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َذف

  ی ه   ث ب همبك ذ ػو َهی     ه بلی   اسائ ِ ك َستْبی    هجٌ بی  تؼی یي  ،اػ تبًذاسد   يای    ّذف . 1

  ّ بی  دٍسُ  ه بلی   همبیؼِ ثب ك َستْبی   اص لبثلیت  اعویٌبى  هٌظَس حلَل ثِ  گضاسؿگش ٍاحذ

  ث ِ ای ي    دػ تیبثی   ث شای  گضاسؿگش اػت.  ػبیش ٍاحذّبی  هبلی  ٍاحذ ٍ كَستْبی  آى  لجل

  ، سٌّوَدّ بیی  هبلی  ًحَُ اسائِ كَستْبی ثب هشتجظ  ولی  هالحظبت اػتبًذاسد  ایي ، دس ّذف

ِ   ه بلی   ك َستْبی   هحت َای   دسخلَف  الضاهبت  دسثبسُ ػبختبس آًْب ٍ حذالل  ؿ ذُ  تْی 

گی شی ٍ افـ بی هؼ بهالت ٍ ػ بیش      ؿٌبػ بیی، اً ذاصُ   . اػ ت  ثشهجٌبی تؼْذی اسائِ ؿ ذُ 

 ی ثخؾ ػوَهی هغشح خَاّذ ؿذ.سٍیذادّبی خبف دس ػبیش اػتبًذاسدّبی حؼبثذاس

دامىٍکبربرد

  اساا   واِ تاط   “ تاا هماغاس وواَهی     هالی  غَضتْای”ولیِ   هَضز زضاستاًساضز تایس   ایي  العاهات . 2

 ضَز، تىاض گطفتِ ضَز. تْیِ ٍ اضائِ هی ترص ووَهی، تطهثٌای تعْسی  حساتساضی  استاًساضزّای

  ؿ َد  ث شای   ًبهیذُ ه ی   هبلی  كَستْبی  پغ  اص ایي )وِ  ثب همبكذ ػوَهی  هبلی  كَستْبی . 3

  یگضاسؿ ْبی   دسیبف ت   ؿَد وِ دس هَلؼیت تْیِ هی  وٌٌذگبًی اػتفبدُ  ثِ ًیبصّبی  پبػخگَیی

خذاگبً ِ ی ب    ك َست  ثِهبلی  كَستْبی خَد ًیؼتٌذ.  خبف  اعالػبتی  ثب ًیبصّبی  هتٌبػت

ای  دٍسُ هیبى فـشدُبًذاسد ثشای اعالػبت هبلی ؿَد. ایي اػت ّوشاُ ثب ػبیش گضاسؿْب اسائِ هی

 وبسثشد ًذاسد.

ِ گضاسؿگش  ٍاحذ هبلی یه كَستْبی ثش ػالٍُایي اػتبًذاسد  . 4 خذاگبً ِ، ث شای    ك َست  ث 

 هبلی تلفیمی ًیض وبسثشد داسد. كَستْبی

ِ      هاَضز  زضایي اساتاًساضز   . 5 ٍاحاسّایی واِ تْیاِ    اساتخٌای   ولیاِ ٍاحاسّای تراص وواَهی تا

تط اسا،،   هٌاسة تجاضی )اًتفاوی(استاًساضزّای حساتساضی ترص  هالی آًْا تطاسا  یغَضتْا

ضوای، اساتاًساضزّای حسااتساضی تراص     تِ هلعماسا  ضطوتْای زٍلتی  ایي واضتطز زاضز. تط

 ّستٌس. تجاضی )اًتفاوی(



 1استانذارد حسابذاری بخص عمومی ضماره 

 مالی  ارائه صورتهای نحوه

 35 

تعبریف

 ضفتِ اس،: تىاضاغغالحات شیل زض ایي استاًساضز تا هعاًی هطرع ظیط،  . 6

 زض ظهاى ٍلاَ    ی هالیاسا  آى هعاهالت ٍ سایط ضٍیسازّا ٌای تعْسی: هثٌایی اس، وِ تطهث

( ضٌاسایی ٍ زض اسٌاز ٍ هساضن حسااتساضی  ًمس ٍجًِِ فمظ زض ظهاى زضیاف، یا پطزاذ،  )ٍ

ضٌاساایی  لاتال  یاتاس. وٌاغاط    هطتَط اًعىاا  های    هالی زٍضُ ضَز ٍ زض غَضتْای حث، هی

 .تاضٌس هیّا  ضاییْا، تسّیْا، اضظش ذالع، زضآهسّا ٍ ّعیٌِتعْسی ضاهل زا تطهثٌای

 گعاضضارط زاضای ذاسهات تاالمَُ ٍ یاا هٌاافع       زاضایی: هٌثع تح، وٌتطلی اس، وِ تطای ٍاحس

 التػازی آتی تاضس.

 گعاضضارط   گعاضضرط اس، وِ ایفای آى هستلعم ذطٍد هٌافع اظ ٍاحس تسّی: تعْس فعلی ٍاحس

 ذَاّس تَز.

 گعاضضرط. اظ اضظش ول زاضاییْا هٌْای اضظش ول تسّیْای ٍاحس اس، لع: وثاضتاضظش ذا 

  واِ   زٍ ّاط افعایص زض زاضاییْا، واّص زض تاسّیْا، ٍ یاا تطویثای اظ     اظ اس،زضآهس: وثاضت

 ضَز. افعایص اضظش ذالع عی زٍضُ هی تِ هٌجط

  تِ هٌجطوِ  زٍ ّطویثی اظ واّص زض زاضاییْا، افعایص زض تسّیْا، یا تط اظ اس،ّعیٌِ: وثاضت 

 ضَز. واّص اضظش ذالع عی زٍضُ هی

 اعالوات تا   ُ وٌٌاسگاى واِ    اّوی،: اعالواتی اس، وِ تتَاًس تط تػویوات التػاازی اساتفاز

ضَز، تأحیط گصاضز. اّوی،، یه هفَْم ًسثی اسا، واِ تاِ     هالی اتراش هی تطهثٌای غَضتْای

 ا  لضاٍت زض ضطایظ هطتَط تستری زاضز.اس تط تحطیف اعالواتهاّی، ٍ هیعاى حصف یا 

مبلیصًرتُبیَذف

 تغیی ش دس ٍض ؼیت ه بلی    ٍ ه بلی   دسث بسُ ٍض ؼیت     ، اسائِ اعالػبتی هبلی  كَستْبی  ّذف . 7

  دس اتخ بر تل ویوبت    وٌٌ ذگبى  گؼتشدُ اص اػتفبدُ  عیفی  وِ ثشای  گضاسؿگش اػت ٍاحذ یه

،  ّ ذف   ث ِ ای ي    هٌظَس دػتیبثی هفیذ ٍالغ ؿَد. ثٍِ اسصیبثی هؼئَلیت پبػخگَیی   التلبدی

 :ؿَد دسثبسُ هَاسد صیش اسائِ هی  اعالػبتی  گضاسؿگش ٍاحذ  یه  هبلی  كَستْبی دس

 آت ی ٍ   ّ بی  خبسی ٍ دٍسُ دػتشع ثشای اسائِ خذهبت دس دٍسُ اًَاع ٍ هیضاى هٌبثغ دس

 وفبیت هٌبثغ ّش ػبل ثشای هلبسف ّوبى ػبل؛
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  ؿذُ عی دٍسُ گضاسؿگشی؛ اص هٌبثغ تحلیل ٍ ًحَُ اػتفبدُهیضاى، هٌـب 

 ؿذُ خذهبت اسائِ ؿذُ عی دٍسُ ٍ هحل تأهیي هٌبثغ آى؛ توبم ثْبی 

 َُّبی هلَة؛ هلشف هٌبثغ ٍ اًغجبق آى ثب ثَدخِ ًح 

 ؿذُ ٍ هیضاى  توبم ثیٌی ثْبی خولِ اعالػبت ساخغ ثِ پیؾ ثیٌی ؿذُ اص خذهبت آتی پیؾ

 ًیبص ثشای آى. هَسدٍ هٌـب هٌبثغ 

اعالػ بتی دسث بسُ    گضاسؿگش ٍاحذ هبلی یه ثِ ایي اّذاف دس كَستْبی دػتیبثی هٌظَس ثِ . 8

 ؿَد: هَاسد صیش افـب هی

 ،داساییْب الف.

 ،ثذّیْب . ة

 ،اسصؽ خبلق . ح

 ،دسآهذّب . ت

 ، ٍّب ّضیٌِ . ث

 .ػبیش تغییشات دس اسصؽ خبلق . ج

ث  ِ اّ  ذاف  تَاً  ذ دس دػ  تیبثی ه  بلی ه  ی ستْبیاگ  ش    ِ اعالػ  بت هٌ  ذسج دس ك  َ . 9

سػ ذ.   هی ًظش ثِهبلی، هشثَط تلمی ؿَد اهب احتوبل تأهیي توبم ایي اّذاف ثؼیذ  كَستْبی

ه بلی تل َیش    تَاًذ ّوشاُ ث ب ك َستْبی   اعالػبت غیشهبلی هی خولِ اصاعالػبت هىول، 

 گضاسؿگش عی دٍسُ اسائِ ًوبیذ. تشی اص فؼبلیتْبی ٍاحذ خبهغ

مبلیصًرتُبیتُیٍيارائٍلیتمسئً

هبلی ثب ثبالتشیي همبم دػتگبُ اخشایی هشث َط ٍ ی ب هم بم     كَستْبیتْیِ ٍ اسائِ   هؼئَلیت . 11

 ٍ همبم هبلی لبًًَی هشثَط اػت.اٍ  عشف اصهدبص 
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ػْ  ذُ  ی  ه هدوَػ ِ ث  ش  ػٌ َاى  ث  ِه  بلی تلفیم ی دٍل  ت   هؼ ئَلیت تْی  ِ ك َستْبی   . 11

هدشیِ  هبلی هزوَس ثِ تأییذ سئیغ لَُ ثبؿذ؛ كَستْبی داسایی هی ٍ التلبدی اهَس ٍصاست

 سػذ. هی

مبلیصًرتُبیاجسای

 :  ظیط اس،  اجعای  ضاهل  هالی  غَضتْای  هجوَوِ واهل . 22

 ؛ٍضعی، هالی غَضت . الف

 ؛تغییطات زض ٍضعی، هالی غَضت . ب

 تغییطات زض اضظش ذالع؛ گطزش حساب . ج

 زجِ ٍ وولىطز؛ ٍتَغَضت همایسِ  . ت

ّای حساتساضی ٍ سایط یاززاضاتْای   ضٍیِ اّن ای اظ وِ ضاهل ذالغِ تَضیحییاززاضتْای  . ث

 تَضیحی اس،.

ُ اضائِ غَضت جطیااى   زض ٍاحاسّای گعاضضارط هطاوَس اساتاًساضزّای حسااتساضی       ًماس  ٍجاَ

 ووَهی، اذتیاضی اس،. ترص

کلیمالحظبت

بخصعمًمیحسببذاریاستبوذاردَبیيرعبیتارائٍمطلًة

  ًحاَ هغلاَب   تِ ضا  گعاضضرط ٍاحس   زض ٍضعی، هالی اتتغییط ٍ  هالی  تایس ٍضعی،  هالی  غَضتْای . 21

ّواطاُ تاا     حسااتساضی   یاساتاًساضزّا   العاهاات   هٌاسة  ، اوواس ضطایظ  اضائِ وٌس. تمطیثاً زض توام

 ضَز. هی  ًحَ هغلَب تِ  هالی  اضائِ غَضتْای، هٌجط تِ  لعٍم  زض غَضت  اضافی  اعالوات  افطای

تْیاِ ٍ    تراص وواَهی   حساتساضی  استاًساضزّای  عثك  آى  هالی  وِ غَضتْای  گعاضضرط ٍاحس ّط . 21

غاَضتْا    ًثایس شوط وطز واِ ایاي    هالی  زض غَضتْای ضا افطا وٌس.  ٍالعی،  تایس ایي ،ضَز اضائِ هی

  ایٌىاِ زض تْیاِ غاَضتْای    ، هراط  تْیِ ضسُ اسا،   ووَهی ترص حساتساضی  استاًساضزّای  عثك

 ضسُ تاضس.  ضوای،  هطتَط  زض استاًساضزّای  هٌسضد  العاهات  هعتَض هفاز توام
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 :اػتگضاسؿگش هلضم ثِ سػبیت هَاسد صیش  ٍاحذ هبلی، اسائِ هغلَة كَستْبی هٌظَس ثِ . 15

 تبًذاسدّبی حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی؛ّبی حؼبثذاسی هغبثك اػ اًتخبة ٍ ثىبسگیشی سٍیِ الف.

فْ ن   اتىب، لبثل همبیؼِ ٍ لبثل  ای وِ اعالػبت، هشثَط، لبثل گًَِ اسائِ اعالػبت ثِ . ة

 ثبؿذ؛ ٍ

كَست وبفی ًجَدى اعالػبت اسائِ ؿذُ ثشهجٌبی اػتبًذاسدّبی  اسائِ اعالػبت اضبفی دس . ح

 سٍیذادّبی خبف. اثش هؼبهالت یب ػبیش ثْتش حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی ثشای دسن

ْ    عطیاك  اظ تراص وواَهی،   حساتساضی  استاًساضزّای  ًاهٌاسة  تىاضگیطی . 26   ایافطاا زض یاززاضات

 ضَز. ًوی  جثطاى  تَضیحی

،  تراص وواَهی   حسااتساضی   اساتاًساضزّای   اظ العاهاات   یىای   زض هَاضز تسیاض ًازض وِ ضوایا،  . 27

  َضتْایتاِ اضائاِ غا     هٌظَض زساتیاتی  تِ  اظ آى  ًحطافا  ساظز ٍ وٌٌسُ هی ضا گوطاُ  هالی  غَضتْای

 :زضَافطا  ظیط، تایس هَاضز  اس،  ٍضیضط  ًحَ هغلَب تِ  هالی

گعاضضرط ضا  ٍاحس زض ٍضعی، هالی اتتغییط ٍ  هالی  ، ٍضعی، غَضتْای هالی وِ  هغلة  ایي . الف

 وٌس؛ هی  هٌعىس  ًحَ هغلَب تِ

حساتساضی   تا استاًساضزّای  هغاتك  اّوی، تا  ّای جٌثِ  اظ توام  هالی  ایٌىِ غَضتْای  تػطیح .  ب

هٌظاَض   وِ تِ  استاًساضز ذاظ  یه  اظ العاهات  اًحطاف  استخٌای تاضس، تِ هی  ترص ووَهی

تاسٍیي اساتاًساضزّای حسااتساضی     وویتِتا وسة هجَظ اظ  هالی  غَضتْای  اضائِ هغلَب

 ؛ گطفتِ اس،  اًجام زٍلتی 

  ضیَُ حسااتساضی   ضاهل  اًحطاف  ، هاّی، ًطسُ اس،  ضوای،  آى  وِ العاهات  اًساضزیاست . ج

ضا   هاالی   غاَضتْای  ،همطض زض استاًساضز، ایٌىِ چاطا وااضتطز ضایَُ هماطض زض اساتاًساضز     

 ٍ ؛تىاض گطفتِ ضسُ  ساظز ٍ ضیَُ حساتساضی وٌٌسُ هی گوطاُ

 . هَضز گعاضش  ّای اظ زٍضُ  یه ّط زض الالم غَضتْای هالیتط   اًحطاف  احط هالی . ت

وِ تا اّساف  تاضسوٌٌسُ  ًازض هوىي اس، ضوای، العاهات یه استاًساضز آًمسض گوطاُ هَاضز زض . 28

، اها چاضچَب لاًًَی هطتَط اًحطاف اظ العاهات هعتَض ضا هوٌَ  پیسا وٌسهالی هغایطت  غَضتْای

اظ  ًاضی گیوٌٌس گوطاُاهىاى، جَاًة  حس تا گعاضضرط تایس چٌیي هَاضزی ٍاحس وطزُ تاضس. زض

 عطیك افطاّای ظیط واّص زّس: ضوای، استاًساضز ضا اظ

 گیطی هسیطی،؛ ٍ وٌَاى استاًساضز هَضز تحج، هاّی، العام ٍ زلیل ًتیجِ . الف
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یاه اظ الاالم    ّاط  واسم ضوایا، العاهاات هعتاَض زض ذػاَظ      غَضت زضی وِ تعسیالت . ب

 .یاف، ضطٍضت هی گعاضش هَضزّای  اظ زٍضُ یه هالی تطای ّط غَضتْای
 

،  ثخ ؾ ػو َهی   اػ تبًذاسد حؼ بثذاسی    ی ه   اص الضاه بت   فاًحشا  ضشٍست  اسصیبثی  ثشای . 19

 گیشد: هذًظش لشاس هی صیش  هالحظبت

یب   هضثَس ًبهشثَط  هَسد ًظش، ّذف  خبف  همشس ٍ ایٌىِ  شا دس ؿشایظ  اص الضام  ّذف الف.

 . تاػ  ًیبفتٌی  دػت

هَسد ًظش   وِ الضام  گضاسؿگش  ػبیش ٍاحذّبی  ثب ؿشایظ  گضاسؿگش ٍاحذ  ؿشایظ  تفبٍت . ة

 وٌٌذ. هی  سا سػبیت

تعُذیمبىبی

 تْیِ وٌس.  تعْسی  ذَز ضا تطهثٌای  هالی  تایس غَضتْای  گعاضضرط ٍاحس . 20

ِ  ٍ  ٍلَع  صهبى دس ی هبلیٍ ػبیش سٍیذادّب  ، هؼبهالت تؼْذی  دس هجٌبی . 21   دس صه بى  ك شفب   ً 

ؿَد ٍ دس  هی  ثجت  حؼبثذاسی  ٍ دس اػٌبد ٍ هذاسن  ٍخِ ًمذ ؿٌبػبیی  یب پشداخت  دسیبفت

 یبثذ. هی  اًؼىبع  هشثَط  ّبی دٍسُ  هبلی  كَستْبی

ريیٍدروحًٌارائٍثببت

تعس ًثایس تغییاط وٌاس هراط     زٍضُ تِ زٍضُ  اظ یه  هالی  زض غَضتْای  الالم  تٌسی ًحَُ اضائِ ٍ عثمِ . 22

 وِ:  هَاضزی زض

  یا تجسیس ًظط زض ًحَُ اضائاِ غاَضتْای    گعاضضرط ٍاحس  وولیات  ووسُ زض هاّی،  تغییطی . الف

یا سایط ضٍیسازّا هٌجاط    تاضس وِ تغییط هعتَض تِ اضائِ هٌاسثتط هعاهالت  اظ ایي  حاوی  هالی

 یا ؛ضَز

 ضَز.  العاهی  ترص ووَهی استاًساضز حساتساضی  یه  جةزض ًحَُ اضائِ، تِ هَ  تغییطی .  ب

يتجمیعاَمیت

تایس تاا    اّوی،  ون  اضائِ ضَز. هثالغ  هالی  ساگاًِ زض غَضتْایعَض ج تایس تِ  اّوی، تا  الالم  توام . 21

 . تِ اضائِ جساگاًِ آًْا ًیس،  ضَز ٍ ًیاظی  یا واضوطز هطاتِ جوع  هاّی،  زاضای  هثالغ
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آًْ ب دس    وِ ثب تدویغ  اػت ٍ سٍیذاد ِ هؼبهل  تؼذاد صیبدی  پشداصؽ  حبكل  هبلی  كَستْبی . 24

ٍ   تلخیق  . اسائِ اعالػبتؿَد ثٌذی هی عجمِیب وبسوشد،   هبّیت  اػبع ثش  هختلف  گشٍّْبی

ی ب    اػبػ ی   ه بلی   دس ك َستْبی   هٌ ذسج   اكلی  دٌّذُ الالم  وِ تـىیل  ای ؿذُ  ثٌذی عجمِ

  .  ٌبًچِ یه اػت  ثٌذی ٍ عجمِ  هشحلِ اص فشایٌذ تدویغ  ، آخشیي اػت  تَضیحی  یبدداؿتْبی

  ی ب دس یبدداؿ تْبی    اػبػ ی   ه بلی   دس ك َستْبی  ،ًجبؿ ذ   اّوی ت  ثب  تٌْبیی ثِ  اكلی  للن

ِ   اػ ت   هوى ي   للن  یه  ؿَد. اّویت هی  دیگش خوغ  اكلی  ، ثب الالم تَضیحی   ای اً ذاصُ  ث 

  خذاگبًِ آى  تَخیِ وٌذ، اهب افـبی  اػبػی  هبلی  سا دس كَستْبی  ذ وِ اسائِ خذاگبًِ آىًجبؿ

 ضشٍسی ثبؿذ.  تَضیحی  دس یبدداؿتْبی

ث ِ   هٌدش حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی  دس اػتبًذاسدّبی  هٌذسج  افـبی  الضاهبت   ٌبًچِ اخشای . 25

 . ًیؼت  آى  ثِ سػبیت  اّویت ؿَد، ًیبصی ثی  اعالػبتاسائِ 

رـتُبت

اساتاًساضز    ّن تْاتط ضَز هرط ایٌىِ تْاتط آًْا عثك ًثایس تا ّا ، زضآهسّا ٍ ّعیٌِتسّیْا ،زاضاییْا . 26

 حساتساضی ترص ووَهی زیرطی العاهی یا هجاظ ضسُ تاضس.

. تْ بتش   اػ ت   ، ض شٍسی  اّویت ثب  ّبی خذاگبًِ داساییْب، ثذّیْب، دسآهذّب ٍ ّضیٌِ  گضاسؽ . 27

  ت َاى   و بّؾ   هَخت  تغییشات دس ٍضؼیت هبلی  یب كَست ٍضؼیت هبلی كَست دس  مالال

  تَػ ظ   گضاسؿ گش  ٍاح ذ   آت ی   ًم ذی   خشیبًْ بی   ؿ ذُ ٍ اسصی بثی    اًدبم  هؼبهالت  دسن

هؼبهلِ یب سٍی ذاد    وٌٌذُ هحتَای وِ تْبتش، هٌؼىغ  هَاسدی ؿَد هگش دس هی  وٌٌذگبى اػتفبدُ

 ، وبٌّ ذُ هشث َط    اص وؼ ش ال الم    داساییْب پ غ   داساییْب یؼٌی  خبلق  ثبؿذ. گضاسؽ  هشثَط

ٍ   الَك َل  هـىَن  هَاد ٍ وبال، رخیشُ هغبلجبت  هَخَدیْبی  اسصؽ  رخیشُ وبّؾ  لجیل اص

 . ؿَد هـَْد، تْبتش هحؼَة ًوی  ثبثت  اًجبؿتِ داساییْبی  اػتْالن

ایمقبیسٍاطالعبت

ِ   تطگیطًسُ الاالم تایس زض   هالی  غَضتْای . 28 واِ    هاَاضزی  تاضاس تاِ جاع زض     زٍضُ لثال   ای همایسا

واطزُ تاضاس.     ضا هجااظ یاا العاهای     زیراطی   ًحَُ ووال   ترص ووَهی استاًساضز حساتساضی  یه

  زٍضُ جااضی   هاالی   غَضتْای  زضن  تایس افطا ضَز وِ جْ،  تا جایی  تططیحی  ای همایسِ  اعالوات

 گطزز.   تلمی  هطتَط
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  ثِ دٍسُ ه بلی     لجل دٍسُ)ّبی  هبلی  اسائِ ؿذُ دس كَستْبی  تـشیحی  ، اعالػبت دسهَاسدی . 29

  دس ت بسیخ   و ِ ًتید ِ آى    حمَلی  دػَای  یه  ًوًَِ، خضئیبت  . ثشای اػت  ًیض هشثَط  خبسی

افـ ب    ، دس دٍسُ خ بسی  ًـ ذُ اػ ت    ٍ فل ل   حل  ًجَدُ ٍ تبوٌَى  هـخق  تشاصًبهِ لجلی

  اًدبم  ٍ الذاهبت  تشاصًبهِ لجلی  هَخَد دس تبسیخ  ثِ اثْبهبت  هشثَط  د. اسائِ اعالػبتؿَ هی

هفی ذ    ه بلی   ك َستْبی   وٌٌ ذگبى  اػتفبدُ  آًْب، ثشای  اثْبم  سفغ  خْت  دٍسُ خبسی  ؿذُ عی

 . اػت

  هٌظَض اعویٌااى  ، تِسوٌ تغییط هی  هالی  زض غَضتْای  الالم  تٌسی وِ ًحَُ اضائِ یا عثمِ  زضهَاضزی . 10

ضَز هراط ایٌىاِ     تٌسی تایس تجسیس عثمِ  ای همایسِ  ، هثالغ هالی  غَضتْای  همایسِ الالم  ،اظ لاتلی

. ّطگااُ  تایس افطاا ضاَز    تٌسی تجسیس عثمِ  ٍ زلیل  ، هثلغ هاّی،  ًثاضس. ّوچٌیي  اهط هوىي  ایي

تجسیاس    واسم   تایاس زلیال    گعاضضارط  حاس ضاس، ٍا ًثا  وولای   ای همایسِ  هثالغ  تٌسی تجسیس عثمِ

 ضس، افطا وٌس. ایجاز هی  تٌسی تجسیس عثمِ  غَضت ضا وِ زض  تغییطاتی  ٍ هاّی،  تٌسی عثمِ

ِ   اعالػبت  ثٌذی تدذیذ عجمِ  اػت  هوىي  ؿشایظ  دس ثشخی . 31   ًجبؿ ذ. ث شای    ػول ی   ای همبیؼ 

بؿذ و ِ تدذی ذ   ؿذُ ث  گشدآٍسی  ای ًَِگ ثِ    لجلی ّب دس دٍسُ)ّبی دادُ  اػت  ًوًَِ هوىي

 ؿَد.  افـب هی  هشثَط  تؼذیالت  ، هبّیت ؿشایغی   ٌیي پزیش ًجبؿذ. دس اهىبى  ثٌذی عجمِ

سبختبريمحتًا

مقذمٍ

ٍ   ه بلی   اػتبًذاسد، اعالػ بت حؼ ت ه َسد دس ك َستْبی      ایي  اػبع ثش . 32 ی ب دس    اػبػ ی 

ِ    ای ي   پیَػ ت  ؿ َد. دس  افـب هی  تَضیحی  یبدداؿتْبی   پیـ ٌْبدی   ّ بی  اػ تبًذاسد ًوًَ 

تغیی شات دس   گشدؽ حؼ بة تغییشات دس ٍضؼیت هبلی ٍ   كَستٍضؼیت هبلی،  كَست

  اسائِ كَست  خْت  ّبیی ًوًَِ  . ّوچٌیي گضاسؿگش اسائِ ؿذُ اػت ٍاحذ  یه  اسصؽ خبلق

ذی اسائ ِ  دس اػ تبًذاسدّبی ثؼ    ثَدخ ِ ٍ ػولى شد  همبیؼ ِ    ٍ كَست ًمذ ٍخَُ  خشیبى

 گشدد. هی
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ث ِ و بس سفت ِ و ِ دسثشگیشً ذُ اسائ ِ دس         آى  ٍػ یغ   اػتبًذاسد ٍاطُ افـب ثِ هؼٌبی  دس ایي . 33

هم شس دس ػ بیش     . ه َاسد افـ بی   اػت  تَضیحی  یب دس یبدداؿتْبی  اػبػی  هبلی  كَستْبی

 گیشد. هی  ستاػتبًذاسدّب كَ  آى  الضاهبت  اػبع ثش  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی

مبلیصًرتُبیتطخیص

یاتاس   هجوَواِ اًتطااض های     زض یه  وِ ّوطاُ آى  اظ سایط اعالواتی  ٍضَح تایس تِ  هالی  غَضتْای . 11

 ٍ هتوایع تاضس.  تطریع  لاتل

 و بسثشد داسد   هبلی  هَسد كَستْبی تٌْب دس  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  الضاهبت . 35

  اص ای ي   یب گضاسؿ ْبیی   ػبالًِ یب ػبیش هذاسن  وِ دس گضاسؽ  ػبیش اعالػبتی  ٍ دسخلَف

  وٌٌ ذگبى  داسد و ِ اػ تفبدُ    اّویت  هَضَع  ، ایي ؿَد، وبسثشد ًذاسد. ثٌبثشایي اسائِ هی  لجیل

ؿ َد سا اص   تْی ِ ه ی    ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  وِ ثشهجٌبی  ثتَاًٌذ اعالػبتی

 تویض دٌّذ.  ػبیش اعالػبت

ِ    هطرع  ٍضَح تایس تِ  هالی  غَضتْای  اظ اجعای  یه ّط . 16 تایاس   ظیاط   واالٍُ، اعالواات   ضاَز. تا

اضائِ ضسُ، تىاطاض    اعالوات  غحیح  زضن  تطای  لعٍم  زازُ ضَز ٍ زض غَضت  تاضظ ًطاى  ای گًَِ تِ

 :ضَز

 ؛گعاضضرط ٍاحس  ًام . الف

 ؛ اس،  گعاضضرط  تِ گطٍُ ٍاحسّای  هتعلكیا   گعاضضرط ٍاحس  تِ یه  هتعلك  هالی  ایٌىِ غَضتْای . ب

 هالی؛ اجعای غَضتْای تٌاسة تِ  ،گعاضش هَضز یا زٍضُ هالی گعاضضرطی  تاضید .  ج

 ٍ  ؛ گعاضضرطی  ٍاحس پَس . ت

 . هالی  غَضتْای  تىاض ضفتِ زض اضائِ اضلام  زل،  سغح . ث

  لبثلی ت   سی بل   ی ب هیلی َى    ّضاس سیبل  حؼت ثشٍاحذ پَلی   تهَاسد، اسائِ اعالػب  دس اغلت . 37

  دلت  وِ ػغح  اػت  لجَل  لبثل  اهش تب آًدبیی  دّذ. ایي هی  سا افضایؾ  هبلی  كَستْبی  دسن

 ًگشدد.  هشثَط  اعالػبت  افـب ؿَد ٍ هٌدش ثِ حزف  اسائِ اعالػبت
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ديرٌگسارضگری

ِ   تایاس حاسالل    هاالی   غَضتْای . 18   واِ تااضید    اساتخٌایی   عاَض سااهًِ اضائاِ ضاَز. زض ضاطایظ      تا

 ووتط یا تیطاتط   ای زٍضُ  تطای  هالی  وٌس ٍ غَضتْای تغییط هی  گعاضضرط ٍاحس هالی ٍضعی، غَضت

،  هالی  غَضتْای  پَضص  تح،  تایس والٍُ تط زٍضُ ظهاًی  گعاضضرط ضَز، ٍاحس اضائِ هی  ساس اظ یه

 :سضا افطا وٌ ظیطهَاضز 

 ٍ ؛ساس اظ یه یا تیطتط ووتطزٍضُ   تىاض گطفتي  زلیل .  الف

،  هااالی تغییااطات زض ٍضااعی،  غااَضت تااِ  هطتااَط  ای همایسااِ  وااِ هثااالغ  ٍالعیاا،  ایااي .  ب

همایساِ    ، لاتال  هطتاَط   تَضیحی  تغییطات زض اضظش ذالع ٍ یاززاضتْای حساب گطزش

 . ًیس،

ٍاحذ گضاسؿگش هلضم ثِ تغییش تبسیخ گضاسؿگشی خَد  یه اػت هوىيدس ؿشایظ اػتثٌبیی،  . 39

ِ    لجیل تغجیك ّش دالیلی اص ثِ ثٌ ذی، ثبؿ ذ.     ِ ثیـتش  شخِ گضاسؿگشی ث ب  شخ ِ ثَدخ 

خبسی  دٍسُ ثِ هشثَطپزیشی هجبلغ  وٌٌذگبى اص ػذم همبیؼِ وشدى اػتفبدُ حبلت، آگبُ ایي دس

 ثبؿذ. اّویت هیٍ دٍسُ گزؿتِ ٍ دلیل تغییش دس تبسیخ گضاسؿگشی، حبئض 

بًدنعمًق بٍ

بس اختی   دس ٍضؼیت هبلی كَست  ثؼذ اص تبسیخ  هؼمَلی  هذت  ظشف  هبلی   ٌبًچِ كَستْبی . 41

  ثبی ذ ك َستْبی    گضاسؿگش یبثذ. ٍاحذ هی  وبّؾ  آى  ػَدهٌذیلشاس ًگیشد،   وٌٌذگبى اػتفبدُ

  هٌتـ ش وٌ ذ. ػ َاهلی     هشثَط  ٍ همشسات  همشس دس لَاًیي  هْلت  خَد سا حذاوثش ظشف  هبلی

  هَلغ ثِ  اص گضاسؿگشی  خَدداسی  ثشای  وبفی  ، دلیل گضاسؿگش ٍاحذ  ػولیبت  ًظیش پیچیذگی

 ؿَد. ًوی  حؼَةه

يضعیتمبلی صًرت

تمبیسبیهجبریيغیرجبری

سّای گعاضضرط تایس زاضاییْای جاضی ٍ غیطجاضی، ٍ تسّیْای جاضی ٍ غیطجاضی ضا عثك تٌا  ٍاحس ّط . 12

ِ    ٍضاعی، هاالی   غاَضت عثمات جساگاًِ زض هتي  غَضت تِ 52تا  17 اساتخٌای   اضائاِ وٌاس، تا

وِ ایي استخٌا  تط تاضس. ظهاًی وِ اضائِ اعالوات تطهثٌای ًمسضًَسگی، لاتل اتىاتط ٍ هطتَط ظهاًی

 هػساق زاضز، ولیِ زاضاییْا ٍ تسّیْا تایس تِ تطتیة ًمسضًَسگی اضائِ ضًَس.
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سطفػل زاضاییْا ٍ تسّیْا زضتطزاضًسُ الالهی اس، یه اظ ضٍضْای اضائِ،  پصیطش ّط غَضت زض . 12

اظ زٍاظزُ  تاضید گعاضضرطی ٍ )ب( تیطتط اظ پسزٍاظزُ هاُ یا ووتط  عی ضٍز )الف( وِ اًتظاض هی

واِ   الالهیٍجَز ٍاحس گعاضضرط تایس  ایي تاضید گعاضضرطی تاظیاف، یا تسَیِ ضَز. تا اظ پسهاُ 

 تاضید گعاضضرطی تاظیاف، یا تسَیِ ضَز، ضا افطا وٌس. اظ پساظ زٍاظزُ هاُ  ضٍز تیص هی اًتظاض

تـ خیق ثبؿ ذ،    ٍاحذ گضاسؿ گش ث ِ سٍؿ ٌی لبث ل     دس هَالؼی وِ  شخِ ػولیبتی یه . 43

ٍض ؼیت ه بلی    ثٌذی خذاگبًِ داساییْب ٍ ثذّیْبی خبسی ٍ غیشخبسی دس هتي كَست عجمِ

عشیك توبیض ث یي خ بلق داساییْ بیی و ِ دس      ٌذ. ایي اهش اصو اعالػبت ػَدهٌذی اسائِ هی

گیشد ٍ خبلق داساییْبیی وِ دس ػولی بت ثلٌذه ذت    لشاس هی اػتفبدُ هَسدػولیبت هؼتوش 

ثٌذی هزوَس داساییْ بیی   ایي، عجمِ ثش ػالٍُگیشد.  سٍد، كَست هی ٍاحذ گضاسؿگش ثىبس هی

ثٌ ذ ٍ ث ذّیْبیی و ِ دس ّو یي دٍسُ     سٍد دس  شخِ ػولیبتی خبسی تحمك یب وِ اًتظبس هی

 وٌذ. ػشسػیذ ؿًَذ، سا ًیض اسائِ هی

ْ ب اع الق   ِ صهبى كشف ؿذُ ثشای تجذیل ٍسٍدیْب ی ب هٌ بثغ ث ِ خشٍخی   ػولیبتی ث  شخِ . 44

دٌّذ تب آًْب ثتَاًٌذ  ؿَد. ثشای هثبل، دٍلتْب هٌبثغ سا ثِ ٍاحذّبی ثخؾ ػوَهی اًتمبل هی هی

ّب تجذیل وٌٌذ ت ب ًت بیح التل بدی، ػیبػ ی ٍ      ذهبت یب خشٍخیآى هٌبثغ سا ثِ وبالّب ٍ خ

ٍاح ذ   ػولیبتی هؼو َل ی ه   دٍلت تحمك یبثذ. دس هَالؼی وِ  شخِ ًظش هَسداختوبػی 

 هبُ ثبؿذ. تـخیق ًیؼت، فشم ثش ایي اػت وِ عَل آى دٍاصدُ سٍؿٌی لبثل گضاسؿگش ثِ

ِ یٍ اػتجبس هبلی هؤػؼبتثشخی ٍاحذّب اص لجیل  هَسد دس . 45 ثٌ ذی داساییْ ب ٍ ث ذّیْب     ، عجم 

تش اص اسائِ آًْ ب   وٌٌذُ اعالػبتی اػت وِ لبثل اتىبتش ٍ هشثَط ؿًَذگی، اسائِ تشتیت ًمذ ثِ

ِ     حؼت ثش ِ     خبسی ٍ غیشخ بسی اػ ت؛ صی شا  شخ  سٍؿ ٌی   ػولی بتی ای ي ٍاح ذّب ث 

 تـخیق ًیؼت. لبثل

، خذهبتی ٍ...  داؿتِ ثبؿ ذ،  لجیل هبلی ػولیبت هتٌَػی )اص گضاسؿگش ٍاحذ وِ كَستی دس . 46

تشتیت ًمذؿ ًَذگی، اّوی ت    یب ثِ خبسی ٍ غیشخبسی ثِ ثٌذی داساییْب ٍ ثذّیْب عجمِثشای 

 گیشد. ػولیبت سا دسًظش هی
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داراییُبیجبری

اظ هعیاضّاای ظیاط ضا احاطاظ     ضَز وِ یىی تٌسی هی زاضایی جاضی عثمِ وٌَاى تِیه زاضایی ظهاًی  . 17

 وٌس:

تثاسیل ضاَز یاا تاطای      ًماس  ٍجِوولیاتی هعوَس ٍاحس گعاضضرط تِ  ضٍز زض چطذِاًتظاض  . الف

 فطٍش یا هػطف زض ایي چطذِ ًرْساضی ضَز؛

 زاز ٍ ستس ًرْساضی ضَز؛ هٌظَض تِاساساً  . ب

 فاطٍش  تِیا  تثسیل ضَز ًمس ٍجِتاضید گعاضضرطی تِ  اظ پساًتظاض ضٍز عی زٍاظزُ هاُ  . ج

 ؛ یایا تِ هػطف تطسس

ُ  اظ استفازُجِ ًمسی وِ ٍ . ت تااضید گعاضضارطی،    اظ پاس هااُ   آى، حسالل تِ هاست زٍاظز

 هحسٍز ًطسُ تاضس.

 ضًَس. تٌسی  زاضاییْای غیطجاضی عثمِ وٌَاى تِزاضاییْایی وِ فالس هعیاضّای تاه ّستٌس تایس 

د ٍ هبلی ثب دس ایي اػتبًذاسد ٍاطُ داساییْبی غیشخبسی دسثشداسًذُ داساییْبی هـَْد، ًبهـَْ . 48

وٌ ذ   ػٌ بٍیي خ بیگضیي سا هٌ غ ًو ی     اص اػ تفبدُ هبّیت ثلٌذهذت اػت. اػتبًذاسد هضثَس 

 ثش ایٌىِ هؼٌی آى ٍاضح ثبؿذ. هـشٍط

بذَیُبیجبری

 اظ هعیاضّای ظیط ضا احطاظ وٌس: ضَز وِ یىی تٌسی هی تسّی جاضی عثمِ وٌَاى تِیه تسّی ظهاًی  . 19

 وولیاتی هعوَس ٍاحس گعاضضرط تسَیِ ضَز؛ اًتظاض ضٍز زض چطذِ . الف

 تاضید گعاضضرطی تسَیِ ضَز؛ یا  اظ پسهاُ   عی زٍاظزُ . ب

حك تی لیس ٍ ضطعی تطای تِ تعَیك اًساذتي تساَیِ تاسّی عای حاسالل      گعاضضرط ٍاحس . ج

 تاضید گعاضضرطی ًساضتِ تاضس. اظ پس هاُ  زٍاظزُ

 ضًَس. تٌسی  تسّیْای غیطجاضی عثمِ وٌَاى تِ تسّیْایی وِ فالس هعیاضّای تاه ّستٌس تایس

یبفت ِ   ّبی ػولی بتی تحم ك   ٍ ػبیش ّضیٌِ وبسوٌبى هغبلجبتثشخی اص ثذّیْبی خبسی هبًٌذ  . 51

ػولیبتی هؼوَل ٍاحذ  دس  شخِ اػتفبدُ هَسد، ثخـی اص ػشهبیِ دس گشدؽ پشداخت ًـذُ

اص  ؿَد حتی اگ ش ث یؾ   ذی هیثٌ ثذّی خبسی عجمِ ػٌَاى ثِگضاسؿگش ّؼتٌذ.  ٌیي الالهی 
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ِ   اص پغ هبُ  دٍاصدُ ثٌ ذی داساییْ ب ٍ ث ذّیْبی     تبسیخ گضاسؿگشی تؼَیِ ؿَد. ث شای عجم 

 ؿَد. ػولیبتی هؼوَل یىؼبى اػتفبدُ هی گضاسؿگش اص یه  شخِ ٍاحذ

 اص پغ هبُ  دٍاصدُؿَد، اهب عی  ػولیبتی هؼوَل تؼَیِ ًوی ػبیش ثذّیْبی خبسی دس  شخِ . 51

تَاى ثِ حل ِ   ایي ثذّیْب هی خولِ اص .سػذ اسؿگشی، ػشسػیذ تؼَیِ آًْب فشا هیتبسیخ گض

خبسی ث ذّیْبی ثلٌذه ذت اؿ بسُ و شد. ث ذّیْبیی و ِ ثخـ ی اص ػ شهبیِ دس گ شدؽ          

 اص پ غ  ه بُ   دٍاصدًُیؼتٌذ ٍ عی  گضاسؿگش ٍاحذدس  شخِ ػولیبتی هؼوَل  اػتفبدُ هَسد

 گشدًذ. سی هحؼَة ًویؿًَذ، ثذّی خب تبسیخ گضاسؿگشی ػشسػیذ ًوی

وٌ ذ و ِ    ثٌ ذی ه ی   ثذّی خبسی عجمِ ػٌَاى ثِثذّیْبی خَد سا ٌّگبهی  گضاسؿگش ٍاحذ . 52

 تبسیخ گضاسؿگشی ثبؿذ حتی اگش: اص پغ هبُ  دٍاصدُػشسػیذ تؼَیِ آًْب 

 هبُ ثبؿذ؛ ٍ  تش اص دٍاصدُ ای عَالًی ؿشایظ اٍلیِ ثشای دٍسُ الف.

اص  ثٌذی هدذد پشداختْب ثشهجٌ بی ثلٌذه ذت، پ غ    ب صهبىلشاسداد تأهیي هبلی هدذد ی . ة

 هبلی تىویل ؿذُ ثبؿذ. اص اًتـبس كَستْبی گضاسؿگشی ٍ لجل تبسیخ

ضًدارائٍمیيضعیتمبلی صًرت دراطالعبتیکٍ

 تایس حسالل حاٍی الالم اغلی ظیط تاضس: ٍضعی، هالی غَضت . 51

 زاضاییْای حات، هطَْز؛ . الف

 ا؛گصاضیْ سطهایِ . ب

 زاضاییْای ًاهطَْز؛ . ج

 ؛واه ٍ هَازهَجَزی  . ت

 پطزاذتْا پیص . ث

 ؛ای وولیات هثازلِ اظ حاغل حساتْا ٍ اسٌاز زضیافتٌی . د

 ای؛ غیطهثازلِ وولیات اظ حاغلحساتْا ٍ اسٌاز زضیافتٌی  . چ

 هَجَزی ًمس؛ . ح

 ؛ای وولیات هثازلِ اظ حاغل حساتْا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی . خ

 ای؛ غیطهثازلِ وولیات اظ حاغلْا ٍ اسٌاز پطزاذتٌی حسات . ز
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 زضیافتْا پیص . ش

 شذایط؛ . ض

 ؛ ٍغیطجاضیتسّیْای  . ظ

 اضظش ذالع. . غ

ترص   حساتساضی  سایط استاًساضزّای  تِ هَجة  اس،  ، هوىيلثلزض تٌس   والٍُ تط هَاضز هٌسضد . 51

  ٍضعی، زضن تْتط تاضس یا تطای  العاهی لیها ٍضعی، غَضت زض  زیرطی  اغلی  ، اضائِ الالمووَهی

 تاضس. هٌاسة  گعاضضرط ٍاحس  هالی

ِ  ، یب خی ش  خذاگبًِ اسائِ ؿَد كَست ثِایٌىِ آیب الالم اضبفی  هَسد دسلضبٍت  . 55  ث ِ ًتید 

 ثؼتگی داسد:اسصیبثی هَاسد صیش 

 هبّیت ٍ ًمذؿًَذگی داساییْب؛هجلغ،  الف.

 سؿگش؛ ٍگضا وبسوشد داساییْب دس ٍاحذ . ة

 ثٌذی پشداخت ثذّیْب. هجلغ، هبّیت ٍ صهبى . ح

گشٍُ اص   آى  تٌْب فْشػت 53وٌذ. ثٌذ  ًوی  سا تؼییي  اسائِ الالم  یب ؿىل  اػتبًذاسد تشتیت  ایي . 56

یىذیگش هتفبٍتٌ ذ   ثب  ای اًذاصُ یب وبسوشد ثِ  هبّیت  ذ وِ ثِ لحبػدّ سا اسائِ هی  اكلی  مالال

  اكلی  الالم صیشدس هَاسد  یبثذ. هی  ٍضؼیت هبلی ضشٍست كَست آًْب دس وِ اسائِ خذاگبًِ

 :ؿَد هی  ؿذُ تؼذیل یبد

 ٍض ؼیت  ك َست  دس اس  للن  اسائِ خذاگبًِ یه  دیگشی  ّشگبُ اػتبًذاسد حؼبثذاسی . الف

ثبؿ ذ و ِ     ای گًَِ ثِ  للن  یب وبسوشد یه  ، هبّیت وِ هجلغ  وٌذ، یب صهبًی  الضاهی هبلی

  لل ن   وٌذ، آى  ووه  گضاسؿگش ٍاحذ  هبلی  ٍضؼیت  ثِ اسائِ هغلَة  بًِ آىئِ خذاگاسا

 ٍ ؛ؿَد اضبفِ هی  اكلی  ثِ الالم

ٍ   گضاسؿ گش  ٍاح ذ ػولی بت    ثب تَخِ ثِ هبّیت  تَاًذ هی  الالم  دسج  یب تشتیت  ؿشح . ة

  گضاسؿ گش  ٍاح ذ   ه بلی   ٍضؼیت  دسن  خْت  الصم  اعالػبت  ٍسدىآ  هٌظَس فشاّن ثِ

 هتفبٍت ثبؿذ.
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گیشی هتفبٍت ثشای عجمبت هختلف داساییْب ثیبًگش ایي اػت وِ هبّیت  ثىبسگیشی هجبًی اًذاصُ . 57

 سٍ، ثبیذ تحت ػشفللْبی خذاگبًِ اسائِ ؿًَذ. ایي یب وبسوشد آًْب هتفبٍت اػت ٍ اص

ضًدافطبمیتًضیحییبیبدداضتُبیيضعیتمبلی صًرت درکٍاطالعبتی

  گعاضضارط  ٍاحاس   تاا وولیاات    ضا واِ هتٌاساة    اغالی   الاالم   فطوی  تایس عثمات  گعاضضرط ٍاحس . 58

 افطا وٌس.  تَضیحی  یا زض یاززاضتْای ٍضعی، هالی غَضت زض،  ضسُ اس،  تٌسی عثمِ

شد ٍ وبسو  ، اًذاصُ، هبّیت حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  یبد ؿذُ ثِ الضاهبت  فشػی  عجمبت  یيتؼی . 59

ِ   ثِ هجٌبی  ًؼجت  داسد. دس اتخبر تلوین  هَسد ًظش ثؼتگی  الالم   ػَاه ل  ،فشػ ی   ثٌ ذی  عجم 

  ث ب ال الم    لنل ّش  خلَف گیشد. هَاسد افـب دس ًیض هَسد اػتفبدُ لشاس هی 55دس ثٌذ   هٌذسج

 :هثبل  ، ثشای اػت  دیگش هتفبٍت

ِ  هشث َط اػ تبًذاسد   دس  هٌ ذسج   عجمبت  هـَْد ثشحؼت  ثبثت  داساییْبی الف.   ثٌ ذی  عجم 

 ؿَد. هی

اص  تَاًذ ثِ هغبلجبت حبكل هیای  هجبدلِ ػولیبتاص  حبكل حؼبثْب ٍ اػٌبد دسیبفتٌی .  ة

 ثٌذی ؿَد. اسائِ خذهبت، هغبلجبت اص اؿخبف ٍاثؼتِ، ٍ... عجمِ

ِ، ه َاد اٍلی     لجی ل  اص  فشػ ی   ثِ عجمبت هشثَطاػتبًذاسد   هَاد ٍ وبال عجك  هَخَدی .  ح

،  ف شٍؽ   ؿذُ ث شای   خشیذاسی  ػبختِ ؿذُ، وبالی  ، وبالی ػبخت  دس خشیبى  وبالی

 ؿَد. هی  ساُ ٍ ػبیش هَخَدیْب تفىیه دس  هَاد ٍ وبالی

سا   ٍ ػبیش ال الم   وبسوٌبى  ثب هضایبی  ؿَد وِ رخبیش هشتجظ هی  تفىیه  یًحَ رخبیش ثِ . ت

 دّذ.  ِ ًـبىخذاگبً عَس ، ثِ گضاسؿگش ٍاحذ  ثب ػولیبت  هتٌبػت

تغییراتدريضعیتمبلیصًرت

غاَضت تغییاطات زض ٍضاعی،    ضسُ زض یه زٍضُ تایس زض  ّای ضٌاسایی ولیِ زضآهسّا ٍ ّعیٌِ . 60

آى زٍضُ گٌجاًسُ ضَز، هرط ایٌىِ العام زیرطی تَسظ یاه اساتاًساضز حسااتساضی تراص      هالی

 ووَهی همطض ضسُ تاضس.

ك َست تغیی شات دس    دسؿ ذُ دس ی ه دٍسُ    ّبی ؿٌبػبیی ٍ ّضیٌِهؼوَال  ولیِ دسآهذّب  . 61

اص تغیی ش دس   ؿ َد. ای ي هَض َع ؿ بهل آث بس ًبؿ ی       آى دٍسُ گٌدبًذُ هی هبلی ٍضؼیت
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ٍخ َد، دس ؿ شایغی خ بف ثشخ ی ال الم       ای ي  ثبؿ ذ. ث ب   ثشآٍسدّبی حؼبثذاسی ًیض هی

ح اؿ تجبّبت ٍ  ؿَد. اك ال  خبسی گٌدبًذُ ًوی دٍسُ تغییشات دس ٍضؼیت هبلی كَست دس

 اػت. الالم ّبیی اص ایي لجیل ّبی حؼبثذاسی ًوًَِ اص تغییش دس سٍیِ آثبس ًبؿی

اهب  ذؿهٌغجك ثباػت الالهی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ وِ ثب تؼشیف دسآهذ ٍ ّضیٌِ  ّوچٌیي هوىي . 62

تَاى ث ِ ه بصاد    خولِ ایي الالم هی ًـَد. اص هٌظَسدٍسُ  خبلق تغییش دس ٍضؼیت هبلیدس 

ی اؿبسُ وشد هبلی ػولیبت خبسخ اص تؼؼیش كَستْبی حبكلصیبى  یباسصیبثی ٍ ػَد  یذتدذ

 ؿَد. گشدؽ حؼبة تغییشات دس اسصؽ خبلق هٌؼىغ هی وِ دس

ضًدمبلیارائٍمیتغییراتدريضعیتصًرت دراطالعبتیکٍ

 هالی تایس حسالل حاٍی الالم اغلی ظیط تاضس: تغییطات زض ٍضعی،غَضت  . 61

 ؛ی ووَهیضآهسّاز الف.

 زضآهس ووَهی؛ هحل اظٍاضیعی تِ ذعاًِ  . ب

 یافتِ؛ اوتثاضات ترػیع هحل اظزضیافتی اظ ذعاًِ  . ج

 زضآهسّای اذتػاغی؛ هحل اظزضیافتی اظ ذعاًِ  . ت

 ووىْای تالوَؼ؛ . ث

 سایط زضآهسّا؛ . د

 اییْا(؛ ٍزاض اضظش واّصتفىیه فػَس ّعیٌِ )ضاهل ّعیٌِ استْالن ٍ  ّا تِ ّعیٌِ . چ

 هالی زٍضُ. ذالع تغییط زض ٍضعی، . ح

سایط استاًساضزّای حساتساضی ترص وواَهی، اضائاِ    هَجة تِ اس، هوىيهَاضز تاه،  تط والٍُ

تغییاطات زض  هالی العاهی تاضس یا تطای اضائاِ   تغییطات زض ٍضعی، غَضت زضالالم اغلی زیرطی 

 ضتِ تاضس.هغلَب ضطٍضت زا ًحَ تِ گعاضضرط ٍاحسهالی  ٍضعی،

.  اػت لجلدس ثٌذ   هٌذسج  اكلی  دسثشگیشًذُ الالم  حذالل  هبلی تغییشات دس ٍضؼیت  كَست . 64

دس ػ بیش    هٌ ذسج   الضاه بت   ثیـ تش ی ب دس سػبی ت     ًیبص ثِ تـ شیح   دس كَست  حبل  ثب ایي

ییشات تغ  سا دس كَست  دیگشی  اكلی  الالم  تَاى هی  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی

هٌظ َس    ای ي   وشد. ث شای   اسائِ آًْب سا اكالح  ٍ تشتیت  الالم  اسائِ یب ؿشح  هبلی دس ٍضؼیت
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ِ  تـىیل  هختلف  ٍ وبسوشد اخضای  ، هبّیت هبًٌذ اّویت  ػَاهلی ّ ب   دٌّذُ دسآهذّب ٍ ّضیٌ 

 گیشد. هذًظش لشاس هی

ضًدیحیافطبمیمبلییبیبدداضتُبیتًضتغییراتدريضعیتصًرت دراطالعبتیکٍ

تغییاطات  ، تایس زض هتي غَضت گعاضضرط ٍاحسهتٌاسة تا وولیات  ٍ ّعیٌِعثمات فطوی زضآهس  . 65

 هالی یا زض یاززاضتْای تَضیحی افطا ضَز. زض ٍضعی،

ّعیٌِ تایس تطاسا  واضوطز )فػَس تَزجِ( زض یاززاضتْای تَضیحی افطاا ضاَز. ایاي فػاَس      . 66

ه،، وطاٍضظی ٍ هٌااتع  ٍ ضاهل هَاضزی هاًٌس آهَظش، تْساض، ٍ سالاهَض چْاضگاًِ  تِ هطتَط

 غٌع، ٍ هعسى اس،. آب ٍ

تغییراتدرارزشخبلصگردشحسبة

 تغییطات زض اضظش ذالع اضائِ وٌس: گطزش حسابتایس اعالوات ظیط ضا زض  گعاضضرط ٍاحس . 67

 ؛ذالع تغییط زض ٍضعی، هالی زٍضُ الف.

ِ هساتمین زض اضظش ذاالع    عَض تِوِ ضٌاسایی آًْا ّایی  زضآهسّا ٍ ّعیٌِ . ب  هَجاة  تا

 العاهی ضسُ تاضس؛ ٍ ی حساتساضی ترص ووَهیسایط استاًساضزّا لاًَى یا

 ّای حساتساضی ٍ اغالح اضتثاّات. اظ تغییط زض ضٍیِ احطات ًاضی . ج

یاا   تغییاطات زض اضظش ذاالع   گاطزش حسااب  تایس هَاضز ظیاط ضا زض   گعاضضرط ٍاحسّوچٌیي،  . 68

 یاززاضتْای تَضیحی افطا وٌس:

 ٍ تغییطات آى عی زٍضُ؛ ٍ ٍ پایاى زٍضُزض اتتسا  اضظش ذالعهاًسُ  .الف

اضظش ذاالع )اجعایای واِ     گاطزش حسااب تغییاطات زض   هثلغ زفتاطی اجاعای    تغییطات . ب

 عی زٍضُ.ضًَس(  جساگاًِ افطا هی غَضت تِ

خ بلق  ؿذُ دس یه دٍسُ ثبیذ دس  ؿٌبػبیی ّبی عجك ایي اػتبًذاسد ولیِ دسآهذّب ٍ ّضیٌِ . 69

آى دٍسُ آٍسدُ ؿَد، هگش ایٌىِ الضام دیگشی تَػظ یه اػ تبًذاسد   تغییش دس ٍضؼیت هبلی

 ه بصاد حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی همشس ؿذُ ثبؿذ. عجك ػبیش اػتبًذاسدّب، ثشخی الالم )هثل 

ِ هؼتمین ثبیذ  عَس ثِاسصیبثی ٍ ثشخی تفبٍتْبی تؼؼیش اسص   تدذیذ تغیی شات دس   ػٌ َاى  ث 

ثِ اّویت ولیِ ال الم دسآه ذ ٍ ّضیٌ ِ دس اسصی بثی      تَخِ ثباسصؽ خبلق ؿٌبػبیی ؿَد. 
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گضاسؿگشی، ایي اػ تبًذاسد اسائ ِ    ثیي دٍ تبسیخ گضاسؿگش ٍاحذتغییشات دس ٍضؼیت هبلی 

 وٌذ. تغییشات دس اسصؽ خبلق سا الضاهی هی گشدؽ حؼبة

صًرتجریبنيجًٌوقذ

ٍ هَاسد افـبی هشثَط دس اػتبًذاسد  ًمذ ٍخَُاسائِ كَست خشیبى   ًحَُ ثِ ثَطهشالضاهبت  . 71

 ؿَد. هغشح هی هشثَطحؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی 

یبدداضتُبیتًضیحی

سبختبر

 هَاضز ظیط افطا وٌس: ذػَظ زضیاززاضتْای تَضیحی تایس اعالواتی  . 72

ِ   تراص هالی عثك استاًساضزّای حساتساضی  تػطیح ایٌىِ غَضتْای الف. ضاسُ   وواَهی تْیا

 اس،؛

 ّای حساتساضی تىاض گطفتِ ضسُ زض تْیِ آًْا؛ ضٍیِ ذالغِ اّن هالی ٍ هثٌای اضائِ غَضتْای .ب

هَاضزی وِ افطای آًْا عثك استاًساضزّای حساتساضی ترص وواَهی العاهای ضاسُ ٍ زض     . ج

 اضائِ ًطسُ اس،؛ ٍ اساسی هالی غَضتْای

الی اساسی اضائِ ًطسُ اس،، لیىي افطای آًْا تطای اضائِ ه هَاضز زیرطی وِ زض غَضتْای . ت

 هغلَب ضطٍضت زاضز.

، هاالی  ٍضاعی،  غَضت زضًحَی هٌظن اضائِ ضَز. ّط للن هٌسضد  یاززاضتْای تَضیحی تایس تِ . 72

همایساِ   ، غاَضت تغییطات زض اضظش ذاالع  حساب گطزشهالی،  تغییطات زض ٍضعی،غَضت 

تایس تِ یاززاضتْای تَضایحی هطتاَط وغاف زازُ     ًمس ٍجَُ ٍ غَضت جطیاى تَزجِ ٍ وولىطز،

 ضَز.

  گضاسؿ گش   ٍاح ذّبی   هبلی  ثب كَستْبی  ٍ همبیؼِ آى  هبلی  كَستْبی  ثِ دسن  ووه  ثشای . 73

 :ؿَد اسائِ هی صیش  تشتیت ػوَهب  ثِ  تَضیحی  دیگش، یبدداؿتْبی

 ؿذُ تْیِ  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  عجك  هبلی  ایٌىِ كَستْبی  تلشیح الف.

 ؛ اػت

 هبلی؛ هجٌبی اسائِ كَستْبی . ة
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 اػتفبدُ؛ هَسد  حؼبثذاسی  ّبی سٍیِ خالكِ اّن .  ح

ِ   اػبػ ی   ه بلی   اسائِ ؿذُ دس ك َستْبی   دسثبسُ الالم  تىویلی  اعالػبت .  ت   تشتی ت  ث 

 اسائِ ؿذُ دس آًْب؛ ٍ  اكلی  الالم  تشتیت ٍ ثِ  هبلی  كَستْبی

 : ػبیش هَاسد افـب، ؿبهل . ث

 لشاسدادی ؿٌبػبیی ًـذُ؛ ٍ تؼْذاتٍ احتوبلی،   ثذّیْبی . 1

 . غیشهبلی  اعالػبت . 2

حسببذاریَبیريیٍافطبی

 افطا ضَز:  حساتساضی  ّای ضٍیِ اّن ذالغِ یاززاض،هَاضز ظیط تایس زض  . 71

ظ اساتاًساضزّای حسااتساضی تراص    یاه ا  گصاض تاطای ّاط   هیعاى تىاضگیطی ضطایظ زٍضُ .  الف

 ؛ ٍگعاضضرط ٍاحسووَهی تَسظ 

 هالی. ّای حساتساضی هظم تطای زضن هٌاسة غَضتْای ولیِ ضٍیِ . ب

وٌٌذگبى، آگ بّی اص   هبلی ثش تحلیل اػتفبدُ هجٌبی تْیِ كَستْبی هالحظِ لبثلدلیل تأثیش  ثِ . 75

 ؿ ذُ  توبم ثْبیهبلی )ثشای هثبل،  تْبیدس تْیِ كَس اػتفبدُ هَسدگیشی  هجٌب یب هجبًی اًذاصُ

، هجلغ لبثل ثبصیبفت یب هجل غ  هٌلفبًِ اسصؽتبسیخی، ثْبی خبسی، خبلق اسصؽ ثبصیبفتٌی، 

اص ی ه   ه بلی ث یؾ   اّویت اػت.  ٌبًچِ دس تْیِ ك َستْبی  خذهت لبثل ثبصیبفت  حبئض

كی اص داساییْ ب ،  اسصیبثی عجمبت خب هثبل تدذیذ ػٌَاى ثِگیشی اػتفبدُ ؿَد ) هجٌبی اًذاصُ

یه اص عجمبت داسایی ٍ ث ذّی   گیشی ثىبس گشفتِ ؿذُ ثشای ّش هـخق وشدى هجٌبی اًذاصُ

 ضشٍسی اػت.

 آگ  بّی اص آى تَػ  ظسٍی  ِ حؼ  بثذاسی، ثؼ  تگی ث  ِ ای  ي داسد و  ِ آی  ب  افـ  بی ی  ه . 76

هبلی  ٍضؼیتًحَُ اًؼىبع هؼبهالت ٍ ػبیش سٍیذادّب دس  ثْتش دسن ثشایوٌٌذگبى  اػتفبدُ

ٍی ظُ   ّبی حؼبثذاسی خبف ثِ وٌذ یب خیش. افـبی سٍیِ ٍضؼیت هبلی ووه هی تغییش دس ٍ

ّبی هد بص خ بیگضیي    ّب اص ثیي سٍیِ وٌٌذگبى ػَدهٌذ اػت وِ آى سٍیِ صهبًی ثشای اػتفبدُ

 اًتخبة ؿذُ ثبؿذ.
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وٌٌذگبى  اػتفبدُ اًتظبس هَسدّبی  ثِ هبّیت ػولیبت خَد، سٍیِ تَخِ ثبثبیذ  گضاسؿگش ٍاحذ . 77

سٍد ٍاحذّبی ثخ ؾ ػو َهی سٍی ِ     هبلی سا افـب وٌذ. ثشای هثبل، اًتظبس هی اص كَستْبی

ای سا افـ ب   ؿٌبػبیی هبلیبت، ّذایب ٍ ػبیش اًَاع دسآهذّبی غیشهجبدلِ ثِ هشثَطحؼبثذاسی 

یب هؼبهالت  هالحظِ لبثلداسای ػولیبت خبسخی  گضاسؿگش ٍاحذ وٌٌذ. دس هَاسدی وِ یه

ؿٌبػ بیی   ثِ هشثَطّبی حؼبثذاسی  سٍد سٍیِ ذ پَل خبسخی اػت، اًتظبس هیػوذُ ثِ ٍاح

 اص تؼؼیش اسص سا افـب وٌذ. ػَد ٍ صیبًْبی ًبؿی

اّوی ت   ح بئض  گضاسؿ گش  ٍاح ذ ثِ هبّیت ػولیبت  تَخِ ثبتَاًذ  سٍیِ حؼبثذاسی هی یه . 78

 اّویت ًجبؿذ. ّبی خبسی ٍ لجل ثب ثبؿذ، حتی اگش اسلبم دٍسُ

ّای حساتساضی یا سایط یاززاضتْای تَضیحی،  ضٍیِ اّن یاززاض، ذالغِ تایس زض گعاضضرط ٍاحس . 79

تاط تاطآٍضز( زض تىااضگیطی      استخٌای لضاٍتْای هثتٌی لضاٍتْای اًجام ضسُ تَسظ هسیطی، )تِ

هاالی ضا افطاا    ضسُ زض غَضتْای تط هثالغ ضٌاسایی هالحظِ لاتلّای حساتساضی زاضای احط  ضٍیِ

 وٌس.

تَاًذ ؿ بهل لض بٍت دسخل َف ای ي      هی 79ؿذُ دس ثٌذ  هثبل، لضبٍتْبی یبد ػٌَاى ثِ . 81

 هَضَع ثبؿذ وِ آیب:

لشاسدادّبی تأهیي وبال یب خذهبت وِ هؼتلضم ثىبسگیشی داساییْبی اّ ذایی ّؼ تٌذ،    .الف

 ؿًَذ. اخبسُ هحؼَة هی

ِ ػ بیش  اص ای ي اػ ت و     گضاسؿگش ٍ ػبیش ٍاحذّب ح بوی  ساثغِ ثیي ٍاحذ هبّیت . ة

 ؿًَذ. گضاسؿگش وٌتشل هی ٍاحذّب تَػظ ٍاحذ

برآيردبٍ مربًطمًاردابُبم

آیٌسُ ٍ ساایط هاَاضز اتْاام     تِ هطتَطتایس اعالواتی پیطاهَى هفطٍضات ولیسی  گعاضضرط ٍاحس . 82

اّویا، زض   ای زض ایجاز تعسیلی تا هالحظِ لاتلگعاضضرطی وِ تأحیط  تطآٍضز زض تاضید تِ هطتَط

 تطی زاضاییْا ٍ تسّیْا عی ساس هاالی آتای زاضز، زض یاززاضاتْای تَضایحی افطاا وٌاس.      هثلغ زف

تَاًس ضاهل لضاٍت زضذػاَظ ایاي هَضاَ      هی 79تٌس  زضضسُ  وٌَاى هخاس، لضاٍتْای یاز تِ

زضذػَظ ایي زاضاییْا ٍ تسّیْا، یاززاضتْای تَضیحی هعتَض تایس ضااهل جعئیاات    تاضس وِ آیا:

 تاضس: هٌسضد زض غفحِ تعس
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 هاّی، آًْا، ٍ .  الف

 گعاضضرطی. هثلغ زفتطی آًْا زض تاضید . ب

تؼییي هجلغ دفتشی ثشخی اص داساییْب ٍ ثذّیْب هؼتلضم ثشآٍسد اثشات سٍیذادّبی هجْن آتی ثش  . 82

ػذم دػتشػ ی ث ِ    كَست دسگضاسؿگشی اػت. ثشای هثبل،  آى داساییْب ٍ ثذّیْب دس تبسیخ

 هٌظَس ثًِگش  ثشآٍسدّبی آیٌذُ اص اػتفبدُگیشی داساییْب ٍ ثذّیْب،  صُلیوتْبی ثبصاس ثشای اًذا

گیشی هجلغ لبثل ثبصیبفت عجمبت خبك ی اص داساییْ بی ثبث ت هـ َْد، اث ش ًبث بثی        اًذاصُ

آٍسی ثش هَخَدیْب، ٍ رخبیش هـشٍط ثِ تؼییي ًتیدِ آت ی دػ بٍی ل بًًَی دس خشی بى،      في

 ضشٍسی اػت.

عی ػبل هبلی آتی  اػت هوىيًَػبى وِ هجبلغ دفتشی آًْب  ثذّیْبی پشداساییْب ٍ  هَسد دس . 83

گیشی ؿًَذ  اًذاصُ ثبصاس اسصؽ ثِگضاسؿگشی  اّویتی تغییش وٌذ  ٌبًچِ دس تبسیخ ثب  گًَِ ثِ

اّویتی عی ػبل هبلی آت ی تغیی ش وٌ ذ اه ب ای ي       ثب گًَِ ثِ اػت هوىيآًْب  ثبصاس اسصؽ)

گضاسؿ گشی   ث شآٍسد دس ت بسیخ   ثِ هشثَطهَاسد اثْبم اص هفشٍضبت ٍ ػبیش  تغییشات ًبؿی

 الضاهی ًیؼت. 81ًیؼتٌذ ، هَاسد افـبی هٌذسج دس ثٌذ 

ِ  81هَاسد افـ بی هٌ ذسج دس ثٌ ذ     . 84 وٌٌ ذگبى   ًح َی اسائ ِ ؿ ذُ اػ ت و ِ اػ تفبدُ       ث 

آیٌذُ ٍ ػبیش  هَسد دسآهذُ تَػظ هذیشیت  ػول ثِهبلی سا دس دسن لضبٍتْبی  كَستْبی

ِ  ث ب ثشآٍسد ووه وٌذ. هبّیت ٍ هیضاى اعالػبت اسائِ ؿذُ  ثِ هشثَطبم هَاسد اثْ ث ِ   تَخ 

وٌ ذ. هثبلْ بیی اص اً َاع ه َاسد افـ بی       هبّیت هفشٍض بت ٍ ػ بیش ؿ شایظ تغیی ش ه ی     

 :اص ػجبستٌذگشفتِ  كَست

 ثِ ثشآٍسد؛ هبّیت هفشٍضبت یب ػبیش هَاسد اثْبم هشثَط الف.

ثِ سٍؿْب، هفشٍضبت ٍ ثشآٍسدّبی صیشثٌبی هحبػجِ تَخِ  تغییشپزیشی هجبلغ دفتشی ثب . ة

 آًْب ٍ دالیل تغییشپزیشی هضثَس؛

ثِ هجبلغ دفت شی داساییْ ب ٍ ث ذّیْب ٍ     اًتظبس پیشاهَى هَاسد اثْبم هشثَط تَافك هَسد . ح

 اسائِ داهٌِ هؼمَلی اص ًتبیح احتوبلی؛
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ساییْب ٍ ثذّیْب، ثِ آى دا تـشیح تغییشات كَست گشفتِ دس هفشٍضبت گزؿتِ هشثَط . ت

  ٌبًچِ هَاسد اثْبم ووبوبى سفغ ًـذُ ثبؿذ.

دس هَاسدی وِ افـبی هیضاى اثشات احتوبلی ی ه ف شم اػبػ ی ی ب ػ بیش ه َاسد اثْ بم         . 85

هجٌ بی   ثبی ذ ث ش   گضاسؿ گش  ٍاح ذ گضاسؿگشی ػول ی ًجبؿ ذ،    ثشآٍسد دس تبسیخ ثِ هشثَط

تؼذیل  ثِ هٌدشل هبلی آتی ثتَاًذ ًتبیح ػب اػت هوىياعالػبت هَخَد ایي ٍالؼیت سا وِ 

اّوی ت دس هجل غ دفت شی داسای ی ی ب ث ذّی ؿ َد سا افـ ب ًوبی ذ. دس تو بم ه َاسد،             ثب

ای اص داساییْب ی ب   ثبیذ هبّیت ٍ هجلغ دفتشی داسایی یب ثذّی خبف )یب عجمِ گضاسؿگش ٍاحذ

 اص فشم هضثَس سا افـب وٌذ. هتأثشثذّیْب  

ردافطباسبیرمً

واِ زض جاایی زیراط زض اعالواات هٌتطاط ضاسُ،        غاَضتی  تایس هَاضز ظیط ضا زض ضضرطگعا ٍاحس . 86

 هالی افطا ًطسُ تاضس، افطا وٌس: غَضتْای ّوطاُ تِ

 ٍ هحل فعالی، آى؛ گعاضضرط ٍاحسالاهتراُ ٍ ضىل حمَلی  .  الف

 ٍ فعالیتْای اغلی آى؛ گعاضضرط ٍاحسضطحی اظ هاّی، وولیات  . ب

 ؛ ٍگعاضضرط ٍاحستط وولیات  اوناضاضُ تِ لَاًیي ح . ج

 هحسٍز تَزى ووط آى. غَضت زض گعاضضرط ٍاحسووط  ذػَظ زضاعالواتی  . ت

تبریخاجرا

اٍس فاطٍضزیي  هالی وِ زٍضُ هالی آًْاا اظ تااضید    ولیِ غَضتْای هَضز زضالعاهات ایي استاًساضز  . 87

 اهجطاس،. ضَز، هظم ٍ تعس اظ آى ضطٍ  هی 2191
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 پیوست

 ای از ساختار صورتهای مالی نمونه

 

هٌظَس آؿٌبیی ثب ًحَُ اخشای الضاهبت هٌ ذسج دس اػ تبًذاسد حؼ بثذاسی ثخ ؾ      ایي پیَػت ثِ

اخ ضای   ،ؿ َد. اػ تبًذاسد حبض ش    اص اػتبًذاسد هحؼ َة ًو ی   ؿذُ اػت ٍ ثخـی ػوَهی تْیِ

شات ٍضؼیت هبلی ٍ كَست تغیی   كَست هبلی ٍ حذالل هَاسدی سا وِ الصم اػت دس كَستْبی

هبلی ی ب دس   اػت دس كَستْبی افـب ؿَد ٍ ّوچٌیي الالم دیگشی سا وِ هوىي ٍضؼیت هبلیدس 

    ِ ّ بیی اص   یبدداؿتْبی تَضیحی اسائِ ؿَد، سا هـخق وشدُ اػت. ّ ذف پیَػ ت، اسائ ِ ًوًَ 

ٍض ؼیت ه بلی ٍ ك َست تغیی شات دس      ثِ ًحَُ اسائِ كَست الضاهبت هشثَط ت گًَگی سػبی

ٍ ك َست خشی بى    ثَدخ ِ ٍ ػولى شد  همبیؼِ  كَست ثِ ّبی هشثَط ًَِاػت. ًو ٍضؼیت هبلی

ِ   ٍخَُ ك َست ل ضٍم ٍ ث شای     ؿ ذُ اػ ت. دس   ًمذ دس اػتبًذاسدّبی حؼبثذاسی هشث َط اسائ 

تَاى تشتی ت اسائ ِ ٍ    گضاسؿگش، هی ٍاحذ ثِ اسائِ هغلَة اعالػبت دس ؿشایظ خبف ّش دػتیبثی

 ؿشح الالم اكلی سا تغییش داد.
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 پیَػت 

 گسارضگر نمونه واحذ

 وضعیت مالی صورت

 11×9ماه  اسفنذ 92در تاریخ 
 

 11×92/19/1 11×92/19/9 یادداضت بذهیها و ارزش خالص 11×92/19/1 11×92/19/9 یادداضت داراییها

 ریال  میلیون ریال  میلیون   ریال  میلیون ریال  میلیون  

بذَیُبیجبریداراییُبیجبری

 ..... .....  ای ػولیبت هجبدلِحؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی حبكل اص  ..... .....  هَخَدی ًمذ
 ..... .....  ای غیشهجبدلِ ػولیبتاص  حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی حبكل ..... .....  ای ػولیبت هجبدلِحؼبثْب ٍ اػٌبد دسیبفتٌی حبكل اص 
 ..... .....  حلِ خبسی حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی ثلٌذهذت ..... .....  ای غیشهجبدلِ ػولیبتحؼبثْب ٍ اػٌبد دسیبفتٌی حبكل اص 

 ..... .....  دسیبفتْب پیؾ ..... .....  هذت گزاسیْبی وَتبُ ػشهبیِ
 ..... .....  ػبیش ثذّیْبی خبسی ..... .....  وبال ٍ هَخَدی هَاد

 ..... .....  خوغ ثذّیْبی خبسی ..... .....  پشداختْب پیؾ

    ثذّیْبی غیشخبسی ..... .....  ساییْبی خبسیخوغ دا

 ..... .....  حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی ثلٌذهذت    داساییْبی غیشخبسی
 ..... .....  خذهت وبسوٌبى رخیشُ هضایبی پبیبى ..... .....  داساییْبی ثبثت هـَْد

 ..... .....  ػبیش ثذّیْبی غیشخبسی ..... .....  داساییْبی ًبهـَْد
 ..... .....  خوغ ثذّیْبی غیشخبسی ..... .....  گزاسیْبی ثلٌذهذت ػشهبیِ

   ارزشخبلص ..... .....  ػبیش داساییْب
 ..... .....  اسصؽ خبلق پبیبى دٍسُ ..... .....  خوغ داساییْبی غیشخبسی

 ..... .....جمعبذَیُبيارزشخبلص ..... .....جمعداراییُب
 

 هبلی اػت. ، خضء الیٌفه كَستْبی ..............تب  .............هٌذسج دس كفحبت  ...........تب  .........ْبی تَضیحی یبدداؿت
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 پیَػت 
 گسارضگر نمونه واحذ

 صورت تغییرات در وضعیت مالی

 11×9ماه  اسفنذ 92به  برای سال مالی منتهی

 
 

 11×1سال  11×9سال  یادداضت 

 ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  لیونمی ریال  میلیون  

     :درآمذَب

  .....  .....  یبفتِ هحل اػتجبسات تخلیق دسیبفتی اص خضاًِ اص

  .....  .....  هحل دسآهذّبی اختلبكی دسیبفتی اص خضاًِ اص

  .....  .....  ووىْبی ثالػَم دسیبفتی

  .....  .....  دسآهذّبػبیش 

 .....  .....   خوغ

     :َبَسیىٍ

   .....)   .....)  خجشاى خذهت وبسوٌبى

  ).....    .....)  اص وبال ٍ خذهبت اػتفبدُ

  ).....   ).....   ّبی اهَال ٍ داسایی ّضیٌِ

  ).....   ).....   یبساًِ

  ).....   ).....   ّبی ثالػَم ووه

  ).....   ).....   سفبُ اختوبػی

  ).....   ).....   ّب ػبیش ّضیٌِ

 ).....   ).....    خوغ

      :طرفديلت ضذٌاز درآمذَبیضىبسبیی

  .....  .....  ٍ ػَاسم هبلیبت

  .....  .....  اص هبلىیت دٍلت دسآهذ حبكل

  .....  .....  فشٍؽ وبال ٍ خذهبت

  .....  .....  خشاین ٍ خؼبسات

  .....  .....  ػبیش

 .....  .....   خوغ

 ).....   ).....    يجًٌارسبلیبٍخساوٍ

 .....  .....   خبلق تغییش دس ٍضؼیت هبلی

گردشحسبةتغییراتدرارزشخبلص

 ..... .....  اسصؽ خبلق دس اثتذای ػبل

 ..... .....  تؼذیالت ػٌَاتی

 ..... .....  ؿذُ تؼذیل -اسصؽ خبلق دس اثتذای ػبل

 ..... .....  هبلیخبلق تغییش دس ٍضؼیت 

    سبیرتغییراتدرارزشخبلص

 ..... .....  اسصیبثی هبصاد تدذیذ

 ..... .....  تفبٍتْبی تؼؼیش ػولیبت خبسخی

 ..... .....  اسصؽ خبلق دس پبیبى ػبل
 

هبلی اػت. ضء الیٌفه كَستْبی، خ ..............تب  .............هٌذسج دس كفحبت  ...........تب  .........یبدداؿتْبی تَضیحی 





 

 
 


