صــورتھاي مالي داشــتھ باش

 کند:مي قضاوتزیر تعیین موارد 

شده گذاریھای نگھداریآیا داراییھای مالی، سرمایھ . الف
 تا سررسید ھستند یا خیر؛

عمده و مزایاي ریســـکھا  از مھمیبخش زماني چھ   . ب
بھ  ،ايداراییھاي اجارهمالکیت داراییھاي مالي و 

 شود؛ ومیتجاري دیگر منتقل  ھایواحد

ــھای خاصآیا برخی   . پ توافقھای ، محتوااز نظر ، فروش
ــــت و  مالي اس مدتأمین  بھ درآ نابراین، منجر   ب

  .شودنمی عملیاتی

، در ســـایر اســـتانداردھای 122برخی افشـــاھای بند  .124
شگری مالی الزامبین ست.  یالمللی گزار ، مثالبرای شده ا

ــای منافع در  12المللی گزارشــگری مالی اســتاندارد بین افش

جاری ــــایر واحدھای ت واحد تجاری را ملزم بھ افشــــای  ،س
ضاوتھایی می کند کھ برای تعیین وجود یا نبود کنترل بر ق

المللی استاندارد بین انجام شده است. واحد تجاری دیگر،
فشـــای معیارھای ا ،گذاری در امالکســـرمایھ 40حســـابداری 

سط تعیین سرمایھواحد تجاری برای شده تو  درگذاری تمایز 
ستفاده مالکامالک از امالک  شده امالک نگھداری از و مورد ا

زمانی کھ را  فعالیتھای تجاریبرای فروش در روال عادی 
 کرده است. یاست، الزاممشکل  بندی امالکطبقھ

 ھامنابع عدم اطمینان برآورد

چنانچھ در انجام برآوردھا در پایان دوره گزارشگری، موارد عدم  .125
ای را برای تعدیل اطمینانی وجود داشتھ باشد کھ ریسک قابل مالحظھ

بااھمیت مبالغ دفتری داراییھا و بدھیھا در سال مالی آتی ایجاد 
آینده  مرتبط با مفروضات دربارهرا واحد تجاري باید اطالعاتی کند، 

مورد در  .افشا کند ھابرآورداین  عدم اطمینانعمده  و سایر منابع
باید شامل جزئیات  یادداشتھای توضیحیاین داراییھا و بدھیھا، 

 زیر باشد:
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 و ؛ماھیت آنھا . الف

 .مبلغ دفتری آنھا در پایان دوره گزارشگری  . ب

مســـتلزم  تعیین مبالغ دفتری برخی داراییھا و بدھیھا .126
بر آن داراییھا و ن آتی نامطمئرویدادھای  آثاربرآورد 
در ، مثالاســت. برای  در پایان دوره گزارشــگریبدھیھا 

 معطوف بھبرآوردھای  بازار،در جاری صورت نبود قیمتھای 
امالک، از  یطبقاتگیری مبلغ بازیافتنی آینده برای اندازه

بر  فناوریمنســـوخ شـــدن ، اثر آالت و تجھیزاتماشـــین
و  در جریاننتایج آتی دعاوی  مربوط بھموجودیھا، ذخایر 
تعھدات  مانندمزایای کارکنان مرتبط با بدھیھای بلندمدت 

فروضاتی ستلزم مبرآوردھا م. این ، ضرورت داردبازنشستگی
ــک بر مانند تعدیل یدرباره اقالم جریانھای نقدی  اثر ریس

یرات تغیمزایا و و حقوق ، تغییرات آتی ھای تنزیلیا نرخ
 سایر مخارج است.بر  مؤثر ھایقیمتآتی 

ــایر  .127 ــات و س کھ طبق  ھااطمینان برآوردمنابع عدم مفروض
برآوردھایی اســت کھ مربوط بھ  د،شــوافشــا می 125بند 

ــکلمســتلزم  ترین قضــاوتھای پیچیده یا ترین، ذھنیترینمش
ست. با  ضات مدیریت ا  مؤثرافزایش تعداد متغیرھا و مفرو

مالی بر  ھارفع احت نان ھا ی آتیعدم اطمی ، این قضــــاوت
ــود تر میتر و پیچیدهذھنی تعدیالت امکان  ،بدین ترتیب وش

 ،لغ دفتری داراییھا و بدھیھااآن در مبناشی از  بااھمیت
 یابد.افزایش میبطور معمول 

در مورد داراییھا و بدھیھایی کھ ریســک تغییر بااھمیت  .128
ست، در مبلغ دفتری آنھا در  دوره مالی آتی قابل مالحظھ ا

ــورتی کھ ــگری، بھ ارزش  این اقالم ص در پایان دوره گزارش
شــده در بازار فعال برای منصــفانھ مبتنی بر قیمت اعالم

گیری شده باشد، موارد اندازه یکسانداراییھا و بدھیھای 
بعد،  مالی ممکن است در سال نیست.الزامی  125افشای بند 

شھای من شد، اما  بااھمیتصفانھ تغییر این ارز شتھ با دا
از مفروضـــات یا ســـایر منابع عدم  ناشـــی این تغییرات

 .نبوده استاطمینان برآورد در پایان دوره گزارشگری 

جاری موارد  .129 ندرج در افشــــای واحد ت بھ  را 125بند م
درک قضـــاوتھای مدیریت  براید کھ نمایارائھ می ایگونھ

ــایر در بھ ، ھاعدم اطمینان برآورد منابعباره آینده و س
ستفاده صورتھایا و میزان کمک کند. ماھیت  مالی کنندگان 
 ،ماھیت مفروضات و سایر شرایط بستھ بھ ،شدهتھیھاطالعات 

ست سط واحد از انواع  مثالھایی. متفاوت ا شا تو موارد اف
 :تجاری بھ شرح زیر است
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یت  . الف ــــایر  فرضماھ نان موارد یا س در عدم اطمی
 ؛رآوردب

سیت  . ب سا سبت مبالغ دفتری  ح ضات و ن شھا، مفرو بھ رو
 ؛حساسیتمحاسبات، شامل دالیل  مبنایبرآوردھای 

ی کھ در نتایج دامنھعدم اطمینان و  احتمالیرفع   . پ
در ارتباط با مبالغ دفتری داراییھا  بعدال مالی ســ

 بطور معقول محتمل است؛، ثیرأتحت تو بدھیھای 

مرتبط در مفروضات پیشین  ایجادشدهتشریح تغییرات   . ت
ھاآن  با بدھی ھا و  عدم ، در صـــورتی دارایی کھ 

 برطرف نشده باشد. اطمینان

کند کھ ھنگام واحد تجاری را ملزم نمیاین اســتاندارد،  .130
یا  ایاطالعات بودجھ ،125افشــــای موارد مندرج در بند 

 .را افشا کند ھابینیپیش

افشــای میزان ، در پایان دوره گزارشــگریاقع، برخی مو .131
مالی  ثار احت ــــایر یا فرض یک آ نس نان بع ام عدم اطمی

ست. ھابرآورد شا  غیرعملی ا در این موارد، واحد تجاری اف
سال ممکن ، موجوداطالعات بر مبنای  کند کھمی ست نتایج  ا

ــتلزم ، با فرض مزبورتفاوت مالی بعد، بھ دلیل  تعدیل مس
شد مورد نظردر مبلغ دفتری دارایی یا بدھی  بااھمیت . با

واحد تجاری، ماھیت و مبلغ دفتری دارایی  در تمام موارد،
و بدھیھا) را کھ  داراییھاای از طبقھ(یا  خاص یا بدھی

 کند.افشا می قرار گرفتھ است،آن فرض ثیر أتحت ت

شای  .132 ضاوتھای خاص درباره 122بند موارد اف مدیریت کھ  ،ق
انجام  ھای حسابداری واحد تجارییند بکارگیری رویھافر در
عدم درباره منابع  125بند موارد افشــــای با  ،دھدمی

 تباطی ندارد.ار ھااطمینان برآورد

ستانداردھای بین .133 شای سایر ا شگری مالی، اف المللی گزار
ـــات ـــده در ، بھ جز مواردبرخی مفروض  را 125بند  مقررش

ندمی یالزام ثال. برای کن ندارد بینم تا المللی ، اســـ
اصلی مرتبط افشای مفروضات  ،، در شرایط خاص37حسابداری 

ھای آتی م با یداد قاتثر بر ؤرو خایر را الزام طب  یذ
گیری اندازه 13المللی گزارشگری مالی بینکند. استاندارد می

صفانھ  (ھای)تکنیک(شامل  یبااھمیتافشای مفروضات  ،ارزش من
ـــیابی و  کند کھ واحد می یرا الزام )ھای ورودیدادهارزش

ندازه جاری برای ا نھ ت فا ھاگیری ارزش منصـــ و  دارایی
صفانھ نگھداری می  آنھااز شود، بدھیھایی کھ بھ ارزش من

 کند. استفاده می
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 سرمایھ

کنندگان صورتھای استفاده تاافشا کند  را واحد تجاری باید اطالعاتی .134
یندھای مدیریت سرمایھ واحد اھا، و فرمشی خطاھداف، بتوانند مالی 
 .ندنکارزیابی را  تجاری

ند  منظور بھ .135 یت ب عا جاری موارد زیر را 134ر حد ت ، وا
 کند:افشا می

یندھای او فر ھاخط مشیاطالعات کیفی درباره اھداف،  . الف
 :مدیریت سرمایھ شامل

ـــرحی درباره .1 ـــرمایھ ش مدیریت  ،آنچھ بھ عنوان س
 ؛دشومی

ــرمایھ با  در ارتباطدر مواردی کھ  .2 واحد تجاری س
ن ایماھیت ی وجود دارد، ســــازمانالزامات برون

مدیریت  درالزامات  بکارگیریالزامات و چگونگی 
 سرمایھ؛ و

 دستیابی بھ اھداف مدیریت سرمایھ. نحوه .3

صھ داده  . ب سرمایھ ی ھای کمّ خال درباره آنچھ بھ عنوان 
ــومدیریت می ــی از واحبرخی در د. ش دھای تجاری، بعض

عنوان بخشــی از ســرمایھ در نظر بھ بدھیھای مالی را
واحدھای تجاری برخی اجزای  از دیگری شمار. گیرندمی

ــون ــی از مص ــازیحقوق مالکانھ (مانند اجزای ناش  س
 کنند.جریان نقدی) را از سرمایھ مستثنی می

در مقایسھ  )ب(و  )الف(ھرگونھ تغییر در قسمتھای   . پ
 دوره گذشتھ. با

سرمایھ سازمانرونبالزامات  تمامطی دوره، آیا   . ت ی 
 آن بوده، رعایت کرده است یا خیر. مشمولرا کھ 

در مواردی کھ واحد تجاری شــــده، دپیامدھای ایجا  . ث
 .سازمانی سرمایھ را رعایت نکرده استبرونالزامات 

نی سازمادروناطالعات بر مبنای را موارد واحد تجاری، این 
 کند.می افشا اصلیمدیران برای شده تھیھ

 روشــھای مختلفممکن اســت ســرمایھ را بھ واحد تجاری  .136
باشد. برای  یمتفاوتالزامات سرمایھ  مشمولمدیریت کند و 

ــرکتھای ناھمگن، یک مثال ــت  مجموعھ از ش ــامل ممکن اس ش
ــد کھ  فعالیتھای بیمھ و بانکداری دار عھدهواحدھایی باش

ــتند در  کنند.مختلف فعالیت میمقرراتی  ھایحوزهو در  ھس
ــ ــای ص ــرمایھ و  کلیورتی کھ افش مدیریت  نحوهالزامات س

ندی  عات ســـودم یھ اطال ما ندفراھم ســـر یا درک  نک
صــورتھای مالی از منابع ســرمایھ واحد  گانکننداســتفاده
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خدوش  جاری را م یدت ما عات ، ون ید اطال با جاری  حد ت ا
ـــرمایھبرای ھر  ای راجداگانھ کھ واحد  یک از الزامات س
 .کند، افشا استآن  مشمولتجاری 

شر ابزارھای مالی قابل شده مالکانھ طبقھابزار  کھ بھ عنوان فروش بھ نا بندی 
  است

کھ  فروش بھ ناشرواحد تجاری در مورد ابزارھای مالی قابل  .الف136
زیر را ، باید موارد شودبندی میطبقھ ابزارھای مالکانھبھ عنوان 

 ):باشدکھ در جای دیگر افشا نشده  در صورتیافشا کند (

ـــھ داده . الف ـــده یبندی درباره مبلغ طبقھھای کمّ خالص حقوق  درش
 مالکانھ؛

شیاھداف،   . ب یندھای مدیریت تعھدات واحد تجاری او فر ھاخط م
ی مالی بھ درخواســــت ابزارھا بازپرداختبرای بازخرید یا 

دوره  در مقایســھ باھرگونھ تغییر  شــامل، ارندگان ابزارھاد
 گذشتھ؛ 

بازپرداخت یا بازخرید  برایجریان خروج نقد مورد انتظار   . پ
 آن طبقھ از ابزارھای مالی؛ و 

جریان خروج نقد مورد انتظار  درباره نحوه محاسبھاطالعاتی   . ت
 بازپرداخت یا بازخرید. ناشی از

 سایر موارد افشا 

ــا واحد تجاری  .137 ــیحی افش ــتھای توض باید موارد زیر را در یادداش
 کند:

 تأییدشــده قبل از پیشــنھادی یا اعالم تقســیمیمبلغ ســود  . الف
 ســتاندهعنوان  کھ طی دوره بھبرای انتشــار، صــورتھای مالی 

 و؛ و مبلغ مربوط بھ ھر سھم مالکان شناسایی نشده است

سود مبلغ   . ب شتممتاز  سھامھرگونھ  سایی  کھ شوندهانبا شنا
 .نشده است

جاری .138 حد ت ید وا چھ زیر را موارد  با نان جاچ از  یدیگر یدر 
 افشا نکرده باشد، افشا کند: صورتھای مالی

ــور محل  گاهاقامت . الف ــکل حقوقی واحد تجاری، کش ــیسأتو ش و  س
 در صورتی کھ کسب و کارمحل اصلی  (یاآن شده ثبت مرکزنشانی 

 ؛باشد)شده ثبتمرکز متفاوت از 

  واحد تجاری و فعالیتھای اصلی آن؛ ماھیت عملیاتشرح   . ب

 ؛ و نام واحد تجاری اصلی و واحد تجاری اصلی نھایی گروه  . پ

اطالعات مربوط بھ طول عمر واحد تجاری در صــورتی کھ واحد   . ت
 . باشدتجاری با عمر محدود 

 گذار و اجراتاریخ 

تاندارد را برای دوره .139 جاری باید این اســـ ھای واحد ت
سال اول ای کھ از ساالنھ شروع  2009ژانویھ  یا پس از آن 

ــود،می ــت.  ش بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد، مجاز اس
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اگر واحد تجاری این اســـتاندارد را پیش از موعد بکار 
 را افشا کند.موضوع ، باید این گیرد

ستاندارد بی .الف139 سابداری نا صالح 27المللی ح در شده (ا
صالح کرد. واحد تجاری باید این  106)، بند 2008سال  را ا

ــالحی را برای دوره ــاالنھمورد اص جوالی اول ای کھ از ھای س
بکار گیرد. اگر واحد  شود،یا پس از آن شروع می 2009سال 
ستاندارد بین تجاری سابداری ا صال 27المللی ح ده در شح(ا
ھای قبل بکار گیرد، این ) را برای یکی از دوره2008سال 

این اصــالح  مورد اصــالحی باید برای آن دوره اعمال شــود.
 باید با تسری بھ گذشتھ بکار گرفتھ شود.

 انحاللو تعھدات ناشــی از  فروش بھ ناشــرابزارھای مالی قابل  ب.139
و استاندارد  32المللی حسابداری (اصالحات استاندارد بین

سابداری بین سال 1المللی ح شده در فوریھ  شر ، 2008)، منت
الف را 136الف و 80الف، 8را اصـــالح و بندھای  138بند 

اضــــافھ کرد. واحد تجاری باید این اصـــالحات را برای 
ساالنھدوره سال  اولای کھ از ھای  یا پس از  2009ژانویھ 

بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد، مجاز  شود،آن شروع می
 ست. اگر واحد تجاری اصالحات را پیش از موعد بکار گیرد،ا

ـــوعباید این  ـــالحات مربوط بھ  موض ـــا کند و اص را افش
المللی ، استاندارد بین32المللی حسابداری استاندارد بین

سابداری  ستاندارد بین39ح شگری مالی ، ا و  7المللی گزار
المللی گزارشگری بین استانداردھای کمیتھ تفاسیر 2 تفسیر
ضا در تعاونیمالی  شابھ  ھاسھام اع بکار ھمزمان را و ابزارھای م
 گیرد. 

ستانداردھای بین پ.139 صالحات ا شگری مالیا شده  ،المللی گزار شر منت
د. واحد کراصــالح را  71و  68ندھای ب ،2008در می ســال 

صالحات را برای دوره ساالنھتجاری باید این ا ای کھ از ھای 
بکار  شــود،یا پس از آن شــروع می 2009ژانویھ ســال ول ا

 اگر واحد تجاریبکارگیری پیش از موعد، مجاز است. گیرد. 
صالحات را پیش از موعد بکار گیرد،این  ضوع باید این  ا مو

 را افشا کند.

ستانداردھای بین ت.139 صالحات ا شگری مالیا شده  ،المللی گزار شر منت
ــال  ــالح را  69بند  ،2009در آوریل س د. واحد تجاری کراص

ــالحی را برای دوره ــاالنھباید این مورد اص ای کھ از ھای س
بکار  شــود،یا پس از آن شــروع می 2010ژانویھ ســال اول 

 گیرد. بکارگیری پیش از موعد، مجاز است. اگر واحد تجاری
ـــالحی را پیش از موعد بکار گیرد،این  باید این  مورد اص

 را افشا کند.موضوع 
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صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .ث139 شاره بھ ا ست این بند ا شده ا االجرا ن
 ].و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

ــتانداردھای بینبھ موجب   ج.139 ــالحات اس ــگری اص المللی گزارش

اصالح  107و  106بندھای ، 2010منتشرشده در می سال  ،مالی
این اصالحات را  اضافھ شد. واحد تجاری بایدالف 106و بند 

یا پس  2011ژانویھ سال  ولای کھ از اھای ساالنھبرای دوره
شروع می بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد،  شود،از آن 

 مجاز است.

االجرا نشده این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[  چ.139
 ].است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

ستان  .ح139 شگری مالی بین ھایداردا و  10المللی گزار
شده ، 12 شر سال منت و  123، 119، 4، بندھای 2011در می 
 ھنگام باید این اصالحات را واحد تجاری کرد.اصالح را  124

ستاندارد شگری مالی بین ھایبکارگیری ا و  10المللی گزار
 .اعمال کند ،12

ـــتاندارد بین  .خ139 ـــگری مالی اس ، 13المللی گزارش
شده  شر سال منت صالح را  133و  128، بندھای 2011در می  ا

ـــالحات را ھنگام. واحد تجاری کرد بکارگیری  باید این اص
 .اعمال کند، 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین

ــایر اقالم   د.139 ــود و زیان جامعارائھ اجزای س ــالحات  س (اص
ستاندارد بین شگری مالی ا شده د)، 1المللی گزار شر ر منت

ــال  ، 91، 90، 87تا  85، 82، 10، 7بندھای  ،2011ژوئن س
ـــالح، بندھای را  115و  100، 94 ب و 81الف، 81 الف،10اص
ضافھ و بندھای الف را 82 . کردحذف را  84و  83، 81، 12ا

صالحات را برای دوره ساالنھواحد تجاری باید این ا ای ھای 
بکار  شود،ییا پس از آن شروع م 2012جوالی سال اول کھ از 

 گیرد. بکارگیری پیش از موعد، مجاز است. اگر واحد تجاری
صالحات را پیش از موعد بکار گیرد، ضوع باید این  ا را مو

 افشا کند.

ـــتاندارد بین  ذ.139 ـــابداری اس مزایای  19المللی حس

صالح( کارکنان سال شده ا سایر اقالم 2011در ژوئن  )، تعریف "
. واحد کرداصالح را  96و بند  7" در بند سود و زیان جامع

ــالحات را ھنگامتجاری  ــتاندارد  باید این اص بکارگیری اس
سابداری بین صالح 19المللی ح سال (ا )، 2011شده در ژوئن 

 .اعمال کند

ساالنھ  .ر139 صالحات  شر ،2011تا  2009دوره  -ا در مي شده منت
صالح، بندھاي  41و  38، 10بندھاي  ،2012سال  تا  39را ا

را ت 40الف تا 40و  ت38الف تا 38را حذف و بندھاي  40
 طبقاصـــالحات را  این. واحد تجاري باید کرداضــــافھ 
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ھاي حسابداري، تغییر در رویھ 8المللي حسابداري استاندارد بین

شتباھات سابداري و ا ساالنھبراي دوره ،برآوردھاي ح اي كھ از ھاي 
با تسری  ،شودميشروع یا پس از آن  2013 سال اول ژانویھ
شتھ  ست. از موعد  پیشبكار گیرد. بكارگیري بھ گذ مجاز ا

ــالحات را   ،بكارگیرد پیش از موعداگر واحد تجاري این اص
 را افشا كند. موضوع باید این 

االجرا نشده اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم ھااین بند[ .س139ز تا 139
 .]است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

شا ش.139 ستاندارد بین( بھبود اف صالحات ا سابداری ا المللی ح
سال  )،1 سامبر  شده در د شر  54، 31، 10، بندھای 2014منت

را  122و  119، 117، 114تا  113، 85الف، 82، 55تا 
صالح،  ضافھ و 85الف تا 85الف و 55الف، 30بندھای ا ب را ا

ھای  ند حذف کرد.  120و  115ب ید را  با جاري  حد ت  اینوا
 سال اي كھ از اول ژانویھھاي ساالنھاصالحات را براي دوره

بکار گیرد. بکارگیری پیش  شود،یا پس از آن شروع مي 2016
 28از موعد مجاز است. افشای اطالعات مقررشده در بندھای 

ــتاندارد بین 30تا  ــابداری اس در ارتباط با  8المللی حس
 این اصالحات، برای واحدھای تجاری الزامی نیست.

ستاندارد بین سابداری کنارگذاری ا سال  1المللی ح شده در  (تجدیدنظر
2003( 

المللی حسابداری این استاندارد، جایگزین استاندارد بین .140
شده اصالح( )2003تجدیدنظرشده در سال ( ارائھ صورتھای مالی 1

 .شودمی )2005در سال 
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