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جدید قدیم موضوع
صورت جریانهای نقدی صورت جریان وجوه 

نقد
نام صورت

فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تج. اری 1
در ایجاد نقد و معادلهای نقد و نیازهای واحد تجاری در 

استفاده از جریانهای نقدی مزبور، 

ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهای. 2

.نقد و زمانبندی و اطمینان از ایجاد آن است

...... (اطالعات جریان های نقدی)هدف 

هدف این استاندارد، تدوین الزاماتی برای ارائه اطالعات 
از درباره تغییرات تاریخی نقد و معادلهای نقد واحد تجاری

طریق صورت جریانهای نقدی است که در آن، جریانهای 
اری و نقدی هر دوره بر حسب فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذ

.تأمین مالی طبقه بندی می شود

(استاندارد)هدف 

.... پنج بند در مورد 
کاربردهای صورت و 

مشکالت مرتبط

مقدمه



استاندارد جدید استاندارد قدیم موضوع
اینالزاماتطبقرانقدیجریانهایصورتبایدتجاریواحد

تهایصورجدانشدنیبخشعنوانبهراآنوکندتهیهاستاندارد
ارائهمی شود،تهیهمالیصورتهایکهدوره ایهربرایمالی،
.نماید

بایدیرتجایحدهاواکلیه
طبقرانقدهجوونجریارتصو

نـیادررجدـمنتماالزا
انعنوبهراآنوتهیهاردتاندـسا

بهمستقلمالیرتصویك
ئهارامالییتهارصوسایراههمر
کنند

دامنه کاربرد

.... تجاریواحدمالیساختارتجاری،واحدداراییهایخالصدرتغییرات1
درتجاریواحدتواناییو(بدهیهاپرداختتوانونقدینگیشامل)

تغییرباریسازگامنظوربهنقدیجریانهایزمانبندیومبالغبرتأثیرگذاری
.کنندارزیابیرافرصتهاوشرایط

وتاسمفیدنقدمعادلهایونقدایجاددرتجاریواحدتواناییارزیابی...2.
سهمقایوارزیابیمدلهایایجادمالی،صورتهایاستفاده کنندگانبرای

امکان پذیررامختلفتجاریواحدهایآتینقدیجریانهایفعلیارزش
.می کند

جاریتواحدهایعملیاتنتایجگزارشگریمقایسهقابلیتهمچنین....3.
ابداریحسمختلفرویه هایبکارگیریآثارزیرا،می بخشدبهبودرامختلف

.می کندحذفرایکسانرویدادهایومعامالتدر

استآمدهمقدمهدر منافع اطالعات 
جریانهای نقدی



استاندارد جدید استاندارد قدیم موضوع

شامل نقد در دسترس و سپرده های : نقد
دیداری

ردهسپونقددیموجوازستارتعبا:نقدوجه
ازعماالیـمتساـمؤسوبانکهادنزارییددیها
گذاریسرمایههایسپردهشامل(ارزیولییار

اضافهکسربه)سررسیدبدونمدتکوتاه
قرارمطالبهموردقبلیاطالعبدونکهبرداشتهایی

(.گیردمی

/  تعریف وجه نقد
نقد

ت سرمایه گذاریهای کوتاه مـد:معادلهای نقد
قابـل با نقدشوندگی باال است که به سرعت

ریسـك تبدیل به مبلغ معینی نقد می باشد و
.تغییر ارزش آن کم است

:12در بخش توضیحات وجه نقد بند 
جه   دل   ومعام   قالل   اشموون   جه  نقد بدوتعریف   

ر مدیریت   ـاکم   بـبا تفکر حی      نقد تطابق   بیشتر
ر کشوری  یج  تجارافرهنگ  دی  و قتصای  افعالیتها

دارد 

د تعریف معادل نق

عبارت از جریانهای : جریانهای نقدی 
.ورودی و خروجی نقد و معادلهای نقد است

کاهشاـیایشفزاازستارتعبا:نقدوجهجریان
صشخاااـبتمعامالازناشینقدجهوغـمبلدر

قیوـحقتصیـشخازمستقلحقوقییاحقیقی
هاادیدرورــسایازیـناشوریاــتجدــحوا

تعریف جریان 
/ وجه نقد

جریانهای نقدی
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رآمد عبارت است از فعالیتهای اصلی مولد د
ایی عملیاتی واحد تجاری و سایر فعالیته

ین که جزء فعالیتهای سرمایه گذاری و تأم
.مالی نباشند

مد  درآمستمر مولد و صلی  ی افعالیتهارت  از عبا
.   ست ری  احد تجاواعملیاتی  

های تعریف فعالیت
عملیاتی

ا فعالیتهای سرمایه گذاری، تحصیل ی
واگذاری داراییهای بلندمدت و سایر 

.سرمایه گذاریها بجز معادلهای نقد است

-سرمایهاری  گذواتحصیل  یا رت  است  از عبا
ت، بلندمدو  مدت  ه کوتای  یهاارگذ

د و نامشهوی  ییهاد و داراثابت  مشهویییهادارا
عطایی  به   ت  اسهیالـول تـصو وداخت پرنیز 

.   نکنارکااز غیر ری  تجاحد ازوامستقل  ص شخاا

های تعریف فعالیت
سرمایه گذاری

است که فعالیتهای تأمین مالی، فعالیتهایی
الکانه و موجب تغییر مبلغ و ترکیب حقوق م
.استقراضهای واحد تجاری می شود

به  که  منجر است  فعالیتهایی  رت  از عبا
و ب  سرمایه  ـترکیان  و زـمیات  در رـتغیی

فه  اـضاز ـبجی ر اـحد تجی  واضهااستقرا
، جه نقدوحاسبه  مدر ه  دـشر وـمنظی  تهاـشدابر
ددگر

های تعریف فعالیت
تامین مالی 
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نیست هست تعریف جریانهای نقد 
یاتیناشی از فعالیتهای عمل

نیست هست تعریف جریانهای نقد 
استثنایی

هدفبانهوکوتاه مدت،نقدیتعهداتایفایهدفبانقدمعادلهای
.می شودنگهداریاهداف،سایریاسرمایه گذاری

سرعتهبباید شود،شناختهنقدمعادلعنوانبهسرمایه گذاریاینکهبرای
.باشدمکآنارزشتغییرریسكوباشدنقدمعینیمبلغبهتبدیلقابل

ادلهایمععنوانبهشرایطواجدزمانیفقطمعموالًسرمایه گذاریبنابراین،
.باشدیل،تحصتاریخازماهسهحداکثرمثالًکوتاه،آنسررسیدکهاستنقد

آن،ماهیتاینکهمگرنیست،نقدمعادلمالکانهابزارهایدرسرمایه گذاری
.باشدنقدمعادل

.......
استفاده از نقد و دلیل 

معادلهای نقد

ی شودنمشاملرانقدمعادلهاییانقداقالمبینانتقاالتنقدی،جریانهای
وه گذاریسرمایعملیاتی،فعالیتهایازبخشیاینکهجایبهاقالماینزیرا

حسوبمتجاریواحدنقدمدیریتازبخشیباشند،تجاریواحدمالیتأمین
....می شوند

........ ن عدم گزارش انتقاالت بی
داقالم نقد یا معادلهای نق
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طبقهسه
عملیاتیفعالیتهای
 گذاریفعالیتهای سرمایه
 مالیفعالیتهای تامین

:طبقهپنج

فعالیتهای عملیاتی

امین بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت ت

مالی

مالیات بر دآمد

 گذاری فعالیتهای سرمایه

مالیتامینفعالیتهای

بهاسرفصلهترتیبرعایتنقدی،جریانهایارائهدر

منعکسنقدیجریانهایجمعارائهنیزوباالشرح

ازقبلنقدیجریانهایکلجمعوسرفصلهردرشده

.داردضرورتمالیتامینفعالیتهایسرفصل

ارائه صورت 
/  جریان وجوه نقد

صورت جریانهای 
نقدی
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خدمات؛ارائهوکاالفروشازحاصلنقدیدریافتهای.الف
سایروکارمزدحق الزحمه،امتیاز،حقازحاصلنقدیدریافتهای.ب

عملیاتی؛درآمدهای
خدمات؛وکاالعرضه کنندگانبهنقدیپرداختهای.پ
آنها؛جانبازوکارکنانبهنقدیپرداختهای.ت
سارتها،خبیمه ها،حقبابتبیمهشرکتنقدیپرداختهایودریافتها.ث

بیمه ای؛مزایایسایرومستمریها
یاتمالبهمربوطنقدیاسترداد هاییانقدیپرداختهای.ج
بهارآنهامشخصبطوربتوانکهمواردیازغیربهدرآمد،بر

کرد؛اییشناسسرمایه گذاریومالیتأمینفعالیتهایعنوان
و
ابشدهمنعقدقراردادهایبهمربوطنقدیپرداختهایودریافتها.چ

.معامالتییاتجاریمقاصد

هارائوکاالفروشازحاصلنقدیدریافتهای-الف
خدمات

حقامتیاز،حقازحاصلنقدیدریافتهای-ب
عملیاتیدرآمدهایسایروکارمزدالزحمه،

تخدماوکاالفروشندگانبهنقدیپرداختهای-ج
از یا ری حد تجاوان کنارکابه ی نقدی ختهاداپر-د

نها  آجانب 
ه نقدی یك شرکت بیمدریافتها و پرداختهای-ه

بابت حق بیمه ها، خسارات، مستمریها و سایر 
.  پرداختهای بیمه ای

عقدمنقراردادهایبامرتبطپرداختهایودریافتها-و
عملیاتیوتجاریاهدافباشده

خدمتپایانمزایایبابتنقدیپرداختهای-ز
مجددسازماندهیهزینهوکارکنان

نمونه 
فعالیتهای 

عملیاتی

داریبهااوراقمعامالتی،یاتجاریمقاصدبرایاستممکنتجاریواحد
ازلحاصنقدیجریانهایبنابراین،.کندنگهداریمجددفروشبرایرا

فعالیتهایعنوانبهمعامالتییاتجاریبهاداراوراقفروشوخرید
....می شودطبقه بندیعملیاتی

نمونه 
فعالیتهای 

-عملیاتی
توضیح خاص



استاندارد جدید استاندارد قدیم موضوع

اییهایدارمشهود،ثابتداراییهایتحصیلبراینقدیپرداختهای.الف
وسعهتمخارجشاملپرداختهااین.بلندمدتداراییهایسایرونامشهود

تجاریواحدداخلدرساخته شدهمشهودثابتداراییهایوسرمایه ای
می باشد؛نیز
مشهود،ثابتداراییهایفروشازحاصلنقدیدریافتهای.ب

بلندمدت؛داراییهایسایرونامشهودداراییهای
دهیبابزارهاییامالکانهابزارهایتحصیلبراینقدیپرداختهای.پ

پرداختهایبجز)خاصمشارکتهایدرمنافعوتجاریواحدهایسایر
سایریامی شوندمحسوبنقدمعادلهایکهابزارهاییتحصیلبهمربوط

؛(می شوندنگهداریمعامالتییاتجاریمقاصدباکهابزار هایی
ابزار هاییامالکانهابزارهایفروشازحاصلنقدیدریافتهای.ت

بجز)خاصمشارکتهایدرمنافعوتجاریواحدهایسایربدهی
یادمی شونمحسوبنقدمعادلهایکهابزارهاییبهمربوطدریافتهای

؛(وندمی شنگهداریمعامالتییاتجاریمقاصدباکهابزار هاییسایر
طتوساعطاییتسهیالتبجز)دیگرانبهاعطاییتسهیالت.ث

؛(مالیمؤسسات
اعطاییتسهیالتبجز)دیگرانبهاعطاییتسهیالتوصول.ج

؛(مالیمؤسسات
.....

:ورودیینقدیجریانها.لفا
دراریسرمایهگذوشفرازصلاینقدییافتهادر-
ریتجایحدهاواسایرکترشاـماوراقاـیمهاـس
ثابتیییهاداراوشفرازحاصلینقدییافتهادر-

.دنامشهویییهاداراودمشهو
سرمایهیهادهسپرصلابامرتبطینقدییافتهادر-

.بانکیتبلندمداریگذ
یمهاواصلالصووازحاصلینقدییافتهادر-

ضقرلصووشاملصشخااسایربهختیداپر
.ختیداپرلحسنها

خروجینقدیجریانهای.ب
درگذاریسرمایهتحصیلجهتینقدیختهاداپر-

تجاریواحدهایسایرمشارکتاوراقیاسهام
تثابداراییهایتحصیلجهتنقدیپرداختهای-

.نامشهودهایداراییومشهود
............

نمونه 
فعالیتهای 

سرمایه گذاری
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ارانتشازحاصلنقدیدریافتهای.الف
مالکانه؛ابزارهایسایریاسهام

برایمالکانبهنقدیپرداختهای.ب
؛تجاریواحدسهامبازخریدیاتحصیل

ارانتشازحاصلنقدیدریافتهای.پ
وتجاریاسنادتسهیالت،بدهی،اوراق
یاکوتاه مدتاستقراضهایسایر

بلندمدت؛
بالغمتسویهبراینقدیپرداختهای.ت

استقراض شده؛
ندهجاره کناتوسطنقدیپرداختهای.ث

أمینتاجارهبهمربوطبدهیتسویهبابت
.مالی

:ورودیینقدیجریانها.لفا
سهامصدورازحاصلنقدیدریاقتهای-
اورقصدورازحاصلنقدیدریافتهای-

وتمدکوتاهتسهیطالتسایرووامهامشارکت،
بلندمدت
:جیوخرینقدیجریانها

سایرووامهامشارکت،اوراقاصلبازپرداخت-
دریافتیتسهیالت

شرطبهاجارهاقساطاصلحصهپرداخت-
تملیك

تضمینسودجزبه)مخارجهرگونهپرداخت-
رد(مالیتامینبابتپرداختیکارمزدوشده

وسهامصدورمالی،تسهیالتاخذبارابطه
مالیتامینراههایسایرومشارکتاوراق

نمونه 
فعالیتهای 
تامین مالی
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آنموجببهکهمستقیم،روش-الف
ودینقدریافتهایناخالصاصلیطبقات

ود؛می شافشانقدیپرداختهایناخالص
یا
آن َموجببهکهغیرمستقیم،روش-ب

معامالتآثاربابت،دورهزیانیاسود
یتعهداقالمآثارغیرنقدی،ماهیتدارای

داختهایپرودریافتهابامرتبطانتقالییا
ثارآوآینده،یاگذشتهعملیاتینقدی
هایجریانبامرتبطهزینه یادرآمداقالم
اریسرمایه گذفعالیتهایازحاصلنقدی

.می شودتعدیلمالی،تأمینیا

ر حسب روش مستقیم که به موجب آن ناخالص وجوه نقد دریافتی و پرداختی ب-الف
و 36طبقات عمده افشا می شود، مگر در مورد جریانهای نقدی مورد اشاره در بندهای 

که بر مبنای خالص گزارش می شود یا 38
الت زیر به با انجام تعدیعملیاتی سود یا زیانروش غیر مستقیم که به موجب آن -ب

:خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی تبدیل می شود
اثر معامالت و رویدادهایی که دارای ماهیت غیر نقدی است و -
لیکن اثر اقالمی که در محاسبه سود و زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده باشد-

جریانهای نقدی مرتبط با آنها در دوره های قبل حادث شده یا در دوره های آینده
.حادث خواهد شد و بالعکس

یر ضروری در ارائه جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، تبعیت از الگوهای ز-
:است

قدی در صورت کاربرد روش مستقیم اجزای تشکیل دهنده خالص جریانهای ن-الف-
طبیق نقد ارائه شود و صورت تناشی از فعالیتهای عملیاتی در صورت جریان وجوه

ی از طریق خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی با سود و زیان عملیات
.یادداشتهای توضیحی ارائه شود

لیتهای در صورت کاربرد روش غیر مستقیم خالص جریانهای نقدی ناشی از فعا-ب-
ود و زیان عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد نمایش یابد و صورت تطبیق آن با س

عملیاتی از طریق یادداشتهای توضیحی ارائه شود

گزارشگری 
جریانهای 

نقدی حاصل از
فعالیتهای 

عملیاتی
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می شودتوصیهتجاریواحدهایبه

یاتیعملفعالیتهایازحاصلنقدیجریانهای

.نندکگزارشمستقیمروشازاستفادهبارا

هکمی کندارائهاطالعاتیمستقیمروش

آتینقدیجریانهایپیش بینیدرمی تواند

درکهاستحالیدراینوشودواقعمفید

هارائاطالعاتاین گونهغیرمستقیمروش

نمی شود

نقدیپرداختهایودریافتهاکهاستاینمستقیمروشاصلیمزیت

.دهدمینشانراعملیاتی

بهمربوطمقاصدونقدیدریافتهایمشخصمنابعازاطالع

وردبرآدرتواندمیگذشتههایدورهدرشدهانجامنقدیپرداختهای

یبرخدراستممکنلیکنشود،واقعمفیدآتینقدیجریانهای

شیوه،بدینکنندگاناستفادهبهاطالعاتارائهازحاصلمنافعموارد،

فزونیتجاریواحدتوسطاطالعاتاینارائهوتهیههایهزینهبر

نمیمیالزارامستقیمروشکاربرداستاندارداینلذاباشد،نداشته

.داند

روشدرشدهارائهاطالعاتمزایایکهشرایطیدرحالاینبا

منظوربه،باشدداشتهفزونیاطالعاتاینتهیههایهزینهبرمستقیم

.دشومیتوصیهمستقیمروشازاستفادهمفید،اطالعاتارائه

یا توصیه 

ترجیح روش
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جریانهایخالصغیرمستقیم،روشدر
ریقطازعملیاتی،فعالیتهایازحاصلنقدی

زیر،مواردبابتدورهزیانیاسودتعدیل
:می شودمحاسبه

ودریافتنی هاوموجودیهادرتغییرات-الف
دوره؛طیعملیاتیپرداختنی های

ر،ذخایاستهالک،نظیرغیرنقدیاقالم-ب
زیانهایوسودهاانتقالی،مالیاتهای

دسووارزنرخهایدرتغییرتحقق نیافته
ووابسته؛تجاریواحدهایتوزیع نشده

آنها،نقدیآثارکهدیگریاقالمتمام-پ
ایسرمایه گذاریبهمربوطنقدیجریانهای

.استمالیتأمین

در سود مستقیم، با انجام تعدیالتیدر گزارشگری به روش غیر
یان و زیان عملیاتی در رابطه با موارد مندرج در صفحه بعد، جر

.شودخالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی محاسبه می
هزینه اقالم با ماهیت غیر نقدی از قبیل هزینه استهالک و-الف

.مزایای پایان خدمت کارکنان
اقالمیکه در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره جاری-ب

یب در منظور شده، لیکن جریانهای نقدی مرتبط با آن به ترت
دوره های قبل حادث شده است یا در دوره های آینده حادث 

خواهد شد و بالعکس،
واالـکوادمودیموجوهکاهشماندیایشافزاقبیلاز

پایانماندهبهنسبتعملیاتیختنیداپرویافتنیدریحسابها
ختداپرپیشهماندکاهشیایشافزازـنیولـقبدوره

کاالوشفرودـمدرآتـیافدریشـپوکاالخریدوهزینه
.قبلدورهنپایاهماندبهنسبت

روش غیر 
مستقیم
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ودینقدریافتهایناخالصاصلیطبقاتبایدتجاریواحد-20بند
وسرمایه گذاریفعالیتهایازحاصلنقدیپرداختهایناخالص

و21بندهایموضوعنقدیجریانهایاستثنایبهرا،مالیتأمین
گزارشجداگانهبطورمی شوند،گزارشخالصمبنایبرکه،24
.کند
نیزوتسهیالتبابتپرداختیسودمالی،مؤسسهیكدر-31بند

بهعموالً مدریافتی،تقسیمیسودوتسهیالتبابتدریافتیسود
ندیطبقه بعملیاتیفعالیتهایازحاصلنقدیجریانهایعنوان

ابتبپرداختیسودتجاری،واحدهایسایردروجود،اینبا.می شود
مالیینتأمفعالیتهایازحاصلنقدیجریانهایعنوانبهتسهیالت
سودواعطاییتسهیالتبابتدریافتیسود.می شودطبقه بندی

یتهایفعالازحاصلنقدیجریانهایعنوانبهدریافتی،تقسیمی
بهنیزپرداختیتقسیمیسود.می شودطبقه بندیسرمایه گذاری

ه بندیطبقمالیتأمینفعالیتهایازحاصلنقدیجریانهایعنوان
می شود

وورودیعمدهجریانهایکلیه
زاهریكبامرتبطنقدیخروجی

اریگذسرمایهبازدهسرفصلهای»
تامینبابتپرداختیسودوها

،«درآمدبرمالیات»،«مالی
و«گذاریسرمایهفعالیتهای»
بردبای«مالیتامینفعالیتهای»

هجداگانطوربهوناخالصمبنای
نقدوجوهجریانصورتدر

مورددرمگریابد،انعکاس
درمشروحهنقدیجریانهای

مبنایبرکه38و36بندهای
.شودگزارشخالص

گزارشگری 
جریانهای نقدی

حاصل از 
فعالیتهای 

سرمایه گذاری و 
مالیتأمین 
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عملیاتی،فعالیتهایازحاصلنقدیجریانهای-21بند
الصخمبنایبراستممکنزیر،مالیتأمینیاسرمایه گذاری

:شودگزارش
رتیصودرمشتریان،طرفازنقدیپرداختهایودریافتها.الف
نهومشتری،فعالیتهایمنعکس کنندهنقدیجریانهایآنکه

وباشد،تجاری،واحد
دشگرکهاقالمیبارابطهدرنقدیپرداختهایودریافتها.ب

.باشدکوتاهآنهاسررسیدوبزرگآنهامبالغسریع،آنها

رهازحاصلنقدیجریانهایمی توانمالی،مؤسساتدر-24بند
:کردگزارشخالصمبنایبررازیرفعالیتهایازیك
تبازپرداخوقبولبهمربوطنقدیپرداختهایودریافتها.الف

ثابت؛سررسیددارایسپرده های
ازبرداشتومالیمؤسساتسایرنزدسپرده گذاری.ب

و؛مذکورسپرده های
.آنهابازپرداختومشتریانبهاعطاییتسهیالت.پ

رمایهسعملیاتی،فعالیتهایازناشینقدیجریانهای-36بند
شگزارخالصمبنایبرتوانمیرازیرمالیتامینوگذاری

کرد
امیهنگمشتریان،جانبازنقدیپرداختهایودریافتها-الف
نهوشدبامشتریفعالیتهایعمالبیانگرنقدیجریانهایکه

.تجاریواحد
دشگرکهاقالمیبارابطهدرنقدیپرداختهایودریافتها-ب

حداکثرآنهااولیهرسیدسرومالحظهقابلآنهامبلغسریع،آنها
.باشدماهسه
ناشینقدیجریانهای36بنددرمذکورمواردبرعالوه-38بند
مالیموسساتسایروبانکهادررازیرعملیاتیفعالیتهایاز

:کردگزارشخالصمبنایبرتوانمی
رداختبازپوقبولبامرتبطنقدیپرداختهایودریافتها-الف

واندازپسالحسنه،قرضجاری،هایسپرده)هاسپردهانواع
(دارمدتهایسپرده

ومالیتمؤسساوبانکهاسایردنزاریگذدهسپر.-ب
رمذکویهادهسپرازشتدابر
صلالصووونمشتریابهختیداپرراتعتبااوتتسهیال-ج
نهاآ

گزارشگری 
جریانهای نقدی
بر مبنای خالص
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میتقسیسودوتسهیالتسودازحاصلنقدیجریانهای
.شودافشاجداگانهبایدپرداختی،ودریافتی

نیزوتسهیالتبابتپرداختیسودمالی،مؤسسهیكدر
معموالًفتی،دریاتقسیمیسودوتسهیالتبابتدریافتیسود

عملیاتیفعالیتهایازحاصلنقدیجریانهایعنوانبه
،تجاریواحدهایسایردروجود،اینبا.می شودطبقه بندی

دینقجریانهایعنوانبهتسهیالتبابتپرداختیسود
ودس.می شودطبقه بندیمالیتأمینفعالیتهایازحاصل

بهیافتی،درتقسیمیسودواعطاییتسهیالتبابتدریافتی
یسرمایه گذارفعالیتهایازحاصلنقدیجریانهایعنوان

نوانعبهنیزپرداختیتقسیمیسود.می شودطبقه بندی
ه بندیطبقمالیتأمینفعالیتهایازحاصلنقدیجریانهای

.می شود

ن   ه   خالص   جریاـئارد ، اراستانداین   ابه موجب -28بند 
عملیاتی    نباید تحت   تأثیر  ی   فعالیتهااز ناشی  ی   نقد

بدین  د و گیرار قرری     حد تجاواسرمایه    ر  ساختا
تأمین    د مزر کاد و وـا سـرتبط    بـمی   ختهاداترتیب  پر

ز  ـنید و وـشن   داده         شاـگانه    نامالی    باید جد
نقد باید تا حد ه   جون  واـجریرت   وـه    صــئه    اراوـنح

جمله    از ساسی    امالی   ی   تهاربا سایر صون     مکاا
ین  ابر. باشدشته  داهماهنگی   ن  اـید و زسورت      صو

کلیه   ، بند   در 30رج    مندرد موی    ستثناابه   ، س ساا
م    ، سهاد بطه     با سودر راختی   داپرو یافتی   درمبالغ   

أمین    ـتد مزراـکد و وـساری         و ذـمد سرمایه   گدرآ
ان عنوبا ” زده باای گانه  اسرفصلًمعموال جددر الی ـم

“  ختی   بابت   تأمین   طبقهداپرد سوو یها ارگذسرمایه  
دمی شوی  مالی بند

سود تسهیالت و
سود تقسیمی
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ازحاصلنقدیجریانهای-32بند
واافشجداگانهبایدبردرآمد،مالیات

ازحاصلنقدیجریانهایعنوانبه
شود،طبقه بندیعملیاتیفعالیتهای

طوربهراآنبتواناینکهمگر
أمینتفعالیتهایبامرتبطمشخص،

.دادتشخیصسرمایه گذاریومالی

بامرتبطینقدیجریانها-31بند
غلباایبرمددرآبرتمالیا

یتهاروـصندگاـکنندهتفاـسا
.ستاهیژوهمیتیادارایالیـم

ارد،ستاندایناموجببه.......
مرتبطینقدیاـجریانهعمجمو

سرفصلتحتمددرآبرتمالیابا
ناـجریرتصودرایگانهاجد

یابدمیسنعکاادـنقهوـجو

درآمدبرمالیات
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حسابداریبرایکههنگامی-34بند

تمشارکوابسته،تجاریواحددرسرمایه گذاری

ویژهارزشروشازفرعیتجاریواحدیاخاص

درمی شود،استفادهشدهتمامبهایروشیا

تنهاسرمایه گذار،نقدیجریانهایصورت

ودسمثال،برایسرمایه پذیر،بانقدیجریانهای

.ودمی شگزارش،اعطاییتسهیالتوتقسیمی

گذاریسرمایهحسابداریدرهرگاه-40بند

روشازوابستهوفرعیتجاریواحدهایدر

شدهتمامبهایروشیاوِیژهارزش

نقدوجوهجریانصورتدرشود،استفاده

هایجریانتنهاگذارسرمایهتجاریواحد

تجاریواحدوتجاریواحدبیننقدی

.شودمیگزارشپذیرسرمایه

در سرمایه گذاری 

واحدهای تجاری 

فرعی، واحدهای 

تجاری وابسته و 

مشارکتهای خاص
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تجاریواحد هایکنترلدادندستازیاتحصیلازحاصلنقدیجریانهایمجموع
رمایه گذاریسفعالیتهایعنوانبهوارائهجداگانهبایدتجاری،فعالیتهایسایریافرعی

.شودطبقه بندی

واحدهایکنترلدادندستازوآوردنبدستباارتباطدربایدتجاریواحد-37بند
بصورترازیرمواردازیكهردوره،طیتجاریفعالیتهایسایریافرعیتجاری

:کندافشاتجمیعی

دریافتی؛یاپرداختیمابه ازایکل.الف
است؛نقدمعادلهایونقدصورتبهکهمابه ازاازبخشآن.ب
اریتجفعالیتهایسایریافرعیتجاریواحدهایدرنقدمعادلهایونقدمبلغ.پ
واست؛رفتهدستازیاآمدهبدستآنهاکنترلکه
رعیفتجاریواحدهایدرنقد،معادلهایونقدازغیربهبدهیها،وداراییهامبلغ.ت
صورتباست،رفتهدستازیاآمدهبدستآنهاکنترلکهتجاریفعالیتهایسایریا

.اصلیطبقاتحسببروخالصه
ترلکندادندستازیاآوردنبدستازحاصلنقدیجریانهایآثارجداگانهارائه.38

بههجداگاناصلیاقالمعنوانبهتجاری،فعالیتهایسایریافرعیتجاریواحدهای
،کمكواگذارشدهیاتحصیل شدهبدهیهایوداراییهامبالغجداگانهافشایهمراه

ملیاتی،عفعالیتهایسایرازحاصلنقدیجریانهایازمزبورنقدیجریانهایتامی کند
دادنتدسازبهمربوطنقدیجریانهایآثار.شودتفکیكمالیتأمینوسرمایه گذاری

.نمی شودکسرکنترل،آوردنبدستازحاصلنقدیجریانهایآثارازکنترل،

جریانهای نقدی خروجی ناشی از مبالغ-42بند 
تحصیل یا جریانهای نقدی ورودی حاصل از فروش
واحدهای تجاری فرعی باید به طور جداگانه تحت

ریان سرفصل فعالیتهای سرمایه گذاری در صورت ج
اید به مبالغ مزیور  ب. وجوه نقد تلفیقی گزارش شود

طور خالص و پس از کسر مانده های وجه نقد 
.ه شودانتقالی در فرایند تحصیل یا فروش محاسب

واحد تجاری اصلی باید در ارتباط با -43بند 
تحصیل و فروش واحدهای تجاری فرعی موارد زیر

:را در یادداشتهای توضیحی افشا کند
خالص ارزش دارایی های واحد تجاری فرعی -الف

عمده تحصیل شده یا فروش رفته بر حسب طبقات
دارایی و بدهی

حصه ما به ازای پرداختی یا دریافتی به تفکیك-ب
نقدی و غیر نقدی

یا نحوه محاسبه خالص مانده وجه نقد پرداختی-ج
دریافتی مندرج در متن صورت جریان وجوه نقد

در منافعتغییر 
مالکیت در 

واحدهای تجاری 
فرعی و سایر 

ریفعالیتهای تجا
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کهمالیتأمینوسرمایه گذاریمعامالت-42بند

نبایدت،نیسنقدمعادلهاییانقدازاستفادهمستلزم

چنین.یابدانعکاسنقدیجریانهایصورتدر

مالیصورتهایدردیگریجایدربایدمعامالتی

بهمربوطاطالعاتتمامکهشودافشابه گونه ای

ارائهیمالتأمینوسرمایه گذاریفعالیتهایاین گونه

.شود

ازادهاستفمستلزمکهمعامالتی-55بند

انجریصورتدرنبایدنیستنقدوجه

هبمعامالتاین.یابدانعکاسنقدوجوه

تهایفعالیبهمربوطمعامالتاستثنای

ایدببودناهمیتباصورتدرعملیاتی

نحویبهتوضیحییادداشتهایدر

.شودافشامناسب

معامالت غیرنقدی

کهکندافشااطالعاتیبایدتجاریواحد-44بند

بدهیهایدرتغییربتوانندمالیصورتهایاستفاده کنندگان

ازاصلحتغییراتشاملمالی،تأمینفعالیتهایازحاصل

.ندکنارزیابیراغیرنقدیتغییراتونقدیجریانهای

....... تغییر در بدهیهای 

حاصل از فعالیتهای

تأمین مالی
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کنداافشرانقدمعادلهایونقدتشکیل دهندهاجزایبایدتجاریواحد.49

شابهماقالمونقدیجریانهایصورتدرمبالغاینتطبیقصورتبایدو

.نمایدارائهرامالیوضعیتصورتدرگزارش شده

منظوربهوبانکداریمقرراتونقدمدیریترویه هایتنوعبهتوجهبا-50

خودرویهتجاریواحدمالی،صورتهایارائه1حسابداریاستانداردرعایت

.می کندافشارانقدمعادلهایونقداجزایتعیینخصوصدر

رایبنقد،معادلهایونقداجزایتعیینرویهدرتغییرهرگونهاثر.51

پرتفویازبخشیعنوانبهقبالً کهمالیابزارهایطبقه بندیدرتغییرمثال،

داریحساباستانداردطبقاست،شدهمحسوبتجاریواحدسرمایه گذاری

اشتباهاتوحسابداریبرآوردهایدرتغییرحسابداری،رویه های34

.می شودگزارش

اجزای نقد و معادلهای 

نقد



استاندارد جدید استاندارد قدیم موضوع

بااهمیتمانده هایمبلغبایدتجاریواحد-52بند

واحدتوسطنگهداری شدهنقدمعادلهایونقد

 باشدنمیدسترسدرگروهاستفادهبرایکهتجاری

.کندافشاراآندلیلهمچنینو

ده از واحد تجاری باید مبالغ با اهیمت وجه نقد را که استفا-58بند

گروه واحدهای تجاری مواجه با محدودیت است در آن توسط

ی در یادداشتهای توضیحی افشا و در صورت لزوم توضیحات کاف

.این مورد ارائه کند

اسایر موارد افش

تاریخازآنهامالی دوره که مالی صورتهای کلیه 

می شود،شروع آن ازبعدو1398/1/1

ازبعدو1380/1/1تاریخازآنهامالیدورهکهمالیصورتهایکلیه

.شودمیشروعآن

تاریخ  اجرا

دارداستانمفاداستاندارد،این الزامات اجرای با.58

نقدیجریانهایصورت 7حسابداری بین المللی 

.می شودرعایت نیز(2017ویرایش)

رداستاندااینالزاماتاجرایبازیر،موارداستثنایبه-62بند

صورتعنوانبا7شمارهحسابداریالمللیبیناستانداردمفاد

:شودمیرعایتنیزنقدوجوهجریان

امینتبابتپرداختیسودها،گذاریسرمایهبازده»تفکیك-الف

ئهاراجهتاصلیسرفصلهایسایراز«درآمدبرمالیات»و«مالی

.مستقل

نقدوجهتعریفدرنقدوجهمعادلاقالمشمولعدم-ب

مطابقت  با 

استانداردهای  

بین المللی  

گزارشگری مالی



حوصله شما سپاسگزارماز عنایت و 




