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 مالی  صورتهاي  ارائه  نحوه:1  شماره  حسابداري استاندارد

   مقدمـه

  حصول منظور به  تجاري واحد  یک  عمومی مقاصد با  مالی  صورتهاي  ارائه  براي  مبنایی تجویز استاندارد  این  هدف

  تجاري  واحدهاي سایر  مالی  صورتهاي با و واحد  آن  قبل  هاي دوره  مالی  صورتهاي با  مقایسه  قابلیت از  اطمینان

 ، مالی  صورتهاي  ارائه  نحوه  درخصوص  کلی  مالحظات استاندارد  این در ، هدف  این  به  دستیابی  براي. باشد می

  چگونگی.  است  شده  ارائه  مالی  صورتهاي  محتواي  درخصوص  الزامات  حداقل و آنها ساختار  درباره  رهنمودهایی

 .شود می  ارائه  حسابداري  استانداردهاي سایر در  خاص  رویدادهاي سایر و  معامالت  افشاي و  گیري اندازه ، شناخت

  کاربرد  دامنه

  استانداردهاي  براساس  که “ عمومی مقاصد با  مالی  صورتهاي”  کلیه  ارائه در باید استاندارد  این  الزامات1)

  .شود  گرفته بکار شود، می  ارائه و  تهیه  حسابداري

  نیازهاي  به  پاسخگویی  براي) شود می  نامیده  مالی  صورتهاي  پس  این از  که(  عمومی مقاصد با  مالی  صورتهاي2)

 خود  خاص  اطالعاتی  نیازهاي با  متناسب  گزارشهاي  دریافت  موقعیت در  که شود می  تهیه  کنندگانی استفاده

  این مفاد. شود می  ارائه  عموم  استفاده  جهت گزارشها، سایر با  همراه یا  جداگانه طور به  مالی  صورتهاي. نیستند

  .دارد کاربرد نیز  تجاري  واحدهاي  گروه  تلفیقی  مالی  صورتهاي  براي استاندارد

  عمومی یا  خصوصی از اعم)  انتفاعی(  تجاري  واحدهاي در  که شود می  گرفته بکار  هایی واژه استاندارد  این در3)

 در  تعدیالتی  انجام نیازمند  است  ممکن استاندارد  این  الزامات  بکارگیري  براي  غیرانتفاعی  واحدهاي. دارد کاربرد

  .باشند بیشتر  اطالعات  ارائه یا خود  مالی  صورتهاي  اصلی  اقالم  عناوین
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 در  جداگانه طور به  لیکن  است استاندارد  این  موضوع از  بخشی  جاري  بدهیهاي و  جاري  داراییهاي  ارائه  نحوه4)

  . است  شده  مطرح 14  شماره  حسابداري استاندارد

    مالی  صورتهاي  هدف

 و  مالی عملکرد ، مالی  وضعیت  درباره  شده  بندي طبقه و  تلخیص  اطالعاتی  ارائه ، مالی  صورتهاي  هدف

 اتخاذ در  مالی  صورتهاي  کنندگان استفاده از  گسترده  طیفی  براي  که  است  تجاري واحد  مالی  پذیري انعطاف

  حسابدهی یا  مدیریت  مباشرت  وظیفه  ایفاي  نتایج  همچنین  مالی  صورتهاي. شود  واقع مفید  اقتصادي  تصمیمات

 در ، هدف  این  به  دستیابی منظور به. دهد می  نشان ، است  گرفته قرار  اختیارشان در  که  منابعی  قبال در را آنها

  : شود می  ارائه زیر موارد  درباره  اطالعاتی  تجاري واحد  یک  مالی  صورتهاي

  ، سرمایه  صاحبان  حقوق .ج  بدهیها، .ب    داراییها، .الف

 . نقدي  جریانهاي .و  و ها، هزینه .ه   درآمدها، .د

    مالی  صورتهاي  مسئولیت

  . است  تجاري واحد  کننده اداره  ارکان سایر یا  مدیره هیأت با  مالی  صورتهاي  ارائه و  تهیه  مسئولیت

    مالی  صورتهاي  اجزاي

  :  است زیر  اجزاي  شامل  مالی  صورتهاي  کامل  مجموعه

   و ، جامع  زیان و سود  صورت 3)  ، زیان و سود  صورت 2) ، ترازنامه 1) :  اساسی  مالی  صورتهاي . الف

  . نقد  وجوه  جریان  صورت 4)

 . توضیحی  یادداشتهاي .ب
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   فعالیت  تداوم

 باید  مالی  صورتهاي. کند  ارزیابی را  تجاري واحد  فعالیت  ادامه  توان باید ، مالی  صورتهاي  تهیه  زمان در  مدیریت

 یا باشد،  داشته را  تجاري واحد  عملیات  توقف یا  انحالل قصد  مدیریت  اینکه مگر شود  تهیه  فعالیت  تداوم  برمبناي

  ابهام  است  ممکن  که یابد  آگاهی  شرایطی و رویدادها از  مدیریت  که  مواردي در.  شود امر  این  انجام  به ناچار عمالً

  مالی  صورتهاي  چنانچه.  شود افشا باید  ابهام  این کند، ایجاد  تجاري واحد  فعالیت  تداوم  توانایی  به  نسبت  اساسی

  تجاري واحد چرا  اینکه و  مالی  صورتهاي  تهیه  مبناي با  همراه باید  واقعیت  این نشود،  تهیه  فعالیت  تداوم  برمبناي

  قابل  آینده در  تجاري واحد  عملیات  ادامه  معناي  به  فعالیت  تداوم .شود افشا ، است  شده  تلقی  فعالیت  تداوم فاقد

  . است  بینی پیش

   حسابداري  هاي رویه  افشاي

  : شود  تشریح  توضیحی  یادداشتهاي  حسابداري  هاي رویه  اهم  موارد زیر باید در بخش

  ، و مالی  صورتهاي  در تهیه  مورد استفاده  گیري اندازه  مبنا یا مبانی . الف

  .  مالی  صورتهاي  مناسب  درك  براي  الزم  حسابداري  هاي رویه  کلیه . ب

  انعکاس  نحوه  درك  جهت  کنندگان استفاده  به  آن  آیا افشاي  دارد که  این  به  ، بستگی حسابداري  رویه  یک  افشاي

  ممکن  که  حسابداري  هاي رویه. کند یا خیر می  کمک  مالی  و وضعیت  رویدادها در عملکرد مالیو سایر   معامالت

  :   آنها نیست  ، اما محدود به است موارد مندرج در زیر  نظر قرار دهد، شامل  آنها را مد  ارائه  واحد تجاري  است

  ، درآمد عملیاتی  شناخت .الف
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  ، تجاري  واحدهاي  ترکیب .ج  ، و وابسته  فرعی  تجاري  واحدهاي  ، شامل مالی  صورتهاي  تلفیق  اصول . ب

  نامشهود،  مشهود و داراییهاي  ثابت  داراییهاي .ه        ، خاص  مشارکتهاي .د

  ،  بلندمدت  پیمانهاي .ز    ، دارایی  شده تمام  بهاي  عنوان  به  و سایر مخارج  مالی  تأمین  مخارج  احتساب .و

  سایر موارد افشا

  :  افشا کند  توضیحی  باید موارد زیر را نیز در یادداشتهاي  واحد تجاري

  فعالیت  اصلی  محل  یا(  شده  مرکز ثبت  و نشانی  آن  فعالیت  ، کشور محل واحد تجاري  حقوقی  و شکل  اقامتگاه. الف

  ،)باشد  ثبت  از کشور محل  متفاوت  چنانچه

  ، آن  اصلی  و فعالیتهاي  واحد تجاري  عملیات  از ماهیت  شرحی .ب

  ، و گروه  نهایی  اصلی  و واحد تجاري  صلیا  واحد تجاري  نام . ج

  . دوره  تعداد آنها طی  یا میانگین  دوره  در پایان  تعداد کارکنان .د

  

  2  شماره  استاندارد حسابداري

  کاربرد  دامنه

را   و آن  تهیه استاندارد  در این  مندرج  ماتالزا  را طبق نقد  وجوه  جریان  باید صورت  تجاري  واحدهاي  کلیه

  .کنند  ارائه  مالی  سایر صورتهاي  همراه  به  مستقل  مالی  صورت  یک  عنوان به

واحد   نقد توسط  وجه  ایجاد و مصرف  چگونگی  خصوص  در  نیازمند اطالعاتی  مالی  صورتهاي  کنندگان استفاده

  .هستند  تجاري
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   تعاریف

  و ارزي  از ریالی  اعم  مالی  نزد بانکها و مؤسسات  دیداري  هاي نقد و سپرده  از موجودي  است  عبارت : نقد وجه

  قبلی  اطالع  بدون  که  برداشتهایی   کسر اضافه  به) سررسید  بدون  مدت کوتاه  گذاري سرمایه  هاي سپرده  شامل(

  .گیرد قرار می  مورد مطالبه

یا   حقیقی  با اشخاص  از معامالت  نقد ناشی  وجه  در مبلـغ  یـا کاهش  از افزایش  است  عبارت : نقد وجه  جریـان

  .از سایـر رویدادها  و ناشی  واحـد تجـاري  حقوقی  از شخصیت  مستقل  حقوقی

  . است  واحد تجاري  مستمر مولد درآمد عملیاتی و  اصلی فعالیتهاي از  عبارت :  عملیاتی  فعالیتهاي

  ، داراییهاي و بلندمدت  مدت کوتاه  گذاریهاي سرمایه  یا واگذاري  از تحصیل  است  عبارت :  گذاري سرمایه  فعالیتهاي

  از واحد تجاري  مستقل  اشخاص  به  اعطایی  تسهیالت  و وصول  نامشهود و نیز پرداخت  مشهود و داراییهاي  ثابت

  .  غیر از کارکنان

  و استقراضهاي  سرمایه  و ترکیب  در میزان  تغییرات  منجر به  که  است  از فعالیتهایی  عبارت : مالی  تأمین  فعالیتهاي

  .، گردد)نقد  وجه  در محاسبه  منظور شده  برداشتهاي  بجز اضافه(  واحد تجاري

  نقد  وجوه  جریان  صورت  ارائه  و نحوه  نقدي  جریانهاي  بندي طبقه

   اصلی  سرفصلهاي  تحت  دوره  طی  نقدي  جریانهاي  کننده  باید منعکسنقد   وجوه  جریان  صورت

  :زیر باشد

    ، عملیاتی  فعالیتهاي  ـ
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  ، مالی  تأمین  بابت  گذاریها و سود پرداختی سرمایه  بازده  ـ

  درآمد، بر  مالیات  ـ

  ، و گذاري سرمایه  فعالیتهاي  ـ

  . مالی  تأمین  فعالیتهاي  ـ

گذاریها و  سرمایه  از مالکیت حاصل  دریافتهاي  دربرگیرنده  مالی  تأمین  بابت  پرداختیگذاریها و سود  سرمایه  بازده

  به  شده  انجام  و نیز پرداختهاي  بانکی  مدت و کوتاه  بلندمدت  گذاري سرمایه  هاي سپرده  از بابت  ریافتیسود د

  سرفصلهاي  تحت  اندارد کهاست  این 35و  33، 19  در بندهاي  بجز موارد مندرج  است  مالی  منابع  کنندگان  تأمین

  اقالمی  نمونه. شود می  بندي طبقه ”مالی  تأمین  فعالیتهاي  “و  ” گذاري سرمایه  فعالیتهاي  “، ”عملیاتی  فعالیتهاي “

  :زیر است  شرح   شود، به می  ارائه “ مالی  تأمین  بابت  گذاریها و سود پرداختی سرمایه  بازده“  سرفصل  تحت  که

  : ورودي  نقدي  جریانهاي  . الف

  ، و سود و کارمزد دریافتی  -

  روش  در آنها به  گذاري سرمایه  که پذیري سرمایه از شرکتهاي  دریافتی  سودسهام  شامل  دریافتی  سهام سود  -

  . است  یافته  در حسابها انعکاس  ویژه  ارزش

  : خروجی  نقدي  جریانهاي  .   ب

  منظور شده  دوره  هزینه  یا به  شده  تحصیل  دارایی  حساب  به  ینکهاز ا  اعم(  د پرداختیسود و کارمز  -

  ،)باشد

  ، و پرداختی  سود سهام  -
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  .شود محسوب می  مالی  تأمین  هزینه  که  پرداختی  تملیک  شرط  به  اجاره  از اقساط  اي حصه  -

   گذاري سرمایه  فعالیتهاي

و   با تحصیل  مرتبط  بر جریانهاي مشتمل “ گذاري سرمایه  فعالیتهاي  “  سرفصل  تحت  منظور شده  نقدي  جریانهاي

نامشهود و   مشهود و داراییهاي  ثابت  و داراییهاي  بلندمدت  گذاریهاي ، سرمایه مدت کوتاه  گذاریهاي سرمایه  فروش

  .باشد می  بجز کارکنان  از واحد تجاري  مستقل  شخاصا  به  اعطایی  تسهیالت  و وصول  نیز پرداخت

  

  درآمد عملیاتی:3  شماره  حسابداري استاندارد

  کاربرد  دامنه

  زیر بکار گرفته  و رویدادهاي  از معامالت  حاصل  درآمد عملیاتی  حسابداري  استاندارد باید براي  این

  :شود

  کاال،  فروش  .   الف

  ، و خدمات  ارائـه  .  ب

امتیاز و سود  ، درآمد حق شده  مولد سود تضمین  که  واحد تجاري  از داراییهاي  دیگران  استفاده  .  ج

  . است  سهام

   تعاریف
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  با آورده  ، بجز موارد مرتبط سرمایه  صاحبان  در حقوق  از افزایش  است  عبارت : درآمد عملیاتی

  .باشد  شده  ناشی  و مستمر واحد تجاري  اصلی  از فعالیتهاي  ، که سرمایه  صاحبان

   درآمد عملیاتی  گیري اندازه

  .شود  گیري اندازه  یا دریافتنی  دریافتی  ازاي مابه  منصفانه  ارزش باید به  درآمد عملیاتی

  مبلغ  همان  درآمد عملیاتی  باشد و مبلغ می  آن  نقد یا معادل  وجه  شکل  ، به مربوط  ازاي ، مابه حاالت  در بسیاري

  طبق  که  اي گونه  شود، به  موکول  آینده  نقد به  وجه  ورودي  جریان  ، هرگاه حال این با.  است  نقد دریافتی  وجه

کاال یا   نقدي  فروش  بر بهاي  اضافه  ، مبلغی فروشنده  معمول  و خریدار و یا ضوابط  فروشنده  بین  منعقدهقرارداد 

  اضافه  و مبلغ  است  نقدي  فروش  ، بهاي مربوط  ازاي مابه  منصفانه  ارزش  حالت  این شود، در  دریافت  خدمات

  عنوان  تحت  معامله  تجاري  محتواي  به  باید باتوجه  بلکه شود، نمی  محسوب  فروشنده  درآمد عملیاتی  دریافتی

  .یابد  نمایش  طور جداگانه  به “ مالی  درآمد تأمین “

  کاال  فروش

  :باشد  یافته  زیر تحقق  شرایط  کلیه  شود که  شناسایی  زمانیکاال باید   فروش  از  حاصل  درآمد عملیاتی

  باشد،  کرده  خریدار منتقل  را به  مورد معامله  کاالي  مالکیت  عمده  مزایايو   مخاطرات  واحد تجاري  .   الف

  مؤثري  یا کنترل  است  همراه  معموالً با مالکیت  که  مستمر درحدي  مدیریتی  دخالت  هیچ  واحد تجاري   .  ب

  نکند،  اعمال  رفته  فروش  کاالي  به  نسبت

  کرد،  گیري اتکاپذیر اندازه  اي گونه  به  نرا بتوا  درآمد عملیاتی  مبلغ   . ج

  باشد، و  محتمل  واحد تجاري  درون  به  فروش  با معامله  مرتبط  اقتصادي  منافع  جریان  . د
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  گیري اتکاپذیر اندازه  اي گونه  به  بتوانیا خواهد شد   شده  تحمل  رفته  فروش  با کاالي  درارتباط  را که  مخارجی  .  ه

  .کرد

  تلقی  ، فروش مربوط  کند، معامله  را حفظ  مالکیت  و مزایاي  از مخاطرات  اي عمده  بخش  اگر واحد تجاري

  .شود نمی  شناسایی  آن  از بابت  گردد و لذا درآمدي نمی

  ر، فروشمورد نظ  دارد، معامله  خود نگه  را براي  مالکیت  از مخاطرات  اهمیتی کم  تنها بخش  ، واحد تجاري چنانچه

 . شود می  شناسایی  و درآمد عملیاتی  تلقی

  شرط  واحد تجاري  درون  به  با معامله  مرتبط  اقتصادي  منافع  جریان  بودن  ، محتمل درآمد عملیاتی  شناخت  براي

   است  اساسی

  افشا

  :افشا کند  توضیحی  باید موارد زیر را در یادداشتهاي  واحد تجاري

  استاندارد حسابداري  الزامات  به  باتوجه  درآمد عملیاتی  شناخت  براي  مورد استفاده  حسابداري  هاي رویه  .  الف

  ، و“ مالی  صورتهاي  ارائه  نحوه "  با عنوان 1  شماره

  :از موارد زیر  ناشی  دوره  طی  شده  شناسایی  درآمد عملیاتی  عمده  از طبقات  هر یک  مبلغ  . ب

           کاال،  فروش  ـ

        ، خدمات  ارائه  ـ

        ، شده  سود تضمین  ـ

     متیاز،ا  درآمد حق  ـ
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  ، و سود سهام  ـ     

منظور   درآمد عملیاتی  عمده  از طبقات  در هر یک  که  کاال یا خدمات  هاز مبادلـ حاصل  درآمد عملیاتی  مبلغ  .  ج

  . است  شده

  5استاندارد 

  ترازنامهرویدادهاي بعد از تاریخ 

   .رخ می دهد بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهاي مالیرویدادهاي مطلوب و نامطلوبی که 

  تاریخ تصویب صورتهاي مالی

 . کند می تصویب انتشار، منظور به بار آخرین براي و رسمی طور به را مالی صورتهاي مدیریت، که است تاریخی

 اصلی تجاري واحد مدیریت توسط شده یاد مالی صورتهاي که است تاریخی تلفیقی مالی صورتهاي تصویب تاریخ

  .شود می  تصویب انتشار منظور به
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   طبقه بندي و افشاي رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه

 .تاریخ تصویب صورتهاي مالی باید به گونه اي مناسب افشا شود

آثار . ترازنامه  باید قبل از آثار مالیاتی مربوط افشا شودبرآورد آثار مالی رویدادهاي غیر تعدیلی بعد ازتاریخ 

   .مالیاتی این رویدادها نیز در مواردي که براي درك صحیح وضعیت مالی ضروري است باید توضیح داده شود

  را نام ببرید   چند نمونه از رویدادهاي تعدیلی

 داراییهاي ثابت مشهود پس از پایان ؛ مشخص شدن بهاي خرید یا عواید فروش داراییهاي ثابت مشهود

 .سال مالی در مواردي که خرید یا فروش پیش از پایان سال انجام گرفته باشد

 ؛ دریافت نسخه اي از صورتهاي مالی یا سایر اطالعات در خصوص یک شرکت که سرمایه گذاریها

 .فراهم آورد شواهدي را مبنی بر کاهش دایمی در ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت درآن شرکت

 ؛ دریافغت عواید فروش بعد از تاریخ ترازنامه یا شواهدي دیگر در خصوص خالص موجودي مواد وکاال

 .ارزش فرو ش موجودیها

 ؛ تجدید مذاکره و توافق در مورد میزان بدهی بدهکاران، یا ناتوانی یک بدهکار در پرداخت دهکارانب

 .بدهی

 هام توسط شرکتهاي فرعی و وابسته براي دوره یا دوره هاي ؛ اعالم پرداخت سود سسود سهام دریافتنی

 .قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن

 دریافت اطالعات درباره نرخهاي مالیاتی مالیات؛. 
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  چند نمونه اي از رویدادهاي غیر تعدیلی را نام ببرید

 ،ترکیب واحدهاي تجاري 

 ،انتشار سهام جدید 

  داراییهاي ثابت مشهود و سرمایه گذاریها،خرید و فروش 

 ،از دست دادن داراییهاي ثابت مشهود یا موجودي مواد و کاال در نتیجه وقایعی نظیر زلزله و آتش سوزي 

  متوقف کردن بخش قابل توجهی از فعالیتهاي تولیدي و تجاري، به شرطی که در تاریخ ترازنامه وقوع

 اشد،این رویدادها قابل پیش بینی نبوده ب

 ،اقدامات دولت، از قبیل ملی کردن موسسات 

 تغییر در مبانی تعیین مزایاي پایان خدمت کارکنان.  

  9استاندار شماره 

  تعاریف

  یا ارائـه  مالحظه  منفرد قابل  دارایی  یک  ، تولید یا ساخت طراحی  براي  که  است  پیمانی:  بلندمدت  پیمان

  زمان  شود و مدت منعقد می) دهد  را تشکیل  پروژه  تواماً یک  که  خدمات از داراییها یا  یا ترکیبی(  خدمات

.  گیرد قرار می  متفاوت  مالی  هاي در دوره  پیمان  فعالیت  که  است  عمدتاً چنان  پیمان  تکمیل  براي  الزم

خواهد   انجام  از یکسال یشب  مدتی  گردد، معموالً در طول می  تلقی  استاندارد، بلندمدت  این  طبق  که  پیمانی

  .   نیست  بلندمدت  پیمان  یک  اصلی  ، مشخصه از یکسال  بیش  ، مدت حال  این با.   شد
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  نرخ  یا یک  پیمان  کل  براي  مقطوع  مبلغ  پیمانکار با یک  آن  موجب  به  که  است  بلند مدتی  پیمان:    مقطوع  پیمان

قرار   تعدیل  مشمول  خاص  موادي  براساس  است  از موارد ممکن  در برخی  هک  پیمان  هر واحد موضوع  براي  ثابت

  .کند می  گیرد، توافق

  قبول  قابل  مخارج  آن  موجب  به  که  است  بلند مدتی  پیمان:    ) بر مخارج مبتنی  الزحمه با حق  پیمان(  امانی  پیمان

  نیز به  ثابتی  الزحمه مزبور یا حق  از مخارج  و درصد معینی  پیمانکار تأدیه  به  پیمان  در متن  شده  یا مشخص

  .  شود  پیمانکار پرداخت

  انجام  ترازنامه  تا تاریخ  آن  به  کار مربوط  که  پیمانکار است  توسط  دریافتی  از مبالغ  بخشی:    پیمان  دریافت پیش

  .است  نشده

   پیمـان  مخارج

  :موارد زیر باشدبر  باید مشتمل  پیمان  مخارج

  ، است  مرتبط  مشخص  پیمان  مستقیماً با یک  که  مخارجی  .  الف

  و ، پذیر است امکان  جداگانه  پیمانهاي  به  آن  و تسهیم  بوده  مشترك  پیمانها  بین  که  مخارجی  .   ب

  . است از کارفرما  مطالبه  مشخصاً قابل  مفاد پیمان  موجب  به  که  سایر مخارجی  .   ج 

   افشا در ترازنامه

  : افشا کرد  زیر در ترازنامه  شرح  را باید به  بلندمدت  پیمانهاي
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  کار تا تاریخ  پیشرفت  بابت  و دریافتنی  دریافتی  بر مبالغ  پیمان  انباشته  شده  مازاد درآمد شناسایی  . الف

  سرفصل  تحت  طور جداگانه  گردد و به  بندي  طبقه  پیمان  بازیافت  قابل  مبلغ  عنوان باید به  ترازنامه

  .شود  منعکس  دریافتنی  حسابهاي

  تا تاریخ  آن  به  کار مربوط  پیمانکار که  توسط  دریافتی  از مبالغ  بخشی  یعنی(  پیمان  دریافت پیش  . ب

  .منظور شود  دریافتها در ترازنامه پیش  باید در سرفصل)  است  نشده  انجام  ترازنامه

و )  شده  تمام  بهاي  خالص(  انباشته  شده  شناسایی  هزینه  از کسر مبالغ  پس  انباشته  شده  تحمل  مخارج  .   ج

  تحت  طور جداگانه  و به  بندي طبقه  بلندمدت  پیمانهاي  مانده  عنوان  ، به بینی پیش  قابل  کسر زیانهاي  به

   مهدر ترازنا  پیشرفت  درجریان  پیمانهاي  سرفصل

  .گردد  منعکس 

   سود و زیان  افشا در صورت

  :کند  منعکس  طور جداگانه زیر را به  باید اقالم  سود و زیان  صورت

  ). درآمد پیمان(  دوره  شده  درآمد شناسایی  . الف

و   دوره  طی  پیمان  شده  شناسایی  هزینه  شامل)  پیمان  شده تمام  بهاي(  دوره  شده  شناسایی  هزینه .  ب

  . دوره  طی  شده  شناسایی  بینی پیش  قابل  زیان

   حسابداري  هاي رویه  افشاي

  توضیحی  موارد زیر را در یادداشتهاي 1  شماره  استاندارد حسابداري  الزامات  به  باید با توجه  واحد تجاري 

  :افشا کند
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  . دوره  شده  درآمد شناسایی  تعیین  روشهاي  . الف

  . پیشرفت  درجریان  پیمان  تکمیل  مرحله  تعیین  روشهاي  .  ب

  11استاندارد  شماره 

 از کاربرد مستمر دارایی ازجمله   آتی ناشی  نقدي  جریانهايخالص   فعلی  ارزش:   اقتصادي  ارزش

 .از واگذاري نهایی آن  جریانهاي نقدي ناشی

 عمر مفید آن  طی  دارایی  پذیر یک  استهالك  مبلغ  سیستماتیک  تخصیص:   استهالك . 

یعنی بهاي جاري (عبارت است از بهاي ناخالص جایگزینی یک دارایی : بهاي جایگزینی مستهلک شده 

بر بهاي مزبور و مدت   از کسر استهالك مبتنی  پس) دهی مشابه جایگزینی یک دارایی نو با توان خدمت

  .استفاده شده از آن دارایی

 آن  بازیافتنی مبلغ  به  نسبتیک دارایی   دفتريمبلغ مازاد  :  ارزش  کاهش  زیان. 

  اجزاي بهاي تمام شده

  :بهاي تمام شده یک قلم دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر است  . 16

  از کسر تخفیفات تجاري، قیمت خرید، شامل عوارض گمرکی و مالیاتهاي غیرقابل استرداد خرید، پس  .الف

 برداري بهره مستقیم یا غیرمستقیمی که براي رساندن دارایی به وضعیت قابلهرگونه مخارج مرتبط   .  ب

  وشود،  تحمل می

از بابت تعهدي که در زمان  ی و بازسازي محل آنیسازي و برچیدن دارا برآورد اولیه مخارج پیاده .ج

  کاال خاص براي مقاصدي غیر از تولید هدور  تحصیل دارایی یا درنتیجه استفاده از دارایی طی یک
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  روش تجدید ارزیابی

گیري باشد،  اي اتکاپذیر قابل اندازه گونه به از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه  پس  

از کسر استهالك انباشته و  به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس آن را باید

ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام شود تا تجدید . دارائه کر، تجدید ارزیابی از  کاهش ارزش انباشته بعد

از   پس. اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد اطمینان حاصل گردد مبلغ دفتري دارایی تفاوت با

نظر جایگزین ناخالص مبلغ   انجام تجدید ارزیابی، استهالك انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر

  .دفتري قبلی آن دارایی خواهد شد

  افشا

  :افشا شود  مالی  مشهود در صورتهاي  ثابت  از داراییهاي  هرطبقه  موارد زیر باید براي

  ، دفتري   تعیین ناخالص مبلغ  جهت  مورد استفاده  گیري اندازه  مبانی  . الف

  ، مورد استفاده  استهالك  روشهاي .  ب

  ، مورد استفاده  استهالك  عمر مفید یا نرخهاي  .  ج

  ، ودوره  در ابتدا و انتهاي  انباشته  و استهالكانباشته   ارزش  ، کاهش   دفتري  مبلغ ناخالص  . د

  14استاندارد شماره 

  کاربرد  دامنه

  .شود  بکار گرفته  در ترازنامه  جاري  و بدهیهاي  جاري  داراییهاي  ارائـه  استاندارد باید براي  این
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   جاري  و بدهیهاي  جاري  موجود در مورد داراییهاي  دیدگاههاي

از   تقریبی  معیاري  ، ارائـه ”غیر جاري  “و  ”جاري “  داراییها و بدهیها به  بندي از طبقه  ، هدف از نظر برخی

  برخی.  است  مالی  با مشکالت  مواجهه  ، بدون روزمره  فعالیتهاي  در انجام  آن  توانایی  ، یعنی واحد تجاري  نقدینگی

  نگرند که می  واحد تجاري  و تعهدات  از منابع  حصه  آن  تشخیص  براي  ابزاري  عنوان به  بندي   طبقه  این  دیگر، به

  .مستمر دارد  گردش

  

   جاري  داراییهاي

  : شود که  بندي طبقه  جاري  دارایی  عنوان باید به  زمانی  دارایی  یک

تر  طوالنی  کدام ، هر ترازنامه  از تاریخ  یکسال  یا ظرف  واحد تجاري  معمول  عملیاتی  چرخه  انتظار رود طی  .  الف

شود،   ، تبدیل است  یقین  به  قریب  آن  شدن  نقد  که  دیگري  نقد یا دارایی  وجه  شود، یا به  یا فروخته  ، مصرف است

  یا 

  . است  محدود نشده  از آن  استفاده  باشد که  نقدي  وجه  نقد یا معادل  وجه  . ب

  .شود  بندي طبقه  غیرجاري  داراییهاي  عنوان  سایر داراییها باید به

  :از  شود عبارتست می  بندي طبقه  جاري  دارایی  عنوان  به  که  اقالمی  نمونه

از   آنها مانع  در مصرف  محدودیت  اعمال  که مواردي  استثناي ، به بانکی  حسابهاي  نقد و مانده  وجوه  مانده  .  الف

  شود  جاري  عملیات  براي  اقالم  این  استفاده

    و غیرتجاري  تجاري  از حسابها و اسناد دریافتنی  اي حصه  .ب
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   بلندمدت  پیمانهاي  پیشرفت  جریان مواد و کاال و کار در  موجودي .ج

  قابل  سهولت  و به  نشده  تحصیل  قصد نگهداري  به  که  بهاداري  و سایر اوراق  مشارکت  شرکتها، اوراق  سهام  . د

  . است  شدن نقد

  . جاري  خرید داراییهاي  پرداختهاي پیش  . ه

  

   جاري  بدهیهاي

واحد   معمول  عملیاتی  چرخه  انتظار رود طی  شود که  بندي طبقه  جاري  بدهی  عنوان باید به  زمانی  بدهی  یک

  عنوان سایر بدهیها باید به. شود  ، تسویه تر است طوالنی  ، هر کدام ترازنامه  از تاریخ  یکسال  یا ظرف  تجاري

  .شود  بندي طبقه  غیرجاري  بدهیهاي

  24  شماره  دارياستاندارد حساب

   هـمقدم

  اي پاره  مالی  و تجویز گزارشگري  برداري از بهره  قبل  مرحله  در  تجاري  واحدهاي  استاندارد، تشخیص  این  هدف

  . است  برداري از بهره قبل  مرحله  آنها در  درباره  خاص  اطالعات

  کاربرد  دامنه

  .رود بکار می  برداري از بهره  قبل  مرحله  در  تجاري  واحدهاي  مالی  استاندارد در مورد صورتهاي  این

   تعریف
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  : است  زیر بکار رفته  مشخص  با معنی  برداري از بهره  قبل  مرحله در  واحد تجاري  استاندارد اصطالح  در این

ایجاد   براي خود را  کوششهاي  عمده  بخش  که  است  واحد تجاري  یک:   برداري از بهره  قبل  مرحله  در  واحد تجاري

  :کند  صدق  زیر در مورد آن  از شرایط  جدید بکار برد و یکی  فعالیت  یک

  باشد، یا  نشده  ، شروع شده   ریزي برنامه  اصلی  عملیات  . الف

  .باشد  نشده  حاصل  از آن  توجهی  قابل  درآمد عملیاتی  ولی  شده  ، شروع شده ریزي برنامه  اصلی  عملیات  .  ب

  ، تأمین مالی  ریزي مانند برنامه  اموري  خود را براي  ، عمدتاً کوششهاي برداري از بهره  قبل  مرحله  در  تجاريواحد 

  داراییهاي  ، تحصیل مواد اولیه  تامین  منابع  ، شناسایی و توسعه  ، تحقیق طبیعی  منابع  و گسترش  ، اکتشاف سرمایه

،  کارکنان  و آموزش  و نیز استخدام  از معادن  برداري امتیاز بهره مانند حق  یعملیات  مشهود یا سایر داراییهاي  ثابت

  .کند می  صرف  تولیدي  عملیات  اندازي و راه  بازاریابی

   مخارج

  تجاري  در واحدهاي  که  حسابداري  استانداردهاي  ، براساس برداري از بهره قبل  مرحله  در  تجاري  واحدهاي  مخارج

  .گردد می  شود، شناسایی می  استفاده  برداري بهره  حال در

  :کرد  بندي زیر طبقه  گروه  سه  به  توان را می  برداري از بهره  قبل  مرحله  در  تجاري  واحدهاي  مخارج

  مواد و کاال تحمل  نامشهود و موجودي  مشهود، داراییهاي  ثابت  داراییهاي  منظور تحصیل به  که  مخارجی  .  الف

  . گردد می

  جداگانه  دارایی  یک  عنوان کند، اما به  کمک  آتی  اقتصادي  منافع  جریان  به  است  هر چند ممکن  که  مخارجی  . ب

  وقوع  در دوره  مخارج  گونه این. باشد نمی  دارایی  عنوان  به  شناخت  و لذا حائز معیارهاي  نیست  تشخیص  قابل

  .شود می  شناسایی  هزینه  عنوان به
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. شود می  شناسایی  هزینه  عنوان  به  وقوع  ندارد و لذا در دوره  آتی  اقتصادي  منافع  گونه  هیچ  که  مخارجی  .   ج

    کاري   دوباره  داراییها، مخارج  به  وارده  ، خسارات برداري از بهره قبل  در فعالیتهاي  عادي  غیر  توقف  دوران  مخارج

  افشا 

  واحدهاي  مالی  با صورتهاي  خود را مشابه  مالی  باید صورتهاي  برداري از بهره قبل  مرحله  در  تجاري  واحدهاي

  کنند   ارائه  برداري بهره  حال  در  تجاري

  :زیر باشد  اضافی  اطالعات  باید شامل  برداري از بهره  قبل  مرحله در  واحد تجاري  مالی  صورتهاي

  ،  مالی  صورتهاي  صفحات  در کلیه “ برداري بهره  حلهاز مر قبل “  عبارت  درج  .  الف

  مرحله در  واحد تجاري  فعالیت  شروع  از ابتداي  نقدي  و خروجی  ورودي  جریانهاي  انباشته  مبالغ  انعکاس  .  ب

  نقد،   وجوه  جریان  در صورت  برداري از بهره قبل

  ، ) پروژه  درصد پیشرفت  جمله از(  شده  انجام  فعالیتهاي  مراحلو   ، ماهیت در مورد نوع  اطالعات  ارائه  .  ج

  وجود،  تأخیر در اجرا در صورت  و دالیل  پروژه  اجراي  زمانبندي  جدول  ارائه  . د

  ، و) و ارزي  از ریالی  اعم(  اولیه  با برآوردهاي  عملکرد پروژه  اي مقایسه  جدول  ارائه  . ه

از  قبل  مرحله در  واحد تجاري  فعالیت  از ابتداي  درآمد و هزینه  انباشته  مبالغ  به  مربوط  اطالعات  ارائه  . و

    عمده  اقالم  تفکیک  به  برداري بهره

  26استاندارد  شماره 

  کاربرد  دامنه



٢١ 
 

  :  باشد  مربوط  کشاورزي  فعالیت  به  بر اینکه  ، مشروط است  موارد زیر الزامی  استاندارد در حسابداري  کاربرد این

  . برداشت  در زمان  تولید کشاورزي  . ب        ، و زیستی  داراییهاي  .  الف

  :  استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد  این

    کشاورزي  فعالیت  به  نامشهود مربوط  داراییهاي  .  ب                  کشاورزي  فعالیت  به  مربوط  زمین .  الف

  از فراوري  که  است  و محصوالتی  کشاورزي  ، تولیدات زیستی  از داراییهاي  هایی نمونه  دهنده  نشانزیر   جدول

  :  شود می  حاصل  از برداشت  پس

  

  بعد از برداشت  شده  فراوري  محصوالت  کشاورزي  تولیدات  زیستی  داراییهاي

  ، فرش نخ  پشم گوسفند

 پنیر شیر  شیري  گله

  سوسیس  گوشت  گوساله

  غذایی  محصوالت  مرغ  تخم گذار تخم  مرغ

  کنسرو ماهی  گوشت  ماهی

  سرکـه انگور  تاکستان

  کمپوت  سیب  سیب  درخت

  ، پارچه  نخ  پنبـه  گیاهان



٢٢ 
 

 شکر نیشکر

  

   تعاریف

  تولید کشاورزي  به  ، تبدیل فروش  براي  زیستی  داراییهاي  بر دگردیسی  از مدیریت  است  عبارت: کشاورزي   فعالیت

  . زیستی  داراییهاي  یا افزایش

  . زنده  یا گیاه  از حیوان  است  عبارت: زیستی   دارایی

  حفظ  ، با   نژاد و یا تولید کشاورزي   ، اصالح قصد تولید مثل به  که  دارایی   از یک  است  عبارت: مولد   زیستی  دارایی

  .را دارد  سال   از یک  در بیش  برداشت  شود و قابلیت می  هداري، نگ  زیستی  دارایی  حیات

  براي  شده  تعیین  واجد شرایط  شود که می  گفته  زیستی  از داراییهاي  اي طبقه  به: مولد   غیر  زیستی  دارایی

  .  مولد نیست  زیستی  داراییهاي

   گیري و اندازه  شناخت

  :  کند که  شناسایی  زمانی  را فقط  تولید کشاورزيیا   زیستی  باید دارایی  واحد تجاري

  ،  باشد  آورده  بدست  گذشته  رویدادهاي  را در نتیجه  دارایی  کنترل  .  الف

  باشد، و  محتمل  واحد تجاري  درون  به  دارایی  به  مرتبط  آتی  اقتصادي  منافع  جریان   .  ب

  .باشد  گیري اندازه  اتکاپذیر قابل  اي گونه به  اییدار  شده  تمام  یا بهاي  منصفانه  ارزش  . ج

  افشـا



٢٣ 
 

  در ترازنامه  جداگانه  صورت مولد خود را به مولد و غیر  زیستی  داراییهاي  دفتري  باید مبلغ  واحد تجاري -

  .کنـد  ارائه

 افشا کند  زیانسود و   در صورت  است  ایجاد شده  جاري  در دوره  باید موارد زیر را که  واحد تجاري :  

  ،   تولید کشاورزي  اولیه  از شناخت ناشی  هاي درآمدها یا هزینه  جمع .  الف

  براوردي  از کسر مخارج  پس  منصفانه  در ارزش  و تغییرات  اولیه  از شناخت ناشی  هاي درآمدها یا هزینه  جمع  .ب

  ، و غیرمولد  زیستی  داراییهاي  فروش  زمان

  شده  تمام  و بهاي  فروش  غیرمولد با ارائه  زیستی  و داراییهاي  تولید کشاورزي  از فروش  ناشی  زیانسود یا   .  ج

  .  آن  انتسابی

  :  باید موارد زیر را افشا کند  واحد تجاري

بدهیها   وثیقه وجود دارد و یا در  آنها محدودیت  با مالکیت  رابطه در  که  زیستی  داراییهاي  دفتري  مبالغ  .  الف

  ، و   است  قرار گرفته

  .مولد  زیستی  داراییهاي  یا تحصیل  توسعه  به  مربوط  تعهدات  .  ب

 


