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 ایي فصل دسهَسد تؼشیف ػٌاصش صَستْای هالی تَضیح هی دّذ .ػٌاصش هشتَط تِ:

ِ حساتذاسی داضتِ تاضین   لثل ّش چیض تایذ ًگاّی تِ هؼادل

 =داساییْا تذّی+سشهایِ  

 صَست ٍضؼیت هالی )تشاصًاهِ( 

 داسایی جاسی :

 نقد وبانک 

 اسناد و حسابهای دریافتنی تجاری 

 کاالی در جریان ساخت 

 مواد اولیه 

 پیش پرداختها

 سایر داراییه 

 تذّی جاسی :
 و اسناد پرداختنی  حسابها

 پیش دریافتها 

 ذخایر 

 :تذّی غیش جاسی 
 تهسیالت مالی بلند مدت 

 اراق مشارکت )اراق قسضه در ایران ممنوع(

 : داسایی  غیش جاسی
 ثابت 

 نامشهود 

  سایر داراییها

 حمَق صاحثاى سْام :
 سرمایه ثبت شده 

 سهام عادی )سهام ممتاز در ایران ممنوع است (

 اندوخته قانونی 

 اندوخته احتیاطی 

 اندوخته آموزشی 

 مازاد تجدید ارزیابی 

 سود انباشته 

 

 تؼشیف داسایی دس لذین : یک هٌافغ التصادی آتی  

ِ کِ تَاًایی ایجاد هٌافغ  تؼشیف جذیذ :یک هٌثغ التصادی تحت کٌتشل ٍاحذ تجاسی ًاضی اص سٍیذاد گزضت

 .التصادی داسد 

ِ عی یک سال یا چشخِ ػولیات ّش کذام کِ عَالًی تش است داسایی جاسی    :الالهی ک

ِ هحصَل  ٍ حساتْای دسیافتٌی (یا تِ فشٍش تشسذ یا ت   ٍجِ ًمذ تثذیل ضَد)اسٌاد 

ِ تثذیل   داساییْا                    ِ (یا ّضیٌ  تثذیل ضَد )کاالی دس جشیاى ساخت (یا هصشف ضَد )هَاد اٍلی

 )پیص پشداختْای ًمذی (  

 ضذ غیش جاسی است هثل داسایی ثاتت:ّش داسایی کِ جاسی ًثاداسایی غیش جاسی  

ٍ ًاهطَْد    داسایی ثاتت هطَْد 

تیي فصل چْاسم  اص چاسچَب هفَْهی گضاسضگشی هالی 

 IFRSالولی 



 

 

  

 *چشخِ ػولیات 

اتضاس تِ کاس هی گیشد –تِ کاس هی گیشد ًیشٍی اًساًی –هَاد هی خشد –یؼٌی هذت صهاًی کِ ٍجِ ًمذ دس اختیاس داسد 

ًمذ اًجام هی فشٍش —تَلیذ اًجام هی گیشد اًتمال تِ اًثاس هی ضَد  ٍ تِ فشٍش هی سسذ–تَلیذ ضشٍع هیطَد 

 گیشد .

ِ تٌذی داساییْا ًسثت تِ ًمذ ضًَذگی  هی تاضذ چشا کِ ًمذیٌگی هْن تش یي سٍیذاد دس حساتذاسی *دس تاال عثم

 است.

  ضٌاخت یک داسایی ٍ اًذاصُ گیشی ٍ افطاء ٍ اسائِ*ًکتِ دیگشی کِ  هْن است 

 تؼشیف تذّی :

ِ ایجاد ضذُ است .)تشگشفتِ اص  ِ  هؼاهالت ٍ سایش سٍیذادّای گزضت لذین :تؼْذ اًتمال هٌافغ التصادی کِ دس ًتیج

 داسایی است (تؼشیف لذین 

تذّی تؼْذ فؼلی ٍاحذ تجاسی تشای اًتمال هٌاتغ - جذیذ:تؼشیف هٌغثك تا چاسچَب هفَْهی گضاسضگشی هالی 

ِ ایجاد ضذُ است .)عثك تؼاسیغ جذیذ داسایی ( ِ سٍیذادّای گزضت  التصادی کِ دس ًتیج

 

 

 ص هحل داسایی ّای جاسی پشداخت هی ضَد .ا تذّی جاسی :تؼْذی است کِ 

 

 

ُ هؼَق تشق  اًَاع تذّی   ُ .رخیش  .تعهداتی است که مبلغ بدهی یا تاریخ تذّی تشآٍسدی :هثل رخیش

ٍ ًا هؼیي است ٍلی تذّی تَدى لغؼی است .   پشداخت تذّی یا ّش د

 

 تعهدی است که قطعیت یا عدم قطعیت آن موکول به تحقق یا عدم تحقق بدهی احتمالی : 

 شرایط در آینده است  

*: ِ ِ افطاء ضًَذ .–تذّی احتوالی دس حساتْای اًتظاهی ثثت خَاّذ ضذ ًکت  عثك لاًَى تجاست تایذ صیش تشاصًاه

 .حساتْای اًتظاهی فمظ یاداضتی ّستٌذ 



 

 

 .تِ ایي دلیل کِ تا ضٌاسایی دسایی تایذ دآهذ ضٌاسایی ضَددس حساتذاسی ثثت ًخَاّذ ضذًکتِ :داسایی احتوالی :

 ًطذُ است .دسحالی کِ دسآهذی هحمك 

 

 حمَق صاحثاى سْام یا حمَق هالکاى  :ػثاست است اص  هٌافغ تالی هاًذُ دس داسایْا پس اص کسش تذّی ّا.

 

 صَست ػولکشد )صَست ٍسَد صیاى ( 

 ****   فشٍش ٍ دسآهذ 

 )****( ّضیٌِ ّا 

 **** سَد یا صیاى 

ًگْذاضت سشهایِ دسآهذ تشحسة داسایی تؼشیف دسآهذ :عثك چاسچَب هفَْهی گضاسضگشی هالی تش اساس هفَْم 

ٍتذّی تؼشیف ضذُ  پس دسآهذ ػثاست است اص افضایص ًاخالص دس داساییْا یا کاّص ًاخالص دس تذّی ّا کِ 

. ِ ِ تا صاحثاى سشهای  هَجة افضایص دس حمَق صاحثاى سْام ضَد .الثتِ تِ استثٌا آٍسدُ یا هثادل

 

س داسایْا یا افضایص ًاخالص دس تذّی ّا کِ هَجة کاّص دس حمَق تؼشیف ّضیٌِ :ػثاست است اص کاّص ًاخالص د

ِ تِ استثٌای هثادالت تا سْاهذاساى . ِ هی ضَد ٍالثت  صاحثاى سشهای

ُ تشاصًاهِ ّست :سَد یا صیاى تاّن تؼشیفی ًذاسًذ چشاکِ ّشدٍ هاّیت هتضاد  ًسثت  سَد یا صیاى  ػاهل تشاص کٌٌذ

 هفَْم خَاّذ داضت  تِ ّن داسًذ پس ّشکذام  تِ تٌْایی

 

 


