
 1401نمونه جدید صورت سود و زیان تلفیقی و جامع تلفیقی مربوط به سال  

با توجه به تغییرات ایجاد شده در استاندارد های حسابداری و برای بهبود افشای اطالعات در صورت های مالی شرکت های تولیدی، سازمان  

برای شرکت های تولیدی  حسابرسی برای تأمین نیاز های اطالعاتی سرمایه گذاران و ذینفعان دیگر، صورت های مالی نمونه تلفیقی و جداگانه  

ارکت سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بازنگری نموده و تالش شده است که صورت های را با مش

 مالی گفته شده شامل اطالعات الزم برای تمامی ذینفعان جهت انجام ارزیابی های مختلف باشد. 

 نکات مهم: 

 شا توسط شرکت هاست.این صورت های مالی شامل حداقل الزامات ارائه و اف •

در تهیه صورت های مالی نمونه، بر افشای مناسب و کافی اطالعات در شرایط عمومی و کلی تأکید و از پرداختن به اطالعات مرتبط  •

با شرایط خاص، خودداری شده است. به عبارتی مالک درج اقالم در صورت های مالی اساسی نمونه و یادداشت های توضیحی آن،  

 یت و اهمیت اقالم بوده است.  بیش تر عموم

که در این صورت های مالی نمونه پیش بینی نشده است. در  در برخی موارد شرکت ها ممکن است سرفصل هایی وجود داشته باشد   •

 این شرایط بایستی این سرفصل ها حسب مورد در جای مناسب خود به این صورت های مالی اضافه گردد. 

 دداشت های توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطالعات با اهمیت شود.استفاده از عنوان »سایر« در یا •

ارائه منصفانه شرکت را ملزم می نماید در مواردی که رعایت الزامات خاصی از استاندارد های حسابداری برای بهبود درک استفاده   •

وضعیت و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد، اطالعات کنندگان صورت های مالی از تأثیر معامالت خاص، سایر رویداد ها و شرایط، بر  

 بیش تری را افشا کند. 

زمانی که مدیریت در ارزیابی های خود، از عدم اطمینان با اهمیت در ارتباط با رویداد ها و شرایطی آگاه است که ممکن است نسبت  •

 مینان را افشا کند. به توانایی تداوم فعالیت شرکت، تردید عمده ایجاد کند، شرکت باید این عدم اط

شرکت بایستی هر طبقه با اهمیت از اقالم مشابه را به صورت جداگانه ارائه کند. شرکت بایستی اقالمی را که ماهیت یا کارکرد مشابه   •

بین  ندارند، به صورت جداگانه ارائه کند مگر این که این اقالم کم اهمیت باشند. شرکت نباید با پنهان کردن اطالعات با اهمیت در  

اطالعات بی اهمیت یا با تجمیع اقالم با اهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درک صورت های مالی کاهش دهد، چرا  

 که ارائه اطالعات تفصیلی کم اهمیت، زمینه نادیده گرفتن اطالعات با اهمیت را فراهم می نماید.

، به کارگیری استاندارد های  16/06/1398مالی نمونه ابالغ شده در تاریخ  مهم ترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورت های   •

 حسابداری زیر است:

و بعداز آن شروع   01/1399/ 01الزم االجرا برای صورت های مالی که دوره مالی آن ها از تاریخ  مالیات بر درآمد )  35استاندارد حسابداری  

سرمایه گذاری در واحد   20(، استاندارد حسابداری  1398اگانه )تجدید نظر شده صورت های مالی جد  18می شود، استاندارد حسابداری 

شده   نظر  )تجدید  خاص  های  مشارکت  و  وابسته  تجاری  حسابداری  1398های  استاندارد  )مصوب    38(،  تجاری  های  (،  1398ترکیب 

مالی تلفیقی )مصوب    39استاندارد حسابداری   منابع در واحد های تجاری دیگر   41استاندارد حسابداری  (،  1398صورت های  افشای 

( که برای صورت های مالی که دوره مالی آن ها از  1399اندازه گیری ارزش منصفانه )مصوب    42( و استاندارد حسابداری  1398)مصوب  

 و بعد از آن شروع می شود، الزم االجرا است. 01/01/1400تاریخ 

 صورت سود و زیان تلفیقی 

تلفیقی معموال برای شرکت های مادر و اصلی استفاده می شود. به عبارتی این گزارش از ادغام گزارش مالی یک شرکت  صورت سود و زیان  

 مادر و شرکت های فعال زیر نظر آن، تشکیل می شود. 

زیان    در صورت های سود و  در واقع صورت سود و زیان تلفیقی از تلفیق گزارشات مالی شرکت های اصلی و فرعی تشکیل می شود.

 تلفیقی، درآمد ها و هزینه هایی که از طریق معامالت بین شرکت های گروه کسب شده اند، کسر می گردد. 

 



 

 

 نکته: یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. 



 صورت سود و زیان جامع تلفیقی

حقوق صاحبان سرمایه از نظر درآمد ها و هزینه های صورت سود و زیان جامع، گزارشی است که تمامی تغییرات )افزایش یا کاهش( 

 مختلف شناسایی شده اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته طی یک دوره مالی را نشان می دهد.

سایی شده اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته است، سود و زیان چون صورت سود و زیان جامع شامل تمامی درآمد ها و هزینه های شنا

 دوره مالی به عنوان اولین مورد صورت سود و زیان جامع منعکس می گردد. خالص 

 


