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 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه”بهاستانداردبايدباتوجهاين 

شود.گرفتهبكار

  مقدمه

  وىىسگان استفازٌ  تطاي  ياحستجاضي  مالي  يضعيت  تحليل تًاوس زض مي  وٍ  مفيسي  اطالعات  اظ جملٍ . 1

ٍ   جـاضي   ي تسَيُاي  جاضي  زاضاييُاي  جساگاٍو  ضًز، اضائـٍ  مفيس يالع  مالي  غًضتُاي   زض تطاظوامـ

 “ اضيـج  ايـزاضاييُ  ذالع ”،  جاضي  تط تسَيُاي  جاضي  ايـاظاز زاضاييُـم  . معمًالً تٍ است

 “جـاضي   تسَيُاي  ذالع ”  جاضي  زاضاييُاي تط  جاضي  ماظاز تسَيُاي  ي ٍت “گطزشزض   سطمايٍ ”يا 

 ضًز. مي  اطالق

 كاربرد  دامنه

 شود.  تكاس گشفته  دس تشاصنامه  جاسي  و تذهيهاي  جاسي  داساييهاي  اسائـه  استانذاسد تايذ تشاي  اين . 2

  جاري  ايو بدهيه  جاري  موجود در مورد داراييهاي  ديدگاههاي

ٍ  “غيـط جـاضي   ”ي  “جاضي ”  زاضاييُا ي تسَيُا تٍ  تىسي اظ طثمٍ  ، َسف اظ وظط تطذي . 3   ، اضائــ

،  ضيظمـطٌ   فعاليتُـاي   زض اوجـام   آن  تًاوايي  ، يعىي ياحس تجاضي  اظ ومسيىگي  تمطيثي  معياضي

  تطاي  اتعاضي  عىًان تٍ  ىسيت  طثمٍ  ايه  زيگط، تٍ  . تطذي است  مالي  تا مطىالت  مًاجٍُ  تسين

 مستمط زاضز.  گطزش  وگطوس وٍ مي  ياحس تجاضي  ي تعُسات  اظ مىاتع  حػٍ  آن  تطريع

ض تاحسي  سافاَ . 4 ٍ   ، مـالن  ومـسيىگي   ، ظيطا زض سىجص تا يىسيگط واساظگاض است  معًت   تىـسي  طثمـ
ا زض آيىسٌ  يا تسًيٍ ي  ضسن ومس  ، امىان يا غيطجاضي  جاضي  زاضاييُا ي تسَيُا ٍت ،  اسـت   وعزيـه   آُو

يـا    مػـطف   ٍت  عمستاً معطًف “زض گطزش  الالم ”  عىًان زاضاييُا ي تسَيُا ٍت  معياض تطريع  يلي
ا زض ضاٌ  تسًيٍ ٍ  است  ياحس تجاضي  معمًل  عملياتي  چطذٍ  ايجاز زضآمس طي  آُو   عمليـاتي   . چطذـ

ٍ   مًازي  تحػيل ”  تيه  ظماوي  لٍفاغ  متًسط ، معمًالً ياحس تجاضي  يه   ياضز فطايىـس عمليـات    وـ
ايي  تثسيل ”ي  “ضًز مي ا ٍت  ُو  . است “ ومس  يجٍ  آُو
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ٍ   مىظًض مـي   جاضي  جعء زاضاييُاي  تاال، معمًالً الالمي  متفايت  وظطات  تٍ  اتًجٍت . 5   ضـًز وـ

تط  طًالوي  ، َط وسام حس تجاضييا  معمًل  عملياتي  چطذٍ  يا طي  سال  يه  اوتظاض ضيز ظطف

ضـًز ي    تثـسيل   اسـت   يميه  تٍ  لطية  آن  ومس ضسن  وٍ  زيگطي  ومس يا زاضايي  يجٍ  ، تٍ است

ٍ  مي  محسًب  جاضي  زض عساز تسَيُاي  الالمي ٍ   اوتظـاض ضيز طـي    ضًز وـ   عمليـاتي   چطذـ

  ، تسًيٍ تط است طًالوي  وسام ، َط تطاظوامٍ  اظ تاضيد  سال  يه  يا ظطف  ياحس تجاضي  معمًل

  تاضـس، تفىيـه    طـًالوي   يا ذيلـي   مطرع وا  ياحس تجاضي  عملياتي  چطذٍ  گطزز. َطگاٌ

  يـاز ضـسٌ    تطتية  تٍ  ي غيطجاضي  جاضي  عىاييه  تحت  مالي  زاضاييُا ي تسَيُا زض غًضتُاي

زاضز ي   لـطاضزازي   يطتط جىثٍت  وٍ  است  ولي  لاعسٌ  تاال يه  عمل  ورًاَس تًز. وحًٌ  مىاسة

ٍ   ذـاظ   الالمي  اوعىاس  يا عسم  اوعىاس  است  ممىه  لصا زض مًاضزي   زاضاييُـاي   عىـًان  تـ

 تاضس.   وساضتٍ  تطثيك  فًق  لعيماً تا معياضَاي  جاضي  يا تسَيُاي  جاضي

  و غيرجاري  جاري  اقالم  تفكيك  محدوديتهاي

دس   منـذس    الضامـا    تايذ تـا سػايـ    ،7 مواسد مزکوس دس تنذ  استثناي  ، ته تجاسي  واحذهاي  يهکل . 6

  دس تشاصنامـه   جذاگانـه   طثقـاتي   ػنـوا   سا ته  جاسي  و تذهيهاي  جاسي  ، داساييهاي18  الي 11  تنذهاي

 کننذ.  منؼكس

  دس مـوسد ن    جـاسي   و تـذهيهاي   جاسي  داساييهاي  ػنوا  ته  و تذهي  داسايي  اقالم  تشخي  تنذي قهطث . 7

  داساييهـا و تـذهيها موـ و      و اسائــه   تنذي طثقه  تا نحوه  دساستثاط  که  تجاسي  اص واحذهاي  دسته

  اص واحـذهاي   دسته  و نيض ن   اس   موخص  نمشه  يا مفاد قوانين  خاص  حساتذاسي  استانذاسدهاي

  واحـذهاي   . ايـن  نيسـ    تاشـذ، الضامـي    نيطوال  يا خيلي  ننها ناموخص  ػ لياتي  چشخه  که  تجاسي

  صوستهاي  کننذگا  استفاده  دس رهن  داساييها و تذهيها که  تشاي  فشػي  ج ؼهاي  تايذ اص اسائـه  تجاسي

 کنذ، پشهيض کننذ.  سا تذاػي  موصوف  تنذي طثقه  مالي

ٍ   وٍ  است  ايه تط  عميسٌ عمًماً . 8 ضـًز،   مـي   حاغـل   يطجـاضي ي غ  جـاضي   الـالم   اظ تفىيـه   آوچـ
  تعُـساتي   زض مماتل  وٍ  است  ومس ياحس تجاضي  يجٍ  ٍت  التثسيل سطيع وسثتاً  زاضاييُاي  ضسن  مطرع

ا طي  وٍ يا   احتياطي  عاملي  عىًان ضسس ٍت فطا مي  ياحس تجاضي  معمًل  عملياتي  چطذٍ  سطضسيس آُو
  جاضي  زاضاييُاي  ، ومص فعاليت  تسايم  زاضاي  تجاضي  زض ياحسَاي  حال  ايه وىس. تا مي  عمل  حفاظي

تايس   ياحس تجاضي  زض مًاضزي  وساضز، تلىٍ  مػساق  َمًاضٌ  جاضي  تعُسات  لثال زض  حفاظي  عىًان ٍت
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  تـا مًجـًزي    طًض مسايم ضا ٍت  ضفتٍ  فطيش  واالي  مًجًزي  مثال  ذًز تطاي  عمليات  ازامٍ  جُت
اي  است  ممىه  س. َمچىيهوى  جسيس جايگعيه اوتظاض   تاضس وٍ  وااليي  مًجًزي  ضامل  جاضي  زاضايُي

 ضسس.  فطيش  ٍت  وعزيه  ضيز زض آيىسٌ ومي

ياحـس    مطلـًب   مالي  يضعيت  ضا وطاوٍ  جاضي  تسَيُاي تط  جاضي  ، ماظاز زاضاييُاي تسياضي . 9

  ياحس تجـاضي   مالي  مطىالت  ضا وطاوٍ  جاضي  تط زاضاييُاي  جاضي  ي ماظاز تسَيُاي  تجاضي

ي   ياحـس تجـاضي    عمليـات   ماَيت  تٍ  تًجٍ  گيطيُا تسين وتيجٍ  لثيل  وىىس. اما، ايه مي  تلمي

 . ويست  مىطمي  آن  جاضي  زاضاييُا ي تسَيُاي  زَىسٌ  تطىيل  اجعاي

ٍ    عميسٌ  اي عسٌ  وٍ  حالي زض  تطتية تسيه . 11 ي   جـاضي   زاضاييُـاي   وـطزن   مطـرع   زاضوـس وـ

ٍ    ايـه  زيگط تط  ، تطذي است  مالي  ي تحليل  اظ اتعاض مفيس تجعيٍ  جاضي  تسَيُاي   تايضوـس وـ

  زَس ي حتـي  مي  ضا واَص  آن  تًزن ، مفيس ي غيطجاضي  جاضي  تٍ  الالم  تفىيه  محسيزيتُاي

ـ   ممـطضات   ساظز. يضـع  مي  وىىسٌ اظ مًاضز، گمطاٌ  زض تسياضي   وـطزن   مطـرع   تـطاي   يول

ٍ   اظ تًجٍ  ماوع  است  ممىه  مالي  زض غًضتُاي  جاضي  ي تسَيُاي  جاضي  زاضاييُاي   تيطتط تـ

ٍ   اسـت   َايي ضييٍ  وطزن  َماَىگ  استاوساضز تىُا تطاي  ايه  ضًز. لصا، العامات  مسائل  ايه   وـ

زض   جـاضي   ي تـسَيُاي   جـاضي   زاضاييُـاي   وـطزن   تا مطرع  زض ضاتطٍ  تجاضي  ياحسَاي

 وىىس. اتراش مي  مالي  غًضتُاي

  جاري  داراييهاي

 : شود که  تنذي طثقه  جاسي  داسايي  ػنوا  تايذ ته  صماني  داسايي  يك . 11

،  تشاصنامـه   اص تـاسي    يكسـا    يـا رـشف    واحذ تجاسي  مؼ و   ػ لياتي  چشخه  انتظاس سود طي .  الف

  کـه   ديگـشي   نقذ يـا داسايـي    وجه  شود، يا ته  يا فشوخته  ، مصشف تش اس  طوالني  کذام هش

 شود، يا   ، تثذيل اس   يقين  ته  قشية  ن   شذ  نقذ

 . اس   محذود نوذه  اص ن   استفاده  تاشذ که  نقذي  وجه  نقذ يا مؼاد   وجه .  ب

 شود.  تنذي طثقه  غيشجاسي  داساييهاي  ػنوا  سايش داساييها تايذ ته

 اظ:  ضًز عثاضتست مي  تىسي طثمٍ  جاضي  زاضايي  عىًان تٍ  وٍ  الالمي  ومًوٍ . 12
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زض   محسيزيت  اعمال  وٍ مًاضزي  استثىاي ، تٍ تاوىي  حساتُاي  ومس ي ماوسٌ  يجًٌ  ماوسٌ .  الف

ٍ   ضـًز. زض مـًاضزي    جـاضي   عمليات  تطاي  الالم  ايه  اظ استفازٌ  آوُا ماوع  مػطف   وـ

  غًضتي تاضس، تىُا زض  محسيزيت  مطمًل  جاضي  عمليات  ومس تطاي  اظ يجًٌ  فازٌاست

  حساوثط تا ظمان  محسيزيت  مست  مىظًض وطز وٍ  جاضي  ضا جعء زاضاييُاي  آن  تًان مي

ٍ    اسـت   ضـسٌ   تىـسي  طثمٍ  جاضي  تسَي  عىًان تٍ  تاضس وٍ  سطضسيس تعُسي   يـا ايىىـ

 ضًز.  تطططف  تطاظوامٍ  اظ تاضيد  سال  يه  ظطف  محسيزيت

  ضيز ظـطف  اوتظاض مـي   وٍ  ي غيطتجاضي  تجاضي  اظ حساتُا ي اسىاز زضيافتىي  اي حػٍ . ب

  آن  ومس ضسن  ضًز وٍ  تثسيل  زيگطي  ومس يا زاضايي  يجٍ  تٍ  تطاظوامٍ  اظ تاضيد  سال  يه

 . است  يميه  تٍ  لطية

وظـط    ، غـطف  تلىسمـست   پيماوُـاي   پيططفت  جطيان مًاز ي واال ي واض زض  مًجًزي . ج

ٍ   اظ تـاضيد   سـال   يـه   ظطف احتماالً  اظ آن  الالمي  است  ممىه  ايىىٍ اظ يـا    تطاظوامـ

 ومس وطًز.  معمًل  عملياتي  چطذٍ  يه

ا، ايضاق  سُام . ز ازاضي  ي سايط ايضاق  مطاضوت  ضطوُت ي   وطـسٌ   تحػيل  لػس وگُساضي  ٍت  وٍ  ُت

ًلت  ٍت  . است  ضسن ومس  لاتل  سُ

 . جاضي  ذطيس زاضاييُاي  پطزاذتُاي پيص . َ

طًض  ٍت  تطاظوامٍ  اظ تاضيد  سال  يه  ضيز ظطف اوتظاض مي  وٍ  زض مًاضزي  َعيىٍ  پطزاذتُاي پيص . ي

 تطسس.  مػطف  ٍت  وامل

  جاري  بدهيهاي

  ػ ليـاتي   چشخـه   انتظاس سود طي  شود که  تنذي ثقهط  جاسي  تذهي  ػنوا  تايذ ته  صماني  تذهي  يك . 13

شـود.    ، تسـويه  تش اسـ   طوالني  ، هش کذام تشاصنامه  اص تاسي   يكسا   يا رشف  واحذ تجاسي  مؼ و 

 شود.  تنذي طثقه  غيشجاسي  تذهيهاي  ػنوا  سايش تذهيها تايذ ته
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  ضًز ي ويـع آن   مطالثٍ  تطاظوامٍ  اظ تاضيد  سال  يه  اوتظاض ضيز ظطف  وٍ  عىسالمطالثٍ  تسَيُاي . 14

  مـست   ، ظـطف  لطاضزاز مطتًط  ضطايط  اوتظاض ضيز تط مثىاي  وٍ  تلىسمستي  اظ تسَيُاي  لسمت

ٍ   جـاضي   ضًز جعء تـسَيُاي   تثسيل  حال  زيه  تٍ  تطاظوامٍ  اظ تاضيد  سال  يه ي   تىـسي  طثمـ

 ضًز. مي  اضائٍ  تًضيحي  مًضز زض ياززاضتُاي  زض ايه  وافي  تًضيحات

ي   تـاوىي   مـالي   تسـُيالت   اظ لثيل  تلىسمست  اظ تسَيُاي  اي اظ تسَيُا ي ويع حػٍ  زستٍ  آن . 15

  اوتظاض ضيز ظـطف   وٍ  اظ مطتطيان  زضيافت ي پيص  مالياتي  ، تسَي تجاضي  ، تسَيُاي غيطتاوىي

 ، حـال   ايه ضًز. تا مي  تىسي طثمٍ  جاضي  تسَي  عىًان گطزز، تٍ  تسًيٍ  تطاظوامٍ  اظ تاضيد  يىسال

ٍ   اظ تـاضيد   سال  يه  اوتظاض ضيز ظطف  وٍ  تلىسمست  تسَي  اظ يه  اي حػٍ ٍ   تطاظوامـ   تسـًي

ٍ   تطاظوامٍ  مًجًز زض تاضيد  زاضاييُاي  تط ايىىٍ  ضًز، مططيط اظ   تـسَي   آن  تاظپطزاذـت   وـ

  ايلـات   تاضـس، گـاَي    وطسٌ  تىسي طثمٍ  جاضي  ضاييزا  عىًان گيطز، تٍ مي  آوُا غًضت  محل

  مطتًط  ي ضطايط  مثلغ  ضًز. زض مًضز اذيط افطاي مي  تىسي طثمٍ  تلىسمست  تسَي  عىًان  تحت

 ياتس.  ضطيضت  است  ممىه

 داراييها و بدهيها  بندي  تجديد طبقه

ياحـس    مـسيطيت   تًسـط   مالي  ُايغًضت  اظ تػًية  لثل  يلي  تطاظوامٍ  اظ تاضيد  پس  َطگاٌ . 16

ٍ   جـاضي   زاضاييُا ي تسَيُاي  تثسيل  زض جُت  ، ضييسازَايي تجاضي   زاضاييُـا ي تـسَيُاي    تـ

  استاوساضز حسـاتساضي   طثك  تا آن  تطذًضز حساتساضي  زَس، وحًٌ  ضخ  عىس  ي تٍ  غيطجاضي

 س تًز.ذًاَتشاصنامه  تؼذ اص تاسي   سويذادهاي  تا عىًان 5  ضماضٌ

  مالي  در صورتهاي  ارائه  نحوه

 شود.  داده  نوا   تايذ دس تشاصنامه  جاسي  تذهيهاي  کل  و ج غ  جاسي  داساييهاي  کل  ج غ . 17

ديگـش کسـش شـود،      جـاسي   يـا داسايـي    جاسي  نثايذ اص تذهي  جاسي  يا تذهي  جاسي  داسايي  يك  مثلغ . 18
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