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هدف

  ین    بنا مقاصند عمنومی     لیمنا   ارائنه صنورتهای    مبننای  تعینین  ،اسنتاندارد   اینن   هدف . 1

  هنای  دوره  منالی   مقایسه با صنورتهای   از قابلیت  اطمینان  منظور حصول به  گزارشگر واحد

  بنه اینن    دسنتیابی   بنرای  گزارشگر است.  سایر واحدهای  مالی  واحد و صورتهای  آن  قبل

  ، رهنمودهنایی  مالی  نحوه ارائه صورتهای با مرتبط  کلی  استاندارد مالحظات  این ، در هدف

 شنده  تهینه   منالی   صنورتهای   محتنوای   درخصوص  الزامات  درباره ساختار آنها و حداقل

گینری و افشنای معنامالت و سنایر      شناسنایی، انندازه   . اسنت  برمبنای تعهدی ارائه شنده 

 رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطرح خواهد شد.

دامنهکاربرد

  اساا   کاه با    “ باا مااصاد وماومی     مالی  صورتهای”کلیه   مورد دراستاندارد باید   این  الزامات . 2

 شود، بکار گ فته شود. تهیه و ارائه می بخش ومومی، ب مبنای تعهدی  حسابداری  استانداردهای

  رایشنود  بن   نامیده منی   مالی  صورتهای  پس  )که از این  با مقاصد عمومی  مالی  صورتهای . 5

  یگزارشنهای   دریافنت   شود که در موقعیت تهیه می  کنندگانی استفاده  به نیازهای  پاسخگویی

جداگاننه ینا    صنورت  بهمالی  صورتهای خود نیستند.  خاص  اطالعاتی  با نیازهای  متناسب

ای  دوره میان فشردهشود. این استاندارد برای اطالعات مالی  همراه با سایر گزارشها ارائه می

 کاربرد ندارد.

جداگاننه، بنرای    صنورت  بنه گزارشگر  واحد مالی ی  صورتهای بر عالوهاین استاندارد  . 3

 مالی تلفیقی نیز کاربرد دارد. صورتهای

واحادهایی کاه تهیاه    اساتننای   کلیاه واحادهای بخاش وماومی باه      ماورد  دراین اساتاندارد   . 5

ت  اسا،،   مناسب تجاری )انتفاوی( استانداردهای حسابداری بخش مالی آنها ب اسا  صورتهای

روای، اساتانداردهای حساابداری بخاش     به ملزماسا  ش کتهای دولتی  این کارب د دارد. ب 

 هستند. تجاری )انتفاوی(
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تعاریف

 رفته اس،: بکاراصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زی ،  . 6

  در زمان وقاو    ی مالیو سای  رویدادهااسا  آن معامالت  مبنای تعهدی: مبنایی اس، که ب

( شناسایی و در اسناد و مدارک حساابداری  ناد وجهنه فاط در زمان دریاف، یا پ داخ،  )و

شناساایی  قابال  یاباد. وناصا     م بوط انعکاا  مای    مالی دوره شود و در صورتهای ثب، می

 .باشند میا ه تعهدی شامل داراییها، بدهیها، ارزش خالص، درآمدها و هزینه ب مبنای

 گزارشار  دارای خادمات باالاوه و یاا مناافع       دارایی: منبع تح، کنت لی اس، که ب ای واحد

 اقتصادی آتی باشد.

 گزارشار    گزارشر  اس، که ایفای آن مستلزم خ وج منافع از واحد بدهی: تعهد فعلی واحد

 خواهد بود.

 گزارشر . کل بدهیهای واحد از ارزش کل داراییها منهای ارزش اس، ارزش خالص: وبارت 

  کاه   دو ها  افزایش در داراییها، کاهش در بادهیها، و یاا ت کیبای از     از اس،درآمد: وبارت

 شود. افزایش ارزش خالص طی دوره می به منج 

  به منج که  دو ه کاهش در داراییها، افزایش در بدهیها، یا ت کیبی از  از اس،هزینه: وبارت 

 شود. وره میکاهش ارزش خالص طی د

 کننادگان کاه    اهمی،: اطالواتی اس، که بتواند ب  تصمیمات اقتصاادی اساتفاده   اطالوات با

شود، تأثی  گذارد. اهمی،، یک مفهوم نسبی اسا، کاه باه     مالی اتخاذ می ب مبنای صورتهای

 اسا  قضاوت در ش ایط م بوط بستری دارد. ب  تح یف اطالواتماهی، و میزان حذف یا 

مالیتهایصورهدف

 تغیینر در وضنعیت منالی    و منالی   دربناره وضنعیت     ، ارائه اطالعاتی مالی  صورتهای  هدف . 7

  در اتخنا  تصنمیمات    کننندگان  گسترده از استفاده  طیفی  که برای  گزارشگر است واحد ی 

،  هندف   بنه اینن    منظور دستیابی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مفید واقع شود. به  اقتصادی

 :شود درباره موارد زیر ارائه می  اطالعاتی  گزارشگر واحد  ی   مالی  صورتهای در
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 آتنی و   هنای  جاری و دوره دسترس برای ارائه خدمات در دوره انواع و میزان منابع در

 کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال؛

 ارشگری؛شده طی دوره گز از منابع تحصیل میزان، منشا و نحوه استفاده 

 شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن؛ تمام بهای 

 های مصوب؛ مصرف منابع و انطباق آن با بودجه نحوه 

 شده و میزان  تمام بینی بهای جمله اطالعات راجع به پیش بینی شده از خدمات آتی پیش

 نیاز برای آن. و منشا منابع مورد

اطالعناتی دربناره    گزارشگر واحد مالی ی  ین اهداف در صورتهایبه ا دستیابی منظور به . 2

 شود: موارد زیر افشا می

 ،داراییها الف.

 ،بدهیها . ب

 ،ارزش خالص . پ

 ،درآمدها . ت

 ، وها هزینه . ث

 .سایر تغییرات در ارزش خالص . ج

بننه اهننداف  تواننند در دسننتیابی مننالی مننی اگننر  ننه اطالعننات مننندرج در صننورتهای . 9

رسند.   می نظر بهمالی، مربوط تلقی شود اما احتمال تأمین تمام این اهداف بعید  هایصورت

منالی تصنویر    تواند همراه بنا صنورتهای   اطالعات غیرمالی می جمله ازاطالعات مکمل، 

 گزارشگر طی دوره ارائه نماید. تری از فعالیتهای واحد جامع

مالیصورتهایتهیهوارائهمسئولیت

مالی با باالترین مقام دستگاه اجرایی مربنوط و ینا مقنام     صورتهایتهیه و ارائه   تمسئولی . 11

 و مقام مالی قانونی مربوط است.او  طرف ازمجاز 
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عهننده  ینن  مجموعنه بننر  عننوان  بننهمننالی تلفیقنی دولننت   مسنئولیت تهیننه صنورتهای   . 11

مجریه  رئیس قوهمالی مذکور به تأیید  باشد؛ صورتهای دارایی می و اقتصادی امور وزارت

 رسد. می

مالیصورتهایاجزای

 :  زی  اس،  اجزای  شامل  مالی  صورتهای  مجمووه کامل . 22

 ؛وضعی، مالی صورت . الف

 ؛تغیی ات در وضعی، مالی صورت . ب

 تغیی ات در ارزش خالص؛ گ دش حساب . پ

 بودجه و وملک د؛ وصورت ماایسه  . ت

های حسابداری و سای  یادداشاتهای   رویه اهم ای از ل خالصهکه شام توضیحییادداشتهای  . ث

 توضیحی اس،.

در واحادهای گزارشار  مشاموس اساتانداردهای حساابداری       نااد  وجاوه ارائه صورت ج یاان  

 ومومی، اختیاری اس،. بخش

کلیمالحظات

بخشعمومیحسابداریاستانداردهایورعایتارائهمطلوب

  نحاو مطلاوب   باه  را  گزارشر  واحد   در وضعی، مالی اتتغیی  و  مالی  ید وضعی،با  مالی  صورتهای . 21

  هم اه با افشاای   حسابداری  یاستانداردها  الزامات  مناسب  ، اوماس ش ایط  ارائه کند. تا یباً در تمام

 شود. می  نحو مطلوب به  مالی  ، منج  به ارائه صورتهای لزوم  در صورت  اضافی  اطالوات

تهیاه و    بخاش وماومی   حسابداری  استانداردهای  طبق  آن  مالی  که صورتهای  گزارشر  واحد ه  . 24

صاورتها    نباید ذک  ک د کاه ایان    مالی  در صورتهای را افشا کند.  واقعی،  باید این ،شود ارائه می

  تهایاینکاه در تهیاه صاور    ، مرا   تهیه شده اسا،   بخش ومومی حسابداری  استانداردهای  طبق

 شده باشد.  روای،  م بوط  در استانداردهای  مندرج  الزامات  مزبور مفاد تمام



 1استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 

 یمال  یصورتها هارائ هنحو

 39 

 :استگزارشگر ملزم به رعایت موارد زیر  واحد مالی، ارائه مطلوب صورتهای منظور به . 13

های حسابداری مطابق اسنتانداردهای حسنابداری بخنش     انتخاب و بکارگیری رویه الف.

 عمومی؛

 فهن   اتکا، قابل مقایسه و قابل  مربوط، قابل که اطالعات، ای گونه عات بهارائه اطال . ب

 ؛ وباشد
صورت کافی نبودن اطالعات ارائه شده برمبنای استانداردهای  ارائه اطالعات اضافی در . ج

 اثر معامالت یا سایر رویدادهای خاص. بهتر حسابداری بخش عمومی برای درک

  ایافشاا در یادداشاته    ط یاق  از بخاش وماومی،   حسابداری  داردهایاستان  نامناسب  بکارگی ی . 26

 شود. نمی  جب ان  توضیحی

،  بخش ومومی حسابداری  استانداردهای  از الزامات  یکی  در موارد بسیار نادر که روای، . 27

  هایورتبه ارائه ص  منظور دستیابی به  از آن  انح اف  سازد و کننده می را گم اه  مالی  صورتهای

 :دشوافشا  زی ، باید موارد  اس،  وریض   نحو مطلوب به  مالی

گزارشر  را  واحد در وضعی، مالی اتتغیی  و  مالی  ، وضعی، صورتهای مالی که  مطلب  این . الف

 کند؛ می  منعکس  نحو مطلوب به

حسابداری   نداردهایبا استا  مطابق  اهمی، با  های جنبه  از تمام  مالی  اینکه صورتهای  تص یح .  ب

منظاور   که به  استاندارد خاص  یک  از الزامات  انح اف  استننای باشد، به می  بخش ومومی

تادوین اساتانداردهای حساابداری     کمیتهبا کسب مجوز از  مالی  صورتهای  ارائه مطلوب

 ؛ گ فته اس،  انجام دولتی 

  شیوه حساابداری   شامل  انح اف  هی،، ما نشده اس،  روای،  آن  که الزامات  استانداردی . پ

را   ماالی   صاورتهای  ،ما ر در استاندارد، اینکه چا ا کاارب د شایوه ماا ر در اساتاندارد     

 و ؛بکار گ فته شده  سازد و شیوه حسابداری کننده می گم اه

 . مورد گزارش  های از دوره  یک ه  در اقالم صورتهای مالیب    انح اف  اث  مالی . ت
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که با اهداف  باشدکننده  نادر ممکن اس، روای، الزامات یک استاندارد آنادر گم اه واردم در . 28

، اما چارچوب قانونی م بوط انح اف از الزامات مزبور را ممنو  پیدا کندمالی مغای ت  صورتهای

از  ناشی گیکنند گم اهامکان، جوانب  حد تاگزارشر  باید  چنین مواردی واحد ک ده باشد. در

 ط یق افشاهای زی  کاهش دهد: ، استاندارد را ازروای

 گی ی مدی ی،؛ و ونوان استاندارد مورد بحث، ماهی، الزام و دلیل نتیجه . الف

یاک از اقاالم    ها   وادم روایا، الزاماات مزباور در خصاوص      صورت دری که تعدیالت . ب

 .یاف، ض ورت می گزارش موردهای  یک از دوره مالی ب ای ه  صورتهای

،  بخنش عمنومی   اسنتاندارد حسنابداری    ین    از الزامنات   فانحرا  ضرورت  ارزیابی  رایب . 19

 گیرد: مدنظر قرار می زیر  مالحظات

یا   مزبور نامربوط  مورد نظر، هدف  خاص  مقرر و اینکه  را در شرایط  از الزام  هدف الف.

 . است  نیافتنی  دست

مورد نظر   که الزام  گزارشگر  سایر واحدهای  با شرایط  گزارشگر واحد  شرایط  تفاوت . ب

 کنند. می  را رعایت

تعهدیمبنای

 تهیه کند.  تعهدی  خود را ب مبنای  مالی  باید صورتهای  گزارشر  واحد . 20

  در زمنان  صنرفا   ننه  و  وقوع  زمان در ی مالیو سایر رویدادها  ، معامالت تعهدی  در مبنای . 21

شود و در  می  ثبت  حسابداری  و در اسناد و مدارک  جه نقد شناساییو  یا پرداخت  دریافت

 یابد. می  انعکاس  مربوط  های دوره  مالی  صورتهای

رویهدرنحوهارائهثبات

دوره به دوره بعد نباید تغیی  کند مر    از یک  مالی  در صورتهای  اقالم  بندی نحوه ارائه و طباه . 22

 که:  مواردی در

  ماالی   یا تجدید نظ  در نحوه ارائه صورتهای  گزارشر  واحد  وملیات  ومده در ماهی،  تغیی ی . الف

 یا ؛یا سای  رویدادها منج  شود  باشد که تغیی  مزبور به ارائه مناسبت  معامالت  از این  حاکی
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 شود.  الزامی  بخش ومومی استاندارد حسابداری  یک  در نحوه ارائه، به موجب  تغیی ی .  ب

وتجمیعاهمیت

باید باا    اهمی،  کم  ارائه شود. مبالغ  مالی  داگانه در صورتهایطور ج باید به  اهمی، با  اقالم  تمام . 21

 . به ارائه جداگانه آنها نیس،  شود و نیازی  یا کارک د مشابه جمع  ماهی،  دارای  مبالغ

آنهنا در    که با تجمیع  است و رویداد  هعاملم  تعداد زیادی  پردازش  حاصل  مالی  صورتهای . 23

و   تلخیص  . ارائه اطالعاتشود بندی می طبقهیا کارکرد،   ماهیت  اساس بر  مختلف  گروههای

ینا    اساسنی   منالی   در صنورتهای   منندرج   اصلی  دهنده اقالم  که تشکیل  ای شده  بندی طبقه

  .  نانچه ی  است  بندی و طبقه  ند تجمیعمرحله از فرای  ، آخرین است  توضیحی  یادداشتهای

  ینا در یادداشنتهای    اساسنی   منالی   در صنورتهای  ،نباشند   اهمینت  با  تنهایی به  اصلی  قل 

  ای انندازه  بنه   اسنت   ممکنن   قل   ی   شود. اهمیت می  دیگر جمع  اصلی  ، با اقالم توضیحی

  جداگانه آن  توجیه کند، اما افشای  اسیاس  مالی  را در صورتهای  نباشد که ارائه جداگانه آن

 ضروری باشد.  توضیحی  در یادداشتهای

بنه   منجر حسابداری بخش عمومی  در استانداردهای  مندرج  افشای  الزامات   نانچه اجرای . 23

 . نیست  آن  به رعایت  اهمیت شود، نیازی بی  اطالعاتارائه 

رـتهات

اساتاندارد    هم تهات  شود مر  اینکه تهات  آنها طبق نباید با ها هزینه ، درآمدها وبدهیها ،داراییها . 26

 حسابداری بخش ومومی دیر ی الزامی یا مجاز شده باشد.

. تهناتر   اسنت   ، ضنروری  اهمیت با  های جداگانه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه  گزارش . 27

  تنوان   کناهش   موجب  مالی یتتغییرات در وضع  یا صورت وضعیت مالی صورت در  اقالم

  توسنط   گزارشنگر  واحند   آتنی   نقندی   جریانهنای   شنده و ارزینابی    انجام  معامالت  درک

معامله یا روینداد    کننده محتوای که تهاتر، منعکس  مواردی شود مگر در می  کنندگان استفاده

 ، کاهننده مربنوط    از کسنر اقنالم    داراییها پنس   داراییها یعنی  خالص  باشد. گزارش  مربوط



 1استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 

 یمال  یصورتها هارائ هنحو

 62 

و   الوصنول  مشکوک  مواد و کاال،  خیره مطالبات  موجودیهای  ارزش   خیره کاهش  قبیل از

 . شود محسوب نمیمشهود، تهاتر   ثابت  انباشته داراییهای  استهالک

ایمقایسهاطالعات

کاه    ماواردی  ز درباشاد باه جا     دوره قبال   ای ماایساه   باید در ب گی نده اقاالم   مالی  صورتهای . 28

کا ده باشاد.     را مجااز یاا الزامای     دیرا ی   نحوه ومال   بخش ومومی استاندارد حسابداری  یک

  دوره جااری   ماالی   صورتهای  درک  باید افشا شود که جه،  تا جایی  تش یحی  ای ماایسه  اطالوات

 گ دد.   تلای  م بوط

  بنه دوره منالی      قبل دوره)های  مالی  تهایارائه شده در صور  تشریحی  ، اطالعات درمواردی . 29

  در تناریخ   کنه نتیجنه آن    حقنوقی   دعوای  ی   نمونه، جزئیات  . برای است  نیز مربوط  جاری

شود.  افشا می  ، در دوره جاری نشده است  و فصل  حل  نبوده و تاکنون  مشخص  ترازنامه قبلی

  شنده طنی    انجام  و اقدامات  ترازنامه قبلی  تاریخموجود در   به ابهامات  مربوط  ارائه اطالعات

 . مفید است  مالی  صورتهای  کنندگان استفاده  آنها، برای  ابهام  رفع  جهت  دوره جاری

  منظور اطمیناان  ، بهکند تغیی  می  مالی  در صورتهای  اقالم  بندی که نحوه ارائه یا طباه  درمواردی . 10

شود مرا  اینکاه     بندی باید تجدید طباه  ای ماایسه  ، مبالغ مالی  صورتهای  ماایسه اقالم  ،از قابلی

. ه گااه  باید افشاا شاود    بندی تجدید طباه  و دلیل  ، مبلغ ماهی،  نباشد. همچنین  ام  ممکن  این

تجدیاد    وادم   بایاد دلیال    گزارشار   شاد، واحاد  نبا  وملای   ای ماایسه  مبالغ  بندی تجدید طباه

 شد، افشا کند. ایجاد می  بندی تجدید طباه  صورت را که در  تغیی اتی  ماهی، و  بندی طباه

  نباشند. بنرای    عملنی   ای مقایسنه   اطالعات  بندی تجدید طبقه  است  ممکن  شرایط  در برخی . 51

اشد کنه تجدیند   شده ب  گردآوری  ای گونه به    قبلی ها در دوره)های داده  است  نمونه ممکن

 شود.  افشا می  مربوط  تعدیالت  ، ماهیت شرایطی   نین پذیر نباشد. در امکان  بندی طبقه
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ساختارومحتوا

مقدمه

ینا در    اساسنی و   منالی   اسنتاندارد، اطالعنات حسنب منورد در صنورتهای       این  اساس بر . 52

  پیشننهادی   هنای  اسنتاندارد نموننه    اینن   پیوسنت  شنود. در  افشا منی   توضیحی  یادداشتهای

تغیینرات در   گنردش حسناب  تغییرات در وضعیت منالی و    صورتوضعیت مالی،  تصور

  ارائه صنورت   جهت  هایی نمونه  . همچنین گزارشگر ارائه شده است واحد  ی   ارزش خالص

 گردد. در استانداردهای بعدی ارائه می بودجه و عملکردمقایسه   و صورت نقد وجوه  جریان

بنه کنار رفتنه کنه دربرگیرننده ارائنه در         آن  وسنیع   افشا به معنایاستاندارد واژه   در این . 55

مقنرر در سنایر     . منوارد افشنای   است  توضیحی  یا در یادداشتهای  اساسی  مالی  صورتهای

 گیرد. می  استانداردها صورت  آن  الزامات  اساس بر  بخش عمومی حسابداری  استانداردهای

مالیصورتهایتشخیص

یاباد   مجموواه انتشاار مای     در یک  که هم اه آن  از سای  اطالواتی  وضوح باید به  مالی  ایصورته . 14

 و متمایز باشد.  تشخیص  قابل

 کناربرد دارد   مالی  مورد صورتهای تنها در  بخش عمومی حسابداری  استانداردهای  الزامات . 53

  از اینن   یا گزارشنهایی   رکساالنه یا سایر مدا  که در گزارش  سایر اطالعاتی  و درخصوص

  کننندگان  دارد کنه اسنتفاده    اهمیت  موضوع  ، این شود، کاربرد ندارد. بنابراین ارائه می  قبیل

شنود را از   تهینه منی    بخش عمومی حسابداری  استانداردهای  که برمبنای  بتوانند اطالعاتی

 تمیز دهند.  سایر اطالعات

باید  زی   والوه، اطالوات شود. به  مشخص  وضوح باید به  یمال  صورتهای  از اجزای  یک ه  . 16

ارائه شده، تک ار   اطالوات  صحیح  درک  ب ای  لزوم  داده شود و در صورت  بارز نشان  ای گونه به

 :شود

 ؛گزارشر  واحد  نام . الف

 ؛ اس،  گزارشر   به گ وه واحدهای  متعلقیا   گزارشر  واحد  به یک  متعلق  مالی  اینکه صورتهای . ب
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 مالی؛ اجزای صورتهای تناسب به  ،گزارش مورد یا دوره مالی گزارشر ی  تاریخ .  پ

 و  ؛ گزارشر ی  واحد پوس . ت

 . مالی  صورتهای  بکار رفته در ارائه ارقام  دق،  سطح . ث

  قابلینت   لرینا   ینا میلینون    هزار ریال  حسب برواحد پولی   موارد، ارائه اطالعات  در اغلب . 57

  دقت  که سطح  است  قبول  قابل  امر تا آنجایی  دهد. این می  را افزایش  مالی  صورتهای  درک

 نگردد.  مربوط  اطالعات  افشا شود و منجر به حذف  ارائه اطالعات

دورهگزارشگری

  ه تااریخ کا   اساتننایی   طاور سااهنه ارائاه شاود. در شا ایط      باه   بایاد حاداقل    ماالی   صورتهای . 18

 کمت  یا بیشات    ای دوره  ب ای  مالی  کند و صورتهای تغیی  می  گزارشر  واحد مالی وضعی، صورت

،  مالی  صورتهای  پوشش  تح،  باید والوه ب  دوره زمانی  گزارشر  شود، واحد ارائه می  ساس از یک

 :را افشا کند زی موارد 

 و ؛ساس از یک یا بیشت  کمت دوره   بکار گ فتن  دلیل .  الف

،  مااالی تغییاا ات در وضااعی،  صااورت بااه  م بااوط  ای ماایسااه  کااه مبااالغ  واقعیاا،  ایاان .  ب

ماایساه    ، قابال  م باوط   توضیحی  تغیی ات در ارزش خالص و یادداشتهای حساب گ دش

 . نیس،

واحد گزارشگر ملزم به تغییر تاریخ گزارشگری خود  ی  است ممکندر شرایط استثنایی،  . 59

بنندی، باشند.     ه بیشتر  رخه گزارشگری بنا  رخنه بودجنه    قبیل تطبیق هر دالیلی از به

جاری  دوره به مربوطپذیری مبالغ  کنندگان از عدم مقایسه کردن استفاده حالت، آگاه این در

 باشد. و دوره گذشته و دلیل تغییر در تاریخ گزارشگری، حائز اهمیت می

بودنعموق به

ار اختین  در وضعیت مالی صورت  بعد از تاریخ  معقولی  مدت  ظرف  مالی  های نانچه صورت . 31

  بایند صنورتهای    گزارشگر یابد. واحد می  کاهش  آن  سودمندیقرار نگیرد،   کنندگان استفاده



 1استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 

 یمال  یصورتها هارائ هنحو

 63 

  منتشنر کنند. عنواملی     مربوط  و مقررات  مقرر در قوانین  مهلت  خود را حداکثر ظرف  مالی

  موقع به  از گزارشگری  خودداری  برای  کافی  ، دلیل گزارشگر واحد  تعملیا  نظیر پیچیدگی

 شود. نمی  حسوبم

وضعیتمالی صورت

تمایزبینجاریوغیرجاری

گزارشر  باید داراییهای جاری و غی جاری، و بدهیهای جاری و غی جاری را طبق بنادهای   واحد ه  . 42

اساتننای   ارائاه کناد، باه    وضاعی، ماالی   تصاور طباات جداگانه در متن  صورت به 52تا  47

که این استننا  ت  باشد. زمانی که ارائه اطالوات ب مبنای نادشوندگی، قابل اتکات  و م بوط زمانی

 مصداق دارد، کلیه داراییها و بدهیها باید به ت تیب نادشوندگی ارائه شوند.

بدهیها درب دارنده اقالمی اس، س فصل داراییها و یک از روشهای ارائه،  پذی ش ه  صورت در . 42

از دوازده  تاریخ گزارشر ی و )ب( بیشت  از پسدوازده ماه یا کمت   طی رود )الف( که انتظار می

کاه   اقالمیوجود واحد گزارشر  باید  این تاریخ گزارشر ی بازیاف، یا تسویه شود. با از پسماه 

 بازیاف، یا تسویه شود، را افشا کند. تاریخ گزارشر ی از پساز دوازده ماه  رود بیش انتظار می

بنندی   تشخیص باشند، طبقنه   واحد گزارشگر به روشنی قابل در مواقعی که  رخه عملیاتی ی  . 35

وضنعیت منالی اطالعنات     جداگانه داراییها و بدهیهای جناری و غیرجناری در منتن صنورت    

کنه در عملینات مسنتمر    طریق تمایز بین خالص داراییهنایی   کند. این امر از سودمندی ارائه می

گیرد و خالص داراییهایی که در عملیات بلندمدت واحند گزارشنگر بکنار     قرار می استفاده مورد

رود در  رخنه   بندی مذکور داراییهایی که انتظار می این، طبقه بر عالوهگیرد.  رود، صورت می می

 کند. نیز ارائه می عملیاتی جاری تحقق یابند و بدهیهایی که در همین دوره سررسید شوند، را

هنا اطنالق   ه زمان صرف شده برای تبدیل ورودیها ینا مننابع بنه خروجی   عملیاتی ب  رخه . 33

دهند تا آنها بتوانند  شود. برای مثال، دولتها منابع را به واحدهای بخش عمومی انتقال می می

سیاسنی و  ها تبدیل کنند تنا نتنایا اقتصنادی،     آن منابع را به کاالها و خدمات یا خروجی
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واحند   عملیاتی معمنول ین    دولت تحقق یابد. در مواقعی که  رخه نظر مورداجتماعی 

 ماه باشد. تشخیص نیست، فرض بر این است که طول آن دوازده روشنی قابل گزارشگر به

بنندی داراییهنا و بندهیها     ، طبقنه و اعتباری مالی مؤسساتبرخی واحدها از قبیل  مورد در . 33

تر از ارائه آنهنا   کننده اطالعاتی است که قابل اتکاتر و مربوط ندگی، ارائهشو ترتیب نقد به

روشننی   عملیناتی اینن واحندها بنه     جاری و غیرجناری اسنت؛ زینرا  رخنه     حسب بر

 تشخیص نیست. قابل

قبیل مالی، خدماتی و...  داشته باشند،   عملیات متنوعی )از گزارشگر واحد که صورتی در . 36

ترتیب نقدشنوندگی، اهمینت    یا به جاری و غیرجاری به ییها و بدهیهابندی دارا طبقهبرای 

 گیرد. عملیات را درنظر می

داراییهایجاری

از معیارهاای زیا  را احا از     شود که یکی بندی می دارایی جاری طباه ونوان بهیک دارایی زمانی  . 47

 کند:

تبادیل شاود یاا با ای      نااد  وجهوملیاتی معموس واحد گزارشر  به  انتظار رود در چ خه . الف

 ف وش یا مص ف در این چ خه نرهداری شود؛

 داد و ستد نرهداری شود؛ منظور بهاساساً  . ب

 فا وش  بهیا  تبدیل شود ناد وجهتاریخ گزارشر ی به  از پسانتظار رود طی دوازده ماه  . پ

 ؛ یایا به مص ف ب سد

تااریخ گزارشار ی،    از پاس مااه   آن، حداقل به مادت دوازده  از استفادهوجه نادی که  . ت

 محدود نشده باشد.

 شوند. بندی  داراییهای غی جاری طباه ونوان بهداراییهایی که فاقد معیارهای باه هستند باید 
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در این استاندارد واژه داراییهای غیرجاری دربردارنده داراییهای مشهود، نامشهود و مالی با  . 32

کنند   عنناوین جنایگزین را مننع نمنی     از اسنتفاده  ماهیت بلندمدت است. استاندارد مزبور

 بر اینکه معنی آن واضح باشد. مشروط

بدهیهایجاری

 از معیارهای زی  را اح از کند: شود که یکی بندی می بدهی جاری طباه ونوان بهیک بدهی زمانی  . 44

 وملیاتی معموس واحد گزارشر  تسویه شود؛ انتظار رود در چ خه . الف

 تاریخ گزارشر ی تسویه شود؛ یا  از پسماه   طی دوازده . ب

حق بی قید و ش طی ب ای به تعویق انداختن تساویه بادهی طای حاداقل      گزارشر  واحد . پ

 تاریخ گزارشر ی نداشته باشد. از پس ماه  دوازده

 ند.شو بندی  بدهیهای غی جاری طباه ونوان بهبدهیهایی که فاقد معیارهای باه هستند باید 

یافتنه   های عملیناتی تحقنق   و سایر هزینه کارکنان مطالباتبرخی از بدهیهای جاری مانند  . 31

عملیاتی معمول واحد  در  رخه استفاده مورد، بخشی از سرمایه در گردش پرداخت نشده

از  شود حتی اگنر بنیش   بندی می بدهی جاری طبقه عنوان بهگزارشگر هستند.  نین اقالمی 

بنندی داراییهنا و بندهیهای     تاریخ گزارشگری تسویه شود. بنرای طبقنه   از پس ماه  دوازده

 شود. عملیاتی معمول یکسان استفاده می گزارشگر از ی   رخه واحد

 از پس ماه  دوازدهشود، اما طی  عملیاتی معمول تسویه نمی سایر بدهیهای جاری در  رخه . 31

توان به حصنه   این بدهیها می جمله زا .رسد تاریخ گزارشگری، سررسید تسویه آنها فرا می

جاری بندهیهای بلندمندت اشناره کنرد. بندهیهایی کنه بخشنی از سنرمایه در گنردش          

 از پنس  مناه   دوازدهنیستند و طی  گزارشگر واحددر  رخه عملیاتی معمول  استفاده مورد

 گردند. شوند، بدهی جاری محسوب نمی تاریخ گزارشگری سررسید نمی

کنند کنه    بنندی منی   بدهی جاری طبقه عنوان بهدهیهای خود را هنگامی ب گزارشگر واحد . 32

 تاریخ گزارشگری باشد حتی اگر: از پس ماه  دوازدهسررسید تسویه آنها 

 ماه باشد؛ و  تر از دوازده ای طوالنی شرایط اولیه برای دوره الف.
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از  دت، پنس بندی مجدد پرداختها برمبننای بلندمن   قرارداد تأمین مالی مجدد یا زمان . ب

 مالی تکمیل شده باشد. از انتشار صورتهای گزارشگری و قبل تاریخ

شودارائهمیوضعیتمالی صورت دراطالعاتیکه

 باید حداقل حاوی اقالم اصلی زی  باشد: وضعی، مالی صورت . 51

 داراییهای ثاب، مشهود؛ . الف

 گذاریها؛ س مایه . ب

 داراییهای نامشهود؛ . پ

 ؛کاه و ادموموجودی  . ت

 پ داختها پیش . ث

 ؛ای وملیات مبادله از حاصل حسابها و اسناد دریافتنی . ج

 ای؛ غی مبادله وملیات از حاصلحسابها و اسناد دریافتنی  . چ

 موجودی ناد؛ . ح

 ؛ای وملیات مبادله از حاصل حسابها و اسناد پ داختنی . خ

 ای؛ بادلهغی م وملیات از حاصلحسابها و اسناد پ داختنی  . د

 دریافتها پیش . ذ

 ذخای ؛ . ر

 ؛ وغی جاریبدهیهای  . ز

 ارزش خالص. . ژ

بخش   حسابداری  سای  استانداردهای  به موجب  اس،  ، ممکنقبلدر بند   والوه ب  موارد مندرج . 54

  وضعی، درک بهت  باشد یا ب ای  الزامی مالی وضعی، صورت در  دیر ی  اصلی  ، ارائه اقالمومومی

 باشد. مناسب  گزارشر  واحد  مالی

 بنه نتیجنه  ، یا خینر  جداگانه ارائه شود صورت بهاینکه آیا اقالم اضافی  مورد درقضاوت  . 33

 بستگی دارد:ارزیابی موارد زیر 

 ماهیت و نقدشوندگی داراییها؛مبلغ،  الف.
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 گزارشگر؛ و کارکرد داراییها در واحد . ب
 اخت بدهیها.بندی پرد مبلغ، ماهیت و زمان . پ

گروه از   آن  تنها فهرست 35کند. بند  نمی  را تعیین  ارائه اقالم  یا شکل  استاندارد ترتیب  این . 36

یکدیگر متفاوتنند   با  ای اندازه یا کارکرد به  ماهیت  د که به لحاظده را ارائه می  اصلی  ماقال

  اصلی  اقالم زیردر موارد  .یابد می  وضعیت مالی ضرورت صورت که ارائه جداگانه آنها در

 :شود می  شده تعدیل یاد

 وضعیت صورت در ار  قل   ارائه جداگانه ی   دیگری  هرگاه استاندارد حسابداری . الف

باشد که   ای گونه به  قل   یا کارکرد ی   ، ماهیت که مبلغ  کند، یا زمانی  الزامی مالی

  قل   کند، آن  کم   گزارشگر واحد  الیم  وضعیت  به ارائه مطلوب  انه آنارائه جداگ

 و ؛شود اضافه می  اصلی  به اقالم

و   گزارشنگر  واحند عملینات    با توجه به ماهیت  تواند می  اقالم  درج  یا ترتیب  شرح . ب

  گزارشنگر  واحند   منالی   وضعیت  درک  جهت  الزم  اطالعات  وردنآ  منظور فراه  به

 متفاوت باشد.

گیری متفاوت برای طبقات مختلف داراییها بیانگر این است که ماهیت  انی اندازهبکارگیری مب . 37

 رو، باید تحت سرفصلهای جداگانه ارائه شوند. این یا کارکرد آنها متفاوت است و از

شودافشامیتوضیحییایادداشتهایوضعیتمالی صورت درکهاطالعاتی

  گزارشار   واحاد   باا وملیاات    را کاه متناساب    اصالی   الماقا   ف وی  باید طباات  گزارشر  واحد . 58

 افشا کند.  توضیحی  یا در یادداشتهای وضعی، مالی صورت در،  شده اس،  بندی طباه

و کارکرد   ، اندازه، ماهیت حسابداری  استانداردهای  یاد شده به الزامات  فرعی  طبقات  ینتعی . 39

  عوامنل  ،فرعنی   بنندی  طبقنه   به مبنای  نسبت    تصمی دارد. در اتخا  مورد نظر بستگی  اقالم

  بنا اقنالم    ل ق هر  خصوص گیرد. موارد افشا در نیز مورد استفاده قرار می 33در بند   مندرج

 :مثال  ، برای است  دیگر متفاوت
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  بنندی  طبقنه  مربنوط در اسنتاندارد    منندرج   طبقات  مشهود برحسب  ثابت  داراییهای الف.

 شود. می

از  تواند به مطالبات حاصل میای  مبادله عملیاتاز  حاصل حسابها و اسناد دریافتنی .  ب

 بندی شود. ارائه خدمات، مطالبات از اشخاص وابسته، و... طبقه

منواد اولینه،     قبینل  از  فرعنی   به طبقات مربوطاستاندارد   مواد و کاال طبق  موجودی .  پ

،  فنروش   شده بنرای   خریداری  شده، کاالی ساخته  ، کاالی ساخت  در جریان  کاالی

 شود. می  راه و سایر موجودیها تفکی  در  مواد و کاالی

را   و سایر اقنالم   کارکنان  با مزایای  شود که  خایر مرتبط می  تفکی   ینحو  خایر به . ت

 دهد.  ه نشانطور جداگان ، به گزارشگر واحد  با عملیات  متناسب

یتمالیتغییراتدروضعصورت

صاورت تغییا ات در وضاعی،    شده در یک دوره باید در  های شناسایی کلیه درآمدها و هزینه . 60

آن دوره گنجانده شود، مر  اینکه الزام دیر ی توسط یاک اساتاندارد حساابداری بخاش      مالی

 ومومی ما ر شده باشد.

ورت تغیینرات در  صن  درشنده در ین  دوره    های شناسایی معموال  کلیه درآمدها و هزینه . 61

از تغیینر در   شنود. اینن موضنوع شنامل آثنار ناشنی       آن دوره گنجانده می مالی وضعیت

وجنود، در شنرایطی خناص برخنی اقنالم       اینن  باشند. بنا   برآوردهای حسابداری نیز می

شود. اصنالح اشنتباهات و    جاری گنجانده نمی دوره تغییرات در وضعیت مالی صورت در

 است. اقالم هایی از این قبیل های حسابداری نمونه هاز تغییر در روی آثار ناشی

اما  دشمنطبق بااست اقالمی وجود داشته باشد که با تعریف درآمد و هزینه  همچنین ممکن . 62

توان بنه منازاد    جمله این اقالم می نشود. از منظوردوره  خالص تغییر در وضعیت مالیدر 

ی اشاره کرد مالی عملیات خارج صورتهایاز تسعیر  حاصلزیان  یاارزیابی و سود  تجدید

 شود. گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منعکس می که در
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شودمالیارائهمیتغییراتدروضعیتصورت دراطالعاتیکه

 مالی باید حداقل حاوی اقالم اصلی زی  باشد: تغیی ات در وضعی،صورت  . 61

 ؛ی ومومیدرآمدها الف.

 درآمد ومومی؛ حلم ازواریزی به خزانه  . ب

 یافته؛ اوتبارات تخصیص محل ازدریافتی از خزانه  . پ

 درآمدهای اختصاصی؛ محل ازدریافتی از خزانه  . ت

 کمکهای بالووض؛ . ث

 سای  درآمدها؛ . ج

 داراییها(؛ و ارزش کاهشتفکیک فصوس هزینه )شامل هزینه استهالک و  ها به هزینه . چ

 دوره.مالی  خالص تغیی  در وضعی، . ح

سای  استانداردهای حسابداری بخش وماومی، ارائاه    موجب به اس، ممکنموارد باه،  ب  والوه

تغییا ات در  مالی الزامی باشد یا ب ای ارائاه   تغیی ات در وضعی، صورت دراقالم اصلی دیر ی 

 مطلوب ض ورت داشته باشد. نحو به گزارشر  واحدمالی  وضعی،

.  است قبلدر بند   مندرج  اصلی  دربرگیرنده اقالم  حداقل  الیم تغییرات در وضعیت  صورت . 63

در سنایر    منندرج   الزامنات   بیشنتر ینا در رعاینت     نیاز به تشنریح   در صورت  حال  با این

تغییرات   را در صورت  دیگری  اصلی  اقالم  توان می  بخش عمومی حسابداری  استانداردهای

منظنور    اینن   کرد. بنرای   ارائه آنها را اصالح  و ترتیب  ماقال  ارائه یا شرح  مالی در وضعیت

هنا   دهنده درآمدها و هزیننه  تشکیل  مختلف  و کارکرد اجزای  ، ماهیت مانند اهمیت  عواملی

 گیرد. مدنظر قرار می

شودمالییایادداشتهایتوضیحیافشامیتغییراتدروضعیتصورت دراطالعاتیکه

تغییا ات  ، باید در متن صورت گزارشر  واحدمتناسب با وملیات  هزینه وطباات ف وی درآمد  . 65

 مالی یا در یادداشتهای توضیحی افشا شود. در وضعی،
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هزینه باید ب اسا  کارک د )فصوس بودجه( در یادداشتهای توضیحی افشاا شاود. ایان فصاوس      . 66

م،، کشاورزی و مناابع  امور چهارگانه و شامل مواردی مانند آموزش، بهداش، و سال به م بوط

 صنع، و معدن اس،. آب و

تغییراتدرارزشخالصگردشحساب

 تغیی ات در ارزش خالص ارائه کند: گ دش حسابباید اطالوات زی  را در  گزارشر  واحد . 67

 ؛خالص تغیی  در وضعی، مالی دوره الف.

 موجاب  باه الص مساتایم در ارزش خا   طور بههایی که شناسایی آنها  درآمدها و هزینه . ب

 الزامی شده باشد؛ و ی حسابداری بخش ومومیسای  استانداردها قانون یا

 های حسابداری و اصالح اشتباهات. از تغیی  در رویه اث ات ناشی . پ

تغییا ات در ارزش خاالص یاا     گا دش حسااب  باید موارد زیا  را در   گزارشر  واحدهمچنین،  . 68

 یادداشتهای توضیحی افشا کند:

 و تغیی ات آن طی دوره؛ و و پایان دورهدر ابتدا  ارزش خالصنده ما .الف

ارزش خاالص )اجزایای کاه     گا دش حسااب تغییا ات در   مبلغ دفتا ی اجازای    تغیی ات . ب

 طی دوره.شوند(  جداگانه افشا می صورت به

خنالص  شده در ی  دوره باید در  های شناسایی طبق این استاندارد کلیه درآمدها و هزینه . 69

آن دوره آورده شود، مگر اینکه الزام دیگری توسط ی  اسنتاندارد   ییر در وضعیت مالیتغ

 منازاد حسابداری بخش عمومی مقرر شده باشد. طبق سایر استانداردها، برخی اقالم )مثل 

تغیینرات در   عننوان  بنه مستقی  باید  طور بهارزیابی و برخی تفاوتهای تسعیر ارز   تجدید

به اهمیت کلیه اقنالم درآمند و هزیننه در ارزینابی      توجه با. ارزش خالص شناسایی شود

گزارشگری، این اسنتاندارد ارائنه    بین دو تاریخ گزارشگر واحدتغییرات در وضعیت مالی 

 کند. تغییرات در ارزش خالص را الزامی می گردش حساب
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صورتجریانوجوهنقد

و موارد افشای مربوط در استاندارد  نقد وجوهارائه صورت جریان   نحوه به مربوطالزامات  . 71

 شود. مطرح می مربوطحسابداری بخش عمومی 

یادداشتهایتوضیحی

ساختار

 موارد زی  افشا کند: خصوص دریادداشتهای توضیحی باید اطالواتی  . 72

شاده   وماومی تهیاه   مالی طبق استانداردهای حسابداری بخاش  تص یح اینکه صورتهای الف.

 اس،؛

 های حسابداری بکار گ فته شده در تهیه آنها؛ رویه خالصه اهم مالی و صورتهایمبنای ارائه  .ب

مواردی که افشای آنها طبق استانداردهای حسابداری بخش وماومی الزامای شاده و در     . پ

 ارائه نشده اس،؛ و اساسی مالی صورتهای

ها ب ای ارائه مالی اساسی ارائه نشده اس،، لیکن افشای آن موارد دیر ی که در صورتهای . ت

 مطلوب ض ورت دارد.

، ماالی  وضاعی،  صورت درنحوی منظم ارائه شود. ه  قلم مندرج  یادداشتهای توضیحی باید به . 72

ماایساه   ، صاورت تغیی ات در ارزش خاالص  حساب گ دشمالی،  تغیی ات در وضعی،صورت 

وط وطاف داده  باید به یادداشتهای توضایحی م با   ناد وجوهو صورت ج یان  بودجه و وملک د،

 شود.

  گزارشنگر   واحندهای   مالی  با صورتهای  و مقایسه آن  مالی  صورتهای  به درک  کم   برای . 75

 :شود ارائه می زیر  ترتیب عموما  به  توضیحی  دیگر، یادداشتهای

 شده تهیه  بخش عمومی حسابداری  استانداردهای  طبق  مالی  اینکه صورتهای  تصریح الف.

 ؛ است

 مالی؛ مبنای ارائه صورتهای . ب

 استفاده؛ مورد  حسابداری  های رویه خالصه اه  .  پ
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  ترتینب  بنه   اساسنی   منالی   ارائه شده در صنورتهای   درباره اقالم  تکمیلی  اطالعات .  ت

 ارائه شده در آنها؛ و  اصلی  اقالم  ترتیب و به  مالی  صورتهای

 : سایر موارد افشا، شامل . ث

 قراردادی شناسایی نشده؛ و تعهداتو احتمالی،   یبدهیها . 1

 . غیرمالی  اطالعات . 2

حسابداریهایرویهافشای

 افشا شود:  حسابداری  های رویه اهم خالصه یادداش،موارد زی  باید در  . 74

یاک از اساتانداردهای حساابداری بخاش      گذار با ای ها    میزان بکارگی ی ش ایط دوره .  الف

 ؛ وگزارشر  واحدومومی توسط 

 مالی. های حسابداری هزم ب ای درک مناسب صورتهای کلیه رویه . ب

کنندگان، آگناهی از   مالی بر تحلیل استفاده مبنای تهیه صورتهای مالحظه قابلدلیل تأثیر  به . 73

 شنده  تمام بهایمالی )برای مثال،  در تهیه صورتهای استفاده موردگیری  مبنا یا مبانی اندازه

، مبلغ قابل بازیافت یا مبلنغ  منصفانه ارزشیخی، بهای جاری، خالص ارزش بازیافتنی، تار

از ین    منالی بنیش   اهمیت است.  نانچه در تهیه صنورتهای  خدمت قابل بازیافت  حائز

ارزیابی طبقات خاصی از داراییهنا ،   مثال تجدید عنوان بهگیری استفاده شود ) مبنای اندازه

ی  از طبقات دارایی و بندهی   گیری بکار گرفته شده برای هر مشخص کردن مبنای اندازه

 ضروری است.

 آگنناهی از آن توسننطرویننه حسننابداری، بسننتگی بننه ایننن دارد کننه آیننا  افشننای ینن  . 76

مالی  وضعیتنحوه انعکاس معامالت و سایر رویدادها در  بهتر درک برایکنندگان  استفاده

وینهه   های حسابداری خاص به . افشای رویهکند یا خیر وضعیت مالی کم  می تغییر در و

های مجناز جنایگزین    ها از بین رویه کنندگان سودمند است که آن رویه زمانی برای استفاده

 انتخاب شده باشد.

کنندگان  استفاده انتظار موردهای  به ماهیت عملیات خود، رویه توجه باباید  گزارشگر واحد . 77

رود واحدهای بخنش عمنومی روینه     ای مثال، انتظار میمالی را افشا کند. بر از صورتهای
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ای را افشنا   شناسایی مالیات، هدایا و سایر انواع درآمدهای غیرمبادله به مربوطحسابداری 

یا معامالت  مالحظه قابلدارای عملیات خارجی  گزارشگر واحد کنند. در مواردی که ی 

شناسنایی   به مربوطحسابداری  های رود رویه عمده به واحد پول خارجی است، انتظار می

 از تسعیر ارز را افشا کند. سود و زیانهای ناشی

اهمینت   حنائز  گزارشنگر  واحند به ماهیت عملیات  توجه باتواند  رویه حسابداری می ی  . 72

 اهمیت نباشد. های جاری و قبل با باشد، حتی اگر ارقام دوره

های حسابداری یا سای  یادداشتهای توضیحی،  رویه اهم یادداش، خالصه باید در گزارشر  واحد . 74

با  با آورد( در بکاارگی ی      استننای قضاوتهای مبتنی قضاوتهای انجام شده توسط مدی ی، )به

ماالی را افشاا    شده در صورتهای ب  مبالغ شناسایی مالحظه قابلهای حسابداری دارای اث   رویه

 کند.

تواند شنامل قضناوت درخصنوص اینن      می 79شده در بند  مثال، قضاوتهای یاد عنوان به . 21

 موضوع باشد که آیا:

قراردادهای تأمین کاال یا خدمات که مستلزم بکارگیری داراییهای اهندایی هسنتند،    .الف

 شوند. اجاره محسوب می

از اینن اسنت کنه سنایر      گزارشگر و سایر واحدها حناکی  رابطه بین واحد ماهیت . ب

 شوند. یگزارشگر کنترل م واحدها توسط واحد

برآوردبه مربوطمواردابهام

آینده و ساای  ماوارد ابهاام     به م بوطباید اطالواتی پی امون مف وضات کلیدی  گزارشر  واحد . 82

اهمیا، در   ای در ایجاد تعدیلی با مالحظه قابلگزارشر ی که تأثی   ب آورد در تاریخ به م بوط

 ارد، در یادداشاتهای توضایحی افشاا کناد.    مبلغ دفت ی داراییها و بدهیها طی ساس ماالی آتای د  

تواند شامل قضاوت درخصاوص ایان موضاو      می 74بند  درشده  ونوان مناس، قضاوتهای یاد به

درخصوص این داراییها و بدهیها، یادداشتهای توضیحی مزبور باید شاامل جزئیاات    باشد که آیا:

 باشد: مندرج در صفحه بعد
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 ماهی، آنها، و .  الف

 گزارشر ی.  ی آنها در تاریخمبلغ دفت . ب

تعیین مبلغ دفتری برخی از داراییها و بدهیها مستلزم برآورد اثرات رویدادهای مبه  آتنی بنر    . 22

عندم دسترسنی بنه     صورت درگزارشگری است. برای مثال،  آن داراییها و بدهیها در تاریخ

 منظنور  بنه نگر  رآوردهای آیندهب از استفادهگیری داراییها و بدهیها،  قیمتهای بازار برای اندازه

آوری  گیری مبلغ قابل بازیافت طبقات خاصی از داراییهای ثابت مشهود، اثر نابابی فنن  اندازه

 بر موجودیها، و  خایر مشروط به تعیین نتیجه آتی دعاوی قانونی در جریان، ضروری است.

طی سال مالی آتی  است کنممنوسان که مبالغ دفتری آنها  داراییها و بدهیهای پر مورد در . 25

گیری شوند  اندازه بازار ارزش بهگزارشگری  اهمیتی تغییر کند  نانچه در تاریخ با  گونه به

اهمیتی طی سال مالی آتنی تغیینر کنند امنا اینن       با گونه به است ممکنآنها  بازار ارزش)

ارشنگری  گز بنرآورد در تناریخ   به مربوطاز مفروضات و سایر موارد ابهام  تغییرات ناشی

 الزامی نیست. 21نیستند ، موارد افشای مندرج در بند 

کننندگان   نحنوی ارائنه شنده اسنت کنه اسنتفاده       بنه  21موارد افشنای منندرج در بنند     . 23

آینده و سایر  مورد درآمده توسط مدیریت  عمل بهمالی را در درک قضاوتهای  صورتهای

بنه   توجنه  بنا ان اطالعات ارائه شده برآورد کم  کند. ماهیت و میز به مربوطموارد ابهام 

کنند. مثالهنایی از اننواع منوارد افشنای       ماهیت مفروضنات و سنایر شنرایط تغیینر منی     

 :از عبارتندگرفته  صورت

 به برآورد؛ ماهیت مفروضات یا سایر موارد ابهام مربوط الف.

حاسبه توجه به روشها، مفروضات و برآوردهای زیربنای م تغییرپذیری مبالغ دفتری با . ب

 آنها و دالیل تغییرپذیری مزبور؛

به مبالغ دفتنری داراییهنا و بندهیها و     انتظار پیرامون موارد ابهام مربوط توافق مورد . پ

 ارائه دامنه معقولی از نتایا احتمالی؛
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به آن داراییها و بدهیها،  تشریح تغییرات صورت گرفته در مفروضات گذشته مربوط . ت

 کان رفع نشده باشد. نانچه موارد ابهام کما

در مواردی که افشای میزان اثرات احتمالی ین  فنرض اساسنی ینا سنایر منوارد ابهنام         . 23

مبننای   بایند بنر   گزارشنگر  واحند گزارشگری عملنی نباشند،    برآورد در تاریخ به مربوط

تعدیل  به منجرنتایا سال مالی آتی بتواند  است ممکناطالعات موجود این واقعیت را که 

ت در مبلنغ دفتنری داراینی ینا بندهی شنود را افشنا نمایند. در تمنام منوارد،           اهمین  با

ای از داراییها ینا   باید ماهیت و مبلغ دفتری دارایی یا بدهی خاص )یا طبقه گزارشگر واحد

 از فرض مزبور را افشا کند. متأثربدهیها  

ردافشااسایرمو

ایی دیرا  در اطالواات منتشا  شاده،     کاه در جا   صاورتی  باید موارد زی  را در گزارشر  واحد . 86

 مالی افشا نشده باشد، افشا کند: صورتهای هم اه به

 و محل فعالی، آن؛ گزارشر  واحداقامتراه و شکل حاوقی  .  الف

 و فعالیتهای اصلی آن؛ گزارشر  واحدش حی از ماهی، وملیات  . ب

 ؛ وگزارشر  واحدب  وملیات  اشاره به قوانین حاکم . پ

 محدود بودن وم  آن. صورت در گزارشر  واحدوم   خصوص دراتی اطالو . ت

تاریخاجرا

اوس فا وردین  مالی که دوره مالی آنهاا از تااریخ    کلیه صورتهای مورد درالزامات این استاندارد  . 87

 اهج اس،. شود، هزم و بعد از آن ش و  می 2144
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 پیوست

 ای از ساختار صورتهای مالی نمونه

 

منظور آشنایی با نحوه اجرای الزامات منندرج در اسنتاندارد حسنابداری بخنش      این پیوست به

اجنزای   ،شنود. اسنتاندارد حاضنر    از استاندارد محسنوب نمنی   شده است و بخشی عمومی تهیه

وضعیت مالی و صورت تغیینرات   صورت مالی و حداقل مواردی را که الزم است در صورتهای

مالی ینا در   است در صورتهای م دیگری را که ممکنافشا شود و همچنین اقال وضعیت مالیدر 

هنایی از   یادداشتهای توضیحی ارائه شود، را مشخص کرده است. هندف پیوسنت، ارائنه نموننه    

وضنعیت منالی و صنورت تغیینرات در      به نحوه ارائه صورت الزامات مربوط ت گونگی رعای

و صنورت جرینان    لکنرد بودجنه و عم مقایسه  صورت به های مربوط است. نمونه وضعیت مالی

صنورت لنزوم و بنرای     شنده اسنت. در   نقد در استانداردهای حسابداری مربنوط ارائنه   وجوه

توان ترتینب ارائنه و    گزارشگر، می واحد به ارائه مطلوب اطالعات در شرایط خاص هر دستیابی

 شرح اقالم اصلی را تغییر داد.
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 پیوست 

 گزارشگر نمونه واحد

 وضعیت مالی صورت

 11×9ماه  اسفند 92 در تاریخ
 

 11×92/19/1 11×92/19/9 یادداشت بدهیها و ارزش خالص 11×92/19/1 11×92/19/9 یادداشت داراییها

 ریال  میلیون ریال  میلیون   ریال  میلیون ریال  میلیون  

    بدهیهای جاری    داراییهای جاری

 ..... .....  ای عملیات مبادله حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از ..... .....  موجودی نقد
 ..... .....  ای غیرمبادله عملیاتاز  حسابها و اسناد پرداختنی حاصل ..... .....  ای عملیات مبادلهحسابها و اسناد دریافتنی حاصل از 

 ..... .....  ی بلندمدتحصه جاری حسابها و اسناد پرداختن ..... .....  ای غیرمبادله عملیاتحسابها و اسناد دریافتنی حاصل از 
 ..... .....  دریافتها پیش ..... .....  مدت گذاریهای کوتاه سرمایه

 ..... .....  سایر بدهیهای جاری ..... .....  کاال و موجودی مواد

 ..... .....  جمع بدهیهای جاری ..... .....  پرداختها پیش

    ریبدهیهای غیرجا ..... .....  جمع داراییهای جاری

 ..... .....  حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت    داراییهای غیرجاری
 ..... .....  خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان ..... .....  داراییهای ثابت مشهود

 ..... .....  سایر بدهیهای غیرجاری ..... .....  داراییهای نامشهود

 ..... .....  جمع بدهیهای غیرجاری ..... .....  گذاریهای بلندمدت سرمایه

    ارزش خالص ..... .....  سایر داراییها

 ..... .....  ارزش خالص پایان دوره ..... .....  جمع داراییهای غیرجاری

 ..... .....  جمع بدهیها و ارزش خالص ..... .....  جمع داراییها
 

 مالی است. ، جزء الینف  صورتهای ..............تا  .............رج در صفحات مند ...........تا  .........یادداشتهای توضیحی 
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 پیوست 
 گزارشگر نمونه واحد

 صورت تغییرات در وضعیت مالی

 11×9ماه  اسفند 92به  برای سال مالی منتهی

 
 

 11×1سال  11×9سال  یادداشت 

 ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون  

      :رآمدهاد

  .....  .....  یافته محل اعتبارات تخصیص دریافتی از خزانه از

  .....  .....  محل درآمدهای اختصاصی دریافتی از خزانه از

  .....  .....  کمکهای بالعوض دریافتی

  .....  .....  درآمدهاسایر 

 .....  .....   جمع

      :ها هزینه

  (.....)  (.....)  جبران خدمت کارکنان

  ).....(  (.....)  از کاال و خدمات استفاده

  ).....(  ).....(  های اموال و دارایی هزینه

  ).....(  ).....(  یارانه

  ).....(  ).....(  های بالعوض کمک

  ).....(  ).....(  رفاه اجتماعی

  ).....(  ).....(  ها سایر هزینه

 .()....  ).....(   جمع

      :طرف دولت شده از درآمدهای شناسایی

  .....  .....  و عوارض مالیات

  .....  .....  از مالکیت دولت درآمد حاصل

  .....  .....  فروش کاال و خدمات

  .....  .....  جرایم و خسارات

  .....  .....  سایر

 .....  .....   جمع

 .....()  ).....(   وجوه ارسالی به خزانه

 .....  .....   خالص تغییر در وضعیت مالی

 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

 ..... .....  ارزش خالص در ابتدای سال

 ..... .....  تعدیالت سنواتی

 ..... .....  شده تعدیل -ارزش خالص در ابتدای سال

 ..... .....  خالص تغییر در وضعیت مالی

    خالص سایر تغییرات در ارزش

 ..... .....  ارزیابی مازاد تجدید

 ..... .....  تفاوتهای تسعیر عملیات خارجی

 ..... .....  ارزش خالص در پایان سال
 

مالی است. ، جزء الینف  صورتهای ..............تا  .............مندرج در صفحات  ...........تا  .........یادداشتهای توضیحی 





 

 
 


