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 هدف

ارزیدابی  مبنایی برایفراهم آوردن در  ،تجاری واحد نقدیجریانهای  مربوط بهاطالعات  .1
ه از اسدتااددر  نیازهای واحد تجاریو  نقد هایمعادلو  ایجاد نقددر  واحد تجاریتوانایی 

تصدمیمات  اتخاذ .تماید اسمالی  كنندگان صورتهایاستاادهبرای ، مزبور جریانهای نقدی
و  اد نقددایجددر تجداری  واحدتوانایی  یارزیاب مستلزم ،كنندگاناقتصادی توسط استااده

 است. اطمینان از ایجاد آنو  بندیزمان و نقد هایمعادل

و قدد تغییرات تاریخی ندرباره اطالعات  ارائه برای یتدوین الزامات ،هدف این استاندارد
جریانهدای  ،در آناست كده  جریانهای نقدیصورت  از طریقتجاری  واحد دنق هایمعادل
 .شودمیبندی طبقه مالی تأمینو  گذاریسرمایه ،فعالیتهای عملیاتیحسب  رب دوره هر نقدی

 دامنه کاربرد

 بن آن را و  کنند تهین  الزامات این  اتنناندار را طبق  جریانهای نقدیصورت  باید تجاری واحد . 2

ارائن   ،شو ی تهی  میای ک  صورتهای مالهر  ورهبرای  ،مالی صورتهای جدانشدنیبخش عنوان 

  د.اینم

 هایمعادلو  نقد مصرفو ایجاد  چگونگیبه ، واحد تجاری مالی هایكنندگان صورتاستااده . 3
 دماهیت فعالیتهای واحدبدون توجه به این موضوع  .هستند مندعالقه در واحد تجاری نقد

كده در تجداری  عندوان مصصدوو واحدد نقد به تلقی یا عدم تلقینظر از صرفتجاری و 
 مولدفعالیتهای اصلی با وجود اینکه باشد، مصداق دارد.  مطرحاست  مؤسسات مالی ممکن

 .نیازهای آنها به نقدد اساسدام مشدابه اسدتاما متااوت است، ، در واحدهای تجاریدرآمد 
بددرای بددازده ایجدداد  و تعهددداتپرداخددت  ،هدددایت عملیددات بددرای واحدددهای تجدداری

 تماام واحادهای ق این اسدتاندارد، طببنابراین .قد نیاز دارندنبه  ،گذاران خودسرمایه

 هستند. جریانهای نقدیصورت به ارائه  ملزمتجاری 

 جریانهای نقدیمنافع اطالعات 

 تدا آوردمدالی، اطالعداتی فدراهم مدی سایر صدورتهایبا همراه  جریانهای نقدیصورت  . 4
ساختار  ،ی واحد تجاریتغییرات در خالص داراییها بتوانند مالی كنندگان صورتهایاستااده

 فهرست
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 تواندایی واحدد تجداری در و ()شامل نقدینگی و توان پرداخت بدهیها واحد تجاری مالی
تغییدر شدرایط و  سدازگاری بدا منظور به جریانهای نقدی بندیتأثیرگذاری بر مبالغ و زمان

 درتجداری  ارزیابی تواندایی واحدددر  ینقد هایاطالعات جریان ارزیابی كنند.را  فرصتها
ایجداد ، مالی کنندگان صورتهایاستفاده برای و مفید است نقدد هایدلمعاو  نقد ایجاد

را  مختلدفتجداری آتی واحدهای  جریانهای نقدیمدلهای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی 
نتدای  گزارشدگری  قابلیت مقایسدههمچنین ، یاطالعات جریانهای نقد .كندپذیر میامکان

های بکدارگیری رویده آثدار ،زیدرا شددبخمختلف را بهبود می تجاری ایواحده عملیات
  .كندمیحذف در معامالت و رویدادهای یکسان را  حسابداری ختلفم

 از اطمینان و بندیزمان، مبلغ از ایعنوان نشانه اغلب به ،ینقد هایجریانتاریخی اطالعات  . 5
صدصت  بررسدیهمچندین جهدت اطالعدات مزبدور  رود.بکار مدیآتی  جریانهای نقدی

سدودآوری و خدالص  ارتبداط بدینارزیدابی  و آتی یاز جریانهای نقد گذشته ارزیابیهای
  مفید است. تغییر قیمتها تأثیر و جریانهای نقدی

 تعاریف

 در این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی مشخص بکار رفته است:  . 6

 .اتت های  یداریو تپر ه  ر  تنرسنقد شامل  :نقد

 ب  تنرعت اابنل ک  اتت با نقدشوندگی باالمدت ای کوتاهگذاریهترمای  :نقد هایمعادل

 . اتت کمریسك تغییر ارزش آن و  باشدمی مبلغ معینی نقدب   تبدیل

 اتت. نقد و معا لهای نقد یخروج و یورو  جریانهایعبارت از  :یجریانهای نقد

و جناری ت واحند عملیناتی فعالینهای اصلی مولد  رآمداز  عبارت اتت :فعالیتهای عملیاتی

 .دننباش مالی تأمی و گذاری فعالینهای ترمای  ءفعالینهایی ک  جز تایر

 گذاریهاتایر ترمای و   اراییهای بلندمدتواگذاری  یا تحصیل :گذاریفعالیتهای سرمایه

 .اتت نقدهای معا ل بجز

 فهرست
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 و  حقنو  مالااننترکینب و  مبلغ تغییرموجب  ک  اتت فعالینهایی :مالی فعالیتهای تأمین

 .شو می تجاری اتنقراضهای واحد

 نقد هایمعادلنقد و 

گذاری یا سایر سرمایهبا هدف  و نه، مدتتعهدات نقدی كوتاه ایاای هدف با نقد هایمعادل . 7
 باید ،شودشناخته  دمعادو نقعنوان  گذاری بهسرمایه برای اینکهشود. نگهداری می ،اهداف

 ،اینبنابر .باشدآن كم تغییر ارزش  ریسك و باشد نقد معینی تبدیل به مبلغ سرعت قابل به
ررسید آن ساست كه  نقد هایمعادلعنوان  شرایط به واجدمعموالم فقط زمانی گذاری سرمایه
 همالکاند رهدایابزا گذاری در. سدرمایهباشد ،لاز تاریخ تصصی حداكثر سه ماه مثالم، كوتاه

  اشد.ب معادو نقد ،آن ماهیتاینکه  ، مگرنیست معادو نقد

اقالم زیرا این  شودشامل نمیرا  نقد هایمعادل یا نقد اقالم انتقاالت بین ،ینقد هایجریان . 8
جداری واحدد ت تدأمین مدالیو  گذاریسرمایه ،فعالیتهای عملیاتیبخشی از  به جای اینکه

 ،نقدد مددیریت د.نشاومحساو  می واحاد تجااری مدیریت نقدبخشی از د، نباش
 .شودرا شامل می نقد هایمعادلاد در نقد ماز گذاریسرمایه

 جریانهای نقدیصورت ارائه 

، فعالینهنای عملیناتی شنده بنر حسنبیبندطبق  جریانهای نقندیباید  جریانهای نقدیصورت  . 9

 گزارش کند.را  مالی تأمی و گذاری ترمای 

 مدالی أمینت و گذاریسرمایه، عملیاتی فعالیتهای از حاصل جریانهای نقدی ،تجاری واحد . 10
طالعاتی فدراهم ا حسب فعالیت، بندی برطبقه .كندارائه می متناسب با فعالیتهای خودرا 
و  تجداری واحدد مالی وضعیت برفعالیتها  تأثیر آنتوانند می کنندگاناستفادهكند كه می
بدرای ارزیدابی  تواندمی ، همچنیناین اطالعات ارزیابی كنند.را  نقد هایمعادلو  نقد مبلغ
  .مورد استااده قرار گیرد ی مزبورفعالیتهابین وابط ر

بندی طبقه متااوتصورت  بهباشد كه  جریانهای نقدی شامل است ممکن معامله مناردیك  . 11
برای مثاو، در یك مؤسسه مالی زمانی كه بازپرداخدت نقددی تسدهیالت شدامل  شوند.می

 فهرست
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بده عندوان فعالیدت عمدوالم م تسدهیالتپرداختی بابت سود اصل و سود تسهیالت است، 
 شود.بندی میطبقهبه عنوان فعالیت تأمین مالی  اصلبازپرداخت و عملیاتی 

 فعالیتهای عملیاتی

ارزیدابی ایدن  در اصدلی معیدار، از فعالیتهای عملیااتی حاصل جریانهای نقدیمبلغ  . 12
 بدرای كدافی جریانهدای نقددی تدا چده میدزان ،تجاری عملیات واحد كهموضوع است 

انجدام  و یتقسیمپرداخت سود  ،تجاری توان عملیاتی واحد نگهداشت ،ازپرداخت وامهاب
بدرای  .ده اسدتكدرایجاد ، سازمانیبرونمنابع مالی استااده از بدون گذاری جدید سرمایه
 ایبرخدی اجدزدربداره  تداریخیارائه اطالعدات  ،آتی ی عملیاتیجریانهای نقدبینی پیش

 .استماید سایر اطالعات،  اه باهمر ،عملیاتی جریانهای نقدی

 فعالیتهای اصلی مولد درآمد مربوط بهاساسام  ،از فعالیتهای عملیاتی حاصل ینقد هایجریان . 13
 التمعام از ناشدی معموالم ،شده یادجریانهای نقدی ، بنابراینتجاری است.  واحد عملیاتی

از  مثالهدایی. شدودمی منظوردوره زیان  یاسود  مصاسبهدر  كهاست  سایر رویدادهاییو 
 شرح زیر است: به ،از فعالیتهای عملیاتیحاصل  جریانهای نقدی

 ؛ارائه خدمات وفروش كاال از  حاصل یدریافتهای نقد الف.

ی سدایر درآمددها و كدارمزد ،الزحمدهحق ،امتیداز حقاز  حاصل یدریافتهای نقد . ب
 ؛عملیاتی

 ؛ماتكاال و خد كنندگانعرضهبه  یپرداختهای نقد . پ

 ؛جانب آنها از و كاركنان به پرداختهای نقدی . ت

 و مسدتمریها ،تهاخسدار ،هابیمه حقبابت  شرکت بیمهنقدی پرداختهای و  دریافتها . ث
 ؛ایبیمه مزایایسایر 

غیدر از  بده ،درآماد مالیات بر مربوط به های نقددیاستردادیا  ینقد یپرداختها . ج
و  مدالی تدأمینهدای تعندوان فعالی بدهرا آنهدا  مشدخصمواردی كه بتدوان بطدور 

 و كرد؛ شناسایی گذاریسرمایه

 فهرست
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 یدا تجداری مقاصد قراردادهای منعقد شده با مربوط به ینقد پرداختهایو  دریافتها . چ
 .تیمعامال

ی به سدود یدا زیدان است منجر ممکن ،آالتماشینفروش یك قلم مانند  ،معامالت برخی
 گوندهاینبدا  مدرتبط ینقدد جریانهایشود. ایی میصورت سود و زیان شناس كه در گردد

 .شودمصسوب می گذاریفعالیتهای سرمایهحاصل از  ینقدهای جریان در زمره ،معامالت
ره شده برای اجاداراییهای نگهداری تصصیل یا ساختبرای  پرداختهای نقدی، این با وجود

فعالیتهاای از  حاصدل ینقدد هدایجریان، شده برای فروشنگهداری متعاقبام وبه دیگران 

 ،هدایدارای ایدن بعددی هایفروشدو  هدااجاره حاصدل از یدریافتهای نقد .استعملیاتی 
  .باشدمی فعالیتهای عملیاتیحاصل از  جریانهای نقدی

بدرای را  یاوراق بهاادار، معدامالتییدا  تجاری برای مقاصداست  ممکن تجاری واحد . 14
اوراق  و فدروشخریدد  ازحاصدل  یانهای نقدیجر، بنابراین نگهداری كند.فروش مجدد 

 وامهای ،همچنینشود. بندی میطبقه فعالیتهای عملیاتیعنوان  به معامالتیتجاری یا بهادار 
زیدرا  ،شودبندی میای عملیاتی طبقههعنوان فعالیت مؤسسات مالی معموالم بهیی توسط اعطا

  .ددر ارتباط هستنؤسسه مالی، مآن  عملیاتی با فعالیتهای اصلی مولد درآمداین اقالم 

 گذاریفعالیتهای سرمایه

 زیدرا دارد اهمیات گذاریاز فعالیتهای سدرمایه حاصل جریانهای نقدی افشای جداگانه . 15
 ه منظورب منابعتصصیل برای است كه  مخارجیمیزان  دهندهنشان ،جریانهای نقدی گونهاین

باه  منجار مخدارجی كده، تنهاا .مصرف شده است ،آتی جریانهای نقدیایجاد سود و 

 بده عندوان بنددیطبقه شرایط واجدشود می مالی وضعیت صورت شناسایی دارایی در
یتهدای از فعال حاصدل جریانهدای نقددیاز  هایینمونده. است گذاریفعالیتهای سرمایه

 :به شرح زیر استگذاری سرمایه

سدایر  و راییهای نامشدهوددا، داراییهای ثابت مشهود برای تصصیل پرداختهای نقدی الف.
ای و داراییهای ثابدت . این پرداختها شامل مخارج توسعه سرمایهداراییهای بلندمدت

 ؛دباشنیز می تجاری واحد در داخلشده ساختهمشهود 

 فهرست
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سایر  و داراییهای نامشهود ،داراییهای ثابت مشهود از فروشحاصل  یدریافتهای نقد . ب
 ؛داراییهای بلندمدت

ابزارهای بدهی سدایر واحددهای  یا ابزارهای مالکانه تصصیلبرای  یای نقدهپرداخت . پ
ابزارهدایی تصصیل به  پرداختهای مربوط بجز) در مشاركتهای خاصمنافع  و تجاری
تجداری یدا  صددمقاهایی كده بدا ابزاریا سایر  شوندنقد مصسوب می هایمعادلكه 

 (؛شوندمعامالتی نگهداری می

بددهی سدایر هدای ابزار یدا فدروش ابزارهدای مالکانده زا لحاص یدریافتهای نقد . ت
 به ابزارهایی دریافتهای مربوط بجز) در مشاركتهای خاصمنافع  و واحدهای تجاری

جداری یدا تمقاصدد  بداهایی كده ابزاریا سایر  شوندمصسوب می نقد هایمعادلكه 
 (؛شوندنگهداری میمعامالتی 

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

 اعطایی مؤسسات مالی(؛ تسهیالتبجز )به دیگران  اعطایی تسهیالت وصوو . ج

 قراردادهای اختیار معامله ،پیمانهای آتی ،آتیقراردادهای  مرتبط باپرداختهای نقدی  . چ
مقاصدد تجداری یدا بدا قراردادهدا  مواقعی كه اینبه استثنای  پاسوقراردادهای  و
 مدالی عندوان فعالیتهدای تدأمین بدهكده  ید یا پرداختهاینشونگهداری میامالتی مع

 ؛ ودنشوبندی میطبقه

قراردادهای اختیار معامله ، پیمانهای آتی ،آتیقراردادهای  حاصل از یدریافتهای نقد . ح
تجداری یدا  مقاصدد بداقراردادها مواقعی كه این به استثنای  ،سوآپقراردادهای  و

 مدالی عندوان فعالیتهدای تدأمین بدهكده ی یاهد یا دریافتنشوهداری مینگمعامالتی 
 .دنشوبندی میطبقه

 فعالیتهای تأمین مالی

بده  زیدرا دارداهمیات  ،مالی از فعالیتهای تأمین حاصل جریانهای نقدی جداگانهافشای  . 16
 تدیی آنقددجریانهای  بهنسبت  هاادعا بینیدر پیش واحد تجاری كنندگان منابع مالیتأمین

 فهرست
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شرح زیدر ه ب ،مالی از فعالیتهای تأمینحاصل  جریانهای نقدیاز  هایینمونه كند.كمك می
 است:

 ؛سایر ابزارهای مالکانه یا سهامانتشار  از حاصل یدریافتهای نقد .الف

 ؛تجاری واحد بازخرید سهامیا  تصصیل برای به مالکان پرداختهای نقدی . ب

 سدایر و تجداری اسدناد ،تسدهیالت ،انتشار اوراق بدهی از حاصل یدریافتهای نقد . پ
 ؛بلندمدت یا مدتاستقراضهای كوتاه

 شده؛ ومبالغ استقراض تسویه برای پرداختهای نقدی . ت

 .مالی اجاره تأمین بوط بهمر بدهیتسویه  بابت كنندهاجاره توسط پرداختهای نقدی . ث

 تیفعالیتهای عملیاحاصل از  جریانهای نقدی گریگزارش

روشنهای زینر  از یانیباارگیری  بارا  از فعالیتهای عملیاتی حاصل جریانهای نقدی باید تجاری واحد . 17

 گزارش کند:

 ناخنال  و  ریافنهنای نقندی ناخنال  طبقنات اصنلی موجب آن ک  ب  روش مستقیم، الف.

 یا شو ؛افشا می های نقدیپر اخن

معنامتت  ارای  آثنار بابنت،  ورهان زین ینا تو   موجبَ آن ک  ب  روش غیرمستقیم، . ب

 ریافنها و پر اخنهای نقدی عملیاتی مرتبط با  ااتم تعهدی یا اننقالی آثار ،ماهیت غیرنقدی

های با جریانهای نقدی حاصل از فعالین مرتبط ااتم  رآمد یا هزین  آثار ، وگذشن  یا آینده

 .شودمی تعدیل ،مالی تأمی یا  گذاریترمای 

 بدا را از فعالیتهدای عملیداتی حاصل جریانهای نقدی شودتوصیه می تجاریواحدهای به   .18
تواندد میكند كده . روش مستقیم اطالعاتی ارائه میگزارش كنند روش مستقیماز  استااده
در روش  در حدالی اسدت كدهآتی ماید واقع شدود و ایدن  جریانهای نقدیبینی در پیش

طبقات  مربوط بهاطالعات  ،طبق روش مستقیم شود.نمی ارائهگونه اطالعات اینغیرمستقیم 
 ازممکن است  تجاری واحد یپرداختهای نقدناخالص و  یدریافتهای نقدناخالص اصلی 
 آید:موارد زیر بدست  یکی از طریق

 فهرست
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 تجاری؛ یا حسابداری واحد سوابق الف.

مالی و هزینه مشابه  هایدرآمدو مالی درآمد )فروش  شده تمام ، بهایتعدیل فروش . ب
ت بابد صورت سود و زیان و سایر اقالممالی(  یك مؤسسهبرای  مشابه هایهزینهو 

 موارد زیر:

 ؛طی دوره عملیاتی هایو پرداختنی هادریافتنی موجودیها ودر تغییرات  .1

 سایر اقالم غیرنقدی؛ و .2

اری یدا گذسدرمایه جریانهای نقدی مربوط به ،آثار نقدی آنهاسایر اقالمی كه  .3
  .است مالی تأمین

 تعدیل از طریق ،فعالیتهای عملیاتیز حاصل ا جریانهای نقدی، خالص روش غیرمستقیمدر  . 19
 شود:می مصاسبه ،زیرموارد دوره بابت سود یا زیان 

 ؛طی دوره عملیاتیهای پرداختنیو  هادریافتنیو  یهاموجوددر تغییرات  الف.

 نیافتهتصقق هایو زیان هاسود ،انتقالی هایمالیات، ذخایر ،استهالکنظیر غیرنقدی  اقالم . ب
 واحدهای تجاری وابسته؛ و نشدهسود توزیع و ارزهای نرخدر تغییر 

گذاری یدا سدرمایهمربوط به  جریانهای نقدی آنها،نقدی آثار تمام اقالم دیگری كه  . پ
  است. مالی تأمین

 گذاری و تأمین مالیمایهاز فعالیتهای سر حاصل جریانهای نقدی گریگزارش

از  حاصنل یپر اخنهنای نقندناخنال  و  یی نقدناخال   ریافنهااصلی طبقات  باید تجاری واحد . 20

 ، ک 24و  21جریانهای نقدی موضوع بندهای  ب  اتنثنای، را مالی تأمی و  گذاریترمای فعالینهای 

 گزارش کند.  بطور جداگان  شوند،مبنای خال  گزارش می بر

 مبنای خالص بر جریانهای نقدیگزارشگری 

 بنر ممان  اتنت ،زیر مالی تأمی  یا گذاریترمای ، فعالینهای عملیاتیاز  حاصل جریانهای نقدی . 21

 :شو مبنای خال  گزارش 

 فهرست
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 جریانهنای نقندیآن کن   ر صنورتی ، مشننریان طنر  از نقادی پر اخنهنایو   ریافنها الف.

 ، وباشد ،تجاری واحد ن  و ،فعالیتهای مشتری کنندهمنعاس

 و بنزر آنهنا مبالغ  ،گر ش آنها تریع ک رابط  با ااتمی   ر نقدی پر اخنهایو  ریافنها  . ب

 باشد. تررتید آنها کوتاه

 زیر است: شرح به )الف(21بند  موضوع دریافتها و پرداختهای از هایینمونه . 22

 ؛انكبیك  توسطدیداری  هایقبوو و بازپرداخت سپرده الف.

 ؛ وگذاریسرمایه توسط یك شركتشده مشتریان وجوه نگهداری . ب

  .آن به مالکانطرف مالکان داراییها و پرداخت  از شدههای وصوواجاره . پ

و  اعطداییتسدهیالت  شدامل ،)ب(21بند موضوع دریافتها و پرداختهای نقدی  ازمثالهایی  . 23
 است: موارد زیرآن در بازپرداخت 

 اعتباری؛كارتهای مشتریان  بالغ مرتبط باماصل  الف.

 ؛ وهاگذاریفروش سرمایه و خرید . ب

  .دارندماه یا كمتر سه مواردی كه سررسید  ،مثاو برایمدت، سایر استقراضهای كوتاه . پ

 مبننای خنال  بنررا یك از فعالینهای زیر  از هر حاصل جریانهای نقدیتوان می، مؤسسات مالی ر  . 24

  :کرگزارش 

های  ارای تررتنید ب  ابول و بازپر اخنت تنپر ه مربوط ی ریافنها و پر اخنهای نقد الف.

 ثابت؛

 ؛ و های مذکورگذاری نز  تایر مؤتسات مالی و بر اشت از تپر هتپر ه . ب

  آنها. ب  مشنریان و بازپر اخت اعطایی تسهیتت . پ

 ارزی جریانهای نقدی

برای ای   ثبت شو . واحد تجاری ب  واحد پول عملیاتیباید  الت ارزیمعام از حاصل جریانهای نقدی . 25

تسنعیر  ،نقندی هنایبی  پول عملیناتی و ارز  ر تناریج جریان مبا ل  کار مبلغ ارزی بر مبنای نرخ

  شو .می

 فهرست
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بنی  واحند پنول  مبا لن با اتنناا ه از نرخهنای  باید تجاری فرعی خارجی واحد جریانهای نقدی . 26

 تسعیر شو . ، ر تاریج جریانهای نقدیرز و اعملیاتی 

 ،تغییا  ر  را ا ز   آثار  16اسدتاندارد حسدابداری مطابق با ای ارزی، به شیوه جریانهای نقدی . 27
رخ واقعدی نداز تقریبدی كده  ایمبادلهطبق آن استاندارد، استااده از نرخ شود. گزارش می

 تدوانیمرا  ارز در یك دوره مبادلهنرخ  موزون میانگین ،مثال برای. باشدمجاز می، است
فرعی خدارجی اسدتااده تجاری واحد  جریانهای نقدییا تسعیر ارزی برای ثبت معامالت 

ان دوره در پای مبادله ارزاز نرخ  استااده، 16، طبق استاندارد حسابداری با این وجود. كرد
  ست.تجاری فرعی خارجی مجاز نی واحد جریانهای نقدیگزارشگری برای تسعیر 

 نیستند. جریانهای نقدی ،ارزمبادله نرخهای  در از تغییر ناشی نیافتهتصقق سودها و زیانهای . 28
قابل دریافت بر شده یا نگهداری نقد هایمعادلنقد و  برمبادله ارز اثر تغییر نرخ  به هر حاو،

ای ریانهددر صورت ج ،ابتدا و پایان دوره نقد هایمعادلنقد و  تطبیقبه منظور  ،ارز حسب
تی، از فعالیتهدای عملیدا حاصدل جریانهای نقددی از این مبلغ جدا شود.میگزارش  ینقد

ت، در صورت وجود، است هرگونه تااو شاملشود و میارائه مالی  گذاری و تأمینسرمایه
 .استپایان دوره گزارش شده مبادله ارز در به نرخهای  یجریانهای نقد ،آنكه در 

 یسیمتقو سود  سود تسهیالت

جداگان  افشنا  باید ،پرداختی و دریافتی یتقسیمتو  و  تو  تسهیتتاز حاصل  جریانهای نقدی . 29

 شو . 

 عندوان هزینده در بده شناسدایی نظر ازصرف ،طی یك دوره پرداختی سود تسهیالتمبلغ  جمع . 30
 خار  م 13شده دارایی طبق استاندارد حسدابداری م تما صورت سود و زیان یا احتساب در بهای

 د.شومیافشا  جریانهای نقدیصورت  در ،تأمین مرلی

و  تسدهیالت بابت دریافتیسود نیز و  تسهیالت بابت پرداختیسود  ،مؤسسه مالیدر یك  . 31
 فعالیتهاا  ملییاات از  حاصدل ینقدد هدایعنوان جریان بهمعموالم  ،دریافتی یتقسیمسود 
 تسهیالت بابت پرداختی سود ،حدهای تجاریوا سایر دربا این وجود،  .شودبندی میطبقه

 سود دریدافتی. شودبندی میطبقه فعالیتهای تأمین مالیحاصل از به عنوان جریانهای نقدی 
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از  حاصدل ینقدد هدایعندوان جریان بده ،سود تقسیمی دریافتیو  تسهیالت اعطایی بابت
 هدایبه عنوان جریان نیز پرداختی سود تقسیمی شود.میبندی طبقه گذاریسرمایهفعالیتهای 

  شود.بندی میطبقه تأمین مالی فعالیتهایحاصل از  نقدی

 درآمد برمالیات 

از حاصل  ینقد هایعنوان جریان افشا و ب  جداگان  باید ،مالیات بر رآمداز  حاصل ینقد هایجریان . 32

ای فعالینهن بنامنرتبط  ،طور مشخ  ب آن را  بنوان اینا  مگربندی شو ، طبق  فعالینهای عملیاتی

  .تشخی   ا  گذاریترمای و  مالی تأمی 

در و شدود می جریانهدای نقددیبده  منجدر كه استاز معامالتی  ناشی ،درآمد مالیات بر . 33
 لیمدا تدأمینیدا  گذاریسدرمایه، فعالیتهدای عملیداتیعنوان  به ی،صورت جریانهای نقد

یدت عندوان فعال سدانی بدهآ بدههزینده مالیدات ممکدن اسدت  اگرچه. گرددبندی میطبقه
بدا  مدرتبط قدیننهای جریا تشخیصاما  تشخیص باشد، قابل ،مالین گذاری یا تأمیسرمایه

 معاملده قددینجریانهای  دوره ای متااوت ازاست در دوره آن اغلب دشوار است و ممکن
از  صدلحا ینقد هایعنوان جریان بهمعموالم ، مالیاتهای پرداختی بنابراینواقع شود.  مربوط

 یمالیات جریانهای نقدی تشخیص ارتباط اما چنانچه. شوندبندی میطبقه فعالیتهای عملیاتی
 فعالیتهدای عندوان شدده بدهبندیطبقه جریانهدای نقددیبده  كده منجدر یمعامله منارد با

عنوان فعالیت  همالیاتی ب یقدجریانهای نباشد، عملی  ،شودمی مالی تأمینیا  گذاریسرمایه
 بدهمالیاتی  ینقد هاینجریاچنانچه شود. میبندی طبقهمالی ین تأم فعالیت ی یاگذارسرمایه
  شود.پرداختی افشا میمالیات كل مبلغ  تخصیص یابد،از یك طبقه فعالیت  بیش

 وابسته و مشارکتهای خاصواحدهای تجاری ، فرعی گذاری در واحدهای تجاریسرمایه

 یدا مشداركت خداص ،اری در واحد تجاری وابستهگذحسابداری سرمایه برای نگامی كهه . 34
 ، درشدودمیشدده اسدتااده  تمدام روش بهای یاویژه  از روش ارزش تجاری فرعی واحد

، سدود مثاو برای ،پذیرسرمایه با جریانهای نقدی تنها ،گذارسرمایه جریانهای نقدیصورت 
  شود.گزارش می ،اعطاییتسهیالت و  یتقسیم
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روش  هرا بدوابسته یا مشاركت خداص خود در واحد تجاری منافع  كه تجاری واحدیك  . 35
ه بد مربوط جریانهای نقدیخود،  جریانهای نقدیصورت  دركند، گزارش می ارزش ویژه

 و سدایر ودسدتجاری وابسته یا مشاركت خاص، و مبدالغ توزیدع  گذاری در واحدسرمایه
  كند.گزارش میاص را واحد تجاری وابسته یا مشاركت خ با دریافتها و پرداختها

 تجاریفعالیتهای در واحدهای تجاری فرعی و سایر مالکیت منافع  تغییر در

فرعی یا تنایر تجاری  هایکننرل واحد  تت  ا ن ازیا  تحصیل از حاصل جریانهای نقدیمجموع  . 36

  شو .بندی طبق  گذاریفعالینهای ترمای عنوان  ارائ  و ب  جداگان  باید ،تجاریفعالینهای 

فرعنی ینا  تجاری کننرل واحدهای  تت  ا ن ازو  بدتت آور نارتباط با  ر باید  تجاری واحد . 37

 افشا کند:تجمیعی بصورت  یك از موار  زیر را هر ،تجاری طی  ورهفعالینهای تایر 

 ازای پر اخنی یا  ریافنی؛ماب کل  الف.

 اتت؛ قدن هایمعا لد و قن ک  ب  صورتازا ماب از  بخشآن  . ب

تجناری کن  کنننرل فعالینهای فرعی یا تایر تجاری  ر واحدهای  نقد هایمعا لنقد و  مبلغ . پ

  تت رفن  اتت؛ و یا از بدتت آمدهآنها 

فرعی ینا تنایر  تجاری  ر واحدهای ،نقد هایمعا لنقد و  از غیر ب  ،مبلغ  اراییها و بدهیها . ت

 بنربصورت ختص  و  تت رفن  اتت،  یا از بدتت آمده هاتجاری ک  کننرل آنفعالینهای 

 .اصلیحسب طبقات 

دسدت دادن كنتدرو  یدا ازبدسدت آوردن از حاصدل  نهای نقددیجریا آثارارائه جداگانه  . 38
راه همد به جداگانهاصلی عنوان اقالم  به ،فعالیتهای تجاریفرعی یا سایر تجاری واحدهای 

 كندد تداكمدك می، ده یا واگذارشددهشافشای جداگانه مبالغ داراییها و بدهیهای تصصیل
گذاری سرمایه ،فعالیتهای عملیاتیاز سایر  حاصل جریانهای نقدیمزبور از  های نقدینجریا
ر آثدا از ،دسدت دادن كنتدرو از مربوط به جریانهای نقدی آثار .دشوتاکیك  مالی تأمین و

  شود.كسر نمی، كنتروبدست آوردن از حاصل  یجریانهای نقد

ازای عندوان مابده نقد پرداختی یا دریدافتی بده صورت جریانهای نقدی، مجموع مبالغ در . 39
 ،تجداریفعالیتهدای فرعی یا سایر تجاری واحدهای  دادن كنترو دست ازا ی بدست آوردن

 فهرست



 2 حسابداری استاندارد

 صورت جریانهای نقدی
 (1397)تجدید نظر شده 

15 

 

ایدن از  بخشدی امدرتبط بدیدا واگذارشدده  شدهتصصیل نقد هایمعادلنقد و پس از كسر 
 شود.میایط، گزارش شر در معامالت، رویدادها یا تغییر

بده از منجدر فرعی كه تجاری واحد در مالکیت منافع در از تغییر  حاصل ینقدهای جریان . 40
الی م از فعالیتهای تأمین حاصل ینقد هایعنوان جریان باید به ،شودمین كنترودست دادن 

 .بندی شودطبقه

 ،شدودمیندست دادن كنترو  زامنجر به كه  فرعیتجاری واحد مالکیت در منافع تغییر در   . 41
 تجداری فرعدی توسدط واحدد تجاری خرید یا فروش بعدی ابزارهای مالکانه واحدمانند 
  .شودبه حساب منظور میعنوان معامالت مالکانه  به ،اصلی

 معامالت غیرنقدی

 بایندن ،نیسنت نقد هایمعا لنقد یا  از ک  مسنلزم اتناا ه مالی تأمی و گذاری ترمای معامتت  . 42

منالی  صنورتهایجای  یگری  ر  باید  ر یمعامتتچنی   انعااس یابد. جریانهای نقدیصورت  ر 

مالی  گذاری و تأمی ی ترمای فعالینهاگون  ای مربوط ب  ای افشا شو  ک  تمام اطتعات گون ب 

  شو .ارائ  

ر سرمایه و دارایی واحد ساختابر  اگرچه، مالی تأمینو  گذاریسرمایهبسیاری از فعالیتهای  . 43
ذف ح دارند.نواحد تجاری  جاری جریانهای نقدیبر  اثر مستقیم ، اماگذارندمی اثرتجاری 

مبندی بدر  های نقدینجریاصورت هدف  با ،های نقدینجریاصورت معامالت غیرنقدی از 
مثالهدایی از  دوره جداری، سدازگار اسدت.نقددی  هایجریان عدم انعکاس اقالم مزبور در

 از: الت غیرنقدی عبارتندمعام

 ؛تأمین مالی طریق اجارهز یا ا بدهیهای مستقیمقباو  تصصیل داراییها در الف.

 سهام؛ و در قباو صدورتجاری  واحدیك تصصیل  . ب

  .حقوق مالکانهتبدیل بدهی به  . پ

 فهرست



 2 حسابداری استاندارد

 صورت جریانهای نقدی
 (1397)تجدید نظر شده 

16 

 

 مالی تأمین فعالیتهای از حاصل بدهیهای در تغییر

 بندهیهای  ر تغییر بنوانند مالی صورتهای کنندگاناتناا ه ک  کند افشا اطتعاتی باید تجاری واحد . 44

 را غیرنقندی تغیینرات و نقندی جریانهنای از حاصنل تغییرات شامل مالی، تأمی  فعالینهای از حاصل

 . کنند ارزیابی

 از حاصل بدهیهای در زیر تغییرات باید تجاری واحد ،44 بند در مندرج الزام رعایت برای . 45
 :كند افشا را مالی تأمین ایفعالیته

 مالی؛ تأمین نقدی جریانهای از حاصل تغییرات  .الف

 یا فرعی تجاری واحدهای كنترو دادن دست از یا آوردن بدست از حاصل تغییرات . ب
  تجاری؛ فعالیتهای سایر

 ارز؛ مبادله نرخهای در تغییر تأثیر . پ

  و منصاانه؛ ارزش در تغییر . ت

 .تغییرات سایر . ث

 یدا آنهدا نقددی جریانهدای كده هسدتند بدهیهایی ،مالی تأمین فعالیتهای از حاصل بدهیهای . 46
 از حاصدل نقددی جریانهای عنوان به نقدی جریانهای صورت در ،آنها آتی نقدی جریانهای
 . شودمی بندیطبقه مالی تأمین فعالیتهای

 و ابتددا هایماندده بدین تطبیق تصور تهیه ،44 بند در مندرج افشای رعایت برای روش یك . 47
 شدامل مدالی، تدأمین فعالیتهای از حاصل بدهیهای برایدر صورت وضعیت مالی  دوره پایان

 ندك تهیه را تطبیقی صورت چنین تجاری واحد چنانچه .است 45 بند در شدهمشخص تغییرات
 در منددرج اقدالم ننددبتوا مالی صورتهای كنندگاناستااده تا نماید ارائه را كافی اطالعات باید

 .دهند ارتباط نقدی جریانهای صورت و مالی وضعیت صورت به را تطبیق صورت

 در تغییر به مربوط اطالعات با همراه را 44 بند طبق الزامی اطالعات تجاری واحد چنانچه . 48
 را یمدال تأمین فعالیتهای از حاصل بدهیهای در تغییر باید كند، افشا بدهیها و داراییها سایر
 .نماید افشا مذكور بدهیهای و داراییها سایر در تغییر از جدا
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 نقد هایمعادلنقد و  اجزای

 این  تطبیق صورت باید و را افشا کند نقد هایمعا ل ونقد   هندهتشایل اجزای باید تجاری واحد . 49

ائن  ار را منالی وضنعیت صورت شده  رگزارش ااتم مشاب  و جریانهای نقدیصورت   ر مبالغ

  د.نمای

اسدتاندارد  رعایتور و به منظمقررات بانکداری نقد و  های مدیریترویه تنوعتوجه به  با . 50
 و اجزای نقدد در خصوص تعیین خود رویه تجاری واحد، مارلی ز زئه صو تهری 1حسابداری 

  د.كنرا افشا می نقد هایمعادل

بندی در طبقه تغییر ،مثاورای ب، نقد هایدلمعانقد و  تعیین اجزای رویه در هرگونه تغییر اثر . 51
اری مصسدوب تجد گذاری واحداز پرتاوی سرمایه عنوان بخشی به قبالمابزارهای مالی كه 

 و ی حسارداز یحسارداز ی  تغییا  ر  د آو رهار هری وياه 34طبق استاندارد حسدابداری  ،شده است

  شود.گزارش می زشتبرهرت

 سایر موارد افشا

تجاری  شده توتط واحدنگهداری نقد هایمعا لنقد و  بااهمیت هایمبلغ مانده باید یتجار واحد . 52

  .کند افشا  لیل آن راو همچنی   باشد ر  تنرس نمیبرای اتناا ه گروه  ک 

بدرای  ،تجاری واحددر شده نگهداری نقد هایمعادلنقد و  هایمانده ،شرایط بسیاری از در . 53
نقدد و  هایشدامل ماندده، مثالهدایی در ایدن خصدوص. یستندر دسترس  گروهاستااده 
كنترلهدای  اعمداو دلیل كه بهفرعی است تجاری شده توسط واحد نگهداری نقد هایمعادل

 توسطبرای استااده ها فعالیت آن، این مانده كشور مصل ارزی یا سایر مصدودیتهای قانونی
 .باشدنمیرس دست در ،فرعی تجاری تجاری اصلی یا سایر واحدهای واحد

 تواند مربوط باشدد.اطالعات بیشتر می، واحد تجارینقدینگی و  وضعیت مالیبرای درک  .54
تواند شامل مدوارد افشای این اطالعات، همراه با توضیح مدیریت در این خصوص، كه می

 شود:زیر باشد، توصیه می
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ی عملیاتی آتی و تسویه نشده كه ممکن است در فعالیتهامبلغ تسهیالت مالی استااده الف .
ای بکار گرفته شود، با ذكر هرگونه مصددودیت در اسدتااده از ایدن تعهدات سرمایه

 تسهیالت؛

مجموع مبالغ جریانهای نقددی مربدوط بده افدزایش در ترفیدت عملیداتی جددا از  . ب
 جریانهای نقدی الزم برای حاظ ترفیت عملیاتی؛ و

گذاری و تأمین مالی مربوط های عملیاتی، سرمایهمبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیت . پ
گزز شار ی دا  حسا   25حسابداری به هر یك از قسمتهای قابل گزارش )به استاندارد 

 مراجعه شود(. قسمتهری مختلف

جریانهدای نقددی  و افزایش در ترفیت عملیاتیمربوط به  جریانهای نقدیجداگانه افشای  .55
گذاری تا كاایت سرمایهكند كمك میكنندگان استاادهه ب، الزم برای حاظ ترفیت عملیاتی

برای حادظ واحد تجاری  چنانچهواحد تجاری برای حاظ ترفیت عملیاتی را تعیین كنند. 
گذاری نکند، ممکن است به دلیل نقدینگی جاری و ترفیت عملیاتی به میزان كافی سرمایه

 .شودآتی ایجاد آوری ، قضاوت نادرستی از سودتوزیع منابع بین مالکان

جریانهدای  بدینتا روابط كند كمك میكنندگان استاادهبه ، افشای جریانهای نقدی قسمتها .56
دهنده آن و میدزان نقدی واحد تجاری به عنوان یك مجموعده واحدد، و اجدزای تشدکیل

 را بهتر درک كنند. پذیری آنو نوسان جریانهای نقدی قسمتها بهدسترسی 

  اجرا تاریخ

و بعند  1/1/1398 آنها از تاریج مالی  وره ک  مالی صورتهای کلی مور   اتناندار   ر ای  لزاماتا . 57

 .االجراتتالزمشو ، می شروع از آن

 گزارشگری مالی المللیبین با استانداردهای مطابقت

 هاری رداایج يرر صاو ت 7 ابداریحس المللیاستاندارد، مااد استاندارد بین این الزامات با اجرای .58
 .شودمی نیز رعایت( 2017)ویرایش 
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 (1379)مصوب  2کنارگذاری استاندارد حسابداری 

(، جایگزین استاندارد حسدابداری 1397)مصوب  صو ت ج يررهری ردای 2استاندارد حسابداری  .59
 شود.( می1379)مصوب  وجوه ردا ج يرن صو ت 2
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