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مالی گزارشگری 

صورت
نهای یا جر
نقدی

مزدککاظمزاده

بـرمبـنای
 اســتانداردهای 
جدیدحسابداری
ایران

تغییرات اعمال شــده در اســتاندارد حســابداری 
شماره ی ۲ "صورت جریان های نقدی" تجدید نظر 
شــده ی 1397، عمدتا در دو زمینه ی اصلی بوده 
است: نخســت، گسترش تعریف جریان های نقدی 
و شــمول معادل نقد در آن؛ و دوم، تغییر در افشا 
و طبقه بندی اجزای این صورت مالی در راســتای 
همگرایــی با اســتاندارد بین المللی حســابداری 
 )IAS 7(1 "شماره ی 7 "صورت جریان های نقدی
که مطابق آن اجزای این صورت مالی در سه طبقه 

ارائه می شود.

تغییر در تعریف جریان های نقدی
یکی از مهم ترین تفاوت های ایجادشده در تعریف 
"جریان های نقدی" احتســاب "معادل نقد" جزو 
اقالم آن است. در استاندارد حسابداری شماره ی ۲ 
تجدید نظر شــده ی 1397، اصطالحات زیر با این 

معانی مشخص به کار رفته اند:
 نقد: شامل نقد در دسترس و سپرده های دیداری 

است.
 معادل هاي نقد: سرمایه گذاری های کوتاه مدت با 
نقدشوندگي باال اســت که به سرعت قابل تبدیل 
به مبلغ معیني نقد اســت و ریســك تغییر ارزش 

آن کم است. 
 جریان هاي نقدی: عبارت از جریان هاي ورودی 

و خروجی نقد و معادل هاي نقد است.

طبــق این اســتاندارد، معــادل وجه نقــد دارای 
ویژگی های زیر است:

 - با هدف ایفای تعهــدات نقدی کوتاه مدت، و نه 
با هدف سرمایه گذاری یا سایر اهداف نگهداری 

می شود. 
-  به سرعت قابل تبدیل به مبلغ معینی نقد است.

- ریسك تغییر ارزش آن کم است.
بنابراین، ســرمایه گذاری معموالً فقط زماني واجد 
شرایط به عنوان معادل های نقد است که سررسید 
آن کوتاه، مثاًل حداکثر ســه ماه از تاریخ تحصیل، 
باشد. ســرمایه گذاری در ابزارهای مالکانه معادل 
نقد نیســت، مگر این که ماهیــت آن، معادل نقد 

باشد.

دیگر تغییرات با اهمیت
در مقایســه ی کلی استاندارد حسابداری شماره ی 
۲ تجدید نظر شــده ی 1397 با ویرایش قبلی آن 

تغییرات با اهمیت زیر مالحظه می شود:
  عنوان این صورت مالی از "صورت جریان وجوه 
نقد" به "صورت جریان های نقدی" تغییر یافته 

است.
  طبقات این صورت مالی از پنج طبقه و به ســه 

طبقه کاهش یافته است. 
  طبق اســتاندارد جدید، سود ســهام و کارمزد 
دریافتی، هزینــه ی بهره، و مالیات بر درآمد در 
طبقه ی فعالیت های عملیاتی ارائه می شــود. در 
اســتاندارد قدیم، سود سهام و کارمزد دریافتی، 
سود سهام پرداختی و هزینه ی بهره در طبقه ی 
دوم، "بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت 
تامیــن مالی" و مالیــات پرداختی در طبقه ی 

سوم، "مالیات بر درآمد" ارائه می شد.
  در استاندارد جدید، صورت تطبیق سود و زیان 
عملیاتی به نقد حاصل از عملیات تبدیل شــده 
است. در استاندارد قدیم، از این صورت تطبیق 
در محاسبه ی فعالیت عملیاتی استفاده می شد. 
 در استاندارد جدید، محاســبه ی نقد حاصل از 
عملیات از ســود و زیان خالص آغاز می شــود. 
در استاندارد قدیم، این محاسبه با سود و زیان 

عملیاتی آغاز می شد.
 از آن جا که در استاندارد جدید، محاسبه ی نقد 
حاصــل از عملیات از ســود و زیان خالص آغاز 
می شود، بنابراین، اجزای ســود و زیان خالص 
یعنی مالیات بر درآمد پرداختی، هزینه ی بهره، 
و ســایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی باید 
تحلیل شــوند. یعنی از آخر به اول برمی گردیم. 
به همین دلیل، در قســمت تعدیالت سودها به 
صورت منفی و زیان ها به صورت مثبت نمایش 
داده می شــوند. همچنین، مالیــات و بهره که 
در صورت ســود و زیان به صورت منفی اســت 
در قســمت تعدیالت به صــورت مثبت منظور 

می شود.
 در اســتاندارد جدید دربــاره ی اضافه برداشت 

بانکي رهنمودي ارائه نشده است. 



16
 زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

 طبق اســتاندارد جدید، اگر بعضی از جریان هاي 
نقدي ماهیتا به طورمستقیم قابلارتباط با هیچ 
یك از سرفصل های اصلي نباشــند، رهنمودی 
درباره ی آن ها ارائه نشده است. طبق استاندارد 
قدیم، این اقالم به طبقه ی اول منتقل می شدند. 

با توجه بــه موارد فوق، مالحظه می شــود، طبق 
اســتاندارد جدید وجه نقد حاصل از فعالیت های 
عملیاتــی، عــالوه بر اقــالم وجه نقــد حاصل از 
فعالیت هــای عملیاتی طبق اســتاندارد قدیم، اثر 
نقدی هزینه های استقراض )بهره(، سود و کارمزد 
دریافتــی، و مالیات بر درآمد را نیز در بر می گیرد. 
به عبارت دیگر، طبقات دوم و سوم طبق استاندارد 
قدیم به طبقات یکم، دوم و ســوم طبق استاندارد 
جدید منتقل شــده اند. در واقــع، عمده تفاوت دو 
استاندارد مربوط به وجه نقد حاصل از فعالیت های 

عملیاتی است. 

طبقات ارائه ی جریان های نقدی
طبق استاندارد جدید، صورت جریان های نقدی در 
سه طبقه ی فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و 
تامین مالی به ترتیب نمایش داده شده در نمایه ی 

1 ارائه می شود.

 نمایه ی 1 – چارچوب کلی ارائه ی صورت
 جریان های نقدی طبق استانداردحسابداری

شماره ی ۲ تجدیدنظرشده ی 1397

××فعالیت های عملیاتی

××فعالیت های سرمایه گذاری

××فعالیت های تامین مالی

××خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

××مانده ی موجودی نقد اول دوره

××تاثیر تغییرات نرخ ارز

××مانده ی موجودی نقد پایان دوره

طبقه ی اول( فعالیت های عملیاتی
فعالیت هــای عملیاتــی عبارتنــد از فعالیت های 
اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و ســایر 

فعالیت هایی که جزو فعالیت های ســرمایه گذاری 
و فعالیت هــای تامین مالی نباشــند. مصادیقی از 
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی، 

بدین شرح است:
 دریافت هــای نقدی حاصل از فروش کاال و ارائه 

خدمات؛
 دریافت هــای نقــدی حاصــل از حــق امتیاز، 
حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهاي عملیاتي؛
پرداخت هــای نقدي بــه عرضه کننــدگان کاال و 

خدمات؛
 پرداخت های نقدی به کارکنان و از جانب آنان؛

 دریافت هــا و پرداخت های نقدی شــرکت بیمه 
بابت حق بیمه ها، خســارت ها، مســتمری ها و 

سایر مزایای بیمه ای؛
 پرداخت های نقدی یا استرداد هاي نقدي مربوط 
به مالیات بر درآمد، به غیر از مواردی که بتوان 
به طور مشــخص آن ها را به عنوان فعالیت های 

تامین مالی و سرمایه گذاری شناسایی کرد؛ و
 دریافت هــا و پرداخت هــای نقــدی مربوط به 
قراردادهای منعقدشــده با مقاصــد تجاری یا 

معامالتی.

روش های گزارش جریان های نقدی حاصل از 
فعالیت های عملیاتی 

واحدهای تجاری باید جریان های نقدی حاصل از 
فعالیت های عملیاتی را بــا به کارگیری یکی از دو 

روش زیر گزارش کنند:
روش مســتقیم: به موجب آن طبقــات اصلی 
ناخالص دریافت هاي نقدي و ناخالص پرداخت هاي 

نقدي افشا می شود.
روش غیرمستقیم: بــه موجب آن سود یا  زیان 
دوره، بابــت آثار معامالت دارای ماهیت غیرنقدی، 
آثــار اقالم تعهدی یا انتقالــی مرتبط با دریافت ها 
و پرداخت هاي نقدی عملیاتی گذشــته یا آینده، 
و آثار اقالم درآمد یــا هزینه  مرتبط با جریان های 
نقــدی حاصــل از فعالیت هاي ســرمایه گذاری یا 

تأمین مالی، تعدیل می شود.

در بند 18 اســتاندارد جدید، به واحدهای تجاری 

توصیه شــده اســت جریان های نقدی حاصل از 
فعالیت های عملیاتی را با استفاده از روش مستقیم 
گزارش کنند. زیرا روش مستقیم اطالعاتی را ارائه 
می کند کــه می تواند در پیش بینــی جریان های 
نقدی آتی مفید واقع شــود، در حالي که در روش 
غیرمســتقیم این گونه اطالعات ارائه نمی شوند. با 
این حال، این روش در ایران تا کنون چندان مورد 

استفاده نبوده است.

در روش غیرمســتقیم، خالص جریان های نقدی 
حاصل از فعالیت های عملیاتــی، از طریق تعدیل 
سود یا زیان دوره بابت موارد زیر، محاسبه می شود:

و  دریافتنی هــا  موجودی هــا،  تغییــرات   -
پرداختني هاي عملیاتی طی دوره؛

-  اقــالم غیرنقــدی نظیــر اســتهالک، ذخایر، 
مالیات هــای انتقالــي، ســودها و زیان هــای 
تحقق نیافتــه ی تغییر در نرخ های ارز و ســود 

توزیع نشده واحدهای تجاری وابسته؛ و
-  اقــالم دیگری که آثار نقــدی آن ها جریان های 
نقدی مربوط به ســرمایه گذاری یا تامین مالی 

است. 

مزیــت روش غیرمســتقیم در مقایســه با روش 
مســتقیم در این است که تفاوت بین سود خالص 
و جریان وجه نقد ناشي از فعالیت های عملیاتي و 
کیفیت ســود واحد اقتصــادی را به طور برجسته 

نشان می دهد )نمایه ی ۲(.

طبقه ی دوم( فعالیت های سرمایه گذاری
فعالیت های ســرمایه گذاری عبارتنــد از تحصیل 
یــا واگــذاری دارایی هــای بلندمــدت و ســایر 
سرمایه گذاری ها به جز معادل هاي نقد. مصادیقی 
از جریان هــای نقــدی حاصــل از فعالیت هــای 

سرمایه گذاری بدین شرح است:
 پرداخت های نقدی بــرای تحصیل دارایی های 
ثابت مشــهود، دارایی های نامشــهود و ســایر 
دارایی هــای بلندمدت.  این پرداخت ها شــامل 
مخارج توســعه ی سرمایه ای و دارایی های ثابت 
مشــهود ساخته شده در داخل واحد تجاری نیز 
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نمایه ی ۲ – نقد حاصل از عملیات طبق صورت های مالی نمونه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی

نقد حاصل از عملیات
13×۲13×1

میلیوان ریالمیلیون ریال

......................................

سود خالص

تعدیالت:
......................................هزینه مالیات بر درآمد

......................................هزینه های مالی

)...................()...................(سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

)...................()...................(سود ناشی از فروش دارایی های نامشهود

)...................()...................(سود ناشی از فروش مواد اولیه

......................................زیان کاهش ارزش دریافتنی های تجاری

......................................خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

......................................استهالک دارایی های غیرجاری

......................................کاهش ارزش دارایی های غیرجاری

)...................()...................(سود سهام

...................)...................(درآمد )هزینه( ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار

)...................()...................(خالص )سود( زیان تسعیر ارز

)...................()...................(جمع تعدیالت

تغییرات در سرمایه در گردش:               
)...................()...................(کاهش )افزایش( دریافتنی های عملیاتی

)...................()...................(کاهش )افزایش( موجودی مواد و کاال

)...................()...................( کاهش)افزایش( پیش پرداخت های عملیاتی

......................................افزایش )کاهش( پرداختنی های عملیاتی

......................................افزایش )کاهش( ذخایر

......................................افزایش )کاهش( پیش دریافت های عملیاتی

......................................جمع تغییرات در سرمایه در گردش

......................................نقد حاصل از عملیات 

است؛
 دریافت هــای نقدی حاصل از فروش دارایی های 
ثابت مشــهود، دارایی های نامشــهود و ســایر 

دارایی های بلندمدت؛
 پرداخت هــای نقــدي براي تحصیــل ابزارهای 

مالکانــه یا ابزارهــای بدهی ســایر واحدهای 
تجاری و منافــع در مشــارکت های خاص، به 
جز پرداخت های مربوط بــه تحصیل ابزارهایی 
که معادل های نقد محســوب مي شوند یا سایر 
ابزار هایــي که بــا مقاصد تجاری یــا معامالتي 

نگهداري مي شوند؛
 دریافت هــای نقدی حاصل از فــروش ابزارهای 
مالکانــه یــا ابزار هــاي بدهی ســایر واحدهای 
تجاری و منافع در مشــارکت های خاص، به جز 
ابزارهایی که معادل های  دریافت های مربوط به 
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نمایه ی 3 – جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری طبق صورت های مالی نمونه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت

......................................دریافت های  نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

......................................دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به دیگران

......................................دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیالت اعطایی به دیگران

......................................دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیالت اعطایی به دیگران

......................................دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

......................................دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

)...................(...................جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

نقد محسوب مي شــوند یا سایر ابزار هایي که با 
مقاصد تجاری یا معامالتي نگهداري مي شوند؛

 تســهیالت اعطایی به دیگران، به جز تسهیالت 
اعطایی توسط موسسات مالی؛

وصــول تســهیالت اعطایی بــه دیگــران، به جز 
تسهیالت اعطایی موسسات مالی؛

 پرداخت های نقدی مرتبــط با قراردادهای آتی، 
پیمان هــای آتی، قراردادهــای اختیار معامله و 
قراردادهای ســوآپ، به اســتثنای مواقعی که 
این قراردادهــا با مقاصد تجاری یــا معامالتي 
نگهداری می شوند یا پرداخت هایي که به عنوان 
فعالیت های تامین مالی طبقه بندي مي شوند؛ و

 دریافت های نقدی حاصــل از قراردادهای آتی، 
پیمان هــای آتی، قراردادهــای اختیار معامله و 
قراردادهای ســوآپ، به اســتثنای مواقعی که 

این قراردادهــا با مقاصد تجاری یــا معامالتي 
نگهداری می شوند یا دریافت هایی که به عنوان 

فعالیت های تامین مالی طبقه بندي مي شوند.

طبقه ی سوم( فعالیت های تامین مالی
از فعالیت هایی  فعالیت های تامین مالی عبارتنــد 
است که موجب تغییر مبلغ و ترکیب حقوق مالکانه 
و اســتقراض های واحد تجاری می شوند. مصادیقی 
از جریان های نقدی حاصــل از فعالیت های تامین 

مالی بدین شرح است:
 دریافت های نقدی حاصل از انتشار سهام یا سایر 

ابزارهای مالکانه؛
 پرداخت های نقدی بــه مالکان برای تحصیل یا 

بازخرید سهام واحد تجاری؛
دریافت های نقدی حاصل از انتشــار اوراق بدهی، 

تسهیالت، اســناد تجاري و سایر استقراض های 
کوتاه مدت یا بلندمدت؛

 پرداخت هــای نقــدی بــراي تســویه ی مبالغ 
استقراض شده؛ و

 پرداخت هــای نقدی توســط اجاره کننده بابت 
تســویه ی بدهی مربــوط به اجـــاره ی تامین 

مالـــی.

مبادالت غیر نقدی
طبق اســتاندارد، معامالت سرمایه گذاری و تامین 
مالی که مســتلزم اســتفاده از نقد یا معادل هاي 
نقد نیســت، نباید در صــورت جریان های نقدی 
انعــکاس یابــد. چنیــن معامالتی بایــد در جاي 
دیگري در صورت های مالی به گونه ای افشــا شود 
که تمام اطالعات مربــوط به این گونه فعالیت های 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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حسابدار

نمایه ی 4 – جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی طبق صورت های مالی نمونه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی

جریان  های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

......................................دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

...................-دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

......................................دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

)...................()...................(پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

......................................دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

......................................دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

......................................دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره ی سرمایه ای

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود اجاره ی سرمایه ای

)...................()...................(پرداخت های نقدی بابت سود سهام

)...................(...................جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی

ســرمایه گذاری و تامین مالی ارائه شود. مثال هایی 
از معامالت غیرنقدی عبارتند از:

 تحصیل دارایی ها در قبال بدهي هاي مستقیم یا 
از طریق اجاره  تامین مالی؛

 تحصیل یك واحد تجاری در قبال صدور سهام؛ 
و

 تبدیــل بدهی به حقوق مالکانــه )مثال، افزایش 
حال شــده ی  مطالبــات  محــل  از  ســرمایه 

سهامداران(.

نکات تکمیلی
طبق پرسش و پاسخ شــماره ی 53 کمیته ی فنی 
ســازمان حسابرســی ، مالیات کسرشــده توسط 
کارفرمــا از صورت وضعیت پیمانــکاران به عنوان 
پیش پرداخت مالیات به علت این که منجر به ورود 

و خروج وجه نقد نمی شــود، نباید در محاســبه ی 
مالیات نقد پرداختی لحاظ شــود. ولی در صورتی 
که مودی طی ســال پیش پرداخت مالیات عملکرد 
داشته باشد در محاسبه ی پرداخت هاي نقدي بابت 

مالیات بر درآمد منظور می شود.

در محاســبه ی پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر 
درآمد و همچنین پرداخت هاي نقدي بابت ســود 
تســهیالت نیز باید توجه کرد که مــوارد فوق دو 
بار نوشــته می شــوند. یك بار در قسمت تعدیالت 
در بخــش وجه نقد حاصــل از عملیات به صورت 
تعهدی از صورت سود و زیان مبالغ استخراج شده 
ولی به صــورت خالف ماهیت یعنی هزینه ی مالی 
و هزینه ی مالیات بر درآمد که در صورت ســود و 
زیان به صورت منفی است در قسمت تعدیالت به 

صـــــورت مثبت نوشته شده و بار دوم این دو در 
خود صورت جریان های نقدی به صورت نقــــدی 
پس از تبدیل اعداد از روش تعهــدی به نقـــدی 

نوشــــته می شود.                                             

پی نوشت ها:
1- IAS 7 Statement of Cash Flows

انجمن  خبــره ی  عضــو  زاده:  کاظــم  مزدک 
حســابداران خبره ی ایران در شــاخه ی تخصصی 
حســابدار مالــی خبــره، عضو هیئت تشــخیص 
صالحیت حسابداران مالی خبره، حسابدار رسمی، 
دانشجوی دکتری حســابداری، مدرس دانشگاه و 

مراکز آموزش حرفه ای


