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 7حسابداري المللی  استاندارد بین

 1صورت جریانهاي نقدي

 هدف

واحد تجاري در توانایی فراهم آوردن مبنایی براي ارزیابی در ، تجاري واحد جریانهاي نقدي مرتبط بااطالعات 
کنندگان  استفادهمزبور، براي  جریانهاي نقدياستفاده از در و نیازهاي واحد تجاري  نقد هايایجاد نقد و معادل

 واحدتوانایی ارزیابی  مستلزم ،کنندگان تصمیمات اقتصادي توسط استفاده اتخاذ .مفید استمالی  ايتهصور
 و اطمینان از ایجاد آن است. بنديو زمان نقد هايمعادلتجاري در ایجاد نقد و 

 واحدد نق هايمعادلتغییرات تاریخی نقد و درباره اطالعات  ارائهبراي  یالزامات تجویزهدف این استاندارد 
سب فعالیتهاي دوره بر ح هر جریانهاي نقدي ،در آناست که  جریانهاي نقديصورت  از طریقتجاري 

 .شود میبندي  مالی طبقه گذاري و تأمین عملیاتی، سرمایه

 دامنه کاربرد

بخش عنوان  بهآن را و  کند را طبق الزامات این استاندارد تهیه جریانهاي نقديصورت  باید تجاري واحد .1
  د.نمایارائه  شود، اي که صورتهاي مالی تهیه می هر دورهبراي  ،مالی صورتهاي جدانشدنی

شده  ، تصویبصورت تغییرات در وضعیت مالی 7المللی حسابداري  این استاندارد، جایگزین استاندارد بین .2
 شود. می ،1977در جوالي سال 

در واحد  نقد هايمعادلو نقد  به چگونگی ایجاد و مصرف، واحد تجاري مالی هايکنندگان صورت استفاده .3
تلقی نظر از  صرفتجاري و  ماهیت فعالیتهاي واحدبدون توجه به این موضوع  .هستند مند عالقه تجاري

باشد،  مطرحکه در مؤسسات مالی ممکن است  ،تجاري عنوان محصول واحد نقد به یا عدم تلقی
متفاوت است،  در واحدهاي تجاريعملیاتی مولد درآمد فعالیتهاي اصلی با وجود اینکه مصداق دارد. 

تعهدات و پرداخت هدایت عملیات، براي . واحدهاي تجاري اما نیازهاي آنها به نقد اساساً مشابه است
، طبق این استاندارد تمام واحدهاي بنابراین قد نیاز دارند.نبه  ،گذاران خود سرمایهبراي بازده ایجاد 

 هستند. جریانهاي نقديصورت به ارائه  تجاري ملزم
 

المللی حسابداري، در سپتامبر  ، هیئت استانداردهاي بین2007در سال  ارائه صورتهاي مالی 1المللی حسابداري  در نتیجه تجدیدنظر در استاندارد بین ۱

 تغییر داد. صورت جریانهاي نقدي به صورت جریان وجوه نقد را از 7المللی حسابداري  ، عنوان استاندارد بین2007سال 
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 جریانهاي نقديمنافع اطالعات 

براي که  آورد مالی، اطالعاتی فراهم می سایر صورتهايبا همراه  اي نقدينهجریاصورت  .4
واحد  ساختار مالی ي واحد تجاري،ایهتغییر در خالص دارای، ارزیابی مالی کنندگان صورتهاي استفاده
بر مبالغ و  اثرگذاري ) و توانایی واحد تجاري در(شامل نقدینگی و توان پرداخت بدهیها تجاري

. سازد پذیر می امکانرا  تغییر شرایط و فرصتها سازگاري با منظور به جریانهاي نقدي بنديزمان
 مفید است و نقد هايمعادلنقد و  ایجاد درتجاري  ارزیابی توانایی واحددر  ينقد هاياطالعات جریان

 جریانهاي نقديمدلهاي ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی ، ایجاد مالی کنندگان صورتهاي استفاده براي
همچنین قابلیت مقایسه ، ياطالعات جریانهاي نقد .کند پذیر می امکانرا  مختلفتجاري آتی واحدهاي 

هاي  بکارگیري رویه آثارزیرا  بخشد مختلف را بهبود می تجاري ايواحده عملیاتنتایج گزارشگري 
 .کند میحذف حسابداري در معامالت و رویدادهاي یکسان را  ختلفم

جریانهاي  از اطمینان و بندياز مبلغ، زمان اي عنوان نشانه اغلب به ،ينقد هايجریانتاریخی اطالعات  .5
از جریانهاي  ارزیابیهاي گذشتهصحت  بررسیهمچنین جهت اطالعات مزبور  رود. آتی بکار می نقدي

  تغییر قیمتها مفید است.اثر و  جریانهاي نقديسودآوري و خالص  ارتباط بینو ارزیابی  آتی ينقد

 تعاریف

 است: بکار رفته زیر در این استاندارد، اصطالحات زیر با معانی مشخص .6

 .است هاي دیداري سپردهو در دسترس نقد شامل  نقد

 مبلغ معینی از نقـد به  به سرعت قابل تبدیلبا نقدشوندگی باال و مدت  گذاریهاي کوتاه سرمایه نقد هايمعادل
 .  باشد کم میکه ریسک تغییر ارزش آن است 

 است. نقد و معادلهاي نقد یو خروج يعبارت از جریانهاي ورود يجریانهاي نقد

تجاري و سایر فعالیتهایی که  واحد عملیاتی از فعالیتهاي اصلی مولد درآمد عبارت است فعالیتهاي عملیـاتی 
 مالی نباشند. گذاري و تأمین فعالیتهاي سرمایه ءجز

 نقـد هاي معادل جزه ب گذاریها واگذاري داراییهاي بلندمدت و سایر سرمایه وتحصیل  گـذاري  فعالیتهاي سرمایه
 باشد. می

 و استقراضهاي واحـد  هحقوق مالکانو ترکیب  اندازه تغییرموجب که  است فعالیتهایی مالی فعالیتهاي تأمین
 .شود میتجاري 
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 نقد هايمعادلنقد و 

 ،گذاري یا سایر اهداف سرمایهمدت، و نه با هدف  تعهدات نقدي کوتاه هدف ایفاي با نقد هايمعادل .7
 سرعت قابل شود، باید به شناخته  معادل نقدعنوان  گذاري به سرمایهیک  براي اینکهشود.  نگهداري می

گذاري  سرمایهیک  ،باشد. بنابراینآن کم تغییر ارزش  ریسکو باشد نقد  مشخصی تبدیل به مبلغ
حداکثر سه ماه  ، مثالًاست که سررسید آن کوتاه معادل نقدعنوان  شرایط به واجدزمانی  تنهامعموالً 

معادل  ،آن ماهیتاینکه  نیست، مگر معادل نقد هحقوق مالکان گذاري در از تاریخ تحصیل باشد. سرمایه
اي که تاریخ بازخرید آن مشخص است و دوره کوتاهی  شده براي مثال، سهام ممتاز تحصیلباشد.  نقد

 تا سررسید آن باقی مانده است.

ین وجود، در شود. با ا بانکی معموالً به عنوان فعالیتهاي تأمین مالی در نظر گرفته می هاياستقراض .8
باشد، جزء جدانشدنی  قابل پرداخت برخی کشورها اضافه برداشت بانکی در صورتی که عندالمطالبه

مدیریت نقد واحد تجاري است. در این شرایط، اضافه برداشت بانکی به عنوان جزئی از نقد و معادلهاي 
 هحساب بانکی اغلب بین ماند هاست که ماند آنبانکی  توافقهايگونه  ی اینشود. ویژگ نقد محسوب می

  کند. مثبت تا اضافه برداشت نوسان می

به جاي اقالم زیرا این  شود را شامل نمی نقد هايمعادلنقد یا  اقالم بین جابجایی ،ينقد هايجریان .9
بخشی از مدیریت گذاري و تأمین مالی واحد تجاري باشد،  بخشی از فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه اینکه

را شامل  نقد هايمعادلنقد مازاد در  گذاري سرمایه ،نقد مدیریت شود. محسوب می تجاري نقد واحد
 .شود می

 جریانهاي نقديصورت ارائه 

گذاري و  فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه شده بر حسب يبند طبقه جریانهاي نقديباید  جریانهاي نقديصورت  .10
 گزارش کند.طی دوره را مالی  تأمین

متناسب با مالی را  گذاري و تأمین از فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه حاصل جریانهاي نقدي ،تجاري واحد .11
کند که  اطالعاتی را فراهم می فعالیت، حسب بندي بر طبقه .کند فعالیتهاي خود ارائه می

 نقد ايهمعادلنقد و  تجاري و مبلغ مالی واحد بر وضعیتفعالیتها  توانند تأثیر آن کنندگان می استفاده
مورد استفاده  ي مزبورفعالیتهابین براي ارزیابی روابط  تواند می ، همچنیناین اطالعات ارزیابی کنند.را 

 .قرار گیرد

 شوند. بندي می طبقهمتفاوت صورت  باشد که به جریانهاي نقدي شاملاست  یک معامله منفرد ممکن .12
فعالیت  یک عنوان بهتواند  می است، بهرهبهره  اصل و که بازپرداخت نقدي وام شامل زمانی ،براي مثال
  .شود بندي  طبقهمالی  فعالیت تأمینیک عنوان  به اصلعملیاتی و 
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 فعالیتهاي عملیاتی

ارزیابی این موضوع است که  دراصلی  معیاراز فعالیتهاي عملیاتی،  حاصل جریانهاي نقديمبلغ  .13
توان  نگهداشتبازپرداخت وامها، براي کافی  نقديجریانهاي  ،تجاري تا چه میزان عملیات واحد
منابع مالی استفاده از گذاري جدید بدون  و انجام سرمایه  یتقسیمپرداخت سود  ،تجاري عملیاتی واحد

تاریخی ارائه اطالعات  آتی، ي عملیاتیبینی جریانهاي نقد براي پیش کرده است.سازمانی، ایجاد  برون
 .استسایر اطالعات، مفید  همراه با ،عملیاتی نقديجریانهاي  برخی اجزايدرباره 

 عملیاتی فعالیتهاي اصلی مولد درآمد مربوط بهاساساً  ،از فعالیتهاي عملیاتی حاصل ينقد هايجریان .14
از معامالت و سایر رویدادهایی  ناشیمعموالً  ،جریانهاي نقدي یادشدهتجاري است. بنابراین،  واحد

از فعالیتهاي حاصل  جریانهاي نقدياز مثالهایی شود.  منظور میدوره زیان  یاسود  محاسبهاست که در 
 شرح زیر است: به ،عملیاتی

 ؛از فروش کاال و ارائه خدمات حاصل يدریافتهاي نقد  الف.

 ؛ي عملیاتیالزحمه، کارمزد و سایر درآمدها امتیاز، حق از حق حاصل يدریافتهاي نقد . ب

 کاال و خدمات؛ کنندگان عرضهبه  يپرداختهاي نقد . پ

 جانب آنها؛ پرداختهاي نقدي به کارکنان یا از . ت

، مسـتمریها و سـایر   تهاهـا، خسـار   بیمه شرکت بیمه بابت حقیک دریافتها و پرداختهاي نقدي  . ث
 ؛اي بیمه مزایاي

مـواردي کـه بتـوان بطـور     غیـر از   بـه  ،درآمد مالیات بر هاي نقدي استردادیا  ينقد يپرداختها . ج
 و کرد؛ شناساییگذاري  مالی و سرمایه هاي تأمینتعنوان فعالی بهمشخص 

 تی.معامالتجاري یا  مقاصد قراردادهاي منعقد شده با مربوط به ينقددریافتها و پرداختهاي  . چ

 درکـه   گـردد به سود یـا زیـانی    است منجر ممکن آالت، ماشینفروش یک قلم مانند  ،معامالت برخی
هـاي  جریان در زمـره  ،معـامالت  گونه اینبا  مرتبط ينقد جریانهايشود.  شناسایی میدوره زیان  یاسود 

 ساختبراي  پرداختهاي نقدي، با این وجود .شود محسوب می گذاري از فعالیتهاي سرمایه حاصل ينقد
بند  طبقبراي فروش،  شده نگهداري متعاقباً شده براي اجاره به دیگران و یا تحصیل داراییهاي نگهداري

از  حاصـل  ينقـد  هـاي جریان، آالت و تجهیـزات  ماشـین  ،امالك 16حسابداري المللی  بیناستاندارد  الف68
جریانهـاي   ،هایدارای اینبعدي  هايو فروش ها اجاره حاصل از يدریافتهاي نقد است.فعالیتهاي عملیاتی 

  .باشد میفعالیتهاي عملیاتی حاصل از  نقدي

مشابه با موجودي کاالي را  ياوراق بهادار، یا معامالتی براي مقاصد تجارياست  ممکن تجاري واحد .15
و فروش خرید از حاصل  جریانهاي نقدي، بنابرایننگهداري کند. شده به قصد فروش مجدد،  تحصیل
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وامهاي  ،همچنینشود.  بندي می عنوان فعالیتهاي عملیاتی طبقه یا تجاري به معامالتیاوراق بهادار 
این اقالم زیرا  ،شود بندي می اي عملیاتی طبقههعنوان فعالیت مؤسسات مالی معموالً بهیی توسط اعطا

  .مربوط هستندتجاري  واحد آن  عملیاتی با فعالیتهاي اصلی مولد درآمد

 گذاري فعالیتهاي سرمایه

جریانهاي  گونه این زیرا دارد اهمیتگذاري  از فعالیتهاي سرمایه حاصل جریانهاي نقدي افشاي جداگانه .16
 جریانهاي نقديایجاد سود و  به منظورمنابع براي تحصیل میزان مخارجی است که دهنده  نشان نقدي

شود  مالی می وضعیت صورت به شناسایی دارایی در مخارجی که منجرتنها،  مصرف شده است. ،آتی
از  حاصل جریانهاي نقدياز مثالهایی . استگذاري  فعالیتهاي سرمایه به عنوان بندي شرایط طبقه واجد

 از: گذاري عبارتند فعالیتهاي سرمایه

و سـایر   داراییهـاي نامشـهود  آالت و تجهیـزات،   ماشـین ، امالكبراي تحصیل پرداختهاي نقدي   الف.
آالت و  ماشـین ، امـالك و  شده اي داراییهاي بلندمدت. این پرداختها شامل مخارج توسعه سرمایه

 ؛باشد مینیز  تجاري واحد در داخلشده  تهساختجهیزات 

امشـهود و سـایر   داراییهـاي ن ، آالت و تجهیزات ماشین، امالكاز فروش حاصل  يدریافتهاي نقد . ب
 داراییهاي بلندمدت؛

تحصیل ابزارهاي مالکانه یا ابزارهـاي بـدهی سـایر واحـدهاي تجـاري و      براي  ياي نقدهپرداخت . پ
معـادل نقـد   ابزارهـایی کـه   تحصـیل  به  پرداختهاي مربوط جزه بدر مشارکتهاي خاص (منافع 

 )؛شوند نگهداري مییا معامالتی تجاري هایی که با هدف  ابزاریا سایر  شوند محسوب می

بدهی سـایر واحـدهاي تجـاري و    هاي  ابزارز فروش ابزارهاي مالکانه یا ا حاصل يدریافتهاي نقد . ت
محسـوب   معـادل نقـد  به ابزارهـایی کـه    دریافتهاي مربوط جزه بدر مشارکتهاي خاص (منافع 

 )؛شوند نگهداري مییا معامالتی تجاري هایی که با هدف  ابزاریا سایر  شوند می

 اعطایی مؤسسات مالی)؛جز وامهاي ه باعطایی به دیگران (وامهاي  . ث

 اعطایی مؤسسات مالی)؛ امهايوجز ه باعطایی به دیگران ( وامهاي وصول . ج

، قراردادهـاي اختیـار معاملـه و    پیمانهـاي آتـی  آتـی،  قراردادهـاي   مرتبط بـا پرداختهاي نقدي  . چ
نگهـداري  یا معامالتی تجاري  مقاصدبا قراردادها  به استثناي مواقعی که این سوآپقراردادهاي 

 ؛ ودنشو بندي می طبقه مالی عنوان فعالیتهاي تأمین بهکه  ییا پرداختهای ،دنشو می

، قراردادهـاي اختیـار معاملـه و    پیمانهـاي آتـی  آتـی،  قراردادهـاي   حاصـل از  يدریافتهاي نقـد  . ح
نگهـداري  یا معامالتی تجاري  مقاصد باقراردادها به استثناي مواقعی که این  ،سوآپقراردادهاي 

 .دنشو بندي می طبقه مالی عنوان فعالیتهاي تأمین بهکه ی یاهیا دریافت ،دنشو می
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سازي جریانهاي نقدي یک وضعیت مشخص منعقد شده باشد، نحـوه   ي با هدف مصونچنانچه قرارداد
 شده است. بندي جریانهاي نقدي وضعیت مصون بندي جریانهاي نقدي آن قرارداد، مشابه طبقه طبقه

 فعالیتهاي تأمین مالی

کنندگان  تأمینزیرا به دارد اهمیت  مالی از فعالیتهاي تأمین حاصل جریانهاي نقديافشاي جداگانه  .17
از مثالهایی  کند. تی کمک میي آجریانهاي نقد بهنسبت  هاادعا بینی منابع مالی واحد تجاري در پیش

 شرح زیر است:ه ب ،مالی از فعالیتهاي تأمینحاصل  جریانهاي نقدي

 سهام یا سایر ابزارهاي مالکانه؛انتشار از  حاصل يدریافتهاي نقد . الف

 تجاري؛ مالکان براي تحصیل یا بازخرید سهام واحدپرداختهاي نقدي به  . ب

و سـایر   ، اوراق قرضه، وثـایق تجاري ، اسنادوامهااز انتشار اوراق بدهی،  حاصل يدریافتهاي نقد . پ
 ؛مدت یا بلندمدت استقراضهاي کوتاه

 شده؛ و مبالغ استقراض براي تسویه پرداختهاي نقدي . ت

 مالی. اجاره تأمین بوط بهبدهی مرتسویه کننده بابت  اجاره توسط پرداختهاي نقدي . ث

 از فعالیتهاي عملیاتی حاصل جریانهاي نقدي گريگزارش

از روشهاي زیر گزارش  بکارگیري یکی بااز فعالیتهاي عملیاتی را  حاصل جریانهاي نقديتجاري باید  واحد .18
 کند:

 هاي نقـدي پرداختناخالص و  دریافتهاي نقديناخالص  طبقات اصلی موجب آن روش مستقیم، که به  الف.
 یا شود؛ افشا می

، بابت آثار معامالت داراي ماهیـت غیرنقـدي،   دورهزیان  یاموجب َآن سود  روش غیرمستقیم، که به . ب
آثار اقالم تعهدي یا انتقالی مرتبط با دریافتها و پرداختهاي نقدي عملیاتی گذشته یا آینـده، و آثـار   

 مـالی،  گذاري یـا تـأمین   با جریانهاي نقدي حاصل از فعالیتهاي سرمایه مرتبط  آمد یا هزینهاقالم در
 .شود می تعدیل

از روش  استفاده با را از فعالیتهاي عملیاتی حاصل جریانهاي نقديشود  توصیه میتجاري واحدهاي به  .19
 جریانهاي نقديبینی  در پیشتواند  میکند که  . روش مستقیم اطالعاتی ارائه میگزارش کنند مستقیم

شود.  ارائه نمیگونه اطالعات  ایندر روش غیرمستقیم  در حالی است کهآتی مفید واقع شود و این 
پرداختهاي ناخالص و  يدریافتهاي نقدناخالص اصلی طبقات  مربوط بهاطالعات  ،طبق روش مستقیم

 آید: طریق موارد زیر بدست  ازممکن است  تجاري واحد ينقد

 تجاري؛ یا حسابداري واحد سوابق . الف
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 هاي هزینهو  بهرهمشابه و هزینه  هاي درآمدو  بهرهدرآمد فروش ( شده تمام تعدیل فروش، بهاي . ب
 جامع بابت موارد زیر:سود و زیان صورت  مالی) و سایر اقالم یک مؤسسهبراي  مشابه

 ؛طی دوره عملیاتی هاي ها و پرداختنی دریافتنی موجودیها ودر تغییرات  .1

 سایر اقالم غیرنقدي؛ و .2

 مـالی  گذاري یا تـأمین  سرمایه جریانهاي نقدي مربوط به ،آثار نقدي آنهاسایر اقالمی که  .3
  .است

تعدیل سود یا  از طریق ،ز فعالیتهاي عملیاتیحاصل ا جریانهاي نقديروش غیرمستقیم، خالص در  .20
 شود: می محاسبه ،زیرموارد دوره بابت زیان 

 ؛طی دوره عملیاتی هاي پرداختنیو  اه یدریافتنو  یهاموجوددر تغییرات   الف.

تغییرات نیافته  تحقق هايو زیان ها، سودانتقالی هاياقالم غیرنقدي نظیر استهالك، ذخایر، مالیات . ب
 نشده واحدهاي تجاري وابسته؛ و و سود توزیع نرخ ارز

  است. مالی گذاري یا تأمین سرمایه جریانهاي نقدي آنها،نقدي آثار تمام اقالم دیگري که  . پ

از طریـق نمـایش   توانـد   میغیرمستقیم، خالص جریانهاي نقدي حاصل از فعالیتهاي عملیاتی در روش 
هـاي افشاشـده در صـورت سـود و زیـان جـامع و تغییـرات طـی دوره موجودیهـا و           درآمدها و هزینـه 

 شود. ارائه اتی هاي عملی ها و پرداختنی دریافتنی

 گذاري و تأمین مالی از فعالیتهاي سرمایه حاصل جریانهاي نقدي گريگزارش

از فعالیتهاي  حاصل يپرداختهاي نقدناخالص و  يي نقدناخالص دریافتهااصلی طبقات تجاري باید  واحد .21
که برمبناي خالص  24و  22، به استثناي جریانهاي نقدي موضوع بندهاي مالی گذاري و تأمین سرمایه

 گزارش کند.  بطور جداگانه را شوند گزارش می

 مبناي خالص بر جریانهاي نقديگزارشگري 

مبناي خالص  برممکن است  ،مالی زیر گذاري یا تأمین از فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه حاصل جریانهاي نقدي .22
 :شودگزارش 

 کننـده  مـنعکس  جریانهاي نقـدي آن که در صورتی مشتریان،  طرف دریافتها و پرداختهاي نقدي از  الف.
 ، وباشد تجاري نه واحد و ،فعالیتهاي مشتري

و  بـزرگ آنهـا  مبـالغ   رابطه بـا اقالمـی کـه گـردش آنهـا سـریع،       دریافتها و پرداختهاي نقدي در . ب
 آنها کوتاه باشد. هايسررسید

 زیر است: شرح (الف) به22بند  موضوع دریافتها و پرداختهاي ازمثالهایی  .23
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 بانک؛ توسطدیداري  هاي قبول و بازپرداخت سپرده الف .

 گذاري؛ و سرمایه واحد تجاريتوسط یک شده مشتریان  وجوه نگهداري . ب

  .آن به مالکانطرف مالکان داراییها و پرداخت  از شده هاي وصول اجاره . پ

آن در و بازپرداخت تسهیالت مالی  شامل ،(ب)22بند موضوع دریافتها و پرداختهاي نقدي  ازمثالهایی  .الف23
 است: موارد زیر

 اعتباري؛کارتهاي مشتریان  مبالغ مرتبط بااصل   الف.

 ؛ وهاگذاری فروش سرمایه و خرید . ب

  .دارندماه یا کمتر سه مواردي که سررسید  ،مثال برايمدت،  سایر استقراضهاي کوتاه . پ

مبناي خالص گزارش  را بریک از فعالیتهاي زیر  از هر حاصل نقديجریانهاي توان  میدر مؤسسات مالی،  .24
 د:کر

 هاي داراي سررسید ثابت؛ به قبول و بازپرداخت سپرده مربوط يدریافتها و پرداختهاي نقد  الف.

  ؛و هاي مذکور گذاري نزد سایر مؤسسات مالی و برداشت از سپرده سپرده . ب

 آنها. داختبه مشتریان و بازپر وامهاي اعطایی . پ

 ارزي جریانهاي نقدي

ثبت شود. براي این کار واحد تجاري به واحد پول عملیاتی ز معامالت ارزي باید ا حاصل جریانهاي نقدي .25
 شود. تسعیر می ،نقدي هايبین پول عملیاتی و ارز در تاریخ جریان مبادلهمبلغ ارزي بر مبناي نرخهاي 

و ارز بین واحد پول عملیاتی  مبادلهبا استفاده از نرخهاي تجاري فرعی خارجی باید  دواحدي جریانهاي نق .26
 تسعیر شود. در تاریخ جریانهاي نقدي

گـزارش   ،تغییـر در نـرخ ارز   آثار 21المللی حسابداري  استاندارد بینمطابق با اي  ارزي، به شیوه جریانهاي نقدي .27
 بـراي  باشـد.  ، مجاز مـی از نرخ واقعی استتقریبی که  اي مبادلهشود. طبق آن استاندارد، استفاده از نرخ  می

جریانهـاي  یـا تسـعیر   ارزي براي ثبـت معـامالت    توان را می در یک دورهنرخ مبادله  موزون میانگین ،مثال
، 21المللـی حسـابداري    ، طبـق اسـتاندارد بـین   با این وجود. کردفرعی خارجی استفاده تجاري واحد  نقدي

تجـاري فرعـی خـارجی     واحد جریانهاي نقديدر پایان دوره گزارشگري براي تسعیر  مبادلهاز نرخ  استفاده
 مجاز نیست.

اثـر   به هرحال،نیستند.  جریانهاي نقدي ،ارز مبادلهنرخهاي  در از تغییر نیافته ناشی سودها و زیانهاي تحقق .28
نقـد و   تطبیقبه منظور  ،ارز قابل دریافت بر حسبشده یا  نگهداري نقد هايمعادلنقد و  بر مبادله تغییر نرخ

جریانهـاي   از ایـن مبلـغ جـدا    شود. میگزارش  يدر صورت جریانهاي نقد ،ابتدا و پایان دوره نقد هايمعادل
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هرگونـه تفـاوت، در    شـامل شـود و   میارائه مالی  گذاري و تأمین از فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه ناشی نقدي
 .استپایان دوره گزارش شده  مبادله دربه نرخهاي  ،يیانهاي نقدآن جرصورت وجود، است که در 

 شد] حذف[ .29

 شد] حذف[ .30

 یتقسیمو سود  بهره

ایـن  یک از هر باید جداگانه افشا شود.  ،دریافتی و پرداختی یتقسیمو سود  بهرهاز حاصل  جریانهاي نقدي .31
گذاري یا  فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه تحت عناوین ،اي به دوره دیگر از دوره یکنواختاي  شیوهبه باید  موارد
 بندي شود. مالی طبقه تأمین

یـا  دوره زیـان   یـا سـود   عنوان هزینـه در  به شناسایینظر از  صرف ،پرداختی طی یک دوره مبلغ بهره جمع .32
صـورت   در ،تأمین مالیمخارج  23المللی حسابداري  طبق استاندارد بین ،شده دارایی تمام احتساب در بهاي
 د.شو میافشا  جریانهاي نقدي

 ينقـد  هـاي عنوان جریان دریافتی معموالً به یتقسیمو سود نیز بهره پرداختی و  بهره در یک مؤسسه مالی، .33
 در جریانهاي نقـدي بندي این  بقهمورد ط دربا این وجود، شود.  بندي می ز فعالیتهاي عملیاتی طبقهحاصل ا

 تـوان  را میدریافتی  یتقسیمو سود بهره  نیزپرداختی و  بهرهوجود ندارد. اتفاق نظر واحدهاي تجاري سایر 
 یـا سـود   محاسـبه در  این اقالم زیرا کرد،بندي  از فعالیتهاي عملیاتی طبقهحاصل  ينقدنهاي عنوان جریا به

 بـه  تـوان  را میدریافتی  یتقسیمو سود  نیز بهرهپرداختی و  بهره ،دیگرطرف  شوند. از میمنظور دوره زیان 
، زیرا مخـارج  کردبندي  گذاري طبقه سرمایه يجریانهاي نقد مالی و تأمین ينقد هايعنوان جریان ترتیب به

 .باشند میگذاري  کسب منابع مالی یا بازده سرمایه

 قلـم مزبـور  د، زیرا کربندي  مالی طبقه تأمین يجریان نقدیک عنوان  به توان را میپرداختی  یتقسیمسود  .34
عنـوان   بـه  تـوان  را مـی پرداختـی   یتقسـیم ، سـود  همچنـین . شـود  میمخارج کسب منابع مالی محسوب 

 توانایی واحـد در تعیین کنندگان  تا به استفادهکرد بندي  ز فعالیتهاي عملیاتی طبقهحاصل ا جریانهاي نقدي
 .، کمک کندعملیاتی يجریانهاي نقدغیر از  یاز محل یسیمتقپرداخت سود براي تجاري 

 درآمد برمالیات 

از فعالیتهاي  ي حاصلنقد هايعنوان جریان از مالیات بردرآمد باید جداگانه افشا و بهحاصل  ينقد هايجریان .35
مـالی و   فعالیتهـاي تـأمین  مـرتبط بـا   بطـور مشـخص    آنهـا را  اینکه بتوان بندي شود، مگر عملیاتی طبقه

 .تشخیص دادگذاري  سرمایه

در صـورت جریانهـاي   کـه  شـود   مـی  جریانهاي نقديبه جر که من استاز معامالتی ی ناش ،درآمدبر مالیات  .36
ممکـن اسـت    اگرچه. گردد بندي می طبقهمالی ن گذاري یا تأمی عنوان فعالیتهاي عملیاتی، سرمایهه ب ي،نقد

 تشـخیص امـا   تشـخیص باشـد،   بلقا ،مالیین گذاري یا تأم فعالیت سرمایهعنوان ه سانی بآ بههزینه مالیات 
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 قـدي نجریانهـاي   دوره اي متفاوت از است در دورهن ا آن اغلب دشوار است و ممکط بمرتب نقدي نهايجریا
فعالیتهـاي   حاصل از ينقدي هاعنوان جریانه ، مالیاتهاي پرداختی معموالً ببنابراینواقع شود.  مربوط معامله

کـه   يمعاملـه منفـرد   با یمالیات جریانهاي نقدي تشخیص ارتباط اما چنانچهشوند.  بندي می لیاتی طبقهعم
عملـی   ،شـود  مالی مین گذاري یا تأمی عنوان فعالیتهاي سرمایه هشده ب بندي طبقه جریانهاي نقديبه جر من

شـود.   مـی بنـدي   طبقهمالی ن تأمی فعالیت گذاري یا عنوان فعالیت سرمایهه مالیاتی ب يقدنهاي نباشد، جریا
پرداختی افشا مالیات کل مبلغ  تخصیص یابد،از یک طبقه فعالیت ش بی بهمالیاتی  ينقدنهاي جریاچنانچه 

 شود. می

 ، وابسته و مشارکتهاي خاصفرعی گذاري در واحدهاي تجاري سرمایه

واحـدهاي   یـا  مشـارکتهاي خـاص   ،گذاري در واحدهاي تجاري وابسـته  حسابداري سرمایه برايهنگامی که  .37
 جریانهـاي نقـدي  صـورت   شـود، در  مـی شده استفاده  تمام ویژه یا روش بهاي از روش ارزش ،تجاري فرعی

گـزارش   ،و تسـهیالت مـالی   یتقسـیم ، سـود  مثـال  بـراي  ،پذیر سرمایهبا  جریانهاي نقديتنها  ،گذار سرمایه
 شود. می

گـزارش   روش ارزش ویـژه  بـه را وابسـته یـا مشـارکت خـاص     خود در واحد تجاري منافع تجاري که  واحد .38
تجـاري وابسـته    گذاري در واحد به سرمایهط مربو جریانهاي نقديخود،  جریانهاي نقديصورت در کند،  می

واحد تجاري وابسته یا مشارکت خـاص   بایا دریافتها  پرداختها یا مشارکت خاص، و مبالغ توزیع سود و سایر
 کند. گزارش میرا 

 تجاري فعالیتهايدر واحدهاي تجاري فرعی و سایر مالکیت منافع  تغییرات در

 فعالیتهـاي فرعـی یـا سـایر    تجاري  هاي دست دادن کنترل واحدز اتحصیل یا حاصل از  جریانهاي نقديمجموع  .39
 بندي شود. گذاري طبقه عنوان فعالیتهاي سرمایه هباید جداگانه ارائه و ب ،تجاري

 فعالیتهـاي فرعی یـا سـایر    تجاري دست دادن کنترل واحدهايز و اارتباط با بدست آوردن در جاري باید د تواح .40
 افشا کند:تجمیعی صورت ه ب یک از موارد زیر را ره ،تجاري طی دوره

 ازاي پرداختی یا دریافتی؛ مابهکل  . الف

 است؛ نقد هايمعادلنقد و  تکه به صورازا  مابهاز  بخشآن  . ب

بـه  تجاري کـه کنتـرل آنهـا     فعالیتهايفرعی یا سایر تجاري در واحدهاي  نقد هايمعادلنقد و  مبلغ . پ
 دست رفته است؛ و یا از دست آمده

 هـاي  واحـد فرعی یا سـایر   تجاري در واحدهاي نقد هايمعادلنقد و  از غیر مبلغ داراییها و بدهیها به . ت
حسـب طبقـات    بـر صورت خالصـه و  ه بدست رفته است،  یا از به دست آمدهتجاري که کنترل آن 

 .اصلی
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 7المللی حسابداري  استاندارد بین
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، صـورتهاي مـالی تلفیقـی    10المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین طبق تعریفگذاري،  سرمایه تجاري واحد .الف40
دوره گذاري در واحد تجاري فرعی که باید به ارزش منصـفانه از طریـق سـود یـا زیـان       در خصوص سرمایه

 د.ندار(ت) 40(پ) یا 40بندهاي گیري شود، لزومی به بکارگیري  اندازه

فرعـی  تجاري دست دادن کنترل واحدهاي ز یا ادست آوردن ه بناشی از  نهاي نقديجریا آثارارائه جداگانه  .41
ـ   به جداگانهاصلی عنوان اقالم ه ب ،تجاريفعالیتهاي یا سایر  دهیهاي همراه افشاي جداگانه مبالغ داراییهـا و ب
از سـایر   حاصـل  جریانهـاي نقـدي  مزبـور از   هـاي نقـدي  نجریا کند تا کمک می ،شده یا واگذارشده تحصیل

دسـت دادن  ز ا مربوط به جریانهاي نقدي آثار .شودتفکیک مالی ن گذاري و تأمی فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه
 شود. کسر نمی، کنترل به دست آوردناز  حاصل يآثار جریانهاي نقد از ،کنترل

 زاا یـ  به دسـت آوردن ازاي  عنوان مابه نقد پرداختی یا دریافتی به لغامبمجموع در صورت جریانهاي نقدي،  .42
 نقـد  هـاي معادلنقـد و  پـس از کسـر    ،تجاري فعالیتهايفرعی یا سایر تجاري واحدهاي  دادن کنترل دست

  شود. شرایط، گزارش می ات درمعامالت، رویدادها یا تغییر این از بخشی امرتبط بتحصیل یا واگذارشده 

بـه از دسـت دادن   منجـر  فرعـی کـه   تجـاري  واحد در مالکیت منافع در ت ااز تغییری ناش ينقدهاي جریان الف.42
، مگـر  بنـدي شـود   مـالی طبقـه  ن فعالیتهاي تأمی حاصل از ينقدي هاعنوان جریان هباید ب ،شود میکنترل ن

ارد گـذاري طبـق تعریـف اسـتاند     سـرمایه  تجـاري  واحدشده توسط یک  نگهدارياینکه واحد تجاري فرعی 
الزامـی  دوره گیري آن به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان  باشد و اندازه 10المللی گزارشگري مالی  بین

 باشد.

خریـد  ماننـد   ،شود میندست دادن کنترل  ازمنجر به که  ،فرعیتجاري واحد مالکیت در  منافعتغییرات در  .ب42
بـه  عنوان معامالت مالکانه  به ،اصلی تجاري فرعی توسط واحد تجاري یا فروش بعدي ابزارهاي مالکانه واحد

، مگر اینکه واحد تجـاري  مراجعه شود) 10 گزارشگري مالیالمللی  (به استاندارد بین شود حساب منظور می
گیـري آن بـه ارزش منصـفانه از طریـق      و اندازه نگهداري شودگذاري  یهسرماتجاري  واحدتوسط یک فرعی 

 ،هماننـد سـایر معـامالت بـا مالکـان      حاصل، جریانهاي نقدي در این صورت،الزامی باشد. دوره سود یا زیان 
 شود. بندي می طبقه 17طبق بند 

 معامالت غیرنقدي

صـورت   نبایـد در  ،نیسـت  نقد هايمعادلنقد یا  از مالی که مستلزم استفادهن گذاري و تأمی معامالت سرمایه .43
اي افشا شود که  گونه مالی بهي صورتهاجاي دیگري در  باید در یمعامالت چنینانعکاس یابد.  جریانهاي نقدي

 شود.ارائه مالی ن گذاري و تأمی فعالیتهاي سرمایهگونه  اینمربوط به تمام اطالعات 

 اثـر سـاختار سـرمایه و دارایـی واحـد تجـاري       اگرچه بـر ، مالین و تأمی گذاري بسیاري از فعالیتهاي سرمایه .44
صورت معامالت غیرنقدي از حذف  واحد تجاري ندارند. جاري نقدي جریانهايبر اثر مستقیم  ، اماگذارند می
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دوره نقـدي   هايجریان عدم انعکاس اقالم مزبور درمبنی بر  هاي نقدينجریاصورت هدف  با هاي نقدينجریا
 :د ازمعامالت غیرنقدي عبارتنمثالهایی از  سازگار است.جاري 

 ؛تأمین مالی  طریق اجارهز یا ا بدهیهاي مستقیماز طریق تقبل تحصیل داراییها  الف .

 سهام؛ و در قبال صدورتجاري د واح یک تحصیل . ب

 .حقوق مالکانهتبدیل بدهی به  . پ

 نقد هايمعادلنقد و  اجزاي

 در مبـالغ  ایـن تطبیق  صورتباید  و را افشا کند نقد هايمعادلنقد و ه دهند تشکیل اجزايتجاري باید د واح .45
 د.نمایارائه  را مالی وضعیت صورت شده در گزارش اقالم مشابه و جریانهاي نقديصورت 

اسـتاندارد   رعایـت ور و بـه منظـ   جهانسراسر در  مقررات بانکداريو  ت نقدهاي مدیری رویه تنوعتوجه به  با .46
اجـزاي نقـد و    در خصـوص تعیـین   خـود  رویـه تجـاري   د، واحـ مالیي ارائه صورتها 1المللی حسابداري  بین

 د.کن را افشا می نقد هايمعادل

بندي ابزارهاي مـالی   در طبقه تغییر ،مثالبراي  ،نقد هايمعادلنقد و  يتعیین اجزا رویه هرگونه تغییر در اثر .47
المللـی   طبق استاندارد بین ،شد تجاري محسوب می دگذاري واح از پرتفوي سرمایه عنوان بخشیه ب قبالًکه 

 شود. گزارش می اشتباهاتو  ي حسابداريحسابداري، تغییر در برآوردها هاي رویه 8حسابداري 

 سایر موارد افشا

ـ  نگهداري معادل نقدنقد و  هاي بااهمیت باید مبلغ ماندهتجاري  دواح .48 بـراي   تجـاري کـه   دشده توسط واح
 .کند افشا، همراه با توضیح مدیریت در این خصوص را باشد استفاده گروه در دسترس نمی

براي اسـتفاده در دسـترس    ،تجاريد واحدر شده  نگهداري معادل نقدنقد و  هاي مانده ،شرایط بسیاري از در .49
تجـاري  شده توسط واحد  نگهداري معادل نقدنقد و ي ها شامل مانده، مثالهایی در این خصوص. گروه نیست
فعالیت آن، این  کشور محل یا سایر محدودیتهاي قانونیارز مبادله کنترلهاي  اعمال دلیله که بفرعی است 

 .باشد نمیدسترس  در فرعی تجاري تجاري اصلی یا سایر واحدهاي دواح توسطبراي استفاده ها  مانده

باشـد. افشـاي ایـن    مربـوط  توانـد   جاري، اطالعـات بیشـتر مـی   د تواحی مالی و نقدینگت درك وضعی براي .50
 :شود ، توصیه میشامل موارد زیر باشد تواند که می ، همراه با توضیح مدیریت در این خصوص،اطالعات

تسویه تعهـدات   ودر فعالیتهاي عملیاتی آتی ممکن است که  شدهن استفاده مبلغ تسهیالت مالی الف .
 از این تسهیالت؛ با ذکر هرگونه محدودیت در استفاده ،گرفته شود اي بکار سرمایه

 [حذف شد]  ب.
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 جریانهـاي نقـدي   از جـدا ظرفیت عملیـاتی   در افزایش هط بومرب جریانهاي نقديمبالغ  مجموع . پ
 الزم براي حفظ ظرفیت عملیاتی؛ و

 هـر  مربـوط بـه   الیم گذاري و تأمین از فعالیتهاي عملیاتی، سرمایه ناشی جریانهاي نقديمبلغ  . ت
 ،قسـمتهاي عملیـاتی   8 مـالی  گريگزارشـ المللی  یک از قسمتهاي قابل گزارش (به استاندارد بین

 مراجعه شود).

الزم بـراي حفـظ    جریانهاي نقـدي ظرفیت عملیاتی و  در افزایشمربوط به  جریانهاي نقديافشاي جداگانه  .51
حفظ ظرفیت  رايتجاري ب گذاري واحد سرمایه کفایتسازد تا  کنندگان را قادر می ظرفیت عملیاتی، استفاده

گـذاري   سـرمایه  به میـزان کـافی   حفظ ظرفیت عملیاتی برايتجاري  واحدچنانچه  .تعیین کنندعملیاتی را 
 .کند آوري آتی ایجاد ، قضاوت نادرستی از سودستانده مالکانو  جاري قدینگیبه دلیل ناست  ممکن ،نکند

 واحـد  جریانهـاي نقـدي  روابـط میـان   سازد تا  کنندگان را قادر می استفاده ،متهاقس جریانهاي نقديافشاي  .52
جریانهاي  پذیري نوسانآن و میزان دسترسی و  دهنده تشکیل و اجزايیک مجموعه واحد، به عنوان  تجاري
 .را بهتر درك کنندقسمتها  نقدي

 تاریخ اجرا

شـود،   از آن شروع میپس  یا 1994 سال ژانویه اولمالی که دوره مالی آنها از ي صورتهابراي این استاندارد  .53
 است.ا االجر الزم

را اصـالح و بنـدهاي    42 تـا  39بنـدهاي   ،)2008 در سال شده اصالح( 27 المللی حسابداري استاندارد بین .54
 جوالياول که از  اي ساالنه هاي را براي دورهمزبور تجاري باید اصالحات  . واحدکرد اضافهب را 42الف و 42

 27 المللـی حسـابداري   تجاري استاندارد بـین د اگر واحشود، بکار گیرد.  از آن شروع میپس  یا 2009سال 
 شـود. اعمـال  ها  دورهآن باید براي مزبور بکار گیرد، اصالحات  پیش از موعد) را 2008 شده در سال اصالح(

 گرفته شود.با تسري به گذشته بکار اصالحات باید  این

 واحـد  .شـد  اصـالح  14، بند 2008 سال می در شدهمنتشر ،المللی گزارشگري مالی استانداردهاي بیناصالحات طبق  .55
از آن شـروع  پـس   یـا  2009 سـال  که از اول ژانویـه  اي ساالنههاي  را براي دوره این مورد اصالحیتجاري باید 

بکـار  پیش از موعـد  را  اصالحات این تجاريد است. اگر واحمجاز پیش از موعد بکار گیرد. بکارگیري  ،شود می
 .بکار گیردرا  16 المللی حسابداري الف استاندارد بین68بند الزامات را افشا کند و موضوع  این گیرد، باید

د شد. واح اصالح 16، بند 2009 سال در آوریل منتشرشده ،المللی گزارشگري مـالی  استانداردهاي بیناصالحات طبق  .56
از آن شـروع  پـس   یـا  2010 سـال  که از اول ژانویـه  اي ساالنههاي  را براي دوره مورد اصالحی اینتجاري باید 

 را افشا کند. موضوع اینبکار گیرد، باید  پیش از موعدرا  مورد اصالحیاین تجاري د شود، بکار گیرد. اگر واح می
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، رکتهـا hc xvdrمشـا  11المللـی گزارشـگري مـالی     و استاندارد بـین  10المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین .57
را حذف کرد. واحد تجـاري   )ب(50ب را اصالح و بند 42، 38 ،37هاي  ، بند2011 سال در می شدهمنتشر

 بکار گیرد. 11و  10 یگزارشگري مال المللی بین هاي باید این اصالحات را هنگام بکارگیري استاندارد

المللـی   ، اسـتاندارد بـین  10المللـی گزارشـگري مـالی     (اصالحات استاندارد بـین گـذاري   سرمایهتجاري واحدهاي  .58
 هاي، بنـد 2012)، منتشرشـده در اکتبـر سـال    27المللی حسـابداري   و استاندارد بین 12گزارشگري مالی 

هـاي   الف را اضافه کرد. واحد تجـاري بایـد ایـن اصـالحات را بـراي دوره     40ب را اصالح و بند 42الف و 42
شود، بکـار گیـرد. بکـارگیري پـیش از موعـد       یا پس از آن شروع می 2014از اول ژانویه سال اي که  ساالنه

اصالحی را پیش از موعد بکـار  مجاز است. در صورتی که واحد تجاري این موارد  گذاري سرمایهتجاري  واحدهاي
 نماید.همزمان اعمال نیز را گذاري  سرمایهتجاري  واحدهايگیرد، باید تمام اصالحات مندرج در 
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