
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالی لیست افشا در صورتهای چک
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 لیستافشادرصورتهایمالیچک            موضوع  : شماره جدول: 

  ................................................................................................................................................................................ نام صاحبکار:     

  ............................................................................................................................................................................... سـال مالی :      

 

مدالی اشادا ددتد      بایدد در ودترتیا   “ استانداردهای حسابداری ”لیست دربرگیرنده حداقل اطالعاتی است که طبق  این چک

متجب اسدتاندارداا  حسدابدار     تتانند از اشاا  حداقل اطالعاتی که به لیست می این چکاستفاده از  بنابراین، حسابرسان با

عام دارد، حسابرسدان بایدد ددرای      لیست جنبه که متضتعات مندرج در چک آنجا الزامی دده است، اطمینان حاول کنند  از

نظدر گیرندد     اساسدنامه ددرکتر را نیدز در   مقررات مربتط و خاص ار مترد )ازجمله استاندارداا  حسابدار  خاص، قتانین و 

دیدد   از ” 18، 89، 81، 9)ددامل اسدتاندارداا  حسدابدار  ددماره      لیستیا  مرتب  با استاندارداا  حسدابدار  خداص   چک

 طتر جداگانه تکمیل دتد  وترت لزوم باید به ر نیز در19الی  12و  12الی  11، “دانده اجاره

اشادا    لیست یدا سدایر مدتارد عددم     مندرج در این چک“ رـخی”اا   کمیل نماید  پاسخلیست را ت کار باید این چک سرپرست

 گزارش حسابرس مستقل درج گردد  مالی، در وترتیا  اوالح عدموترت  اامیت باید به نکات عمده منتقل و در با

ارد خداص و انتقدام مدتارد    لیست و اشاا  مناسب سایر مت مالی، از تکمیل این چک شنی نیز باید ضمن بررسی وترتیا  مدیر

 اامیت به نکات عمده اطمینان حاول کند  با

 
 گیری: نتیجه

اامیت، به  رعایت با مالی اشاا و متارد عدم اطالعات الزم در وترتیا  ، اا                           استثنا  متارد مندرج در ردیف به

 نکات عمده انتقام یاشته است 

  ............................................................................................ و تاریخ:   امضاء   ....................................................................................... رست کار:  پنام سر

 

 نحت مطلتب اطمینان حاول دده است  کار به لیست، از انجام مالی و این چک تتجه به بررسی وترتیا  با

  ............................................................................................ امضاء و تاریخ:     ................................................................................ نام مدیر مسئول کار:  
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 دیفر
شماره 

 استاندارد

شماره بند 

 استاندارد
 خیر بلی موضوع

مورد 

 ندارد

    نکات عمومی   

    مالی  أیید وترتیا تاریخ ت 11 5 1

     وترتیا  مالی اسامی و امضا  تأیید کنندگان 11 5 2

    مالی ارائه مجمتعه کامل وترتیا  8 1 3

     ترازنامه    

     وترت ستد و زیان    

     وترت ستد و زیان جامع    

    نقد  وترت جریان وجته    

     یاددادتیا  تتضیحی    
       

وترتی که الزامات مندرج در استاندارداا  حسابدار  رعایدت ددده باددد،     در 01و  11 1 1

مالی منطبق با استاندارداا  حسدابدار  تییده و ارائده     تصریح اینکه وترتیا 

 دده است 

   

مالی از سایر اطالعات که امراه آن در یدک مجمتعده    متمایز بتدن وترتیا  13 1 5

 ارائه دده است 
   

ا   وددترت لددزوم اطالعددات مقایسدده ا  دوره قبددل و در ئدده اقددالم مقایسددهارا 30 1 6

 تاریحی 
   

وترت لدزوم امدراه بدا  کدر ماایدت،       ا  در بند  اقالم مقایسه تجدید طبقه 33 1 0

بندد ،   وترت عملی نبتدن تجدید طبقه بند  )در مبالغ و دلیل تجدید طبقه

 ددر  بند  ایجاد می طبقه وترت تجدید  کر دلیل آن و ماایت تغییراتی که در

   

کدام  مالی، ار ةدرج نام واحد تجار ، دکل حقتقی آن، تاریخ ترازنامه یا دور 15 1 8

مالی مناسبت دادته بادد، واحدد پدتم گزاردد ر  و     که با اجزا  وترتیا 

مدالی و کلیده ودفحات و     سطح دقدت بکدار رشتده در ارائده اقدالم ودترتیا       

  *یستتنیا  یاددادتیا  تتضیح

   

نحددت مددنظع و عطددف اقددالم مندددرج در    ارائدده یاددادددتیا  تتضددیحی بدده  01 1 3

 مالی اساسی به یاددادتیا  تتضیحی مربتط  وترتیا 
   

سدام مدالی، اشادا  دلیدل آن و قابدل       از یدک  وترت استفاده دوره کمتر در 18 1 11

 ا   مقایسه نبتدن اقالم مقایسه
   

 

 مالی نمتنه استفاده دتد  خصتص از وترتیا  این در   *
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 استاندارد
 خیر بلی موضوع
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 ندارد

    فعالیت و اطالعات کلیارائه مناسب تاریخچه  08 1 11

     نام واحد تجار  اولی و واحد تجار  اولی نیایی گروه    

      اقامت اه و دکل حقتقی واحد تجار    

     کاتر محل شعالیت و ناانی مرکز ثبت دده یا محل اولی شعالیت    

     ماایت عملیات واحد تجار  و شعالیتیا  اولی آن    

    ر پایان دوره یا میان ین تعداد آنیا طی دوره تعداد کارکنان د    
       

    های حسابداری تشریح کامل و مناسب اهم رویه 01و  01 1 12

 تمدام  مالی )بیدا   گیر  مترد استفاده در تییه وترتیا  مبنا یا مبانی اندازه 01 1 1-12

 دده یا ارزش جار ر 
   

بدار  مدترد عمدل در دوره مدالی مدترد     ادا  حسدا   وترت تغییر در رویه در 1 6 2-12

 خصدتص  دربه دوره مالی قبل، اشادا  دالیدل تغییدر رویده      رسیدگی نسبت

 اا  حسابدار   یک از رویه ار

   

   موجودیموادوکاال 18و  06 8و  1 3-12

 8 18  بر روش تعیین بیا  تمدام  کاال )ماتمل و روش ارزیابی انتاع متجتدییا  متاد 

 ر “شده و خالص ارزش فروش تمام اقل بهای”اعمام قاعده دده و تصریح 
   

       

   گذاریهاسرمایه 06 1 1-12

 15 58  گذارییا  روش ارزیابی انتاع سرمایه    

 15 58  مدت به جار  و بالعکس  بند  از بلند روش ارزیابی در زمان تغییر طبقه    

 15 58  گذارییا  رمایهنحته حسابدار  تغییرات مبلغ دشتر  س    

 3 31  گذارییا  از سرمایه نحته دناسایی درآمد حاول    

 18 30  مدالی   وترت مستثنی ددن واحد مترد رسیدگی از تییده ودترتیا    در

اسدتاندارد   33ددرح منددرج در بندد     تلفیقی، اشاا  اطالعدات الزم بده  

  81 حسابدار  دماره

   

       

   دداراییهایثابتمشهو 06 1 5-12

 11 00  ارزیدابی  دده یا تجدیدد  تمام گیر  ناخالص مبلغ دشتدر  )بیا  مبانی اندازه 

 بر مخارج بعد ر  ماتمل
   

 11 00   رودیا و نرخیا  استیالک    

 21 21  کنندهر و رودیا   دید اجاره ا  )از اا  سرمایه گیر  اجاره مبانی اندازه

مفیدد یدا نرخیدا      مترد اسدتفاده جیدت محاسدبه اسدتیالک و عمدر     

 استیالک مترد استفاده 
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 11 81  ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، ذکر موارد زیر: صورت تجدید در    

      استفاده از ارزیاب مستقل یا ارزیاب داخلی واحد تجار    

    برآورد ارزش منصفانه  اامیت بکار رشته در رودیا و مفروضات با    

     اا در بدازار شعدام یدا معدامالت حقیقدی       متیقمیزان استفاده از

گدذار    اخیر، یا انجام برآورد یا بکارگیر  سدایر روددیا  ارزش  

 برا  تعیین ارزش منصفانه 

   

    تفکیک ار طبقه از دارایییا  ارزیابی به دوره تناوب تجدید    
       

   داراییهاینامشهود 06 1 6-12

 10 58  یددا بیددا  تمددام دددده لص مبلددغ دشتددر  )گیددر  ناخددا مبددانی اندددازه

 بر مخارج بعد ر  ماتمل ارزیابی تجدید
   

 10 36  مفید معین  مفید، رودیا و نرخیا  استیالک دارایییا  نامایتد با عمر عمر    

 10 33  مفید دارایییا  نامایتد  ااع دالیل نامعین بتدن عمر    
       

 10 111  یهای نامشهود، ذکر موارد زیر:ارزیابی دارای صورت تجدید در    

 11 61    استفاده از ارزیاب مستقل یا ارزیاب داخلی واحد تجار    

    برآورد ارزش منصفانه  رودیا و مفروضات عمده بکار رشته در    

    تفکیک ار طبقه از دارایییا  ارزیابی به دوره تناوب تجدید    
       

   درآمدهایعملیاتی 06 1 0-12

 3 31   نحته دناسایی درآمداا  عملیاتی    
       

   مالیتأمینمخارج 06 1 8-12

 13 26   و آن بخش از مخارج مزبتر کده بده   تأمین مالی مخارج نحته دناسایی

 دتد  دده دارایی منظتر می تمام بیا 
   

       

   تسعیرارز 06 1 3-12

 16 11    نحته تسعیر اقالم پتلی ارز    

 16 11    نحته تسعیر اقالم غیر پتلی ارز    

 16 11  از تسعیر اقالم پتلی ارز   نحته دناسایی آثار مالی نادی    

 16 31   مالی واحد مستقل خارجی  نحته تسعیر اقالم وترتیا    

 16 31   مالی بخش خارجی الینفک عملیات واحد  نحته تسعیر اقالم وترتیا

 تجار  گزارد ر 
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   خدمتکارکنانپایانذخیرهمزایای 06 1 11-12

     مبنا  محاسبه  خیره مزایا  پایان خدمت کارکنان    
       

   ذخیرهدورانضمانت)گارانتی( 06 1 11-12

    مبنا  محاسبه  خیره دوران ضمانت محصتالت     
       

   هایعملیاتیاجاره 06 1 12-12

    اا  عملیاتی  اسایی اجارهروش دن    
       

   دولتکمکهایبالعوض 06 1 13-12

 11 23   روش دناسایی کمکیا  بالعتض دولت    

 11 13  گیر  کمکیا  بالعتض غیر پتلی  نحته اندازه    
       

   گزارشگریقسمتهایمختلف 06 1 11-12

 25 11   تخصیص نیاشته رویه تاخیص قسمتیا  قابل گزارش و قسمت    

 25 21  اا  حسابدار  واحد تجار  جیت متارد مادابه   تصریح بر اعمام رویه

 در قسمتیا  قابل گزارش 
   

از  گیدر  و گزاردد ر  درآمدد عملیداتی قسدمت ناددی       مبنا  اندازه  23و  26 25 

گذار  انتقاالت بین قسمتیار و  معامالت با سایر قسمتیا )مبنا  قیمت

 اا  عملیاتی و ارگتنه تغییر مربتط  ازینهمبانی تخصیص 

   

       

   داراییهایغیرجارینگهداریشدهبرایفروش 06 1 15-12

ادا  واحددر    گیر  دارایییدا  غیدر جدار  )یدا مجمتعده      مبنا  اندازه  21و  16 31 

بندد    عنتان ن یدار  دده برا  شدروش در طبقده   بند  دده به طبقه

 ات بعد  اولیه و ارگتنه تغییر

   

       

     اا  حسابدار  مترد استفاده سایر رویه   16-12
       

 مالی اساسی و سایر یادداشتهای توضیحی مربوط به اقالم مندرج در صورتهای   

 اطالعات مالی

   

    موجودی نقد 51 1 13

    نقد  عتامل محدود کننده مالکیت و استفاده از وجته 58 2 1-13

وندوق، متجتد  نقد ندزد   الف:تفکیک  دانده متجتد  نقد به اقالم تاکیل 55 1 2-13

گردانیا و  مدت دیدار ، تنختاه گذار  کتتاه اا  سرمایه اا دامل سپرده بانک

 ارز  و ریالی  ب:بین راای،  اقالم
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    گذاریها   سرمایه 51 1 11

تفکیدک   مددت بده   مددت و بلندد   گدذارییا  کتتداه   داندده سدرمایه   اقالم تادکیل  55 1 1-11

اددا   بیددادار، سددپرده المعاملدده در بددازار و سددایر اوراق سددریع گددذارییا  سددرمایه

 گذارییا    و سایر سرمایه گذار  سرمایه

   

       

عندتان   المعامله در بازار کده بده   گذارییا  سریع از سرمایه مبلغ درآمد حاول 58 1 2-11

از  دتد، دامل: درآمدد حاودل   ارزیابی می ربازان یدار  و به روش دارایی جار  

گدذار    از انتقدام سدرمایه   و تفکیک جداگانه ستد و زیان نادی تغییر در ارزش بازار

 مدت  مدت و بلند بین کتتاه

   

عنتان دارایی جار   در بازار که به المعامله گذارییا  سریع ارزش بازار سرمایه 58 15 3-11

  تمام دده و خالص ارزش شدروش ارزیدابی   ن یدار  دده و به روش اقل بیا

 دده است 

   

عنتان دارایدی غیدر    در بازار که به المعامله گذارییا  سریع ارزش بازار سرمایه 58 15 1-11

 است  جار  ن یدار  دده
   

    مدت  گذارییا  بلند از واگذار  سرمایه مبلغ ارگتنه ستد یا زیان نادی 58 15 5-11

    مدت  گذارییا  بلند ارگتنه  خیره کااش دائمی در ارزش سرمایهمبلغ  58 15 6-11

نقدد یدا    گذارییا بده وجده   تبدیل سرمایه خصتص درتتجه  محدودیتیا  قابل 58 15 0-11

 ووتم درآمد و عتاید واگذار  آنیا 
   

    حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 51 1 15

مدددت  جددار  برحسددب جددار  و بلندددجدددوم حسددابیا و اسددناد دریدداشتنی ت 55 1 1-15

درکتیا  گدروه، سدایر اددخاص وابسدته و سدایر مادتریان،        الف:تفکیک  به

 ارز  و ریالی  ب:

   

     85-8تفکیک مندرج در بند  التوتم به اشاا  مبلغ  خیره مطالبات ماکتک 02 1 2-15
       

    سایر حسابها و اسناد دریافتنی 51 1 16

تفکیدک   مددت بده   یر حسابیا و اسناد دریاشتنی برحسب جار  و بلندد جدوم سا 55 1 1-16

 ارز  و ریالی  ب: درکتیا  گروه، سایر ادخاص وابسته و سایر ادخاص، الف:
   

به ارائه مطلتب  اامیت که برا  دستیابی متارد با خصتص درتتضیحات الزم  02 1 2-16

 ضرورت دارد 
   

     82-8تفکیک مندرج در بند  التوتم به ت ماکتکاشاا  مبلغ  خیره مطالبا 02 1 3-16
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    موجودی مواد و کاال 51 1 10

 تفکیدک  کاال به و جدوم بیا  تمام دده و  خیره کااش ارزش متجتد  متاد 51و  51 8 1-10

اا  عمده متجتدییا دامل کاال  ساخته دده، کداال  خریددار  ددده     گروه

اولیه، سایر اقالم مصرشی از قبیدل   دجریان ساخت، متا برا  شروش، کاال  در

راه، اقالم ن یدار  دده برا  شدروش   قطعات و لتازم یدکی، متاد و کاال  در

 )ضایعات، امتام اسقاطی و دارایییا  ثابت برکنار ددهر 

   

ادا  عمدده متجتدییدا،     وترت وجتد رویه حسابدار  متفاوت برا  گروه در 13 8 2-10

 از آنیا  یک ارائه جداگانه مبلغ ار
   

    کاال که در وثیقه است  و مبلغ متجتدییا  متاد 52 8 3-10

      پرداختها پیشسفارشات و  51 1 18

شرعدی   طبقدات  الدف: تفکیدک   پرداختیا بده  جدوم سفاردات خارجی و پیش   

 ارز  و ریالی  ب: برحسب ماایت،
   

    ثابت مشهود داراییهای 51 1 13

بلغ دشتر ، کااش ارزش انباددته و اسدتیالک انباددته بدرا  ادر      ناخالص م 00 11 1-13

 طبقه از دارایییا  ثابت مایتد در ابتدا و انتیا  دوره 
   

2-13 11 

21 

00 

21 

بدر دارایییدا     وترت تطبیق مبلغ دشتر  دارایییا  ثابدت مادیتد مادتمل   

ا  کده   گتنده  در ابتدا و انتیا  دوره بده  ا ، متضتع قرارداداا  اجاره سرمایه

 متارد زیر را ناان داد:

   

     اضاشات    

 31 0    برکنار دده شروش، سایر واگذارییا، دارایییا    

     دارایییا  ن یدار  دده برا  شروش و عملیات متتقف دده    

    طریق ترکیب واحد تجار   تحصیل دارایی از    

    ارزیابی  از تجدید اشرایش یا کااش نادی    

    مبلغ بازیاشتنی  ااش مبلغ دشتر  بهک    

      برگات تمام یا بخای از کااش قبلی در مبلغ دشتر    

     استیالک دوره    

      واحدد   از تسدعیر ودترتیا  مدالی یدک     خالص تفاوتیدا  ارز  ناددی

 مستقل خارجی 
   

     سایر تغییرات    
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یت دارایییا و دارایییا  ثدابتی کده   رابطه با مالک وجتد و میزان محدودیت در 08 11 3-13

 وثیقه بداییا است 
   

ساخت طی دوره و ماندده   حساب دارایییا  در جریان مخارج منظتر دده به 08 11 1-13

 آن در ابتدا و انتیا  دوره 
   

جریدان سداخت و درودد تکمیدل در      دانده دارایییا  در اقالم عمده تاکیل 55 1 5-13

   بردار  د زمان بیرهو برآور هتاریخ ترازنام
   

مبلغ مخارج تأمین مالی که طی دوره به بیا  تمام دده دارایی ثابت مایتد  26 13 6-13

 منظتر دده است 
   

نرخ جذب استفاده دده برا  تعیین مبلغ مخارج تأمین مالی قابدل احتسداب    26 13 0-13

 در بیا  تمام دده دارایی واجد درای  
   

    عیدات قرارداد  مربتط به تحصیل دارایییا  ثابت مایتد مبلغ ت 08 11 8-13

مبالغ جبران دده تتس  ادخاص ثالث بابت خسارتیا  وارده بده دارایییدا     08 11 3-13

 ثابت مایتد 
   

    ا  در ابتدا و انتیا  دوره  پرداختیا و سفاردات سرمایه مانده پیش 08 11 11-13

    ابت ن یدار  دده در انبار مانده دارایییا  ث 08 11 11-13

ارزیددابی دارایییددا  ثابددت ماددیتد ارائدده اطالعددات الزم     وددترت تجدیددد  در 81 11 12-13

 دامل: خصتص این در
   

    ارزیابی  تاریخ مؤثر تجدید    

      اسداس روش بیدا  تمدام ددده      مبلغ دشتر  ار طبقه از دارایییدا بدر

 ارزیابی  تجدید عدمشرض  با
   

    ارزیابی دامل تغییرات طی دوره و  کر محدودیت تقسیع  د تجدیدمازا

 آن بین واحبان سرمایه 
   

       

    استفاده مانده است  طتر متقت بال مبلغ دشتر  دارایییا  ثابتی که به 82 11 13-13

مقابل خطرات احتمدالی، از قبیدل    ا  دارایییا  ثابت مایتد در پتدش بیمه 02 1 11-13

 یل و زلزله حریق، س
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    داراییهای نامشهود 51 1 21

وترت تطبیدق ناخدالص مبلدغ دشتدر ، اسدتیالک انباددته و کدااش ارزش         36 10 1-21

 دانده متارد زیر بادد: انبادته در ابتدا و انتیا  دوره که ناان
   

     اضاشات    

    ارزیابی  از تجدید اشزایش یا کااش نادی    

    گذارییا و دارایییا  برکنار دده شروش، سایر وا    

     دارایییا  ن یدار  دده برا  شروش و عملیات متتقف دده    

     استیالک دوره    

    واحدد مسدتقل   مالی یدک  از تسعیر وترتیا  خالص تفاوتیا  ارز  نادی 

 خارجی 
   

     زیان کااش ارزش )برگات زیانیا  کااش ارزش قبلیر دناسایی دده    

     سایر تغییرات در مبلغ دشتر  طی دوره    
       

    مفید نامعین مبلغ دشتر  دارایییا  نامایتد با عمر 33 10 2-21

    مفید باقیمانده آن  درح دارایییا  نامایتد عمده امراه با مبلغ دشتر  و عمر 33 10 3-21

محدود دده و یدا در وثیقده   مبلغ دشتر  دارایییا  نامایتد که مالکیت آنیا  33 10 1-21

 بداییا است 
   

    مبلغ تعیدات مربتط به تحصیل دارایییا  نامایتد  33 10 5-21

ارزیدابی ددده    طبقه از دارایییا  نامایتد تجدید اشاا  اطالعات مربتط به ار 111 10 6-21

 دامل:
   

    ارزیابی  تاریخ تجدید    

    بی دده ارزیا دشتر  دارایییا  تجدید مبلغ    

       شددرض  اسدداس روش بیدا  تمدام دددده بدا    مبلدغ دشتدر  دارایییددا بدر

 ارزیابی  تجدید عدم
   

    ارزیابی در ابتدا و پایان دوره ددامل تغییدرات طدی     مبلغ مازاد تجدید

 دوره و ارگتنه محدودیت در تتزیع مانده آن بین واحبان سرمایه 
   

       

احدراز   عددم دلیدل   مایتد تحت کنترم واحد تجار  که بهدرح دارایییا  نا 113 10 0-21

 دناخت دناسایی ناده است  معیاراا 
   

    دتند  درح دارایییا  نامایتد کامالً مستیلک دده که انتز استفاده می 113 10 8-21

3-21 10 

13 

22 

26 

مبلغ مخارج تأمین مالی که طی دوره به بیا  تمام دده دارایییا  نامادیتد  

 دده است  منظتر
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نرخ جذب استفاده دده برا  تعیین مبلغ مخارج تأمین مالی قابدل احتسداب    26 13 11-21

 دارایی واجد درای   هدر بیا  تمام دد
   

       

    حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 51 1 21

مددت   جدوم حسدابیا و اسدناد پرداختندی تجدار  برحسدب جدار  و بلندد        55 1 1-21

  درکتیا  گدروه، سدایر اددخاص وابسدته و سدایر اددخاص،       الف: تفکیک به

 ارز  و ریالی  ب:

   

    تفکیک سنتات مالی آتی  مدت به پرداختنی تجار  بلندسررسید اسناد  02 1 2-21

    سایر حسابها و اسناد پرداختنی 51 1 22

 مدددت جدددوم سددایر حسددابیا و اسددناد پرداختنددی برحسددب جددار  و بلنددد  55 1 1-22

ابسدته، مالیاتیدا  تکلیفدی،    ودرکتیا  گروه، سایر اددخاص   الف:تفکیک  به

اا  تعلدق گرشتده پرداخدت نادده و      اا  پرداختنی،  خیره ازینه بیمه حق

 ارز  و ریالی  ب:سایر، 

   

    تفکیک سنتات مالی آتی  مدت به سررسید اسناد پرداختنی بلند 02 1 2-22

    اامیت: یر برا  ار طبقه از  خایر باارائه اطالعات ز 05و  01 1 3-22

     از ذخایر شامل:گردش هر طبقه      

    مبلغ دشتر  ابتدا و پایان دوره،    

    خایر ایجاد دده طی دوره دامل اشزایش  خایر متجتد ،    

         مبالغ استفاده دده )مخارج تأمین ددده از محدل  خیدرهر طدی

 ،دوره
   

    مبالغ استفاده ناده برگاتی طی دوره،    

    از گذدت زمان و اثر ارگتنده   اشزایش مبالغ تنزیل طی دوره نادی

 در نرخ تنزیل  تغییر
   

       

    بند  مترد انتظار بدرا  خدروج    درح مختصر  از ماایت تعید و زمان

 مناشع اقتصاد  
   

    روج منداشع اقتصداد  و   بندد  خد   مبلغ یا زمدان  متارد ابیام مربتط به

مدترد مفروضدات اودلی مربدتط بده       وترت لزوم اشادا  کداشی در   در

 رویداداا  آتی 

   

     مبلغ مخارج قابل جبران و دارایی دناسایی دده بابت جبران این مخارج    
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    پیش دریافتها 51 1 23

درکتیا   الف: تفکیک مدت به دریاشت از ماتریان برحسب جار  و بلند پیش 55 1 

ارز   ب: گروه، سایر ادخاص وابسته، سایر ماتریان و نمایندگییا  شدروش، 

 و ریالی 

   

    مالیات عملکرد 51 1 21

تفکیدک اسدناد پرداختندی و  خیدره مالیدات       دانده بده  جدوم اقالم تاکیل 02 1 1-21

 پرداختیا  مالیاتی  کسر پیش به
   

بدر   ادا  مالیداتی مادتمل    یک از دوره ارتفکیک  جدوم وضعیت مالیاتی به 02 1 2-21

 و ابدراز ، تاخیصدی   ، مالیدات ستد )زیانر ابدراز ، درآمدد مادمتم مالیدات    

پرداختیدا،  خیدره پایدان دوره،  خیدره      قطعی، مبالغ تأدیه دده دامل پدیش 

 پایان سام مالی قبل و نحته تاخیص 

   

    رداختنیپسود سهام  51 1 25

تفکیک اسناد پرداختنی و مبدالغ پرداخدت نادده و     ختنی بهستد سیام پردا 02 1 

 نیز ماخص نمتدن بدای به سیامداران عمده 
   

    تسهیالت مالی 51 1 26

1-26 1 

21 

 02و  55

21 

از  بدر تعیدددات نادددی  خالوده وضددعیت تسددییالت مدالی دریدداشتی ماددتمل  

تفکیددک  مدددت بدده ا ، برحسددب جددار  و بلنددد قرارداداددا  اجدداره سددرمایه

، بانکیدا کننددگان تسدییالت مدالی ددامل      تدأمین  ب:اول و متفرعدات،   الف:

ارز  و ریدالی،   درکتیا  گروه، سایر اددخاص وابسدته و سدایر اددخاص، ج:    

و  کدارمزد نرخ ستد تضمین ددده و   : نتع وثیقه، و : ابند  پرداخت،  زمان د:

 جرایع 

   

ا  ازجمله مددت، مبلدغ اجداره     یهدرح کلی از ااع درای  قرارداد اجاره سرما 21 21 2-26

 .… سالیانه، درای  تجدید قرارداد و

   

    کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت 51 1 20

   ایانخدمتشامل:پگردشحسابذخیرهمزایای 01 1 1-20

     خیره ابتدا و پایان دوره     

     خیره ایجاد دده طی دوره     

    طی دوره  اا  پرداخت یا سایر کااش    
       

 علل کااش و اشزایش قابل مالحظه  خیره ایجاد دده و استفاده دده طی سام 02 1 2-20
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   سرمایـه 51 1 28

    یک از طبقات سیام برا  ار 50 1 1-28

     تعداد سیام مصتب    

     دده و میزان سرمایه پرداخت دده  منتارتعداد سیام    

    سیع  رارزش اسمی ا    

     سیام در مالکیت واحداا  تجار  شرعی و وابسته    

     حقتق و مزایا و محدودیتیا  مربتط    
       

     ثبت قانتنی آن از قبلمبلغ دریاشتی بابت اشزایش سرمایه  50 1 2-28

    ورف سیام )متعلق به تمام سیامدارانر  50 1 3-28

    زایش یا کااشر و نحته تأمین مالی آن و علت کااش تغییرات سرمایه )اش 11 6 1-28

       

    ها اندوخته 51 1 23

یدک از   گردش )مانده ابتدا  سام، کااش، اشزایش و مانده پایدان سدامر ادر    11 6 1-23

ا  و اندوخته  تفکیک )از قبیل اندوخته قانتنی، اندوخته سرمایه اا به اندوخته

 احتیاطیر 

   

    اا  یک از اندوخته خصتص اشزایش و یا کااش ار ل و تتضیحات مختصر درعل 11 6 2-23

3-23 16 

11 

15 

33 

گردش حساب اقالمی که طبق استاندارداا  حسدابدار  مربدتط یدا قدتانین     

ددتد )ازجملده مدازاد     آمره مستقیماً به حقدتق وداحبان سدیام منظدتر مدی     

ییدا و بدداییا  پدتلی در    ارزیابی دارایییا و اندوختده تسدعیر ارز دارای   تجدید

 درکتیا  دولتی یا اندوخته تسعیر ارز واحد مستقل خارجیر 

   

       

    خالص و درآمد ارائه خدماتفروش  58 1 31

1-31 1 

18 

02 

12 

داخلدی و ودادراتی،    تفکیدک الدف:   جدوم شروش و درآمد ارائده خددمات بده   

تیا  گدروه، سدایر   انتاع محصتالت عمده و مقدار و مبلغ شروش، ج: ددرک  ب:

 ادخاص وابسته و سایر ادخاص 

   

    برگات از شروش و تخفیفات  02 1 2-31

ا  شروش و درآمد ارائه خدمات و بیا  تمام دده، ستد )زیانر  جدوم مقایسه 02 1 3-31

 تفکیک انتاع محصتالت عمده  شروش به ناخالص و درود ستد ناخالص به
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    کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده بهای تمام شده 62و  61 1 31

جدوم بیا  تمام دده کاال  شدروش رشتده و خددمات ارائده ددده برحسدب        02 1 1-31

  اا ماایت ازینه
   

    اا  دستمزد مستقیع و سربار تتلید  جدوم اقالم عمده ازینه 61و  63 1 2-31

قیع و سدربار تتلیدد   ادا  دسدتمزد مسدت    علل اشزایش یا کااش عمده ازینده  02 1 3-31

 به سام قبل  نسبت
   

ملی و تاریح عا  تتلید انتاع محصتالت با ظرشیتیا  اسمی و  جدوم مقایسه 02 1 1-31

 استفاده از ظرشیتیا  کامل  عدمعلل 
   

    فروش، اداری و عمومیهای  هزینه 62و  61 1 32

     اا  شروش، ادار  و عمتمی جدوم اقالم عمده ازینه 02 1 1-32

بده   اا  شروش، ادار  و عمتمی نسدبت  علل اشزایش یا کااش عمده ازینه 02 1 2-32

 سام قبل 
   

    عملیاتی های هزینهخالص سایر درآمدها و  58 1 33

1-33 6 

8 

16 

10 

10 

52 

15 

112 

اا  عملیاتی ازجملده   دانده سایر درآمداا و ازینه جدوم اقالم عمده تاکیل

ادا  جدذب    اولیده، ازینده   از شروش متاد یانر حاولشروش ضایعات، ستد )ز

از اعمدام   ناده در تتلید، ضایعات غیر عداد ، زیدان )برگادت زیدانر ناددی     

ادا    قاعده اقل بیا  تمدام ددده و خدالص ارزش شدروش متجتدییدا، اجداره      

ارز  مدرتب  بدا     از تسدعیر دارایییدا و بدداییا    عملیاتی، ستد )زیانر نادی

 و تتسعه، خالص کسر  و اضاشی انبار عملیات، مخارج تحقیق 

   

 12 دددرح بنددد اددا  عملیدداتی بدده خصددتص اجدداره اطالعددات مددترد نیدداز در 21 21 2-33

  18 استاندارد
   

    های مالی هزینه 58 1 31

ددرکتیا    بانکیدا،  تفکیدک  ادا  مدالی بده    دانده ازینه جدوم اقالم تاکیل 18 12 1-31

 ادخاص  ابسته و سایروگروه، سایر ادخاص 
   

    ا   از قرارداداا  اجاره سرمایه اا  مالی نادی ازینه 21 21 2-31

35 

 

1 

6 

16 

58 

10 

15 

 غیر عملیاتی های هزینهو  درآمدهاخالص سایر 

عملیداتی   ادا  غیدر   داندده سدایر درآمدداا و ازینده     جدوم اقالم عمده تادکیل 

 رگات زیان کااشاز شروش یا زیان کااش ارزش )ب ازجمله ستد )زیانر نادی
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 10 

11 

36 

13 

ارزش قبلددیر دناسددایی دددده دارایییددا  ثابددت ماددیتد، دارایییددا  ناماددیتد و 

از تسدعیر دارایییدا و بدداییا      مدت، ستد )زیدانر ناددی   گذارییا  بلند سرمایه

منظدتر   ا  دریاشتی به با عملیات، کمکیا  بالعتض غیر سرمایه مرتب ارز  غیر 

 مرتب  با عملیات و تأمین مالی شعالیتیا  عمتمی  راا  غی جبران ازینه

   

    اقالم استثنایی     36

اا  ستد و زیان، تصریح  یک از سرشصل وترت وجتد اقالم استثنایی در ار در 16 6 

مدترد   ی درمناسدب ددرح   و ارائده بر استثنایی بتدن آنیدا در سرشصدل مربتطده    

 یک از اقالم مزبتر  ار

   

    عو  دولتکمکهای بال   30

اا  آتی و وضدعیت مدالی    جار  و دوره اثر کمکیا  بالعتض بر نتایج دوره 23 11 1-30

  واحد تجار 
   

دکلی غیر از کمکیدا  بالعدتض بدتده و اثدرات      متارد  که کمک دولت به در 23 11 2-30

گیدر ،   وترت قابلیت انددازه  اامیتی بر نتایج دوره دادته بادد، ماایت و در با

  اا کمکگتنه  ورد  از اثرات اینبرآ

   

    بداییا  احتمالی مربتط به کمکیا  بالعتض قابل استرداد  23 11 3-30

    مدت  تفکیک جار  و بلند کمک بالعتض به مبلغ مانده تعیدات مربتط به 22 1 1-30

    *گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف   38

یک از قسمتیا  قابل گدزارش تجدار  یدا     ار خصتص در ازیناطالعات مترد  21 25 1-38

اسدتاندارد   12ددرح بندد    بدر مکدان اسدتقرار دارایییدا بده      جغراشیایی مبتندی 

  15حسابدار  دماره 

   

وترت تطبیق اطالعات اشاا دده برا  قسمتیا  قابدل گدزارش و اطالعدات     25 25 2-38

 مالی واحد تجار   مالی تلفیقی یا وترتیا  تجمیعی در وترتیا 
   

ادا    وترت تغییدر در رویده   ا  در ارائه مجدد اطالعات دوره گذدته مقایسه 20و  13 25 3-38

بر درحی از ماایت تغییر، دالیدل تغییدر، تصدریح ارائده      حسابدار ، ماتمل

ارائده مجددد و اثدر مدالی تغییدر در       ا  یا علدل عددم   مجدد اطالعات مقایسه

 طتر منطقی قابل تعیین بادد  وترتی که به

   

انتاع محصتالت و خدمات منظتر دده در ار قسمت تجار  گدزارش ددده و    31 25 1-38

 ترکیب ار قسمت جغراشیایی گزارش دده 
   

    گردید  گزارش قسمتیایی که قبالً گزارش می دلیل عدم 33 25 5-38

 

 بادد  ، الزامی میجریان عرضه عمتمی استند برا  واحداا  تجار  که اوراق سیام آنیا به عمتم عرضه دده یا در 31ارائه اطالعات مربتط به ردیف   *
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    داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده   33

اسدتاندارد حسدابدار     31خصتص عملیات متتقف دده طبق بند  ارائه اطالعات در 32 31 1-33

 ، حسب مترد در متن وترت ستد و زیان و یاددادتیا  تتضیحی 38دماره 
   

 39-8ددرح ردیدف    ارائه مجدد اطالعات مرتب  با عملیات متتقف ددده بده   33 31 2-33

 الی م اا  قبلی ارائه دده در وترتیا  شتق برا  دوره
   

بده عملیدات متتقدف     جار  نسبت ارائه جداگانه تعدیالت انجام دده در دوره 31 31 3-33

)اا ر قبدل   دده مربتط به واگذار  یا برکنار  عملیات متتقف دده در دوره

 و  کر ماایت و مبلغ آنیا 

   

عندتان ن یددار     بند  بخش متتقف دده بده  وترت متتقف کردن طبقه در 35 31 1-33

نقد بخش  بند  نتایج عملیات و جریان وجته برا  شروش، تجدید طبقه دده

 مزبتر، که قبالً تحت عنتان عملیات متتقف دده ارائه دده بتد، و تاریح آن 

   

       

 مدالی  ارائه اقالم مرتب  با دارایییا  غیر جار  )یا مجمتعه واحدر در وترتیا  30 31 5-33
 یر:درح ز و یاددادتیا  تتضیحی به

   

       ارائه جداگانه دارایییا  غیر جار  )یا دارایییا  یک مجمتعده واحددر
واحدد ن یددار     مجمتعده ن یدار  دده برا  شروش و نیز بدداییا   

 و بداییا  واحد تجار   یاییدارادده برا  شروش از سایر 

   

         بندد  ددده    ارائه جداگانه طبقدات عمدده دارایییدا و بدداییا  طبقده
 ن یدار  دده برا  شروش  عنتان به

   

             ارائه جداگانه ارگتنده سدتد تحقدق نیاشتده دارایییدا  غیدر جدار  )یدا
عندتان ن یددار  ددده بدرا       بند  ددده بده   اا  واحدر طبقه مجمتعه

 شروش منعکس در حقتق واحبان سیام 

   

عندتان   بندد  دارایدی غیدر جدار  )یدا مجمتعده واحددر بده         وترت طبقه در 11 31 6-33
گدزارش، ارائده     یدار  دده برا  شروش یا واگذار  آن در سام مالی مدترد ن

 اطالعات زیر:

   

     درحی از دارایی غیر جار  )یا مجمتعه واحدر    

    دتد و  تاریح واقعیتیا و درایطی که به واگذار  مترد انتظار منجر می
 روش و زمان مترد انتظار واگذار  

   

    رزش برا  ارگتنه کااش ارزش اولیه یا بعدد   زیان کااش ا دناسایی
از ارگتنده اشدزایش    ستد ناددی دناسایی  دارایی )یا مجمتعه واحدر و

 در خالص ارزش شروش  بهبعد  )برگات زیانیا  کااش ارزشر 

   

    ی شدهئشناسا "حداکثر تامیزان زیان انباشته ای که قبال   
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عندتان   د  دارایی )یدا مجمتعده واحددر بده    بن تتقف طبقه تصمیع بهوترت  در 11 31 0-33
ن یدار  دده برا  شروش، درحی از واقعیتیا و درای  مرتب  با تغییر تصمیع 

خصتص طرح شروش دارایی غیر جار  )یا مجمتعده واحددر و    واحد تجار  در
ادا  قبلدی کده     دوره و دوره آن نقدد  اثرات آن بر نتایج عملیات و جریان وجته

 دتد  ارائه می

   

از تأییدد   تاریخ ترازنامه اما قبدل  از ارائه اطالعات الزم مربتط به دارایییایی که بعد 13 31 8-33
عندتان دارایییدا  غیدر جدار       معیاراا  دناسدایی دارایدی بده    ،مالی وترتیا 

 شتق  39-2 درح بند ن یدار  دده برا  شروش را احراز نمتده بادند، به

   

    تعدیالت سنواتی   11

ودترت عملدی    اامیدت، و در  برآورد حسدابدار  بدا   ماایت و مبلغ تغییر در 36 6 1-11
 نبتدن تعیین مبلغ،  کر علت در یاددادتیا  تتضیحی 

   

داندده تعددیالت سدنتاتی و دالیدل تدتجییی       میزان و ماایت اقالم تادکیل  38 6 2-11
 ارگتنه تغییر در رویه حسابدار  

   

    ا  یا عملی نبتدن ارائه مجدد  اقالم مقایسهتصریح بر ارائه مجدد  38 6 3-11

جریان  درکه اوراق سهام آن به عموم عرضه شده یا  مورد شرکتهایی سهم )در سود هر   11

 باشد( عمومی می عرضه
   

از عملیدات   ناددی  انید زسیع برا  ستد خالص یا  ستد پایه و تقلیل یاشته ار 31 31 1-11

عملیاتیر و سدتد خدالص یدا زیدان      تی و غیرتفکیک عملیا حام تداوم )به در

قابل انتساب به واحبان سیام عداد  در مدتن ودترت سدتد و زیدان و ارائده       

 ا   مجدد اقالم مقایسه

   

تغییرات تعداد سیام عاد  یا سیام عداد  بدالقته بددون تغییدر در مندابع یدا        23 31 2-11

صدر جدایزه در   طریق متارد  مانند ستد سیمی، تجزیه سدیام، عن  تعیدات از

 تقدم و کااش اجبار  سرمایه  حق

   

ودترت کسدر محاسدبه سدتد پایده و تقلیدل یاشتده         مبالغ استفاده دده در 35 31 3-11

سیع و تطبیق این مبالغ با ستد خالص یا زیان قابل انتساب به واحبان  ار

  سیام عاد 

   

خرج کسر محاسبه ستد میان ین متزون تعداد سیام عاد  استفاده دده در م 35 31 1-11

کددام   سیع و تطبیق میان ین متزون تعداد سدیام ادر   پایه و تقلیل یاشته ار

 یکدی ر  با
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تداریخ   از سایر تغییرات عمده در تعداد سیام عاد  یا سیام عداد  بدالقته بعدد    35 31 5-11

  28-1بر متارد مندرج در بند  ترازنامه عالوه
   

سیع عملیات متتقف ددده در مدتن ودترت     تقلیل یاشته ار ارائه ستد پایه و 33 31 6-11

 ستد و زیان 
   

    صورت جریان وجوه نقد 8 1 12

نقدد نیسدت و    اامیت که مستلزم استفاده از وجه ارائه معامالت غیر نقد  با 55 2 1-12

استثنا  معامالت مربتط به  )به ابدی ینمنقد انعکاس  وترت جریان وجته در

 اتیر شعالیتیا  عملی

   

ودترت جریدان    طدتر جداگانده در   انعکاس جریانیدا  نقدد  اسدتثنایی بده     13 2 2-12

 نقد و اشاا  ماایت آن  وجته
   

تفکیدک شعالیتیدا     انعکاس خالص جریانیا  نقد  عملیات متتقف دده بده  32 31 3-12

گذارییا و ستد پرداختدی بابدت تدأمین مدالی، مالیدات       عملیاتی، بازده سرمایه

گذار  و شعالیتیا  تأمین مالی در مدتن ودترت    آمد، شعالیتیا  سرمایهدر بر

 نقد یا یاددادتیا  تتضیحی  جریان وجته

   

    بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی 03 1 13

1-13 1 

23 

06 

12 

بر تضدمین   درح مختصر  از ماایت ار طبقه از بداییا  احتمالی )ماتمل

اا، دعاو   اا، شروش دین به بانک نان به بانکوام درکت، تضمین بدای کارک

 …(. حقتقی مطروحه علیه درکت و
 

   

   ارائهاطالعاتزیربرایهرطبقهازبدهیهایاحتمالی: 06 1 2-13

     برآورد آثار مالی و درای  مرتب  با نحته برآورد 

 بند  خروج مناشع اقتصاد   مبلغ یا زمان متارد ابیام مربتط به 
   

     امکان ارگتنه جبران مخارج مرتب  با بداییا  احتمالی    
       

چنانچه ورود منداشع اقتصداد  محتمدل باددد، ددرح مختصدر  از ماایدت         03 1 3-13

 دارایییا  احتمالی در تاریخ ترازنامه 
   

در وترت امکان، برآورد آثار مالی دارایییدا  احتمدالی و ددرای  مدرتب  بدا       03 1 1-13

 برآورد نحته 
   

وترت عملی نبدتدن اشادا  اطالعدات مربدتط بده بدداییا  احتمدالی و         در 82 1 5-13

دلیل بروز لطمات جد  به واحد تجار ر،  کر ماایت  دارایییا  احتمالی )به

 اشاا  اطالعات  کلی آنیا و دالیل عدم
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    ترازنامه تاریخ از بعدرویدادهای  01 1 11

اامیدت از رویدداداا  غیدر تعددیلی      گدروه بدا   بتط به اراشاا  اطالعات مر 18 5 

بر ماایت رویداد و برآورد  از اثر مالی یا  کدر   تاریخ ترازنامه ماتمل از بعد

 امکان برآورد ریالی  عدم

   

    با اشخاص وابسته معامالت 01 1 15

حیه اودال  819تفکیک معامالت مامتم ماده  معامالت با ادخاص وابسته به 13 12 1-15

مدالی تلفیقدی: ددامل     وابسدته )در ودترتیا    اددخاص  ریساقانتن تجارت و 

 معامالت با ادخاص وابسته که در وترتیا  مالی تلفیقی حذف دده استر 

   

انجدام   از انجام یدا عددم   نظر ورفرواب  بین واحداا  تجار  اولی و شرعی  15 12 2-15

 معامله بین آنیا 
   

    کننده نیایی  وترت متفاوت بتدن، نام کنترم   اولی و درنام واحد تجار 15 12 3-15

مدابین بدا اددخاص وابسدته      اطالعات مرتب  با معامالت و مانده حسابیا  شی 23و  18 12 1-15

 حداقل دامل متارد زیر:
   

     مبلغ معامالت    

    مابین، نحته تستیه و نرخ ستد تضمین دده  مانده حسابیا  شی    

    ات ارگتنه تضمین ارائه دده یا دریاشت دده جزئی    

    مابین  التوتم مربتط به مانده حسابیا  شی  خیره مطالبات ماکتک    

      از  التودتم طدی دوره ناددی    ازینه مطالبات ستخت ددده و مادکتک

 معامالت با ادخاص وابسته 
   

        جدار   سدتداا  واحدد ت   و تأکید بدر انجدام معدامالت در روام عداد  داد

 اامیت، اشاا  متارد اشتراق  وترت وجتد تفاوت با )معامله حقیقیر و در
   

       

    یک از طبقات زیر: معامالت با ادخاص وابسته برا  ار 13 12 5-15

     واحد تجار  اولی    

      واحداا  تجار  دارا  کنترم ماترک یا نفت  قابل مالحظه بر واحدد
 تجار  

   

      تجار  شرعی واحداا    

     واحداا  تجار  وابسته    

     مدیران اولی واحد تجار  یا واحد تجار  اولی آن    

     سایر ادخاص وابسته    
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    سود انباشته   16

    مدیره  تتجه به تکلیف قانتنی و پیانیاد ایأت میزان ستد سیام با 11 5 1-16

    *وضعیت ارزی 06 1 10

    تفکیک نتع ارز  جدوم دارایییا و بداییا  پتلی ارز  به   1-10

از وادرات و ارز مصرشی بدرا  واردات طدی سدام امدراه بدا       مبالغ ارز حاول   2-10
 ا   اقالم مقایسه

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 کنندگان مفید بادد  میزان مبالغ ارز ، برا  استفاده تتجه به دتد که اشاا  آن با این یاددادت در متارد  ارائه می *


