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صورت های مالی اساسی   

صورت هاي مالي اساسي شامل:

 ترازنامه                           دارایي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سرمایه 
 صورت سود و زیان             درآمدها وهزینه ها                                         

 صورت سود و زیان جامع                   
 صورت جریان وجوه نقد       جریان ورود و خروج وجوه نقد 

در گزارشگری مالی صورت های مالی اساسی حائز اهمیت بسیار است لذا هیئت 
تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی استاندارد شماره 1 و سازمان حسابرسی 
ایران نیز استاندارد شماره 1 را به موضوع تهیه و تنظیم صورت های مالی اختصاص 

داده است که در ادامه به اختصار آمده است. 

هدف صورت های  مالی   
  

هدف  صورت هاي  مالي ، ارائه  اطالعاتي  تلخیص  و طبقه بندي  شده  درباره  وضعیت  
مالي ، عملکرد مالي  و انعطاف پذیري  مالي  واحد تجاري  است  که  براي  طیفي  گسترده  
از استفاده کنندگان  صورت هاي  مالي  در اتخاذ تصمیمات  اقتصادي  مفید واقع  شود. 
صورت هاي  مالي  همچنین  نتایج  ایفاي  وظیفه  مباشرت  مدیریت  یا حسابدهي  آنها 
به منظور  مي دهد.  نشان   است ،  گرفته   قرار  در اختیارشان   که   منابعي   در قبال   را 
دستیابي  به  این  هدف ، در صورت هاي  مالي  یک  واحد تجاري  اطالعاتي  درباره  موارد 

زیر ارائه  مي شود :
الف( دارایي ها

ب( بدهي ها
ج( حقوق  صاحبان  سرمایه 

د( درآمدها
ه( هزینه ها

و( جریان هاي  نقدي 
توضیحي ،  یادداشت هاي   در  مندرج   اطالعات   سایر  با  همراه   اطالعات ،  این  
واحد  آتي   نقدي   جریان هاي   پیش بیني   در  را  مالي   استفاده کنندگان  صورت هاي  
تجاري  و خصوصاً در زمان بندي  و اطمینان  از توانایي  آن  در ایجاد وجه  نقد کمک  

مي کند.

{



124

مسئوليت  صورت هاي  مالي    

اداره کننده   ارکان   یا سایر  با هیئت مدیره   ارائه  صورت هاي  مالي   و  مسئولیت  تهیه  
واحد تجاري  است .

اجزاي  صورت هاي  مالي    

مجموعه  کامل  صورت هاي  مالي  شامل  اجزاي  زیر است  :
الف ( صورت هاي  مالي  اساسي

1 ترازنامه
٢ صورت  سود و زیان 

٣ صورت  سود و زیان  جامع
٤ صورت  جریان  وجوه  نقد

ب( یادداشت هاي  توضيحي  
واحد  نقدي   جریان هاي   و  مالي   عملکرد  مالي ،  وضعیت   باید  مالي   صورت هاي  
تجاري  را به نحو مطلوب  ارائه  کند. تقریباً در تمام  شرایط ، اعمال  مناسب  الزامات  
استانداردهاي  حسابداري  همراه  با افشاي  اطالعات  اضافي  در صورت  لزوم ، منجر به  

ارائه  صورت هاي  مالي  به نحو مطلوب  مي شود.
و  تهیه   حسابداري   استانداردهاي   طبق   آن   مالي   صورت هاي   که   تجاري   واحد  هر 
ارائه  مي شود باید این  واقعیت  را افشا کند. در صورت هاي  مالي  نباید ذکر کرد که  
اینکه  در تهیه   این  صورت ها طبق  استانداردهاي  حسابداري  تهیه  شده  است ، مگر 
صورت هاي  مزبور مفاد تمام  الزامات  مندرج  در استانداردهاي  مربوط  رعایت  شده  باشد.
یادداشت هاي   در  افشا  طریق   از  حسابداري ،  استانداردهاي   نامناسب   به کارگیري  

توضیحي ، جبران  نمي شود.
در موارد بسیار نادر، چنانچه  مدیریت  واحدتجاري  به  این  نتیجه  برسد که  رعایت  
یکي  از الزامات  استانداردهاي  حسابداري ، صورت هاي  مالي  را گمراه کننده  مي سازد 
و بنابراین  انحراف  از آن  به منظور دستیابي  به  ارائه  صورت هاي  مالي  به نحو مطلوب  

ضروري  است ، باید موارد زیر را افشا کند:
الف( این  مطلب  که  بنا به  اعتقاد مدیریت  واحد تجاري ، صورت هاي  مالي ، وضعیت  
منعکس   مطلوب   به نحو  را  تجاري   واحد  نقدي   جریان هاي   و  مالي   عملکرد  مالي ، 

مي کند.
ب( تصریح  اینکه  صورت هاي  مالي  از تمام  جنبه هاي  با اهمیت  مطابق  با استانداردهاي  
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استاندارد حسابداري  که   الزامات  یک   از  انحراف   به استثناي   حسابداري  مي باشد، 
به منظور ارائه  مطلوب  صورت هاي  مالي  انجام  گرفته  است ،

شیوه   شامل   انحراف   ماهیت   است ،  نشده   رعایت   آن   الزامات   که   استانداردي   ج ( 
حسابداري  مقرر در استاندارد، اینکه  چرا کاربرد شیوه  مقرر در استاندارد صورت هاي  

مالي  را گمراه کننده  مي سازد و شیوه  حسابداري  به کار گرفته  شده،
د( اثر مالي  انحراف  بر سود یا زیان  خالص ، دارایي ها، بدهي ها و حقوق  صاحبان  

سرمایه  در هر یک  از دوره هاي  مورد گزارش .
براي  ارائه  صورت هاي  مالي  به نحو مطلوب ، رعایت  موارد زیر الزامي  است :

الف( انتخاب  و اعمال  رویه هاي  حسابداري  
مربوط ،  اطالعات ،  که   به گونه اي   حسابداري ،  رویه هاي   شامل   اطالعات   ارائه   ب( 

قابل  اتکا، قابل  مقایسه  و قابل  فهم  باشد،
استانداردهاي   در  مقرر  الزامات   رعایت   که   در مواردي   اضافي   اطالعات   ارائه   ج( 
اثر معامالت  یا سایر رویدادهاي  خاص  بر وضعیت  مالي  و  حسابداري  براي  درك  

عملکرد مالي  واحد تجاري  توسط  استفاده کنندگان  صورت هاي  مالي  کافي  نباشد.
ارائه   به   حسابداري   استاندارد  یک   الزامات   کاربرد  است   ممکن   نادر  موارد  در 
امر تنها در مواردي  روي  مي دهد  این   صورت هاي  مالي  گمراه کننده ، منجر شود. 
که  شیوه  مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح  نامناسب  باشد، به گونه اي  که  نتوان  
از طریق  کاربرد الزامات  آن  استاندارد یا به وسیله  افشاي  اطالعات  اضافي ، به  ارائه  
صورت هاي  مالي  به نحو مطلوب  دست  یافت . این  موضوع  که  کاربرد شیوه  دیگر نیز 
مي تواند به  ارائه  صورت هاي  مالي  به نحو مطلوب  منجر شود، به تنهایي  براي  توجیه  

انحراف  از شیوه  مقرر، مناسب  نیست .
براي  ارزیابي  ضرورت  انحراف  از الزامات  یک  استاندارد حسابداري ، مالحظات  مندرج 

در موارد زیر مدنظر قرار مي گیرد:
مزبور  هدف   نظر،  مورد  خاص   شرایط   در  چرا  اینکه   و  مقرر  الزام   از  هدف   الف( 

نامربوط  یا دست  نیافتني  است .
ب( تفاوت  شرایط  واحد تجاري  با شرایط  سایر واحدهاي  تجاري  که  الزام  مورد نظر 

را رعایت  مي کنند.
نظر به  اینکه  انتظار مي رود شرایط  ایجاب کننده  انحراف  بسیار نادر باشد و ضرورت  
از عدم   آگاهي   بنابراین   نیز موضوعي  بحث انگیز و مستلزم  قضاوت  است ،  انحراف  
رعایت  الزامات  استاندارد حسابداري  براي  استفاده کنندگان  اهمیت  دارد. همچنین  
و  قضاوت   آگاهانه   به طور  انحراف   در مورد  بتوانند  استفاده کنندگان   اینکه   براي  
تعدیالت  الزم  را جهت  انطباق  با استاندارد مورد نظر محاسبه  کنند، اطالعات  کافي  

در صورت هاي  مالي  ارائه  مي شود.
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رويه هاي  حسابداري     

مدیریت  واحد تجاري  باید رویه هاي  حسابداري  را به گونه اي  انتخاب  و اعمال  کند 
که  صورت هاي  مالي  با تمام  الزامات  استانداردهاي  حسابداري  مربوط  مطابقت  داشته  
باشد. در صورت  نبود استاندارد خاص ، مدیریت  باید رویه ها را به گونه اي  تعیین  کند 

تا اطمینان  یابد صورت هاي  مالي  اطالعاتي  را فراهم  مي آورد که :
الف( به  نیازهاي  تصمیم گیري  استفاده کنندگان  مربوط  است ، و

ب( قابل  اتکاست  به گونه اي  که  :
1 وضعیت  مالي  و عملکرد مالي  واحد تجاري  را صادقانه  بیان  مي کند،

سایر  و  معامالت   حقوقي   شکل   فقط   نه   و  اقتصادي   محتواي   منعکس کننده    ٢
رویدادهاست ،

٣ بي طرفانه  یعني  عاري  از تمایالت  جانب دارانه  است ،
٤ محتاطانه  است، و

٥ از تمام  جنبه هاي  با اهمیت ، کامل  است .

ارائه   و  تهیه   براي   ویژه اي  است  که  واحد تجاري   راهکارهاي   رویه هاي  حسابداري  
صورت هاي  مالي  انتخاب  مي کند. راهکارهاي  مزبور که  در استانداردهاي  حسابداري  
مشخص  شده اند براي  اعمال  اصول  مندرج  در مفاهیم  نظري  گزارشگري  مالي  در 

مورد اقالم ، معامالت  و سایر رویدادهاي  مالي  و به ویژه  موارد زیر ایجاد شده  است:
مبالغ   که   در مواردي   بدهي ها  و  دارایي ها  اندازه گیري   تجدید  و  اندازه گیري   الف( 

مربوط  از اهمیت  نسبي  برخوردار است ، و
ب ( نحوه  و زمان  شناخت  تغییرات  در دارایي ها و بدهي ها در صورت هاي  عملکرد 

مالي .
مي برد  به کار  را  رویه هایي   مدیریت   خاص ،  حسابداري   استاندارد  نبود  صورت   در 
امر مستلزم   این   مالي  منجر شود.  ارائه مفیدترین  اطالعات  در صورت هاي   به  که  
به کارگیري  قضاوت  توسط  مدیریت  واحد تجاري  با مدنظر قرار دادن  مالحظات  زیر 

است:
الف( الزامات  استانداردهاي  حسابداري  براي  موضوعات  مشابه  و مربوط ،

و  درآمدها  بدهي ها،  دارایي ها،  اندازه گیري   و  شناخت   معیارهاي   تعاریف ،  ب( 
هزینه های مندرج  در مفاهیم  نظري  گزارشگري  مالي، و

ج( استانداردهاي  صادره  توسط  سایر مراجع  حرفه اي  معتبر و رویه هاي  پذیرفته شده  
صنعت  تا میزاني  که  با موارد الف  و ب  این  بند سازگار باشد.
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تداوم  فعاليت    

مدیریت  در زمان  تهیه  صورت هاي  مالي ، باید توان  ادامه  فعالیت  واحد تجاري  را 
اینکه   مگر  تهیه  شود  فعالیت   تداوم   برمبناي   باید  مالي   کند. صورت هاي   ارزیابي  
مدیریت  قصد انحالل  یا توقف  عملیات  واحد تجاري  را داشته  باشد، یا عماًل ناچار 
به  انجام  این  امر شود . در مواردي  که  مدیریت  از رویدادها و شرایطي  آگاهي  یابد 
ابهام  اساسي  نسبت  به  توانایي  تداوم  فعالیت  واحد تجاري  ایجاد  که  ممکن  است  
کند، این  ابهام  باید افشا شود. چنانچه  صورت هاي  مالي  برمبناي  تداوم  فعالیت  تهیه  
نشود، این  واقعیت  باید همراه  با مبناي  تهیه  صورت هاي  مالي  و اینکه  چرا واحد 

تجاري  فاقد تداوم  فعالیت  تلقي  شده  است ، افشا شود.
تداوم  فعالیت  به  معناي  ادامه  عملیات  واحد تجاري  در آینده  قابل  پیش بیني  است . 
یعني  در تهیه  و ارائه  صورت هاي  مالي ، هیچ  قصد یا الزامي  به  انحالل  واحد تجاري  

یا کاهش  قابل توجه  در حجم  عملیات  واحد تجاري  فرض  نمي شود.
مدیریت  براي  ارزیابي  تداوم  فعالیت ، تمام  اطالعات  موجود در خصوص  آینده  قابل  
این   میزان   بررسي  مي کند.  را  ترازنامه (  تاریخ   از  ماه  پس   پیش بیني  )حداقل  12 
بررسي  به  واقعیات  موجود در هر مورد بستگي  دارد. در مواردي  که  واحد تجاري  
داراي  سابقه  سودآوري  است  و به آساني  به  منابع  مالي  دسترسي  دارد، نتیجه گیري  
درباره  مناسب  بودن  کاربرد مبناي  تداوم  فعالیت  براي  واحد تجاري  مي تواند بدون  
تجزیه  و تحلیل  تفصیلي ، امکان پذیر باشد. درغیر این  صورت ، براي  ارزیابي  تداوم  
فعالیت  ممکن  است  بررسي  مواردي  از قبیل  عوامل  مؤثر بر سودآوري  جاري  و مورد 
انتظار، جداول  زماني  بازپرداخت  بدهي ها و منابع  بالقوه  تأمین  مالي  ضروري  باشد.

مبناي  تعهدي   
  

باید صورت هاي   تجاري   واحد  نقدي ،  به  جریان هاي   مربوط   اطالعات   به استثناي  
مالي  خود را برمبناي  تعهدي  تهیه  کند.

در مبناي  تعهدي ، معامالت  و سایر رویدادها در زمان  وقوع  )و نه  در زمان  دریافت  
یا پرداخت  وجه  نقد( شناسایي  و در اسناد و مدارك  حسابداري  ثبت  مي شود و در 
صورت هاي  مالي  دوره هاي  مربوط  انعکاس  مي یابد. بسیاري  از هزینه ها بر مبناي  رابطه  
مستقیم  مخارج  تحمل شده  با درآمدهاي  تحصیل شده  در صورت  سود و زیان  شناسایي  
مي شود )تطابق  هزینه  و درآمد(. در هر صورت ، کاربرد مفهوم  تطابق ، شناخت  اقالمي  

را در ترازنامه  که  با تعریف  دارایي ها یا بدهي ها انطباق  ندارد، مجاز نمي شمرد.
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ثبات  رويه  در نحوه  ارائه   

نحوه  ارائه  و طبقه بندي  اقالم  در صورت هاي  مالي  از یک  دوره  به  دوره  بعد نباید 
تغییر کند مگر در مواردي  که:

الف( تغییري  عمده  در ماهیت  عملیات  واحد تجاري  یا تجدید نظر در نحوه  ارائه  
صورت هاي  مالي  حاکي  از این  باشد که  تغییر مزبور به  ارائه  مناسب تر معامالت  یا 

سایر رویدادها منجر شود، یا
ب (  تغییري  در نحوه  ارائه ، به  موجب  یک  استاندارد حسابداري  الزامي  شود.

تحصیل  یا واگذاري  دارایي هاي  عمده  یا تجدیدنظر در نحوه  ارائه  صورت هاي  مالي  
ممکن  است  مستلزم  ارائه  صورت هاي  مالي  به  شکلي  متفاوت  باشد. تنها در شرایطي  
که  ادامه  ارائه  صورت هاي  مالي  به  شکل  جدید محتمل  باشد یا اینکه  منافع  ارائه  
صورت هاي  مالي  به  شکل  جدید به روشني  مشخص  باشد، واحد تجاري  باید نحوه  
ارائه   نحوه   در  تغییر  ایجاد  در صورت   دهد.  تغییر  را  خود  مالي   صورت هاي   ارائه  

صورت هاي  مالي ، واحد تجاري  اطالعات  مقایسه اي  را   تجدید طبقه بندي  مي کند.

اهميت  و تجميع    

مبالغ   شود.  ارائه   مالي   صورت هاي   در  جداگانه   به طور  باید  با اهمیت   اقالم   تمام  
کم  اهمیت  باید با مبالغ  داراي  ماهیت  یا کارکرد مشابه  جمع  شود و نیازي  به  ارائه  

جداگانه  آنها نیست .
زیادي  معامالت  و سایر رویدادهاست  که   تعداد  پردازش   مالي  حاصل   صورت هاي  
مي یابد.  سازمان   کارکرد،  یا  ماهیت   براساس   مختلف   گروه هاي   در  آنها  تجمیع   با 
ارائه  اطالعات  تلخیص  و طبقه بندي  شده اي  که  تشکیل  دهنده  اقالم  اصلي  مندرج  
در صورت هاي  مالي  اساسي  یا در یادداشت هاي  توضیحي  است ، آخرین  مرحله  از 
فرایند تجمیع  و طبقه بندي  است . چنانچه  یک  قلم  اصلي  به تنهایي  با اهمیت  نباشد 
در صورت هاي  مالي  اساسي  یا در یادداشت هاي  توضیحي ، با اقالم  اصلي  دیگر جمع  
مي شود. اهمیت  یک  قلم  ممکن  است  به اندازه اي  نباشد که  ارائه  جداگانه  آن  را در 
یادداشت هاي   را در  افشاي  جداگانه  آن   اما  صورت هاي  مالي  اساسي  توجیه  کند، 

توضیحي  ایجاب  کند.

اهميت  

در این  استاندارد، اطالعاتي  با اهمیت  تلقي  مي شود که  عدم  افشاي  آن  بر تصمیمات  
اقتصادي  استفاده کنندگان  که  بر مبناي  صورت هاي  مالي  اتخاذ مي شود، مؤثر واقع  
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شود. اهمیت  به اندازه  و ماهیت  قلمي  بستگي  دارد که  در شرایط  خاص  در مورد 
جمع   یا  قلم   یک   اهمیت   درباره   تصمیم   اتخاذ  براي   مي شود.  قضاوت   آن   حذف  
اقالم ، هم  اندازه  و هم  ماهیت  آن  قلم  یا اقالم  ارزیابي  مي شود. متناسب  با شرایط ، 
ممکن  است  یکي  از دو عامل  یادشده  تعیین کننده  باشد. براي  مثال ، دارایي هایي  
که  ماهیت  و کارکرد مشابه  دارند با یکدیگر جمع  مي شود، حتي  اگر مبالغ  تک تک  
با  کارکرد  یا  ماهیت   لحاظ   از  که   عمده   اقالم   این ،  وجود  با  باشد.  قابل توجه   آنها 
یکدیگر متفاوت  است  جداگانه  ارائه  مي شود.چنانچه  اجراي  الزامات  افشاي  مندرج  
به  رعایت   نیازي   به  اطالعات  بي اهمیت  منجر شود،  استانداردهاي  حسابداري   در 

آن  نیست .

تهاتر  

دارایي ها و بدهي ها نباید با یکدیگر تهاتر شود مگر اینکه  تهاتر آنها طبق  استاندارد 
حسابداري  دیگري  الزامي  یا مجاز باشد.

اقالم  درآمد و هزینه  باید تنها زماني  تهاتر شود که  :
الف( یک  استاندارد حسابداري  تهاتر مزبور را الزامي  یا مجاز کرده  باشد، یا

ب( درآمدها و هزینه هاي  غیرعملیاتي  که  از معامالت  و رویدادهاي  واحد یا مشابه  
حاصل  مي شود، با اهمیت  نباشد. 

گزارش  جداگانه  هر دو گروه  دارایي ها و بدهي ها، و درآمدها و هزینه هاي  با اهمیت ، 
ضروري  است . تهاتر اقالم  در ترازنامه  یا صورت  سود و زیان  موجب  کاهش  توان  
توسط   تجاري   واحد  آتي   نقدي   جریان هاي   ارزیابي   و  انجام  شده   معامالت   درك  
استفاده کنندگان  مي شود مگر در مواردي  که  تهاتر منعکس کننده  محتواي  معامله  
یا رویداد مربوط  باشد. گزارش  خالص  دارایي ها یعني  دارایي ها پس  از کسر اقالم  
ذخیره   کاال،  و  مواد  موجودي هاي   ارزش   کاهش   ذخیره   قبیل   از  مربوط   کاهنده  
مطالبات  مشکوك الوصول  و استهالك  انباشته  دارایي هاي  ثابت  مشهود، تهاتر نیست .

تهاتر دو یا چند قلم  دریافتني  و پرداختني  تنها زماني  مناسب  است  که  توان  واحد 
تجاري  براي  تسویه  حساب  از طریق  پرداخت  مبلغ  خالص  یا عدم  پرداخت  و الزام  
این  تضمین  مستلزم  وجود  باشد.  به  پرداخت  مبلغ  خالص ، تضمین  شده   دیگري  
حق  قانوني  تهاتر است  و اینکه  چنین  حقي  در صورت  ناتواني  دیگري  در ایفاي  تعهد 
این  امکان  وجود دارد که  واحد  همچنان  برقرار باشد. در غیر این  صورت  معموالً 
تجاري  به  ایفاي  تعهد ملزم  شود، بدون  آنکه  بتواند به  منافع  اقتصادي  آتي  دارایي  

دست  یابد.
به  ارزش  منصفانه  مابه ازاي   طبق  استاندارد حسابداري  شماره  3، درآمد عملیاتي  
اندازه گیري  مي شود. هر واحد تجاري ، در روال  فعالیت هاي   یا دریافتني   دریافتي  



130

عادي  خود معامالت  دیگري  را نیز انجام  مي دهد که  مولد درآمد عملیاتي  نیست ، 
اما براي  انجام  فعالیت هاي  مولد درآمد عملیاتي  آن  ضروري  است . نتایج  این گونه  
معامالت  از طریق  تهاتر درآمدها و هزینه هاي  مربوط  به  آن  ارائه  مي شود، به  شرط  

اینکه  تهاتر یاد شده  محتواي  معامله  را منعکس  کند. براي  مثال :
غیرجاري   دارایي هاي   فروش   از  حاصل   غیرعملیاتي   هزینه هاي   و  درآمدها  الف( 
)مانند سرمایه گذاري ها و دارایي هاي  ثابت  مشهود(، به  مبلغ  عواید حاصل  از فروش  

دارایي  پس  از کسر مبلغ  دفتري  و هزینه هاي  فروش  آن  گزارش  مي شود.
ب ( مخارج  قابل  استرداد مربوط  به  قرارداد با یک  شخص  ثالث  با مبالغ  دریافتي  و 

دریافتني  در این  رابطه ، تهاتر و به صورت  خالص  گزارش  مي شود.
مشابه   معامالت   از  گروهي   حاصل   غیرعملیاتي   هزینه هاي   و  درآمدها  به عالوه ، 
)از قبیل  سودها و زیان هاي  حاصل  از تسعیر اقالم  ارزي  یا فروش  دارایي هاي  ثابت  
این گونه   وقوع   یا  ماهیت   اندازه ،  اما  مي شود،  گزارش   خالص   به صورت   مشهود( 
طبق   آنها  جداگانه   افشاي   که   باشد  به گونه اي   است   ممکن   هزینه ها  و  درآمدها 

استاندارد حسابداري  شماره  6 با عنوان  گزارش  عملکرد مالي  ضرورت  یابد.

اطالعات  مقايسه اي    

صورت هاي  مالي  باید در برگیرنده  اقالم  مقایسه اي  دوره  قبل  باشد به  جز در مواردي  
باشد.  کرده   الزامي   یا  مجاز  را  دیگري   عمل   نحوه   حسابداري   یک  استاندارد  که  
اطالعات  مقایسه اي  تشریحي  تا جایي  باید افشا شود که  جهت  درك  صورت هاي  

مالي  دوره  جاري  مربوط  تلقي  گردد. 
به   مالي  دوره  )هاي ( قبل   ارائه  شده  در صورت هاي   درمواردي ، اطالعات  تشریحي  
که   حقوقي   دعواي   یک   جزئیات   نمونه ،  براي   است .  مربوط   نیز  جاري   مالي   دوره  
نتیجه  آن  در تاریخ  ترازنامه  قبلي  مشخص  نبوده  و تاکنون  حل  و فصل  نشده  است ، 
تاریخ   در  موجود  ابهامات   به   مربوط   اطالعات   ارائه   مي شود.  افشا  جاري   دوره   در 
براي   آنها،  ابهام   رفع   دوره  جاري  جهت   انجام  شده  طي   اقدامات   و  قبلي   ترازنامه  

استفاده کنندگان  صورت هاي  مالي  مفید است .
درمواردي  که  نحوه  ارائه  یا طبقه بندي  اقالم  در صورت هاي  مالي  اصالح  مي شود، 
به منظور اطمینان  از قابلیت  مقایسه  اقالم  صورت هاي  مالي ، مبالغ  مقایسه اي  باید 
تجدید طبقه بندي  شود مگر اینکه  این  امر ممکن  نباشد. همچنین  ماهیت ، مبلغ  و 
دلیل  تجدید طبقه بندي  باید افشا شود. هرگاه  تجدید طبقه بندي  مبالغ  مقایسه اي  
عملي  نباشد، واحد تجاري  باید دلیل  عدم  تجدید طبقه بندي  و ماهیت  تغییراتي  را 

که  در صورت  تجدید طبقه بندي  ایجاد مي شد، افشا کند.
در برخي  شرایط  ممکن  است  تجدید طبقه بندي  اطالعات  مقایسه اي  عملي  نباشد. 
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شده   گردآوري   گونه اي   به  قبلي   دوره )هاي (  در  داده ها  است   ممکن   نمونه   براي  
باشد که  تجدید طبقه بندي  امکان پذیر نباشد. در چنین  شرایطي ، ماهیت  تعدیالت  
مربوط ، افشا مي شود. طبق الزامات  استاندارد حسابداري  شماره  6 با عنوان  گزارش  
ارقام  مقایسه اي   عملکرد مالي ، چنانچه  در رویه  حسابداري  تغییري  صورت  گیرد 

دوره )هاي ( قبل  باید برمبناي  رویه  جدید ارائه  مجدد شود.

تشخيص  صورت هاي  مالي    

صورت هاي  مالي  باید به وضوح  از سایر اطالعاتي  که  همراه  آن  در یک  مجموعه  
انتشار مي یابد قابل  تشخیص  و متمایز باشد.

و  دارد  کاربرد  مالي   صورت هاي   مورد  در  تنها  حسابداري   استانداردهاي   الزامات  
یا گزارش هایي   یا سایر مدارك   اطالعاتي  که  در گزارش  ساالنه   درخصوص  سایر 
که   دارد  اهمیت   موضوع   این   بنابراین ،  ندارد.  کاربرد  مي شود،  ارائه   قبیل   این   از 
تهیه   حسابداري   استانداردهاي   برمبناي   که   اطالعاتي   بتوانند  استفاده کنندگان  

مي شود را از سایر اطالعات  تمیز دهند.
هر یک  از اجزاي  صورت هاي  مالي  باید به وضوح  مشخص  شود. به عالوه ، اطالعات  
صحیح   درك   براي   لزوم   صورت   در  و  شود  داده   نشان   بارز  گونه اي   به  باید  زیر 

اطالعات  ارائه  شده ، تکرار شود:
الف( نام  واحد گزارشگر و شکل  حقوقي  آن ، 

ب( اینکه  صورت هاي  مالي  مربوط  به  یک  واحد تجاري  یا مربوط  به  گروه  واحدهاي  
تجاري  است ،

مالي  مناسبت   اجزاي  صورت هاي   با  یا دوره  مالي  هر کدام  که   ترازنامه   تاریخ   ج( 
داشته  باشد،

د( واحد پول  گزارشگري ، و 
ه( سطح  دقت  به  کار رفته  در ارائه  ارقام  صورت هاي  مالي .

دوره  گزارشگري    

که   استثنایي   شرایط   در  شود.  ارائه   ساالنه   به طور  حداقل   باید  مالي   صورت هاي  
تاریخ  ترازنامه  واحد تجاري  تغییر مي کند و صورت هاي  مالي  براي  دوره اي  کوتاه تر 
پوشش   تحت   زماني   دوره   بر  عالوه   باید  تجاري   واحد  مي شود،  ارائه   یکسال   از 

صورت هاي  مالي ، موارد زیر را افشا کند :
الف( دلیل  به کار گرفتن  دوره  کمتر از یکسال ، و

ب( این  واقعیت  که  مبالغ  مقایسه اي  مربوط  به صورت  سود و زیان ، صورت  سود و 
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زیان  جامع ، صورت  جریان  وجوه  نقد و یادداشت هاي  توضیحي  مربوط  قابل  مقایسه  
نیست .

به موقع  بودن 
در اختیار  ترازنامه   تاریخ   از  بعد  معقولي   مدت   ظرف   مالي   صورت هاي   چنانچه  
باید  تجاري   واحد  مي یابد.  کاهش   آن   بودن   مفید  نگیرد،  قرار  استفاده کنندگان  
مربوط   مقررات   و  قوانین   در  مقرر  مهلت   را حداکثر ظرف   مالي  خود  صورت هاي  
براي   کافي   دلیل   تجاري ،  واحد  عملیات   پیچیدگي   نظیر  عواملي   کند.  منتشر 

خودداري  از گزارشگري  به موقع  محسوب  نمي شود.

ترازنامه  
اطالعاتي  که  در ترازنامه  ارائه  مي شود

ترازنامه  باید حداقل  حاوي  اقالم  اصلي  زیر باشد:
الف( دارایي هاي  ثابت  مشهود

ب( دارایي هاي  نامشهود
ج( سرمایه گذاري ها

د( موجودي  مواد و کاال
ه( حساب ها و اسناد دریافتني  تجاري  و سایر حساب ها و اسناد دریافتني 

و( موجودي  نقد 
ز( حساب ها و اسناد پرداختني  تجاري  و سایر حساب ها و اسناد پرداختني 

ح ( ذخیره  مالیات
ط ( ذخیره  مزایاي  پایان  خدمت  کارکنان

ي( بدهي هاي  بلندمدت
ك( سهم  اقلیت

ل ( سرمایه  و اندوخته ها

اطالعاتي  که  در ترازنامه  یا در یادداشت هاي  توضيحي  افشا مي شود
واحد تجاري  باید طبقات  فرعي  اقالم  اصلي  را که  متناسب  با عملیات  واحد تجاري  
در  کند.  افشا  توضیحي   یادداشت هاي   در  یا  ترازنامه   در  است ،  شده   طبقه بندي  
صورت  لزوم ، هر قلم  فرعي  باید برحسب  ماهیت  به  اقالم  فرعي تري  طبقه بندي  شود 
و مبالغ  پرداختني  به  / دریافتني  از واحد تجاري  اصلي ، سایر واحدهاي  تجاري  گروه  

و سایر اشخاص  وابسته  باید جداگانه  افشا شود.
تعیین  طبقات  فرعي  یاد شده  به  الزامات  استانداردهاي  حسابداري ، اندازه ، ماهیت  
و کارکرد اقالم  مورد نظر بستگي  دارد. موارد افشا در خصوص  هر قلم  با اقالم  دیگر 
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متفاوت  است ، براي  مثال  :
حسابداري   استاندارد  در  مندرج   طبقات   برحسب   مشهود  ثابت   دارایي هاي   الف( 

شماره  11 طبقه بندي  مي شود.
سایر  تجاري ،  دریافتني   اسناد  و  حساب ها  سرفصل هاي   به   دریافتني   اقالم   ب ( 
حساب ها و اسناد دریافتني ، طلب  از اعضاي  گروه  و طلب  از سایر اشخاص  وابسته  

و غیره  تفکیک  مي شود.
ج( موجودي  مواد و کاال طبق  استاندارد حسابداري  شماره  8 با عنوان  حسابداري  
موجودي  مواد و کاال، به  طبقات  فرعي  از قبیل  مواد اولیه ، کاالي  در جریان  ساخت ، 
کاالي  ساخته  شده ، کاالي  خریداري  شده  براي  فروش ، مواد و کاالي  در راه  و سایر 

موجودي ها تفکیک  مي شود.
با مزایاي  کارکنان  و سایر  به نحوي  تفکیک  مي شود که  ذخایر مرتبط   د( ذخایر 

اقالم  را متناسب  با عملیات  واحد تجاري ، به طور جداگانه  نشان  دهد.
مختلف   طبقات   نمایانگر  که   مي شود  تفکیک   به گونه اي   اندوخته ها  و  ه( سرمایه  

سرمایه  پرداخت  شده  و اندوخته ها باشد.
واحد تجاري  باید موارد زیر را در ترازنامه  یا در یادداشت هاي  توضیحي  افشا کند :

الف( براي  هر یک  از طبقات  سهام  :
1  تعداد سهام  مصوب 

٢  تعداد سهام  منتشر شده  و میزان  سرمایه  پرداخت  شده
٣ ارزش  اسمي  هر سهم

٤ حقوق ، مزایا و محدودیت هاي  مربوط ، و...
٥  سهام  واحد تجاري  که  در مالکیت  واحدهاي  تجاري  فرعي  و وابسته  است 

ب( مبالغ  دریافتي  بابت  افزایش  سرمایه  قبل  از ثبت  قانوني  آن 
ج( صرف  سهام 

د( ماهیت  و موضوع  هر یک  از اندوخته ها، و...
ه( مبالغ  منظور شده  در صورت هاي  مالي  بابت  سود سهام   .

واحدهاي  تجاري  که  به  شکلي  غیر از شرکت  سهامي  تشکیل  شده اند، باید اطالعاتي  
معادل  با موارد از پیش گفته  شده را که  نمایانگر تغییرات  هر طبقه  از حقوق  مالکانه  
طي  دوره  بوده  و حقوق ، مزایا و محدودیت هاي  منضم  به  هر طبقه  از حقوق  مالکانه  

را افشا کند.

صورت  سود و زیان 
اطالعاتي  که  در صورت  سود و زیان  ارائه  مي شود

صورت  سود و زیان  باید حداقل  حاوي  اقالم  اصلي  زیر باشد:
الف( درآمدهاي  عملیاتي
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ب ( هزینه هاي  عملیاتي
ج( سود یا زیان  عملیاتي

د( هزینه هاي  مالي 
ه( سایر درآمدها و هزینه هاي  غیرعملیاتي

و( سود یا زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
ز( مالیات  بردرآمد

ح( سود یا زیان خالص عملیات در حال تداوم
ط( سود یا زیان عملیات متوقف شده

ی( سهم  اقلیت  و... 
ك( سود یا زیان  خالص .

عالوه  بر موارد باال، ممکن  است  به  موجب  سایر استانداردهاي  حسابداري ، ارائه  اقالم  
اصلي  و جمع هاي  فرعي  دیگري  در صورت  سود و زیان  الزامي  باشد یا براي  ارائه  

عملکرد مالي  واحد تجاري  به نحو مطلوب  ضرورت  داشته  باشد.
هزینه هاي  عملیاتي  باید برحسب  کارکرد هزینه ها در واحد تجاري  و در موارد خاص  
نباشد برحسب  ماهیت  هزینه ها، طبقه بندي  و در صورت   امر مفید  این   انجام   که  

سود و زیان  منعکس  شود.
در روش  طبقه بندي  برمبناي  کارکرد هزینه  که  بعضاً روش  بهاي  تمام  شده  فروش  
نامیده  مي شود، هزینه ها برحسب  کارکرد به  عنوان  بخشي  از بهاي  تمام شده  فروش ، 
توزیع  یا اداري  طبقه بندي  مي شود. این  نحوه  ارائه  در مقایسه  با روش  طبقه بندي  
هزینه ها برحسب  ماهیت ، اطالعات  مربوط تري  را در دسترس  استفاده کنندگان  قرار 
و  اختیاري   مي تواند  کارکردها  به   مخارج   تخصیص   روش   این   در  لیکن   مي دهد، 

نیازمند اعمال  قضاوت  قابل  توجهي  باشد. 
)نظیر  ماهیت   برحسب   هزینه   اقالم   هزینه ،  ماهیت   براساس   طبقه بندي   روش   در 
استهالك ، مواد مصرفي ، کرایه  حمل ، حقوق  و دستمزد، تبلیغات ( با یکدیگر جمع  

شده  و در صورت  سود و زیان  منعکس  مي شود.

اطالعاتي  که  در صورت  سود و زیان  یا در یادداشت هاي  توضيحي  افشا مي شود
هر واحد تجاري  که  هزینه هاي  عملیاتي  را بر حسب  کارکرد طبقه بندي  کند باید 
هزینه هاي   و  استهالك   هزینه   شامل   هزینه ها  ماهیت   درباره   را  اضافي   اطالعات  
از آنجا که  اطالعات  مربوط  به  ماهیت  هزینه ها در پیش بیني   افشا کند.  پرسنلي ، 
جریان هاي  نقدي  آتي  مفید است ، چنانچه  از روش  طبقه بندي  بر مبناي  کارکرد 
هزینه  استفاده  شود، اقالم  تشکیل  دهنده  هزینه ها برحسب  ماهیت  نیز افشا مي شود.

اطالعات  زیر باید در یادداشت هاي  توضیحي  واحد تجاري  افشا شود :
الف( تصریح  اینکه  صورت هاي  مالي  براساس  استانداردهاي  حسابداري  تهیه  شده  است 
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ب( رویه هاي  حسابداري  اعمال  شده  درخصوص  معامالت  و رویدادهاي  با اهمیت 
ج( مواردي  که  افشاي  آنها طبق  استانداردهاي  حسابداري  الزامي  شده  و در بخش  

دیگري  از صورت هاي  مالي  ارائه  نشده  است
د( موارد دیگري  که  در صورت هاي  مالي  اساسي  ارائه  نشده  است ، لیکن  افشاي  آنها 

براي  ارائه  مطلوب  ضرورت  دارد.
یادداشت هاي  توضیحي  باید به نحوي  منظم  ارائه  شود. هر قلم  مندرج  در ترازنامه ، 
صورت  سود و زیان ، صورت  سود و زیان  جامع  و صورت  جریان  وجوه  نقد باید به  

یادداشت هاي  توضیحي  مربوط  عطف  داده  شود.
اقالم   از  بیشتري   جزئیات   و  تشریحي   اطالعات   شامل   توضیحي   یادداشت هاي  
دیگري   اطالعات   اینکه   ضمن   است   اساسي   مالي   صورت هاي   در  شده   منعکس  
شامل   یادداشت ها  این   مي کند.  ارائه   را  تعهدات   و  احتمالي   بدهي هاي   از قبیل  
موارد افشاي  الزامي  یا توصیه  شده  براساس  استانداردهاي  حسابداري  یا سایر موارد 

افشاست  که  براي  دستیابي  به  ارائه  مطلوب  ضرورت  دارد.
براي  کمک  به  درك  صورت هاي  مالي  و مقایسه  آن  با صورت هاي  مالي  واحدهاي  

تجاري  دیگر، یادداشت هاي  توضیحي  عموماً به ترتیب  زیر ارائه  مي شود :
الف( تصریح  اینکه  صورت هاي  مالي  طبق  استانداردهاي  حسابداري  تهیه شده  است 

ب ( مبنا یا مباني  اندازه گیري  و رویه هاي  حسابداري  مورد استفاده
ج ( اطالعات  تکمیلي  درباره  اقالم  ارائه  شده  در صورت هاي  مالي  اساسي  به ترتیب  

صورت هاي  مالي  و به ترتیب  اقالم  اصلي  ارائه  شده  در آنها
د( سایر موارد افشا، شامل  :

1  بدهي هاي  احتمالي ، تعهدات  و سایر اطالعات  مالي ، و...
٢  اطالعات  غیرمالي 

افشاي  رویه هاي  حسابداري 
موارد زیر باید در بخش  اهم  رویه هاي  حسابداري  یادداشت هاي  توضیحي  تشریح  

شود :
الف ( مبنا یا مباني  اندازه گیري  مورد استفاده  در تهیه  صورت هاي  مالي ، و...

ب( کلیه  رویه هاي  حسابداري  الزم  براي  درك  مناسب  صورت هاي  مالي . 
عالوه  بر رویه هاي  حسابداري  خاص  به کار رفته  در تهیه  صورت هاي  مالي ، آگاهي  از 
مبنا یا مباني  اندازه گیري  مورد استفاده  در تهیه  این  صورت ها )بهاي  تمام  شده  یا 
ارزش  جاري ( براي  استفاده کنندگان  مهم  است . چنانچه  در تهیه  صورت هاي  مالي  
بیش  از یک  مبناي  اندازه گیري  به کار گرفته  شود )براي  مثال  در مواردي  که  برخي  
از  ارزیابي  مي شود( مشخص  کردن  آن  دسته   ثابت  مشهود تجدید  از دارایي هاي  
رفته   به کار  آنها  اندازه گیري  در مورد  مباني   و بدهي هایي  که  هر یک  از  دارایي ها 
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است ، کفایت  مي کند.
افشاي  یک  رویه  حسابداري ، بستگي  به  این  دارد که  آیا افشاي  آن  به  استفاده کنندگان  
انعکاس  معامالت  و سایر رویدادها در عملکرد مالي  و وضعیت   جهت  درك  نحوه  
مالي  کمک  مي کند یا خیر. رویه هاي  حسابداري  که  ممکن  است  واحد تجاري  ارائه  
آنها را مد نظر قرار دهد، شامل  موارد مندرج در زیر است ، اما محدود به  آنها نیست:

الف( شناخت  درآمد عملیاتي 
ب( اصول  تلفیق  صورت هاي  مالي، شامل  واحدهاي  تجاري  فرعي  و وابسته 

ج( ترکیب  واحدهاي  تجاري
د( مشارکت هاي  خاص 

ه ( دارایي هاي  ثابت  مشهود و دارایي هاي  نامشهود
و( احتساب  مخارج  تأمین  مالي  و سایر مخارج  به  عنوان  بهاي  تمام شده  دارایي 

ز( پیمان هاي  بلندمدت  
ح ( سرمایه گذاري  در امالك

ط( سرمایه گذاري ها
ي( اجاره ها 

ك( مخارج  تحقیق  و توسعه 
ل( موجودي  مواد و کاال

م( مالیات ها
ن( ذخایر

س( مزایاي  پایان  خدمت  کارکنان 
ع ( تسعیر ارز 

ف( کمک هاي  بالعوض  دولت 

حتي  اگر مبالغ  منعکس  شده  در صورت هاي  مالي  دوره  جاري  و دوره )هاي ( قبل  
ممکن   باشد،  کافي   اهمیت   فاقد  خاص   حسابداري   رویه   یک   اعمال   در رابطه با 
است  افشاي  رویه  حسابداري  مربوط  از اهمیت  برخودار باشد. همچنین  الزم  است  
در مواردي  که  در رابطه با یک  موضوع ، راهکار خاصي  در استانداردهاي  حسابداري  
ارائه  نشده  رویه  حسابداري  انتخاب  و به کار گرفته  شده  است ، رویه  مزبور افشا شود.

واحد تجاري  باید موارد زیر را نیز در یادداشت هاي  توضیحي  افشا کند :
الف( اقامتگاه  و شکل  حقوقي  واحد تجاري ، کشور محل  فعالیت  آن  و نشاني  مرکز 

ثبت  شده  )یا محل  اصلي  فعالیت  چنانچه  متفاوت  از کشور محل  ثبت  باشد(،
ب( شرحي  از ماهیت  عملیات  واحد تجاري  و فعالیت هاي  اصلي  آن ،

ج( نام  واحد تجاري  اصلي  و واحد تجاري  اصلي  نهایي  گروه ، و...
د( تعداد کارکنان  در پایان  دوره  یا میانگین  تعداد آنها طي  دوره .



137

از آنجا که  صورت هاي  مالي  عمدتاً بیانگر اثرات  مالي  رویدادهاي  گذشته  است  و لزوماً 
استفاده کنندگان   لزوم   مورد  اطالعات   تمام   نیست ،  غیرمالي   اطالعات   دربرگیرنده  
با این حال ، صورت هاي  مالي   اتخاذ تصمیمات  اقتصادي  فراهم  نمي آورد.  را جهت  
ارائه   را رفع  مي کند. اطالعات   استفاده کنندگان   اغلب   نیازهاي  اطالعاتي  مشترك  
هست .  نیز  دیگري   مختلف   محدودیت هاي   مشمول   مالي   درصورت هاي   شده  
اطالعات  مالي  تحت  تأثیر ابهامات  موجود قرار مي گیرد زیرا دربرگیرنده  برآوردها 
بوده  و اثر معامالت  بین  دوره هاي  مالي  مشخص  تخصیص  یافته  است . اطالعاتي  را 
که  نمي توان  برحسب  واحد پول  بیان  کرد در متن  صورت هاي  مالي  قابل  انعکاس  
نمي باشد. به  عالوه ، اطالعات  مندرج  در صورت هاي  مالي  عمدتـاً تاریخي  است ، زیرا 
مرتبط  بـا وضعیت  مالي  در یک  تاریخ  معین  و عملکرد مالي  و انعطاف پذیري  مالي  

براي  یک  دوره  گذشته  مي باشد.

 استفاده كنندگان  صورت هاي  مالي  و نيازهاي  اطالعاتي  آنان  
رفع   جهت   که   مي شود  اطالق   اشخاصي   به   مالي   صورت هاي   استفاده کنندگان  
تأمین   مي کنند.  استفاده   مالي   صورت هاي   از  خود  متفاوت   اطالعاتي   نیازهاي  
نیازهاي  اطالعاتي  تمام  استفاده کنندگان  توسط  صورت هاي  مالي  امکان پذیر نیست  
ولي  نیازهایي  وجود دارد که  براي  همه  استفاده کنندگان  مشترك  است . باالخص  
انعطاف پذیري   و  مالي   عملکرد  مالي ،  وضعیت   به   نوعي   به   استفاده کنندگان   همه  
صورت هاي   هرگاه   که   است   براین   اعتقاد  هستند.  عالقه مند  تجاري   واحد  مالي  
مالي  معطوف  به  تأمین  نیازهاي  اطالعاتي  سرمایه گذاران  باشد، اکثر نیازهاي  سایر 
استفاده کنندگان  را نیز در حد توان  برآورده  مي کند. به عبارت  دیگر اطالعات  تهیه  
شده  براي  سرمایه گذاران ، به  عنوان  یک  مرجع  اطالعاتي  براي  سایر استفاده کنندگان  
نیز مفید است  چرا که  اینان  مي توانند اطالعات  مشخص تري  را که  در معامالت  خود 
با واحد تجاري  به دست  مي آورند با این  مرجع  اطالعاتي  بسنجند. استفاده کنندگان 

صورت هاي  مالي  و نیازهاي  اطالعاتي  آنها به  شرح  زیر است : 
الف( سرمایه گذاران  

و  تجاري   واحد  ریسک   متضمن   سرمایه   تأمین کنندگان   عنوان   به   سرمایه گذاران  
مشاورین  آنان  عالقه مند به  اطالعاتي  در مورد ریسک  ذاتي  و بازده  سرمایه گذاري هاي  
خود مي باشند. اینان  به  اطالعاتي  نیاز دارند که  براساس  آن  بتوانند در مورد خرید، 
نگهداري  یا فروش  سهام  تصمیم گیري  کنند و عملکرد مدیریت  واحد تجاري  و توان  

واحد تجاري  را جهت  پرداخت  سود سهام  مورد ارزیابي  قرار دهند. 
ب( اعطاکنندگان  تسهيالت  مالي 

اعطاکنندگان  تسهیالت  مالي  عالقه مند به  اطالعاتي  هستند که  براساس  آن  بتوانند 
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دریافتي   تسهیالت   متفرعات   و  اصل   به موقع   بازپرداخت   در  را  تجاري   واحد  توان  
ارزیابي  کنند.

ج( تأمين کنندگان  کاال و خدمات  و سایر بستانكاران 
 تأمین کنندگان  کاال و خدمات  و سایر بستانکاران  به  اطالعاتي  عالقه مند هستند که  
آنها را در اتخاذ تصمیم  در زمینه  فروش  کاال و خدمات  به  واحد تجاري  و ارزیابي  
توان  واحـد تجـاري  جهت  بازپرداخت  بدهي هاي  خـود در سررسید، یاري  رساند. 
بستانکاران  تجاري  برعکس  اعطاکنندگان  تسهیالت  مالي  به  وضعیت  واحد تجاري  
در کوتاه مدت  عالقه مند هستند مگر آنکه  واحد تجاري  از مشتریان  عمده  آنان  بوده  

و ادامه  فعالیت  آنان  به  تداوم  معامالت  با واحد تجاري  متکي  باشد.
د( مشتریان

است ،  تجاري   واحد  فعالیت   تداوم   مورد  در  اطالعات   کسب   به   مشتریان   عالقه    
باالخص  زماني  که  رابطه  آنان  با واحد تجاري  بلندمدت  بوده  یا اینکه  در حد قابل  

مالحظه اي  به  محصوالت  و خدمات  واحد تجاري  وابسته  باشند.
هـ( کارکنان  واحد تجاري

کارکنان  و نمایندگان  آنها به  اطالعاتي  در مورد ثبات  و سودآوري  کارفرمایان  خود 
ارزیابي   را در  آنها  به  اطالعاتي  هستند که   اینان  همچنین  عالقه مند  عالقه مندند. 
توان  واحد تجاري  مبني بر تأمین  حقوق  و مزایا، ایجاد فرصت هاي  شغلي  و پرداخت  

مزایاي  پایان  خدمت  یاري  دهد.
و( دولت  و مؤسسات  دولتي

دولت  و مؤسسات  تابع  آن  در رابطه  با تخصیص  منابع  عالقه مند به  فعالیت هاي  واحد 
تجاري  هستند. اینان  همچنین  براي  تنظیم  فعالیت هاي  واحدهاي  تجاري ، تعیین  
سیاست هاي  مالیاتي  و تشخیص  مالیات  و نیز تهیه  آمار ملي  به  اطالعات  نیاز دارند.

ز( جامعه  به طور اعم
 آحاد جامعه  به  طرق  مختلف  تحت  تأثیر واحدهاي  تجاري  قرار مي گیرند. به طور مثال ، 
واحدهاي  تجاري  ممکن  است  در اقتصاد محلي  از طریق  ایجاد اشتغال  و استفاده  
ارائه   از طریق   ایفا کنند.  مالحظه اي   قابل   نقش   محلي   فروشندگان   محصوالت   از 
اطالعات  در مورد روندها و تحوالت  اخیر در رشد واحد تجاري  و طیف  فعالیت هاي  

آن ، صورت هاي  مالي  مي تواند براي  آحاد جامعه  مفید باشد.
ح( سایر استفاده کنندگان 

فوق الذکر  استفاده کنندگان   به   خدمات   انواع   ارائه   به   عمدتاً  که   دیگري   اشخاص  
باالخص  سرمایه گذاران  اشتغال  دارند، جهت  رفع  برخي  نیازهاي  اطالعاتي  خود به  
صورت هاي  مالي  تکیه  مي کنند. اشخاص  مزبور ازجمله  شامل  بورس  اوراق  بهادار، 

کارگزاران  بورس ، تحلیل گران  مالي  و پژوهشگران  مي باشند.
مدیریت  واحد تجاري  مسئول  تهیه  و ارائه  صورت هاي  مالي  مي باشد. مدیریت  به  



139

اصلي   ابزار  این  صورت ها  زیرا  است   عالقه مند  مالي   محتواي  صورت هاي   و  شکل  
انتقال  اطالعات  مالي  در مورد واحد تجاري  به  اشخاص  خارج  از آن  است . مدیریت  از 
اطالعات  اضافي  در انجام  وظایف  برنامه ریزي ، تصمیم گیري  و کنترل  کمک  مي گیرد 
و قادر است  شکل  و محتواي  چنین  اطالعات  اضافي  را در راستاي  رفع  نیازهاي  خود 
تعیین  کند.گزارش  چنین  اطالعاتي  خارج  از دامنه  کاربرد این  مجموعه  است . معهذا 
استفاده   مورد  اطالعات   با  بایستي   منتشره   مالي   در صورت هاي   مندرج   اطالعات  
واحد  مالي   انعطاف پذیري   و  مالي   عملکرد  مالي ،  وضعیت   ارزیابي   مدیریت  جهت  

تجاري  در تضاد نباشد.

وضعيت  مالي ، عملكرد مالي  و انعطاف پذيري  مالي    

مستلزم   مالي   صورت هاي   استفاده کنندگان   توسط   اقتصادي   تصمیمات   اتخاذ 
ارزیابي  توان  واحد تجاري  جهت  ایجاد وجه  نقد و زمان  و قطعیت  ایجاد آن  است . 
این توان  در نهایت ، تعیین کننده  ظرفیت  واحد تجاري  جهت  انجام  پرداخت هایي  از 
قبیل  پرداخت  حقوق  و مزایا به  کارکنان ، پرداخت  به  تأمین کنندگان  کاال و خدمات ، 
پرداخت  مخارج  مالي ، انجام  سرمایه گذاري ، بازپرداخت  تسهیالت  دریافتي  و توزیع  
سود بین  صاحبان  سرمایه  است . ارزیابي  توان  ایجاد وجه  نقد از طریق  تمرکز بر 
وضعیت  مالي ، عملکرد مالي  و جریان هاي  نقدي  واحد تجاري  و استفاده  از آنها در 
انعطاف پذیري  مالي ، تسهیل   انتظار و سنجش   پیش بیني  جریان هاي  نقدي  مورد 

مي گردد.
آن ،  کنترل   تحت   اقتصادي   منابع   دربرگیرنده   تجاري   واحد  یک   مالي   وضعیت  
ساختار مالي  آن ، میزان  نقدینگي  و توان  بازپرداخت  بدهي ها و ظرفیت  سازگاري  
آن  با تغییرات  محیط  عملیاتي  است . اطالعات  درباره  وضعیت  مالي  در ترازنامه  ارائه  
مي شود. اطالعات  درباره  منابع  اقتصادي  تحت  کنترل  واحد تجاري  و کاربرد این  
منابع  در گذشته  براي  پیش بیني  توانایي  واحد تجاري  جهت  ایجاد وجه  نقد از این  
منابع  در آینده  مفید است . اطالعات  در مورد ساختار مالي  براي  پیش بیني  نیازهاي  
استقراضي  آتي  و چگونگي  توزیع  سودها و جریان هاي  نقدي  آتي  بین افراد ذي حق  
در واحد تجاري  مفید است . این  اطالعات  همچنین  براي  پیش بیني  میزان  موفقیت  
مي باشد.  مفید  بیشتر  مالي   تسهیالت   به   دستیابي   جهت   تجاري   واحد  احتمالي  
توان   پیش بیني   براي   بدهي ها  بازپرداخت   توانایي   و  نقدینگي   مورد  در  اطالعات  
واحد تجاري  جهت  ایفاي  تعهدات  مالي  خود در سررسید مفید است . »نقدینگي« 
آن   تا  مالي   تعهدات   احتساب   از  پس   نزدیک   آینده   در  نقد  وجه   بودن   فراهم  به  
زمان  اطالق  مي شود. »توان  بازپرداخت  بدهي ها« به  فراهم  بودن  وجه  نقد جهت  
ایفاي  تعهدات  مالي  در سررسید و طي  مدتي  بالنسبه  فراتر از آینده  نزدیک  اطالق  
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براي   عملیاتي   محیط   تغییرات   با  سازگاري   ظرفیت   به   مربوط   اطالعات   مي شود. 
مفید  غیرمنتظره   تغییرات   از  منافع   کسب   یا  زیان   تحمل   ریسک   میزان   ارزیابي  

مي باشد. این  ظرفیت  به  انعطاف پذیري  مالي  نیز مربوط  مي باشد.
واحد  کنترل   تحت   منابع   از  بازده  حاصل   دربرگیرنده   تجاري   واحد  مالي   عملکرد 
تجاري  است . اطالعات  درباره  عملکرد مالي  درصورت  سود و زیان  و صورت  سود و 
زیان  جامع  ارائه  مي شود. اطالعات  در مورد عملکرد مالي  و تغییرپذیري  آن  براي  
پیش بیني  ظرفیت  واحد تجاري  جهت  استفاده  مؤثر از منابع  موجود آن  و قضاوت  
درباره  میزان  اثربخشي  استفاده  احتمالي  از منابع  اضافي  توسط  واحد تجاري  است .

اطالعات  در مورد جریان هاي  نقدي  درصورت  جریان  وجوه  نقد ارائه  مي شود. این  
اطالعات  از جنبه اي  دیگر عملکرد مالي  واحد تجاري  را از طریق  انعکاس  مبالغ  و 
منابع  اصلي  جریان هاي  ورودي  و خروجي  وجه  نقد به  نمایش  مي گذارد. اطالعات  
موصوف  جهت  ارزیابي  میزان  تأثیر عملکرد مالي  واحد تجاري  بر جریان هاي  نقدي  
آن  مفید مي باشد و باالخص  در راستاي  ارزیابي  انعطاف پذیري  مالي ، مربوط  تلقي  

مي شود.
انعطاف پذیري  مالي  عبارت  از توانایي  واحد تجاري  مبني بر اقدام  مؤثر جهت  تغییر 
میزان  و زمان  جریان هاي  نقدي  آن  مي باشد به  گونه اي  که  واحد تجاري  بتواند در 
قبال  رویدادها و فرصت هاي  غیرمنتظره  واکنش  نشان  دهد. مجموعه  صورت هاي  
است   مفید  تجاري   واحد  انعطاف پذیري   ارزیابي   جهت   که   را  اطالعاتي   مالي ، 
منعکس  مي کند. انعطاف پذیري  مالي  واحد تجاري  را قادر مي سازد تا از فرصت هاي  
نقدي   و در دوراني  که  جریان هاي   بهره  گیرد  به  خوبي   غیرمنتظره  سرمایه گذاري  
حاصل  از عملیات  مثاًل به دلیل  کاهش  غیرمنتظره  در تقاضا براي  محصوالت  تولیدي  

واحد تجاري  در سطح  پایین  و احتماالً منفي  قرار دارد به  حیات  خود ادامه  دهد.
توضیحات  مکمل  در ارتباط  با وضعیت  مالي ، عملکرد مالي  و انعطاف پذیري  مالي  
در یادداشت هاي  توضیحي  ارائه  مي شود که  جزء الینفک  صورت هاي  مالي  محسوب  

مي گردد.
اجزاي  صورت هاي  مالي  با یکدیگر ارتباط  متقابل  دارند زیرا منعکس کننده  جنبه هاي  
مختلف  معامالت  یا سایر رویدادهاي  یکسان  مي باشند. اگرچه  هریک  از صورت هاي  
مالي ، اطالعاتي  را که  با دیگر صورت ها متفاوت  است  ارائه  مي کند، احتماالً هیچ  یک 
براي   الزم   اطالعات   همه   یا  نیست   واحد  هدف   یک   خدمت   در  تنها  صورت ها  از 
و  سود  صورت   مثال   به طور  نمي آورد.  فراهم   را  استفاده کنندگان   خاص   نیازهاي  
زیان  اطالعاتي  را در مورد میزان  سود دوره  ارائه  مي کند، لیکن  اطالعات  مندرج  در 
ترازنامه  و صورت  جریان  وجوه  نقد به  ارزیابي  این  امر که  آیا این  سود، بازده  معقولي  

است  یا خیر و میزاني  که  این  سود بیانگر بازده  نقدي  است ، کمک  مي کند.
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شرکت سهامی عام نمونه
ترازنامه

1٣xدر تاریخ ٢9 اسفند ٢
)تجدید 
ارائه شده(

)تجدید ارائه 
شده(

1٣x1/1٢/٢91٣x1/1٢/٢9یادداشتبدهی ها و حقوق صاحبان سهام1٣x1/1٢/٢91٣x1/1٢/٢9یادداشتدارایی ها

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهی های جاریدارایی های جاری

....................14پرداختنی های تجاری و غیرتجاری....................3موجودی نقد

....................15مالیات پرداختنی....................4سرمایه گذاری های کوتاه مدت

....................16سود سهام پرداختنی....................5دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

....................17تسهیالت مالی....................6موجودی مواد و کاال

....................18ذخایر....................7پیش پرداخت ها

....................19پیش دریافت ها....................8دارایی های  نگهداری شده برای فروش

....................8بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش....................جمع دارایی های جاری

....................جمع بدهی های جاریدارایی های غيرجاری

بدهی های غيرجاری....................5دریافتنی های بلندمدت

....................14پرداختنی های بلندمدت....................9سرمایه گذاری های بلندمدت

....................17تسهیالت مالی بلندمدت....................10سرمایه گذاری در امالك

....................20ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان....................11سرقفلی و دارایی های نامشهود 

....................جمع بدهی های غیرجاری....................12دارایی های ثابت مشهود

....................جمع بدهی ها....................13سایر دارایی ها

حقوق صاحبان سهام....................جمع دارایی های غیرجاری

....................21سرمایه

....................23افزایش سرمایه در جریان 

....................24اندوخته صرف سهام

....................25اندوخته قانونی

....................26سایر اندوخته ها

ـ..........27مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

....................28تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

....................سود انباشته

....................جمع حقوق صاحبان سهام

....................جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام....................جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.
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شرکت سهامی عام نمونه
صورت سود و زیان

1٣xبرای سال مالی منتهی به ٢9 اسفند ٢

سال 13x2یادداشت
)تجدیدارائه شده(

13x1 سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
....................30درآمدهای عملياتی

)..........()..........(31بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
....................سود ناخالص

)..........()..........(32هزینه های فروش، اداری و عمومی
)..........(33هزینه مطالبات مشکوك الوصول )هزینه استثنایی(

....................34سایر اقالم عملیاتی
)..........()..........(

....................سود عملیاتی
)..........()..........(35هزینه های مالی

....................36سایر درآمدها و هزینه های غيرعملياتی
....................

....................سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
)..........()..........(مالیات بر درآمد

....................سود خالص عملیات در حال تداوم
)..........(..........37سود خالص )زیان( عملیات متوقف شده

....................سود خالص
سود پایه هر سهم:

ناشی از عملیات در حال تداوم:
....................عملیاتی

....................غیرعملیاتی
....................

)..........(..........ناشی از عملیات متوقف شده
....................38سود پایه هر سهم

گردش حساب سود )زیان( انباشته
....................سود خالص

....................سود انباشته ابتدای سال
)..........(..........40تعدیالت سنواتی

....................سود انباشته ابتدای سال ـ تعدیل شده
)..........()..........(16سود سهام مصوب

)..........()..........(21افزایش سرمایه
....................

....................انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام
....................سود قابل تخصیص

)..........()..........(25اندوخته قانونی 
)..........()..........(26سایر اندوخته ها1

)..........()..........(
....................سود انباشته پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

1ـ اندوخته های الزامی طبق اساسنامه در این بخش ارائه می شود و اندوخته های مصوب مجمع، قبل از سود 
قابل تخصیص ارائه خواهد شد.
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جدول ارزشيابی فصل

فصل
تكاليف عملكردی

)شایستگی ها(
استاندارد

 عملكرد )کيفيت( 
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

ترازنامه و 
صورت مالی

تحلیل
 صورت  های مالی

بر اساس 
استاندارد های 

حسابداری

باالتر
 از حد انتظار

3یک کار عملی در حد هنرجو

تحلیــل صورت هــای مالــی و تحلیــل در حد  انتظار
ــان ــود و زی ــه و س 2ترازنام

تحلیل ترازنامه و سود 
پایین ترو زیان

 از حد انتظار
1یکی از دو تکلیف را انجام دهد.

نمرة مستمر از ٥

نمرة شایستگی فصل از ٣

نمرة فصل از ٢0


