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هدف

.1

اعالػاتهشتَطتِخشیاًْایًقذیٍاحذتداسی ،دسفشاّنآٍسدىهثٌاییتدشایاسصیداتی
تَاًاییٍاحذتداسیدسایدادًقذٍهؼادلْایًقذًٍیاصّایٍاحذتداسیدساسدتاادُاص
خشیاًْایًقذیهضتَس،تشایاستاادُكٌٌذگاىغَستْایهالیهایذاست.اتخارتػدویوات
اقتػادیتَسظاستاادُكٌٌذگاى،هستلضم اسصیاتیتَاًاییٍاحذتدداسیدسایددادًقدذٍ
هؼادلْایًقذٍصهاًثٌذیٍاعویٌاىاصایدادآىاست .
ّذفایياستاًذاسد،تذٍیيالضاهاتیتشایاسائِاعالػاتدستاسُتغییدشاتتداسیخیًقدذٍ
هؼادلْایًقذٍاحذتداسیاصعشیقغَستخشیاًْایًقذیاستكدِدسآى،خشیاًْدای
هیضَد .
هالیعثقِتٌذی 

حسةفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِگزاسیٍتأهیي

ًقذیّشدٍسُتش

دامنه کاربزد
.2

ٍاحس تجاری تایس صَرت جزیاًْای ًقسی را طثق الشاهات ایني اتنناًسارز تْ نِ کٌنس ٍ آى را تنِ
عٌَاى ترص جساًطسًی صَرتْای هالی ،تزای ّز زٍرُای کِ صَرتْای هالی تْ ِ هیضَز ،ارائنِ
ًوایس.

استاادُكٌٌذگاىغَستْایهالیٍاحذتداسی،تِچگًَگیایدادٍهػشفًقذٍهؼادلْای

 .3
ًقذ دسٍاحذتداسی ػالقِهٌذّستٌذ.ایيهَضَعتذٍىتَخِتِهاّیتفؼالیتْایٍاحدذ
غشفًظشاصتلقییاػذمتلقیًقذتِػٌدَاىهصػدَوٍاحدذتدداسیكدِدس

تداسیٍ
هؤسساتهالیهوکياستهغشحتاضذ،هػذاقداسد.تاٍخَدایٌکِفؼالیتْایاغلیهَلذ
دسآهذدسٍاحذّایتداسی،هتااٍتاست،اهاًیاصّایآًْاتًِقدذاساسدامهطداتِاسدت.
ٍاحددذّایتددداسیتددشایّددذایتػولیددات،پشداخددتتؼْددذاتٍایدددادتدداصدُتددشای
سشهایِگزاساىخَد،تًِقذًیاصداسًذ.تٌاتشایي،عثقایياستاًذاسدتوامٍاحذّایتدداسی

هلضمتِاسائِغَستخشیاًْایًقذیّستٌذ .
منافع اطالعات جزیانهای نقدی

 .4غَستخشیاًْایًقذیّوشاُتاسایشغدَستْایهدالی،اعالػداتیفدشاّنهدیآٍسدتدا
استاادُكٌٌذگاىغَستْایهالیتتَاًٌذتغییشاتدسخالعداساییْایٍاحذتداسی،ساختاس
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هالیٍاحذتداسی(ضاهلًقذیٌگیٍتَاىپشداختتذّیْا)ٍتَاًداییٍاحدذتدداسیدس
تأثیشگزاسیتشهثالغٍصهاًثٌذیخشیاًْایًقذیتِهٌظَسسداصگاسیتداتغییدشضدشایظٍ
فشغتْاسااسصیاتیكٌٌذ.اعالػاتخشیاًْایًقذیدساسصیاتیتَاًداییٍاحدذتدداسیدس
استاادُكٌٌذگاىغَستْایهالی،ایدادهذلْای

ایدادًقذٍهؼادلْایًقذهایذاستٍتشای
اهکاىپزیش
اسصیاتیٍهقایسِاسصشفؼلیخشیاًْایًقذیآتیٍاحذّایتداسیهختلفسا 
هیكٌذ.اعالػاتخشیاًْایًقذیّ،وچٌیيقاتلیتهقایسدِگضاسضدگشی ًتدایح ػولیدات
ٍاحذّایتداسیهختلفساتْثَدهیتخطذصیدشا،آثداستکداسگیشیسٍیدِّدایهختلدف
هیكٌذ .
حساتذاسیدسهؼاهالتٍسٍیذادّاییکساىساحزف 
 .5اعالػاتتاسیخیخشیاًْایًقذی ،اغلةتِػٌَاىًطاًِایاصهثلغ،صهاًثٌذیٍاعویٌاىاص
خشیاًْایًقذی آتیتکاسهدیسٍد .اعالػداتهضتدَس ّوچٌدیيخْدت تشسسدیغدصت
اسصیاتیْایگزضتِاصخشیاًْایًقذیآتیٍاسصیداتیاستثداطتدیيسدَدآٍسیٍخدالع
خشیاًْایًقذیٍتأثیشتغییشقیوتْاهایذاست .
تعاریف
.6

زر ایي اتناًسارز ،اصطالحات سیز تا هعاًی هطرص تکار رفنِ اتت:
وقذ ،ضاهل ًقس زر زتنزس ٍ تپززُّای زیساری اتت.
معادلهاي وقذ تزهایِگذاریْای کَتاُهست تا ًقسضًَسگی تاال اتت کِ تِ تزعت قاتل تثسیل تِ
هثلغ هع ٌی ًقس هیتاضس ٍ ریسك تغ ز ارسش آى کن اتت.
جزياوهاي وقذي عثارت اس جزیاًْای ٍرٍزی ٍ ذزٍجی ًقس ٍ هعازلْای ًقس اتت.
فعالیتهاي عملیاتی عثارت اتت اس فعال نْای اصلی هَلس زرآهنس عول ناتی ٍاحنس تجناری ٍ تنایز
فعال نْایی کِ جشء فعال نْای تزهایِگذاری ٍ تأه ي هالی ًثاضٌس.
فعالیتهاي سزمايهگذاري ،تحص ل یا ٍاگذاری زارای ْای تلٌسهنست ٍ تنایز تنزهایِگنذاریْا تجنش
هعازلْای ًقس اتت.
فعالیتهاي تأممیه مأالی ،فعال نْنایی اتنت کنِ هَجنة تغ نز هثلنغ ٍ تزک نة حقنَ هالکاًنِ ٍ
اتنقزاضْای ٍاحس تجاری هیضَز.
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نقد و معادلهای نقد

سشهایِگزاسییاسایش

تؼْذاتًقذیكَتاُهذتًٍِ،تاّذف

 .7هؼادلْایًقذتاّذفایاای
اّذافً،گْذاسیهیضَد.تشایایٌکِسشهایِگزاسیتِػٌَاىهؼادوًقذضٌاختِضَد،تایذ
تِسشػتقاتلتثذیلتِهثلغهؼیٌی ًقذتاضذٍسیسكتغییشاسصشآىكنتاضذ.تٌاتشایي،
سشهایِگزاسیهؼوَالمفقظصهاًیٍاخذضشایظتِػٌَاىهؼادلْایًقذاستكِسشسسیذآى

كَتاُ،هثالمحذاكثشسِهاُاصتاسیختصػیل،تاضذ.سشهایِگدزاسیدساتضاسّدایهالکاًدِ
هؼادوًقذًیست،هگشایٌکِهاّیتآى،هؼادوًقذتاضذ .
ساضاهلًویضَدصیشاایياقالمتِ

 .8خشیاًْایًقذی،اًتقاالتتیياقالمًقذیاهؼادلْایًقذ
خایایٌکِتخطیاصفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِگزاسیٍتأهیيهالیٍاحذتداسیتاضدٌذ،
تخطیاصهذیشیتًقذٍاحذتداسیهصسَبهیضًَذ.هذیشیتًقذ،سشهایِگدزاسیًقدذ
ساضاهلهیضَد .

هاصاددسهؼادلْایًقذ
ارائه طورت جزیانهای نقدی
.9

صَرت جزیاًْای ًقسی تایس جزیاًْای ًقسی طثقِتٌنسیضنسُ تنز حسنة فعال نْنای عول ناتی،
تزهایِگذاری ٍ تأه ي هالی را گشارش کٌس.

اصفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِگزاسیٍتأهیيهدالی

ٍ .12احذتداسی،خشیاًْایًقذیحاغل
ساهتٌاسةتافؼالیتْایخَداسائِهیكٌذ.عثقِتٌذیتشحسةفؼالیدت،اعالػداتیفدشاّن
هیكٌذكِاستاادُكٌٌذگاىهیتَاًٌذتأثیشآىفؼالیتْاتشٍضؼیتهالیٍاحذتداسیٍهثلغ
ًقذٍهؼادلْایًقذسااسصیاتیكٌٌذ.ایياعالػاتّ،وچٌیيهیتَاًذتشایاسصیاتیسٍاتدظ
تیيفؼالیتْایهضتَسهَسداستاادُقشاسگیشد .
عثقِتٌذی
 .11یكهؼاهلِهٌاشدهوکياستضاهلخشیاًْایًقذیتاضذكِتِغَستهتااٍت 
هیضًَذ.تشایهثاو،دسیكهؤسسِهالیصهاًیكِتاصپشداخدتًقدذیتسدْیالتضداهل
اغلٍسَدتسْیالتاست،سَدپشداختیتاتتتسدْیالتهؼودَالمتدِػٌدَاىفؼالیدت
تٌذیهیضَد .


اغلتِػٌَاىفؼالیتتأهیيهالیعثقِ
ػولیاتیٍتاصپشداخت
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فعالیتهای عملیاتی

 .12هثلغخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایػولیاتی،هؼیاساغلیدس اسصیاتیایديهَضدَع
استكِػولیاتٍاحذتداسی،تاچِهیضاىخشیاًْایًقذیكافیتشایتاصپشداختٍاهْا،
ٍاًدامسشهایِگزاسیخذیذ

ًگْذاضتتَاىػولیاتیٍاحذتداسی،پشداختسَدتقسیوی
تشایپیصتیٌیخشیاًْایًقذی

تشٍىساصهاًی،ایدادكشدُاست.
تذٍىاستاادُاصهٌاتغهالی 
ػولیاتی آتی،اسائِاعالػاتتاسیخیدستاسُتشخیاخضایخشیاًْایًقذی ػولیاتیّ،وشاُ
تاسایشاعالػات،هایذاست .
 .13خشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایػولیاتی،اساسامهشتَطتِفؼالیتْایاغلیهَلذدسآهذ
ػولیاتیٍاحذتداسیاست.تٌاتشایي،خشیاًْایًقذییادضذُ،هؼوَالمًاضیاصهؼداهالت
ٍسایشسٍیذادّاییاستكِدسهصاسثِسَدیاصیاىدٍسُهٌظَسهدیضدَد.هثالْداییاص
خشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایػولیاتی،تِضشحصیشاست :
الف .دسیافتْایًقذیحاغلاصفشٍشكاالٍاسائِخذهات؛ 
ب  .دسیافتْایًقذی حاغلاصحقاهتیاص،حدقالضحودِ،كداسهضدٍسدایشدسآهدذّای
ػولیاتی؛ 
ػشضِكٌٌذگاىكاالٍخذهات؛

ج  .پشداختْایًقذیتِ
ت  .پشداختْایًقذیتِكاسكٌاىٍاصخاًةآًْا؛ 
تیوِّدا،خسداستْا،هسدتوشیْاٍ
ث  .دسیافتْاٍپشداختْایًقذیضشكتتیوِتاتتحق 
تیوِای؛ 
سایشهضایای 
ج  .پشداختْایًقذییااستشدادّایًقذیهشتَطتِهالیاتتشدسآهذ،تِغیشاصهَاسدی
كِتتَاىتغَسهطخعآًْاساتِػٌَاىفؼالیتْدایتدأهیيهدالیٍسدشهایِگدزاسی
ضٌاساییكشد؛ٍ 
ذ  .دسیافتْاٍپشداختْایًقذیهشتَطتِقشاسدادّایهٌؼقذضذُتاهقاغذتدداسییدا
هؼاهالتی .
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تشخیهؼاهالت،هاًٌذفشٍشیكقلنهاضیيآالت،هوکياستهٌدشتدِسدَدیداصیداًی
گشددكِدسغَستسَدٍصیاىضٌاساییهیضَد.خشیاًْایًقذیهدشتثظتداایديگًَدِ
هؼاهالت،دسصهشُخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایسشهایِگزاسیهصسَبهیضَد.تا
یاتصػیلداساییْایًگْذاسیضذُتشایاخداسُ

ٍخَد ایي،پشداختْایًقذی تشایساخت 
ًگْذاسیضذُتشایفدشٍش ،خشیاًْدایًقدذیحاغدلاصفؼالیتْدای

تِدیگشاىٍ هتؼاقثام 
ػولیاتیاست .دسیافتْایًقذی حاغلاص اخداسُّداٍفشٍضدْایتؼدذیایديداساییْدا،
هیتاضذ.
خشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایػولیاتی 
ٍ .14احذتداسی هوکياستتشایهقاغذتداسی یاهؼاهالتی،اٍساقتْاداسیساتشایفشٍش
هدذدًگْذاسیكٌذ.تٌاتشایي،خشیاًْایًقذیحاغدلاصخشیدذٍفدشٍشاٍساقتْداداس
تداسییاهؼاهالتیتِػٌَاىفؼالیتْایػولیاتیعثقِتٌدذیهدیضدَدّ.وچٌدیيٍ،اهْدای
اػغاییتَسظهؤسساتهالیهؼوَالمتِػٌَاىفؼالیتْایػولیاتیعثقِتٌذیهیضَد،صیدشا
ایياقالمتافؼالیتْایاغلیهَلذدسآهذػولیاتیآىهؤسسِهالی،دساستثاطّستٌذ .
فعالیتهای سزمایهگذاری

 .15افطایخذاگاًِخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْدایسدشهایِگدزاسیاّویدتداسدصیدشا
ایيگًَِخشیاًْایًقذیً،طاىدٌّذُهیضاىهخاسخیاستكِتشایتصػیلهٌاتغتِهٌظَس

ایدادسَدٍخشیاًْایًقذیآتی،هػشفضذُاست.تٌْا،هخاسخیكِهٌدشتِضٌاسایی
داساییدسغَستٍضؼیتهالیهیضَدٍاخذضشایظعثقدِتٌدذیتدِػٌدَاىفؼالیتْدای
سشهایِگزاسیاستً.وًَِّاییاصخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایسشهایِگدزاسیتدِ
ضشحصیشاست :
الف .پشداختْایًقذیتشایتصػیلداساییْایثاتتهطَْد،داساییْایًاهطدَْدٍسدایش
داساییْایتلٌذهذت.ایيپشداختْاضاهلهخاسجتَسؼِسشهایِایٍداساییْایثاتدت

ًیضهیتاضذ؛ 

ساختِضذُدسداخلٍاحذتداسی

هطَْد
ب  .دسیافتْایًقذیحاغلاصفشٍشداساییْایثاتتهطَْد،داساییْایًاهطَْدٍسایش
داساییْایتلٌذهذت؛ 
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ج  .پشداختْایًقذیتشایتصػیلاتضاسّایهالکاًِیااتضاسّایتذّیسدایشٍاحدذّای
تداسیٍهٌافغدسهطاسكتْایخاظ(تدضپشداختْایهشتَطتِتصػیلاتضاسّدایی
كِهؼادلْای ًقذهصسَبهیضًَذیاسایشاتضاسّاییكدِتداهقاغدذتدداسییدا
هؼاهالتیًگْذاسیهیضًَذ)؛ 

ت  .دسیافتْایًقذیحاغلاصفشٍشاتضاسّدایهالکاًدِیدااتدضاسّدایتدذّیسدایش
ٍاحذّایتداسیٍهٌافغدسهطاسكتْایخاظ(تدضدسیافتْایهشتَطتِاتضاسّایی
كِهؼادلْایًقذهصسَبهیضًَذیاسایشاتضاسّاییكدِتداهقاغدذتدداسییدا
ًگْذاسیهیضًَذ)؛ 

هؼاهالتی
ث  .تسْیالتاػغاییتِدیگشاى(تدضتسْیالتاػغاییتَسظهؤسساتهالی)؛ 
ج ٍ .غَوتسْیالتاػغاییتِدیگشاى(تدضتسْیالتاػغاییهؤسساتهالی)؛ 
ذ  .پشداختْایًقذیهشتثظتاقشاسدادّایآتی،پیواًْایآتی،قشاسدادّایاختیاسهؼاهلِ
ٍقشاسدادّایسَاجتِاستثٌایهَاقؼیكِایيقشاسدادّداتداهقاغدذتدداسییدا
هؼاهالتیًگْذاسیهیضًَذیاپشداختْاییكدِتدِػٌدَاىفؼالیتْدایتدأهیيهدالی
تٌذیهیضًَذ؛ٍ


عثقِ
ح  .دسیافتْایًقذیحاغلاصقشاسدادّایآتی،پیواًْایآتی،قشاسدادّایاختیاسهؼاهلِ
ٍقشاسدادّایسَآج،تِاستثٌایهَاقؼیكِایيقشاسدادّاتداهقاغدذتدداسییدا
هؼاهالتیًگْذاسیهیضًَذیادسیافتْاییكدِتدِػٌدَاىفؼالیتْدایتدأهیيهدالی
تٌذیهیضًَذ .


عثقِ
فعالیتهای تأمین مالی

 .16افطایخذاگاًِخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایتدأهیيهدالی،اّویدتداسدصیدشاتدِ
كٌٌذگاىهٌاتغهالیٍاحذتداسیدسپیصتیٌیادػاّاًسثتتِخشیاًْایًقدذیآتدی

تأهیي
كوكهیكٌذً.وًَِّاییاصخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایتأهیيهالی،تِضشحصیدش
است :
الف .دسیافتْایًقذیحاغلاصاًتطاسسْامیاسایشاتضاسّایهالکاًِ؛ 
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ب  .پشداختْایًقذیتِهالکاىتشایتصػیلیاتاصخشیذسْامٍاحذتداسی؛ 
ج  .دسیافتْایًقذیحاغلاصاًتطاساٍساقتذّی،تسدْیالت،اسدٌادتدداسیٍسدایش
استقشاضْایكَتاُهذتیاتلٌذهذت؛ 

هثالغاستقشاؼضذُ؛ٍ 

ت  .پشداختْایًقذیتشایتسَیِ
اخاسُكٌٌذُتاتتتسَیِتذّیهشتَطتِاخاسُتأهیيهالی .
ث  .پشداختْایًقذیتَسظ 
گشارشگزی جزیانهای نقدی حاطل اس فعالیتهای عملیاتی
. 17

ٍاحس تجاری تایس جزیاًْای ًقسی حاصل اس فعال نْای عول اتی را تا تکارگ زی یکی اس رٍضنْای سینز
گشارش کٌس:
الف .رٍش هسنق ن ،کِ تِ هَجنة آى طثقنات اصنلی ًاذنالص زریافنْنای ًقنسی ٍ ًاذنالص
پززاذنْای ًقسی افطا هیضَز؛ یا
ب  .رٍش غ زهسنق ن ،کِ تِ هَجة َآى تَز یا سیاى زٍرُ ،تاتت آثار هعاهالت زارای هاّ ت
غ زًقسی ،آثار اقالم تعْسی یا اًنقالی هنزتث

تنا زریافنْنا ٍ پززاذنْنای ًقنسی عول ناتی

گذضنِ یا آیٌسُ ٍ ،آثار اقالم زرآهس یا ّشیٌِ هزتث

تا جزیاًْای ًقسی حاصل اس فعال نْای

تزهایِگذاری یا تأه ي هالی ،تعسیل هیضَز.

 .18تٍِاحذّایتداسیتَغیِهیضَدخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْدایػولیداتیساتدا
استاادُاصسٍشهستقینگضاسشكٌٌذ.سٍشهستقیناعالػاتیاسائِهیكٌذكِهیتَاًذدس
پیصتیٌیخشیاًْایًقذیآتیهایذٍاقغضَدٍایيدسحالیاستكِدسسٍشغیشهستقین
سائًِویضَد.عثقسٍشهستقین،اعالػاتهشتَطتدِعثقداتاغدلی

ایيگًَِاعالػاتا

ًاخالعدسیافتْایًقذیًٍاخالعپشداختْایًقذیٍاحذتداسیهوکياستاصعشیدق
هَاسدصیشتذستآیذ :

یکیاص
الف .سَاتقحساتذاسیٍاحذتداسی؛یا 
ب  .تؼذیلفشٍش،تْایتوامضذُفشٍش(دسآهذهالیٍدسآهذّایهطاتٍِّضیٌِهالی
ٍّضیٌِّایهطاتِتشاییكهؤسسِهالی)ٍسایشاقالمغَستسَدٍصیاىتاتدت
هَاسدصیش :
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.1

ٍپشداختٌیّایػولیاتیعیدٍسُ؛ 

دسیافتٌیّا

تغییشاتدسهَخَدیْاٍ

.2

سایشاقالمغیشًقذی؛ٍ 

.3

سایشاقالهیكِآثاسًقذیآًْا،هشتَطتِخشیاًْایًقذیسشهایِگدزاسییدا
تأهیيهالیاست.

 .19دسسٍشغیشهستقین،خالعخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایػولیاتی،اصعشیقتؼذیل
هیضَد :
سَدیاصیاىدٍسُتاتتهَاسدصیش،هصاسثِ 
پشداختٌیّایػولیاتیعیدٍسُ؛ 

دسیافتٌیّاٍ

الف .تغییشاتدسهَخَدیْاٍ
تصققًیافتِ
ب  .اقالمغیشًقذیًظیشاستْالک،رخایش،هالیاتْایاًتقالی،سَدّاٍصیاًْای 
اسصٍسَدتَصیغًطذٍُاحذّایتداسیٍاتستِ؛ٍ 

تغییشدسًشخْای
ج  .تواماقالمدیگشیكِآثاسًقذیآًْا،خشیاًْایًقذیهشتَطتِسشهایِگدزاسییدا
تأهیيهالیاست.
گشارشگزی جزیانهای نقدی حاطل اس فعالیتهای سزمایهگذاری و تأمین مالی
. 20

ٍاحس تجاری تایس طثقات اصلی ًاذالص زریافنْای ًقسی ٍ ًاذنالص پززاذنْنای ًقنسی حاصنل اس
فعال نْای تزهایِگذاری ٍ تأه ي هالی را ،تِ اتنثٌای جزیاًْای ًقسی هَضَع تٌسّای  ،24 ٍ 21کِ
تز هثٌای ذالص گشارش هیضًَس ،تطَر جساگاًِ گشارش کٌس.

گشارشگزی جزیانهای نقدی بز مبنای خالض
. 21

جزیاًْای ًقسی حاصل اس فعال نْای عول اتی ،تزهایِ گذاری یا تأه ي هالی سیز ،هوکني اتنت تنز
هثٌای ذالص گشارش ضَز:
هطننزیاى ،زر صنَرتی کنِ آى جزیاًْنای ًقنسی

الف .زریافنْا ٍ پززاذنْای ًقنسی اس طنز

هٌعکسکٌٌسُ فعال نْای هطنزیٍ ًِ ٍ ،احس تجاری ،تاضسٍ ،
ب  .زریافنْا ٍ پززاذنْای ًقسی زر راتطِ تا اقالهی کِ گززش آًْا تزیع ،هثالغ آًْا تنشر
تزرت س آًْا کَتاُ تاضس.

ًوًَِّاییاصدسیافتْاٍپشداختْایهَضَعتٌذ(21الف)تِضشحصیشاست :
  .22
11
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قثَوٍتاصپشداختسپشدُّایدیذاسیتَسظیكتاًك؛ 

الف .
سشهایِگزاسی؛ٍ 

ٍخًَُگْذاسیضذُهطتشیاىتَسظیكضشكت

ب  .
ّایٍغَوضذُاصعشفهالکاىداساییْاٍپشداختآىتِهالکاى.

ج   .
اخاسُ
 .23هثالْاییاصدسیافتْاٍپشداختْایًقذیهَضَعتٌذ(21ب)،ضداهلتسدْیالتاػغداییٍ
تاصپشداختآىدسهَاسدصیشاست :
الف .اغلهثالغهشتثظتاهطتشیاىكاستْایاػتثاسی؛ 
فشٍشسشهایِگزاسیْا؛ٍ 

ب  .خشیذٍ
سایشاستقشاضْایكَتاُهذت،تشایهثاو،هَاسدیكِسشسسیذسِهاُیاكوتشداسًذ.

ج  .
. 24

زر هؤتسات هالی ،هیتَاى جزیاًْای ًقسی حاصل اس ّز یك اس فعال نْای سیز را تز هثٌنای ذنالص
گشارش کزز:
الف .زریافنْا ٍ پززاذنْای ًقسی هزتَط تِ قثَل ٍ تاسپززاذت تنپززُ ّنای زارای تزرتن س
ثاتت؛
ب  .تپززُگذاری ًشز تایز هؤتسات هالی ٍ تززاضت اس تپززُّای هذکَر ؛ ٍ
ج  .تسْ الت اعطایی تِ هطنزیاى ٍ تاسپززاذت آًْا.

جزیانهای نقدی ارسی
. 25

جزیاًْای ًقسی حاصل اس هعاهالت ارسی تایس تِ ٍاحس پَل عول اتی ٍاحس تجاری ثثت ضنَز .تنزای
ایي کار هثلغ ارسی تز هثٌای ًزخ هثازلِ ت ي پَل عول اتی ٍ ارس زر تارید جزیاًْای ًقنسی ،تسنع ز
هیضَز.

. 26

جزیاًْای ًقسی ٍاحس تجاری فزعی ذارجی تایس تا اتنناازُ اس ًزذْنای هثازلنِ تن ي ٍاحنس پنَل
عول اتی ٍ ارس زر تارید جزیاًْای ًقسی ،تسع ز ضَز.

 .27خشیاًْایًقذیاسصی،تِضیَُایهغاتقتااسدتاًذاسدحسداتذاسی16آثأار تغییأز در وأزا ارس،
گضاسشهیضَد.عثقآىاستاًذاسد،استاادُاصًشخهثادلِایكدِتقشیثدیاصًدشخٍاقؼدی
است،هداصهیتاضذ.تشایهثاو،هیاًگیيهَصٍىًشخهثادلِاسصدسیكدٍسُساهدیتدَاى
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تشایثثتهؼاهالتاسصییاتسؼیشخشیاًْایًقذیٍاحذتداسیفشػیخداسخیاسدتاادُ
كشد.تاایيٍخَد،عثقاستاًذاسدحساتذاسی،16استاادُاصًشخهثادلِاسصدسپایاىدٍسُ
گضاسضگشیتشایتسؼیشخشیاًْایًقذیٍاحذتداسیفشػیخاسخیهداصًیست .
سَدّاٍصیاًْایتصققًیافتًِاضیاصتغییشدسًشخْایهثادلِاسص،خشیاًْایًقذیًیستٌذ.

 .28
ًگْذاسیضذُیاقاتلدسیافدت

تِّشحاو،اثشتغییشًشخهثادلِاسصتشًقذٍهؼادلْایًقذ
تشحسةاسص،تِهٌظَستغثیدقًقدذٍهؼادلْدایًقدذاتتدذاٍپایداىدٍسُ،دسغدَست
خشیاًْایًقذیگضاسشهیضَد.ایيهثلغخذااصخشیاًْایًقدذیحاغدلاصفؼالیتْدای
ػولیاتی،سشهایِگزاسیٍتأهیيهالیاسائِهیضَدٍضاهلّشگًَدِتاداٍت،دسغدَست
ٍخَد،استكِدسآى،خشیاًْایًقذی تًِشخْایهثادلِاسصدسپایاىدٍسُگضاسشضذُ
است .
سود تسهیالت و سود تقسیمی
. 29

جزیاًْای ًقسی حاصل اس تَز تسْ الت ٍ تَز تقس وی زریافنی ٍ پززاذنی ،تایس جساگاًِ افطا
ضَز.

 .32خوغهثلغسَدتسْیالتپشداختیعییكدٍسُ،غشفًظشاصضٌاسداییتدِػٌدَاىّضیٌدِدس
غَستسَدٍصیاىیااحتسابدستْایتوامضذُداساییعثقاستاًذاسدحسداتذاسی13مخأار



هیضَد .
تممیه مالی،دسغَستخشیاًْایًقذیافطا 
 .31دسیكهؤسسِهالی،سَدپشداختیتاتتتسْیالتًٍیضسَددسیافتیتاتدتتسدْیالتٍ
سَدتقسیویدسیافتی ،هؼوَالمتِػٌَاىخشیاًْای ًقدذیحاغدلاصفؼالیتْدایػولیداتی
عثقِتٌذیهیضَد.تاایيٍخَد،دسسایشٍاحذّایتداسی،سَدپشداختیتاتتتسْیالت
تٌذیهیضَد.سَددسیدافتی


فؼالیتْایتأهیيهالیعثقِ
تِػٌَاىخشیاًْایًقذیحاغلاص
تاتتتسْیالتاػغاییٍسَدتقسیویدسیافتی،تدِػٌدَاىخشیاًْدایًقدذیحاغدلاص
فؼالیتْایسشهایِگزاسیعثقِتٌذیهیضَد.سَدتقسیویپشداختیًیضتِػٌَاىخشیاًْدای
تٌذیهیضَد .


تأهیيهالیعثقِ
ًقذیحاغلاصفؼالیتْای
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مالیات بز درآمد
. 32

جزیاًْای ًقسی حاصل اس هال ات تززرآهس ،تایس جساگاًِ افطا ٍ تِ عٌَاى جزیاًْای ًقسی حاصل اس
فعال نْای عول اتی طثقِتٌسی ضَز ،هگز ایٌکِ تنَاى آى را تِ طَر هطرص ،هنزتث

تنا فعال نْنای

تأه ي هالی ٍ تزهایِگذاری تطر ص زاز.

 .33هالیاتتشدسآهذً ،اضیاصهؼاهالتیاست كِهٌدشتدِ خشیاًْدایًقدذیهدیضدَد ٍدس
غَستخشیاًْایًقذی،تِػٌَاىفؼالیتْایػولیداتی،سدشهایِگدزاسییداتدأهیيهدالی
تٌذیهیگشدد.اگشچِهوکدياسدتّضیٌدِهالیداتتدِآسداًیتدِ ػٌدَاىفؼالیدت

عثقِ
سشهایِگزاسییاتأهیيهالی،قاتلتطخیعتاضذ،اهاتطخیعخشیاًْایًقذیهدشتثظتدا
استدسدٍسُایهتااٍتاصدٍسُخشیاًْایًقدذیهؼاهلدِ

آىاغلةدضَاساستٍهوکي
هشتَطٍاقغضَد.تٌاتشایي،هالیاتْایپشداختیهؼوَالمتِػٌَاىخشیاًْایًقذیحاغدلاص
فؼالیتْایػولیاتیعثقِتٌذیهیضًَذ.اهاچٌاًچِتطخیعاستثاطخشیاًْایًقذیهالیاتی
تاهؼاهلِهٌاشدیكِهٌدشتدِخشیاًْدایًقدذیعثقدِتٌدذیضدذُتدِػٌدَاىفؼالیتْدای
سشهایِگزاسییاتأهیيهالیهیضَد،ػولیتاضذ،خشیاًْایًقذیهالیاتیتِػٌَاىفؼالیت
سشهایِگزاسییافؼالیتتأهیيهالیعثقِتٌذیهیضَد.چٌاًچِخشیاًْایًقذیهالیاتیتدِ
پشداختیافطاهیضَد .

تیصاصیكعثقِفؼالیتتخػیعیاتذ،هثلغكلهالیات
سزمایهگذاری در واحدهای تجاری فزعی ،واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص

ٌّ .34گاهیكِتشایحساتذاسیسشهایِگزاسیدسٍاحذتداسیٍاتستِ،هطداسكتخداظیدا
ٍاحذتداسیفشػیاصسٍشاسصشٍیژُیاسٍشتْایتوامضدذُاسدتاادُهدیضدَد،دس
سشهایِپزیش،تشایهثاو،سدَد

سشهایِگزاس،تٌْاخشیاًْایًقذیتا

غَستخشیاًْایًقذی
گضاسشهیضَد .

تقسیویٍتسْیالتاػغایی،
 .35یكٍاحذتداسیكِهٌافغخَددسٍاحذتداسیٍاتستِیاهطاسكتخداظساتدِسٍش
اسصشٍیژُ گضاسشهیكٌذ،دسغَستخشیاًْایًقذیخَد،خشیاًْایًقذیهشتَطتدِ
سشهایِگزاسیدسٍاحذتداسیٍاتستِیاهطاسكتخاظٍ،هثدالغتَصیدغسدَدٍسدایش
گضاسشهیكٌذ .

دسیافتْاٍپشداختْاتاٍاحذتداسیٍاتستِیاهطاسكتخاظسا
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تغییز در منافع مالکیت در واحدهای تجاری فزعی و سایز فعالیتهای تجاری
 . 36هجوَع جزیاًْای ًقسی حاصل اس تحص ل یا اس زتت زازى کٌنزل ٍاحسّای تجاری فزعی یا تنایز
فعال نْای تجاری ،تایس جساگاًِ ارائِ ٍ تِ عٌَاى فعال نْای تزهایِگذاری طثقِتٌسی ضَز.
ٍ . 37احس تجاری تایس زر ارتثاط تا تستت آٍرزى ٍ اس زتت زازى کٌنزل ٍاحسّای تجاری فزعنی ینا
تایز فعال نْای تجاری طی زٍرُّ ،ز یك اس هَارز سیز را تصَرت تجو عی افطا کٌس:
الف .کل هاتِاسای پززاذنی یا زریافنی؛
ب  .آى ترص اس هاتِاسا کِ تِ صَرت ًقس ٍ هعازلْای ًقس اتت؛
ج  .هثلغ ًقس ٍ هعازلْای ًقس زر ٍاحسّای تجاری فزعی یا تایز فعال نْای تجناری کنِ کٌننزل
آًْا تستت آهسُ یا اس زتت رفنِ اتت؛ ٍ
ت  .هثلغ زارای ْا ٍ تسّ ْا ،تِ غ ز اس ًقس ٍ هعازلْای ًقس ،زر ٍاحسّای تجاری فزعی ینا تنایز
فعال نْای تجاری کِ کٌنزل آًْا تستت آهسُ یا اس زتت رفنِ اتت ،تصَرت ذالصِ ٍ تنز
حسة طثقات اصلی.

 .38اسائِخذاگاًِآثاسخشیاًْایًقدذیحاغدلاصتذسدتآٍسدىیدااصدسدتدادىكٌتدشو
ٍاحذّایتداسیفشػییاسایشفؼالیتْایتداسی،تِػٌَاىاقالماغلیخذاگاًِتِّودشاُ
افطایخذاگاًِهثالغداساییْاٍتذّیْایتصػیلضذُیاٍاگزاسضذُ،كودكهدیكٌدذتدا

اصسایشفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِگزاسی

خشیاًْایًقذیهضتَساصخشیاًْایًقذیحاغل
ٍتأهیيهالیتاکیكضَد.آثاسخشیاًْایًقذیهشتَطتِاصدسدتدادىكٌتدشو،اصآثداس
كسشًویضَد .

خشیاًْایًقذیحاغلاصتذستآٍسدىكٌتشو،
 .39دسغَستخشیاًْایًقذی،هدوَعهثالغًقذپشداختییادسیدافتیتدِػٌدَاىهاتدِاصای
تذستآٍسدىیااصدستدادىكٌتشوٍاحذّایتداسیفشػییاسایشفؼالیتْدایتدداسی،
پساصكسشًقذٍهؼادلْایًقذتصػیلضذُیداٍاگزاسضدذُهدشتثظتداتخطدیاصایدي
هیضَد .
هؼاهالت،سٍیذادّایاتغییشدسضشایظ،گضاسش 
 .42خشیاًْایًقذیحاغلاصتغییشدسهٌافغهالکیتدسٍاحذتداسیفشػیكِهٌددشتدِاص
ویضَد ،تایذتِػٌَاىخشیاًْایًقذیحاغلاصفؼالیتْایتأهیيهالی
دستدادىكٌتشوً 
عثقِتٌذیضَد .
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ویضدَد،
 .41تغییشدسهٌافغهالکیتدسٍاحذتداسیفشػیكِهٌدشتِاصدستدادىكٌتشوً 
هاًٌذخشیذیافشٍشتؼذیاتضاسّایهالکاًٍِاحذتداسیفشػدیتَسدظٍاحدذتدداسی
تِحسابهٌظَسهیضَد .

اغلی،تِػٌَاىهؼاهالتهالکاًِ
معامالت غیزنقدی
. 42

هعاهالت تزهایِگذاری ٍ تأه ي هالی کِ هسنلشم اتناازُ اس ًقس یا هعازلْای ًقس ً سنتً ،ثاینس
زر صَرت جزیاًْای ًقسی اًعکاس یاتس .چٌ ي هعاهالتی تایس زر جای زیگزی زر صنَرتْای هنالی
تِگًَِ ای افطا ضَز کِ توام اطالعات هزتَط تِ ایيگًَِ فعال نْای تزهایِگذاری ٍ تأه ي هالی
ارائِ ضَز.

 .43تسیاسیاصفؼالیتْایسشهایِگزاسیٍتأهیيهالی،اگشچِتشساختاسسشهایٍِداساییٍاحذ
هیگزاسًذ،اهااثشهستقینتشخشیاًْایًقذیخاسیٍاحذتداسیًذاسًذ.حزف
تداسیاثش 
هؼاهالتغیشًقذیاصغَستخشیاًْایًقذی،تاّذفغَستخشیاًْایًقذیهثٌدیتدش
ػذماًؼکاساقالمهضتَسدسخشیاًْایًقدذیدٍسُخداسی،سداصگاساسدت.هثالْداییاص
هؼاهالتغیشًقذیػثاستٌذاص :
عشیقاخاسُتأهیيهالی؛ 

الف .تصػیلداساییْادسقثاوتذّیْایهستقینیااص
ب  .تصػیلیكٍاحذتداسیدسقثاوغذٍسسْام؛ٍ 
ج  .تثذیلتذّیتِحقَقهالکاًِ.
تغییز در بدهیهای حاطل اس فعالیتهای تأمین مالی
. 44

ٍاحس تجاری تایس اطالعاتی افطا کٌس کِ اتناازُ کٌٌسگاى صَرتْای هالی تنَاًٌس تغ ز زر تنسّ ْای
حاصل اس فعال نْای تأه ي هالی ،ضاهل تغ زات حاصنل اس جزیاًْنای ًقنسی ٍ تغ نزات غ زًقنسی را
ارسیاتی کٌٌس.

 .45تشایسػایتالضامهٌذسجدستٌذٍ،44احذتداسیتایذتغییشاتصیشدستذّیْایحاغلاص
فؼالیتْایتأهیيهالیساافطاكٌذ :
الف  .تغییشاتحاغلاصخشیاًْایًقذیتأهیيهالی؛ 
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ب .تغییشاتحاغلاصتذستآٍسدىیااصدستدادىكٌتشوٍاحذّایتداسیفشػییا
سایشفؼالیتْایتداسی؛ 
ج  .تأثیشتغییشدسًشخْایهثادلِاسص؛ 
ت .تغییشدساسصشهٌػااًِ؛ٍ 
ث .سایشتغییشات .
 .46تذّیْایحاغلاصفؼالیتْایتأهیيهالی،تذّیْاییّسدتٌذكدِخشیاًْدایًقدذیآًْدایدا
خشیاًْایًقذیآتیآًْا،دسغَستخشیاًْایًقذیتِػٌَاىخشیاًْایًقدذیحاغدلاص
هیضَد .
عثقِتٌذی 
فؼالیتْایتأهیيهالی 
 .47یكسٍشتشایسػایتافطایهٌذسجدستٌذ،44تْیِغَستتغثیقتیيهاًدذُ ّدایاتتدذاٍ
پایاىدٍسُ دسغَستٍضؼیتهالیتشایتذّیْایحاغلاصفؼالیتْایتدأهیيهدالی،ضداهل
تغییشاتهطخعضذُدستٌذ45است.چٌاًچٍِاحذتداسیچٌیيغَستتغثیقیساتْیِكٌذ
تایذاعالػاتكافیسااسائًِوایذتااستاادُكٌٌذگاىغَستْایهالیتتَاًٌدذاقدالمهٌدذسجدس
غَستتغثیقساتِغَستٍضؼیتهالیٍغَستخشیاًْایًقذیاستثاطدٌّذ .
 .48چٌاًچٍِاحذتداسیاعالػاتالضاهیعثقتٌذ44ساّوشاُتااعالػاتهشتَطتِتغییشدس
سایشداساییْاٍتذّیْاافطاكٌذ،تایذتغییشدستذّیْایحاغلاصفؼالیتْایتأهیيهدالیسا
خذااصتغییشدسسایشداساییْاٍتذّیْایهزكَسافطاًوایذ .
اجشای نقد و معادلهای نقد
. 49

ٍاحس تجاری تایس اجشای تطک لزٌّسُ ًقس ٍ هعازلْای ًقس را افطا کٌس ٍ تایس صَرت تطث ق ایني
هثالغ زر صَرت جزیاًْای ًقسی ٍ اقالم هطاتِ گشارشضسُ زر صَرت ٍضنع ت هنالی را ارائنِ
ًوایس.

 .52تاتَخِتِتٌَع سٍیِّایهذیشیتًقذٍهقشساتتاًکذاسیٍتِهٌظَسسػایتاسدتاًذاسد
حساتذاسی1ارائه صورتهاي مأالیٍ،احذتداسیسٍیِخَددسخػَظتؼییياخضایًقدذٍ
ساافطاهیكٌذ .

هؼادلْایًقذ
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 .51اثش ّشگًَِتغییشدسسٍیِتؼییياخضایًقذٍهؼادلْایًقذ،تشایهثاو،تغییشدسعثقِتٌذی
اتضاسّایهالیكِقثالم تِػٌَاىتخطیاصپشتاَیسشهایِگزاسیٍاحذتدداسیهصسدَب
ضذُاست ،عثقاستاًذاسدحساتذاسی34رويأه هأاي حسأادذاري ،تغییأز در دزآوردهأاي حسأادذاري و

گضاسشهیضَد .

اشتباهات
سایز موارد افشا
. 52

ٍاحس تجاری تایس هثلغ هاًسُ ّای تااّو ت ًقس ٍ هعازلْای ًقس ًگْساریضسُ تَت

ٍاحس تجاری

کِ تزای اتناازُ گزٍُ زر زتنزس ًویتاضس ٍ ّوچٌ ي زل ل آى را افطا کٌس.

ًگْذاسیضذُدسٍاحذتداسی،تدشای

 .53دستسیاسیاصضشایظ،هاًذُّایًقذٍهؼادلْایًقذ
استاادُگشٍُدسدستشسًیست.هثالْاییدسایديخػدَظ،ضداهلهاًدذُّدایًقدذٍ
ًگْذاسیضذُتَسظٍاحذتداسیفشػیاستكِتِدلیلاػوداوكٌتشلْدای

هؼادلْایًقذ
اسصییاسایشهصذٍدیتْایقاًًَیكطَسهصلفؼالیتآى،ایيهاًذُّاتشایاستاادُتَسظ
ویتاضذ.
ٍاحذتداسیاغلییاسایشٍاحذّایتداسیفشػی،دسدستشسً 
 .54تشایدسکٍضؼیتهالیًٍقذیٌگیٍاحذتداسی،اعالػاتتیطتشهیتَاًذهشتَطتاضدذ.
افطایایياعالػاتّ،وشاُتاتَضیحهذیشیتدسایيخػَظ،كِهیتَاًذضاهلهدَاسد

صیشتاضذ،تَغیِهیضَد :

الف.هثلغتسْیالتهالیاستاادًُطذُكِهوکياستدسفؼالیتْایػولیاتیآتیٍتسَیِ
تؼْذاتسشهایِایتکاسگشفتِضَد،تاركشّشگًَِهصدذٍدیتدساسدتاادُاصایدي
تسْیالت؛ 
ب   .هدوَعهثالغخشیاًْایًقدذیهشتدَطتدِافدضایصدستشفیدتػولیداتیخدذااص
خشیاًْایًقذیالصمتشایحاظتشفیتػولیاتی؛ٍ 
ولیاتی،سشهایِگزاسیٍتأهیيهالیهشتَط

ج  .هثلغخشیاًْایًقذیًاضیاصفؼالیتْایػ
تِّشیكاصقسوتْایقاتلگضاسش(تِاستاًذاسدحساتذاسی25گشارشأرزي دأز حسأ

قسمتهاي مختلفهشاخؼِضَد) .
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 .55افطایخذاگاًِخشیاًْایًقذیهشتَطتِافضایصدستشفیتػولیاتیٍخشیاًْدایًقدذی
الصمتشایحاظتشفیتػولیاتی،تِاستاادُكٌٌذگاىكوكهیكٌذتاكاایتسشهایِگزاسی
ٍاحذتداسیتشایحاظتشفیتػولیاتیساتؼییيكٌٌذ.چٌاًچٍِاحذتداسیتشایحادظ
تشفیتػولیاتیتِهیضاىكافیسشهایِگزاسیًکٌذ،هوکياستتِدلیلًقذیٌگیخاسیٍ
،قضاٍتًادسستیاصسَدآٍسیآتیایدادضَد .

تَصیغهٌاتغتیيهالکاى
 .56افطایخشیاًْایًقذیقسوتْا،تِاستاادُكٌٌذگاىكوكهیكٌذتاسٍاتظتدیيخشیاًْدای
ًقذیٍاحذتداسیتِػٌَاىیكهدوَػٍِاحدذٍ،اخدضایتطدکیلدٌّدذُآىٍهیدضاى
ًٍَساىپزیشیآىساتْتشدسکكٌٌذ .

دستشسیتِخشیاًْایًقذیقسوتْا
تاریخ اجزا
 . 57الشاهات ایي اتناًسارز زر هَرز کل ِ صَرتْای هالی کِ زٍرُ هالی آًْا اس تارید  ٍ 1398/1/1تعنس
اس آى ضزٍع هیضَز ،السماالجزاتت.

مطابقت با استانداردهای بینالمللی گشارشگزی مالی

حساتذاسی7صأورت جزياوهأاي وقأذي

الوللی

ایياستاًذاسد،هااداستاًذاسدتیي
الضاهات 

تااخشای

 .58
هیضَد .
ًیضسػایت 
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 .59استاًذاسدحساتذاسی2صورت جزياوهاي وقذي(هػَب،)1397خایگضیياستاًذاسدحسداتذاسی
)هیضَد .
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