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عباس وفادار 
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فهرست مطالب
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صورت جریانهای نقدی–۲مقدمه ای بر استاندارد حسابداری ▪

تعاریف ارایه شده در این استاندارد▪

ارایه جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی▪

بكارگیری عملی ▪

ارایه و افشا▪

13۷9مصوب ۲با استاندارد حسابداری 139۷مصوب ۲تفاوت های استاندارد حسابداری ▪
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مقدمه

7

تاریخ اجرا

ز که  دوره  ماالی  ننهاا اکليه  صورت های  مالي  مورد الزامات  این  استاندارد در

.و بعد از نن  شروع  می شود، الزم االجراست 1398فروردین 1تاریخ 

2استاندارد حسابداری 
صورت جریان وجوه نقد

(1379مصوب )

2استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

(1397مصوب )
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هدف استاندارد 
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شخص نقد و معادل های نقدتغييرات تاریخي تدوین الزاماتی برای ارائه اطالعات درباره ▪
است که در نن، جریانهای نقدی هار دوره باه صاورت صورت جریانهای نقدی از طریق 

:زیر طبقه بندی می شوند
فعاليت های عملياتي✓
فعاليت های سرمایه گذاری✓
فعاليت های تأمين مالي ✓

صورتهای توسط استفاده کنندگاناتخاذ تصميمات اقتصادیفراهم نوردن مبنایی برای ▪
:مالی از طریق

ز ، زمان بنادی و اطمیناان اایجاد نقد و معادل های نقددارزیابی توانایی شخص در ✓
ایجاد نن؛ 

.مزبوراستفاده از جریانهای نقدی ارزیابی نیازهای شخص به ✓
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دامنه کاربرد استاندارد 
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ا باه کناد و نن رتهيهشخص باید صورت جریانهای نقدی را طبق الزامات این اساتاندارد ▪

، برای هار دوره ای کاه صاورتهای ماالی تهیاه بخش جدانشدني صورتهای ماليعنوان 

.نمایدارائه می شود،

تمام واحدهای تجاری ملزم به ارائه▪

.صورت جریانهای نقدی هستند

صفحه
۲-1
۴-3
۵
۶
۷
8
9

30-10

گزارش مدیریت                                                     

گزارش حسابرس مستقل
صورت وضعیت مالی                                                        
صورت سود و زیان                                                          

صورت سود و زیان جامع                                                
صورت تغییرات در حقوق مالكانه

صورت جریانهای نقدی
ی یادداشتهای توضیحی صورتهای مال
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منافع اطالعات جریانهای نقدی
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: این اطالعات، در موارد زیر به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کنند

اناایی و تو( شامل نقدینگی و تاوان ررداخات بادهیها)ارزیابی تغییرات در خالص دارایی های شخص، ساختار مالی شخص ▪

شخص در تأثیرگذاری بر مبالغ و زمانبندی جریانهای نقدی به منظور سازگاری با تغییر شرایط و فرصتها

ارزیابی توانایی شخص در ایجاد نقد و معادلهای نقد▪

ایجاد مدلهای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای نقدی نتی اشخاص مختلف▪

تلاف بهبود قابلیت مقایسه گزارشگری نتایج عملیاات اشاخاص مختلاف، از طریاق حاذر نثاار بكاارگیری رویاه های مخ▪

حسابداری در معامالت و رویدادهای یكسان

تی استفاده از اطالعات تاریخی جریانهای نقدی به عنوان نشانه ای از مبلغ، زمانبندی و اطمینان از جریانهای نقدی ن▪

یاابی استفاده از اطالعات تاریخی جریانهای نقدی جهت بررسی صحت ارزیابی های گذشته از جریانهای نقادی نتای و ارز▪

ارتباط بین سودنوری و خالص جریانهای نقدی و تأثیر تغییر قیمت ها
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مطابقت  با استانداردهای  بين المللی  گزارشگری مالی 
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7مفاد اسدتاندارد بين المللدي  حسدابداریبا اجرای  الزامات  این  اساتاندارد، 

به استثنای ماوارد زیار نیاز رعایات  ( 2017ویرایش )صورت  جریانهای نقدی 

.می شود
۲استاندارد  IAS 7

سرمایه گذاری عملیاتی یا سرمایه گذاری سود سهام دریافتی
تامین مالی عملیاتی یا تامین مالی سود سهام ررداختی
تامین مالی عملیاتی یا تامین مالی هزینه مالی ررداختی

سرمایه گذاری عملیاتی یا سرمایه گذاری درنمد مالی دریافتی
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نقد
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:نقد شامل موارد زیر می باشد▪

نقد در دسترس✓

نقد نگهداری شده در سپرده های دیداری✓

.، رهنمودی در مورد تعریف سپرده های دیداری ارایه نمی شود۲در استاندارد حسابداری ▪

ی کاه این سپرده ها معموالً به عنوان سپرده در موسسات مالی رذیرفته می شوند، به طاور▪

افت ساعت یا یک روز کاری به صورت عندالمطالبه و بدون جریمه، قابل دری۲۴ظرر مدت 

. و در دسترس هستند، مثالً حساب جاری بانک
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رعت معادل نقد عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت با نقدشوندگی باال کاه باه سا▪

. قابل تبدیل به مقدار معینی نقد می باشد و ریسک تغییر ارزش نن کم است

ا ، و نه با هادر سارمایه گذاری یاایفای تعهدات نقدی کوتاه مدتمعادلهای نقد با هدر ▪

. سایر اهدار، نگهداری می شود

:به عنوان معادل نقد شناخته  شود، بایدسرمایه گذاریبرای اینكه▪

باشد؛ ومبلغ معيني نقد به به سرعت قابل تبدیل ✓

. نن کم باشدریسك تغيير ارزش ✓

کاه بنابراین، سرمایه گذاری معموالً فقط زمانی واجد شرایط به عنوان معادلهای نقاد اسات▪

. مثالً حداکثر سه ماه از تاریخ تحصيلسررسید نن کوتاه باشد، 
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قد معادل نقد نیست، مگر نن که ماهیت نن، معادل نسرمایه گذاری در ابزارهای مالكانه ▪

. باشد

خش جدایی به طور عندالمطالبه قابل بازررداخت باشند و باضافه برداشت های بانكي اگر ▪

از نقد و نارذیری از مدیریت نقدی شخص را تشكیل بدهند، در این صورت، به عنوان جزیی

.معادل های نقد در صورت وضعیت مالی منظور می شوند
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1مثال 

باشد، نیا سپرده ای که سررسید نن 1398اسفند ۲9اگر رایان سال مالی یک شرکت، : پرسش

است، معادل نقد محسوب می شود؟1399اردیبهشت 31

.ه می شوددوره این سپرده کمتر از سه ماه است و بنابراین، معادل نقد در نظر گرفت. بله: پاسخ

2مثال 

باشد، نیا سپرده ای که سررسید نن 1398اسفند ۲9اگر رایان سال مالی یک شرکت، : پرسش

است، معادل نقد محسوب می شود؟1399تیر31

.دوره این سپرده بیشتر از سه ماه است. خیر: پاسخ
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3مثال 

نغاز  1398رایان سال باشد، نیا سپرده ای که اول نبان 1398اسفند ۲9با فرض اینكه : پرسش

سررسید می شود، معادل نقد به حساب می نید؟1399فروردین 31و در 

ری اسات، علیرغم این که سررسید این سپرده ثابت، یک ماه از رایان دوره گزارشاگ. خیر: پاسخ

باه »ن، بیشاتر از ساه مااه اسات، و بناابرای(  یعنی از تاریخ شروع تا سررسید)دوره این سپرده 

. محسوب نمی شود« سرعت قابل تبدیل
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۴مثال 

سااله  باا ۵رایاان ساال باشاد، نیاا اوراق مشاارکت 1398اسافند ۲9با فرض اینكه : پرسش

، معادل نقد محسوب می شاود؟ باا ایان فارض کاه در اول بهمان 1399فروردین 31سررسید 

.در بازار ثانویه تحصیل شده است1398

باه »راین، ، دوره سررسید، دوره ای بیشتر از سه مااه نیسات و بناابتحصیلدر تاریخ . بله: پاسخ

.در نظر گرفته می شود« سرعت قابل تبدیل
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جریانهای نقدی
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.استجریانهای ورودی و خروجي نقد و معادلهای نقد جریانهای نقدی عبارت از ▪

ن اقاالم زیرا ایشامل نمي شود جریانهای نقدی، انتقاالت بین اقالم نقد یا معادلهای نقد را ▪

اشاند، به جای اینكه بخشی از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تاأمین ماالی شاخص ب

در واقاع، مادیریت نقاد، شاامل . محسوب می شاوندمدیریت نقد واحد تجاری بخشی از 

.می شودسرمایه گذاری نقد مازاد در معادلهای نقد 
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انواع فعاليت ها
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فعالیتهای اصلی ایجاد کننده درنمد عملیاتی–فعاليتهای عملياتي ▪

تحصاایل و واگااذاری دارایاای هااای بلندماادت و سااایر –فعاليتهددای سددرمایه گددذاری ▪

.سرمایه گذاری هایی که در معادلهای نقد منظور نمی شوند

ب حقاوق فعالیتهایی که حاصل ننها تغییارات درانادازه و ترکیا–فعاليتهای تامين مالي ▪

.مالكانه و استقراض های شخص است
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فعاليت های عملياتی 

21

و ساایر شاخصفعاليتهای اصلي مولد درآمد عملياتي فعالیت های عملیاتی عبارت است از ▪

.فعالیت هایی که جزء فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی نباشند

ه در بنابراین، جریانهای نقدی یاد شده، معموالً ناشی از معامالت و سایر رویادادهایی اسات کا▪

. محاسبه سود یا زیان دوره منظور می شود

بارای خرید و فروش اوراق بهدادار در شرکت های سرمایه گذاری، جریانهای نقدی حاصل از ▪

.ی می شودمقاصد تجاری یا معامالتی تحصیل شده اند، به عنوان فعالیتهای عملیاتی طبقه بند

ی توسط مؤسسات ماالی معماوالً باه عناوان فعالیتهاای عملیااتی طبقه بنادوام های اعطایي ▪

بااط می شود، زیرا این اقالم با فعالیتهای اصلی مولد درنمد عملیااتی نن مؤسساه ماالی، در ارت

. هستند
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موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

( ادامه)فعاليت های عملياتی 

22

:مثال های متداول

دریافت های نقدی حاصل از فروش کاال و ارائه خدمات؛✓

دریافت های نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درنمدهای عملیاتی؛✓

ررداخت های نقدی به عرضه کنندگان کاال و خدمات؛✓

ررداخت های نقدی به کارکنان و از جانب ننها؛✓

ر دریافت ها و ررداختهای نقدی شرکت بیمه بابت حق بیماه ها، خساارتها، مساتمری ها و ساای✓

مزایای بیمه ای؛

، باه غیار از ماواردی کاه ررداخت های نقدی یا استرداد های نقدی مربوط به مالیات بر درنماد✓

ی کرد؛ وبتوان به طور مشخص ننها را به عنوان فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه گذاری شناسای

.تیدریافتها و ررداختهای نقدی مربوط به قراردادهای منعقد شده با مقاصد تجاری یا معامال✓



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

فعاليت های سرمایه گذاری 

23

تحصديل یدا واگدذاری دارایي هدای بلندمددت و سدایر فعالیت های سارمایه گذاری، ▪

.به جز معادل های نقد استسرمایه گذاری ها

می شاود واجاد شناسایي دارایي در صورت وضعيت مدالي تنها، مخارجی که منجر باه ▪

.شرایط طبقه بندی به عنوان فعالیتهای سرمایه گذاری است



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

( ادامه)فعاليت های سرمایه گذاری 

24

:مثال های متداول

. تررداختهای نقدی برای تحصیل داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سایر داراییهای بلندمد✓

دت؛دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سایر داراییهای بلندم✓

و ابزارهای مالكانه یا ابزارهاای بادهی ساایر اشاخاص( فروش)نقدی برای تحصیل ( دریافت های)ررداختهای ✓

بجز ررداختهای مربوط باه تحصایل ابزارهاایی کاه معادلهاای نقاد محساوب )منافع در مشارکت های خاص 

؛(می شوند یا سایر ابزار هایی که با مقاصد تجاری یا معامالتی نگهداری می شوند

؛(بجز تسهیالت اعطایی توسط مؤسسات مالی)تسهیالت اعطایی به دیگران ✓

؛ و(بجز تسهیالت اعطایی مؤسسات مالی)وصول تسهیالت اعطایی به دیگران ✓

نقدی مرتبط باا قراردادهاای نتای بورسای و غیار بورسای، قراردادهاای اختیاار و ( دریافت های)ررداختهای ✓

د یاا قراردادهای سواپ به استثنای مواقعی که این قراردادها با مقاصد تجاری یا معامالتی نگهاداری می شاون

.ررداختهایی که به عنوان فعالیتهای تأمین مالی طبقه بندی می شوند



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

فعاليت های تامين مالی 

25

قوق مالكانه تغيير مبلغ و ترکيب حفعالیتهای تامین مالی، فعالیت هایی است که موجب ▪

.می شودو استقراض های شخص 

:مثال های متداول

دریافتهای نقدی حاصل از انتشار سهام یا سایر ابزارهای مالكانه؛✓

ررداختهای نقدی به مالكان برای تحصیل یا بازخرید سهام شخص؛✓

های دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی، تسهیالت، اسناد تجااری و ساایر استقراضا✓

کوتاه مدت یا بلندمدت؛

ررداختهای نقدی برای تسویه مبالغ استقراض شده؛ و✓

.ررداختهای نقدی توسط اجاره کننده بابت تسویه بدهی مربوط به اجاره تأمین مالی✓



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

ارایه جریانهای نقدی عملياتی، سرمایه گذاری و تامين مالی

26



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

ارایه صورت های مالی

27

صورت جریانهای نقدی بایاد جریانهاای▪

: نندنقدی را به صورت زیر طبقه بندی ک

فعاليتهای عملياتي✓

فهاليتهای سرمایه گذاری✓

فعاليتهای تأمين مالي✓

1398روش غير مستقيم صورت جریانهای نقدی
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي

33۵0سود قبل از مالیات      
:  تعدیل بابت

۴۵0استهالک                                                                                
۴0ارز                                                                          زیان تسعیر

(۵00)گذاری                                                                   درنمد سرمایه
۴00هزینه بهره                                                                               

3۷۴0
(۵00)افزایش حساب های دریافتنی تجاری و سایر                               

10۵0کاهش موجودی ها                                                              
(    1۷۴0)کاهش حساب های ررداختنی تجاری                                            

۲۵۵0نقد ایجاد شده ازعملیات                                                       
(900)مالیات بر درنمد ررداختی                                                      

1۶۵0خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی           
گذاریاز فعاليتهای سرمایهجریانهای نقدی حاصل

(۵۵0)(   یادداشت الف)خالص نقد تحصیل شدهxتحصیل واحدفرعی 
(3۵0)(                    یادداشت ب)نالت و تجهیزاتخرید امالک، ماشین

۲0عواید حاصل از فروش تجهیزات                                            
۲00بهره دریافتی                                                                    
۲00سودتقسیمی دریافتی                                                         

(۴80)خالص نقد استفاده شده در فعالیتهای سرمایه گذاری  
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالي

۲۵0ای                             عواید حاصل از انتشار سهام سرمایه
۲۵0عواید حاصل از استقراض بلندمدت                                    

(90)ررداخت بدهی های اجاره تامین مالی                               
(1۲00)سود تقسیمی ررداختی                                                       

(۲۷0)بهره ررداختی                                                                         
(10۶0)نقدخالص استفاده شده در فعالیت های تامین مالی  

110افزایش خالص درنقد و معادل های نقد
1۲0(یادداشت پ)نقد و معادل های نقد در آغاز دوره 

۲30(یادداشت ت)نقد و معادل های نقد در پایان دوره 



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)ارایه صورت های مالی 

28

باشد؟نیا یک معامله منفرد می تواند شامل جریانهای نقدی با طبقه بندی متفاوت: سوال▪

شامل زمانی که بازررداخت نقدی تسهیالتدر یك مؤسسه مالي بله، برای مثال، : جواب▪

ت اصل و سود تسهیالت است، ساود ررداختای بابات تساهیالت معماوالً باه عناوان فعالیا

.عملیاتی و بازررداخت اصل به عنوان فعالیت تأمین مالی طبقه بندی می شود



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعاليت های عملياتی

29

:ش شودجریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی باید با استفاده از یكی از روش های زیر گزار

 های در این روش، طبقات اصلی ناخالص دریافت های نقدی و ناخالص ررداخت: روش مستقيم▪

.نقدی افشا می شوند

:در این روش، سود یا زیان دوره بابت موارد زیر تعدیل می شود: روش غيرمستقيم▪

؛ ماهيت غير نقدینثار معامالت دارای ✓

ذشته یا مرتبط با دریافت ها و ررداخت های نقدی عملیاتی گاقالم انتقالي یا تعهدی نثار ✓

نینده؛

ا فعاليت های سدرمایه گدذاری یدنثار اقالم درنمد یا هزینه مرتبط با جریانهای نقادی ✓

.تامين مالي



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

روش مستقيم 

30

(ميليون ریال) فعاليتهای عملياتيجریانهای نقدی حاصل از

30150 نقد دریافتی از مشتریان 

(27600) نقد ررداختی به عرضه کنندگان و کارکنان 

2550 نقد حاصل از عملیات 

(900) مالیات بر درنمد ررداختی 

1650 خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

مالحظات عملی–روش مستقيم

31

نقدبرمبتنیحسابداریسیستمازمستقیماًمی تواندنقدیجریانهایمستقیمروش▪
.ندمی کثبترامبادلههردردریافتییاررداختیمبالغکهشودگرفتهجداگانه ای

oنیزقدینجریانهایتحلیلبرای«ماتریس»یکازبهره گیریباتواندمینتیجهاین
نوعاساسبرعملیاتی،فعالیت هایازحاصلنقدیجریانهرنن،درکهنیددستبه

.شودمیتحلیلررداختیادریافت



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

ماتریس تحلیل: مالحظات عملی–روش مستقيم

32

پرداخت 
ماليات

هزینه های 
عمومي

حقوق و 
دستمزد

پرداختها به 
عرضه کنندگان

دریافتيها از 
فروشهای نقدی

دریافتيها از 
بدهكاران

مبلغ
ميليون)

(ریال

۲0.000 مانده افتتاحی
فعاليتهای عملياتي

(۴0.000) (۴0.000) ررداختها برای مواد
(10.000) (10.000) های اجارههزینه

80.000 80.000 دریافت از مشتریان
(۲۵.000) (۲۵.000) حقوق و دستمزد

(۶.۵00) (۶.۵00) های مسافرتهزینه
(۲0.000) (۲0.000) الزحمه هیات مدیرهحق

(۷.000) (۷.000) . . . نب و برق و 
۵.000 ۵.000 های ارتباطاتهزینه

3۵.000 3۵.000 دریافت از فروشهای نقدی
(3.000) (3.000) های لوازم التحریرهزینه

(1۵.000) (1۵.000) ررداخت مالیات
(1۵.000) (۲1.۵00) (۴۵.000) (۴0.000) 3۵.000 80.000 (۶.۵00) خالص تغيير نقدی

13.500 دورهمانده پایان



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)ماتریس تحلیل : مالحظات عملی–روش مستقيم
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پرداخت 
ماليات

هزینه های 
عمومي

حقوق و 
دستمزد

پرداختها به 
عرضه کنندگان

دریافتيها از 
فروشهای نقدی

دریافتيها از 
بدهكاران

مبلغ
ميليون )

(ریال

۲0.000 مانده افتتاحی
فعاليتهای عملياتي

(۴0.000) (۴0.000) ررداختها برای مواد
(10.000) (10.000) های اجارههزینه

80.000 80.000 دریافت از مشتریان
(۲۵.000) (۲۵.000) حقوق و دستمزد

(۶.۵00) (۶.۵00) های مسافرتهزینه
(۲0.000) (۲0.000) الزحمه هیات مدیرهحق

(۷.000) (۷.000) . . . نب و برق و 
۵.000 ۵.000 های ارتباطاتهزینه

3۵.000 3۵.000 دریافت از فروشهای نقدی
(3.000) (3.000) های لوازم التحریرهزینه

(1۵.000) (1۵.000) ررداخت مالیات
(1۵.000) (۲1.۵00) (۴۵.000) (۴0.000) 3۵.000 80.000 (۶.۵00) خالص تغيير نقدی

13.500 دورهمانده پایان

در این حالت، تغییرات نقدی از نغاز تا رایان دوره، 
میلیون ریال است۶۵00بالغ بر 



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)ماتریس تحلیل : مالحظات عملی–روش مستقيم
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پرداخت 
ماليات

هزینه های 
عمومي

حقوق و 
دستمزد

پرداختها به 
عرضه کنندگان

دریافتيها از 
فروشهای نقدی

دریافتيها از 
بدهكاران

مبلغ
ميليون)

(ریال

۲0.000 مانده افتتاحی
فعاليتهای عملياتي

(۴0.000) (۴0.000) ررداختها برای مواد
(10.000) (10.000) های اجارههزینه

80.000 80.000 دریافت از مشتریان
(۲۵.000) (۲۵.000) حقوق و دستمزد

(۶.۵00) (۶.۵00) های مسافرتهزینه
(۲0.000) (۲0.000) الزحمه هیات مدیرهحق

(۷.000) (۷.000) . . . نب و برق و 
۵.000 ۵.000 های ارتباطاتهزینه

3۵.000 3۵.000 دریافت از فروشهای نقدی
(3.000) (3.000) های لوازم التحریرهزینه

(1۵.000) (1۵.000) ررداخت مالیات
(1۵.000) (۲1.۵00) (۴۵.000) (۴0.000) 3۵.000 80.000 (۶.۵00) خالص تغيير نقدی

13.500 مانده پایان دوره

۶۵00تغییرات نقدی به مبلغ 
میلیون ریال، بر اساس نوع 
.جریان نقدی تحلیل می شود



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)ماتریس تحلیل : مالحظات عملی–روش مستقيم
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پرداخت 
ماليات

هزینه های 
عمومي

حقوق و 
دستمزد

پرداختها به 
عرضه کنندگان

دریافتيها از 
فروشهای نقدی

دریافتيها از 
بدهكاران

مبلغ
ميليون)

(ریال

۲0.000 مانده افتتاحی
فعاليتهای عملياتي

(۴0.000) (۴0.000) ررداختها برای مواد
(10.000) (10.000) های اجارههزینه

80.000 80.000 دریافت از مشتریان
(۲۵.000) (۲۵.000) حقوق و دستمزد

(۶.۵00) (۶.۵00) های مسافرتهزینه
(۲0.000) (۲0.000) الزحمه هیات مدیرهحق

(۷.000) (۷.000) . . . نب و برق و 
۵.000 ۵.000 های ارتباطاتهزینه

3۵.000 3۵.000 دریافت از فروشهای نقدی
(3.000) (3.000) های لوازم التحریرهزینه

(1۵.000) (1۵.000) ررداخت مالیات
(1۵.000) (۲1.۵00) (۴۵.000) (۴0.000) 3۵.000 80.000 (۶.۵00) خالص تغيير نقدی

13.500 مانده پایان دوره

:نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شامل موارد زیر است
11۵.000نقد دریافتی از مشتریان                                   

(10۶.۵00)نقد ررداختی به عرضه کنندگان و کارکنان           

(1۵.000)ررداختهای مالیات                                        



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

روش مستقيم

36

اسفند29مالي منتهي به سال

139۷ 1398

(میلیون ریال) (میلیون ریال)

حاصل از فعاليت های عملياتيجریانهای نقدی

1۲0000 11۵000 نقد دریافتی از مشتریان

(103۲00) (10۶۵00) به عرضه کنندگان و کارکناننقد ررداختی

1۶800 8۵00 از عملیاتحاصلنقد

(1۲000) (1۵000) مالیات ررداختی

۴800 ۶۵00 عملیاتیخالص نقد حاصل از فعالیت های



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

روش غير مستقيم
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(ميليون ریال)

جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي                                                                     
3350 سود قبل از ماليات

:تعدیالت بابت
۴50 استهالک 
۴0 زیان ارزی

(500) گذاریدرآمد سرمایه
۴00 هزینه بهره

37۴0
(500) هاافزایش حسابهای دریافتني تجاری و سایردریافتني

1050 کاهش موجودیها
(17۴0) کاهش حسابهای پرداختني تجاری

2550 نقد حاصل از عمليات
(900) ماليات بردرآمد پرداختي

1650 خالص نقد حاصل از فعاليتهای عملياتي

موجب در حالی که به. در استاندارد قبل، وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی از طریق تعدیل سود عملیاتی به دست می امد▪
.استاندارد جدید، سود خالص یا سود قبل از مالیات، مبنای تعدیل قرار می گیرد

قه بندی جریانهای نقدی حاصل از مالیات بر درمد باید جداگانه افشا و به عنوان جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی طب▪
.شود



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

مالحظات عملی–روش غير مستقيم 

38

ایفعالیت هازنظر،مورددورهعملیاتیسودکهاستاصلاینبرمبتنیغیرمستقیم،روش▪
:کهمی شودتشكیلعملیاتی

شدندتسویهنقدصورتبه–

حساب هایدریافتنی،حساب هاینظیراقالمینشده اند،تسویهنقدصورتبههنوز–
غیرهومعوقه هاررداختنی،

:مانندهستند،غیرنقدیمعامالت–

oاستهالک

oدارایی هاارزشکاهشذخایرودارایی هاحذر

oغیرهوتجهیزاتونالتماشینامالک،فروشازحاصلزیانیاسود

نقدورتصبههنوزکهمعامالتیهمچنین،وغیرنقدیمعامالتبابتعملیاتیسوداگربنابراین،▪
. نیدمیدستبهعملیاتیفعالیت هایازحاصلنقدیجریانهایشود،تعدیلنشده اند،تسویه



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)مالحظات عملی –روش غير مستقيم 
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غير نقدی صورتهنوز به
نشدهنقد تسویه

شده نقدیتسویه  مبلغ
(ریالميليون)

20.000 80.000 100.000 درآمد عملياتي
(15.000) (۴5.000) (60.000) شده درآمدهای عملياتيبهای تمام

۴0.000 سود ناخالص
(1.000) (6.000) (7.000) های فروش و توزیعهزینه
(6.000) (10.000) (16.000) های اداریهزینه

3.000 5.000 8.000 سودهای عملياتيسایر
3.000 (2.000) 2۴.000 25.000 سود عملياتي

، میلیون ریال از سود عملیاتی۲۴.000

.به طور نقد دریافت شده است



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)مالحظات عملی –روش غير مستقيم 
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غير نقدی صورتهنوز به
نشدهنقد تسویه

شده نقدیتسویه  مبلغ
(یورو)

20.000 80.000 100.000 درآمد عملياتي
(15.000) (۴5.000) (60.000) شده درآمد عملياتيبهای تمام

۴0.000 سود ناخالص
(1.000) (6.000) (7.000) های فروش و توزیعهزینه
(6.000) (10.000) (16.000) های اداریهزینه

3.000 5.000 8.000 سایر سودهای عملياتي 
3.000 (2.000) 2۴.000 25.000 سود عملياتي

:نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به صورت زیر ارائه می شود

۲۵.000سود عملیاتی                        

(3.000)تعدیل بابت مبادالت غیرنقدی    

۲.000تغییرات در سرمایه در گردش      



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

مقایسه دو روش

41

جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي                                                                     
3.350 سود قبل از ماليات

:تعدیالت بابت
۴50 استهالک 
۴0 زیان ارزی

(500) گذاریدرآمد سرمایه
۴00 هزینه بهره

3.7۴0
(500) هاافزایش حسابهای دریافتني تجاری و سایردریافتني

1.050 کاهش موجودیها
(1.7۴0) کاهش حسابهای پرداختني تجاری

2.550 نقد حاصل از عمليات
(900) ماليات بردرآمد پرداختي

1650 خالص نقد حاصل از فعاليتهای عملياتي

فعاليتهای عملياتيجریانهای نقدی حاصل از

30150 نقد دریافتي از مشتریان 

(27600) نقد پرداختي به عرضه کنندگان و کارکنان 

2550 نقد حاصل از عمليات 

(900) ماليات بردرآمد پرداختي 

1650 خالص نقد حاصل از فعاليتهای عملياتي 

روش غير مستقيم  روش مستقيم 



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

گزارشگری جریانهای نقدی حاصل ازفعاليتهای سرمایه گذاری و تامين مالی
گزارشگری جریانهای نقدی بر مبنای خالص-
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رمایهسفعالیتهایازحاصلناخالصنقدیررداختهایودریافتهااصلیطبقاتبایدشخص•

مبنایربکهنقدیجریانهایاستثنایبهکند،گزارشجداگانهطوربهرامالیتامینوگذاری

:می شوندگزارشخالص

نقدی،جریانهایاینکهشرایطیدرمشتریانطررازنقدیررداختهایودریافتها–

.کندمنعكسراشخص،فعالیتهاینهومشتری،فعالیتهای

وبزرگشانمبالغسریع،ننهاگردشکهاقالمیبراینقدیررداختهایودریافتها–

.باشدکوتاهسررسیدهایشان



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

گزارشگری جریانهای نقدی حاصل ازفعاليتهای سرمایه گذاری و تامين مالی
گزارشگری جریانهای نقدی بر مبنای خالص-
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:مشتریبهمربوطنقدیررداخت هایودریافت هاازمثال هایی▪

بانک؛یکتوسطدیداریسپرده هایبازررداختوقبول✓

وسرمایه گذاری؛شرکتیکتوسطمشتریانشدهنگهداریوجوه✓

.مالكانبهننررداختودارایی هامالكانطررازشدهوصولاجاره های✓

کوتاهسررسیدوسریعگردشبانقدیررداخت هایودریافت هاازمثال هایی▪

اعتباری؛کارت هایمشتریانبامرتبطمبالغاصل✓

وسرمایه گذاری ها؛فروشوخرید✓

.نددارکمتریاماهسهسررسیدکهمواردیمثال،برایکوتاه مدت،استقراض هایسایر✓



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

ارایه و افشا

44



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

ارائه جریانهای نقدی حاصل از
بهره و سود تقسيمی
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جریانهای نقدی حاصال از بهاره و ساود تقسایمی ▪

الیت در صورتی حسب نوع فع( دریافتی و ررداختی)

باه شخص، در فعالیت های عملیاتی ارایه شود، باید

.طور جداگانه افشا شود

ابات دریافتی ب/در یک موسسه مالی، سود ررداختی▪

تسااهیالت و سااود تقساایمی دریااافتی بااه عنااوان

جریانهای نقادی حاصال از فعالیت هاای عملیااتی 

. طبقه بندی می شوند

1398روش غير مستقيم صورت جریانهای نقدی
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي

33۵0سود قبل از مالیات      
:  تعدیل بابت

۴۵0استهالک                                                                                
۴0زیان تسعیر ارز                                                                         

(۵00)گذاری                                                                   درنمد سرمایه
۴00هزینه بهره                                                                               

3۷۴0
(۵00)افزایش حساب های دریافتنی تجاری و سایر                               

10۵0کاهش موجودی ها                                                              
(    1۷۴0)کاهش حساب های ررداختنی تجاری                                            

۲۵۵0نقد ایجاد شده ازعملیات                                                       
(900)مالیات بر درنمد ررداختی                                                      

1۶۵0خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی           
گذاریاز فعاليتهای سرمایهجریانهای نقدی حاصل

(۵۵0)(   یادداشت الف)خالص نقد تحصیل شده xفرعی تحصیل شخص
(3۵0)(                    یادداشت ب)نالت و تجهیزات خرید امالک، ماشین

۲0عواید حاصل از فروش تجهیزات                                            
۲00بهره دریافتی                                                                    
۲00سودتقسیمی دریافتی                                                         

(۴80)خالص نقد استفاده شده در فعالیتهای سرمایه گذاری  
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالي

۲۵0ای                             عواید حاصل از انتشار سهام سرمایه
۲۵0عواید حاصل از استقراض بلندمدت                                    

(۲۷0)بهره ررداختی                                                                       
(90)ررداخت بدهی های اجاره تامین مالی                               

(1۲00)سود تقسیمی ررداختی                                                       
(10۶0)نقدخالص استفاده شده در فعالیت های تامین مالی  

110افزایش خالص درنقد و معادل های نقد
1۲0(یادداشت پ)نقد و معادل های نقد در آغاز دوره 

۲30(یادداشت ت)نقد و معادل های نقد در پایان دوره 



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

ارائه جریانهای نقدی حاصل از
ماليات بردرآمد
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ایاان جریان هااای  نقاادی بایااد بااه عنااوان ▪

ر فعالیت های عملیااتی طبقه بنادی شاوند، مگا

ا اینكه بتوان نن ها را به طور مشخص، مرتبط با

فعالیت هاااای تاااامین ماااالی و سااارمایه گذاری 

.تشخیص داد

د جریانهای نقدی حاصل از مالیات بر درنمد بایا▪

.به طور جداگانه افشا شود

یک چنانچه جریانهای نقدی مالیاتی به بیش از▪

الیاات طبقه فعالیت تخصیص یابد، مبلاغ کال م

. ررداختی افشا می شود

1398روش غير مستقيم صورت جریانهای نقدی
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي

33۵0سود قبل از مالیات      
:  تعدیل بابت

۴۵0استهالک                                                                                
۴0زیان تسعیر ارز                                                                         

(۵00)گذاری                                                                   درنمد سرمایه
۴00هزینه بهره                                                                               

3۷۴0
(۵00)افزایش حساب های دریافتنی تجاری و سایر                               

10۵0کاهش موجودی ها                                                              
(    1۷۴0)کاهش حساب های ررداختنی تجاری                                            

۲۵۵0نقد ایجاد شده ازعملیات                                                       
(900)مالیات بر درنمد ررداختی                                                      

1۶۵0خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی           
گذاریاز فعاليتهای سرمایهجریانهای نقدی حاصل

(۵۵0)(   یادداشت الف)خالص نقد تحصیل شده xفرعی تحصیل شخص
(3۵0)(                    یادداشت ب)نالت و تجهیزات خرید امالک، ماشین

۲0عواید حاصل از فروش تجهیزات                                            
۲00بهره دریافتی                                                                    
۲00سودتقسیمی دریافتی                                                         

(۴80)خالص نقد استفاده شده در فعالیتهای سرمایه گذاری  
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالي

۲۵0ای                             عواید حاصل از انتشار سهام سرمایه
۲۵0عواید حاصل از استقراض بلندمدت                                    

(۲۷0)بهره ررداختی                                                                       
(90)ررداخت بدهی های اجاره تامین مالی                               

(1۲00)سود تقسیمی ررداختی                                                       
(10۶0)نقدخالص استفاده شده در فعالیت های تامین مالی  

110افزایش خالص درنقد و معادل های نقد
1۲0(یادداشت پ)نقد و معادل های نقد در آغاز دوره 

۲30(یادداشت ت)نقد و معادل های نقد در پایان دوره 



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

سرمایه گذاری در اشخاص فرعی،
اشخاص وابسته و مشارکت های خاص

47

هنگام به حسااب گارفتن سارمایه گذاری در یاک ▪

ذار شخص فرعی یا یک شخص وابساته، سارمایه گ

بایااد در صااورت جریانهااای نقاادی خااود، تنهااا 

ای بار)جریانهای نقدی بین خودش و سرمایه رذیر 

را ( مثال، ساود ساهام نقادی یاا رایش ررداختهاا

.گزارش کند

یات جریانهای نقدی حاصل از تغییر در منافع مالك▪

در واحد تجاری فرعی که منجر به از دسات دادن 

ی کنترل نمی شود، باید به عناوان جریانهاای نقاد

. ودحاصل از فعالیتهای تامین مالی طبقه بندی ش

1398روش غير مستقيم صورت جریانهای نقدی
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي

33۵0سود قبل از مالیات      
:  تعدیل بابت

۴۵0استهالک                                                                                
۴0زیان تسعیر ارز                                                                         

(۵00)گذاری                                                                   درنمد سرمایه
۴00هزینه بهره                                                                               

3۷۴0
(۵00)افزایش حساب های دریافتنی تجاری و سایر                               

10۵0کاهش موجودی ها                                                              
(    1۷۴0)کاهش حساب های ررداختنی تجاری                                            

۲۵۵0نقد ایجاد شده ازعملیات                                                       
(900)مالیات بر درنمد ررداختی                                                      

1۶۵0خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی           
گذاریاز فعاليتهای سرمایهجریانهای نقدی حاصل

(۵۵0)(   یادداشت الف)خالص نقد تحصیل شده xفرعی تحصیل شخص
(3۵0)(                    یادداشت ب)نالت و تجهیزات خرید امالک، ماشین

۲0عواید حاصل از فروش تجهیزات                                            
۲00بهره دریافتی                                                                    
۲00سود تقسیمی دریافتی                                                         

(۴80)خالص نقد استفاده شده در فعالیتهای سرمایه گذاری  
جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالي

۲۵0ای                             عواید حاصل از انتشار سهام سرمایه
۲۵0عواید حاصل از استقراض بلندمدت                                    

(۲۷0)بهره ررداختی                                                                       
(90)ررداخت بدهی های اجاره تامین مالی                               

(1۲00)سود تقسیمی ررداختی                                                       
(10۶0)نقدخالص استفاده شده در فعالیت های تامین مالی  

110افزایش خالص درنقد و معادل های نقد
1۲0(یادداشت پ)نقد و معادل های نقد در آغاز دوره 

۲30(یادداشت ت)نقد و معادل های نقد در پایان دوره 



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

تحصيل و واگذاری اشخاص فرعی و سایر واحدهای  کسب وکار

48

واحدهایسایروفرعیاشخاصواگذاریوتحصیلازحاصلنقدیجریانهایکل•
دیطبقه بنوارائهسرمایه گذاریفعالیت هایعنوانبهجداگانهطوربهبایدکسب وکار

.شوند

:کندافشاتجمیعیصورتبهرازیرمواردازیکهربایدشخصمواردی،چنیندر•

دریافتی؛یاررداختیمابه ازایکل–

است؛نقدمعادلهایونقدصورتبهکهمابه ازاازبخشنن–

انن هکنترلکهکسب وکارهاسایریافرعیشخصدرنقدمعادل هایونقدمبلغ–
واست؛شدهواگذاریانمدهبدست

سایریافرعیاشخاصدرنقد،معادلهایونقدازغیربهبدهی ها،ودارایی هامبلغ–
صهخالصورتبهاست،شدهواگذاریانمدهدستبهنن هاکنترلکهکسب وکارهایی

.اصلیطبقاتحسببرو



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

تحصيل و واگذاری اشخاص فرعی 

(ادامه)و سایر واحدهای  کسب وکار 
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ترکيب کسب وکار                                                                                                               
1398

(ریالمیلیون)

۴.0۵0 نقد                                                                           
10.000 ابزارهای مالكانه
1.000 ازای احتمالیمابه
15.050 شدهازای منتقلکل مابه

(1.000) دارایی جبرانی
۲.000 قبل از ترکیب تجاریABCمنصفانه منافع مالكانه درگروهارزش
1۶.0۵0 کل مابه ازا

۲00 های مربوط به تحصیلهزینه
ه و شدتشخيص تحصيلشده دارایيهای قابلمبالغ شناسایي

شدهبدهي تقبل
300 نقد و معادل های نقد

۶9.۷8۴ نالت و تجهیزاتامالک، ماشین
۲.000 عالئم تجاری
389 وابستهگذاری در اشخاصسرمایه
۴۷3 دارایی های مالی نماده برای فروش

1.1۲۲ موجودی ها
۵8۵ حسابهای دریافتنی تجاری و سایرحسابهای دریافتنی

(13.۴۶1) حسابهای ررداختنی تجاری و سایرحسابهای ررداختنی
(۴۴.098) استقراض ها
(1.9۵3) بدهیهای مالیات انتقالی

15.1۴1 تشخيصکل خالص دارایي های قابل
(6.۴51) منافع غير کنترلي

7.360 سرقفلي
16.050 تشخيصکل خالص دارایيهای قابل



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)تحصيل و واگذاری اشخاص فرعی و سایر واحدهای  کسب وکار 
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(چكيده)صورت جریانهای نقدی 
1398

(میلیون ریال) جریانهای نقدی حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری

(39۵0) تحصیل شخص فرعی، خالص نقد تحصیل شده

(9۷۵۵) خرید امالک، ماشین نالت و تجهیزات

۶3۵۴ ......



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

جریانهای نقدی ارزی 
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.ودجریانهای نقدی حاصل از معامالت ارزی، بر حسب رول عملیاتی شخص ثبت می ش▪

.نرخ ارز مورد استفاده، عبارت است از نرخ ارز موجود در تاریخ جریانهای نقدی–

ی و جریانهای نقدی شخص فرعی خارجی، بر اساس نرخ های مبادله بین ارز عملیات–

.ارز خارجی در تاریخ جریانهای نقدی تسعیر می شود

ای نثار تسعیر نقد و معادل نقد رایان دوره، در صورت جریانهای نقدی و جدا از جریانه▪

.نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی افشا می شود



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

معامالت غير نقدی 
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صورتدرنیستند،نقدمعادل هاییانقدازاستفادهمستلزمکهمالیتامینوسرمایه گذاریمعامالت▪
.نمی شوندارایهنقدیجریانهای

تمامکهنحویبهشوند،افشامالیصورت هایدردیگریجایدربایدمعامالتایناما–
.شودارائهمالیتامینوسرمایه گذاریفعالیت هایایندربارهمربوطاطالعات

:ازعبارتندغیرنقدیمعامالتازمثالهایی▪

مالی؛تأمیناجاره طریقازیامستقیمبدهی هایقبالدردارایی هاتحصیل✓

وسهام؛صدورقبالدرشخصیکتحصیل✓

.مالكانهحقوقبهبدهیتبدیل✓

معامالت غیر نقدی 

درهکتحصیل،برایمابه ازاعنوانبهسهامانتشارازاستعبارتشخص،اصلینقدیغیرمعامله
.شددادهتوضیح39یادداشت



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

افشاهای اجزای نقد و معادل نقد
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.نقد و معادلهای نقد را افشا کنداجزای تشكيل دهنده شخص باید ▪

ه در این مبالغ در صورت جریانهای نقدی و اقاالم مشاابه گازارش شادصورت تطبيق شخص باید ▪

. صورت وضعیت مالی را ارائه نماید

و مقاررات بانكاداری و باه منظاور رعایات اساتاندارد تنوع رویه های مددیریت نقدد با توجه به ▪

رویه خود در خصوص تعيين اجزای نقد و معادلهایارائه صورتهای مالی، شاخص 1حسابداری 

.  را افشا می کندنقد 

ه بنادی تعیین اجزای نقد و معادلهای نقاد، بارای مثاال، تغییار در طبقهرگونه تغيير در رویه اثر ▪

، طباق ابزارهای مالی که قبالً به عنوان بخشی از ررتفوی سرمایه گذاری شخص محسوب شده اسات

رویه های حسابداری، تغییر در برنوردهای حسابداری و اشاتباهات گازارش 3۴استاندارد حسابداری 

. می شود



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)افشاهای اجزای نقد و معادل نقد 
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1397 1398

(ریالمیلیون) (میلیون ریال)

13۴۶۲ 1۷1۲۴ نقد در بانک و در دست                       

10.000 - سپرده های بانكی کوتاه مدت

۲3۴۶۲ 1۷1۲۴ (به استثنای اضافه برداشت های بانكی)نقد و معادل های نقد 

- (۲13۵) (13یادداشت)اضافه برداشت های بانكی 

۲3۴۶۲ 1۴989 نقد و معادل های نقد



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

افشاهای تغيير در بدهيهای حاصل از فعاليتهای تأمين مالی
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:شخص باید تغییرات زیر در بدهیهای حاصل از فعالیتهای تأمین مالی را افشا کند▪

تغییرات حاصل از جریانهای نقدی تأمین مالی؛. الف

هاای تغییرات حاصل از بدست نوردن یا از دست دادن کنترل واحدهای تجاری فرعی یا ساایر فعالیت.  ب

تجاری؛ 

تأثیر تغییر در نرخهای مبادله ارز؛.پ

تغییر در ارزش منصفانه؛ و .  ت

.سایر تغییرات.  ث

باین ماناده های ابتادا و رایاان دوره در صاورتتهيه صورت تطبيدق یک روش برای افشای موارد فوق، ▪

عات کاافی این صورت تطبیق باید اطال. وضعیت مالی برای بدهیهای حاصل از فعالیتهای تأمین مالی است

ورت را ارائه نماید تا استفاده کنندگان صورتهای مالی بتوانناد اقاالم منادرر در صاورت تطبیاق را باه صا

.وضعیت مالی و صورت جریانهای نقدی ارتباط دهند



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

محدودیت های نقد و معادل نقد –سایر افشاها 
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رای نقد و معادلهای نقد نگهداری شده توساط شاخص کاه بامانده های بااهميت شخص باید مبلغ ▪

. و همچنین دلیل نن را افشا کنددر دسترس نمي باشد استفاده گروه

ود نقد نگهداری شده توسط شخص فرعی در کشور خارجی که کنترل های ارزی در ننجا وجا: مثال▪

. دارد

:همچنین، افشای اطالعات زیر، همراه با توضیح مدیریت، توصیه می شود▪

مبلغ تسهیالت مالی استفاده نشده؛✓

دی مجموع مبالغ جریانهای نقدی مربوط به افزایش در ظرفیت عملیاتی جدا از جریانهاای نقا✓

الزم برای حفظ ظرفیت عملیاتی؛ و

وط باه هار مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی مرب✓

.یک از قسمتهای قابل گزارش



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

(ادامه)سایر موارد افشا 
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حفظ ای و جریانهای نقدی الزم بارافزایش در ظرفيت عملياتي افشای جداگانه جریانهای نقدی مربوط به ▪

ظ ظرفیات ، به استفاده کنندگان کمک می کند تا کفایت سرمایه گذاری شاخص بارای حفاظرفيت عملياتي

. عملیاتی را تعیین کنند

دی شخصابه ، به استفاده کنندگان کمک می کند تا روابط بین جریانهای نقجریانهای نقدی قسمتهاافشای ▪

عنوان یک مجموعه واحد، و اجازای تشاكیل دهنده نن و میازان دسترسای باه جریانهاای نقادی قسامتها و 

.نوسان رذیری نن را بهتر درک کنند



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

۱۳۹۷مصوب ۲تفاوت های استاندارد حسابداری 
۱۳۷۹مصوب ۲با استاندارد حسابداری 

58



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

جریانهای نقدی مرتبط با بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامين مالی
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سود سهام 
پرداختي

هزینه مالي 
پرداختي

سود سهام 
دریافتي

درآمد مالي 
دریافتي

قبلاای، سرفصاالی بااا ۲در اسااتاندارد ▪

زده عنوان جریانهای نقدی مرتبط با باا

ت سرمایه گذاری ها و سود ررداختی باب

۴تامین مالی وجود داشات، کاه ایان 

ل این سرفص. جریان را در بر می گرفت

در اسااتاندارد جدیااد حااذر گردیااده 

.است



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 
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ا در استاندارد جدید، صورت تطبیق ب
سود قبل از کسر مالیات و یا سود 

.خالص نغاز می شود در استاندارد قبلی، صورت تطبیق
.با سود عملیاتی نغاز می شد

نحوه تهيه صورت تطبيق



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

جریانهای نقدی مرتبط با بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامين مالی
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سود سهام 
ررداختی

هزینه 
مالی 

ررداختی

درنمد 
مالی 
دریافتی

سود سهام 
دریافتی

(  در صورت مربوط بودن به عملیات شرکت)فعاليت عملياتي •
فعاليت سرمایه گذاری•

(در صورت مربوط بودن به عملیات شرکت)فعاليت عملياتي •
فعاليت سرمایه گذاری•

(در صورت مربوط بودن به عملیات شرکت)فعاليت عملياتي •
فعاليت تامين مالي•

(در صورت مربوط بودن به عملیات شرکت)فعاليت عملياتي •
فعاليت تامين مالي•

این چهار جریان در صورت جریانهاای ▪

نقاادی جدیااد باادین صااورت زیاار 

:طبقه بندی می شوند



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

جریانهای نقدی مرتبط با ماليات
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ه منفرد که در صورت امكانپذیر بودن تشخیص ارتباط جریانهای نقدی مالیاتی با یک معامل
امین مالی منجر به جریانهای نقدی طبقه بندی شده به عنوان فعالیت های سرمایه گذاری یا ت

می شود، می توان جریانهای نقدی مرتبط با مالیات بر درنمد را به عنوان فعالیت های
موضوع، ولیكن به دلیل مشكل بودن این. سرمایه گذاری یا تامین مالی طبقه بندی کرد

. شودمعموال به عنوان جریانهای نقدی حاصل از فعاليت عملياتي طبقه بندی مي

 های نقدی در صورت جریانبه طور جداگانهطبق این استاندارد، جریانهای نقدی مرتبط با مالیات بر درنمد باید 
.منعكس شود



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

صورت تطبيق با سود عملياتی

63

ورت واحدهای تجاری که از رویكرد مستقيم استفاده مي کنند، هيچ الزامي به ارائه ص
.تطبيق سود و زیان دوره با دریافت ها و پرداخت های نقدی عملياتي ندارند

توجه

، در صورت کاربرد روش مستقیم 13۷9مصوب ۲الف استاندارد حسابداری ۲۵این در حالیست که طبق بند 
ید از طریق صورت تطبیق خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی با سود یا زیان عملیاتی با

.یادداشت های توضیحی ارائه شود



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

صورت تطبيق با سود عملياتی
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ورت در صورت استفاده از روش غير مستقيم، صورت تطبيق را مي توان در متن ص
.  جریانهای نقدی و یا در یادداشت های توضيحي ارائه کرد

، در صورت کاربرد روش غیر مستقیم، خالص جریان های نقدی ناشی13۷9مصوب ۲ب استاندارد ۲۵طبق بند 
عملیاتی از فعالیت های عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد نمایش می یابد و صورت تطبیق نن با سود یا زیان

.باید از طریق یادداشت های توضیحی ارائه شود

توجه



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 
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ت از همانند سایر صورت های مالی، صورت جریانهای نقدی نیز باید به صورت یكنواخ-1
.باشدشكل، واژه ها و عناوین مورد استفاده باید یكنواخت. دوره ای به دوره دیگر تهیه شود

ور جریانهای نقدی حاصل از بهره و سود تقسیمی دریافتی و ررداختی، باید به ط-۲
.جداگانه افشا شود

توجه



۲استاندارد حسابداری 
صورت جریانهای نقدی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(حسابداران رسمی)

۱۳۹۸مرداد 

سپاس از همراهيتان

66


