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 هدف

فشاّنآٍسدىهثٌاییتدشایاسصیداتیدس،تداسیٍاحذخشیاًْایًقذیطتِهشتَاعالػات.1
اسدتاادُاصدسًٍیاصّایٍاحذتداسیًقذْایٍاحذتداسیدسایدادًقذٍهؼادلتَاًایی

تػدویواتاتخار.هایذاستهالیكٌٌذگاىغَستْایاستاادُهضتَس،تشایخشیاًْایًقذی
تدداسیدسایددادًقدذٍٍاحذتَاًاییاسصیاتیهستلضم،كٌٌذگاىاقتػادیتَسظاستاادُ

ٍاعویٌاىاصایدادآىاست.ثٌذیٍصهاًًقذْایهؼادل

تغییدشاتتداسیخیًقدذٍدستاسُاعالػاتاسائِتشاییتذٍیيالضاهات،ّذفایياستاًذاسد
خشیاًْدای،دسآىاستكدِخشیاًْایًقذیغَستاصعشیقتداسیٍاحذذًقْایهؼادل
.ضَدهیتٌذیهالیعثقِگزاسیٍتأهیيحسةفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِدٍسُتشّشًقذی

 دامنه کاربزد

ِ    جزیاًْای ًقسیصَرت  تایس تجاری ٍاحس . 2 ِ آى را ٍ  کٌنس  را طثق الشاهات ایني اتنناًسارز تْ ن  تن

ارائنِ   ضَز، ای کِ صَرتْای هالی تْ ِ هی ّز زٍرُتزای  ،هالی صَرتْایجساًطسًی ترص عٌَاى 

  س.ًوای

ْایهؼادلًٍقذتِچگًَگیایدادٍهػشف،ٍاحذتداسیهالیْایكٌٌذگاىغَستاستاادُ.3
هاّیتفؼالیتْایٍاحدذتذٍىتَخِتِایيهَضَع.ّستٌذهٌذ ػالقِدسٍاحذتداسیًقذ

كدِدستدداسیػٌدَاىهصػدَوٍاحدذًقذتِتلقییاػذمتلقیًظشاصغشفتداسیٍ
هَلذفؼالیتْایاغلیتاٍخَدایٌکِتاضذ،هػذاقداسد.هغشحسساتهالیهوکياستهؤ

.اهاًیاصّایآًْاتًِقدذاساسدامهطداتِاسدتهتااٍتاست،،دسٍاحذّایتداسیدسآهذ
تددشایتدداصدُایدددادتؼْددذاتٍپشداخددتّددذایتػولیددات،تددشایٍاحددذّایتددداسی

،عثقایياستاًذاسدتوامٍاحذّایتدداسیتٌاتشایي.قذًیاصداسًذًتِ،گزاساىخَدسشهایِ
ّستٌذ.خشیاًْایًقذیغَستتِاسائِهلضم

 جزیانهای نقدیمنافع اطالعات 

تداآٍسدهدالی،اعالػداتیفدشاّنهدیسایشغدَستْایتاّوشاُخشیاًْایًقذیغَست.4
ساختاسٍاحذتداسی،یتغییشاتدسخالعداساییْاتتَاًٌذهالیكٌٌذگاىغَستْایاستاادُ
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(ٍتَاًداییٍاحدذتدداسیدس)ضاهلًقذیٌگیٍتَاىپشداختتذّیْاٍاحذتداسیهالی
تغییدشضدشایظٍسداصگاسیتداهٌظَستِخشیاًْایًقذیثٌذیتأثیشگزاسیتشهثالغٍصهاً

دستدداسیاسصیاتیتَاًداییٍاحدذدسیًقذْایاعالػاتخشیاًاسصیاتیكٌٌذ.سافشغتْا
هذلْای،ایدادهالیكٌٌذگاىغَستْایاستاادُتشایهایذاستًٍقذْایهؼادلًقذٍدادای

پزیشاهکاىساهختلفتداسیآتیٍاحذّایخشیاًْایًقذیاسصیاتیٍهقایسِاسصشفؼلی
ػولیداتًتدایحّوچٌیيقاتلیتهقایسدِگضاسضدگشی،یاعالػاتخشیاًْایًقذ.كٌذهی

ِآثداس،صیدشاتخطذاتْثَدهیهختلفستداسیایٍاحذّ ختلدفهّدایتکداسگیشیسٍید
.كٌذهیحزفحساتذاسیدسهؼاهالتٍسٍیذادّاییکساىسا

اصاعویٌاىٍثٌذیاصهثلغ،صهاًایػٌَاىًطاًِاغلةتِ،یًقذْایخشیاًتاسیخیاعالػات.5
صتغدتشسسدیّوچٌدیيخْدتاعالػداتهضتدَسسٍد.آتیتکاسهدیخشیاًْایًقذی

سدَدآٍسیٍخدالعاستثداطتدیيٍاسصیداتیآتییاصخشیاًْایًقذاسصیاتیْایگزضتِ
تغییشقیوتْاهایذاست.تأثیشٍخشیاًْایًقذی

 تعاریف

 زر ایي اتناًسارز، اصطالحات سیز تا هعاًی هطرص تکار رفنِ اتت:  . 6

 .اتت ّای زیساری ٍ تپززُزر زتنزس ًقس ضاهل  ،وقذ

تِ  تِ تزعت قاتل تثسیلاتت کِ  تا ًقسضًَسگی تاالهست  گذاریْای کَتاُ زهایِت وقذ هايمعادل

 . اتت کنریسك تغ  ز ارسش آى تاضس ٍ  هی هثلغ هع ٌی ًقس

 اتت. ًقس ٍ هعازلْای ًقس یٍ ذزٍج یعثارت اس جزیاًْای ٍرٍز يجزياوهاي وقذ

تجناری ٍ تنایز    ٍاحنس  اتیعول ن  اس فعال نْای اصلی هَلس زرآهنس  عثارت اتت فعالیتهاي عملیاتی

 س.ٌهالی ًثاض گذاری ٍ تأه ي فعال نْای تزهایِ ءفعال نْایی کِ جش

ِ    ،گذاري فعالیتهاي سزمايه  تجنش  گنذاریْا  تحص ل یا ٍاگذاری زارای ْای تلٌسهنست ٍ تنایز تنزهای

 .اتت ًقسْای هعازل

ٍ  ِهالکاًن حقنَ   ٍ تزک نة   هثلنغ  تغ  نز هَجنة  کنِ   اتنت  فعال نْنایی  ،مأالی  فعالیتهاي تأممیه 

 .ضَز هیتجاری  اتنقزاضْای ٍاحس
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 نقد هایمعادلنقد و 

گزاسییاسایشسشهایِهذت،ًٍِتاّذفتؼْذاتًقذیكَتاُّذفایاایتاًقذْایهؼادل.7
ضَد،تایذضٌاختِهؼادوًقذػٌَاىگزاسیتِسشهایِتشایایٌکِضَد.ًگْذاسیهی،اّذاف

،تاضذ.تٌاتشایيآىكنتغییشاسصشسیسكٍتاضذًقذهؼیٌیتثذیلتِهثلغسشػتقاتلتِ
استكِسشسسیذآىًقذْایهؼادلػٌَاىضشایظتٍِاخذهؼوَالمفقظصهاًیگزاسیسشهایِ
ِهالکاًداتضاسّدایگدزاسیدستاضذ.سشهایِل،حذاكثشسِهاُاصتاسیختصػی،هثالمكَتاُ

تاضذ.ادوًقذهؼ،آىهاّیتایٌکًِیست،هگشهؼادوًقذ

تِاقالمصیشاایيضَدساضاهلًویًقذْایهؼادلًقذیااقالماًتقاالتتیي،یًقذْایخشیاً.8
ذ،ٌگزاسیٍتأهیيهالیٍاحذتداسیتاضدتخطیاصفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِخایایٌکِ

ًقدذیگدزاسسشهایِ،ًقذهذیشیتذ.ًضَهصسَبهیتخطیاصهذیشیتًقذٍاحذتداسی
.ضَدساضاهلهیًقذْایهؼادلهاصاددس

 جزیانهای نقدیطورت ارائه 

فعال نْنای عول ناتی،    ضنسُ تنز حسنة    یتٌنس  طثقِ جزیاًْای ًقسیتایس  جزیاًْای ًقسیصَرت  . 9

 گشارش کٌس.را هالی  گذاری ٍ تأه ي تزهایِ

هدالیگزاسیٍتأهیياصفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِحاغلخشیاًْایًقذی،تداسیٍاحذ.12
اعالػداتیفدشاّنحسةفؼالیدت،تٌذیتشعثقِ.كٌذهتٌاسةتافؼالیتْایخَداسائِهیسا
تداسیٍهثلغهالیٍاحذتشٍضؼیتفؼالیتْاتَاًٌذتأثیشآىكٌٌذگاىهیكٌذكِاستاادُهی

اسصیاتیسٍاتدظتشایتَاًذهی،ّوچٌیيایياعالػاتاسصیاتیكٌٌذ.ساًقذْایهؼادلًقذٍ
.هَسداستاادُقشاسگیشدیهضتَسفؼالیتْاتیي

تٌذیعثقِهتااٍتغَستتاضذكِتِخشیاًْایًقذیضاهلاستیكهؼاهلِهٌاشدهوکي.11
تشایهثاو،دسیكهؤسسِهالیصهاًیكِتاصپشداخدتًقدذیتسدْیالتضداهلضًَذ.هی

تدِػٌدَاىفؼالیدتهؼودَالمسدْیالتتپشداختیتاتتاغلٍسَدتسْیالتاست،سَد
ضَد.تٌذیهیاغلتِػٌَاىفؼالیتتأهیيهالیعثقِتاصپشداختػولیاتیٍ
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 فعالیتهای عملیاتی

اسصیاتیایديهَضدَعدساغلیهؼیاساصفؼالیتْایػولیاتی،حاغلخشیاًْایًقذیهثلغ.12
تاصپشداختٍاهْا،تشاییكافخشیاًْایًقذیتاچِهیضاى،تداسیاستكِػولیاتٍاحذ

گزاسیخذیذٍاًدامسشهایِیتقسیوپشداختسَد،تداسیتَاىػولیاتیٍاحذًگْذاضت
یتیٌیخشیاًْایًقذتشایپیصكشدُاست.ساصهاًی،ایدادتشٍىهٌاتغهالیاستاادُاصتذٍى

ّوشاُ،اتیػولیخشیاًْایًقذیتشخیاخضایدستاسُتاسیخیاسائِاعالػاتآتی،ػولیاتی
.استسایشاعالػات،هایذتا

فؼالیتْایاغلیهَلذدسآهذهشتَطتِاساسام،اصفؼالیتْایػولیاتیحاغلیًقذْایخشیاً.13
اصهؼداهالتًاضیهؼوَالم،ضذُیادخشیاًْایًقذیتداسیاست.تٌاتشایي،ٍاحذػولیاتی

اصهثالْداییضدَد.هٌظَسهدیسُدٍصیاىیاسَدهصاسثٍِسایشسٍیذادّاییاستكِدس
ضشحصیشاست:تِ،اصفؼالیتْایػولیاتیحاغلخشیاًْایًقذی

؛اصفشٍشكاالٍاسائِخذهاتحاغلیدسیافتْایًقذالف.

یالضحودِ،كداسهضدٍسدایشدسآهدذّااهتیاص،حدقاصحقحاغلیدسیافتْایًقذ.ب
؛ػولیاتی

 االٍخذهات؛ككٌٌذگاىػشضِتِیپشداختْایًقذ.ج

خاًةآًْا؛اصٍپشداختْایًقذیتِكاسكٌاى.ت

،هسدتوشیْاٍتْاّدا،خسداستیوِدسیافتْاٍپشداختْایًقذیضشكتتیوِتاتتحق.ث
؛ایتیوِهضایایسایش

هَاسدیغیشاصتِ،دسآهذهالیاتتشهشتَطتِّایًقذیاستشدادیایًقذیپشداختْا.ج
ِْدایتدأهیيتػٌَاىفؼالیتِآًْاساعهطخكِتتَاىتغَس گدزاسیهدالیٍسدشهای

ٍكشد؛ضٌاسایی

تدداسییداهقاغذقشاسدادّایهٌؼقذضذُتاهشتَطتِیًقذدسیافتْاٍپشداختْای.ذ
تی.هؼاهال
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تدِسدَدیداصیداًیاستهٌدشهوکيآالت،هاضیيفشٍشیكقلنهاًٌذ،هؼاهالتتشخی
ِایديتداهدشتثظیًقذخشیاًْایضَد.اىضٌاساییهیغَستسَدٍصیكِدسگشدد گًَد

تا.ضَدهصسَبهیگزاسیفؼالیتْایسشهایِحاغلاصیًقذْایخشیاًدسصهشُ،هؼاهالت
ضذُتشایاخداسُیاتصػیلداساییْایًگْذاسیساختتشایپشداختْایًقذی،ایيٍخَد

اصفؼالیتْدایحاغدلیًقدذْدایخشیاًضذُتشایفدشٍش،ًگْذاسیهتؼاقثامتِدیگشاىٍ
،ْدایداسایایديتؼدذیْایٍفشٍضدّدااخداسُحاغلاصیدسیافتْایًقذاست.ػولیاتی

 .تاضذهیفؼالیتْایػولیاتیحاغلاصخشیاًْایًقذی

ساتشایفشٍشیاٍساقتْاداس،یاهؼاهالتیتشایهقاغذتداسیاستهوکيتداسیٍاحذ.14
ٍفدشٍشاٍساقتْداداسخشیدذاصحاغدلخشیاًْایًقذی،ایيتٌاتشًگْذاسیكٌذ.هدذد

ٍاهْدای،ّوچٌدیيضدَد.تٌدذیهدیػٌَاىفؼالیتْایػولیاتیعثقِتِهؼاهالتیتداسییا
صیدشا،ضَدتٌذیهیایػولیاتیعثقِْػٌَاىفؼالیتهؤسساتهالیهؼوَالمتِییتَسظاػغا

 .هؤسسِهالی،دساستثاطّستٌذآىتیػولیاتافؼالیتْایاغلیهَلذدسآهذایياقالم

 گذاری فعالیتهای سزمایه

ِحاغلخشیاًْایًقذیافطایخذاگاًِ.15 صیدشاداسداّویدتگدزاسیاصفؼالیتْدایسدشهای
تِهٌظَسهٌاتغتشایتصػیلهیضاىهخاسخیاستكِدٌّذًُطاى،خشیاًْایًقذیگًَِایي

تِضٌاساییهخاسخیكِهٌدشتٌْا،ضذُاست.هػشف،آتیخشیاًْایًقذیایدادسَدٍ
ِضَدٍاخذهالیهیٍضؼیتغَستداساییدس فؼالیتْدایتدِػٌدَاىتٌدذیضشایظعثقد
تدِگدزاسیاصفؼالیتْایسشهایِحاغلخشیاًْایًقذیاصّاییًوًَِ.استگزاسیسشهایِ

:ضشحصیشاست

ٍسدایش،داساییْایًاهطدَْدَدداساییْایثاتتهطْتشایتصػیلپشداختْایًقذیالف.
ایٍداساییْایثاتدتداساییْایتلٌذهذت.ایيپشداختْاضاهلهخاسجتَسؼِسشهایِ

؛ذتاضًیضهیتداسیٍاحذدسداخلضذُساختِهطَْد

داساییْایًاهطَْدٍسایش،داساییْایثاتتهطَْداصفشٍشحاغلیدسیافتْایًقذ.ب
؛داساییْایتلٌذهذت
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تصػیلاتضاسّایهالکاًِیااتضاسّایتذّیسدایشٍاحدذّایتشاییایًقذْشداختپ.ج
اتضاسّداییتصػیلتِپشداختْایهشتَطتدضدسهطاسكتْایخاظ)هٌافغتداسیٍ

تدداسییداهقاغدذّاییكدِتدااتضاسیاسایشضًَذًقذهصسَبهیْایهؼادلكِ
(؛ضًَذهؼاهالتیًگْذاسیهی

تدذّیسدایشّدایاتدضاسصفشٍشاتضاسّدایهالکاًدِیدااحاغلیذدسیافتْایًق.ت
تِاتضاسّاییدسیافتْایهشتَطتدضدسهطاسكتْایخاظ)هٌافغٍاحذّایتداسیٍ

تدداسییداهقاغدذتداّاییكدِاتضاسیاسایشضًَذهصسَبهیًقذْایهؼادلكِ
(؛ضًَذًگْذاسیهیهؼاهالتی

هؤسساتهالی(؛تَسظاػغاییتسْیالتتدضاػغاییتِدیگشاى)تسْیالت.ث

اػغاییهؤسساتهالی(؛تسْیالتتدضاػغاییتِدیگشاى)ٍغَوتسْیالت.ج

،قشاسدادّایاختیاسهؼاهلِپیواًْایآتیآتی،قشاسدادّایهشتثظتاپشداختْایًقذی.ذ
یداهقاغدذتدداسیتداقشاسدادّداتِاستثٌایهَاقؼیكِایيجاسٍَقشاسدادّای

ِكدِیذیاپشداختْایًضًَگْذاسیهیهؼاهالتی هدالیػٌدَاىفؼالیتْدایتدأهیيتد
 ؛ٍذًضَتٌذیهیعثقِ

،قشاسدادّایاختیاسهؼاهلِپیواًْایآتیآتی،قشاسدادّایحاغلاصیدسیافتْایًقذ.ح
تدداسییداهقاغدذتداقشاسدادّاتِاستثٌایهَاقؼیكِایي،سَآجٍقشاسدادّای

ِكدِییاْذیادسیافتًضًَگْذاسیهیتیهؼاهال هدالیػٌدَاىفؼالیتْدایتدأهیيتد
.ذًضَتٌذیهیعثقِ

 فعالیتهای تأمین مالی

صیدشاتدِداسداّویدت،هدالیاصفؼالیتْایتدأهیيحاغلخشیاًْایًقذیافطایخذاگاًِ.16
تدییآًْایًقدذخشیاتًِسثتّاادػاتیٌیكٌٌذگاىهٌاتغهالیٍاحذتداسیدسپیصتأهیي

ضشحصیدشِت،هالیاصفؼالیتْایتأهیيحاغلخشیاًْایًقذیاصّاییًوًَِكٌذ.كوكهی
است:

سْامیاسایشاتضاسّایهالکاًِ؛اًتطاساصحاغلیدسیافتْایًقذ.الف
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تداسی؛پشداختْایًقذیتِهالکاىتشایتصػیلیاتاصخشیذسْامٍاحذ.ب

ٍسدایشتدداسی،اسدٌادتسدْیالتاصاًتطاساٍساقتذّی،لحاغیدسیافتْایًقذ.ج
؛هذتیاتلٌذهذتاستقشاضْایكَتاُ

ضذُ؛ٍهثالغاستقشاؼتشایتسَیِپشداختْایًقذی.ت

هالی.اخاسُتأهیيتَطتِتذّیهشتسَیِكٌٌذُتاتتاخاسُتَسظپشداختْایًقذی.ث

 عملیاتیفعالیتهای حاطل اس  جزیانهای نقدی گزیگشارش

اس رٍضنْای سینز    تکارگ زی یکی تااس فعال نْای عول اتی را  حاصل جزیاًْای ًقسیتجاری تایس  ٍاحس . 17

 گشارش کٌس:

ًاذنالص  ٍ  زریافنْنای ًقنسی  ًاذنالص   طثقنات اصنلی   هَجنة آى  رٍش هسنق ن، کِ تِ الف.

 یا ضَز؛ افطا هی ْای ًقسیپززاذن

، تاتت آثار هعاهالت زارای هاّ ت زٍرُسیاى  ا یهَجة َآى تَز  رٍش غ زهسنق ن، کِ تِ . ب

غ زًقسی، آثار اقالم تعْسی یا اًنقالی هنزتث  تنا زریافنْنا ٍ پززاذنْنای ًقنسی عول ناتی       

تا جزیاًْای ًقسی حاصل اس فعال نْای  هزتث   گذضنِ یا آیٌسُ، ٍ آثار اقالم زرآهس یا ّشیٌِ

 .ضَز هی تعسیل هالی، گذاری یا تأه ي تزهایِ

تداسااصفؼالیتْدایػولیداتیحاغلخشیاًْایًقذیضَدتَغیِهیتداسیٍاحذّایتِ.18
دستَاًذهیكٌذكِ.سٍشهستقیناعالػاتیاسائِهیگضاسشكٌٌذاصسٍشهستقیناستاادُ
دسسٍشغیشهستقیندسحالیاستكِآتیهایذٍاقغضَدٍایيخشیاًْایًقذیتیٌیپیص
ِاعالػات،عثقسٍشهستقینضَد.سائًِویاگًَِاعالػاتایي اغدلیعثقداتهشتَطتد

عشیدقاصهوکياستتداسیٍاحذیپشداختْایًقذًاخالعٍیدسیافتْایًقذًاخالع
آیذ:هَاسدصیشتذستیکیاص

تداسی؛یاحساتذاسیٍاحذسَاتقالف.

هالیاتٍِّضیٌِهطّایدسآهذٍهالیدسآهذفشٍش)ضذُتوامتؼذیلفشٍش،تْای.ب
تاتدتغَستسَدٍصیاىهالی(ٍسایشاقالمیكهؤسسِتشایهطاتِّایّضیٌٍِ

هَاسدصیش:
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؛عیدٍسُػولیاتیّایٍپشداختٌیّادسیافتٌیهَخَدیْاٍدستغییشات.1

سایشاقالمغیشًقذی؛ٍ.2

گدزاسییداِسشهایخشیاًْایًقذیهشتَطتِ،آثاسًقذیآًْاسایشاقالهیكِ.3
  .استهالیتأهیي

تؼذیلاصعشیق،صفؼالیتْایػولیاتیحاغلاخشیاًْایًقذیسٍشغیشهستقین،خالعدس.19
ضَد:هیهصاسثِ،صیشهَاسددٍسُتاتتسَدیاصیاى

؛عیدٍسُػولیاتیّایپشداختٌیٍّادسیافتٌیٍیْاهَخَددستغییشاتالف.

ًیافتِتصققْایٍصیاًّا،سَداًتقالیْایْالک،رخایش،هالیاتاقالمغیشًقذیًظیشاست.ب
ًطذٍُاحذّایتداسیٍاتستِ؛ٍاسصٍسَدتَصیغْایًشخدستغییش

گدزاسییداسشهایِهشتَطتِخشیاًْایًقذیآًْا،ًقذیآثاستواماقالمدیگشیكِ.ج
 است.هالیتأهیي

 گذاری و تأمین مالی ی سزمایهاس فعالیتها حاطل جزیانهای نقدی گزیگشارش

اس  حاصنل  یپززاذنْنای ًقنس  ًاذنالص  ٍ  یی ًقسًاذالص زریافنْااصلی طثقات تجاری تایس  ٍاحس . 20

، کِ 24ٍ  21، تِ اتنثٌای جزیاًْای ًقسی هَضَع تٌسّای هالی را گذاری ٍ تأه ي فعال نْای تزهایِ

  گشارش کٌس. تطَر جساگاًِ ضًَس، هثٌای ذالص گشارش هی تز

 مبنای خالض بز جزیانهای نقدیگشارشگزی 

 تنز هوکني اتنت    ،هالی سیز گذاری یا تأه ي اس فعال نْای عول اتی، تزهایِ حاصل جزیاًْای ًقسی . 21

 :ضَزهثٌای ذالص گشارش 

 جزیاًْنای ًقنسی  آى کنِ  زر صنَرتی  هطننزیاى،   طنز   زریافنْا ٍ پززاذنْای ًقنسی اس  الف.

 ، ٍتاضس ،تجاری ًِ ٍاحس ٍ ،فعال نْای هطنزی کٌٌسُ هٌعکس

ٍ  تنشر  آًْا هثالغ  راتطِ تا اقالهی کِ گززش آًْا تزیع، زریافنْا ٍ پززاذنْای ًقسی زر . ب

 تزرت س آًْا کَتاُ تاضس.

صیشاست:ضشح)الف(ت21ِتٌذهَضَعدسیافتْاٍپشداختْایاصّاییًوًَِ.22
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تاًك؛یكتَسظدیذاسیّایقثَوٍتاصپشداختسپشدُالف.

گزاسی؛ٍسشهایِتَسظیكضشكتضذُهطتشیاىٍخًَُگْذاسی.ب

 .آىتِهالکاىعشفهالکاىداساییْاٍپشداختاصضذُّایٍغَواخاسُ.ج

ٍاػغداییتسدْیالتضداهل،)ب(21تٌذهَضَعدسیافتْاٍپشداختْایًقذیاصهثالْایی.23
است:هَاسدصیشآىدستاصپشداخت

اػتثاسی؛كاستْایهطتشیاىهثالغهشتثظتااغلالف.

؛ٍْاگزاسیفشٍشسشهایٍِخشیذ.ب

 .داسًذهاُیاكوتشسِهَاسدیكِسشسسیذ،هثاوتشایهذت،سایشاستقشاضْایكَتاُ.ج

هثٌنای ذنالص    را تزیك اس فعال نْای سیز  اس ّز حاصل جزیاًْای ًقسیتَاى  هیزر هؤتسات هالی،  . 24

 ز:کزگشارش 

ُ  هزتَط یزریافنْا ٍ پززاذنْای ًقس الف. ّنای زارای تزرتن س    تِ قثَل ٍ تاسپززاذت تنپزز

 ثاتت؛

 ؛ ٍ ّای هذکَر گذاری ًشز تایز هؤتسات هالی ٍ تززاضت اس تپززُ تپززُ . ب

  آًْا. تِ هطنزیاى ٍ تاسپززاذت اعطایی تسْ الت . ج

 ارسی جزیانهای نقدی

ثثت ضنَز. تنزای    ٍاحس تجاری تِ ٍاحس پَل عول اتیهالت ارسی تایس اس هعا حاصل جزیاًْای ًقسی . 25

تسنع ز   ،ًقنسی  ْایت ي پَل عول اتی ٍ ارس زر تارید جزیاً هثازلِ ایي کار هثلغ ارسی تز هثٌای ًزخ

  ضَز. هی

ِ تا اتنناازُ اس ًزذْنای   تجاری فزعی ذارجی تایس  ٍاحس جزیاًْای ًقسی . 26 تن ي ٍاحنس پنَل     هثازلن

 تسع ز ضَز. ،زر تارید جزیاًْای ًقسیارس ٍ عول اتی 

،تغییأز در وأزا ارس   آثأار 16اسدتاًذاسدحسداتذاسیهغاتقتاایاسصی،تِضیَُخشیاًْایًقذی.27
اصًدشخٍاقؼدیتقشیثدیكدِایهثادلِعثقآىاستاًذاسد،استاادُاصًشخضَد.گضاسشهی

تدَاىساهدیاسصدسیكدٍسُهثادلًِشخهَصٍىهیاًگیي،هثاوتشای.تاضذ،هداصهیاست
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فشػیخداسخیاسدتاادُتداسیٍاحذخشیاًْایًقذییاتسؼیشاسصیتشایثثتهؼاهالت
دسپایاىدٍسُهثادلِاسصاصًشخاستاادُ،16،عثقاستاًذاسدحساتذاسیتاایيٍخَد.كشد

یست.تداسیفشػیخاسخیهداصًٍاحذخشیاًْایًقذیگضاسضگشیتشایتسؼیش

ًیستٌذ.خشیاًْایًقذی،اسصهثادلًِشخْایدساصتغییشًیافتًِاضیسَدّاٍصیاًْایتصقق.28
قاتلدسیافدتضذُیاًگْذاسیًقذْایهؼادلًقذٍتشهثادلِاسصاثشتغییشًشختِّشحاو،
دسغدَست،اتتدذاٍپایداىدٍسًُقدذْدایهؼادلًقدذٍتغثیدقتِهٌظَس،اسصتشحسة

اصفؼالیتْدایحاغدلخشیاًْایًقدذیاصایيهثلغخذاضَد.هیگضاسشیخشیاًْایًقذ
ّشگًَدِتاداٍت،دسغدَستضاهلضَدٍهیاسائِهالیگزاسیٍتأهیيػولیاتی،سشهایِ

پایاىدٍسُگضاسشضذُهثادلِاسصدستًِشخْاییخشیاًْایًقذ،آىٍخَد،استكِدس
.است

 یقسیمتو سود  سود تسهیالت

تایس جساگاًِ افطا  ،زریافنی ٍ پززاذنی یتقس وٍ تَز تَز تسْ الت اس حاصل  جزیاًْای ًقسی . 29

 ضَز. 

ِضٌاسداییًظشاصغشف،پشداختیعییكدٍسُسَدتسْیالتهثلغخوغ.32 ػٌدَاىّضیٌدِدستد
ای مخأار  13ضذُداساییعثقاستاًذاسدحسداتذاسیمتواغَستسَدٍصیاىیااحتسابدسْت

ایًقذیغَستدس،تممیه مالی د.ضَهیافطاخشیاًْ

ٍتسدْیالتدسیافتیتاتدتسَدًیضٍتاتتتسْیالتپشداختیسَددسیكهؤسسِهالی،.31
تِ،دسیافتییتقسیوسَد اصفؼالیتْدایػولیداتیحاغدلیًقدذْایػٌَاىخشیاًهؼوَالم
تاتتتسْیالتپشداختیسَد،حذّایتداسیٍاسایشدستاایيٍخَد،.ضَدتٌذیهیعثقِ

ضَد.سَددسیدافتیتٌذیهیفؼالیتْایتأهیيهالیعثقِحاغلاصتِػٌَاىخشیاًْایًقذی
ِ،سَدتقسیویدسیافتیٍتاتتتسْیالتاػغایی اصحاغدلیًقدذْدایػٌدَاىخشیاًتد

ْدایتِػٌَاىخشیاًپشداختیًیضسَدتقسیویضَد.هیتٌذیعثقِگزاسیسشهایِفؼالیتْای
ضَد.تٌذیهیتأهیيهالیعثقِحاغلاصفؼالیتْایًقذی
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 درآمد بزمالیات 

اس حاصل  یًقس ْایعٌَاى جزیاً تایس جساگاًِ افطا ٍ تِ ،اس هال ات تززرآهس حاصل یًقس ْایجزیاً . 32

فعال نْنای   تنا هنزتث    ،طَر هطرص تِآى را ایٌکِ تنَاى  تٌسی ضَز، هگز فعال نْای عول اتی طثقِ

  .تطر ص زازگذاری  هالی ٍ تزهایِ تأه ي

دسٍضدَدهدیخشیاًْدایًقدذیتدِكِهٌدشاستاصهؼاهالتیًاضی،دسآهذهالیاتتش.33
ِتِی،غَستخشیاًْایًقذ هدالیگدزاسییداتدأهیيػٌَاىفؼالیتْایػولیداتی،سدشهای

ِّضیٌدِهالیداتهوکدياسدتاگشچِ.گشددتٌذیهیعثقِ ِآتد ػٌدَاىفؼالیدت سداًیتد
تداهدشتثظًْایًقذیخشیاتطخیعاهاتطخیعتاضذ،قاتل،هالیيگزاسییاتأهیسشهایِ

ِقدذیًخشیاًْایدٍسُایهتااٍتاصاستدسدٍسُ آىاغلةدضَاساستٍهوکي هؼاهلد
اصحاغدلیًقذْایػٌَاىخشیاً،هالیاتْایپشداختیهؼوَالمتِتٌاتشایيٍاقغضَد.هشتَط

یهالیاتخشیاًْایًقذیتطخیعاستثاطاهاچٌاًچِضًَذ.تٌذیهیفؼالیتْایػولیاتیعثقِ
ِخشیاًْدایًقدذیتدِكِهٌدشیهؼاهلِهٌاشدتا ِتٌدذیعثقد ػٌدَاىفؼالیتْدایضدذُتد

ػٌَاىفؼالیتهالیاتیتِیقذخشیاًْایًتاضذ،ػولی،ضَدهالیهیگزاسییاتأهیيسشهایِ
ِهالیاتییًقذْایخشیاًچٌاًچِضَد.هیتٌذیعثقِهالییيتأهفؼالیتییاگزاسسشهایِ تد
ضَد.پشداختیافطاهیهالیاتكلهثلغتخػیعیاتذ،اصیكعثقِفؼالیتتیص

 وابسته و مشارکتهای خاصواحدهای تجاری ، فزعی گذاری در واحدهای تجاری سزمایه

یداهطداسكتخداظ،سیدسٍاحذتداسیٍاتستِگزاحساتذاسیسشهایِتشایٌگاهیكِّ.34
ضدَد،دسهدیضدذُاسدتاادُتوامٍیژُیاسٍشتْایاصسٍشاسصشتداسیفشػیٍاحذ

،سدَدهثاوتشای،پزیشسشهایِتاخشیاًْایًقذیتٌْا،گزاسسشهایِخشیاًْایًقذیغَست
ضَد.گضاسشهی،اػغاییتسْیالتٍیتقسیو

سٍشِساتدٍاتستِیاهطاسكتخداظخَددسٍاحذتداسیهٌافغتداسیكٍِاحذیك.35
تدِهشتَطخشیاًْایًقذیخَد،خشیاًْایًقذیغَستدسكٌذ،گضاسشهیاسصشٍیژُ

ٍسدایشتداسیٍاتستِیاهطاسكتخاظ،ٍهثدالغتَصیدغسدَدگزاسیدسٍاحذسشهایِ
كٌذ.گضاسشهیظساٍاحذتداسیٍاتستِیاهطاسكتخاتادسیافتْاٍپشداختْا
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 تجاریفعالیتهای در واحدهای تجاری فزعی و سایز مالکیت منافع  تغییز در

فزعی یا تنایز  تجاری  ّای زتت زازى کٌنزل ٍاحس استحص ل یا اس  حاصل جزیاًْای ًقسیهجوَع  . 36

  َز.تٌسی ض گذاری طثقِ عٌَاى فعال نْای تزهایِ تایس جساگاًِ ارائِ ٍ تِ ،تجاریفعال نْای 

فزعنی ینا    تجاری زتت زازى کٌنزل ٍاحسّای ٍ اسارتثاط تا تستت آٍرزى زر تجاری تایس  ٍاحس . 37

 افطا کٌس:تجو عی تصَرت  یك اس هَارز سیز را ّز ،تجاری طی زٍرُفعال نْای تایز 

 اسای پززاذنی یا زریافنی؛ هاتِکل  الف.

 اتت؛ سًق ْایهعازلس ٍ قً کِ تِ صَرتاسا  هاتِاس  ترصآى  . ب

تجناری کنِ کٌننزل    فعال نْای فزعی یا تایز تجاری زر ٍاحسّای  ًقس ْایهعازلًقس ٍ  هثلغ . ج

 زتت رفنِ اتت؛ ٍ یا اس تستت آهسُآًْا 

فزعی ینا تنایز    تجاری زر ٍاحسّای ،ًقس ْایهعازلًقس ٍ  اس غ ز تِ ،هثلغ زارای ْا ٍ تسّ ْا . ت

 تنز تصَرت ذالصِ ٍ زتت رفنِ اتت،  ا اسی تستت آهسُ ْاتجاری کِ کٌنزل آًفعال نْای 

 .اصلیحسة طثقات 

دسدتدادىكٌتدشویدااصتذسدتآٍسدىاصحاغدلًْایًقدذیخشیاآثاساسائِخذاگاًِ.38
ّودشاُتِخذاگاًِاغلیػٌَاىاقالمتِ،فؼالیتْایتداسیفشػییاسایشتداسیٍاحذّای

كٌدذتداكودكهدی،ذُیاٍاگزاسضذُضافطایخذاگاًِهثالغداساییْاٍتذّیْایتصػیل
گزاسیاصسایشفؼالیتْایػولیاتی،سشهایِحاغلخشیاًْایًقذیهضتَساصْایًقذیًخشیا

آثداساص،دسدتدادىكٌتدشواصهشتَطتِخشیاًْایًقذیآثاس.دضَتاکیكهالیٍتأهیي
ضَد.كسشًوی،كٌتشوتذستآٍسدىاصحاغلیخشیاًْایًقذ

َِستخشیاًْایًقذی،هدوَعهثالغدسغ.39 ًِقذپشداختییادسیدافتیتد اصایػٌدَاىهاتد
،تدداسیفؼالیتْدایفشػییاسایشتداسیٍاحذّایدادىكٌتشودستاصایتذستآٍسدى
ایدياصتخطدیاهدشتثظتدیداٍاگزاسضدذُضذُتصػیلًقذْایهؼادلًقذٍپساصكسش

ضَد.هیظ،گضاسشضشایدسهؼاهالت،سٍیذادّایاتغییش

تدِاصهٌددشفشػیكِتداسیٍاحذدسهالکیتهٌافغدساصتغییشحاغلیًقذْایخشیاً.42
هالیاصفؼالیتْایتأهیيحاغلیًقذْایػٌَاىخشیاًتایذتِ،ضَدویكٌتشوًدستدادى

.تٌذیضَدعثقِ
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،ضدَدویًدستدادىكٌتشواصهٌدشتِفشػیكِتداسیٍاحذهالکیتدسهٌافغتغییشدس.41
تدداسیفشػدیتَسدظٍاحدذتداسیخشیذیافشٍشتؼذیاتضاسّایهالکاًٍِاحذهاًٌذ
 .ضَدتِحسابهٌظَسهیػٌَاىهؼاهالتهالکاًِتِ،اغلی

 معامالت غیزنقدی

ینس  ًثا ،ً سنت  ًقس ْایهعازلًقس یا  اس هالی کِ هسنلشم اتناازُ گذاری ٍ تأه ي هعاهالت تزهایِ . 42

هنالی   صنَرتْای جای زیگزی زر  تایس زر یهعاهالتچٌ ي اًعکاس یاتس.  جزیاًْای ًقسیصَرت زر 

هالی  گذاری ٍ تأه ي فعال نْای تزهایِگًَِ  ایيهزتَط تِ ای افطا ضَز کِ توام اطالعات  گًَِ تِ

  ضَز.ارائِ 

سشهایٍِداساییٍاحذساختاستشاگشچِ،هالیگزاسیٍتأهیيتسیاسیاصفؼالیتْایسشهایِ.43
حزفذاسًذ.ًٍاحذتداسیخاسیخشیاًْایًقذیتشاثشهستقین،اهاگزاسًذهیاثشتداسی

هثٌدیتدشْایًقذیًخشیاغَستّذفتا،ْایًقذیًخشیاغَستهؼاهالتغیشًقذیاص
هثالْداییاصدٍسُخداسی،سداصگاساسدت.ًقدذیْایخشیاًػذماًؼکاساقالمهضتَسدس

اص:تغیشًقذیػثاستٌذهؼاهال

؛تأهیيهالیعشیقاخاسُصیااتذّیْایهستقینقثاوتصػیلداساییْادسالف.

سْام؛ٍدسقثاوغذٍستداسیٍاحذیكتصػیل.ب

 .حقَقهالکاًِتثذیلتذّیتِ.ج

 مالی تأمین فعالیتهای اس حاطل بدهیهای در تغییز

 تنسّ ْای  زر تغ  ز تنَاًٌس هالی صَرتْای کٌٌسگاى اتناازُ کِ سکٌ افطا اطالعاتی تایس تجاری ٍاحس . 44

 را غ زًقنسی  تغ  نزات  ٍ ًقنسی  جزیاًْنای  اس حاصنل  تغ  زات ضاهل هالی، تأه ي فعال نْای اس حاصل

 .  کٌٌس ارسیاتی

اصحاغلتذّیْایدسصیشتغییشاتتایذتداسیٍاحذ،44تٌذدسهٌذسجالضامسػایتتشای.45
:كٌذافطاساهالیتأهیيفؼالیتْای

هالی؛تأهیيًقذیخشیاًْایاصحاغلتغییشات.الف



 2  حسابداری استاندارد

 صورت جریانهای نقدی
 (7931)تجدید نظز شده 

16 

 

یافشػیتداسیٍاحذّایكٌتشودادىدستاصیاآٍسدىتذستاصحاغلتغییشات.ب
تداسی؛فؼالیتْایسایش

اسص؛هثادلًِشخْایدستغییشتأثیش.ج

ٍهٌػااًِ؛اسصشدستغییش.ت

.تغییشاتسایش.ث

ِّسدتٌذتذّیْاییهالی،تأهیيفؼالیتْایاصحاغلتذّیْای.46 یداآًْداًقدذیخشیاًْدایكد
اصحاغدلًقدذیخشیاًْایػٌَاىتًِقذیخشیاًْایغَستدسآًْا،آتیًقذیخشیاًْای
.ضَدهیتٌذیعثقِهالیتأهیيفؼالیتْای

ٍاتتدذاّدایهاًدذُتیيغثیقتغَستتْیِ،44تٌذدسهٌذسجافطایسػایتتشایسٍشیك.47
ضداهلهدالی،تدأهیيفؼالیتْایاصحاغلتذّیْایدسغَستٍضؼیتهالیتشایدٍسُپایاى

كٌذتْیِساتغثیقیغَستچٌیيتداسیٍاحذچٌاًچِ.است45تٌذدسضذُهطخعتغییشات
دسهٌدذسجاقدالمتتَاًٌدذهالیغَستْایكٌٌذگاىاستاادُتاًوایذاسائِساكافیاعالػاتتایذ

.دٌّذاستثاطًقذیخشیاًْایغَستٍهالیٍضؼیتغَستتِساتغثیقغَست

دستغییشتِهشتَطاعالػاتتاّوشاُسا44تٌذعثقالضاهیاعالػاتتداسیٍاحذچٌاًچِ.48
ساهدالیتأهیيفؼالیتْایاصحاغلتذّیْایدستغییشتایذكٌذ،افطاتذّیْاٍداساییْاسایش
.ًوایذافطاهزكَستذّیْایٍداساییْاسایشدستغییشاصخذا

 نقد هایمعادلنقد و  اجشای

 ایني تطث ق  صَرتتایس  ٍ را افطا کٌس ًقس ْایهعازلًقس ٍ  زٌّسُ تطک ل تجاری تایس اجشای ٍاحس . 49

ارائنِ   را هنالی  ٍضنع ت  صَرت ضسُ زر گشارش اقالم هطاتِ ٍ جزیاًْای ًقسیصَرت  زر هثالغ

  س.ًوای

اسدتاًذاسدسػایتَسٍتِهٌظهقشساتتاًکذاسیًقذٍّایهذیشیتسٍیِتٌَعتَخِتِتا.52
اخضایًقدذٍدسخػَظتؼییيخَدسٍیِتداسی،ٍاحذمأالی  ارائه صورتهاي1حساتذاسی

ذ.كٌساافطاهیًقذْایهؼادل
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تٌذیدسعثقِتغییش،هثاوشایت،ًقذیْاهؼادلًقذٍتؼییياخضایسٍیِّشگًَِتغییشدساثش.51
تدداسیهصسدَبگزاسیٍاحذاصپشتاَیسشهایِػٌَاىتخطیتِقثالماتضاسّایهالیكِ

و  ي حسأادذاري حسأادذاري، تغییأز در دزآوردهأا    هأاي  رويأه 34عثقاستاًذاسدحساتذاسی،ضذُاست

ضَد.گضاسشهیاشتباهات

 سایز موارد افشا

تجاری  ضسُ تَت  ٍاحس ًگْساری ًقس ْایهعازلًقس ٍ  ّای تااّو ت یس هثلغ هاًسُتاتجاری  ٍاحس . 52

  .کٌس افطاٍ ّوچٌ ي زل ل آى را تاضس  تزای اتناازُ گزٍُ زر زتنزس ًوی کِ

تدشای،تداسیٍاحذدسضذًُگْذاسیًقذْایهؼادلًقذٍّایهاًذُ،ضشایظتسیاسیاصدس.53
ًقدذٍّدایضداهلهاًدذُ،هثالْاییدسایديخػدَظ.ًیستدسدستشسگشٍُاستاادُ

كٌتشلْدایاػوداودلیلكِتِفشػیاستتداسیضذُتَسظٍاحذًگْذاسیًقذْایهؼادل
تَسظتشایاستاادُّافؼالیتآى،ایيهاًذُكطَسهصلاسصییاسایشهصذٍدیتْایقاًًَی

 .تاضذویًدستشسدس،فشػیتداسیتداسیاغلییاسایشٍاحذّایٍاحذ

تَاًذهشتَطتاضدذ.تشایدسکٍضؼیتهالیًٍقذیٌگیٍاحذتداسی،اعالػاتتیطتشهی.54
تَاًذضاهلهدَاسدافطایایياعالػات،ّوشاُتاتَضیحهذیشیتدسایيخػَظ،كِهی

ضَد:صیشتاضذ،تَغیِهی

یاتیآتیٍتسَیًِطذُكِهوکياستدسفؼالیتْایػولهثلغتسْیالتهالیاستاادُالف.
ایتکاسگشفتِضَد،تاركشّشگًَِهصدذٍدیتدساسدتاادُاصایديتؼْذاتسشهایِ

تسْیالت؛

هدوَعهثالغخشیاًْایًقدذیهشتدَطتدِافدضایصدستشفیدتػولیداتیخدذااص.ب
خشیاًْایًقذیالصمتشایحاظتشفیتػولیاتی؛ٍ

گزاسیٍتأهیيهالیهشتَطولیاتی،سشهایِهثلغخشیاًْایًقذیًاضیاصفؼالیتْایػ.ج
گشارشأرزي دأز حسأ     25حساتذاسیتِّشیكاصقسوتْایقاتلگضاسش)تِاستاًذاسد

هشاخؼِضَد(.قسمتهاي مختلف
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افطایخذاگاًِخشیاًْایًقذیهشتَطتِافضایصدستشفیتػولیاتیٍخشیاًْدایًقدذی.55
گزاسیتاكاایتسشهایِكٌذكوكهیكٌٌذگاىاادُاستتِالصمتشایحاظتشفیتػولیاتی،

ٍاحذتداسیتشایحاظتشفیتػولیاتیساتؼییيكٌٌذ.چٌاًچٍِاحذتداسیتشایحادظ
گزاسیًکٌذ،هوکياستتِدلیلًقذیٌگیخاسیٍتشفیتػولیاتیتِهیضاىكافیسشهایِ

.ضَدیدادآٍسیآتیا،قضاٍتًادسستیاصسَدتَصیغهٌاتغتیيهالکاى

خشیاًْدایتدیيتاسٍاتظكٌذكوكهیكٌٌذگاىاستاادُتِافطایخشیاًْایًقذیقسوتْا،.56
دٌّدذُآىٍهیدضاىًقذیٍاحذتداسیتِػٌَاىیكهدوَػٍِاحدذ،ٍاخدضایتطدکیل

ساتْتشدسکكٌٌذ.پزیشیآىًٍَساىخشیاًْایًقذیقسوتْاتِدستشسی

 اجزا   تاریخ

ٍ تعنس   1/1/1398  آًْا اس تارید  هالی  زٍرُ  کِ  هالی  صَرتْای  هَرز کل ِ اتناًسارز زر  ایي  تالشاها . 57

 . االجزاتت ضَز، السم هی  ضزٍع  اس آى

  گشارشگزی مالی  المللی بین  با استانداردهای  مطابقت

هأاي وقأذي  جزياو  صأورت 7حساتذاسیالوللیاستاًذاسد،هااداستاًذاسدتیيایيالضاهاتتااخشای.58
.ضَدهیًیضسػایت(2217)ٍیشایص

 (7913)مظوب  2کنارگذاری استاندارد حسابداری 

(،خایگضیياستاًذاسدحسداتذاسی1397)هػَبصورت جزياوهاي وقذي2استاًذاسدحساتذاسی.59
ضَد.(هی1379)هػَبوجوه وقذ  جزيان  صورت2

 

 


