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پیشگفتار
( )1استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  5ثب ػٌَاى ضٍیسازّای تعس اظ تاضید تطاظًاههِ کِ زض تبضید تیطهبُ
 1385تَسظ هدوغ ػوَهی سبظهبى حسبثطسی تػَیت ضدسُ اسدت خدبیگعیي اسدتبًساضز
حسبثساضی ضوبضُ  5ثبػٌَاى ضٍیسازّای تعس اظ تهاضید تطاظًاههِ هػدَة  1379هدیضدَز ٍ
العاهبت آى زضهَضز غَضتْبی هبلی کِ زٍضُ هدبلی آًْدب اظ تدبضید  ٍ 1385/1/1ثؼدس اظآى
ضطٍع هیضَز ،الظماالخطاست.
دلیل تجدیدوظر در استاودارد

( )2ایي تدسیسًظط ثب ّسف ّوبٌّگی ثیطتط ثب استبًساضزّبی ثدیيالوللدی حسدبثساضی ٍ ثْجدَز
استبًساضز لجلی ،اًدبم ضسُ است.
تغییر اصلی

( )3تغییط اغلی ًسجت ثِ استبًساضز لجلی ،هطثَط ثِ سَز سْبم پیطٌْبزی است کدِ زض ثٌدسّبی
 11 ٍ 10اضائِ ضسُ است .ثطاسبس العاهبت هٌسضج زض ایي ثٌسّب ،سَز سْبم هػَة ثؼس اظ
تبضید تطاظًبهِ یب سَز سْبم پیطٌْبزی ،ثِػٌَاى ثسّی زض تبضید تطاظًبهِ ضٌبسبیی ًویضَز.
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این استانذارد بایذ با توجه به ” مقذمهای بر استانذاردهای حسابذاری“مطالعه و
بکار گرفته شود.
َدف

.1

ّسف ایي استبًساضز تؼییي العاهبت ظیط است:
الف  .هَاضزی کِ غَضتْبی هبلی ثبثت ضٍیسازّبی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ تؼسیل هیضَزٍ ،
ة  .افطبی اعالػبت زضثبضُ ضٍیسازّبی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ تب تبضید تأییس غَضتْبی هبلی.
ّوچٌیي عجك ایي استبًساضز اگط ضٍیسازّبی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ثیدبًگط ًبهٌبسدت ثدَزى
ثکبضگیطی فطؼ تساٍم فؼبلیت ثبضسٍ ،احس تدبضی ًجبیس غَضتْبی هبلی ذدَز ضا ثطهجٌدبی
تساٍم فؼبلیت تْیِ کٌس.

دامىٍ کاربرد
.2

ایي استاًساضز تایس تطای گعاضشگطی هالی ضٍیسازّای تعس اظ تاضید تطاظًاهِ تکاض گطفتِ شَز.

تعاریف
.3

اصطالحات شیل زض ایي استاًساضز تا هعاًی هشرص ظیط تکاض ضفتِ است :
ضٍیسازّای تعس اظ تاضید تطاظًاهِ  :ضٍیسازّای هطلَب ٍ ًاهطلَتی است کِ تیي تاضید تطاظًاهِ ٍ
تاضید تأییس صَضتْای هالی ضخ هیزّس .ایي ضٍیسازّا ضا هیتَاى تِ زٍ گطٍُ طثقِتٌسی کطز :
الف .ضٍیسازّای تعسیلی تعس اظ تاضید تطاظًاهِ  :ضٍیسازّایی کِ شهَاّسی زض ههَضز شهطای
هَجَز زض تاضید تطاظًاهِ فطاّن هیکٌسٍ ،
ب  .ضٍیسازّای غیطتعسیلی تعس اظ تاضید تطاظًاهِ :ضٍیسازّایی کِ تیاًگط شطای
تعس اظ تاضید تطاظًاهِ است.
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تاضید تأییس صَضتْای هالی :تاضیری است کِ هسیطیت ،صَضتْای هالی ضا تِطهَض ضسهوی ٍ تهطای
آذطیي تاض تِهٌظَض اًتشاض ،تأییس هیکٌس .تاضید تأییس صَضتْای هالی تلفیقی ،تهاضیری اسهت کهِ
صَضتْای هالی یاز شسُ تَس

.4

هسیطیت ٍاحس تجاضی اصلی تِهٌظَض اًتشاض تأییس هیشَز.

فطایٌس تأییس غَضتْبی هبلی ثِ هٌظَض اًتطبض ثبتَخِ ثِ سبذتبض هسیطیت ،العاهبت لدبًًَی ٍ
ضٍضْبی تْیِ ٍ ًْبییکطزى غَضتْبی هبلی ،هتفبٍت هیثبضس.

.5

زض اغلت هَاضزٍ ،احسّبی تدبضی هلعهٌس غَضتْبی هبلی ذَز ضا ثؼس اظ اًتطبض ،ثِ تػَیت
هدوغ ػوَهی یب سبیط اضکبى غالحیتساض ثطسبًٌس .زض چٌیي هَاضزی ،تبضید تأییس غَضتْبی
هبلی ،تبضید تأییس ثطای اًتطبض اٍلیِ است ًِ ،تبضیری کِ زض آى غَضتْبی هبلی تَسظ اضکبى
یبز ضسُ تػَیت ضسُ است.

شىاخت ي اودازٌگیری
ريیدادَای تعدیلی بعد ازتاریخ ترازوامٍ
.6

ٍاحس تجاضی تایس تِ هٌظَض اًعکاس ضٍیسازّای تعسیلی تعس اظ تهاضید تطاظًاههِ ،هثهالن شٌاسهایی
شسُ زض صَضتْای هالی ذَز ضا تعسیل کٌس.

.7

هَاضز ظیط ًوًَِّبیی اظ ضٍیسازّبی تؼسیلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ است کِ ٍاحس تدبضی ضا
هلعم هی کٌس تب هجبلغ ضٌبسبیی ضسُ زض غَضتْبی هبلی ضا تؼسیل یب الالهی ضا ضٌبسبیی کٌس
کِ لجالً ضٌبسبیی ًطسُ است :
الف  .حل ٍ فػل یک زػَای حمَلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِکِ ٍخَز تؼْس فؼلدی ٍاحدس
تدبضی زض تبضید تطاظًبهِ ضا تأییس هیکٌسٍ .احس تدبضی ّطًَع شذیطُ ضٌبسبیی ضسُ
لجلی هطثَط ضا عجك استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  4ثبػٌَاى

شذایط ،تسّیْای احتوهالی ٍ

زاضاییْای احتوالی تؼسیل هیکٌسٍ .احس تدبضی ًجبیس تٌْب ثِ افطدبی ثدسّی احتودبلی
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ًبضی اظ حل ٍ فػل زػَای حمَلی فَق اکتفب کٌس ،ظیطا حل ٍ فػل زػدَای یدبز
ضسُ ضَاّس اضبفی هجٌیثط لعٍم تؼسیل شذیطُ ضا زض تبضید تطاظًبهِ تأییس هیکٌس.
ة  .اعالػبت زضیبفتی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ثیبًگط آى ثبضس کِ اضظش یدک زاضایدی زض
تبضید تطاظًبهِ کبّص یبفتِ یب هجلغ ظیبىکبّص اضظش ضٌبسبیی ضسُ لجلی ثدطای آى
زاضایی ًیبظهٌس تؼسیل است ،ثطای هثبل :
 ٍضضکستگی یک هطتطی کِ ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ضخ هدیزّدس ،هؼودَالً هدیدسٍخَز ظیبى زضهَضز یک حسبة زضیبفتٌی تدبضی زض تبضید تطاظًبهِ است ٍ ٍاحس
تدبضی الظم است هجلغ زفتطی حسبثْبی زضیبفتٌی تدبضی ضا تؼسیل کٌسٍ ،
 فطٍش هَخَزی کبال ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ هوکي است ضدَاّسی زضثدبضُ ذدبلعاضظش فطٍش آًْب زض تبضید تطاظًبهِ فطاّن کٌس.
ج  .هطرع ضسى ثْبی توبم ضسُ زاضاییْبی ذطیساضی ضسُ یب ػَایس حبغل اظ فدطٍش
زاضاییْب ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ،چٌبًچِ هؼبهالت لجل اظ تبضید تطاظًبهِ اًددبم ضدسُ
ثبضس،
ز  .تؼییي هجلغ پطزاذتْبی هطثَط ثِ هطبضکت زض سَز یب پبزاش ثؼس اظ تبضید تطاظًبهدِ،
زض غَضتی کِ ٍاحس تدبضی زض تبضید تطاظًبهِ تؼْس فؼلی لبًًَی یدب ػطفدی ثدطای
چٌیي پطزاذتْبیی ،زضًتیدِ ضٍیسازّبی لجل اظ تبضید هصکَض ،زاضتِ ثبضس،
ّ  .تػَیت سَز سْبم تَسظ هدوغ ػوَهی ضطکتْبی فطػی ٍ ٍاثستِ ثدطای زٍضُ یدب
زٍضُّبی لجل اظ تبضید تطاظًبهِ ضطکت اغلی یب ّوعهبى ثب آى،
ٍ  .زضیبفت ٍخِ یب هطرع ضدسى هجلدغ لبثدل ٍغدَل ثبثدت ازػبّدبی ذسدبضت اظ
ضطکتْبی ثیوِ کِ زض تبضید تطاظًبهِ زض هطحلِ هصاکطُ ثَزُ استٍ ،
ظ  .کطف هَاضز تملت یب اضتجبّی کِ حبکی اظ ًبزضست ثَزى غَضتْبی هبلی است.
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ريیدادَای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازوامٍ
.8

ٍاحس تجاضی ًثایس تِ هٌظَض اًعکاس ضٍیسازّای غیطتعسیلی تعس اظ تاضید تطاظًاهِ ،هثالن شٌاسایی
شسُ زض صَضتْای هالی ذَز ضا تعسیل کٌس.

.9

ًوًَِای اظ ضٍیساز غیطتؼسیلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ،کبّص اضظش ثبظاض سدطهبیِگدصاضیْب
ثیي تبضید تطاظًبهِ ٍ تبضید تأییس غدَضتْبی هدبلی اسدت .کدبّص اضظش ثدبظاض هؼودَالً
ثِ ٍضؼیت سطهبیِگصاضیْب زض تبضید تطاظًبهِ هطثَط ًویضَز ،ثلکِ هٌؼکسکٌٌسُ ٍضؼیتْبیی
است کِ پس اظ تبضید تطاظًبهِ ایدبز ضسُ است .ثٌبثطایيٍ ،احس تدبضی هجبلغ ضٌبسبیی ضدسُ
اظ ثبثت سطهبیِ گصاضیْب ضا زض غَضتْبی هبلی ذَز تؼسیل ًویکٌسّ .وچٌیيٍ ،احس تدبضی
هجبلغ افطب ضسُ زضهَضز سطهبیِگصاضیْب ضا زض تبضید تطاظًبهِ ثِضٍظ ًویکٌس ،اگطچِ هوکدي
است ثطاسبس العاهبت هٌسضج زض ثٌس  19اعالػبت ثیطتطی افطب کٌس.

سًد سُام
. 10

ٍاحس تجاضی ًثایس سَز سْام هصَب تعس اظ تاضید تطاظًاهِ یا سَز سْام پیشٌْازی ضا تهِعٌهَاى
تسّی زض تاضید تطاظًاهِ شٌاسایی کٌس.

 . 11ثب تَخِ ثِ ایٌکِ عجك اغالحیِ لبًَى تدبضت تػدَیت سدَز سدْبم اظ اذتیدبضات هدودغ
ػوَهی غبحجبى سْبم است لصا پیطٌْبز تمسین سَز تَسظ ّیئت هسیطُ ثِػٌَاى ثدسّی زض
تبضید تطاظًبهِ ضٌبسبیی ًویضَز ،ظیطا ثب تَخِ ثِ استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  4ثب ػٌدَاى
شذایط ،تسّیْای احتوالی ٍ زاضاییْای احتوالی زض تبضید تطاظًبهدِ تؼْدس فؼلدی ٍخدَز ًدساضز.
پیطٌْبز ّیئت هسیطُ زض هَضز تمسین سَز ،زض یبززاضتْبی تَضیحی غَضتْبی هدبلی افطدب
هیضَز.
تدايم فعالیت
. 12

چٌاًچِ تعس اظ تاضید تطاظًاهِ ،اًحالل ٍاحس تجاضی یا تَقف فعالیتْای آى تَس

اضکاى صهالحیتساض

اعالم شَز ،یا ایٌکِ ٍاحس تجاضی عوالً ًاگعیط تِ اًجام ایي اهط گطزز ،صَضتْای هالی ًثایس تطهثٌای
تساٍم فعالیت تْیِ شَز.
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 . 13ضًٍس ًبهغلَة ًتبیح ػولیبت ٍ ٍضؼیت هبلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ هوکي است هجیي لعٍم
ثطضسی زضذػَظ هٌبست ثَزى کبضثطز فطؼ تساٍم فؼبلیت ثبضس .چٌبًچِ فدطؼ تدساٍم
فؼبلیت هػساق ًساضتِ ثبضس ،آثبض آى چٌبى فطاگیط است کِ ایي استبًساضز ثِخدبی تؼدسیل
هجبلغ ضٌبسبیی ضسُ ،تغییطی اسبسی زض هجٌبی حسبثساضی هَضز ػول ضا العاهی هیکٌس.
افشا
تاریخ تأیید صًرتُای مالی
. 14

ٍاحس تجاضی تایس تاضید تأییس صَضتْای هالی ٍ اساهی تأییسکٌٌسگاى آى ضا افشا کٌس.

 . 15آگبّی اظ تبضید تأییسغَضتْبی هبلی ثطای استفبزُکٌٌسگبى اّویدت زاضز ،ظیدطا غدَضتْبی
هبلی ضٍیسازّبی ثؼس اظ آى تبضید ضا هٌؼکس ًویکٌس.
بٍ ريز کردن افشا دربارٌ شرایط مًجًد در تاریخ ترازوامٍ
. 16

چٌاًچِ ٍاحس تجاضی تعس اظ تاضید تطاظًاهِ اطالعاتی زضتاضُ شهطای
کسة کٌس ،تایس هَاضز افشای هطتَط تِ ایي شطای

هَجهَز زض تهاضید تطاظًاههِ

ضا تاتَجِ تِ اطالعات جسیس تِ ضٍظ کٌس.

 . 17زض ثطذی هَاضز ضطٍضت زاضز کِ ٍاحس تدبضی ثطاسدبس اعالػدبت زضیدبفتی ثؼدس اظ تدبضید
تطاظًبهِ ،هَاضز افطب زض غَضتْبی هبلی ذَز ضا ثِضٍظ کٌس ،حتی اگط اعالػبت هعثَض ثدط هجدبلغ
ضٌبسبیی ضسُ زض غَضتْبی هبلی ٍاحس تدبضی تأثیط ًساضتِ ثبضس .ثِػٌَاى هثبل ،چٌبًچِ ثؼس اظ
تبضید تطاظًبهِ ضَاّسی زضذػَظ ثسّی احتوبلی هَخَز زض تبضید تطاظًبهِ فطاّن ضَز ،الظم
است هَاضز افطب ثِ ضٍظ ضَز .ػالٍُثط ثطضسی لعٍم ضٌبسبیی یب تغییط شذیطُ ثطاسبس اسدتبًساضز
حسبثساضی ضوبضُ  4ثب ػٌَاى شذایط ،تسّیْای احتوالی ٍ زاضاییْای احتوالیٍ ،احدس تددبضی هلدعم
است هَاضز افطب زضثبضُ ثسّی احتوبلی ضا ثبتَخِ ثِ ضَاّس هصکَض ،ثِضٍظ کٌس.
ريیدادَای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازوامٍ
. 18

ٍاحس تجاضی تایس اطالعات ظیط ضا تطای ّط گطٍُ تا اّویت اظ ضٍیسازّای غیطتعسیلی تعس اظ تاضید
تطاظًاهِ افشا کٌس :
الف  .هاّیت ضٍیسازٍ ،
ب  .تطاٍضزی اظ اثط هالی آى ،یا تیاى ایٌکِ اًجام چٌیي تطاٍضزی اهکاى پصیط ًیست.
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 . 19چٌبًچِ ضٍیسازّبی غیطتؼسیلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ثب اّویت ثبضدس ،ػدسم افطدبی آًْدب
هیتَاًس ثطتػویوبت التػبزی استفبزُکٌٌسگبى کِ ثطهجٌبی غَضتْبی هبلی اتربش هیضدَز،
تأثیط ثگصاضز .هَاضز ظیط ًوًَِّبیی اظ ضٍیسازّبی غیطتؼسیلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهدِ اسدت
کِ ػوَهبً هٌدط ثِ افطب هیضَز :
الف .هَاضز ػوسُ تطکیت تدبضی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ (استبًساضز حسبثساضی ضدوبضُ 19
ثب ػٌَاى

تطکیثْای تجاضی

افطبی هَاضز ذبغدی ضا العاهدی هدیکٌدس) یدب ٍاگدصاضی

یک ٍاحس فطػی،
ة  .اػالم ثطًبهِای ثطای تَلف ػولیبت،
ج  .هَاضز ػوسُ ذطیس زاضاییْدب ،عجمِ ثٌسی زاضاییْب عجك استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ 31
ثب ػٌَاى زاضاییْای غیطجاضی ًگْساضی شسُ تطای فطٍش ٍ عولیات هتَقف شسُ ثِ ػٌَاى
ًگْساضی ضسُ ثطای فطٍش ٍ ،سبیط هَاضز ٍاگصاضی زاضاییْدب یدب هػدبزضُ زاضاییْدب
تَسظ زٍلت،
ز ٍ .اضز ضسى ذسبضت ثِ تأسیسبت ٍ تدْیعات اغلی تَلیس ثطاثط آتصسدَظی ثؼدس اظ
تبضید تطاظًبهِ،
ّ  .اػالم یب ضطٍع اخطای تدسیس سبذتبض ػودسُ (ثدِ اسدتبًساضز حسدبثساضی ضدوبضُ 4
ثب ػٌَاى شذایط ،تسّیْای احتوالی ٍ زاضاییْای احتوالی هطاخؼِ ضَز)،
ٍ  .تغییطات ػوسُ زض سطهبیِ ٍ تطکیت سْبهساضاى ٍاحس تدبضی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ،
ظ  .تغییطات ػوسُ غیطهتؼبضف زض لیوت زاضاییْب یب ًطخ اضظ ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ،
ح  .تغییطات زض ًطذْبی هبلیبتی یب لَاًیي هبلیبتی ٍضغ ضسُ یب اػالم ضسُ ثؼس اظ تدبضید
تطاظًبهِ ،زض غَضتی کِ ثِ زٍضُّبی هبلی گصضتِ تسطی ًساضتِ ثبضس،
ط  .ایدبز تؼْسات یب ثسّیْبی احتوبلی ػوسُ ،ثطای هثبل اظ عطیك غسٍض ضوبًتًبهٍِ ،
ی  .زػَای حمَلی ػوسُ کِ غطفبً ًبضی اظ ضٍیسازّبی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ثبضس.
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تاریخ اجرا
. 20

العاهات ایي استاًساضز زضهَضز صَضتْای هالی کِ زٍضُ هالی آًْا اظ تاضید  ٍ 1385/1/1تعهس اظ آى
شطٍع هیشَز ،الظماالجطا ست.

مطابقت با استاوداردَای بیهالمللی حسابداری

 . 21ثب اخطای العاهبت ایي استبًساضز ،هفبز استبًساضز ثیي الوللی حسبثساضی ضوبضُ  10ثب ػٌدَاى
ضٍیسازّای تعس اظ تاضید تطاظًاهِ ( 31هبضس ً )2004یع ضػبیت هیضَز.
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پیوست
مبانی نتیجهگیری

این پیوست بخشی از استانذارد حسابذاری شماره  5محسوب نمیشود.
.1

ثطاسبس استبًساضز حسبثساضی لجلی ،ضطکتْب هدبظ ثَزًس سَز سْبم پیطٌْبزی ضا ثِ ػٌدَاى
ثسّی ضٌبسبیی کٌٌس .زض استبًساضز خسیس ،ضٌبسبیی سَز سْبم پیطٌْبزی ثِ ػٌَاى ثسّی زض
تبضید تطاظًبهِ هٌغ ضسُ است ظیطا تػَیت سَز سْبم اظ اذتیبضات هدوغ ػوَهی غبحجبى
سْبم است ٍ زضًتیدِ زض تبضید تطاظًبهِ ” تؼْس فؼلی“ ٍ ثِ تجغ آى ثدسّی ٍخدَز ًدساضز.
ضوٌبً ایي ضٍش ّوبٌّگ ثب استبًساضزّبی ثیيالوللی حسبثساضی است.

.2

تؼسازی اظ اػضبی کویتِ اػتمبز زاضًس ثبتَخِ ثِ العام اغالحیِ لبًَى تدبضت هجٌیثط تمسین
 10زضغس سَز ٍ ّوچٌیي سیبست گصضتِ ضطکت زض هَضز تمسین سَز ٍ هطدرع ثدَزى
پیطٌْبز ّیئت هسیطُ زض هَضز تمسین سَز ،هیتَاى ثسّی ضطکت ضا اظ ایي ثبثدت ثدِ عدَض
ثطآٍضزی تؼییي ٍ ضٌبسبیی کطز.

.3

زض هطحلِ ًظطذَاّی پیص ًَیس استبًساضز ًیع زض ّویي اضتجبط ًظطاتی اضائدِ ضدسُ ثدَز ٍ
هدسزا هَضَع هَضز ثحث ٍ تجبزل ًظط لطاض گطفت ٍ ًْبیتدبً اکثطیدت اػضدبی کویتدِ ثدب
ً
ضٌبسبیی ًکطزى ثسّی ثبثت سَز سْبم پیطٌْبزی هَافمت کطزًس.

.4

زض ایي استبًساضز تػَیت سَز سْبم تَسظ هدوغ ػوَهی ضطکتْبی فطػی ٍ ٍاثستِ ثدطای
زٍضُ یب زٍضُ ّبی لجل اظ تبضید تطاظًبهِ ضطکت اغلی یب ّوعهبى ثب آى ،زض ضطکت اغدلی
ثِ ػٌَاى ضٍیساز تؼسیلی تلمی هی ضَز .زالیل اغلی ایدي ضٍشٍ ،خدَز کٌتدطل یدب ًفدَش
لبثل هالحظِ ضطکت سطهبیِ گصاض زض تػوین گیدطی ًسدجت ثدِ ترػدیع سدَز ضدطکت
سطهبیِ پصیط (حتی زض هَاضز هَلتی ثَزى کٌتطل یب ًفَش لبثل هالحظِ) ٍ ًیع تأکیس ثط سدَز
ضطکت اغلی عجك غَضتْبی هبلی خساگبًِ زض تػوین گیطی هطثَط ثِ تمسین سَز تَسدظ
هدوغ ػوَهی غبحجبى سْبم است .ثب ایي ضٍش سَز ضطکت اغلی عجك غَضتْبی هدبلی
خساگبًِ ثِ سَز عجك غَضتْبی هبلی تلفیمی ًعزیکتط هیضَز.
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