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 6  شماره  حسابداري استاندارد

  گسارش عملكرد مالي


 و  مطالعه“حسابداري  بر استانداردهاي  اي مقدمه ”  به  استاندارد بايد با توجه  اين

شود.  گرفته بكار

مقدمـٍ

ػٌاصشٍتاسصتشخيهطخصاًؼىاستِتداسياحذّايٍوشدىاستاًذاسدهلضماييّذف.1

ٍاحاذاصػولىاشدهااليهااليصَستْايوٌٌذگاىاستفادُدسنتاتِاستػولىشدهالي

ًماذيٍخشياًْايػولىشدهالياسصياتيخْتوٌذٍهثٌاييووهدٍسُيهعيتداسي

آٍسد. آًْافشاّنتشايآتي

تعاريف

 : است  صيش تىاس سفتِ  هطخص  استاًذاسد تا هؼاًي  دس ايي  ريل  اصطالحات . 2

 : ُيه تخص اص ٍاحذ تجاسي است وِ ٍاگزاس يا تشوٌاس ضذُ يا  ػوليات هتَلف ضذ ِ  ػٌهَاى  ته

  : ضذُ است، ٍ تٌذي طثمًِگْذاسي ضذُ تشاي فشٍش 

 جذاگاًِ اص ػوليات است،تياًگش يه فؼاليت تجاسي يا حَصُ جغشافيايي ػوذُ ٍ    .  الف

لسوتي اص يه تشًاهِ ّواٌّگ تشاي ٍاگزاسي يا تشوٌاسي يه فؼاليت تجاسي يها حهَصُ    . ب

   جغشافيايي ػوذُ ٍ جذاگاًِ اص ػوليات است، ٍ يا

 يه ٍاحذ فشػي است وِ صشفاً تا لصذ فشٍش هجذد خشيذاسي ضذُ است. . ج

 

  :ػوليات هتَلف ضذُ. استثٌاي تِ وليِ ػوليات ٍاحذ تجاسي ػوليات دس حال تذاٍم  

 ههي   سٍيهذادّا يها هؼهاهالتي     هٌطه  نى   وِ  است  تا اّويت  الالهي : استثٌايي  الالم   ِ   تاضهذ وه

ِ   ههي   ٍالغ  ضشوت چاسچَب ػوليات دس حال تذاٍم دس ِ   گهشدد ٍ ته   تصهَيشي   هٌظهَس اساـهه

  اسهتثٌايي   لحاظ ، تِ هجوَع ، دس ًَع  صَست تطاتِ نًْا، هٌفشداً يا دس  جذاگاًِ  ، افطاي هطلَب

 ياتذ. هي  ضشٍست  يا ٍلَع  هاّيت  تَدى

 ضهَد ٍ اص تغييهش دس    هي  هشتَط  لثل  سٌَات  تِ  وِ  است  تا اّويت  تؼذيالتي : سٌَاتي  تؼذيالت

ُ    ، اصهالحات  سٌَاتي  گشدد. تؼذيالت هي  ًاضي  اضتثاُ  يا اصالح  حساتذاسي  سٍيِ   تىهشاس ضهًَذ

 ضَد. ًوي  سا ضاهل  لثل  دس سٌَات  ضذُ  اًجام  تشاٍسدّاي  ٍ تؼذيل  هؼوَل
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 :لحهاظ  اصجضـي اص ػوليات ٍ جشياًْاي ًمذي ٍاحذ تجاسي اسهت وهِ    يه تخص اص ٍاحذ تجاسي 

 ػولياتي ٍ اّذاف گضاسضگشي هالي، تِ ٍضَح اص سايش فؼاليتْاي ٍاحذ تجاسي هتوايض تاضذ.

عملكردمالياجساي

  جاهغ  سَد ٍ صياى  يا صَست  سَد ٍ صياى  تايذ دس صَست  ضذُ  ضٌاسايي  ّاي دسنهذّا ٍ ّضيٌِ  وليِ . 3

ياتهذ   ًوهي   اًؼىاس  دٍسُ  سَد ٍ صياى  دسصَست  ّا تٌْا دس هَاسدي ضَد. دسنهذّا ٍ ّضيٌِ  هٌؼىس

 ضَد. هيهٌظَس   سشهايِ  صاحثاى  حمَق  هستميواً تِ  حساتذاسي  استاًذاسدّاي  هَجة تِ  وِ

ِاساتتااسصيٍيژگيْايداسايٍاحذتداسيهتؼذدفؼاليتْايتخطْاي.4 ،ًظاشبثاات اصوا

دٌّذُتطىيلاخضايخذاگاًِاهشافطايٍايياستهتفاٍتتاّنتيٌيپيصٍلاتليتهخاعشُ

وٌذ.افطايهيابايدخاهغسَدٍصياىٍصَستسَدٍصياىسادسصَستػولىشدهالي

وٌٌاذگاىاستفادُتٍِووهدٍسُيهػولىشدهاليدسنتسْيلاخضاتاّذفاييخذاگاًِ

ِهَسدهيضاى دسگيشيهٌظَستصوينتِهاليصَستْاي خْاتلثالّاايدٍسًُتاايحاتىاتا

هازوَس،اخضايخذاگاًِافطايييگيشد.تٌاتشاهيصَستآتيّايدٍسُتالمًَُتايحاسصياتي

ػولىاشدّاياصخٌثِتؼضياسصياتيتشايداسدوِضشٍستًظشاصهاّيتدسصَستيصشف

تاضذ.حائضاّويتهالي

جامعسًديزيانصًرت

ِ    ، تايذ وهل  اساسي  هالي  صَست  يه  ػٌَاى تِ  جاهغ  سَد ٍ صياى  صَست . 5   ّهاي  دسنههذّا ٍ ّضيٌه

ِ   اًتسهاب   لاتل  سا وِ  دٍسُ  طي  ضذُ  ضٌاسايي ِ   صهاحثاى  ته ِ  اسهت   سهشهاي   اجهضاي   تفىيهه   ، ته

 دّذ.  نًْا ًطاى  دٌّذُ تطىيل

ِخااهغسَدٍصياىٍصَستسَدٍصياىصَستاصتْيِّذف.6 ِ،اسائا دسآهاذّاٍوليا

ساَدٍصيااىصَستذ.توشوضاصليتاضهيهاليدٍسُيهعيضذُضٌاساييّايّضيٌِ

دسصَستّاتٌْادسهَاسدي.دسآهذّاٍّضيٌِاستػولياتيّايتشدسآهذّاٍّضيٌِدٍسُ

حسااتذاسياساتاًذاسدّايهَخاة تِعَسهطخص تِضَدوًِويهٌؼىسسَدٍصياى

گياشيتصاوينخْتوِيهٌظَسضَد.اصآًدايسشهايِصاحثاىحمَقحساب هستميواًتِ

ٍاحاذػولىاشدهااليّايخٌثِاصوليِ،آگاّيهاليصَستْايوٌٌذگاىاستفادُالتصادي

عايضذُضٌاساييّايدسآهذّاٍّضيٌِوليِاستداسد،الصمضشٍستدٍسُعيتداسي
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هماشسهاليگضاسضگشيًظشيهفاّيندسوِگًَِّواىلحاػلشاسگيشد.تذييهَسدهالحظِدٍسُآى

“خااهغسَدٍصياىصَست ”ػٌَاى خذيذتااساسيهاليصَستيهٍاسائاِ،تْيِضذُ

ّايدسآهذّاٍّضيٌِاصتاتتسشهايِصاحثاىحمَقياواّصافضايصتاهيضاىاستالصم

ضَد.دادًُطاىدٍسُهختلف

وٌذ:هيووههاليگضاسضگشياّذافصيشتِعشقتِخاهغَدٍصياىسصَست.7

تااساايشتااآىػولىشدٍهَاسدهاشتثظػولياتيخٌثِتِهشتَطاعالػاتتشوية.الف

.ٍاحذتداسيػولىشدهاليّايخٌثِ

،تاشاياساسيهاليْايدسسايشصَستهٌذسجتااعالػاتّوشاُوِاعالػاتياسائِ.ب

ضَد.هفيذٍالغٍاحذتداسيدسيهگزاسيسشهايِتاصدُاسصياتي

 دّذ:  ًطاى  تشتية  تايذ هَاسد صيش سا تِ  جاهغ  سَد ٍ صياى  صَست . 8

 . سَد ٍ صياى  صَست  طثك  دٍسُ  خالص  سَد يا صياى .  الف

 . تفىيه  تِ  ذُض  ضٌاسايي  ّاي سايش دسنهذّا ٍ ّضيٌِ .   ب

 . سٌَاتي  تؼذيالت .    ج

،ضذُضٌاساييّايدسآهذّاٍّضيٌِوليِدستشگيشًذُخاهغسَدٍصياىصَستاصآًداوِ.9

للناٍلييػٌَاى تِهاليدٍسُخالص،سَدياصياىاستًيافتٍِتحمكيافتِاصتحمك اػن

سَدٍصياىصَستوِاستهؼٌيتذاىياتذ.اييهياًؼىاسخاهغسَدٍصياىصَست دس

دّذٍسايشدسآهاذّاهيًطاىتفصيلساتِخاهغسَدٍصياىصَستاصالالم،يىيدٍسُ

ياتذ.هياًؼىاسخاهغسَدٍصياىدسصَستعَسخذاگاًِ،تِضذُضٌاساييّايٍّضيٌِ

:هَاسدصيشاستضاهلضذُضٌاساييّايٍّضيٌِسايشدسآهذّا.13

ِداساييْاٍتاذّيْايياسصشاصتغييشات ًاضيًيافتِتحمكّايدسآهذّاٍّضيٌِ.الف وا

ًحَهستوشًگْذاسي تِػولياتاًدامتٍِاحذتداسيهٌظَسلادسساختي اساساًتِ

اىاصاحثَقاحمهستميواًتِهشتَطتذاسيحسااستاًذاسدّايهَخة َدٍتِاضهي

ذاسصياتياذيااصتد ًاضيّاياٍّضيٌِادسآهذّلثيل ضَد)اصَسهياهٌظِاسشهاي

هطَْد(.باتتداساييْاي
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ِحسااتذاسياستاًذاسدّايعثكوِّاييدسآهذّاٍّضيٌِ.ب آهاشُاساتٌادلاَاًييتا

اص حاصلالتفاٍتْايهاتِلثيل ضَد)اصهٌظَسهيسشهايِاىصاحثهستميواًدسحمَق

(.ػوَهيهحاسثاتلاًَى136هادُهَضَعاسصيتسؼيشداساييْاٍتذّيْاي

دّاذ.هايساتطاىيلساا خااهغ،سَدياصيااى 8تٌذٍبالفدسسديفْايهَاسدهٌذسج.11

(اضاتثاٍُاصاالححساتذاسيّايتغييشدسسٍيِاًثاضتِتشآباس)هطتولسٌَاتيتؼذيالت

خااهغضاَدتااساَديااصيااىهياضافِآىوسشياِتسا خاهغهَسداصسَدياصياىحسة

آيذ.دستِتخاسيهاليدٍسٍُپاياىلثلدٍسُهاليصَستْايتاسيخدسفاصلِضذُضٌاسايي

ِوليِدستشگيشًذُخاهغسَدٍصياىصَستٌىِايًظشتِ.12 ضٌاسااييّاايدسآهذّاٍّضيٌا

ِتحماكّاايدسآهذّاٍّضيٌِاصخولِدٍسُعيضذُ الاالمتؼاذي،تحماكاساتًيافتا

،ّشگااًُتيدِ ضَد.دسًويسَدٍصياىهدذدآًْادسصَستگضاسشاخيشالزوشهٌدشتِ

گضاسشسسذ،سَدياصياىفشٍشتِداساييايدادضَدياآىداسايييهسصشدساتغييشي

.اساتآىدفتاشيهثلغٍآخشييداساييخذيذياػَايذفشٍشاسصشتفاٍتهؼاد ضذُ

هطَْددسصاَستباتتداسايييهاصتدذيذاسصياتي ًاضيًيافتِدسآهذتحمكهثا تشاي

اصدسآهاذيااتخطايتوامياتذ.تحمكهياًؼىاستدذيذاسصياتيدٍسُخاهغياىسَدٍص

ًِويهحسَبدٍسُ،دسآهذآىتؼذيّايدسدٍسُداساييفشٍشٌّگامهضتَستِ ضَدتلىا

.استضذُضٌاساييتدذيذاسصياتيلثالًتاصهاىوِاستدسآهذيهثيي

  سهٌَاتي   ٍ تؼهذيالت   دٍسُ  خالص  سَد يا صياى  هحذٍد تِ  جاهغ  سَد ٍ صياى  صَست  ياجضا  ّشگاُ . 13

  ريهل   تايهذ دس يادداضهتي    حالتي  ًذاسد. دس چٌيي  ضشٍستي  جاهغ  سَد ٍ صياى  صَست  تاضذ، اساـهِ

 افطا ضَد.  جاهغ  سَد ٍ صياى  صَست  اساـهِ  لضٍم  ، ػذم دٍسُ  سَد ٍ صياى  صَست

ًٍيضتؼذيالتسَدٍصياىدسصَستهٌذسجدٍسُخالصدسهَاسدهزوَسسَدياصياى.14

هاَسدوال دسوافيتَأهاًاعالػات(اًثاضتِسَد)صياىحسابدسگشدشهٌذسجسٌَاتي

ِدٍسُعيضذُضٌاساييّايدسآهذّاٍّضيٌِ ِحاالتيدّاذ.دسنٌاييهاياسائا اسائاا
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ساَداخضاياصآًداوِ ”: وٌذهيصيشوفايتضشح تِسَدٍصياىصَستريلاضتييادد

سَدٍصيااى،صَستاستسٌَاتيٍتؼذيالت(دٍسُسَد)صياىهحذٍدتِخاهغٍصياى

.“استًطذُاسائِخاهغ

سًديزيانصًرت

التصااديگيشيْاايتصاوينخْتسَدٍصياىَستدسصضذُاسائِاعالػاتايٌىِتشاي.15

ذعثكسَدٍصياىصَستضَد،تايذاخضايهفيذٍالغ 1اسُاضوااساتاًذاسدحسااتذاسي58ٌت

ِضَد.اسائِدادًُطاى هالي  صَستْاي  اساـِ  ًحَُػٌَاى تا ًٍتاايحاساتثٌاييالاالمخذاگاًا

ِاعالػااتتشهفياذتَدىوِاستهَاسديًيضاصخولِضذُهتَلفػولياتتِهشتَط اسائا

افضايذ.هيضذُ

استثىايياقالم

  للهن  ّهش  . هثله  هٌظَس ضَدػوليات دس حال تذاٍم  سَد يا صياى  تايذ دس هحاسثِ  استثٌايي  الالم . 16

ِ طَس  ( تايذ تِ هجوَع ، دس ًَع  تطاتِ  يا دس صَست )هٌفشداً  استثٌايي   ٍ تشجيحهاً دس ههتي    جذاگاًه

  اًؼىهاس   اص ايٌىِ گشدد . اػن  هٌؼىس  هشتَط  دسنهذ يا ّضيٌِ  سشفصل  تحت  سَد ٍ صياى  صَست

تايهذ    الهالم   گيشد، ايهي   صَست  تَضيحي  يا دس يادداضتْاي  سَد ٍ صياى  صَست  دس هتي  الالم  ايي

ههَسد   دس  هٌاسهثي   گشدد . ضهشح   تصشيح  گًَِ اييتاضذ ٍ   تطخيص  لاتل  استثٌايي  الالم  ػٌَاى تِ

 . است  ضشٍسي  الالم  ايي  هاّيت  دسن  جْت  استثٌايي  اص الالم يه ّش

تااّويتتاَدى،اساتثٌاييتلمايضاَدػثااستصَست دسًوًَِالالهيوِهوىياست.17

:اص است

ايًاضياصتاليايعثيؼيالف.  ،صياًْ

،ٍاحذتداسيفؼا دستخطْايضاغلواسوٌاىخوؼيستِداخشاجّايّضيٌِ.ب

،تدذيذساصهاىّايّضيٌِ.ج

،اصفشايٌذاستْالنًاهطَْدخاسجداساييْايتشدىّضيٌِتِ.د

،خاسيهمشساتضْشّا،عثكاصهحذٍدُخاسجتِهضاحنصٌايغاًتما صياى. ّ
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،پشداختيتالػَضٍووىْايدسيافتياييشسشهايِغتالػَضووىْاي.ٍ

،تلٌذهذتگزاسيْايهطَْدٍسشهايِباتتداساييْايفشٍشسَدياصياى.ص

هَخاَدياسصشٍواّصالَصَ هطىَنهغالثاتتِهشتَطغيشهؼوَ ّايّضيٌِ.ح

واال، ٍ هَاد

،تلٌذهذتاصپيواًْاي ًاضيايصياًْتشايغيشهؼوَ ّايرخيشُ.ط

،تيوِاصضشوتْايخساستادػايٍفصلاصحل هاصادًاضيٍخَُ.ي

اًتظاس (هَسد)ػوليهؼوَ ظشفيتتِدستياتياصػذم ًاضيًطذُخزبّايّضيٌِ.ن

،ٍغيشػاديٍضايؼات

.ضشوتياػليِلِتشدػاٍيٍفصلاصحل ًاضيسَدياصياى. 

.حزفضذُاست.18-33

حسابداريتغييردربرايردَاي

ِ    اي دٍسُ  خالص  سَد يا صياى  تايذ دس تؼييي  حساتذاسي  نثاس تغييش دس تشاٍسدّاي . 31   هٌظَس ضهَد وه

ثهش  ًيهض ا   تؼهذي   ّاي تغييش هضتَس تش دٍسُ  چٌاًچِ  است  . تذيْي است  گشفتِ  ، تغييش صَست دس نى

 هٌظَس ضَد.  تؼذي  ّاي دٍسُ  خالص  سَد يا صياى  تايذ دس تؼييي  تغييشي  گزاسد، نثاس چٌيي

ٍتدذيذًظشدسحساتذاسيتشاٍسدّاي،اًدامالتصاديهَخَددسهحيظاتْاهاتتِتاتَخِ.32

ٍتشاٍسدآتيذادّايسٍيتيٌي.پيصًاپزيشاستاختٌاباهشيهاليصَستْايتْيِآًْاتشاي

سٍياذادّايٍلَعٌّگامتشاٍسدّاتٍِتدذيذًظشدساييلضاٍتاػوا آًْاهستلضمابشات

تغييشدستشاٍسد،اصآًداوِ.استاضافياعالػاتتِتيطتشيادستياتيتدشتِخذيذ،حصَ 

آىتِلثلسالْايًثايذتاتدذيذًظشدساسلاماستتاصُخذيذياتحَالتاعالػاتحاصل

ًِسثتوِساليسَدٍصياىتايذدسصَستالالمداد.اييتأبيشلْمشايي آًْااضاٌاختتا

،حاا  ػايي ضاَد.دستطشيحتَدىاّويت تادسصَستٍآباسآىگيشدهٌؼىسهيصَست

تساياساستهوىيٍتغييشدستشاٍسدحساتذاسيحساتذاسيتغييشدسسٍيِتييتطخيصگاُ
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تلمايتغييشدستشاٍسدحساتذاسيػٌَاى ،تغييشهَسدًظشتايذتِحالتيتاضذ.دسنٌييهطىل

افطاضَد.هٌاسثيگًٍَِتِ

دٍسُتاضذياايٌىِتأبيشداضتِخاسيتٌْاتشدٍسُاستهوىيدستشاٍسدحساتذاسيتغييش.33

ّضيٌِتغييشدستشاٍسدهثلغهثا تأبيشلشاسدّذ.تشايساتَأهاًتحتآتيّايٍدٍسُخاسي

گازاسد،تاأبيشهايخاسيضَدٍتٌْاتشدٍسُهيفَساًضٌاساييالَصَ هطىَنهغالثات

اص ٍّشياهخااسيدٍسُاستْالنتشّضيٌِداسايييهتغييشدسػوشهفيذتشاٍسديليىي

دسخااسيتاادٍسُتأبيشداسد.ابشتغييشهشتثظاصػوشهفيذداساييتاليواًذُآتيّايدٍسُ

ِػٌَاى تِدٍحالت ّش ،آتايّاايٍاباشتغيياشدسدٍسُخااسيدٍسُدسآهاذيااّضيٌا

ضَد.هيّاضٌاساييدٍسٍُخَد،دسّواىصَست دس

  سَد ٍ صياى  دس صَست لثالً  وِ  سشفصلْايي  ّواى  تايذ تحت  حساتذاسي  نثاس تغييش دس تشاٍسدّاي . 34

 ضَد.  تٌذي طثمِ  يافت هي  اًؼىاس

حسااتذاسيتشآٍسدابشتغييشدس،هختلفّايدٍسُهاليصَستْايتَدىهمايسِلاتلتشاي.35

ػٌاَاى،تحاتاساتهٌظَسضذُػولياتدسحا تذاٍمسَدياصياىلثالًدسهحاسثِوِ

گشدد.هيهٌؼىسدسآهذٍّضيٌِللنّواى

 يا اًتظهاس   است  جاسي  دس دٍسُ  اّويتي اثش تا  داساي  وِ  تغييش دس تشاٍسد حساتذاسي  ٍ هثل   هاّيت . 36

  هثله    تؼييي  وِ  تاضذ، تايذ افطا گشدد. دس صَستي  تؼذ داضتِ  ّاي دس دٍسُ  اّويتي سٍد اثش تا هي

 افطا ضَد.  تَضيحي  تايذ دس يادداضتْاي  ًثاضذ، هَضَع  تغييش ػولي

سىًاتيتعديالت

(اًثاضتِسَد)صياىهاًذُدستؼذيلوِلثلسٌَاتتِهشتَطالالميؼٌيسٌَاتيتؼذيالت.37

“حسااتذاسيتغييشدسسٍيِ ”اصضَدوِهحذٍدهيالالهيگشدد،تِهٌظَسهيدٍسُاتتذاي

گشدد.ًاضي“اضتثاُاصالح ”ٍ

  دس صهَستْاي   دٍسُ  اتتهذاي   ( اًثاضتِ سَد )صياى  هاًذُ  اصالح  تايذ اص طشيك  سٌَاتي  اثش تؼذيالت . 38

اههش    ايي  هجذد ضَد، هگش نًىِ  ًيض تايذ اساـِ  هالي  صَستْاي  اي همايسِ  گشدد. الالم  هٌؼىس  هالي

  هيهضاى   افطا ضَد. ّوچٌيي  تَضيحي  تايذ دس يادداضتْاي  هَضَع  ضشايطي  ًثاضذ. دس چٌيي  ػولي
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ِ    تهَجيْي   ٍ داليهل   سٌَاتي  تؼذيالت  دٌّذُ تطىيل  الالم  ٍ هاّيت ٍ   ذاسيحسهات   تغييهش دس سٍيه

  اساـِ  ًثَدى  )يا ػولي  است  هجذد ضذُ  اساـِ  هالي  صَستْاي  اي همايسِ  الالم  اهش وِ  ايي  ّوچٌيي

 افطا گشدد.  تَضيحي  هجذد( تايذ دس يادداضتْاي

حسابداريتغييردررييٍ

ايايتًِيلايتاضذ.تشهيآىتَدىهمايسِلاتلهاليصَستْايويفياصخصَصياتيىي.39

دٍسًٍُياضاصياههااليدٍسُ ّشعيحساتذاسيػولدسًحَُسٍيِ،بثاتخصَصيت

ِاستتؼذضشٍسيهاليدٍسُتِهالي تغيياشيحسااتذاسيّااي.اصايٌشٍ،ًثايذدسسٍيا

ِسخحاىػلتتِگيشدهگشايٌىِصَست ِسٍيا ِ ،اصپيطاييخذياذتاشسٍيا ًظاشاسائاا

ِلاتلحساتذاسي،تغييشدسسٍيٍِاحذتداسيهاليتشصَستْايهغلَب تاضاذيااتَخيا

اصضَد.يىايخذيذ،الضاهيحساتذاسييااستاًذاسدّايآهشُلَاًييهَخة تغييشتِايٌىِ

دٍيانٌذتييگضيٌصتغييش،حاصلاييوِاستاييحساتذاسيتغييشدسسٍيِهطخصات

ٍتااهؼااهالتًظاشهاّيات اصوِياسٍيذادّاييهؼاهلِ.نٌاًچِاستحساتذاسيسٍش

سٍشخذياذيااتؼاذيلسٍشاتخاريه،لضٍماستهتفاٍتسٍضٌي تِلثليسٍيذادّاي

ضَد.ًويهحسَبحساتذاسيتغييشسٍيِسٍشاتخارياتؼذيلوٌذ،اييهَخَدساايداب

،تشهثٌاايخااسيساا تِهشتَطگيشد،اسلامصَستتغييشيحساتذاسيدسسٍيِنٌاًچِ.43

ِسٍيًِيضتشهثٌايلثلسٌَاتايهمايسٍِاسلامخذيذهٌؼىسسٍيِ هداذدخذياذاسائاا

ِ ّيچايٌىِخْت،تِلثلسٌَاتتِهشتَطاًثاضتِ،تؼذيالتحالتدساييضَد.هي گًَا

خاسيسا سَدياصياى،ًثايذدستؼييياستًذاضتِخاسيػولىشدسا تاًتايحاستثاعي

حسااب تِلثلسالْايهدذداسلاماسائاِهضتَستايذاصعشيكضَد.تؼذيالتدادُدخالت

خَاّذتؼذيلتشتيةًيضتذييدٍسُتذايات(اًثاضتِسَد)صياى،هاًذُضَد،دسًتيدِگشفتِ

حصاَ ،خْاتٍػولىشدهااليهاليٍضؼيتسالِنٌذييخالصِتْيِضذ.دسصَست

ضاَد،اسلاامهيدادًُطاىيىٌَاختتشهثٌايلثلسٌَاتتِهشتَطاسلاماصايٌىِاعويٌاى

ِ،اسلاامًثاَدىػولايدليلتِهدذدخَاّذضذ.اگشَسهؼوَالًاسائاِاهضت ّاايخالصا

افطااهدذدًطَد،هَضاَع،اسائاِحساتذاسيتغييشدسسٍيِاًؼىاس،خْتسالِنٌذيي
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ضاذُهَسدتدذيذًظاشٍالاغساوِهدذد،سالْايياسائاِدسصَستگشدد.ّوچٌييهي

،ّوچٌييحساتذاسيّايتغييشدسسٍيِاص ًاضياًثاضتِوشد.تؼذيالت،تايذهطخصاست

تؼاذيالتضَدتااباشايايهيهٌؼىسخاهغسَدٍصياىدسصَستللنآخشييػٌَاى تِ

گشدد.هطخصوٌٌذگاىاستفادُتشاي

اشتباٌاصالح

هااليياانٌاذدٍسُيههاليصَستْايتِهشتَطاضتثاّاتيخاسيدسدٍسُاستهوىي.41

اصهَاسدصيشتاضذ: ،ًاضيتَاًذاصخولِهياضتثاّاتگشدد.اييوطفگزضتِ

،سياضياضتثاّات.الف

،حساتذاسيّايسٍيِدستىاسگيشياضتثاُ.ب

،هاليصَستْايتْيِهَخَددسصهاىٍالؼيتْايگشفتيياًاديذُتؼثيشًادسست.ج

،ٍاستاًذاسدحساتذاسيسٍيِيهتِاستاًذاسدحساتذاسي غيشسٍيِتغييشاصيه.د

.هَاسدتملة.ّ

خاسيدٍسُخالصًثاضذ،دسسَدياصياىاّويت تاوِدسصَستياضتثاّاتايياصالح

گشدد.هٌظَسهي

اضاتثاّاتضاهللثليانٌذدٍسُيهضذُ هٌتطشهاليصَستْاياستهوىيدسهَاسدي.42

هااليصاَستْاياتىايلاتليتًتيدِ ٍدسساهخذٍشتصَيشهغلَبتاضذوِاّويتي تا

دسساَدٍآىهٌظاَسواشدىًثايذاصعشيكاضتثاّاتينٌييدّذ.اصالحهضتَسساواّص

(لثل)ّايسا هاليَستْايصهدذداسلامتايذتااسائاِگيشد،تلىِاًدامخاسيسا صياى

تشتياةًيضتذيي(اًثاضتِسَد)صياىافتتاحيِ،هاًذُ.دسًتيدِيافتدستهٌظَسينٌيي تِ

آخاشييػٌَاى تِّوچٌيياضتثاّاتاصاصالح ًاضيسٌَاتيخَاّذضذ.تؼذيالتتؼذيل

ضَد.هيهٌؼىسخاهغسَدٍصياىدسصَستللن
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دساضافياعالػاتتاوسةوِاستّايياصتخوييهاّيتاًػثاستحساتذاسيتشاٍسدّاي.43

ِساتايذاصاياياضتثاُاصالحتغييشياتذ.تٌاتشايياستتؼذهوىيّايدٍسُ تغيياشاتگًَا

پيطااهذياهپياهاذضاذىاصهطاخصپسساوِ،سَدياصياًيهطاتِگًَِتويضداد.تِ

تاَاىًواياساتهيسشًثاَدُلثالًآىگيشدٍتشاٍسددليكلشاسهيهَسدضٌاختاحتوالي

للوذادوشد.اّويت تااضتثاُػٌَاى تِ

سرمايٍصاحبانحقًقتغييرات

  دس گهشدش   يهشات تغي  اص ايهي   وٌذ. تخطي  سا هٌؼىس  سشهايِ  صاحثاى  حمَق  تايذ تغييشات  هالي  صَستْاي . 44

ثاضتِ  سَد ٍ صياى  حساب ؼىاس  دٍسُ  سَد ٍ صياى  صَست  دس ريل هستميواً  ًا   ياتذ. سهايش تغييهشات   هي  ًا

ذٍختِ  حساب  گشدش  اصجولِ ذٍختِ  ، حساب لاًًَي  ًا ِ   الالهي  تِ  هشتَط  ٍ حساتْاي  اختياسي  ًا   طثهك   وه

ٍ ّوچٌيي هٌظَس هي  سشهايِ  صاحثاى  حمَق  ِت هستميواً  حساتذاسي  استاًذاسدّاي اص  ًاضي  تغييشات  گشدد 

 افطا ضَد.  هشتَط  تَضيحي  يادداضتْاي تايذ دس  سشهايِ  يا واّص  افضايص

دسهٌذسجاعالػاتيالالمتشييهْندسصهشٍُساختاسآىسشهايِصاحثاىحمَقتغييشات.45

ِهٌؼىسهطخصايگًَِايذتٍِاصايٌشٍتاستهاليصَستْاي ايايهَخاة ضَد.تا

اًؼىااسهااليصياشدسصاَستْايضاشحتِسشهايِصاحثاىحمَقاستاًذاسدتغييشات

ياتذ:هي

ِساَد)صيااىدسحسابهٌذسجاعالػاتاّويتتِتاتَخِ.الف اياي،گاشدش(اًثاضات

،تؼاذيالتدٍسُاتتاذاي(اًثاضتِسَد)صياى،(دٍسُاصسَد)صياى،هتطىلحساب

)هدوَػاًسشهايِصاحثاىحمَقاصسايشسشفصلْاياًتماليهثلغ،ٍّشگًَِسٌَاتي

ِاًتمالي،هثالغپيطٌْادي(،سَدسْامتمسينسَدلاتل ِتا ٍلااًًَيّااياًذٍختا

اًؼىاسدٍسُسَدٍصياىصَستصيشسَد(،تالفاصلِ)هدوَػاًتخصيصاختياسي

ياتذ.هي

سَداصهحليافتِتخصيصاختياسيّايٍاًذٍختِلاًًَياًذٍختِحسابگشدش.ب

ِالالهيتِهشتَطحساتْايگشدشٍّوچٌييتمسينلاتل اساتاًذاسدّايعثاكوا



 6  شماره  حسابداري استاندارد

  گسارش عملكرد مالي
 

 315 

هااصادلثيل ضَد)اصهٌظَسهيِسشهايصاحثاىحمَق،هستميواًتِهشتَطحساتذاسي

گشدد.افطاهيتَضيحي(دسيادداضتْايتدذيذاسصياتي

تَضايحيدسيادداضاتْايسْامٍصشفسشهايِحسابلثيل اصسايشالالمگشدش.ج

گشدد.افطاهي

ِتاهاّيتالالهيٍخَدداسدوِهَاسدخاصي.46 ِدسآهذيااّضيٌا دساًؼىااسللاتاساوا

ِحساب تايذهستميواًتِآهشُلَاًييعثكاستدٍسُسَدٍصياىحساب هٌظاَساًذٍختا

اص سَدحاصلداسدوِهمشسهيدٍلتياصضشوتْايتشخيلاًًَي،اساسٌاهِهثا وشد.تشاي

تمساينلاتل غيشّايِياسايشاًذٍختايسشهايِاًذٍختِحساب تِباتتداساييْايفشٍش

،ػولىاشدهااليدسصاَستْايالاالمًَعاييوليِابشاتهٌظَساًؼىاس هٌظَسگشدد.تِ

ضَد.هٌؼىسخاهغسَدٍصياىتايذدسصَستهشتَطدسآهذياّضيٌِ

اجراتاريخ

 ٍ تؼهذ اص  1/1/1380  نًْا اص تهاسي    هالي  دٍسُ  وِ  هالي  صَستْاي  هَسد وليِ استاًذاسد دس  ايي  الضاهات . 47

 . االجشاست ضَد، الصم هي  ضشٍع  نى

حسابداريالملليبيهبااستاوداردَايمطابقت

تااػٌَاى8ضاواسُحسااتذاسيالوللياستاًذاسد،هفاداستاًذاسدتيياييالضاهاتتااخشاي.48

ًياضسػاياتحسهاتذاسي   ّاي دس سٍيِ  ٍ تغييشات  ّويتا تا  ، اضتثاّات دٍسُ  خالص  سَد يا صياى

 ضَد.هي
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  پيوست

  عملكرد مالي  از اجساي  اي نمونه
 

دساستاًذاسدحساتذاسيهٌذسجالضاهاتاخشايتاًحَُهٌظَسآضٌايي تِپيَستايي

حساتذاسياصاستاًذاسدٍتخطياستضذُتْيِػولىشدهالياخضاياًؼىاستشاي

ضَد.ًويتلمي

 



 6 شماره  حسابداري استاندارد
  مالي عملكرد  گسارش

)ادامٍ(ايازاجسايعملكردماليومًوٍ:پيًست

 311 

ومًوٍشركت
سًديزيانصًرت

31 × 9اسفىدما92ٌبٍمىتُيماليسالبراي
 

 




 ضذُ( اساـِ تجذيذ)   

9×313×31
ميليًنريالريال ميليًنريال ميليًن

14362فشٍشخالص

(43)(63)فشٍشضذُ توام تْاي

8322سَدًاخالص

(5)(15)ّايفشٍش،اداسيٍػوَهيضيٌِّ

(6)18ّايػولياتيخالصسايشدسآهذّاٍّضيٌِ

3(11)

8311سَدػولياتي

(2)(13)ّايهاليّضيٌِ

(1)(33)ّايغيشػولياتيخالصسايشدسآهذّاٍّضيٌِ

438هالياتاص لثلتذاٍمحا  دسسَدػوليات

(2)(13)ذدسآه تشهاليات

336تذاٍمحا  دسسَدخالصػوليات

63(1)هالياتاص لثلضذُ هتَلفسَدػوليات

(2)(2)ابشهالياتي

41

377سَدخالص

ضَد.دًياصدسيادداضتْايتَضيحياسائِهيهَس(خضئيات1)



 6 شماره  حسابداري استاندارد
  مالي عملكرد  گسارش

)ادامٍ(ايازاجسايعملكردماليومًوٍ:پيًست

 

ومًوٍشركت
جامعسًديزيانصًرت

31 × 9اسفىدما92ٌبٍيمىتُماليسالبراي
 

(شدٌ )تجديدارائٍ  
 9×31 3×31

 ريالميليًن ريالميليًن 

 7 37 سا سَدخالص

 6 4 باتتداساييْاياصتدذيذاسصياتي ًاضيًيافتِهاصادتحمك

 7 (3) تلٌذهذتگزاسيسشهايًِيافتِ(تحمكسَد)صياى

 23 38 هاليسا سَدخاهغ

 (11) (13) سٌَاتيضَد:تؼذيالتوسشهي

9 28 لثليگضاسضگشياصتاسيخضذُضٌاساييسَدخاهغ




