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 1استاندارد حسابداري  
 ارائه صورتهاي مالی

 (1397تجدید نظر شده )

 :مجموعه کامل صورتهاي مالي شامل موارد زیر است

 صورت وضعیت مالي به تاریخ پایان دوره؛.الف 

 صورت سود و زیان براي دوره؛ . ب

 صورت سود و زیان جامع براي دوره؛ . پ

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه براي دوره؛ . ت

 صورت جریانهاي نقدي براي دوره،  . ث

 یحي؛یادداشتهاي توضیحي، شامل اهم رویه هاي حسابداري و سایر اطالعات توض .  ج

 اطالعات مقایسه اي دوره قبل  . چ

ویه حسابداري را با تسري به گذشته صورت وضعیت مالي به تاریخ ابتداي دوره قبل، چنانچه واحد تجاري یک ر . ح
 .نماید، یا اقالم صورتهاي مالي را تجدیدطبقه بندي کندبکار گیرد یا اقالم صورتهاي مالي را با تسري به گذشته تجدید ارائه 

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 منصفانه ارائه .کند ارائه منصفانه طور به را تجاري واحد نقدي جريانهاي و مالي عملکرد مالي، وضعيت بايد مالي صورتهاي•
  و درآمدها بدهيها، داراييها، شناخت معيارهاي و تعاريف طبق شرايط و رويدادها ساير معامالت، آثار صادقانه بیان مستلزم
 صورت در و حسابداری، استانداردهاي بکارگیری که است این بر فرض .است مالی گزارشگری نظری مفاهیم در هزينه ها

 .مي شود مالي صورتهاي منصفانه ارائه به منجر بیشتر، اطالعات افشاي لزوم

 شرط، و بی قید و صریح عبارتی با بايد می شود،  تهیه حسابداری استانداردهاي طبق آن مالي صورتهاي که تجاري واحد•
 مالی صورتهای که نماید اظهار مالي صورتهاي در نبايد تجاری واحد .کند افشا توضیحی یادداشتهای در را مطابقت اين

 .باشد داشته مطابقت حسابداری استانداردهاي الزامات تمام با صورتها این اينکه مگر است، حسابداری استانداردهاي طبق



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 .کند جبران توضيحي يادداشتهای در توصیف طریق از یا استفاده شده حسابداری رویه های افشای با را نامناسب حسابداري رويه هاي بکارگيري نمی تواند تجاری واحد•

 :شود افشا باید زير موارد تجاري، واحد انحراف صورت در•

 مي کند؛ ارائه منصفانه طور به را تجاري واحد نقدي جريانهاي و مالي عملکرد مالي، وضعيت مالي، صورتهاي که است رسیده نتیجه این به مديريت اينکه .الف•

 است؛ کرده رعایت را مربوط حسابداری استانداردهاي منصفانه، ارائه به دستیابی جهت خاص الزام یک از انحراف استثنای به تجاری،  واحد اینکه .ب•

  عمل نحوه آن شرایط آن در چرا اينکه دلیل استاندارد، آن در مقرر حسابداري عمل نحوه شامل انحراف، ماهيت است، شده منحرف آن الزام رعایت از تجاری واحد که حسابداری استاندارد عنوان .پ•
 و استفاده شده؛ حسابداري عمل نحوه و می باشد ناسازگار مالی، گزارشگری نظری مفاهیم در مندرج مالي، صورتهاي هدف با که است گمراه کننده آنقدر

 .مربوط حسابداری استاندارد الزام رعایت فرض با مالي صورتهاي اقالم از يک هر بر انحراف مالي اثر شده، ارائه دوره های از یک هر در .ت•



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

  استاندارد یک از الزام يک رعایت که می رسد نتيجه اين به تجاري واحد مديريت که نادر بسيار شرایط در•
  ناسازگار مالی گزارشگری نظری مفاهیم در مالي صورتهاي هدف با که است گمراه کننده آنقدر حسابداری،

 جنبه هاي ممکن حد تا بايد تجاري واحد می کند، منع را الزام اين از انحراف مربوط، مقررات اما می باشد،
 :دهد کاهش زير موارد افشاي با را الزام آن رعايت از متصور گمراه کننده

  رسیده نتیجه این به مديريت چرا اینکه دليل و الزام ماهيت نظر، مورد حسابداری استاندارد عنوان .الف•
 مالی گزارشگری نظری مفاهیم در مالي صورتهاي هدف با که است گمراه کننده آنقدر الزام آن رعایت که است

 و است؛ ناسازگار
 به دستیابی براي مديريت نظر از که مالي صورتهاي از اقالمی تعديالت شده،ارائه دوره هاي از يک هر در . ب•

 .است ضروری منصفانه ارائه

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 فعاليت تداوم•

 مالي صورتهاي باید تجاری واحد .کند ارزيابي را فعالیت ادامه برای تجاري واحد توانایی بايد مالي، صورتهاي تهيه زمان در مديريت•
 واقع بینانه گزینه يا باشد داشته را عمليات توقف يا تجاري واحد انحالل قصد مديريت اينکه مگر کند، تهيه فعاليت تداوم مبناي بر را

 است آگاه شرایطی و رویدادها با ارتباط در بااهمیت اطمینان عدم از خود،  ارزیابیهای در مديريت که زمانی .باشد نداشته دیگری
 افشا را اطمینان عدم این باید تجاری واحد کند،  ایجاد اساسی تردید تجاري، واحد فعالیت تداوم توانایی به نسبت است ممکن که

 صورتهاي تهيه مبناي با همراه را واقعيت اين باید نمی کند، تهيه فعاليت تداوم مبناي بر را مالي صورتهاي تجاری واحد که هنگامی .کند
 .کند افشا تجاری، واحد فعالیت تداوم عدم دالیل و مالي

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 تجميع و اهميت•

  طور به ندارند، مشابه کارکرد يا ماهيت که را اقالمي باید تجاری واحد .کند ارائه جداگانه طور به را مشابه اقالم از بااهميت طبقه هر باید تجاری واحد•
 .باشند بي اهميت اقالم این آنکه مگر کند ارائه جداگانه

 تهاتر•

  شده مجاز يا الزامي آنها تهاتر حسابداری، استانداردهای از یکی در اينکه مگر کند، تهاتر را هزينه ها و درآمدها یا بدهيها و داراييها نباید تجاری واحد•
 .باشد

  محسوب تهاتر مشکوک الوصول، مطالبات ذخیره و موجودیها ارزش کاهش ذخیره مثال،  برای ـ ارزش کاهنده اقالم کسر از پس داراییها اندازه گیری•
 .نمی شود

 

 

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 که زمانی .کند ارائه ساالنه بطور حداقل را (مقایسه ای اطالعات شامل) مالي صورتهاي کامل مجموعه باید تجاری واحد•
 از کوتاهتر یا طوالنی تر دوره اي براي را مالي صورتهاي و می دهد تغییر را خود گزارشگری دوره پایان تجاری واحد

 :کند افشا را زير موارد مالي، صورتهاي پوشش تحت دوره بر افزون بايد  می کند، ارائه يکسال

 و کوتاهتر؛ یا طوالنی تر دوره از استفاده دليل .الف•

 .نيستند مقايسه قابل کامل طور به مالی، صورتهای در ارائه شده مبالغ که واقعيت اين . ب•

 دو جامع، زیان و سود صورت دو زیان، و سود صورت دو مالی، وضعیت صورت دو حداقل، باید، تجاری واحد•
 .نماید ارائه را مربوط توضیحی یادداشتهاي و مالکانه، حقوق در تغییرات صورت دو و نقدی جریانهای صورت



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 :که کند ارائه قبل دوره ابتدای تاریخ به را مالی وضعیت صورت سومین مقایسه ای، مالی صورتهای حداقل بر عالوه باید صورتی در تجاری واحد•

 تجدید را مالی صورتهای در اقالمی یا نماید ارائه تجدید گذشته به تسری با را مالی صورتهای از اقالمی گیرد، بكار گذشته به تسري با را حسابداری رويه یک.الف•
 و کند؛ طبقه بندی

 مالی وضعیت صورت در مندرج اطالعات بر بااهمیتی اثر طبقه بندی، تجدید یا گذشته به تسري با ارائه تجدید گذشته، به تسري با حسابداری رویه بکارگیری . ب•
 .باشد داشته قبل، دوره ابتدای در

 :کند ارائه زیر تاریخهای به مالی وضعیت صورت سه باید تجاری واحد توصیف شده، شرایط در•

 جاری؛ دوره پايان.الف•

 و قبل؛ دوره پایان .  ب•

 قبل دوره ابتداي.  پ•



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

  که هنگامی .باشد غيرعملي طبقه بندی تجدید اينکه مگر شود، طبقه بندي تجدید باید نیز مقايسه اي مبالغ دهد، تغییر مالي صورتهاي در را اقالم طبقه بندي يا ارائه تجاری، واحد چنانچه•
 :شود افشا باید قبل، دوره ابتدای تاریخ به جمله از زير، موارد مي کند، طبقه بندي تجدید را مقايسه اي مبالغ تجاری واحد

 طبقه بندي؛ تجدید ماهيت. الف•

 و می شود؛ طبقه بندي تجدید که اقالم از طبقه هر يا قلم هر مبلغ . ب•

 .طبقه بندی تجدید دليل . پ•

 :کند افشا را زير موارد باید تجاري واحد باشد، غيرعملي مقايسه اي مبالغ طبقه بندی تجدید که هنگامی•

 و مبالغ؛ آن طبقه بندي تجدید عدم دليل. الف•

 .می شد انجام مبالغ، طبقه بندی تجدید صورت در که تعديالتی ماهيت . ب•

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 مالی وضعیت صورت•

   مالی وضعیت صورت در ارائه قابل اطالعات•

 زیر مبالغ نشان دهنده اصلی اقالم شامل حداقل بايد مالی وضعیت صورت•
 :باشد

 مشهود؛ ثابت داراییهای .الف•

 امالک؛ در سرمایه گذاری . ب•

 نامشهود؛ داراييهاي .   پ•

 و (ح) ،(ث) قسمتهای در مندرج مبالغ جز به) مالی داراييهاي .   ت•
 ؛((د)

 ویژه ارزش روش به آنها حسابداری که سرمایه گذاری هایی .   ث•
 است؛ شده انجام

 زیستی؛ داراییهای . ج•

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  
 موجودیها؛ .  چ•

 دریافتنی ها؛ سایر و تجاری دریافتنی های .  ح•

 پیش پرداختها؛ و سفارشات  .   خ•

 نقد؛ معادلهای و نقد .  د•

 به استاندارد همان طبق که واحد مجموعه در قرارگرفته داراییهای و است شده طبقه بندی فروش برای نگهداری شده عنوان به متوقف شده، عملیات و فروش برای نگهداری شده غیرجاری داراییهای 31 حسابداری استاندارد طبق که داراییهایی مجموع . ذ•
 است؛ شده طبقه بندی فروش برای نگهداری شده عنوان

 پرداختنی ها؛ سایر و تجاری پرداختنی های .   ر•

 ذخایر؛ .   ز•

 ؛((ز) و (ر) قسمتهای در مندرج مبالغ جز به) مالی بدهیهای . ژ•

   درآمد؛ بر مالیات 35 حسابداری استاندارد تعریف طبق جاری، مالیات داراییهای و بدهیها . س•

  ؛35 حسابداری استاندارد تعریف طبق انتقالی مالیات داراییهای و انتقالی مالیات بدهیهای .  ش•

 ؛پیش دریافتها  . ص•

  است؛ شده طبقه بندی فروش برای نگهداری شده عنوان به ،31 حسابداری استاندارد طبق که واحد مجموعه بدهیهای .  ض•

  و مالکانه؛ حقوق بخش در ارائه شده کنترل، حق فاقد منافع .  ط•

 .اصلی تجاری واحد مالکان به انتساب قابل اندوخته های و سرمایه . ظ•

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 جاري داراييهاي•

 :که کند طبقه بندي جاري عنوان به را دارایی یک بايد هنگامی تجاری واحد•

 باشد؛ داشته را آن مصرف یا فروش قصد یا شود تبدیل نقد به دارایی عادی، عملیاتی چرخه در باشد داشته انتظار .الف•

 کند؛ نگهداري مبادله هدف با اساسًا را دارایی .   ب•

 يا شود؛ تبدیل نقد به گزارشگری، دوره از پس ماه دوازده مدت در دارایی باشد داشته انتظار .    پ•

  یا مبادله برای دارایی اینکه مگر باشد، ( 2 حسابداری استاندارد تعریف طبق) نقد معادل یا نقد صورت به دارایی .  ت•
 .باشد مواجه محدودیت با گزارشگری، دوره از پس ماه دوازده حداقل برای بدهيها، تسويه براي

 .کند طبقه بندي غيرجاري عنوان به را دیگر داراييهای تمام باید تجاری واحد•

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 جاري بدهيهاي•

 :که کند طبقه بندي جاري عنوان به را بدهی یک باید هنگامی تجاری واحد•

 کند؛ تسویه عادی عملياتي چرخه در را بدهی باشد داشته انتظار.الف•

 کند؛ نگهداري مبادله هدف با اساسًا را بدهی .  ب•

 يا کند؛ تسویه گزارشگری دوره از پس ماه دوازده مدت در را بدهی باشد متعهد .  پ•

 مقابل طرف اختیار به که بدهی یک شرایط .(شود مراجعه 75 بند به) باشد نداشته را بدهي تسويه انداختن تعويق به براي شرط و بي قيد حق گزارشگری، دوره از پس ماه دوازده حداقل برای .  ت•
 .نمی دهد قرار تأثیر تحت را بدهی طبقه بندی شود،  مالکانه ابزارهای انتشار طریق از آن تسویه موجب می تواند

 .کند طبقه بندی جاری غیر عنوان به را دیگر بدهیهای تمام باید تجاری واحد•

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 توضيحي يادداشتهاي در یا مالکانه حقوق در تغییرات صورت يا مالی وضعیت صورت در را زير موارد بايد تجاري واحد•
 :کند افشا

 سهام؛ از طبقه هر براي .الف•

 مصوب؛ سهام تعداد•

 پرداخت نشده؛ تمامًا اما منتشرشده سهام و پرداخت شده، تمامًا و منتشرشده سهام تعداد•

   سهم؛ هر اسمي ارزش•

 دوره؛ پايان و ابتدا در جریان در سهام تعداد تطبيق صورت•

 سرمايه؛ بازپرداخت و سود تقسیم محدوديتهاي شامل طبقه هر به مربوط محدوديتهاي و امتیازات حقوق،•

  و است؛ آن وابسته یا فرعي واحدهاي يا تجاري واحد اختیار در که تجاري واحد سهام•

 .مالکانه حقوق در اندوخته ها از يک هر هدف و ماهيت توصیف  . ب•



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  
   زیان و سود صورت•

 زیان و سود صورت در ارائه قابل اطالعات•

 :می کند ارائه دوره برای را زیر مبالغ که باشد اصلی اقالم دربردارنده باید زیان و سود صورت حسابداری، استانداردهای سایر طبق الزامی اقالم بر افزون•

 عملیاتی؛ درآمدهای.الف•

 مالی؛ هزینه های .  ب•

 می شود؛ انجام ويژه ارزش روش به آنها حسابداری که خاص مشارکتهاي و وابسته تجاری واحدهاي زيان یا سود از سهم .  پ•

   مالیات؛ هزینه.   ت•

 ؛(شود مراجعه 31 حسابداری استاندارد به) متوقف شده عملیات کل برای مجزا مبلغ یک.   ث•

 دوره؛ زیان یا سود  .   ج•

 :به انتساب قابل دوره، زیان یا سود  .  چ•

  و کنترل؛ حق فاقد منافع•

 .اصلی تجاری واحد مالکان•

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 :شود افشا جداگانه هزینه، و درآمد اقالم می شود موجب زیر شرایط•

 و بازیافتنی مبلغ به مشهود ثابت داراییهای ارزش کاهش یا فروش ارزش خالص به موجودیها ارزش کاهش .الف•
 ارزشها؛ کاهش این گونه برگشت همچنین

 ساختار؛ تجدید مخارج ذخیره هرگونه برگشت و تجاری واحد فعالیتهای ساختار تجدید . ب•

 مشهود؛ ثابت داراییهای اقالم واگذاری . پ•

 سرمایه گذاریها؛ واگذاری . ت•

 متوقف شده؛ عملیات . ث•

   و حقوقی؛ دعاوی فصل و حل . ج•

 .ذخایر برگشت موارد سایر . چ•
 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 که کدام هر تجاري، واحد در هاهزینه کارکرد يا هزينه ها ماهيت بر مبتني طبقه بندي از استفاده با را زیان و سود صورت در شناسایی شده هزينه های اجزای بايد تجاري واحد•
 .نماید ارائه مي کند، فراهم مربوط تر و اتکا قابل اطالعات

 هزینه نقل، و حمل هایهزینه مصرف شده، اوليه مواد استهالک، مثال، براي) آنها ماهيت اساس بر را هزينه ها تجاری،  واحد .است “هزينه ماهيت” روش طبقه بندی، روش اولین•
 است، ساده روش اين بکارگيري .نمی دهد مجدد تخصيص تجاري، واحد کارکردهاي به را آنها و مي کند تجمیع زيان و سود صورت در (تبليغات هایهزینه و کارکنان مزاياي

   .ندارد ضرورتي کارکرد، اساس بر هزينه ها تخصيص زيرا

 يا، فروش شده تمام بهاي از بخشي عنوان به آنها، کارکرد اساس بر هاهزینه روش این در .است “فروش شده تمام بهاي” روش يا “هزينه کارکرد” روش طبقه بندی، دوم روش•
 روش اين .مي کند افشا هزينه ها ساير از جدا را فروش شده تمام بهاي تجاري واحد حداقل،  روش، این در .شوندمی طبقه بندی اداري هزینه های يا فروش هزینه های مثال، براي

 مستلزم است ممکن کارکردها، به هاهزینه تخصيص اما کند، فراهم استفاده کنندگان برای مربوط تری اطالعات می تواند ماهيت، اساس بر هزينه ها طبقه بندي روش با مقایسه در
 .باشد مالحظه قابل قضاوت اعمال و اختياري تخصيص



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 ثابت داراییهای استهالک هزينه شامل هزينه ها، ماهيت درباره بیشتری اطالعات بايد می کند، طبقه بندي کارکرد اساس بر را هزينه ها که تجاري واحد•
 .کند افشا کارکنان، مزاياي هزينه  و نامشهود داراییهای و مشهود

 .دارد بستگی تجاري واحد ماهيت و صنعت ویژگیهای و تاريخي عوامل به هزينه، ماهيت روش یا هزينه کارکرد روش انتخاب•
 توليد يا فروش سطح تغییرات با غيرمستقيم، يا مستقيم بطور است ممکن که می دهد نشان را هاییهزینه میزان روش، دو هر

 استاندارد اين دارد، متفاوتی مزیتهای مختلف، تجاري واحدهاي در روشها، از يک هر که آنجا از .کند تغییر تجاري واحد
 با مرتبط اطالعات که آنجا از حال، هر به .باشد مربوط  تر و اتکا قابل که کند انتخاب را ارائه ای نحوه می کند ملزم را مديريت
 هزینه، کارکرد اساس بر طبقه بندی روش از استفاده صورت در است، مفید آتي نقدی جريانهاي پيش بيني در هزينه ها ماهيت
   .است الزامي بیشتر افشای



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

   جامع زیان و سود صورت•

 جامع زیان و سود صورت در ارائه قابل اطالعات•

 :کند ارائه جامع زیان و سود صورت در را زیر موارد باید تجاری واحد•

 دوره؛ زیان یا سود.الف•

   جامع؛ زیان و سود اقالم سایر.  ب•

 دوره؛ جامع زیان و سود مجموع .   پ•

 :به انتساب قابل دوره، جامع زیان و سود مجموع .   ت•

  و کنترل؛ حق فاقد منافع•

 .اصلی تجاری واحد مالکان•

 



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 مالکانه حقوق در تغييرات صورت•

 مالکانه حقوق در تغییرات صورت در ارائه قابل اطالعات•

 :است زیر اطالعات شامل مالکانه حقوق در تغییرات صورت .کند ارائه باید را مالکانه حقوق در تغييرات صورت تجاري واحد•

 می دهد؛ نشان جداگانه را کنترل حق فاقد منافع و اصلی تجاری واحد مالکان به انتساب قابل مبالغ جمع که دوره، جامع زیان و سود مجموع.الف•

 می شود؛ شناسایی 34 حسابداری استاندارد طبق که گذشته به تسری با ارائه تجدید یا گذشته به تسری با بکارگیری آثار مالکانه، حقوق اجزای از یک هر برای  . ب•

 :می کند افشا را زیر موارد تغییرات جداگانه به طور که دوره پایان و ابتدا دفتری مبالغ تطبیق صورت مالکانه، حقوق اجزای از یک هر برای  . پ•

 دوره؛ زیان یا سود•

 و جامع؛ زیان و سود اقالم سایر•

 کنترل دادن دست از موجب که فرعی تجاری واحدهای در مالکیت منافع تغییر و آنها بین منابع توزیع و مالکان آورده جداگانه بطور که مالک، عنوان به مالکان با معامالت•

  .می دهد نشان را نمی شود

 توضیحی یادداشتهای در یا مالکانه حقوق در تغییرات صورت در ارائه قابل اطالعات•



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

 برآوردها اطمینان عدم منابع•

 را مالحظه ای قابل ریسک که باشد داشته وجود اطمینانی عدم موارد گزارشگری، دوره پایان در برآوردها انجام در چنانچه •
 درباره را اطالعاتی باید تجاري واحد کند، ایجاد آتی مالی سال در بدهیها و داراییها دفتری مبالغ بااهمیت تعدیل برای

  بدهیها، و داراییها این مورد در .کند افشا برآوردها این اطمینان عدم عمده منابع سایر و آینده با مرتبط مفروضات
 :باشد زیر جزئیات شامل باید توضیحی یادداشتهای

 و آنها؛ ماهیت .الف•

 .گزارشگری دوره پایان در آنها دفتری مبلغ . ب•



1استاندارد حسابداري    
 ارائه صورتهاي مالی

(1397تجدید نظر شده )  

  مالی صورتهای ارائه نحوه 1 حسابداری استاندارد جایگزین ،(1397 مصوب) مالی صورتهای ارائه 1 حسابداری استاندارد•
 داراییهای ارائه نحوه 14 حسابداری استاندارد کنارگذاری به منجر استاندارد، این الزامات اجرای .می شود (1379 مصوب)

 رویه های 34 حسابداری استاندارد و استاندارد این همزمان اجرای همچنین، .می گردد جاری بدهیهای و جاری
 مالی عملکرد گزارش 6 حسابداری استاندارد کنارگذاری موجب اشتباه، و حسابداری برآوردهای در تغییر حسابداری،

   .می شود



2استاندارد حسابداری   

 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  
 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 

   :است رفته بکار مشخص معانی با زیر اصطالحات استاندارد، این در•

 .است دیداری سپرده های و دسترس در نقد شامل نقد،•

 و می باشد نقد معيني مبلغ به تبدیل قابل سرعت به که است باال نقدشوندگي با کوتاه مدت سرمایه گذاریهای نقد معادلهاي•
   .است کم آن ارزش تغيير ريسك

 .است نقد معادلهاي و نقد خروجی و ورودی جريانهاي از عبارت نقدی جريانهاي•



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 نقد معادلهاي و نقد•

 .می شود نگهداری اهداف، سایر یا سرمایه گذاری هدف با نه و کوتاه مدت، نقدی تعهدات ایفای هدف با نقد معادلهاي•
 ريسك و باشد نقد معینی مبلغ به تبدیل قابل سرعت به باید  شود، شناخته نقد معادل عنوان به سرمایه گذاری اينكه براي

 که است نقد معادلهای عنوان به شرایط واجد زماني فقط معمواًل سرمایه گذاری بنابراین، .باشد كم آن ارزش تغییر
 نیست، نقد معادل مالكانه ابزارهای در سرمایه گذاری .باشد تحصیل، تاریخ از ماه سه حداکثر مثاًل کوتاه، آن سررسید

  .باشد نقد معادل آن، ماهيت اینکه مگر

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 تأمین و سرمایه گذاری عملیاتی، فعالیتهای حسب بر طبقه بندی شده نقدی جریانهای باید نقدی جریانهای صورت•
 .کند گزارش را مالی

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 :است زیر شرح به عملیاتی، فعالیتهای از حاصل نقدی جریانهای•

 خدمات؛ ارائه و کاال فروش از حاصل نقدی دریافتهای.الف•

 عملياتي؛ درآمدهاي سایر و کارمزد حق الزحمه، امتیاز، حق از حاصل نقدی دریافتهای . ب•

 خدمات؛ و کاال عرضه كنندگان به نقدي پرداختهای . پ•

 آنها؛ جانب از و کارکنان به نقدی پرداختهای . ت•

 بیمه ای؛ مزایای سایر و مستمریها خسارتها، بیمه ها، حق بابت بیمه شرکت نقدی پرداختهای و دریافتها . ث•

 و كرد؛ شناسایی سرمایه گذاری و مالی تأمین فعالیتهای عنوان به را آنها مشخص بطور بتوان که مواردی از غیر به درآمد، بر مالیات به مربوط نقدي استرداد هاي یا نقدی پرداختهای . ج•

 .معامالتی یا تجاری مقاصد با شده منعقد قراردادهای به مربوط نقدی پرداختهای و دریافتها . چ•

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

لیاتی را به واحدهای تجاری توصیه می شود جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عم•

روش مستقیم اطالعاتی ارائه می کندد کده   . با استفاده از روش مستقیم گزارش کنند

لی است کده  می تواند در پیش بینی جریانهای نقدی آتی مفید واقع شود و این در حا

طبق روش مستقیم، اطالعات . در روش غیرمستقیم این گونه اطالعات ارائه نمی شود

ی مربوط به طبقات اصلی ناخالص دریافتهای نقددی و ناخدالص پرداختهدای نقدد    
 :واحد تجاری ممكن است از طریق یكی از موارد زیر بدست  آید

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 حسابداری واحد تجاری؛ یاسوابق . الف•

ید    درآمد مالی و درآمد های مشابه و هزینه مالی و هزینه های مشابه برای)فروش، بهای تمام شده فروش تعدیل . ب•
 :و سایر اقالم صورت سود و زیان بابت موارد زیر( مؤسسه مالی

 در موجودیها و دریافتنی ها و پرداختنی های عملیاتی طی دوره؛تغییرات . 1•

 اقالم غیرنقدی؛ وسایر . 2•

  .تأمین مالی است اقالمی که آثار نقدی آنها، مربوط به جریانهای نقدی سرمایه گذاری یاسایر . 3•

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

از طریق تعدیل سود یا زیدان دوره بابدت مدوارد    در روش غیرمستقیم، خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، •
 :زیر، محاسبه می شود

 در موجودیها و دریافتنی ها و پرداختنی های عملیاتی طی دوره؛تغییرات . الف•

تحقق نیافته تغییر در نرخهای ارز و سدود  غیرنقدی نظیر استهالک، ذخایر، مالیاتهای انتقالی، سودها و زیانهای اقالم . ب•
 توزیع نشده واحدهای تجاری وابسته؛ و

 . ری یا تأمین مالی استاقالم دیگری که آثار نقدی آنها، جریانهای نقدی مربوط به سرمایه گذاتمام . پ•

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  
 :است زیر شرح به سرمایه گذاری فعالیتهای از حاصل نقدی جریانهای از نمونه هایی•

  در ساخته شده مشهود ثابت داراییهای و سرمایه ای توسعه مخارج شامل پرداختها این .بلندمدت داراییهای سایر و نامشهود داراییهای مشهود، ثابت داراییهای تحصیل برای نقدی پرداختهای.الف•
 مي باشد؛ نيز تجاری واحد داخل

 بلندمدت؛ داراییهای سایر و نامشهود داراییهای مشهود، ثابت داراییهای فروش از حاصل نقدی دریافتهای . ب•

  محسوب نقد معادلهای که ابزارهایی تحصيل به مربوط پرداختهای بجز) خاص مشارکتهای در منافع و تجاری واحدهای سایر بدهی ابزارهای یا مالکانه ابزارهای تحصیل براي نقدي پرداختهای . پ•
 ؛(مي شوند نگهداري معامالتي یا تجاری مقاصد با كه ابزار هايي سایر یا مي شوند

  محسوب نقد معادلهای که ابزارهایی به مربوط دریافتهای بجز) خاص مشارکتهای در منافع و تجاری واحدهای سایر بدهی ابزار هاي یا مالکانه ابزارهای فروش از حاصل نقدی دریافتهای . ت•
 ؛(مي شوند نگهداري معامالتي یا تجاری مقاصد با كه ابزار هايي سایر یا مي شوند

 ؛(مالی مؤسسات توسط اعطایی تسهیالت بجز) دیگران به اعطایی تسهیالت . ث•

 ؛(مالی مؤسسات اعطایی تسهیالت بجز) دیگران به اعطایی تسهیالت وصول . ج•

  می شوند نگهداری معامالتي یا تجاری مقاصد با قراردادها این که مواقعی استثنای به سواپ قراردادهای و معامله اختیار قراردادهای آتی، پیمانهای آتی، قراردادهای با مرتبط نقدی پرداختهای . چ•
 و مي شوند؛ طبقه بندي مالی تأمین فعالیتهای عنوان به كه پرداختهایي یا

 نگهداری معامالتي یا تجاری مقاصد با قراردادها این که مواقعی استثنای به سوآپ، قراردادهای و معامله اختیار قراردادهای آتی، پیمانهای آتی، قراردادهای از حاصل نقدی دریافتهای . ح•
 .مي شوند طبقه بندي مالی تأمین فعالیتهای عنوان به كه دریافتهايی یا می شوند

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 :است زیر شرح به مالی، تأمین فعالیتهای از حاصل نقدی جریانهای از نمونه هایی•

 مالکانه؛ ابزارهای سایر یا سهام انتشار از حاصل نقدی دریافتهای .الف•

 تجاری؛ واحد سهام بازخرید یا تحصیل برای مالکان به نقدی پرداختهای . ب•

  استقراضهای سایر و تجاري اسناد تسهیالت، بدهی، اوراق انتشار از حاصل نقدی دریافتهای . پ•
 بلندمدت؛ یا کوتاه مدت

 و استقراض شده؛ مبالغ تسويه براي نقدی پرداختهای . ت•

 .مالی تأمین اجاره به مربوط بدهی تسويه بابت اجاره کننده توسط نقدی پرداختهای . ث•



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 ارزی نقدی جریانهای•

 بر ارزي مبلغ كار اين براي .شود ثبت تجاری واحد عملياتي پول واحد به باید ارزی معامالت از حاصل نقدی جریانهای•
   .مي شود تسعير نقدي، جريانهای تاريخ در ارز و عملياتي پول بين مبادله نرخ مبناي

 تاريخ در ارز و عملياتي پول واحد بين مبادله نرخهاي از استفاده با باید خارجی فرعی تجاری واحد نقدی جریانهای•
 .شود تسعیر نقدي، جريانهاي

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 نقدی جریانهای ارز، مبادله نرخهای در تغییر از ناشی تحقق نیافته زیانهای و سودها•
  قابل یا نگهداری شده نقد معادلهاي و نقد بر ارز مبادله نرخ تغییر اثر حال، هر به .نیستند
 صورت در دوره، پایان و ابتدا نقد معادلهاي و نقد تطبیق منظور به ارز، حسب بر دريافت

  فعالیتهای از حاصل نقدی جریانهای از جدا مبلغ این .مي شود گزارش نقدی جريانهاي
 صورت در تفاوت، هرگونه شامل و می شود ارائه مالی تأمین و سرمایه گذاری عملیاتی،

 شده گزارش دوره پايان در ارز مبادله نرخهاي به نقدی جريانهاي آن، در كه است وجود،
 .است



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

 غیرنقدی معامالت•

 جاي در باید معامالتی چنین .یابد انعکاس نقدی جریانهای صورت در نباید نیست، نقد معادلهاي یا نقد از استفاده مستلزم که مالی تأمین و سرمایه گذاری معامالت•
   .شود ارائه مالی تأمین و سرمایه گذاری فعالیتهای اين گونه به مربوط اطالعات تمام که شود افشا به گونه ای مالی صورتهای در ديگري

 :مثالهایی از معامالت غیرنقدی عبارتند از•

 لی؛تحصیل داراییها در قبال بدهیهای مستقیم یا از طریق اجاره  تأمین ما .الف•

 تحصیل ی  واحد تجاری در قبال صدور سهام؛ و .ب•

 . تبدیل بدهی به حقوق مالكانه .پ•

 

 



2استاندارد حسابداری   
 صورت جریانهای نقدی

(1397تجدیدنظرشده )  

مورد كليه  صورتهاي  مالي  كه  دوره  مالي    الزامات  اين  استاندارد در•
 . و بعد از آن  شروع  مي شود، الزم االجراست 1398/1/1آنها از تاريخ  



  34استاندارد حسابداري 

 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 



  34استاندارد حسابداري 

 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

 نحوه و حسابداري رويه هاي بكارگيري و انتخاب برای بايد استاندارد این•
 برآورد هاي در تغيير حسابداري، رويه هاي در تغيير گرفتن حساب به

 .شود گرفته بكار قبل دوره های اشتباهات اصالح و حسابداري

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

 اتکایی قابل اطالعات از نادرست استفاده يا استفاده در ناتوانی دلیل به تجاري، واحد قبل دوره چند يا يك مالي صورتهاي در نادرست ارائه و ارائه عدم قبل دوره های  اشتباهات•
 :كه است

 و است؛ بوده دسترس در دوره ها، آن در انتشار برای مالي صورتهاي تأیید زمان در.الف•

 .باشد شده گرفته نظر در و کسب مالي صورتهاي آن ارائه و تهيه برای می رود انتظار معقول، بطور .ب•

   .است تقلب و واقعيتها، نادرست تفسیر یا گرفتن ناديده حسابداري، رويه هاي بكارگيري در اشتباه رياضي، اشتباهات آثار شامل اشتباهاتی چنين•

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

  يا گذشته به تسري با حسابداري رويه در تغيير گذشته، از معین دوره ای  برای .گيرد بکار را آن نتواند معقول، تالش هرگونه از پس تجاري واحد که است غيرعملي صورتی در الزام يک بکارگيري غیر عملي•
 :كه است غيرعملي صورتي در اشتباه، اصالح برای گذشته به تسري با ارائه تجديد

 نباشد؛ تعيين قابل گذشته به تسري با ارائه تجديد يا گذشته به تسري با بكارگيري آثار.الف•

 يا باشد؛ دوره آن در مدیریت قصد درباره مفروضاتي گرفتن نظر در مستلزم گذشته، به تسري با ارائه تجديد يا گذشته به تسري با بكارگيري .ب•

 :باشد غیرعملی زیر، موارد در برآوردها آن به مربوط اطالعات عینی تمایز و باشد مبالغ مالحظه قابل برآوردهای مستلزم گذشته، به تسري با ارائه تجديد يا گذشته به تسري با بكارگيري .پ•

 و مبالغ؛ آن افشای يا اندازه گيري شناخت، (تاريخهاي) تاريخ در موجود شرايط از شواهدي کردن فراهم .١•

 .باشد بوده دسترس در است ممکن انتشار، برای قبل  های دوره مالی صورتهای تأیید هنگام که موجود اطالعات سایر .٢•

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

ن و حسابداری مشخص وجوود نداشوته باشود، مودیریي بایود او  خواود  وود در  ع و         در مواردی که برای یک معامله، رویداد دیگر یا شرایط، یک استاندارد •
 :آن بكارگ ری رویه حسابداری استفاده کند به گونه ای که اطالعاد حاصل او

 به ن او های  صم م گ ری ا تصادی استفاده کنندگان مربوط باشد؛ و.الف•

 : ابل ا كا باشد، به گونه ای که صور های مالي  .ب•

 نه ب ان کند؛وضع ي مالي، عملكرد مالي و جریانهای نقدی واحد  جاری را بطور صاد ا .1•

 نوني، را منعكس کند؛محتوای ا تصادی معامالد، سایر رویدادها و شرایط، و نه صرفاً شكل  ا .٢•

 ب طرفانه باشد؛ یعني عاری او  مایالد جانبدارانه باشد؛ .٣•

 همراه با احت اط باشد؛ و .4•

   .او  مام جنبه های بااهم ي، کامل باشد .5•

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

مدیریي باید به  ابل ي بكارگ ری منابع ویر، به  ر  ب اهم ي باال، برای اعمال  خاود  وص ف شده در •
 :آنها،  وجه کند

 داود؛ والزاماد استاندارد های حسابداری که به موضوعاد مشابه و مربوط مي پر .الف•

آمودها  و هزینوه هوا طبو       عاریف، مع ارهای شنا ي و مفاه م انداوه گ ری دارای ها، بوده ها، در   .ب•

  .مفاهیم نظری گزارشگری مالی

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

 است ممكن مديريت باال، در توصیف شده قضاوت اعمال برای همچنین،•
 مفاهیم از كه را استاندارد تدوين كننده نهاد هاي ساير بیانیه های آخرین

 به مي كنند، استفاده حسابداری استانداردهای تدوین برای مشابهی نظري
 .گیرد نظر در نباشد، استاندارد در مندرج منابع با تضاد در كه شرطی



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

 حسابداري رويه هاي در يكنواختي•

 مشابه، معامالت مورد در خود حسابداري رويه هاي بايد تجاري واحد •
 مگر گيرد، بكار و کند انتخاب یکنواخت بطور را شرايط و رويدادها سایر
 كه اقالمي طبقه بندي مشخص بطور حسابداری، استاندارد یک اينكه

 مجاز يا الزامي را است مناسب آنها مورد در متفاوت رويه هاي بکارگیری
 مجاز يا الزامي را طبقه بندي چنين حسابداری، استاندارد یک چنانچه .کند
 و انتخاب يكنواخت بطور مناسب، حسابداري رويه طبقه، هر برای بايد کند،
   .شود گرفته بكار

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 

 حسابداري رويه هاي در تغيير•
 آن كه دهد تغییر را حسابداري رويه یک بايد صورتي در تنها تجاري واحد•

 :تغيير
 يا باشد؛ الزامي حسابداری، استاندارد یک طبق .الف•
  واحد نقدي جريانهاي يا مالي عملكرد مالي، وضعيت بر شرايط يا رويداد ها  سایر معامالت، آثار درباره مربوط تر و اتکا قابل اطالعات ارائه به منجر .ب•

 .شود مالي صورتهاي در تجاري،
 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 اطالعات بر حسابداري رويه در تغيير دوره ای آثار تعيين هنگامي كه• 
  واحد باشد، غيرعملي قبل، دوره چند يا يك برای ارائه شده مقايسه اي

  كه دوره اي نخستين ابتداي از را جدید حسابداري رويه بايد تجاري
 دوره است ممکن که) است عملي گذشته به تسري با بكارگيري

 و کند، اعمال بدهيها و داراييها دفتري مبالغ مورد در ،(باشد جاری
 تحت که را مالکانه حقوق اجزاي از يك هر دوره ابتدای مانده  باید
 .کند تعدیل دوره آن در است، گرفته قرار تأثیر



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

استاندارد حسابداری برای  واحد  جاری باید  غ  ر در رویه حسابداری را که ناشي او بكارگ ری یک .الف•
 ند؛ ونخست ن بار اسي، طب  شرایط گذار  اص مندرج در آن استاندارد اعمال ک

حسابداری برای نخست ن هرگاه واحد  جاری رویه حسابداری را در ومان بكارگ ری یک استاندارد   .ب•
عمال آن  غ  ر یا  غ  راد ا ت واری  بار،  غ  ر دهد و آن استاندارد، دربرگ رنده شرایط گذار  اصي برای ا

  .ذشته اعمال کنددر رویه حسابداری نباشد، واحد  جاری باید آن  غ  ر را با  سری به گ

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

ي و واحد  جواری آ ن را بكوار   در مورد استاندارد حسابداری جدیدی که  اریخ اجرای آن فرا نرس ده اس•
 :نگرفته اسي، واحد  جاری باید موارد ویر را افشا کند

  وص ف این موضوع؛ و .الف•

ابي اثور احتموالي   اطالعاد مشخص یا اطالعا ي که بطور معقوول  ابول بورآورد اسوي و بوه ارویو        .ب•
وره بكارگ ری بورای نخسوت ن   بكارگ ری استاندارد حسابداری جدید بر صور های مالي واحد  جاری در د

  .بار، مربوط مي باشد

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 :واحد تجاری افشای موارد زیر را در نظر می گیردبند باال، به منظور انطباق •

 عنوان استاندارد حسابداری جدید؛ .الف•

 ماهیت تغییر در رویه حسابداری؛ .ب•

 تاریخی که بكارگیری استاندارد حسابداری جدید الزامی می شود؛ .پ•

 نخستین بار بكار گیرد؛ وتاریخی که واحد تجاری تصمیم دارد استاندارد حسابداری جدید را برای  .ت•

 :یكی از موارد زیر .ث•

 برای نخستین  بار، بر صورتهای مالی واحد تجاری داشته باشد؛ یا شرحی از تأثیری که انتظار می رود بكارگیری استاندارد حسابداری جدید .1•

  .د نباشدتوصیف تأثیر، در صورتی که این تأثیر مشخص یا بطور معقول قابل برآور .2•

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

  را مالي صورتهاي اقالم از بسیاري تجاري، فعالیتهاي ذاتي اطمینانهاي عدم علت به• 
  برآورد، .کرد برآورد را آنها مي توان تنها بلکه کرد، اندازه گیري دقت با نمي توان
  مثال، براي .است اتکا قابل و دسترس در اطالعات آخرین بر مبتني قضاوتهاي مستلزم

 :باشد الزامي زیر موارد برآورد است ممکن

 مشکوک الوصول؛ دریافتني هاي .الف•

 موجودیها؛ نابابي  .ب•

 مالي؛ بدهیهاي یا مالي داراییهاي منصفانه ارزش .پ•

 داراییهاي آتي اقتصادي منافع مصرف انتظار مورد الگوي یا مفید، عمر .ت•
 و استهالک پذیر؛

 .تضمینها با مرتبط تعهدات .ث•

 



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

 زيان و سود صورت در انعکاس با و آینده به تسری با بايد حسابداری، برآورد در تغییر اثر•
 :شود شناسایی زير دوره هاي

 يا باشد؛ داشته تأثير دوره آن بر تنها تغيير كه صورتي در تغيير، دوره .الف•

  .باشد داشته تأثير دو هر بر تغيير كه صورتي در آتي، دوره هاي و تغيير دوره .ب•



  34استاندارد حسابداري 
 رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

  رویداد ها سایر معامالت، براي تغيير آن كه است معنی این به آینده به تسري با حسابداري برآورد در تغيير اثر شناسایی•
 زیان یا سود بر تنها است ممكن حسابداري برآورد  در تغيير .می شود گرفته بكار برآورد در تغيير تاریخ از شرایط و

  دریافتنی هاي مبلغ برآورد در تغيير مثال، براي .باشد مؤثر آتی دوره هاي و جاري دوره زیان یا سود بر یا جاري، دوره
  این با .می شود شناسایی جاري دوره در بنابراین و می گذارد تأثير جاري دوره زیان یا سود بر تنها مشكوک الوصول،

 هزینه بر استهالک پذیر، دارایی آتی اقتصادي منافع مصرف انتظار مورد الگوي یا برآوردي مفيد عمر در تغيير وجود،
 تغيير اثر مورد، دو هر در .می گذارد تأثير دارایی مفيد عمر از باقيمانده آتی دوره هاي از یک هر و جاري دوره استهالک

 به وجود، صورت در آتی، دوره هاي بر اثر .می شود شناسایی جاري دوره هزینه یا درآمد عنوان به جاري دوره به مربوط
 .می گردد شناسایی دوره ها آن هزینه یا درآمد عنوان



 

 

 

 

 




