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IFRS( المللی بین مالی گزارشگري هاي استاندارد بنیاد�
Foundation(المللی بین مالی گزارشگري هاي استاندارد تدوین مرجع  

)IFRS( است .
  المللی بین هاي استاندارد کمیته نام با 1973 ژوئن در بنیاد این�

 استانداردهاي تدوین هیئت حضورنمایندگان با ) IASC(حسابداري
  ، فرانسه ، ژاپن ، امریکا ، کانادا ، استرالیا ، بریتانیا ( کشور 9 حسابداري

. شد اندازي راه لندن در ) هلند و مکزیک ، آلمان
  حسابداري المللی بین استاندارد 41 جمعا 2001 آوریل تا 1974 سال از�

 انتشار )IAS( حسابداري المللی بین استانداردهاي تدوین کمیته توسط
 . یافت

  المللی بین مالی گزارشگري استانداردهاي بنیاد نام به 2001 آوریل در�
. یافت نام تغییر

  المللی بین هاي استاندارد تدوین کمیته ساختار باتجدید 2001سال در �
 ) IASB( حسابداري المللی بین هاي استاندارد تدوین هیئت ، حسابداري

. شد تشکیل
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 حسابداري المللی بین هاي استاندارد هیئت ، بنیاد این گذار استاندارد نهاد�
)IASB( باشد می .
  عضو 15 از متشکل )IASB( حسابداري المللی بین استانداردهاي هیئت�

  المللی بین مالی گزارشگري هاي استاندارد بنیاد نظر زیر که باشد می
)IFRSf( گزارشگري هاي استاندارد تدوین اصلی متولی و کند می فعالیت  

. باشد می )IFRSs( المللی بین مالی
 تعیین دارند را هیئت مالی تامین وظیفه که امنا هیئت توسط هیئت اعضاء �

. شود می
 شده صادر هیئت این توسط استاندارد17تاکنون IASB تشکیل زمان از�

IFRS . است 1-17

 بین هاي استاندارد ، حسابداري المللی بین هاي استاندارد تدوین هیئت�
  تهیه نیز را متوسط و کوچک تجاري هاي واحد مالی گزارشگري المللی
  )SEM( . است نموده

�International financial Reporting Standard for small
and medium – sized Entities

 بین هاي استاندارد تمام شامل ، مالی گزارشگري المللی بین هاي استاندارد�
  و حسابداري المللی بین هاي استاندارد ، مالی گزارشگري المللی

  المللی بین هاي استاندارد تدوین هیئت توسط که است تفسیرهایی
. اند شده پذیرفته حسابداري
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. شود می منتشر و تهیه ها تفسیر کمیته توسط ها تفسیر �
  به المللی بین مالی گزارشگري هاي استاندارد بنیاد تولیدي منابع ترین مهم�

 : باشد می زیر شرح
)IASs( المللی بین حسابداري هاي استاندارد�
 2001 سال از که )IFRSs( المللی بین مالی گزارشگري هاي استاندارد�

  . است شده ها IAS جایگزین
)IFRSICs( المللی بین مالی گزارشگري هاي استاندارد هاي تفسیر�
)SICs( تفسیر ي کمیته تفسیرهاي هاي بیانیه�

 استانداردهاي مجموعه قبول خصوص در خاصی همگرایی جهان در�
. شود می  مشاهده  ifrs توسط منتشره حسابداري

 جهانی نیازهاي از یکی جهانی سطح در مشترك حسابداري هاي استاندارد�
. است شدن

�Ifrs و نفعان ذي همه براي مربوط و شفاف ، آسان مالی گزارشگري باعث  
  کنند می استفاده مالی هاي صورت در شده ارائه اطالعات از که سهامداران

  . شود می
�Ifrs فهم قابل ، باال کیفیت با مشترك مالی گزارشگري زبان یک عنوان به  

. است مطرح مقایسه قابل و
 کنند می کار مالی امور و حسابداري حیطه در که کسانی براي ifrs دانش�

. باشد می مهم
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 حسابداري جهانی استانداردهاي از  فرد به منحصر اي مجموعه ارائه�
باال کیفیت با�
 درك قابل�
   جهان سطح در اجرا قابل�
  عمومی منافع درجهت�
 مالی هاي صورت در را مقایسه قابل و شفاف ، باال کیفیت با اطالعاتی که�

 جهانی بازارهاي فعاالن به تا کنند می تضمین مالی هاي گزارش سایر و       
  کمک ، گیرند می اقتصادي تصمیمات که کنندگانی استفاده سایر و سرمایه

  . کند
oاستانداردها این تقویت 
  بین استانداردهاي قالب در همگرا مالی حسابداري استانداردهاي ارائه�

 راهکارها بهترین عنوان به حسابداري المللی

 ندارند استاندارد تدوین مرجع که کشورهایی براي ( یکباره پذیرش رویکرد�
) کویت مثل

  سازي هماهنگ رویکرد                                                                                 
 تاخیر با پذیرش رویکرد�

 تصویبی پذیرش رویکرد                                                                                 

در شود می تالش و شده حفظ ملی هاي استاندارد >> سازي هماهنگ رویکرد
شود هماهنگ المللی بین استاندارد با زمان طی در                                                         

 استاندارد ساختار وارد المللی بین استانداردهاي >> تصویبی پذیرش رویکرد
. شود می ملی هاي                                                            
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üامریکا و ژاپن قبیل از دنیا بزرگ هاي اقتصاد همه 
 قبول یا شدن همگرا جهت را خاصی بندي زمان

IFRS  اند کرده مقرر نزدیک آینده در .
üSEC از استفاده بین انتخاب جهت تسهیالتی  

GAAP یا و IFRS  است کرده قرار بر .

� IASB ) استاندارد ساله هر ) حسابداري المللی بین استانداردهاي هیئت 
: نماید می منتشر کتاب فرم سه در را حسابداري هاي

  سبز کتاب و آبی کتاب ، قرمز کتاب�
  آخرین که سالی ژانویه اول تا که را IFRS هاي استاندارد تمامی قرمز کتاب�

  شامل را ) اند شده منتشر( اند رسیده چاپ به و  شده مطرح خاص موضوع
  . شود می
  ابتداي از که شود می هایی استاندارد دسته آن شامل صرفا آبی کتاب�

  سال آبی کتاب مثال براي . شود می شروع آن اجراي تاریخ سال هر ژانویه
  بعد به 2015 ژانویه اول از که را ifrs هاي استاندارد از دسته آن فقط 2015
 حسابداري استاندارد تازگی به اگر مثال. شود می شامل را االجراست الزم

 ،کتاب باشد شده منتشر باشد 2015 آوریل اول آن موثر تاریخ که جدیدي
. نیست جدید استاندارد این محتواي شامل 2015 آبی
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 در که است هایی استاندارد شامل خاص سال یک سبز کتاب �
 سبز کتاب مثال طور به . است شده صادر سال هر جوالي اول
 2015 جوالي اول تا شده منتشر هاي استاندارد تمام 2015 سال

 تا که را هایی استاندارد چنین هم کتاب این . شود می شامل را
 را باشد نمی االجرا الزم هنوز اما شده منتشر 2015 جوالي اول

. شود می شامل
�IASB است کرده شروع 2007 سال از را سبز کتاب انتشار .
  و حفظ ، ifrs توسط کتاب مدل سه این  انتشارساالنه از هدف�

 سطح در ifrs مالی حسابداري هاي استاندارد آخرین با آشنایی
. باشد می جهان

  المللی بین سطح در ها شرکت مقایسه قابلیت افزایش�
  هاي صورت حسابرسی و تهیه هزینه و زمان در جویی صرفه�

 مختلف هاي استاندارد بر مبتنی مالی
 نمودن فراهم طریق از خارجی گذاران سرمایه جذب افزایش�

 هاي استاندارد از استفاده به توجه با ، بهتر شناخت امکانات
  جهانی منابع به یابی دست و المللی بین مشترك

  المللی بین بورس تشکیل امکان نمودن فراهم�
 تدوین جهت مختلف کشورهاي منابع تجمیع و سازي بهینه�

  المللی بین سطح در استانداردها بهترین
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  گزارشگري زبان چون هایی فناوري از موثر استفاده امکان نمودن فراهم�
 اطالعات شفافیت افزایش جهت )XBRL( پذیر توسعه

  اعتماد عدم حذف باعث مشترك زبان با مالی هاي صورت به دسترسی�
  حسابداري ریسک عنوان به گاهی که تاریخی اطالعات به گذاران سرمایه
. است گردیده ، شود می نامیده

  منظر از کشور اطالعاتی شفافیت جایگاه  و مالی گزارشگري کیفیت ارتقاء�
 المللی بین

  ترازنامه به اهمیت�
  منصفانه ارزش بر زیاد تاکید�
  افشا و شفافیت افزایش�
 کنندگان استفاده هاي نیاز بر تمرکز�
  اصول بکارگیري و تفسیر بر تاکید و اصول بر مبتنی رویکرد�
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  منصفانه ارزش تعیین مشکالت�
 متفاوت سیاسی و اقتصادي شرایط�
  نفع ذي هاي گروه تمامی منافع حفظ مشکالت�
  148 ماده جدول طبق استهالك هاي نرخ تفاوت مثال( قوانین تغییر به نیاز�

  واقعیت و م. م .ق
  بکارگیري جهت وآموزش سیستم تغییر هاي هزینه شامل هزینه افزایش�
 ها استاندارد مکرر تغییرات هزینه�
  مربوط مالیاتی مشکالت و بازار ارزش از استفاده مشکالت�
 ها دارایی ارزیابی تجدید مانند مزبور هاي استاندارد با قوانین مغایرت�

  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IAS 1 presentation of financial statement
1                                           مالی هاي صورت ارائه نحوه                                     

       IAS 2         inventories                8             کاال و مواد موجودي
IAS7     statement of cash flow 2 نقد وجوه جریان صورت

IAS 8  Accounting policies , changes in
       Accounting Estimates and Errors

6              براوردهاي در تغییرات ، حسابداري هاي رویه                                     
 اشتباهات و حسابداري                                     
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  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

        
   IAS 10  Events after the Reporting period

5                                   ترازنامه تاریخ از بعد رویدادهاي                                   
Construction Contracts IAS 119 

   IAS 12 income taxes         درآمد بر مالیات                      -  

    IAS 16     Property , plant and Equipment 
11                                    تجهیزات و آالت ماشین ، اموال                                 

IAS 17 Leases21            
IAS 18  Revenue3  
IAS 19    Employee Benefits  33                 کارکنان مزایاي

 

  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IAS 20 Accounting for Government
                               grants and Disclosure of

                               Government Assistance
  افشاي و دولت بالعوض هاي کمک حسابداري                       

10                                                          دولت هاي کمک                                   
      IAS 21     The Effects of changes in foreign

16                                                ارز نرخ در تغییر اثرات                                     
                            

      IAS 23     Borrowing Costs  13                 مالی تامین مخارج
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  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IAS 24 Related party Disclosures
12                                وابسته اشخاص اطالعات افشاي

IAS 26          Accounting and Reporting by 
                            Retirement Benefit plans

 27    بازنشستگی مزایاي هاي طرح گزارشگري و حسابداري                           
                         

      IAS 27     Separate financial statements
18                           جداگانه و تلفیقی مالی هاي صورت                                     

      
      
  

  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IAS 28 investments in Associates and
                               joint venture

15 و 20           وابسته تجاري واحدهاي در گذاري سرمایه
    IAS 29        financial Reporting in Hyperinflationary

                            Economies
                   حاد تورم با هاي اقتصاد در مالی گزارشگري                                    

IAS32   Financial instruments: presentation
15                                                ارائه : مالی ابزارهاي                                          
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  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

IAS 33        Earning per share    30                  سهم هر سود
   IAS 34            interim financial Reporting

22                                 اي دوره میان مالی گزارشگري                                       
IAS 36          impairment of Assets     

 32                                            ها دارایی ارزش کاهش                                         
    IAS 37           provisions, contingent liabilities

                             and contingent Assets  
                  4     احتمالی هاي دارایی و احتمالی هاي بدهی ، ذخایر                                       
                            

      
  

  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IAS 38 intangible Assets
17                                             نامشهود هاي دارایی                                          

    IAS 39  Financial instruments : Recognition
15                         گیري اندازه و شناخت : مالی ابزارهاي                                  

   IAS 40            investment property
-                                        امالك در گذاري سرمایه                                         

   IAS 41             Agriculture    26                 کشاورزي هاي فعالیت
� 
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  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IFRS 1 First-time Adoption of international
                             Financial Reporting Standards             -

بار اولین براي مالی گزارشگري المللی بین استانداردهاي پذیرش               
    IFRS 2  share- based payments

-                                     سهام بر مبتنی هاي پرداخت                                     
   IFRS 3            Business Combinations

19                                                  تجاري هاي ترکیب                                         
   IFRS 4             insurance contracts

-                                                      بیمه قراردادهاي                                       
� 

  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IFRS 5 Non – current Assets Held For Sale
                            And Discontinued operations

31 شده متوقف عملیات و فروش براي شده نگهداري جاري غیر هاي دارایی   
    IFRS 6  Exploration For and Evaluation of Resources  

-اکتشافات و ارزیابی منابع معدنی                                                                   
   IFRS 7            Financial instruments: Disclosures

-                                                  افشا : مالی ابزارهاي                                         
   IFRS 8             Operating Segments

25                                                     عملیاتی هاي قسمت                                       
� 
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  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IFRS 9 Financial instruments                                  -
 مالی ابزارهاي                               

    IFRS 10  Consolidated Financial statement   
18صورت هاي مالی تلفیقی                                                              

   IFRS 11            joint Arrangement
-                                                         مشترك توافق                                         

   IFRS 12             Disclosure of interest in other Entities
-                    تجاري هاي واحد درسایر منافع افشاي                                       

    IFRS 13         Fair Value Measurement                     -
  منصفانه ارزش گیري اندازه                                          

  ایران                                         عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts-
قانونی انتفالی هاي حساب                                          

    IFRS 15  Revenue from contracts with customers   
-درآمد هاي ناشی از قرارداد با مشتریان                                       

   IFRS 16            Leases            
-                                                    ها اجاره                                                             

    IFRS 17              Insurance Contracts 
-                    بیمه قرارداد                                         
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عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

 IFRIC 1 changes in Existing Decommissioning,
                               Restoration and similar Liabilities

                               
 IFRIC 2     members, shares in co-operative Entities                        

and similar instruments                  

 IFRIC 5           Rights to interests arising from
Decommissioning , Rehabilitation funds

عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

IFRIC 6          Liabilities arising from participating in
                             a specific market- waste Electrical

 IFRIC 7     Applying the Restatement Approach IAS29 

 IFRIC 10   interim financial Reporting and impairment

    IFRIC 12      service concession Arrangements
    IFRIC  14      IAS-19 – the limit on Defined Benefit 

Assets , minimum funding Requirement and 
interaction
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عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____
IFRIC 16        Hedges of a Net Investment in a Foreign

                            Operation   
    IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 

 IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity
                            instruments  

   IFRIC 20        Stripping Costs in the Production Phase
                          of a Surface Mine        

IFRIC  21        Levies  

عنوان                                     المللی بین   
_________      _______________________________     _____

  SIC 7           Introduction of the Euro  
Government Assistance—No SIC 10      

       to Operating Activities Specific Relation
 SIC 25  

Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Entity 
or its Shareholders

              
         SIC29       Disclosure—Service Concession

Arrangements
         SIC 32 Intangible Assets—Website Costs
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هستند  ifrsبرخی از استانداردهاي ایران دقیقا منطبق با استانداردهاي �
تحت عنوان درآمد عملیاتی   3مانند استاندارد حسابداري شماره 

 ifrsبرخی از استاندارد هاي ایران تفاوت قابل مالحظه اي با استانداردهاي �
ندارند و براحتی قابل تجدید نظر هستند 

برخی از استاندارد هاي بین المللی معادل ایرانی ندارد �
برخی از استاندارد هاي ایران معادل بین المللی ندارد �
برخی از استاندارد هاي بین المللی مورد تجدید نظر قرار گرفته لیکن در �

ایران مورد بازنگري قرار نگرفته است 
برخی از استاندارد هاي بین المللی تفاوت هاي قابل توجهی با استاندارد �

هاي ایران دارند 

�Ifrs 12 و7و6و4 و 2 و 1 شماره  هايIAS 40و39و32و29و19 شماره هاي 
. ندارد معادل ایران در المللی بین

�Ifrs و 8 و 3 شماره  هايIAS بین31 و 24 و 23و17و8و2و1 شماره هاي  
  نگرفته قرار بازنگري مورد ایران در لیکن گرفته قرار نظر تجدید مورد المللی

 IAS  معادل استانداردهاي در نظر تجدید به مربوط نویس پیش اخیرا ( . اند
 و حسابداري تغییرات و مالی هاي صورت ارائه نحوه عنوان تحت 8 و 1 شماره
. ) است شده تهیه اشتباهات اصالح

�IFRS در ولی بوده االجرا الزم بعد به 2013 سال از 16 الی 9 شماره  هاي 
. اند نشده اعمال ایران استانداردهاي

  گزارشگري ، مالی هاي صورت ارائه نحوه( 29 و 24 و 1 شماره هاي استاندارد�
  ، ایران ) امالك ساخت هاي فعالیت و برداري بهره از قبل واحدهاي مالی

. ندارند المللی بین معادل
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:المللیاستانداردهاي بین�
�(IASs) 41 المللی که استاندارد از مجموعه استانداردهاي حسابداري بین

.مورد آن روي سایت موجود است  27در حال حاضر 
مورد  5تفسیرهاي کمیته تفاسیر قبلی که در حال حاضر ) SIC( مورد  �32

.آن روي سایت قراردارد 
استاندارد از مجموعه استانداردهاي گزارشگري مالی بین (IFRSs)مورد �17

المللی
مورد از تفسیرهاي کمیته تفسیرهاي گزارشگري مالی بین �32

.قراردارد ifrsمورد آن روي سایت  18که در حال حاضر (IFRICs)المللی
هر دو مجموعه تفسیرها رسمیت دارند و مورد تائید هیات استانداردهاي�
هستند�
اندالمللی را پذیرفتهکشور نظام بین 150حدود �

مفاهیم نظري گزارشگري مالی  
                                     

چارچوب مفھومی

نیاز 

توسعه 

بررسی اجمالی

:اولین سطح 
ھدف اساسی 

:سطح دوم 
مفاھیم اساسی 

ویژگی ھای کیفی

عناصر اساسی 

:سطح سوم 
مفاھیم شناسایی 

، اندازه گیری و 
افشا

مفروضات بنیادی

اصول اساسی

محدودیت ھزینه



٢١

استفاده کنندگان              مفاهیم اساسی                             : سطح دوم 
از اطالعات ) اصلی (اولیه                                                                                                           

حسابداري                                                                                                                        سرمایه گذاران ( تامین کنندگان سرمایه 
و ویژگی ھای آن ھا ) ، اعتبار دھندگان 

ھزینه 

سود مندی در تصمیم

مربوط بودنبیان صادقانه

پیش بینی کنندگی تاییدکنندگی اھمیت  کامل بودن بی طرفی عاری از اشتباه

قابل فھم بودن به موقع بودن اثبات پذیری قابلیت مقایسه

استفاده کنندگان                           مفاهیم اساسی                             : سطح دوم    
از اطالعات ) اصلی (اولیه                                                                                                                          

حسابداري                                                                                                                                      Qualitative charastrichtics of 
useful finansial informatin

Cost constraint

Usefulness in decision

Faithful representaitionrelavant

Predictiv value Confirmatory 
value

materi
ality 

Complete neutral Free from error

understandability timeliness verifiability comparability
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üبودن مربوط )  Relavant ( :
üمنجر گیري تصمیم در تفاوت ایجاد به که مالی اطالعات  : الف 

. شود
ü بینی پیش ارزش و کنندگی تایید ارزش تواما که اطالعاتی : ب 

. شوند می واقع موثر گیري تصمیم در باشد دارا را کنندگی
üبه بتوانند که دارند کنندگی بینی پیش ارزش مالی اطالعات 

 آتی انتظارات و عواقب بینی پیش جهت ورودي فرایند عنوان
. گیرند قرار استفاده مورد

üدر بازخورد بتوانند که دارند کنندگی تایید ارزش مالی اطالعات 
. کنند فراهم گذشته ارزیابی باره

üاهمیت Materiality
üتصمیم بر شوند تحریف یا حذف اگر که است مهم اطالعاتی 

 . بگذارد اثر کنندگان استفاده
üصادقانه بیان Faithful representation 
üدهد می نشان را ادعاها آثار صادقانه بیان .
üصادقانه بیان هاي ویژگی : 
üمعامالت آثار فهم جهت نیاز مورد اطالعات همه >> بودن کامل 

. کند فراهم را
üتعصب از عاري >> طرفی بی  
üروند و آثار تشریح در تحریف یا اشتباه از خالی >> خطا از عاري
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üمقایسه قابلیت  comparability
üارقام بین ها اختالف و تشابهات تشخیص توانایی  
üکند می کمک مقایسه قابلیت به رویه ثبات . 
üپذیري اثبات Verifiability 
üاقتصادي آثار که اطالعات کنندگان استفاده به دهی اطمینان 

. است شده ارائه صادقانه
üبودن موقع به Time lines
üقدیمی اطالعات . است موثر گیري تصمیم بر موقع به اطالعات 

. شوند نمی واقع مفید معموال

üبودن فهم قابل understandability 
üصورت به شده ارائه و شده تعریف ، شده بندي طبقه اطالعات 

 استفاده و. هستند فهم قابل اطالعات ، شفاف و اجمالی
 هاي فعالیت و اقتصاد و تجارت از معقول دانش که کنندگانی

 و تر مناسب بکارگیري جهت را دارند مالی گزارشگري و مالی
 و مالی وضعیت بینش افزایش جهت اطالعات درك و تر معقول
. کنند می یاري گزارشگر واحد عملیات نتایج

üهزینه محدودیت cost constraint 
üمالی گزارشگري در مفید اطالعات آوردن فراهم محدودیت تنها 

. است هزینه محدودیت
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üفعالیت تداوم فرض Going concern
üآینده در شرکت که شود می تهیه فرض این با مالی هاي صورت 

. داد خواهد ادامه خود فعالیت به بینی پیش قابل
ü1 شماره المللی بین استاندارد در ماي هاي صورت مجموعه:
üمالی وضعیت صورت  
üسایر صورت و زیان و سود صورت ( جامع زیان و سود صورت 

 ) جامع هاي زیان و سود
üسرمایه صاحبان حقوق در تغییرات صورت  
üنقد وجوه جریان صورت 
üتوضیحی هاي یادداشت

üمالی وضعیت صورت اصلی عناصر :
üاز ناشی ، تجاري واحد توسط شده کنترل منبع یک >> دارایی 

  آتی اقتصادي منافع ورودي جریان داراي و گذشته رویدادهاي
üرویدادهاي از ناشی تجاري واحد فعلی تعهد یک >> بدهی 

 و اقتصادي منافع خروجی جریان به منجر آن تسویه که ، گذشته
. شد خواهد آتی سودهاي

üها بدهی کسر از که مانده باقی حقوق >> سهام صاحبان حقوق 
. شود می حاصل ها دارایی از
üبا جانبداري و اشتباه از عاري اعداد >> پذیر اتکاء گیري اندازه 

. باشد شده بیان صادقانه طور به و باشد اهمیت
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üگیري اندازه mesurement<< عنصر یک پولی مبلغ تعیین
üگیري اندازه مبانی <<  
üتاریخی شده تمام بهاي    Historical cost
üفعلی ارزش  Present value 
üجاري ارزش Current cost
üبازیافتنی ارزش realizable value
üاستهالکی ارزش  amortized value
üمنصفانه ارزش  faire value 
üدر اخیرا آخر مورد دو ifrs است شده اضافه .

üاز محتوایی اطالعات که مشروح هاي گزارش >> مدیریت تفسیر 
 یک نیاز مورد نقد وجوه جریان و مالی عملکرد ، مالی وضعیت
. کند می فراهم تجاري واحد

üاطالعات فرایند و آینده به نگاه شامل باید مدیریت تفسیر 
 مفهومی چارچوب در شده تشریح کیفی هاي ویژگی در مندرج

 . باشد می
üکند ترسیم تجاري واحد مسیر از اندازي چشم باید مدیریت .
üباشد پرده بدون و شفاف باید تفسیر ارائه .
üتکرار بدون ، مالی هاي صورت به مربوط و ثبات با باید تفسیر 

. کند خودداري کلی افشاي از و بوده
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üو ریسک استراتژي ، ریسک ارائه شامل باید مدیریت تفسیر 
 منابع چگونگی و باشد استراتژي این بخشی اثر چگونگی
 بر مالی غیر اطالعات آثار و مالی کارایی بر موثر شده شناسایی
. کند معین را مالی هاي صورت

üآزمایشی بیانیه به عنایت با ifrs مدیریت هاي تفسیر براي ، 
 محتواي افشا خصوص در مقرراتی امریکا بهادار اوراق کمیسیون

. است کرده وضع مدیریت تفسیر

üشود منعکس مالی هاي صورت در باید زیر اصلی اجزاي :
üصنعت ، آن محیط و تجاري واحد شناخت شامل کار و کسب ماهیت ،  

ارزش خلق چگونگی و ساختار و خدمات ، اصلی هاي پروژه ، قوانین
üاهداف به نیل جهت مدیریت هاي استراتژي و اهداف  
üغیر و مالی منابع تحلیل و تجزیه شامل روابط و ها ریسک ، منابع  

  ، نقد وجه جریان و نقدشوندگی مالی نیازهاي ، سرمایه ساختار ، مالی
 راه ، اطمینان عدم و ابهام ، اصلی ریسک ، انسانی و فکري سرمایه

  ، تجاري ریسک افشا ، ریسک استراتژي و ریسک کاهش هاي
  مالی و عملیاتی

üجهت مدیریت توسط رفته بکار شاخص و بحرانی عوامل گیري اندازه  
 آن با مقابله و تشخیص
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üپرداخت یا دارایی یک منظورفروش به عامه قبول مورد قیمتی 
 گیري اندازه تاریخ در بازار در عادي معامالت در بدهی

üنظر از منصفانه ارزش تعیین مراتب سلسله IASB:
üنقل هاي قیمت از ناشی مشاهده قابل هاي ورودي >>1 سطح 

 فعال بازار در یکسان مالی هاي بدهی و دارایی شده
üو1 سطح در مطروحه بازار قیمت بجز هاي ورودي >>2 سطح 

 اثبات با همراه یا و مستقیم غیر و مستقیم طور به مشاهده قابل
  مشاهده قابل اطالعات

üساس برا )ذهنی( مشاهده قابل غیر هاي ورودي >>3 سطح 
  مدیریت هاي داده و مفروضات

üIASB براي مبنایی عنوان به را منصفانه ارزش از استفاده اختیار 
 ها شرکت به مالی هاي بدهی و مالی هاي دارایی گیري اندازه
. است داده
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  که هایی ویژگی گروه دو به ایران مفاهیم در کیفی هاي ویژگی�
  مالی اطالعات ارائه که هایی ویژگی و سازد می مفید را مالی اطالعات

  دو به کیفی هاي ویژگی  ifrsدر ، شده تفکیک سازد می مفید را
  دهنده ارتقاء کیفی هاي ویژگی و اصلی کیفی هاي ویژگی گروه

. است شده تفکیک
 به صادقانه بیان و طرفی بی ، احتیاط ، بودن کامل ایران مفاهیم در�

  بیان  ifrs در ، شده مطرح اتکاء قابلیت با مرتبط هاي ویژگی عنوان
  کامل و شده بودن اتکاء قابل جایگزین اصلی ویژگی عنوان به صادقانه

  با مرتبط هاي ویژگی عنوان به بودن خطا از عاري و طرفی بی ، بودن
  نیامده عمل به بحثی احتیاط از که این ضمن . است شده طرح آن

 است

 بیان گروه زیر عنوان به شکل بر محتوا رجحان ایران مفاهیم در�
  به بحثی شکل بر محتوا رجحان از ifrs در ، است شده مطرح صادقانه

. است نیامده عمل
  دو عنوان به بودن مقایسه قابل و بودن فهم قابل ایران مفاهیم در�

  عالوه ifrs در ، شده مطرح سازد می مفید را اطالعات ارائه که ویژگی
 عنوان به بودن موقع به و پذیري اثبات ویژگی ، ها ویژگی این بر

. است شده طرح دهنده ارتقاء کیفی هاي ویژگی
  بحث بندي طبقه و ادغام بودن فهم قابل گروه زیر در ایران مفاهیم در�

. است نشده بحثی خصوص دراین ifrsدر لیکن ،  شده
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 موازنه و بودن موقع به ، هزینه و منفعت مالحظات ایران مفاهیم در�
 با رابطه در زا محدودیت عوامل عنوان به کیفی خصوصیات بین

  هزینه محدودیت صرفا  ifrs در ، است شده مطرح کیفی هاي ویژگی
  مالی اطالعات کیفی هاي ویژگی کننده محدود اصلی عامل عنوان به

  کیفی هاي ویژگی از یکی عنوان به بودن موقع به.است شده مطرح
  به بحثی کیفی خصوصیات بین موازنه از و شده مطرح ارتقادهنده

QC3  ifrs و ایران مفاهیم2-35 الی 2-30 بند (. است نیامده عمل
 ششم فصل عنوان به مالی هاي صورت ارائه نحوه ایران مفاهیم در�

 متقابل ارتباط ، بندي طبقه ، اطالعات ادغام به راجع و مطرح مفاهیم
  توضیحی هاي یادداشت ، مالی هاي صورت اجزاي ، مالی هاي صورت

  به راجع مستقل طور به ifrs در ، است شده بحث متمم اطالعات و
ifrs در و نشده بحثی موارد این . است شده مطرح 1

اگر سرقفلی منفی ایجاد شود : بین المللی  3ترکیب هاي تجاري استاندارد �
.           واحد تحصیل کننده عواید ناشی از خرید ارزان را شناسایی می کند 

به  ) به استثناي مخارج انتشار اوراق بهادار بدهی و سرمایه (مخارج تحصیل 
.                                                              عنوان هزینه دوره تلقی می گردد 

سرقفلی مستهلک نمی شود اما ساالنه مورد آزمون کاهش ارزش قرار می  
.گیرد 

 و گردد می ارزیابی منصفانه ارزش به الملل بین 9 استاندارد مالی ابزارهاي�
  ایران در . شود می منظور دوره زیان و سود حساب به بعدي تغییرات
. دارد وجود خصوص دراین مالیات مشکل

  که این ضمن ندارد معادل ایران در 12 شماره IAS درآمد بر مالیات�
. است مطرح نیز .... و حسابداري در ابهام ، قانونی هاي چارچوب

 چند یا نرخها بودن نامشخص ، تسعیر هاي تفاوت بودن زیاد : ارز تسعیر�
. ساز مصون ابزار یا حفاظ نبود و بودن نرخی
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استانداردها بر کشور قوانین اولویت از ناشی تفاوت :استانداردها در�
ارز تسعیر 16 استاندارد در : نمونه�
: المللی  بین عمل نحوه�
  به که اي دوره در ارزي پولی اقالم تسعیر یا تسویه از ناشی هاي تفاوت�

 شناسایی وقوع دوره هزینه یا درآمد عنوان به باید است، پیوسته وقوع
.شود

 در گذاري سرمایه خالص از بخشی که پولی اقالم تسعیر هاي تفاوت�
 و سود صورت در جامع ) زیان( سود سایر قسمت در ، است خارجی عملیات

  به گذاري سرمایه خالص واگذاري زمان تا و یابد می انعکاس جامع زیان
  و شود می بندي طبقه سهام صاحبان حقوق بخش در جداگانه صورت
  واگذاري زیان یا سود عنوان به و منظور دوره زیان و سود به واگذاري هنگام

. گردند می شناسایی

: ایران در استثنا�
  در باید دولتی هاي شرکت ارزي هاي بدهی و ها دارایی تسعیر هاي تفاوت�

  ماه شهریور مصوب کشور عمومی محاسبات قانون136 ماده مفاد اجراي
 در و منظور ارزي هاي بدهی و ها تسعیردارایی اندوخته حساب به ، 1366

.شود بندي طبقه سرمایه صاحبان حقوق سرفصل
  این باشد، بدهکار مزبور اندوخته حساب مانده مالی، دوره پایان در چنانچه�

  تفاوت خالص چنین هم .شود می منظور دوره همان وزیان سود به مبلغ
 دوره طی تسعیر اندوخته تغییر موجب فوق ترتیب به که تسعیري هاي

.شود منعکس دوره جامع زیان و سود صورت در باید است، گردیده
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 استاندارد بر قوانین اولویت از ناشی تفاوت :استانداردها در�
 بالعوض هاي کمک عنوان با 20 المللی بین استاندارد در : نمونه�
  هم و دارایی هم یا شود منعکس منصفانه ارزش به تواند می بالعوض کمک�

 . شود شناسایی اسمی مبلغ به بدهی
  رود می آن جبران انتظار که هایی دوره همان در دولت بالعوض هاي کمک�

  حقوق بخش در مستقیم طور به و شود می شناسایی دوره درآمد عنوان به
 . شوند نمی منعکس سهام صاحبان

 وضعیت صورت در است دارایی یک با مرتبط که دولت بالعوض هاي کمک�
  و منعکس مربوطه دارایی کاهنده عنوان به یا انتقالی درآمد عنوان به مالی
 دوره درآمد عنوان به انتقالی درآمد کاهش با  دارایی مفید عمر طول در

 می منظور دارایی استهالك هزینه کاهنده عنوان به یا شود می شناسایی
.گردد

 استاندارد بر قوانین اولویت از ناشی تفاوت :استانداردها در�
  ایران بالعوض هاي کمک 10 استاندارد در : نمونه�
  مانندزمین،( پولی غیر هاي دارایی شکل به دولت بالعوض کمک چنانچه�

  باید بالعوض کمک شود، اعطا تجاري واحد به )ها شرکت سهام و ساختمان
.شود ثبت دریافتی دارایی منصفانه ارزش به
  متن در دریافتی غیرپولی هاي دارایی ارزشیابی مبناي که مواردي در�

  آنکه شرط به مبانی این کاربرد باشد، شده مشخص مربوط آمره قوانین
 در منصفانه ارزش از بیش هاي ارزش به اهدایی هاي دارایی انعکاس موجب
.بود خواهد پذیرش قابل نگردد، انتقال زمان
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استانداردها بر قوانین اولویت از ناشی تفاوت : استانداردها در�
ثابت ي ها دارائی 11 استاندارد : نمونه�
  نیافته تحقق غیرعملیاتی درآمد یک عنوان به ارزیابی تجدید مازاد�

  مزبور مازاد که آنجا از .میگردد منعکس سرمایه صاحبان حقوق درسرفصل
  آن محل از طورمستقیم، به سرمایه افزایش لذا است، نیافته تحقق درآمد
.باشد شده تجویز قانون موجب به که مواردي در مگر نیست، مجاز

محیطی شرایط از ناشی تفاوت : استانداردها در�
ارز تسعیر 16 استاندارد در : نمونه�
:ایران استاندارد�
  سرمایه خالص از بخشی ماهیتاً که پولی اقالم از گروه آن تسعیر هاي تفاوت�

  زمان تا باید دهد، می تشکیل را خارجی مستقل واحد دریک گذاري
  ترازنامه در سرمایه صاحبان حقوق عنوان به گذاري سرمایه خالص واگذاري

  ها تفاوت این .یابد انعکاس جامع زیان و سود صورت ودر شود بندي طبقه
 منظور انباشته زیان و سود حساب به گذاري، سرمایه واگذاري زمان در باید
.شود

:المللی بین استاندارد�
  عملیات به مربوط تفاوت مگر شود شناسائی دوره زیان و سود حساب در�

  می شناسائی جامع زیان و سود در حالت این در که باشد واحدفرعی یک
.مییابد انتقال زیان و سود به مالکان حقوق از واگذاري زمان در و شود
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محیطی شرایط از ناشی تفاوت : استانداردها در�
ثابت دارائی 11 استاندارد : نمونه�
:المللی بین استاندارد�
  مالی سال هر پایان در کم دست باید ثابت دارائی یک باقیمانده ارزش�

  باید تغییرات باشد، قبلی براوردهاي از متفاوت انتظارات اگر شود، بازنگري
.منظورگردد المللی بین 8 استاندارد مطابق براوردها در تغییر عنوان به
:ایران استاندارد�
است ممنوع دوره هر پایان در ثابت دارائی باقیمانده ارزش در بازنگري�

تفاوت ناشی از شرایط محیطی: در استانداردها �
دارائی هاي نامشهود 17استاندارد : نمونه �
:استاندارد بین المللی�
ارزش باقی مانده و عمر مفید یک دارائی نامشهود باید دست کم در پایان  �

...هر سال مالی بازنگري شود، 
:استاندارد ایران�
بازنگري در ارزش باقی مانده دارائی نامشهود در پایان هر دوره ممنوع است�
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نمونه تفاوت ناشی از شرایط محیطی: در استانداردها�
ترکیب هاي تجاري: ایران 19استاندارد �
الزام به مستهلک کردن سرقفلی دارد�
شناسائی مازاد سهم واحد تحصیل کننده از خالص ارزش منصفانه دارایی ها  �

و بدهی هاي قابل تشخیص واحد تحصیل شده نسبت به بهاي تمام شده به 
عنوان درامد مجاز نیست

:بین المللی 3استاندارد �
الزام به مستهلک کردن سرقفلی وجود ندارد�
شناسائی مازاد سهم واحد تحصیل کننده از خالص ارزش منصفانه دارایی ها  �

و بدهی هاي قابل تشخیص واحد تحصیل شده نسبت به بهاي تمام شده به 
عنوان درامد مجاز است

سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته   20همین موارد در استاندارد �
وجود دارد وتفاوت در روش ارزش ویژه

نمونه تفاوت ناشی از شرایط محیطی: در استانداردها�
:بین المللی  41استاندارد   �
کلیه دارایی هاي زیستی باید به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردي �

زمان فروش اندازه گیري شوند، مگر اینکه تعیین ارزش منصفانه به گونه اي  
.اتکاپذیر میسر نباشد

فعالیت هاي کشاورزي: ایران 26استاندارد �
باتوجه به شرایط محیطی کشور و نبود بازار فعال براي دارایی هاي زیستی�
11مولد، این دارایی ها به بهاي تمام شده طبق استاندارد حسابداري شماره �
.باعنوان دارایی هاي ثابت مشهود اندازه گیري می شود�
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نمونه تفاوت ناشی از شرایط محیطی: در استانداردها�
فعالیت هاي ساخت امالك 29استاندارد �
:استاندارد بین المللی�
 در .ندارد وجود امالك ساخت هاي فعالیت براي اي جداگانه حسابداري�

  درآمد، شناخت 18 شماره حسابداري المللی استانداردبین پیوست
.است عمده کارهاي تکمیل به مشروط امالك فروش درآمد شناسایی

:ایران 29 استاندارد�
 در شده، فروخته ساختمانی واحدهاي براي تنها باید امالك ساخت درآمد�

.شود شناسایی زیر احرازمعیارهاي صورت
  محرز قرارداد امضاي قبیل از اقداماتی انجام با ساختمانی واحد فروش .الف�

  باشد، شده
  باشد، شده آغاز ساختمانی هاي فعالیت .ب�
و کرد، برآورد اتکاپذیر اي گونه به بتوان را پروژه ماحصل .ج�
.باشد شده وصول فروش بهاي از درصد 20 حداقل .د�

ارائه صورت هاي مالی
IFRSطبق 
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صورت هاي مالی �
صورت وضعیت مالی�

.جاري غیر هاي دارایی�

  .تجهیزات ، آالت ماشین اموال�
.سرقفلی�

.نامشهود هاي دارایی سایر�

.امالك در گذاري سرمایه�

.وابسته هاي شرکت در گذاري سرمایه�

.زیستی هاي دارایی�

:جاري هاي دارایی�

.ها موجودي�

.ها پرداخت پیش �

.فروش براي آماده سال هاي دارایی�

.مطالبات سایر و تجاري مطالبات�

.نقد وجه معادل نقد موجودي�

.ها دارایی جمع�



٣٨

:ها بدهی سرمایه سرمایه صاحبان حقوق�
.س ص ح�
 .سرمایه سهام�

.سهام صرف�

.ها اندوخته سایر�

.انباشته سود�

.اقلیت سهم�

.س ص ح جمع�

: ها بدهی�
.جاري غیر هاي بدهی�
.مدت بلند استقراض�
.انتقالی مالیات�
.بازنشستگی مزایاي�
.ذخایر سایر�
:جاري هاي بدهی�
.تجاري غیر و تجاري پرداختنی حسابهاي�
.برداشت اضافه�
.مالی تسهیالت�
.درآمد بر مالیات�
.مدت کوتاه ذخایر�
.ها بدهی جمع�
.س ص ح و بدهی جمع�
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  زیان و سود اقالم سایر و زیان یا سود صورت�
:جامع

فروش / درآمد�
ف ك ت ب�
  ناخالص سود�
عملیاتی درآمدهاي سایر�
توزیع هاي هزینه�
اداري هاي هزینه�
عملیاتی سود�
  مالی هاي هزینه�
وابسته واحدهاي سود از سهم�
مالیات از قبل سود�
درآمد بر مالیات�
درجریان هاي فعالیت از ناشی جاري سال سود�
شده متوقف عملیات زیان/سود�
مالی دوره سود�

:جامع زیان و سود صورت�
مالی سال سود�
جامع زیان یا سود اقالم سایر�
  منتقل دوره زیان یا سود به "بعدا که اقالمی�

شد نخواهد
ها دارائی آوري ارز تجدید از ناشی سود�
معین مزایاي با بازنشستگی هاي برنامه گیري اندازه�
جمع�
  دوره زیان یا سود به است ممکن "بعدا که اقدامی�

.شوند منتقل
ارز تسعیر�
فروش براي آماده مالی هاي دارایی ارزش در تغییر�
نقد وجه جریان سازي مصون ابزار�
اقالم سایر�
جاري دوره براي جامع سود جمع�
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: به متعلق دوره سود�

اصلی سهامداران �

)کنترلی غیر منافع( اقلیت سهم�

: به متعلق جامع سود�

اصلی سهامداران�

 )کنترلی غیر منافع( اقلیت سهم�

س ص ح در تغییرات صورت�
سهام      صرف سهام       سایراندوخته                                                         �

ها      سودانباشته      جمع
قبل سال دوره اول مانده�
حسابداري رویدهاي در تغییر�
شده ارائه تجدید مانده�
قبل سال/1/1در�
شده تقسیم سود�
مالی دوره براي جامع سود جمع�
سهام صدور�
سهام بازخرید�
شده تقسیم سود�
جاري سال/12/29 در مانده�
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.فعالیت تداوم�

.تعهدي مبناي�

.تجمیع و اهمیت�

.تهاتر�

.گزارشگري تناوب�

.رویه ثبات�

 و ایران استاندارد بین توجهی قابل تفاوت هیچگونع�
.ندارد وجود المللی بین

با تشکر 


