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تغییرات به طور خالصه در قالب جدول زیر ندستخوش تغییراتی شد که ای97سال استانداردهاي حسابداري ایران در 
ارائه شده است:

شماره و عنوان استانداردهاي کنار گذاشته شدهخ الزم االجرا شدنیتار1397شماره و عنوان استانداردهاي مصوب 

01/01/1398.ارائه صورت هاي مالی1
)1379نحوه ارائه صورت هاي مالی( مصوب .1
. گزارش عملکرد مالی6

هاي جاري و بدهی هاي جاري. نحوه ارائه داراي14
)1379. صورت جریان وجوه نقد (مصوب 01/01/13982. صورت جریان هاي نقدي2

. گزارش عملکرد مالی01/01/13986تغییر در برآوردها و اشتباهات.رویه حسابداري،34
-01/01/9139. مالیات بر درآمد35
-01/01/1398. ابزارهاي مالی؛ ارائه36
-01/01/1398. ابزارهاي مالی؛ افشا37

:خالصه مهم ترین تغییرات صورتهاي مالی نسبت به نمونه قبلی

به 		لکانهما		صورت تغییرات درحقوق یک صورت مالی جدید بعنوانگزارشگري مالی،اردهاي مطابق استاند) 1
9بند لذا طبق فت)اصورت افزایش ی5صورت به 4صورتهاي مالی اساسی از تعداد (استشدهافزودهمالیصورتهاي	فهرست

:مجموعه کامل صورتهاي مالی شامل موارد زیر می باشد1استاندارد شماره 

صورت وضعیت مالی (ترازنامه) به تاریخ پایان دوره
صورت سود و زیان براي دوره
صورت سودو زیان جامع براي دوره
 براي دورهصورت تغییرات در حقوق مالکانه
صورت جریانهاي نقد براي دوره
صورت یادداشتهاي توضیحی ، شامل اهم رویه هاي حسابداري و سایر اطالعات توضیحی.

نکته: در صورتهاي مالی نمونه ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت سود و زیان و صورت سود و زیان 
ل از صورت وضعیت مالی (ترازنامه) ارائه شده است. (یعنی ترازنامه به عنوان جامع به عنوان اولین صورت هاي مالی و قب

سومین صورت مالی ارائه شده است).

تغییر نموده است."صورت وضعیت مالی"به "ترازنامه"عنوان 1استاندارد شماره 9بند طبق -2

تغییر نموده است."جریانهاي نقديصورت "به "صورت جریان وجوه نقد"عنوان 1استاندارد شماره 9بند طبق -3

اندارد طبق استارائه می شد زیر صورت سود و زیان صورتهاي مالی که در نمونه قبلی "گردش حساب سود(زیان) انباشته"-4
از این قسمت حذف شده است.1حسابداري شماره 



، صورت سود و زیان را می توان بر اساس یکی از دو رویکرد طبقه بندي هزینه 1397مصوب 1طبق استاندارد حسابداري -5
در واحد تجاري، هرکدام که اطالعات قابل اتکا و مربوط تر فراهم میکند، ارائه نماید. در صورت "ماهیت"یا "کارکرد"ها به 

طالعات مربوط به ماهیت باید افشا شود.استفاده از طبقه بندي مبتنی بر کارکرد ا

) تعدیالت سنواتی در صورت سود و زیان جامع 1397تحت عنوان ارائه صورت هاي مالی (مصوب1طبق استاندارد حسابداري شماره -6
ارائه نمی شود.

بازده –2،فعالیتهاي عملیاتی-1طبقه شامل 5قبلی با عنوان صورت جریان وجوه نقد، جریان هاي نقدي در 2در استاندارد شماره -7
فعالیت هاي تامین مالی -5، فعالیت هاي سرمایه گذاري-4مالیات بر درآمد، –3سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی،  

فعالیت هاي سرمایه -2فعالیتهاي عملیاتی،  -1طبقه شامل 3طبقه به 5این طبقه بندي در استاندارد جدید از ارائه می شد که 
، باید جداگانه استاندارد قبلی)3(طبقه جریان هاي نقدي حاصل از مالیات بر درآمدتغییر کرده  که فعالیت هاي تامین مالی-3گذاري، 

طبقه بندي شود، مگر اینکه بتوان آن را به طور مشخص، )1(طبقه ي حاصل از فعالیت هاي عملیاتیافشا و به عنوان جریان هاي نقد
مرتبط با فعالیت هاي تأمین مالی و سرمایه گذاري تشخیص داد.

بازده سرمایه گذاري هاي شرکتبابت سود سهام و سود سپرده بانکیوجوه دریافتی جدید، 2استاندارد حسابداري 31بند طبق -8
در استاندارد قبلی . (طبقه بندي می شوددر صورت جریان هاي نقدي )2(طبقه به عنوان فعالیت هاي سرمایه گذاري، لذا باشدمی 

صورت جریان وجوه نقد بود).2جزء طبقه 

هزینه مالی پرداختی و سود سهام پرداختی، سود هاي پرداختی بابت تأمین مالی است، جدید، 2استاندارد حسابداري 31بند طبق -9
2در استاندارد قبلی جزء طبقه (.طبقه بندي می شوددر صورت جریان هاي نقدي )3(طبقه تأمین مالیبه عنوان فعالیت هاي لذا 

صورت جریان وجوه نقد بود).

هزینه ها هزینه هاصورت حساب سود و زیان برمبناي     "کارکرد" ماهیت" صورت حساب سود و زیان برمبناي     "

عملیات در حال تداوم:عملیات در حال تداوم:
درآمدهاي عملیاتیدرآمدهاي عملیاتی

سایر درآمدهابهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
جمع درآمد هاسود ناخالص

هزینه مواد مصرفیهزینه هاي فروش، اداري و عمومی
هزینه حقوق و دستمزدسایر اقالم عملیاتی  

هزینه استهالكسود عملیاتی
هزینه مالیهزینه مالی

سایر هزینه هاسایر درآمدها و هزیه هاي غیر عملیاتی
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیاتسود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات

مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد 
سود خالصسود خالص


