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 52  شماره  استانذارد حسابذاري

 مختلف  قسمتهاي  حسب بر  گزارشگري

 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهتوجه استانداردبايدبااين

شود.گرفتهبكار
  هـمقذم

هختلففقسوتْايتشحسةهالياعالػاتگضاسضگشياستاًذاسد،تجَيضهثاًياييّذف.1

ٍِخذهاتهحػَالتهختلفهَسداًَاع دساعالػات.ايياستٍاحذتجاسييل اسائف

ِمِاستٍاحذتجاسيػولياتهختلفجغشافياييًٍيضهٌاعقضذُ مٌٌفذگاىاسفتاادُتف

:مٌذهيهَاسدصيشمول دسهاليغَستْاي

،ٍاحذتجاسيتْتشػولنشدگزضتِدسكالف.

،ٍٍاحذتجاسيّايٍتاصدُتْتشهخاعشاتاسصياتي.ب

.ٍاحذتجاسيلهَسدم تشدسآگاّاًِقضاٍتْاي.ج


مٌٌذيادسهٌفاعقهيتَليذٍاسائِهتٌَػيٍخذهات،هحػَالتتجاسيٍاحذّايتشخي.2

آتفيسضذ،اًتظاسات،فشغتْايسَدآٍسياصًشخْايداسًذمِفؼاليتهتااٍتيجغشافيايي

ٍخفذهاتهحػَالتهختلفهَسداًَاع دستشخَسداسًذ.اعالػاتهختلايٍهخاعشات

قسفوتاعالػاتاغلة،مِهتااٍتجغشافياييدسهٌاعقآىٍػولياتٍاحذتجاسييل

.هايذاستٍاحذتجاسييلّايٍتاصدُهخاعشاتاسصياتيضَد،تشايهيًاهيذُ

 كاربزد  دامنه

  اًتطااس ػواَهي    جشيااى  ضَد يا دس هي  ػشضِ  ػوَم  آًْا تِ  سْام  اٍساق  وِ  تجاسي  ٍاحذّاي  وليِ . 3

 وٌذ.  استاًذاسد سا سػايت  ايي  تايذ الضاهات  است

ُ   تْيِ  هالي  دس غَستْاي  داٍعلثاًِ  چٌاًچِ  تجاسي  سايش ٍاحذّاي . 4   اساتاًذاسدّاي   تشاساا    ضاذ

اساتاًذاسد سا    اياي   سا افطا ًوايٌذ، تايذ الضاهات  هختلف  لسوتْاي  تش حسة  ، اعالػات حساتذاسي

 وٌٌذ.  سػايت  عَس واهل تِ

هفاليغفَستْايّوشاُاغليٍاحذتجاسيجذاگاًِهاليغَستْايهجوَػِاسائٌِّگام.5

ضَد.هياسائِتلايقيهاليدسغَستْايقسوتْافقظتِهشتَط،اعالػاتتلايقي
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  تعاريف

 :  است  صيش تىاس سفتِ  هطخع  اًذاسد تا هؼاًياست  دس ايي  ريل  اغغالحات . 6

 يا گشٍّي  يا خذهت  هحػَل  يه  وِ  است  اص ٍاحذ تجاسي  تفىيه  لاتل  جضئي :  تجاسي  لسوت  

اص ساايش    هتفااٍت   اي ٍ تاصدُ  هخاعشُ  وٌذ ٍ داساي هي  سا اسائِ  هشتثظ  يا خذهات  اص هحػَالت

ًظاش   دس  هاشتثظ   ٍ خذهات  هحػَالت  صيش تايذ دس تؼييي  . ػَاهل است  ٍاحذ تجاسي  لسوتْاي

 : ضَد  گشفتِ

 ، يا خذهات  هحػَالت  هاّيت . الف

 تَليذ،  فشآيٌذّاي  هاّيت .  ب

 ، يا خذهات  هحػَالت  تشاي  هطتشياى  يا عثمِ  ًَع .  ج

 ، ٍ خذهات  يا اسائِ  هحػَالت  تَصيغ  سٍضْاي .  د

 . اي ٍ تيوِ  تاًىي  ، همشسات هثال  ، تشاي طهشتَ  همشسات  هاّيت .  ّ


 يا خذهات  هحػَالت  اسائِ  تِ  وِ  است  اص ٍاحذ تجاسي  تفىيه  لاتل  جضيي : جغشافيايي  لسوت  

داسد ٍ   اص وطاَسّا اضاتغال    وطَس ياا گشٍّاي    تش يه  هطتول  هطخػي  جغشافيايي  دس هٌغمِ

ِ   است  اجضايياص   هتفاٍت  اي ٍ تاصدُ  هخاعشُ  داساي   فؼاليات   جغشافياايي   دس ساايش هٌااعك    وا

 ضَد:  ًظش گشفتِ دس  جغشافيايي  لسوتْاي  صيش تايذ دس تطخيع  وٌٌذ. ػَاهل هي

 ، ٍ سياسي  التػادي  ضشايظ  تطاتِ . الف

 ،  هختلف  جغشافيايي  دس هٌاعك  ػوليات  تيي  سٍاتظ .  ب

 ، ػوليات  هجاٍست .  ج

 ،  هطخع  دس هٌاعك  اص ػوليات  ًاضي  اظخ  هخاعشات .  د

 اسص، ٍ  وٌتشل  همشسات . ّ

 .  اسصي  ًَساًات  هخاعشات .  ٍ



 تؼاسيف  تش هثٌاي  وِ  است  يا جغشافيايي  تجاسي  لسوتي : شگضاس  لاتل  لسوت   ِ   هطاخع   پيطاففت

ٍ تشاسا  هي  داسد.  ٍستضش  هَسد آى دس  لسوت  اعالػات  استاًذاسد، افطاي  ايي  ضَد 

 اغالي   اص فؼاليتْااي   اص دسآهذ حاغال   است  ػثاست : لسوت  دسآهذ ػولياتي    ِ   ٍ هساتوش وا

ِ   تخػيع  ، لاتل هٌغمي  يا تشهثٌايي  اًتساب  هستميواً لاتل ِ   اػان   اسات   لساوت   تا اص   اص ايٌىا

 ًاضاي   تجااسي ٍاحاذ    ّوااى   تا سايش لسوتْاي  يا هؼاهالت  ساصهاًي  تشٍى  هطتشياى  تِ  فشٍش

 تاضذ.  ضذُ 
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 ٌِاغالي   تا فؼاليتْاي  هشتثظ  ّاي اص ّضيٌِ  است  ػثاست : لسوت  ػولياتي  ّضي    ِ   ٍ هساتوش وا

  هاشتثظ   اص ايٌىِ  اػن  است  لسوت  تِ  تخػيع  لاتل  هٌغمي  يا تش هثٌايي  اًتساب  هستميواً لاتل

 تاضذ.  ٍاحذ تجاسي  ّواى  ا سايش لسوتْايت  يا هؼاهالت  ساصهاًي  تشٍى  هطتشياى  تِ  تا فشٍش

 ِاست  آى  ػولياتي  اص وسش ّضيٌِ  پس  لسوت  اص دسآهذ ػولياتي  ػثاست : لسوت  ػوليات  ًتيج .  

 يا تاش هثٌاايي    اًتساب  لاتل  عَس هستمين تِ  وِ  اص داساييْايي  است  ػثاست : لسوت  داساييْاي  

 تاضذ.  لسوت  ػولياتي  فؼاليتْاي  تِ  تخػيع  لاتل  هٌغمي

 هٌغماي   ٍ يا تش هثٌايي  اًتساب  هستميواً لاتل  وِ  اص تذّيْايي  است  ػثاست : لسوت  تذّيْاي  

 تاضذ.  لسوت  ػولياتي  فؼاليتْاي  تِ  تخػيع  لاتل



گفزاسد.اثشهفيتجاسيٍاحذّايٍاداسُساصهاًذّيتشچگًَگيهخاعشاتهٌطاءاغلي.7

تفشايهثٌفاييٍاحذتجفاسيداخليهاليگضاسضگشيٍسيستن،ساختاسساصهاًيييتٌاتشا

تفثثيشدٍتحت ،ّشٍاحذتجاسييلّايٍتاصدُ.هخاعشاتاستآىقسوتْايتطخيع

جغشافيفايي،قسفوتْايًتيجِ گيشد.دسقشاسهيآىًٍيضتاصاسّايػولياتجغشافياييهحل

: اصدٍهَسدصيشتاضذًذينيتَاهي

،ياٍاحذتجاسيٍسايشداساييْايخذهتتَليذيااسائِاستقشاستجْيضاتهحل.الف

.آىتاصاسّاٍهطتشياىهحل.ب


ٍاحذتجاسي.هذيشيتاستًياصهٌذقضاٍتجذاگاًِياجغشافياييتجاسيقسوتْايتؼييي.8

ِ ساتفاقسفوتهالياعالػاتگضاسضگشي،ّذفقضاٍتايياػوالتشاي ِتَجف ايفيتف

ًظش (دسهاليگضاسضگشيًظشيهااّين)عثقهالياعالػاتمياياستاًذاسدٍخػَغيات

ٍِقاتفلاتنفاتفَدى،قاتفلتَدىهشتَطضاهلميايگيشد.خػَغياتهي تفَدىهقايسف

ٍٍاحفذتجفاسيٍخفذهاتهحػفَالتهختلفهَسدگشٍّْاي سدمِاستاعالػاتي

ضاهلميايخػَغياتضَد.ّوچٌييهيگضاسشخاظجغشافياييدسهٌاعقآىػوليات

.استٍاحذتجاسيملٍتاصدُهخاعشاتاسصياتيتشايهالياعالػاتهايذتَدى
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،قسوتػولياتيتافؼاليتْايهشتثظجاسيداساييْايهلضاقسوتاصداساييْايّاييًوًَِ.9

.ًاهطَْداستٍداساييْايايسشهايِّاياجاسُهَضَعهطَْد،داساييْايثاتتداساييْاي

ًيفضجفضءهشتفَطهٌظَسضَد،داساييقسوتػولياتيدسّضيٌِداسايييلاگشاستْالك

هقاغفذتفشايهَسداسفتاادُ،داساييْايقسوتگيشد.داساييْاييقشاسهقسوتداساييْاي

ضاهلدسغَستيقسوتگيشد.داساييْايسادستشًوييادفتشهشمضيٍاحذتجاسيػوَهي

تخػفيعتشايهٌغقيهثٌاييمِاستدٍياچٌذقسوتهطتشكهَسداستاادُداساييْاي

يااًتسابهستقيواًقاتلمِاستسشقاليدستشگيشًذُقسوتيْايتاضذ.داسايٍجَدداضتِ

ِاستقسوتتِتخػيعقاتلتغَسهٌغقي اسفتْالكضفاهلقسفوتػوليفاتيٍّضيٌف

.استهشتَطسشقالي

ٍسفايشحسفاتْاٍتجاسيحساتْاٍاسٌادپشداختٌيضاهلقسوتاصتذّيْايّاييًوًَِ.12

.تفذّيْاياسفتهحػفَلتضوييّايٍرخيشُاصهطتشياىدسيافت،پيصاسٌادپشداختٌي

ايسشهايِّاياجاسُهَضَعداساييْايتِهشتَط،تذّيْايدسيافتيتسْيالتضاهلقسوت

گشّضيٌِضَد.اهيتحولػولياتيًٍِهاليهقاغذتثهييتشايمًِيستٍسايشتذّيْايي

جفضءتفذّيْايهشتفَطضَد،تفذّيهٌؼنسقسوتػولياتًتيجِ دسضذُسَدتضويي

ًذاسد،ضاهلهاليآًْاػوذتاًهاّيتػولياتمِقسوتْاييگيشد.تذّيْايقشاسهيقسوت

ياصيفاىتياًگشسَدقسوتػوليات،صيشاًتيجًِيستهطاتٍِتذّيْايدسيافتيتسْيالت

.استهاليّاياصّضيٌِپسسَدياصياىًٍِػولياتي

داساييْفاٍقثلفيدفتفشيهثفال تؼفذيالتضفاهلقسوتداساييْاٍتذّيْايگيشياًذاصُ.11

تجفاسيٍاحفذّايدستشميةمِاستٍاحذتجاسييلقسوتتطخيعقاتلتذّيْاي

هطفَْدثاتفتاگشداساييْفاي.ّوچٌييخشيذاستسٍشتِآىسيٍحساتذاضذُتحػيل

ضفَدداساييْفاي،تجذيفذاسصيفاتيهجاصجايگضييػولًحَُتِتَجِ ،تاتؼذاصتحػيل

ضَد.هيگيشياًذاصُضذُتجذيذاسصياتيهثال تشاساسقسوت
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ايقسوتػولياتي،ّضيٌِقسوتدسآهذػولياتي.12 ايقسوت،داسايْي ّْي اصحزف ،پيصقسوتٍتذ

َاى ،ِتگشٍّيدسٍىّاٍهؼاهالتهاًذُ ذتلايقجضئيػٌ نِهي،تؼييياصفشاٌي چٌفييگشدد،هگشاٌي

تاضذ.قسوتيلدسدسٍىگشٍُتجاسيٍاحذّاي،تييگشٍّيدسٍىّاٍهؼاهالتهاًذُ

ٍاحذهاليغَستْايٍاساِئدستْيِمِاستّاييسٍيِّواىقسوتاغليتذاسيحساّايسٍيِ.13

ِضاهلقسوتحساتذاسيّاي،سٍيِتشاييضَد.ػالٍُهياستاادُتجاسي ِاسفتّفاييسٍيف مف

ٍقسفوتْاتفيياًتقاالتگزاسيقيوتقسوتْا،سٍش.تطخيعاستقسوتگضاسضگشيهختع

ِاصايفيّاييقسوتْاًوًَِِتػولياتيّايدسآهذّاٍّضيٌِتخػيعهثاًي خفاظّفايسٍيف

تاضذ.هي

  گشارش  قابل  قسمتهاي  تشخيص

  هطاخع   گاضاسش   لاتال   لساوت   ػٌَاى تايذ تِ  دس غَستي  جغشافيايي  يا لسوت  تجاسي  لسوت . 14

 ػايذ گشدد، ٍ  ساصهاًي  تشٍى  هطتشياى  تِ  شاص فشٍ  آى  اوثش دسآهذ ػولياتي  ضَد وِ

تا ساايش لساوتْا،     ٍ هؼاهالت  ساصهاًي  تشٍى  هطتشياى  تِ  اص فشٍش  حاغل  دسآهذ ػولياتي .  الف

 تاضذ، يا  يا داخلي  ساصهاًي  اص تشٍى  ّا اػن لسوت  دسآهذ توام  دسغذ جوغ 10  حذالل

  ساَد ػوليااتي    دسغاذ هجواَع   10  حاذالل   ياا صيااى  اص ساَد    اػن  لسوت  ػوليات  ًتيجِ .  ب

  آى  لذس هغلك  وِ  وذام ، ّش دُ  صياى  لسوتْاي  ػولياتي  صياى  يا هجوَع  سَد دُ  لسوتْاي

 ، تاضذ، يا تضسگتش است

 لسوتْا تاضذ.  توام  داساييْاي  دسغذ جوغ 10  حذالل  آى  داساييْاي .  ج



  لاتل  لسوتْاي  تِ  اًتساب  لاتل  وِ  ساصهاًي تشٍى  هطتشياى  تِ  ص فشٍشا  دسآهذ ػولياتي  اگش جوغ . 15

  ٍاحاذ تجااسي    يا دسآهذ ػوليااتي   تلفيمي  دسآهذ ػولياتي  دسغذ جوغ 75ووتش اص   است  گضاسش

لسوتْا   اگش آى  ضَد، حتي  هطخع  گضاسش  لاتل  لسوتْاي  ػٌَاى تِ  ديفشي  تاضذ، تايذ لسوتْاي

  دسآهذ ػولياتي  هجوَع  ياتذ وِ هي  تا آًجا اداهِ  ػول  تاضذ. ايي 14دسغذ تٌذ  10  ّاي ًِصيش آستا

ٍاحاذ    يا دسآهذ ػوليااتي   تلفيمي  دسآهذ ػولياتي  دسغذ جوغ 75  حذالل  گضاسش  لاتل  لسوتْاي

 تاضذ.  تجاسي
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 15تٌذ   گيشد ٍ هطوَل لشاس هي 14تٌذ   عثك  اّويت  ّاي آستاًِ  صيش توام  وِ  يا لسوتْايي  لسوت . 16

 گشدد.  ( گضاسش ًيافتِ  تخػيع  سايش )لسوتْاي  ػٌَاى  تحت  عَس جذاگاًِ ضَد تايذ تِ ًوي

ٍتجاسيقسوتْايشدىفمهطخعاتشايفاستاًذاسدتٌْذدساييفدسغ12ايفِّفآستاً.17

ّفاياصديگشجٌثِيلدسّيچاّويتتؼيييتشايٍسٌّوَدياستگضاسشقاتلجغشافيايي

مٌذ.ًوياسائِهاليگضاسضگشي

ِ   دسغذ هشتَط 10  ّاي اص آستاًِ  احشاص يىي  دليل تِ  لثل  دس دٍسُ  وِ  لسوتي . 18   لساوت   ػٌاَاى  تا

  داساي  ّوچٌااى   ٍاحذ تجااسي   هذيشيت  لضاٍت  تشهثٌاي  ، چٌاًچِ است  ضذُ  تؼييي  گضاسش  لاتل

اگش دسآهذ   ضَد حتي  تلمي  گضاسش  لاتل  لسوت  ػٌَاى ًيض تِ  جاسي  دٍسُ  تاضذ تايذ تشاي  اّويت

 دسغذ ًثاضذ. 10  ّاي اص آستاًِ  تيص  آى  ٍ داساييْاي  ػوليات  ، ًتيجِ ػولياتي

  لاتل  لسوت  اىػٌَ تِ  جاسي  دسغذ، دس دٍسُ 10  ّاي اص آستاًِ  احشاص يىي  دليل تِ  لسوتي  چٌاًچِ . 19

  هَاسدي  استثٌاي  هجذد ضَد، تِ  تايذ اسائِ  آى  لثل  دٍسُ  اي همايسِ  ضَد، اعالػات  تؼييي  گضاسش

 ًثاضذ.  واس ػولي  ايي  اًجام  وِ

   قسمت  حسابذاري  هاي رويه

ِ   حساتذاسي  ّاي سٍيِ  ّواى  تايذ تشاسا   لسوت  اعالػات . 20 ِ    تْيا ِ   تاشاي   ضاَد وا ِ   تْيا   ٍ اسائا

 . است  ضذُ  ، تىاس گشفتِ ٍاحذ تجاسي  هالي  يا غَستْاي  تلفيمي  هالي  غَستْاي

تْتشٍاحذتجاسيدسكتشايمٌٌذگاىاستاادُتِ،مولقسوتاعالػاتّذفاصآًجامِ.21

،ايياستهجوَػِيلػٌَاى تِاسيفذتجفَسدٍاحفه تشدسآگاّاًِقضاٍتْايامفٍاًج

ِحساتذاسيّاياصسٍيِ،استاادُقسوتاعالػاتاستاًذاسددستْيِ دسضفذُتناسگشفتف

يفاتلايقيحساتذاسيّايسٍيِمًِيستآىهؼٌايتِداًذ.اييهيساالضاهيٍاحذتجاسي

ِ،ّواًگضاسشقاتلقسوتْايتشايٍاحذتجاسيحساتذاسيّايسٍيِ قسفوتْاآىٌذآًنف

ِگضاسضگشيٍاحذّاي ِايجذاگاًف ِمفاسسٍد.اسقفامّسفتٌذ،تف ِ دسضفذُهحاسفث ًتيجف

ٍجَدهثٌفايي،دسغَستٍاحذتجاسيدسسغحخاظحساتذاسيسٍيِيلماسگيشي تِ

مفلسغحدساغلةآالتهاضيي،استْالكهثالياتذ.تشايهيقسوتْاتخػيع،تِهٌغقي
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مفاسمشدساػاتتشهثٌاياستْالكملهثل استضَد.اهاهونيهيهحاسثٍِاحذتجاسي

ياتذ.تخػيعقسوت دسّش

تاياذ    دس غاَستي   ضَد فمظ هي  استفادُ  دٍ يا چٌذ لسوت  تَسظ  عَس هطتشن تِ  وِ  داساييْايي . 22

  ّواى  داساييْا ًيض تِ  آى  تِ  هشتَط  ػولياتي  ّاي ٌِدسآهذّا ٍ ّضي  ياتذ وِ  لسوتْا تخػيع  آى  تِ

 ضَد.  دادُ  لسوتْا تخػيع

ػَاهليقسوتْاتِتِػولياتيٍّضيٌِ،دسآهذػولياتي،تذّيداسايياقالمتخػيعسٍش.23

داسد.سفتگيتآىًسثيٍاستقاللقسوتتَسظضذُاًجام،فؼاليتْاياقالمهاّيتقثيل اص

ضَد،پزيشفتِتجاسيٍاحذّايتوامتَسظمِتخػيعٍاحذتشايهثٌاييمشدىهطخع

ِتجاسيٍاحذّايهجثَسمشدى.ّوچٌييًيستپزيشياهٌاسةاهناى اقفالمتخػفيعتف

ايفيايهثٌمِدسغَستيقسوتهطتشكػولياتيٍّضيٌِ،دسآهذػولياتي،تذّيداسايي

تؼفاسيفسسفذ.تؼفالًٍُظشًوفي تِتاضذ،هٌاسةهطنلآىيادسكتخػيػْااختياسي

قسفوتٍتفذّيْايقسفوت،داساييْفايقسفوتػولياتي،ّضيٌِقسوتدسآهذػولياتي

ِداساييْاييٍتخػيػْاتايذساصگاستاضذ.تٌاتشايياستينذيگشهشتَط تِ ِمف عفَس تف

ِهيآًْاتخػيعتِدسغَستيگيشدفقظقسوتْاقشاسهيهَسداستاادُهطتشك ياتفذمف

تشايضَد.دادُقسوتْاتخػيعداساييْاًيضتِآىتِهشتَطػولياتيّايدسآهذّاٍّضيٌِ

ِهفيهفٌؼنسقسوتدسداساييْايدسغَستيفقظداسايي،يلهثال ْالكاسفتضفَدمف

،هٌظَسگشدد.قسوتػولياتًتيجِگيشيًيضدساًذاصُهشتَط

 افشا

  تش هىااى   هثتٌي  يا جغشافيايي  تجاسي  گضاسش  لاتل  لسوت ّش  تايذ هَاسد صيش سا تشاي  ٍاحذ تجاسي . 24

 : استمشاس داساييْا افطا وٌذ

تاا ساايش     ٍ هؼااهالت   ساصهاًي  شٍىت  هطتشياى  تِ  اص فشٍش  ًاضي  لسوت  دسآهذ ػولياتي . الف

 ،  عَس جذاگاًِ لسوتْا، تِ

 ، لسوت  ػوليات  ًتيجِ .  ب

 ، لسوت  داساييْاي  دفتشي  هثلغ  جوغ .  ج
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  ، لسوت  تذّيْاي . د

 ، دٍسُ  عي  لسوت ًاهطَْد ّش  هطَْد ٍ داساييْاي  ثاتت  داساييْاي  اضافات  جوغ . ّ

  لساوت   دٍسُ ًاهطَْد ّش  هطَْد ٍ داساييْاي  ثاتت  داساييْاي  ناستْال  ّضيٌِ  هثلغ  جوغ . ٍ

 ، ٍ است  هٌظَس ضذُ  لسوت  آى  ػوليات  ًتيجِ دس  وِ

  ػوليااتي   ّااي  دس ّضيٌِ  وِ  لسوت  دٍسُ ّش  ػوذُ  غيشًمذي  ّاي سايش ّضيٌِ  هثلغ  جوغ . ص

 . است  هٌظَس ضذُ  لسوت  آى


اساتمشاس داساييْاا     تا هىااى   چٌاًچِ  تاصاسّا ٍ هطتشياى  تش هىاى  ثتٌيه  جغشافيايي  هَسد لسوت دس

ِ   اص فشٍش  آى  تاضذ ٍ دسآهذ ػولياتي  هتفاٍت  تشاتاش تاا حاذالل     سااصهاًي   تاشٍى   هطاتشياى   تا

تاضاذ،    سااصهاًي   تاشٍى   هطاتشياى   توام  تِ  اص فشٍش  ٍاحذ تجاسي  دسآهذ ػولياتي  دسغذ جوغ 10

 افطا وٌذ.   عَس جذاگاًِ سا تِ  لسوتْايي  چٌيي  ايذ دسآهذ ػولياتيت  ٍاحذ تجاسي



  ٍ اعالػاات   گاضاسش   لاتال   لساوتْاي   تشاي  افطا ضذُ  اعالػات  تغثيك  تايذ غَست  ٍاحذ تجاسي . 25

ايذ هٌظَس ت  ايي  وٌذ. تشاي  سا اسائِ  ٍاحذ تجاسي  هالي  يا غَستْاي  تلفيمي  هالي  دس غَستْاي  تجويؼي

  افطاي  )ضاهل  ساصهاًي  تشٍى  اص هطتشياى  ٍاحذ تجاسي  تا دسآهذ ػولياتي  لسوت  دسآهذ ػولياتي

اص   ّيچياه   دس دسآهذ ػوليااتي   وِ  ساصهاًي  تشٍى  اص هطتشياى  ٍاحذ تجاسي  دسآهذ ػولياتي  هثلغ

،  ٍاحاذ تجااسي    تيػولياا   تاا ساَد ياا صيااى      لسوت  ػوليات  (، ًتيجِ است  لسوتْا هٌظَس ًطذُ

  تغثياك   ٍاحاذ تجااسي    تا تذّيْاي  لسوت  ٍ تذّيْاي  ٍاحذ تجاسي  تا داساييْاي  لسوت  داساييْاي

 ضَد.  دادُ

  تا سايش لسوتْا، اًتماالت  اص هؼاهالت  ًاضي  لسوت  دسآهذ ػولياتي  ٍ گضاسضفشي  گيشي دس اًذاصُ . 26

  اًتماالت  گزاسي ليوت  تشاي  دس ػول  ٍاحذ تجاسي  ضَد وِ  گيشي اًذاصُ  لسوتْا تايذ تشهثٌايي  تيي

  تاياذ دس غاَستْاي    تغييش هشتَط لسوتْا ٍ ّش  تيي  اًتماالت  گزاسي ليوت  وٌذ. هثٌاي هي  استفادُ

 افطا ضَد.  هالي

تش   اي تأثيش ػوذُ  وِ  لسوت  گضاسضفشي  تشاي  ضذُ  تىاس گشفتِ  حساتذاسي  ّاي دس سٍيِ  تغييشات . 27

هماغاذ    تاشاي   لساوت   گزضتِ  دٍسُ  اعالػات  داسد، تايذ افطا ضَد. ّوچٌيي  لسوت  اعالػات

اص   افطا تاياذ ضاشحي    ًثاضذ. ايي  واس ػولي  ايي  اًجام  هجذد ضَد، هفش آًىِ  تايذ اسائِ  اي همايسِ

ِ    ذُهجذد ض  اسائِ  اي همايسِ  اعالػات  تغييش، ايٌىِ  تغييش، داليل  هاّيت وااس    اياي   اًجاام   ياا ايٌىا

تاضاذ، دستشگياشد.     تؼييي  لاتل  عَس هٌغمي تِ  وِ  تغييش سا، دس غَستي  ٍ اثش هالي  است  غيشػولي

  لسوت  گزضتِ  دٍسُ  خَد سا تغييش دّذ ٍ اعالػات  لسوتْاي  تطخيع  ًحَُ  ٍاحذ تجاسي  چٌاًچِ
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تاياذ    ، ٍاحاذ تجااسي   هٌظَس همايسِ هجذد ًىٌذ، تِ  جذيذ اسائِ  تشهثٌاي  ًثَدى  ػولي  دليل سا تِ

  لساوتْاي   ، تش هثٌااي  است  لسوتْا سا تغييش دادُ  تطخيع  ًحَُ  وِ  سا دس سالي  لسوت  اعالػات

 وٌذ.  ٍ جذيذ گضاسش  لذين

استاًذاسدتشاساسٍاحذتجاسيتَسظضذُ تناسگشفتِحساتذاسيّايدسسٍيِتاتغييشات.28

الضاهفاتضفَد.تشاسفاسسفتفاسهفي ػولىاشد هاالي    گضاسشػٌَاى تا6ضواسُحساتذاسي

ِاًجامتايذدسغَستيفقظحساتذاسي،تغييشدسسٍيِضذُ استاًذاسدياد تغييفشضفَدمف

ياتشسٍيذادّاهغلَباسائِضَدياتِجذيذالضاهييااستاًذاسدّايآهشُقَاًييهَجة تِ

هٌجشضَد.ٍاحذتجاسيهاليدسغَستْايهؼاهالت

قسوتْاٍتغييشاتتطخيعدسًحَُهاًٌذتغييشاتحساتذاسيّايدسسٍيِتغييشاتتشخي.29

ِتخػيعدسهثاًي ِ،هطخػفاًهشتفَطػوليفاتيّفايدسآهذّاٍّضيٌف گضاسضفگشيتف

ِضفذُ گضاسشقسوتتشاعالػاتايثيشػوذُتَاًذتثهيتغييشات.اييقسوتْاست داضفت

ساتغييشًخَاّذداد.تشايٍاحذتجاسيتشايضذُ گضاسشهالياعالػاتتاضذ،اهاهجوَع

ِمٌٌفذ،اعالػفاتٍسًٍذّاسااسصيفاتيسادسكتغييشاتمٌٌذگاىاستاادُايٌنِ ايهقايسف

هجذد،اسائِتَدىػوليجذيذ،دسغَستحساتذاسيّايآثاسسٍيِاًؼناستشايقسوت

ضَد.هي

قسفوتْاتايفذتفيي،اًتقفاالتقسفوتهقاغذگضاسضفگشيتشاي26تٌذالضاهاتتشاساس.32

استاادُاًتقاالتآىگزاسيقيوتتشايدسػولٍاحذتجاسيضَدمِگيشياًذاصُتشهثٌايي

خَدساتغييشدّذ،قسوتْايتيياًتقاالتگزاسيقيوتسٍشٍاحذتجاسيمٌذ.چٌاًچِهي

اعالػات27تٌذًٍثايذتشاساسًيستحساتذاسيتغييشدسسٍيِهثاتِتغييشتِايياگشچِ

تغييفشاييافطاي26تٌذعثقحالهجذدضَد،تاايياسائِقسوتگزضتِدٍسُايهقايسِ

.استضاهيال

ُ   گضاسش  تجاسي  لسوت دس ّش  ضذُ هٌظَس  ٍ خذهات  هحػَالت  تايذ اًَاع  ٍاحذ تجاسي . 31 ٍ   ضاذ

 سا افطا وٌذ.  ضذُ  گضاسش  جغشافيايي  لسوت ّش  ًيض تشوية
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ياسفايشػَاهفلهػشفيهٌاتغدستقاضا،قيوتتغييشاتقثيل اصهَضَػاتياسصياتيتشاي.32

ِاسفت،الصمتجفاسيدسقسفوتجفايگضييٍفشآيٌذّايهحػَالتذٍتَسؼِتَلي مف

ٍاقتػفاديهحفيظتفثثيشتغييفشاتاسصياتيتشايضَد.ّوچٌييضٌاختِقسوتفؼاليتْاي

قسفوتآىاجفضاي،ضفٌاختيجغشافيفاييقسفوتتاصدًٍُشخْايتشهخاعشاتسياسي

داسد.اّويتجغشافيايي

عَس سااحشاصًنٌذ،تِمويّايآستاًِجاسياهادسدٍسُضذُ قثالًگضاسشمِقسوتْايي.33

دستقاضفايفاتغييفشدسماّصدليل تِاستهونيهثالضَد.تشايًويگضاسشجذاگاًِ

سايشقسفوتْا،تاآىياتشميةقسوتاصػوليات تخطيفشٍشدليل ياتِساّثشدهذيشيت

ِهفَسدداليفل دسّاساديگشاحشاصًنٌذ.تَضيحيآستاًِقسوتآى چفشاقسفوتايٌنف

اصمفاّصدستثييفذاًتظفاساتاسفتضَدًيضهونيًويديگشگضاسشقثليضذُگضاسش

،هايذتاضذ.ٍاحذتجاسيدسساّثشدّايتاصاسّاٍتغييشات

 اجزا  تاريخ

ِ  استاًذاسد دس  ايي  الضاهات . 34 ِ   هاالي   غاَستْاي   هَسد وليا   1/1/1381  آًْاا اص تااسي     هاالي   دٍسُ  وا

 .  االجشاست ضَد، الصم هي  ضشٍع  ٍ تؼذ اص آى 

   حسابذاري  المللي بين  با استانذاردهاي  مطابقت

الوللفيدتفيياسفتاًذاسد،هافاداسفتاًذاسايفيالضاهفاتهَاسدصيش،تااجفشاياستثٌايتِ.35

ضَد:هيًيضسػايتلسوتْا   گضاسضفشيػٌَاى تا14ضواسُحساتذاسي

تايفذهذيشيت“لسوتْا  گضاسضفشي ”14ضواسُحساتذاسيالوللياستاًذاسدتييعثق.الف

،قسفوتٍاحذتجفاسييلّايٍتاصدُهخاعشاتٍهاّيتاغليهٌثغتِتَجِ تا

ِهثٌفايػٌَاى ساتِجغشافياييقسوتياتجاسي مٌفذ.هطفخعگضاسضفگشياٍليف

اسائِموتشياعالػاتثاًَيِهثٌايهاػلتشٍتشاياعالػاتاٍليِتاهثٌايساتغِ دس

“هختلاف   لساوتْاي   تش حسة  گضاسضفشي ”ػٌَاى تا25ضَد.دساستاًذاسدضواسُهي
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ِتَجِ تاضشٍسي غيشاصپيچيذگيٍجلَگيشيقضاٍتداهٌِهحذٍدمشدىتشاي تف

.استًطذُتيٌيپيصٍثاًَيِاٍليِتشهثٌايگضاسضگشيهَجَد،الضاهاتضشايظ

سفْنگضاسشقاتلقسوت ّش،تشاي14ضواسُحساتذاسيالوللياستاًذاسدتييعثق.ب

يفاسفايشخاظ،هطاسمتْايٍاتستِتجاسيٍاحذّاياصسَدياصياىٍاحذتجاسي

آًْادسحَصُضَدٍػولياتهيهٌؼنسٍيژُاسصشسٍشتِمِگزاسيْاييسشهايِ

دساسفتاًذاسدحسفاتذاسيالفضامگيشدتايذافطاضَد.اييٍاحذقشاسهيقسوتيل

ٍجَدًذاسد.25ضواسُ
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  پيوست

  مختلف  قسمتهاي  حسب بر  گزارشگري  نمونه

،پيَسفتاييّذف.ًيستحساتذاسياستاًذاسداصجضئيٍداسدتطشيحيجٌثِتٌْاپيَستايي

.استآىهااّينضذىسٍضيتِمولتشاياستاًذاسداييالضاهاتماستشددادىًطاى

قسفوتاعالػاتافطايتطشيحتِاستضذُاسائِپيَستاييدسمِهشتَطيادداضتٍجذٍل

ٍهتٌفَعخفذهاتٍهحػفَالتتاتجاسيٍاحذّايتشاياستاًذاسداييتشاساسمِپشداصدهي

اسفتضذُتٌظينفشؼيياتاهثالايي.استالضاهيجغشافياييهختلفهٌاعقدسفؼاليتداساي

ِساخفَدهحػفَالتاهاگيشدهيغَستايشاىدسًظشهَسدتجاسيٍاحذتَليذػولياتمِ تف

ًِيضقثلسالايهقايسِاعالػاتآىدسٍمٌذهيغادسمطَسّاسايش ِ.اسفتضفذُاسائف اسائف

ِهفاليغفَستْايماهلهجوَػِِمايدٍسُ ّشتشايهختلفقسوتْايتشحسةاعالػات اسائف

.استضشٍسيضَد،هي
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 ( ادامه) پيوست
  مختلف  قسمتهاي  حسب بز  گشارشگزي  نمونه

(:سيالهيلياسدتِاسقام)استصيشضشحتِضشمتتجاسيقسوتْايتِهشتَطاعالػات: ××  يادداشت 

 تلفيقي حذفها سايز عمليات ذمات توسيعخ محصوالت بهذاشتي محصوالت دارويي 

 2×31 3×31 2×31 3×31 2×31 3×31 2×31 3×31 2×31 3×31 2×31 3×31 

             : عملياتي درآمذ 

     4 4 73 76 74 05 25 22 ساصهاًيتشٍىهطتشياىتِفشٍش
   (05) (06) 0 0 1 0 71 75 75 72 قسوتْاسايشتِفشٍش
 65 757 (05) (06) 6 6 05 07 07 05 35 45 ػولياتيذدسآهجوغ

 01 05 (7) (7) 5 5 7 0 4 6 74 05  قسمت  عمليات  نتيجه 

 (6) (4)           ًيافتِتخػيعهطتشكّايّضيٌِ
 72 00           ػولياتيسَد

             
             : اطالعات سايز 
 702 715   76 00 75 75 05 01 33 41 قسوتداساييْاي
 05 02           ًيافتِتخػيعهطتشكداساييْاي
 722 742           تلايقيداساييْايجوغ

 02 10   7 7 5 5 77 5 72 02 قسوتتذّيْاي
 22 15           ًيافتِتخػعهطتشكتذّيْاي
 65 50           تلايقيتذّيْايجوغ

     0 1  2 2 0 75 70 ايسشهايِخاسجه
     1 0 0 2 4 6 4 6 استْالك
     7 0 0 0 0 4 0 5 استْالكاستثٌايتِغيشًقذيّايّضيٌِسايش



 

 565 

 52  شماره  حسابذاري استانذارد

 مختلف  قسمتهاي  حسب بر  گزارشگري

 ( ادامه)  پيوست

  فمختل  قسمتهاي  بزحسب  گشارشگزي  نمونه
 

   جغزافيايي و  تجاري  قسمتهاي : ×× ـ 3  يادداشت

ِايفشاىسغحدسًوًَِضشمت،هذيشيتهقاغذتشاي:  تجاري  قسمتهاي ِدسفؼاليفتلحفاػتف سف

ساصهاى،تَصيغخذهاتٍتْذاضتيهحػَالت،داسٍييهحػَالتضاهلاغليػولياتيقسوت

تفشايهثٌاييقسوتْاايي.ضَدهياداسُهذيشػاهلهؼاًٍيياصينيًظشصيشيل ّشمِاستيافتِ

ٍّامپسَلػوذتاً،داسٍييهحػَالتقسوت.تاضذهيًوًَِضشمتقسوتْاياعالػاتگضاسش

ِتْذاضفتيهحػفَالتقسوت.مٌذهيتَليذساتيَتيلآًتيآهپَلْاي ضفَيٌذُهفَادتَليفذتف

ِضشمتتْذاضتيٍداسٍييهحػَالت،تَصيغخذهاتقسوتٍشداصدپهي هحػفَالتًٍوًَف

ِضاهلػولياتسايش.مٌذهيتَصيغساضشمتْاسايشتْذاضتي پضضفنيتجْيفضاتتَصيفغٍتْيف

ٍلجذدستجاسيقسوتْايهالياعالػات.استساصهاًيتشٍىهطتشياىخاظسااسشتشاساس

.استضذُاسائِالف

ِضشمتقسوتْايػوليات :  جغزافيايي  قسمتهاي ِسفاصهاىايفشاىسفغحدسًوًَف اهفااسفتيافتف

ِآسياي،(هحػَالتمليِ)ايشاىضاهلاغليجغشافياييحَصُچٌذدسساخَدهحػَالت هياًف

.مٌذهيتَصيغ(تْذاضتيهحػَالت)افشيقاٍ(داسٍييهحػَالت)

ِضفشمتتلايقفيفشٍضفْايدٌّفذًُطاىصيشجذٍل: باسار  بزحسب  فزوش :××  ـ 2  يادداشت  ًوًَف

:استجغشافياييتاصاستشحسة

 ميليارد ريال 

 2×31 3×31 

 38 43 ايشاى

 31 32 هياًِآسياي

 21 28 افشيقا

 121 92
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 ( ادامه)  پيوست

  مختلف  قسمتهاي  بزحسب  گشارشگزي  نمونه

ػوليفاتيداساييْفايتوفامضفاهلقسوت ّشداساييْاي: قسمت  بذهيهاي و داراييها:  ×× ـ 1 يادداشت

داساييْايٍماالٍهَادهَجَدي،هغالثاتًقذ،ٍجِػوذتاًمِاستقسوتتَسظضذُاستاادُ

ٍِجفَدتفا.گيشدهيتشدسسا(شتَطهماٌّذُاقالممسشاصپس)هطَْدثاتت ايفيتيطفتشايٌنف

مِداساييْايياصتشخيدفتشيهثل اهاضَدهٌتسةقسوتْااصيل ّشتِهستقيواًتَاًذهيداساييْا

تخػيعقسوتْاآىتِهٌغقيتشهثٌاييضَدهياستاادُقسوتچٌذيادٍتَسظهطتشكعَس تِ

ٍحساتْادستشگيشًذُػوذُعَس تٍِاستػولياتيتذّيْايتوامضاهلقسوتْايتذّي.ياتذهي

ساتشدسآهذهاليات،قسوتتذّيْاي.استپشداختٌياقالمسايشٍّادسيافتپيص،پشداختٌياسٌاد

.گيشدًوي تش دس

ٍِقسفوتػوليفاتيّايّضيٌِ،قسوتػولياتيدسآهذ:قسمتها  بين  انتقاالت: ××  ـ 4  يادداشت ًتيجف

تفاصاسّفايقيوتتِ،اًتقاالتيچٌيي.استتجاسيقسوتْايتيياًتقاالتضاهلقسوتػوليات

.ضَدهيحزفتلايقدساًتقاالتايي.ضَدهيهٌظَسساصهاًيتشٍىهطتشياىتشايسقاتتي


