
استاندارد حسابداری  
 (2)شماره 

 صورت جریانات نقدی
 (1397تجدید نظر شده )

https://chat.whatsapp.com/GnJ9V1RPuuuEGP8yLilcuw 

http://instagram.com/kgooyaargham/ 



  الزم اطالعات مالی، های صورت سایر با همراه نقدی های جریان صورت

 :کند می فراهم را موارد این ارزیابی برای

تجاری واحد های دارایی خالص در تغییرات 

تجاری واحد مالی ساختار 

جریان بندی زمان و مبالغ بر تأثیرگذاری برای تجاری واحد توانایی 

 ها فرصت و شرایط با سازگاری منظور به نقدی های
 



 .دیداری های سپرده و نقدی موجودی از است عبارت

 به که باال نقدشوندگی با مدت کوتاه های گذاری سرمایه از است عبارت

  آن ارزش تغییر ریسک و باشند می نقد معینی مبلغ به تبدیل قابل سرعت

 .است کم

 .نقد های معادل و نقد خروجی و ورودی های جریان از است عبارت

 



 سرمایه نه و است مدت کوتاه نقدی تعهدات ایفای نقد، معادل نگهداری از هدف  
 .گذاری

 است نقد معینی مبلغ به تبدیل قابل سرعت به. 

 است کم آن ارزش تغییر ریسک. 

 شود، نمی شامل را نقدی های معادل یا نقد اقالم بین انتقاالت نقدی های جریان  
 .شود می محسوب تجاری واحد نقد مدیریت از بخشی انتقالت این زیرا

 



  سه تحت دوره، طی نقدی های جریان کننده منعکس باید نقد وجوه جریان صورت

 :باشد اصلی سرفصل

 فعالیت های عملیاتی

 فعالیت های سرمایه گذاری

 فعالیت های تأمین مالی



 از عبارت عملیاتی فعالیتهای 

 دوره زیان و سود محاسبه در که است تجاری واحد 

 فعالیت از ناشی نقدی های جریان بنابراین .شود می منظور

 خروجی و ورودی های جریان دربرگیرنده اساساً عملیاتی های

 .است مزبور های فعالیت با مرتبط نقدی



 های پرداخت ناخالص و نقدی های دریافت ناخالص اصلی طبقات افشای
  نقدی

 :آثار بابت دوره زیان و سود تعدیل

نقدی غیر ماهیت دارای معامالت 

یا گذشته عملیاتی نقدی های پرداخت و ها دریافت با مرتبط انتقالی یا تعهدی اقالم 
 آینده

یا گذاری سرمایه های فعالیت از حاصل نقدی های جریان با مرتبط هزینه یا درآمد اقالم 
 مالی تأمین

را عملیاتی های فعالیت از حاصل نقدی های جریان شود می توصیه تجاری واحدهای به 
 در تواند می که کند می ارائه اطالعاتی زیرا کنند، گزارش از استفاده با

 چنین مستقیم غیر روش در که حالی در باشد مفید آتی نقدی های جریان بینی پیش
 .شود نمی ارائه اطالعاتی

 



 مخارجی میزان دهنده نشان نقدی، های جریان گونه این 
 های جریان و سود ایجاد منظور به منابع تحصیل برای که است

 .است شده مصرف آتی، نقدی

 

 وضعیت صورت در دارایی شناسایی به منجر که مخارجی تنها 
 های فعالیت عنوان به بندی طبقه شرایط واجد شود می مالی

 .است گذاری سرمایه



 به مالی تأمین های فعالیت از حاصل نقدی های جریان جداگانه افشای 

  به نسبت ادعاها بینی پیش در تجاری واحد مالی منابع کنندگان تأمین

 .کند می کمک آتی نقدی های جریان

 

 

 

 



 :شوند گزارش نقدی های جریان است ممکن موارد برخی در 

  

  نقدی های جریان آن که صورتی در مشتریان، طرف از نقدی های پرداخت و ها دریافت
  و باشد، تجاری واحد نه و مشتری های فعالیت کننده منعکس

 و بزرگ آنها مبالغ سریع، آنها گردش که اقالمی با رابطه در نقدی های پرداخت و ها دریافت
 .باشد کوتاه آنها سررسید

  سررسید دارای های سپرده بازپرداخت یا قبول به مربوط نقدی های پرداخت و ها دریافت
 .ثابت

 .مذکور های سپرده از برداشت و مالی مؤسسات سایر نزد گذاری سپرده

 .آنها بازپرداخت و مشتریان به اعطایی تسهیالت



 عملیاتی پول واحد به باید ارزی معامالت از حاصل نقدی های جریان

 تاریخ در ارز و عملیاتی پول بین مبادله نرخ مبنای بر و ثبت تجاری واحد

   .شود تسعیر نقدی های جریان

  های نرخ از استفاده با باید خارجی فرعی تجاری واحد نقدی های جریان

 تسعیر نقدی های جریان تاریخ در ارز و عملیاتی پول واحد بین مبادله

  .شود



  باید پرداختی و دریافتی تقسیمی سود و تسهیالت سود از حاصل نقدی های جریان

 .شود افشا جداگانه

 تقسیمی سود نیز و تسهیالت بابت پرداختی و دریافتی سود ، مالی مؤسسه یک در  

  بندی طبقه عملیاتی های فعالیت از حاصل نقدی های جریان عنوان به معموالً دریافتی

 .شود می

 به تسهیالت بابت پرداختی سود و پرداختی تقسیمی سود تجاری واحدهای سایر در  

  بابت دریافتی سود و مالی تأمین فعالیتهای از حاصل نقدی های جریان عنوان

 .شود می بندی طبقه عملیاتی های فعالیت عنوان به اعطایی تسهیالت



 و افشا جداگانه طور به باید درآمد بر مالیات از حاصل نقدی های جریان

 بندی طبقه عملیاتی های فعالیت از حاصل نقدی های جریان عنوان به

 تأمین های فعالیت با مرتبط مشخص طور به را آن بتوان اینکه مگر شود،

 .داد تشخیص گذاری سرمایه و مالی



 کنترل دادن دست از و آوردن دست به با رابطه در تجمیعی صورت به را زیر موارد باید تجاری واحد

 :نماید افشا گذاری سرمایه های فعالیت بخش در تجاری های فعالیت سایر یا فرعی تجاری واحدهای

 دریافتی یا پرداختی ازای مابه کل. 

 است نقد های معادل و نقدی صورت به که ازاء مابه از بخش آن. 

 به آنها کنترل که تجاری های فعالیت سایر یا فرعی تجاری واحدهای در نقد های معادل و نقد مبلغ 

 .است رفته دست از یا آمده دست

 سایر یا فرعی تجاری واحدهای در نقد، های معادل و نقد از غیر به ،ها بدهی و ها دارایی مبلغ  

 .است رفته دست از یا آمده دست به آنها کنترل که تجاری های فعالیت


