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 32  شماره  استاندارد حسابداري

  خاص  مشاركتهاي  حسابداري

ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.بكارگرفته

 ماربزد  دامىٍ

ٍ داساييْا، تذّيْا، دسآهذّا   اسائِ  ًحَُ  ضاهل  خاظ  هطاسوتْاي  حساتذاسي  استاًذاسد تايذ تشاي  ايي . 1

ِ   خااظ   اص ضاشواي   ياه  ّاش   هااي    دس غَستْاي  خاظ  هطاسوت  ّاي ٌِّضي ،  گازاساى  ٍ ساشهاي

 ، تىاس سٍد. خاظ  هطاسوت  ًظش اص ًَع غشف

  تعاریف

 :  است  صيش تىاس سفتِ  هطخع  استاًذاسد تا هؼاً   دس ايي  ريل  اغطالحات . 2

 لاشاسدادي   اص تَافم   است  ػثاست : خاظ  هطاسوت   ِ ِ   وا ،  دٍ ياا نٌاذ فاشف     آى  هَجاة  تا

 گيشًذ. ه   ػْذُ  سا تِ  هطتشن  وٌتشل  تحت  التػادي  فؼاييت  يه

 : التػاادي   فؼاييات   ياه   ٍ ػولياات    هااي    سياستْاي  ّذايت  اص تَاًاي   است  ػثاست وٌتشل  

 .  هٌافغ  هٌظَس وسة تِ

  ياه تَافاك لاشاسدادي    وٌتشل هطتشن: هطاسوت دس وٌتشل يه فؼاييت التػادي تِ هَجة

گيشيْاي هاي  ٍ ػوليات  ساّثاشدي هشتاَب تاِ آى     است ٍ تٌْا ٌّگاه  ٍجَد داسد وِ تػوين

 .فؼاييت، هستلضم اتفاق آساي اضخاظ داساي وٌتشل هطتشن )ضشواي خاظ( تاضذ

 سياستْاي  تِ  هشتَب  گيشيْاي دس تػوين  هطاسوت  اص تَاًاي   است  ػثاست هالحظِ :  ًفَر لاتل  

 سياستْا .  آى  هطتشن  يا وٌتشل  دس حذ وٌتشل  ًِ  ٍي   التػادي  فؼاييت  يه  ٍ ػوليات   هاي 

 داسد .  هطتشن  وٌتشل  تش آى  وِ  است  خاظ  هطاسوت  اص فشفْاي  يى  :  خاظ  ضشيه 

 ِاسات   خاظ  هطاسوت  اص فشفْاي  يى   خاظ  دس هطاسوت گزاس : سشهاي   ِ   وٌتاشل   تاش آى   وا

  .ًذاسد  هطتشن

 يا ثثات   ضذُ اص ثثت  ، اػن يا لشاسدادي  لاًًَ   اص تطىل   است  ػثاست :  ٍاحذ تجاسي  ُ ، ياا   ًطاذ

  خاظ  اّذاف  تِ  دستيات   خَد تشاي  اص جاًة سا  التػادي  فؼاييت  يه  وِ  يا تطىل   ضخع ّش

 وٌذ . ه   اداسُ

 دس ٍاحاذ    خااظ   ضشيه  سْن  آى  تشاساس  وِ  است  حساتذاسي  سٍش  يه :  ٍيژُ  اسصش  سٍش

 تغيياش   تاتات   اص آى  ضَد ٍ پا   ه   ثثت  ضذُ توام  تْاي  اتتذا تِ  هطتشن  وٌتشل  تحت  تجاسي

  گاشدد. ساْن   ها    تؼاذيل   هطاتشن   وٌتشل  تحت  ٍاحذ تجاسي  داساييْاي  اص خايع  ٍي  دسسْن
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  ساَد ٍ صيااى    دس غاَست   هطاتشن   وٌتاشل   تتح  ػولىشد ٍاحذ تجاسي  اص ًتايج  خاظ  ضشيه

 ضَد. ه   هٌؼى 

 وِ  است  ٍيژُ  اسصش  سٍش  ًَػ  :  ًاخايع  ٍيژُ  اسصش  سٍش   ِ   ضاشيه   ساْن   آى  هَجاة  تا

ُ  تطاىيل   وِ  خاظ  هطاسوت  تذّيْاي  داساييْا ٍ هجوَع  هجوَع  تفىيه  تِ  خاظ   هثلا    دٌّاذ

  خاظ  هطاسوت  ػوليات   اص دسآهذّاي  ٍي  ٍ سْن  شاصًاهِدس ت  است  ٍي  گزاسي سشهايِ  خايع

 ضَد . ه   هٌؼى   سَد ٍ صياى  دس غَست

خبصاصششمبييل .ّشاستهٌبفغثِدستيبثيثشاياي،ساثغِ،ّوبًٌذمٌتشلهشتشكمٌتشل.3

ِساًسبجتهشتشكخَد،مٌتشلهٌبفغثِدستيبثيثشاي مٌبذ.هبياػوببلشبتشكههٌببفغثب

ٍػوليببتيهببليدسسيبسبتْبيفؼببليداسدثبيذًقشسْندسمٌتشلمِخبصششيل ّش

هبذيشيت،هبًغششطايي،ايفبمٌذ.الجتِمليساّجشدّبيدسسغحمن،دستخبصهشبسمت

ِهششٍطاصششمبًيستينيتَسظخبصهشبسمت ٍػوليببتيهببلييسيبسبتْبثشايٌنب

ثتَاًٌذاصاخشايخبصشَدٍششمبيتؼيييخبصششمبيمليِثبهَافقتهشبسمتاطلي

ِاستهَاسدهونيشًَذ.دسثؼضيهغوئييبدشذُسيبستْبي ِسبشهبي ِگبزاس،ثببتَخب ثب

  تلفيم   هاي   غَستْايػٌَاى ثب18شوبسُدساستبًذاسدحسبثذاسيفشػيٍاحذتدبسيتؼشيف

آسا(امثشيتثَدى داساثذليلهثبل)ثشايفشػ   تجاسي  دس ٍاحذّاي  گزاسي سشهايِ  ٍ حساتذاسي

ديگبشثبسبْبهذاساىقشاسداديتَافقثشاسبسشَد،اهبدسػولشٌبختِاطليٍاحذتدبسي

ًِوبيتلفيبقفشػيتدبسي،ٍاحذهَاسديثبشذ.دسچٌييمشدُساتقسينمٌتشل شبَدثلنب

گشدد.هيهحسَةخبصهشبسمتػٌَاى استبًذاسدثِاييثشاسبس

   خاص  مشارمت  اوًاع

فشاگيبشآىًَعاستبًذاسد،سِداسد.دساييثسيبسهتفبٍتي،سبختبسّبيخبصهشبسمتْبي.4

تدببسيٍٍاحبذّبيهشتشكمٌتشلحتت،داساييْبيهشتشكمٌتشلتحتػوليبتشبهل

ثبشبٌذ.هبيخببصهشبسمتتؼشيفهشوَلمِاستشذُ،هشخضهشتشكمٌتشلتحت

:صيشاستششح ثِخبصهشبسمتْبيهشتشكٍيژگيْبي

هشتجغٌذ،ٍثبّنقشاسداديتَافقيلهَخت ثِخبصدٍيبچٌذششيلالف.
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مٌذ.ساثشقشاسهيهشتشك،مٌتشلقشاسداديتَافقايي.ة

   قزاردادی  تًافق

ِتدبسيدسٍاحذّبيگزاسيسااصسشهبيِخبص،هشبسمتقشاسداديٍخَدتَافق.5 ٍاثسبت

ِ،هتوببيضهبياسبتهالحظًِفَرقبثلگزاسداسايسشهبيِدسآىمِ اسبتبًذاسدمٌبذ)ثب

ِ   تجاسي  دس ٍاحذّاي  گزاسي سشهايِ  حساتذاسيػٌَاى ثب22شوبسُحسبثذاسي هشاخؼٍِاتسات

،هشبتشكايدببدمٌتبشلثشايقشاسداديفبقذتَافقاستبًذاسد،فؼبليتْبيًظشايي شَد(.اص

شَد.ًويهحسَةخبصهشبسمت

شبشمبيثبيياسداديقبشهَخت ثِهثبل،ثشايساُچٌذييثِاستهونيقشاسداديتَافق.6

تَافقهَاسد،اييگيشد.دسثؼضيطَستآًبىثييهزامشاتطَستدلسِهَخت يبثِخبص

ًظشطشفقشاسداديشَد.تَافقهيدسجخبصهشبسمتّبيًبهِيبسبيشآيييدساسبسٌبهِ

:صيشاستهَضَػبتٍشبهل،هؼوَالًهنتَةاصشنل

،خبصهشبسمتگضاسشگشيٍالضاهبت،هذتفؼبليتًَع.الف

ِمٌٌبذُاداسُيبسبيشاسمبىهذيشُ ّيأتاػضبياًتظبة.ة ٍخببصهشببسمتهشببث

،خبصششمبيسأي حق

،ٍخبصششمبيّبيآٍسدُ.ج

.خبصهشبسمتّبيبًتبيح،دسآهذّب،ّضيٌِاصهحظَلخبصششمبيسْن.د


اعويٌببىالضاهيمٌذ.چٌييساثشقشاسهيخبصثشهشبسمتهشتشك،مٌتشلقشاسداديتَافق.7

ساهشثبَطفؼبليبتتٌْبيي ثِمًِيستدسهَقؼيتيخبصاصششمبييلّيچدّذمِهي

هشببسمتبسبياساّبذافتبأهييثِهشثَط،تظويوبتتَافقاييهَخت مٌذ.ثِمٌتشل

ِتظبويوبتيٍّوچٌبيياستخبصششمبيتوبمهَافقتهستلضممِخبص هسبتلضممب

شَد.هيهشخضاستخبصاصششمبيهؼيٌيامثشيتهَافقت

يبهذيشهشببسمتهدشيػٌَاى ثِخبصاصششمبيينياستهونيقشاسداديدستَافق.8

سيبستْبيثِثبتَخِمٌذثلنًِويسامٌتشلخبص،هشبسمتيشَد.هدشهشخضخبص
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ِخببصششمبيهَسدهَافقتقشاسداديتَافقثشاسبسمٍِػوليبتيهبلي ٍقبشاسگشفتب

ّبذايتتبَاىتٌْبيي ثِپشداصد.اگشهدشي،ثنبسهياستشذُهحَلهدشيثِآىاخشاي

فؼببليتي،چٌييطَستثبشذ،دساييساداشتِاقتظبديفؼبليتوليبتيٍػهبليسيبستْبي

،هحسبَةهدبشيفشػبيٍاحبذتدببسيػٌبَاى ثِشَدثلنًِويتلقيخبصهشبسمت

گشدد.هي

  مشتزك  مىتزل  تحت  عمليات

شبشمبيٌببثغاصداساييْببٍسببيشهاستفبدُهستلضمخبصاصهشبسمتْبيثؼضيػوليبت.9

،خببصاصشبشمبييبل ،ّبشٍاحبذتدببسيايدبديلخبي ،ثِ.دسٍاقغاستخبص

خبَدساّبٍثبذّيْبيثشد،ّضيٌِخَدساثنبسهيهشَْدٍسبيشاهنبًبتثبثتداساييْبي

ونيهخبصهشبسمتمٌذ.فؼبليتْبيهيخَدساثبتؼْذخَدتأهييهبليًٍيبصّبيتحول

پزيشد.هؼوبَالًاًدبمآىمبسمٌبىٍسيلِ ٍثِخبصششيلهشبثِدسمٌبسفؼبليتْبياست

ِهشبتشكهحظبَل،دسآهذفبشٍ خبصهشبسمتًبهِهَافقتهَخت ثِ ّببيٍّضيٌب

شَد.هيتسْينخبصششمبيثييهشتشك

ٍهْبستْببي،هٌببثغ،ػوليببتخبصيل،دٍيبچٌذششهشتشكمٌتشلتحتدسػوليبت.12

مٌٌذ.هيتشميت،ثبّنخبصهحظَليهشتشكٍتَصيغهٌظَستَليذ،ثبصاسيبثي خَدساثِ

ششيل پزيشد.ّشهياًدبمخبصاصششمبييل ّشٍسيلِ فشايٌذتَليذثِهختلفثخشْبي

ِهبيسادسيبفتآهذهحظَلاصدسمٌذٍسْويهيخَدساتحولهخبسجخبص مٌبذمب

.استشذُتؼيييقشاسداديتَافقهَخت ثِ

صياش سا دس    ، الاالم  هطاتشن   وٌتاشل   تحات   خَد دس ػولياات   تا سْن  تايذ دس ساتطِ  خاظ  ضشيه . 11

 وٌذ:   خَد ضٌاساي   تلفيم   هاي   دس غَستْاي  ًتيجِ ٍ دس  جذاگاًِ  هاي   غَستْاي

 ، ٍ ٍي  تَسط  ضذُ تحول  خَد ٍ تذّيْاي  وٌتشل  تحت  داساييْاي .  ايف

اص   حاغال   واال ياا خاذهات    اص دسآهذ فشٍش  ٍي  خَد ٍ سْن  تَسط  ضذُ تحول  ّاي ّضيٌِ . ب

 . خاظ  هطاسوت
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ِهببليّبدسطَستْبيداساييْب،ثذّيْب،دسآهذّبٍّضيٌِاصآًدبمِ.12 اص يبل ّبشخذاگبًب

ِشبَد،ٌّگببمهيآًْبشٌبسبييتلفيقيهبليدسطَستْبيًتيدِ ٍدسخبصششمبي تْيب

ديگبشيتلفيقبيضبَاثظيبباػوببلتؼبذيل،اًدبمخبصششيلتلفيقيهبليطَستْبي

ًذاسد.ضشٍستاقالمثباييساثغِ دس

خببصهشببسمتثبشايهببليْبيطَستًٍيضتْيِخذاگبًِحسبثذاسيسَاثقًگْذاسي.13

ػولنشداسصيبثيثشاياستهونيخبصٍخَد،ششمبيًيبثذ.ثباييضشٍستاستهوني

مٌٌذ.تْيِهذيشيت،گضاسشْبيخبصهشبسمت

   مشتزك  مىتزل  تحت  دارایيُای

خببصشبشمبيشكهشتهبلنيتٍاغلتهشتشكمٌتشلهتضويخبصهشبسمتْبيثؼضي.14

يببآٍسدُخببصهشببسمتّبذفهشخظبًثبشايمِاستيبچٌذداسايييلثًِسجت

شَد.هياستفبدُخبصششمبيثشايهٌبفغهٌظَسمست داساييْبثِ.ايياستشذُتحظيل

افبقتَ،سبْنمٌذٍّوچٌييسادسيبفتاصهحظَلسْوياستهونيخبصششيل ّش

مٌذ.ّبساتحولاصّضيٌِايشذُ

خببصاصشبشمبيهدبضايٍاحذتدببسيايدبديل،هستلضمخبصهشبسمتْبيًَعايي.15

،ثشسبْنهشتشكمٌتشلتحتخَددسداساييْبيثبسْنهتٌبستخبصششيل .ّشًيست

داسد.مٌتشلآتياقتظبديخَداصهٌبفغ

ْبييسيثسيب.16 ٍهؼبدىًفتاستخشاجطٌبيغدسحَصُمِاصفؼبليت اصاسبتفبدُشَد،هسبتلضمهيًادبم،گبص

ْبي ٌتشلتحتداسايي ْبي،تؼذاديهثبل.ثشاياستهشتشكم ٌٌذُاصششمت َليذم يبلاسبتهونيًفتت

َلخظ ٌتشلعَسهشتشك ساِثًفتيِبل ٌٌٍاداسُم شم َلبِخبظاصاييخبصششيل ذ.ّ ًتقببلثبشايل ا

ٍدسهيخَداستفبدُهحظَل َافقسْنهقبثل مٌذ ضيٌِايشذُت شُػوليبتّبياصّ َِلخظثشداسيْث سال

ٌتشلتحتداساييديگشاصيلمٌذ.هثبليهيتحول ٌتبشلتحتمِاست،هلنيهشتشكم ٍهشبتشكم د

شذتدبسيٍاح ٍّ ْبسْوييل قشاسداسد ضيٌٍِسْويسادسيبفتاصاخبسُاصًآ مٌذ.هيّبساتحولاصّ
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صيش   ، الالم هطتشن  وٌتشل  تحت  خَد دس داساييْاي  تا سْن  ساتطِ تايذ دس  خاظ  اص ضشواي  يه ّش . 17

 وٌذ:   خَد ضٌاساي   تلفيم    هاي  دس غَستْاي  ًتيجِ ٍ دس  جذاگاًِ  هاي   سا دس غَستْاي

 داساييْا،  هاّيت  آًْا تشحسة  تٌذي ٍ فثمِ  هطتشن  وٌتشل  تحت  خَد اص داساييْاي  سْن .  ايف

 ، ٍي  تَسط  ضذُ تحول  تذّيْاي . ب

 ،  خاظ  تا سايش ضشواي  فَس هطتشن تِ  ضذُ  تحول  خَد اص تذّيْاي  سْن . ج

خاَد اص    ٍ ًياض ساْن    خااظ   هطااسوت   اص هحػَل  ا استفادُي  خَد اص دسآهذ فشٍش  سْن . د

 ، ٍ خاظ  هطاسوت  ٍسيلِ تِ  ضذُ تحول  ّاي ّضيٌِ

 .  است  وشدُ  تحول  خاظ  خَد دس هطاسوت  تا سْن  ساتطِ دس  وِ  ّاي  ّضيٌِ . ّ



ِهببليّبدسطَستْبيداساييْب،ثذّيْب،دسآهذّبٍّضيٌِاصآًدبمِ.18 اص يبل ّبشخذاگبًب

ِشبَد،ٌّگببمهيآًْبشٌبسبييتلفيقيهبليدسطَستْبيًتيدِ ٍدسخبصششمبي تْيب

ديگبشيتلفيقبيضبَاثظيبباػوببلتؼبذيل،اًدبمخبصششيلتلفيقيهبليطَستْبي

ًذاسد.ضشٍستاقالمثباييساثغِ دس

ٍهؼوبَالًاقتظببديٍٍاقؼيبتثيبًگشهبّيبتتشكهشمٌتشلتحتداساييْبيحسبثذاسي.19

هونيخبصهشبسمتخذاگبًِحسبثذاسي.دسسَاثقاستخبصهشبسمتقبًًَيشنل

تَافبقسْنثشاسبسشَدٍدسًْبيتدسجخبصهشبسمتهشتشكّبيتٌْبّضيٌِاست

ِهببليتْبيطَساستهونيحبلتگشدد.دساييتسْينشذُ ِخذاگبًب ًشبَداهببتْيب

مٌٌذ.تْيِهذيشيت،گضاسشْبيخبصػولنشدهشبسمتاسصيبثيثشايخبصششمبي

   مشتزك  مىتزل  تحت  تجاری  ياحدَای

شبشمبيهشتشكمٌتشلتحتمِاستٍاحذتدبسيشنلثِخبصاصهشبسمتْبيثؼضي.22

قشاسداديتَافقهَخت ٍاحذّبثِگًَِ اييثشفؼبليتهشتشكٌتشلمٍاػوبلاستخبص

شَد.هيتؼيييخبصششمبيثيي
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ّبسا،ثذّيْبٍّضيٌِسامٌتشلخبصهشبسمت،داساييْبيهشتشكمٌتشلتحتٍاحذتدبسي.21

خَدقشاسدادثجٌبذدًٍبمتَاًذثِهيٍاحذتدبسيمٌذ.اييهيٍدسآهذّبساتحظيلتحول

ػولنشددسًتبيحخبصششيل مٌذ.ّشهبليتأهييخبصهشبسمتهقبطذفؼبليتًيضثشاي

ًيبضدسهبَاسدي داسدٍدسخبَدحبقسبْنتٌبستثِهشتشكمٌتشلتحتٍاحذتدبسي

.استسْينخبصهشبسمتهحظَل

فؼبليتْببيدٍٍاحذتدبسيمِاست،اييهشتشكمٌتشلتحتياصٍاحذتدبسهتذاٍليًوًَِ.22

ِهشثَطداساييْبٍثذّيْبياًتقبلعشيق اصخبصتدبسيخَدسادسصهيٌِ ٍاحبذتدببسي،ثب

ِاستديگش،هَسديمٌٌذ.هثبلهي،تشميتهشتشكمٌتشلتحت ٍِاحبذتدببسيمب عبَس ثب

ٍِاحذتدبسيتأسيسعشيق اصخبسخيدٍلتيلبيٌذُيبًوثبدٍلتهشتشك ِايخذاگبًب مب

سااقتظببديفؼبليتقشاسداسد،يلدٍلتآىيبًوبيٌذٍُاحذٍدٍلتآىهشتشكمٌتشلتحت

مٌذ.آغبصهي

ِ    ْاذاسي ًگ  اي گًَِ  خَد سا تِ  حساتذاسي  ، تايذ سَاتك هطتشن  وٌتشل  تحت  ٍاحذ تجاسي . 23   وٌاذ وا

 هيسش ضَد.  گزاساى ٍ سشهايِ  خاظ  ضشواي  استاًذاسد تشاي  ايي  ايضاهات  اجشاي

ٍّوبًٌبذخَدساًگْبذاسيحسبثذاسيهؼوَالًسَاثقهشتشكمٌتشلتحتٍاحذتدبسي.24

ٍِتْيبحسبثذاسياستبًذاسدّبيخَدساثشاسبسهبلي،طَستْبيتدبسيسبيشٍاحذّبي

مٌذ.هياسائِ

مٌتبشلتحبتدسٍاحذتدببسيًقذيبسبيشهٌبثغٍخِهؼوَالًثبآٍسدىخبصششيل ّش.25

ٍدسثجبتخببصشبشيلحسببثذاسيّبدسسَاثقآٍسدُمٌذ.اييهيهشبسمتهشتشك

شَد.هيٌبسبييشخبصدسهشبسمتگزاسيسشهبيِػٌَاى ،ثِآىخذاگبًِهبليطَستْبي

   خاص  شزیل  تلفيقي  مالي  صًرتُای

  ضاشيه   تلفيما    هااي    ، دس غاَستْاي  هطتشن  وٌتشل  تحت  تجاسي  دس ٍاحذّاي  خاظ  هطاسوت . 26

 ضَد.  هٌؼى   ًاخايع  ٍيژُ  اسصش  سٍش  تايذ تشاساس  خاظ
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ساتطِ تا  ص ّواى لَاػذي وِ دستش تثؼيت ا دس سٍش اسصش ٍيژُ ًاخايع، ضشواي خاظ تايذ ػالٍُ . 27

ػٌاَاى   تاا  20اساتاًذاسد حسااتذاسي ضاواسُ     36 ٍ 35ٍاحذّاي تجااسي ٍاتستااِ دس تٌاذّاي   

ايضاه  ضذُ است، هَاسد صيش سا دس غَستْاي هااي   “ گزاسي دس ٍاحذّاي تجاسي ٍاتستِ سشهايِ”

 تلفيم  اسائِ وٌٌذ:

ًياض تاياذ دس     هطاتشن   وٌتاشل   تحات   اسيٍاحذ تج  اص دسآهذ ػوليات   خاظ  ضشيه  سْن ايف.

  ضاَد. دس گضاسضاگشي    هاٌؼى    گشٍُ  اص دسآهذ ػوليات  هجضا  تلفيم   سَد ٍ صياى  غَست

  تحات   ٍاحذ تجااسي   اص دسآهذ ػوليات   خاظ  ضشيه  ًيض، سْن  هختلف  لسوتْاي  تشحسة

 ضَد.هتوايض   گشٍُ  اص دسآهذ ػوليات   سٍضٌ   تايذ تِ  هطتشن  وٌتشل

  وٌتاشل   تحت  ٍاحذ تجاسي  تذّيْاي  داساييْا ٍ هجوَع  هجوَع  تفىيه  تِ  خاظ  ضشيه  سْن . ب

  تلفيما    تايذ دس تشاصًاهِ  است  ٍي  گزاسي سشهايِ  خايع  هثل   دٌّذُ تطىيل  وِ  هطتشن

 ضَد.  هٌؼى 


ٍاحذ ،يلاستهالحظِرقبثل،هؤثشتشاصًفَخبصششيلهشتشكمٌتشلايٌنِثِثبتَخِ.28

اًدببمخببصهشبسمتْبيعشيق خَدسااصاصفؼبليتْبيايػوذُثخشگضاسشگشمِتدبسي

مٌذ.آًْباسائِدسثبسُهفظلتشياعالػبتتَضيحيدسيبدداشتْبياستدّذالصمهي

،گشٍّبيدسٍى،هؼبهالتسشقفليثَِطهشثالضاهبتًبخبلضٍيژُاسص سٍ اػوبلثشاي.29

ِهشثبَطٍديگشهَاسدّوبًٌذضَاثظحسبثذاسيّبي،سٍيِگضاسشگشيتبسيخ مببسثشدثب

  ػٌبَاى ثبب22شبوبسُاسبتبًذاسدحسببثذاسي31البي13دسثٌبذّبيٍيژُاسص سٍ 

َد.شهياستفبدٍُاتستِ  تجاسي  دس ٍاحذّاي  گزاسي سشهايِ

  دست اص سا  هطتشن  وٌتشل  تحت  خَد تش ٍاحذ تجاسي  هطتشن  وٌتشل  وِ  اص تاسيخ   خاظ  ضشيه . 30

 وٌذ.  سا هتَلف  ًاخايع  ٍيژُ  اسصش  اص سٍش  دّذ تايذ استفادُ ه 

 مًارد استثىا 

ِ   هطاتشو    وٌتاشل   تحت  تجاسي  دس ٍاحذّاي  خاظ  ضشيه  سْن . 31 ضاذيذ    هحاذٍديتْاي   تحات   وا

ُ   اًتماال   سا تشاي  ٍاحذ تجاسي  هحذٍديتْا تَاًاي   وٌذ ٍ ايي ه   فؼاييت  تلٌذهذت ِ   ٍجاَ   ضاشيه   تا

ُ   اساتاًذاسد حسااتذاسي    دّذ، تايذ تشاسااس  ه   واّص  خاظ   حسااتذاسي  ”  ػٌاَاى  تاا  15  ضاواس

 ضَد.  گشفتِ  حساب  تِ “گزاسيْا سشهايِ
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ِ   هطتشن  وٌتشل  تحت  ٍاحذ تجاسي ِ و  تايذ اص تاسيخ   خاظ  ضشيه . 32   تثاذيل   آى  ٍاحاذ فشػا     تا

ٍ   تلفيما    هااي    غاَستْاي  ”  ػٌَاى تا 18  ضواسُ  استاًذاسد حساتذاسي  خَد سا فثك  ضَد، سْن ه 

 هٌظَس وٌذ.  حساب  ، تِ“ فشػ   تجاسي  دس ٍاحذّاي  گزاسي سشهايِ  حساتذاسي

   صخا  شزیل  جداگاوٍ  مالي  صًرتُای

گزاسي دس ٍاحذّاي تجاسي تحت وٌتشل هطتشن دس غاَستْاي هااي  جذاگاًاِ ضاشيه      سشهايِ . 33

ػٌاَاى   تاا  31ٍ فثك استاًذاسد حساتذاسي ضاواسُ  وٌذ  خاغ  وِ غَستْاي هاي  تلفيم  تْيِ ه 

ِ “داساييْاي غيشجاسي ًگْذاسي ضذُ تشاي فشٍش ٍ ػوليات هتَلف ضذُ ” فاَس هساتمل ياا     ، تا

تاياذ   تٌذي ًطذُ است ػٌَاى ًگْذاسي ضذُ تشاي فشٍش فثمِ هجوَػِ ٍاحذ، تِ لاية يه دس

ػٌَاى يه ًحاَُ   يا هثل  تجذيذ اسصيات  تِ اًثاضتِ تِ تْاي توام ضذُ پ  اص وسش واّص اسصش

هطاتشو  واِ    گزاسي دس ٍاحذ تجاسي تحت وٌتاشل  تا سشهايِػول هجاص جايگضيي هٌؼى  ضَد. 

داساييْاي غيشجاسي ًگْذاسي ضذُ تشاي فشٍش ٍ ”ػٌَاى  تا 31اسُ فثك استاًذاسد حساتذاسي ضو

ػٌَاى ًگْاذاسي ضاذُ    لاية يه هجوَػِ ٍاحذ، تِ فَس هستمل يا دس ، تِ“ػوليات هتَلف ضذُ

 تٌذي ضذُ است تايذ فثك استاًذاسد ياد ضذُ تشخَسد ضَد. تشاي فشٍش فثمِ



ِ   هشتاَب   وٌاذ تاياذ هثااي     هٌتطاش ًوا     يما  تلف  هاي   غَستْاي  خاظ  ضشيه  وِ  هَاسدي دس . 34   تا

ُ   هطتشن  وٌتشل  تحت  تجاسي  دس ٍاحذّاي  خاظ  هطاسوتْاي ُ   اسصش  اص سٍش  سا تا اساتفاد   ٍياژ

 وٌذ:   صيش اسائِ  ٍ تطشح  ًاخايع

 ، ٍ جذاگاًِ  هاي   غَستْاي  هجوَػِ  ٍ اسائِ  تْيِ .  ايف

  ايا، دس يادداضتْا  ًاخايع  ژُاٍي  اسصش  شيااس تىاسگياآث  اسُادست  هىول  افالػات  اياافط .  ب

 . هاي   غَستْاي  تَضيح 

صهاً  وِ سْن ضشيه خاظ دس ٍاحذّاي تجاسي تحت وٌتاشل هطاتشو  واِ لاثالق فثاك       هىشس . -34

داساييْاي غيشجاسي ًگْذاسي ضذُ تشاي فشٍش  ”ػٌَاى  تا 31استاًذاسد حساتذاسي ضواسُ 

ػٌَاى ًگْذاسي  لاية يه هجوَػِ ٍاحذ، تِ فَس هستمل يا دس ، تِ“ذٍُ ػوليات هتَلف ض

تٌذي سا ديگش احشاص ًىٌاذ،   تٌذي ضذُ است، هؼياسّاي نٌيي فثمِ ضذُ تشاي فشٍش فثمِ

تٌاذي اٍيياِ    اي اػوال ضَد وِ گَي  اص صهاى فثمِ سٍش اسصش ٍيژُ ًاخايع تايذ تِ گًَِ

ُ ػٌَاى ًگْذاسي ضذُ تشاي فشٍش، تىا آى تِ ّااي   س سفتِ است. غَستْاي هاي  تاشاي دٍس

ِ   تٌذي تِ اص تاسيخ فثمِ هاي  پ   ػٌَاى ًگْذاسي ضذُ تشاي فشٍش ًيض تايذ تجذياذ اسائا

 ضَد.
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   خاص  ي مشارمت  خاص  شزیل  بيه  معامالت

ِ  ه   خاظ  هطاسوت  سا تِ  ، داساييْاي  خاظ  ضشيه  وِ  صهاً  . 35   تمال هٌ  آٍسدُ  ػٌاَاى  فشٍضذ، يا تا

داساييْا   ايي  وِ  ضَد. تا صهاً   ضٌاساي   هؼاهلِ  هحتَاي  تايذ تشاساس  هشتَب  وٌذ، سَد يا صياى ه 

ِ   اًتمال  هايىاًِ  ػوذُ  ٍ هضاياي  هخافشات  وِ  ايي  ضشب  تواًذ ٍ تِ  تال   خاظ  ًضد هطاسوت   يافتا

ساايش    ساْن   تِ  اًتساب  لاتل  وٌذ وِ  اص سَد سا ضٌاساي   تخص  آى  تايذ فمط  خاظ  تاضذ، ضشيه

  دس خاايع   تاش وااّص    هثٌا    هزوَس، ضاَاّذي   يا آٍسدُ  فشٍش  وِ  . صهاً  است  خاظ  ضشواي

  سا غيشجااسي   داسايا    ياه   دفتاشي   دس هثلا    اسصش واّص صياى يا  جاسي  داساييْاي  فشٍش  اسصش

 وٌذ.  سا ضٌاساي   هشتَب  صياى  هثل   تايذ توام  خاظ  ضشيه  غَست  آٍسد، دس ايي  فشاّن

ِ   وٌذ تا صهاً  ه   خشيذاسي  خاظ  سا اص هطاسوت  ، داساييْاي  خاظ  ضشيه  وِ  هَاسدي دس . 36   اياي   وا

  دس ايي  خاظ  خَد سا اص سَد هطاسوت  ًثايذ سْن  است  ًطذُ  فشٍختِ  هستمل   ضخع  داساييْا تِ

وٌاذ،    ضٌاسااي    خاَد سا اص صيااى    سْن  هطاتِ  سٍض   تايذ تِ  اظخ  وٌذ. ضشيه  ضٌاساي   هؼاهلِ

ِ   ضٌاساي   دسًگ ت   سا تايذ دس غَست   صياى  وِ  تفاٍت  ييا تا   دس خاايع   تيااًگش وااّص    وشد وا

 تاضذ.  غيشجاسي  داساييْاي  دفتشي  دس هثل   اسصش واّص صياى يا  جاسي  داساييْاي  فشٍش  اسصش

ِششيهنشس. -36 ّببيمببّشاسص داسايبيدسهؼبهلبِثببلخبصدساسصيبثيٍخَدًشببً

32 هشبسمتخبص،هجلغثبصيبفتٌيداساييساعجبقاسبتبًذاسدحسببثذاسيشبوبسُ

مٌبذ.شبشيلخببصدستؼيبيياسص تؼيبييهبيواّص اسصش داساييْاا ػٌَاى ثب

اصداسايبيٍهجٌببياسبتفبدُهسبتوش اقتظبدي،خشيبًْبيًقذيآتيداساييساثبش

مٌذ.ٍاگزاسيًْبييآىتَسظهشبسمتخبصثشآٍسدهي

 گذار  سزمایٍ  مالي  در صًرتُای  خاص  مشارمت  گزارشگزی

اساتاًذاسد    خاَد سا تشاسااس    ًذاسد، تايذ سْن  هطتشن  وٌتشل  خاظ  تش هطاسوت  وِ  گزاسي سشهايِ . 37

  هطااسوت   دس ياه   وٌذ ٍ نٌاًچِ  گضاسش “گزاسيْاِ سشهاي  حساتذاسي ”  ػٌَاى تا 15  ضواسُ  حساتذاسي

ُ   اساتاًذاسد حسااتذاسي    خاَد سا فثاك    داسد تايذ سْن  هالحظِ  ًفَر لاتل  خاظ   ػٌاَاى  تاا  20  ضاواس

 وٌذ.  گضاسش “ ٍاتستِ  تجاسي  دس ٍاحذّاي  گزاسي سشهايِ  حساتذاسي ”

   خاص  مشارمت  مجزیان

ُ   اساتاًذاسد حسااتذاسي    خاَد سا تشاسااس    ايضحوِ تايذ حك  خاظ  هطاسوت  يا هذيشاى  هجشياى . 38  3  ضاواس
َاى تا  هٌظَس وٌٌذ.  حساب  تِ “ دسآهذ ػوليات  ”  ػٌ
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يبهذيشهدشيػٌَاى ثِالضحوِحقدسيبفتقجبل دساستهونيخبصيبچٌذششيليل.39
حستخبصهشبسمتتَسظبدشذُيالضحوِمٌٌذ.حقٍظيفِاًدبمخبصهشبسمتيل

شَد.هيشٌبسبيييبّضيٌِداساييحسبةهَسدثِ

 افشا 

ُ   اساتاًذاسد حسااتذاسي    تشاساس  صيش سا وِ  احتواي   تذّيْاي  تايذ هجوَع  خاظ  ضشيه . 40   4  ضاواس

اص ساايش    شدد، جاذاي گ افطا ه   ، هطوَل“رخايش، تذّيْاي احتواي  ٍ داساييْاي احتواي  ”  ػٌَاى تا

 افطا وٌذ:   احتواي   تذّيْاي

وٌاذ   ه   تحول  خاظ  خَد دس هطاسوتْاي  تا سْن  ساتطِ دس  خاظ  ضشيه  وِ  احتواي   تذّ  ّش .  ايف

 وٌذ، ه   تحول  خاظ  تا سايش ضشواي  فَس هطتشن تِ  وِ  احتواي   تذّ  اص ّش  ٍي  ٍ سْن

  تاشاي   احتواي   تذّ   هتضوي  وِ  خاظ  هطاسوتْاي  احتواي   اص تذّيْاي  خاظ  ضشيه  ْنس . ب

 ، ٍ است  ٍي

ساايش    تاذّيْاي   تاتت  خاظ  ضشيه  احتواي   اص تذّ   ًاض   وِ  احتواي   اص تذّيْاي  دستِ  آى . ج

 . است  خاظ  ضشواي

فَس هجضا  تِ  خاظ  تخَد دس هطاسو  تا سْن  ساتطِ صيش سا دس  تؼْذات  تايذ هجوَع  خاظ  ضشيه . 41

 افطا وٌذ:   اص سايش تؼْذات

اص   ٍي  ٍ سْن  خاظ  خَد دس هطاسوتْاي  تا سْن  ساتطِ دس  خاظ  ضشيه  اي سشهايِ  تؼْذات .  ايف

 ، ٍ است  ضذُ تحول  خاظ  تا سايش ضشواي  فَس هطتشن تِ  وِ  اي سشهايِ  تؼْذات

 .  خاظ  ايهطاسوتْ  اي سشهايِ  خَد اص تؼْذات  سْن . ب

  هااي    دس غاَستْاي   خااظ   تا هطااسوتْاي   ساتطِ صيش تايذ دس  ، افالػات تش هَاسد پيطگفتِ ػالٍُ . 42

 افطا ضَد:  خاظ  ضشيه

 آًْا،  فؼاييت  ٍ هاّيت  ًام  ضاهل  ػوذُ  خاظ  اص هطاسوتْاي  فْشست  .  ايف

،  سأي حاك   ٍ ًساثت   هطاتشن   وٌتاشل   تحات   تجااسي   دس ٍاحذّاي  هايىيت  حمَق  ًسثت . ب

 تاضذ،  هايىيت  حمَق  اص ًسثت  هتفاٍت  وِ  غَست  دس

ِ   هاَاسدي  ، دس هطاتشن   وٌتاشل   تحت  ٍاحذ تجاسي  تشاصًاهِ  يا تاسيخ  هاي   دٍسُ . ج   تااسيخ   وا

 ، ٍ است  هتفاٍت  خاظ  ضشيه  گضاسضگشي  تا تاسيخ  آى  گضاسضگشي

  ، تذّيْاي جاسي  ، تذّيْاي غيشجاسي  ، داساييْاي جاسي  داساييْاي  ػلْاياص سشف  يه ّش  هثل   هجوَع . د

ٍ ّضيٌِ غيشجاسي  . خاظ  اص هطاسوتْاي  خاظ  ضشيه  تا سْن  ّا هتٌاسة ، دسآهذّا 
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وٌاذ، تاياذ    هٌتطاش ًوا     تلفيما    هاي   ، غَستْاي ٍاحذ فشػ   ًذاضتي  دييل تِ  وِ  خاغ   ضشيه . 43

 سا افطا وٌذ. 42ٍ  41 ،40  دس تٌذّاي  ضذُ خَاستِ  افالػات

 اجزا   تاریخ

ِ   هااي    غاَستْاي   استاًذاسد دس هَسد وليِ  ايي  ايضاهات . 44  1/1/1381  آًْاا اص تااسيخ    هااي    دٍسُ  وا

 .  االجشاست ضَد، الصم ه   ضشٍع  ٍ تؼذ اص آى 

   حسابداری  المللي بيه  با استاوداردَای  مطابقت

ػٌبَاى ثب31شوبسُحسبثذاسيالوللياستبًذاسد،هفبداستبًذاسدثيياييالضاهبتايثباخش.45

دسايبيايٌنِشَد.تَضيحهيًيضسػبيتخاظ  دس هطاسوتْاي  ايطشوِ سْن  هاي   گضاسضگشي

دسهشبتشكمٌتبشلتحتتدبسيدسٍاحذّبيخبصهشبسمتْبياًؼنبساستبًذاسدثشاي

ِ،دسطبَستياستشذُاستفبدًُبخبلضٍيژُاسص اصسٍ تلفيقيهبليستْبيطَ مب

ٍيبژُاسص .سٍ استًسجيتلفيق،سٍ حسبثذاسيالوللياستبًذاسدثيياطليسٍ 

حسببثذاسيالوللبيدساستبًذاسدثبييمِاستٍيژُاسص اصسٍ خبطيًَعًبخبلض

استبًذاسد،اييالضاهبت،ثباخشاي.ثٌبثشايياستشذُهؼشفيهدبصخبيگضييسٍ َاىػٌ ثِ

ًيبضسػبيبتحسببثذاسيالوللبياسبتبًذاسدثبييهدبصخبيگضييسٍ ثِهشثَطالضاهبت

شَد.هي


