
استاندارد حسابداری  
 (1)شماره 

 ارائه صورتهای مالی
 (1397تجدید نظر شده )



 هدف استـاندارد

 

 هاي صورت ارائه براي مبنايي تهیه استاندارد اين هدف
 حصول منظور به تجاري واحد يک عمومي مقاصد با مالي

 هاي دوره مالي هاي صورت با مقايسه قابلیت از اطمینان
 هاي واحد ساير مالي هاي صورت با و واحد آن قبل

 .باشد مي تجاري



 هدف صورت های مالی

 :درباره اطالعات ارائه

مالي وضعیت 

 مالي عملکرد 

 نقدي جريانهاي 

 مديريت (حسابدهي) مباشرت وظیفه ايفاي نتايج 
 .است شده سپرده آن به که منابعي قبال در

 



 مجموعه کامل صورت های مالی
 دوره پايان تاريخ به مالي وضعیت صورت 

 دوره براي زيان و سود صورت 

 دوره براي جامع وزيان سود صورت 

 دوره براي مالکانه حقوق در تغییرات صورت 

 دوره براي نقدي جريانات صورت 

 توضیحي اطالعات ساير و حسابداري هاي رويه شامل توضیحي، يادداشتهاي 

 قبل دوره اي مقايسه اطالعات  

 رويه يک تجاري واحد چنانچه قبل، دوره ابتداي تاريخ به مالي وضعیت صورت  
  به تسري با را مالي صورتهاي اقالم يا گیرد بکار گذشته به تسري با را حسابداري

 .کند تجديدطبقه بندي را مالي صورتهاي اقالم يا نمايد، ارائه تجديد گذشته

 

 

 

 
 



 اقالم اصلی صورت وضعیت مالی
 :دارايي ها

  مشهود                             ثابت داريیهای  درامالکگذاری سرمايه 

                                    داريیهای نامشهود  مالیدارايیهای 

  گذاريها يی که حسابداری آن به روش ارزش ويژه انجام شده استسرمايه 

                                     دارايیهای زيستی موجوديها 

 هاهای تجاری و ساير دريافتنی دريافتنی 

  و پیش پرداختهاسفارشات 

  و معادلهای نقدنقد 

  نگهداری شده برای فروشدارايیهای 

 



 اقالم اصلی صورت وضعیت مالی
 :بدهي ها

  های تجاری و ساير پرداختنی هاپرداختنی 

                                                                         ذخاير  مالی بدهی های 

  جاری             مالیات دارايی های و بدهی های   هادريافت پیش 

  مالیات انتقالیدارايی های مالیات انتقالی و بدهی های 

  مجموعه واحدی که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی  بدهی های
 شده اند

 :سرمايهحقوق صاحبان 
  فاقد حق کنترلمنافع 

  و اندوخته های قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلیسرمايه 



 اقالم اصلی صورت سود و زيان
  عملیاتیدرآمدهای 

  های مالی  هزينه 

  از سود يا زيان واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری  سهم
 . آن به روش ارزش ويژه انجام می شود

  مالیاتهزينه 

  مبلغ مجزا برای کل عملیات متوقف شدهيک 

  يا زيان دورهسود 

  يا زيان دوره قابل انتساب بهسود: 

  فاقد حق کنترلمنافع 

  واحد تجاری اصلیمالکان 



 اقالم اصلی صورت سود و زيان جامع
 دوره زيان يا سود   

 جامع زيان يا سود اقالم ساير 

دوره جامع زيان يا سود مجموع 

 به انتساب قابل دوره زيان يا سود مجموع: 

 کنترل حق فاقد منافع 

 اصلی تجاری واحد مالکان   

 



 صورت تغییرات در حقوق مالکانه

 :است زير اطالعات شامل مالکانه حقوق در تغییرات صورت

واحد مالکان به انتساب قابل مبالغ تفکیک به دوره جامع زيان و سود مجموع  

 کنترل حق فاقد منافع و اصلی تجاری

يک هر برای گذشته به تسری با ارائه تجديد يا گذشته به تسری با بکارگیری آثار  

 مالکانه حقوق اجزای از

حقوق اجزای از يک هر برای دوره پايان و ابتدا دفتری مبالغ تطبیق صورت 

 مالکانه



 :رويه هاي حسابداري

 :زير را افشا کندموارد خالصه اهم رويه های حسابداری، واحد تجاری بايد در 

 اندازه گیری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی؛ و( يا مبانی)مبنای . 1

مربـو   رويه های حسابداری مورد استفاده که برای درک صورتهای مالی، ساير . 2

 .است

 :منابع عدم اطمینان برآوردها

  عمده منابع ساير و آينده با مرتبط مفروضات درباره را اطالعاتی بايد تجاری واحد

 :نمايد افشا را زير موارد شامل برآوردها اين اطمینان عدم

 آنها ماهیت .1

 گزارشگری دوره پايان در آنها دفتری مبلغ .2


