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 21المللی حسابداری استاندارد بین
 آثار تغییر در نرخ ارز

 ھدف

ـــت فعالیتھای خارجی را بھ دو روش  .1 واحد تجاری ممکن اس
جام دھد عامالت ارز ؛ان یات خارجی یم  افزون بر .یا عمل
ــورتھای مالی  این، واحد ــت ص  بررا خود تجاری ممکن اس

ــب  ــتاندارد، حس  نحوه تجویزارز ارائھ کند. ھدف این اس
ـــورتھای  معامالت ارزی و عملیات خارجی در منظور کردن ص
صورتھای مالی بھ واحد مالی واحد سعیر   تجاری و نحوه ت

 .است گزارشگریپول 

 مبادلھ(ھای) نرخکدام اینکھ عبارتند از موضوعات اصلی  .2
فاده مورد  ثار تغییر قرار گیرداســـت  ھاینرخ در و آ
 گزارش شود.صورتھای مالی  ، چگونھ درمبادلھ

 دامنھ کاربرد

 :1موارد زیر بکار گرفتھ شود این استاندارد باید در .3

حســـابداری معامالت و مانده حســـابھای ارزی، بھ غیر از   الف.
ـــتقھ و مانده ـــابھایی  معامالت ابزارھای مش کھ در دامنھ حس

ــگری مالی کاربرد  ــتاندارد بین المللی گزارش ابزارھای  39اس
 ؛گیردقرار می گیریزهمالی: شناخت و اندا

طریق  و وضعیت مالی عملیات خارجی کھ ازعملکرد تسعیر نتایج   ب.
تجاری  صـــورتھای مالی واحد تلفیق، یا روش ارزش ویژه در

 و شود؛می منظور

سعیر نتایج . پ ضعیت مالی واحد عملکرد ت پول  تجاری بھ واحد و و
 .گزارشگری

بســیاری از  برای ،39حســابداری المللی اســتاندارد بین .4
این  ،و در نتیجھکاربرد دارد ارزی  مشـــتقھ ابزارھای
شتقھ ابزارھای  ستاندارد قرار در دامنم ھ کاربرد این ا

ـــتقھ  وجود، این باد. نگیرنمی ارزی کھ در ابزارھای مش
ستاندارد  سابداری بیندامنھ کاربرد ا قرار  39المللی ح

ارزی کھ در ابزارھای مشـــتقھ  برخی( مانند  دنگیرنمی
در دامنھ کاربرد این  ،)است شده تعبیھسایر قراردادھا 

ستاندارد قرار دارند.  کھ واحد  ھنگامیبر این،  افزونا
شتقھ تجاری مبالغ مربوط بھ  را از واحد پول ابزارھای م

ـــگریبھ واحد پول عملیاتی  ـــعیر گزارش این  ،کندمی تس
 .کاربرد دارداستاندارد 

                                                      
 مراجعھ شود. ای بر یورومقدمھ تفاسیر مباحث جاری کمیتھ 7 ریتفس بھ  1
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شامل  ،سازی اقالم ارزیحسابداری مصون دراین استاندارد  .5
صون سرمایھم گذاری در عملیات خارجی کاربرد سازی خالص 

 برای 39ندارد. اســـتاندارد بین المللی حســــابداری 
 رود.سازی بکار میحسابداری مصون

ــورتھای مالی واحد .6 ــتاندارد برای ارائھ ص تجاری  این اس
ی انطباق برای را ارز کاربرد دارد و الزامات برحســــب

ـــورتھای مالی ـــل ص ـــتانداردھای بین حاص المللی با اس
شگری مالی سعیر اطالعات مالی برای . کندمیتعیین  گزار ت

ـــتاندارد در  ،کندرا احراز نمیکھ این الزامات  این اس
 .باید افشا شوداست کھ تعیین شده  اطالعاتی

از  ناشـــی نقدی جریانھای ارائھ این اســـتاندارد برای .7
سعیر یا ،ارزی معامالت  در خارجی عملیات نقدی جریانھای ت
اســـتاندارد  (بھ کاربرد ندارد ینقد ھایجریان صـــورت

 شود). مراجعھ جریانھای نقدی صورت 7 حسابداریالمللی بین
 تعاریف

ستاندارد .8 صطالحاتدر این ا شخص ، ا  بکار رفتھ زیر زیر با معاني م
 است:

لھنرخ  باد یان دورهدر  م طھ پا لھ نق باد یان دوره ای نرخ م پا در 
 .است گزارشگری

معینی از  تعداداز تسعیر  از تفاوت ناشی عبارت است مبادلھتفاوت 
 متفاوت. مبادلھپول دیگر با نرخھای  پول بھ واحد واحدیک 

 .است دو واحد پول مبادلھ نسبت مبادلھنرخ 

برای فروش یک دارایی یا انتقال یک اســت کھ قیمتي  ارزش منصــفانھ
ای متعــارف بین فعــاالن بــازار، در تــاریخ بــدھی در معــاملــھ

ندازه بھ ا ھد بود. ( خت خوا بل پردا قا یا  فت  یا بل در قا گیری 
ستاندارد بین شگری مالی ا صفانھاندازه 13المللی گزار  گیری ارزش من
 مراجعھ شود.)

پول عملیاتی  واحدپولی بھ غیر از  واحد از ھر عبارت اســــت ارز
 تجاری. واحد

 فرعی، واحدتجاری  واحد کھ اســــتواحد تجاری یک  عملیات خارجی
ستھ، تجاری  شارکتواب شعبھ واحد م شگر یا  ست و گزار فعالیتھای  ا

ــور درآن  ــگر یا بر محل فعالیت واحد ی متفاوت ازکش ــب  گزارش حس
 شود.از واحد پول واحد گزارشگر انجام می متفاوت یواحد پول

ــلی  واحد پول عملیاتی احدو ــادی اص ــت پول محیط اقتص  کھ واحداس
 کند.تجاری در آن فعالیت می

فرعی  تجاری واحدھایتمام تجاری اصلی و  واحد ست ازا عبارت گروه
 آن.

ـــت ازا عبارت اقالم پولی ـــده ینگھدار واحد پول س و داراییھا و ش
قابل تعیینی از مبلغ بلغ ثابت یا م بھ قرار اســـت کھبدھیھایی 
 شود.دریافت یا پرداخت  واحد پول،
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 واحد میزان منافععبارت از  خارجی گذاری در عملیاتســـرمایھخالص 
 باشد.می ھای عملیات خارجییخالص دارای گزارشگر در

شگریپول  واحد صورتھای مالی ب گزار ست کھ  ساسواحد پولی ا آن  ر ا
 شود.ارائھ می

 .فوری استتحویل برای  مبادلھنرخ  اینقطھ مبادلھنرخ 

 

 تشریح تعاریف

 پول عملیاتی واحد

صلی  .9 صادی ا ، کنددر آن فعالیت می واحد تجاری کھمحیط اقت
ــت کھ بخش عمده  معمولطور ب آن  در ،نقد موجودیمحیطی اس

پول عملیاتی،  تعیین واحد شــود. برایایجاد و مصــرف می
 :گیرددر نظر میتجاری عوامل زیر را  واحد

 :کھ پولی واحد  الف.

مات  بر .1 خد ھا و  کاال مت فروش  مده داردثیر أتقی  ع
قیمت ، اغلب واحد پولی اســــت کھ (این واحد پول

ــاسفروش کاالھا و خدمات ب ــویھ  تعیینآن  ر اس و تس
 ؛ وشود)می

 و مقررات یرقابت نیروھایکھ  است کشوریمربوط بھ  .2
مده ،آن نده تعیین بطور ع کاالکن مت فروش  و  ھاقی

 .استخدمات 

ستمزد برپولی کھ  واحد  ب. سایر مخارج تھیھ د ، مواد و 
تأکاال مات  خد مده داردثیر ھا و  حد پول ع ، (این وا

ــت کھ اغلب ــاس چنین مخارجی ب واحد پولی اس آن ر اس
 شود).میتسویھ و  تعیین

مل زیر می ،ھمچنین .10 ھدی عوا ند شـــوا حد ازتوا پول  وا
 کند:تجاری فراھم  عملیاتی واحد

ـــل وجوهپولی کھ  واحد  الف. از فعالیتھای تأمین  حاص
بر ) بدھی و مالکانھ ھاییعنی انتشـــار ابزارمالی (
 شود.تحصیل میحسب آن 

کھ   ب. حد پولی  ھایوا یافت ــــل در عالیت حاص ای ھاز ف
 .شودمینگھداری آن  اساس بر ، بطور معمولعملیاتی

و اینکھ  ،پول عملیاتی عملیات خارجی تعیین واحد برای .11
حد یاتی  وا حد پول آن پول عمل یاتی با وا حد عمل وا

ست یا خیر، عوامل زیر  سان ا شگر یک  توجھمورد نیز گزار
شگر، واحدقرار می ستاندارد، واحد گزار  گیرد (در این ا

 تجاری واحد بھ صورتتجاری است کھ دارای عملیات خارجی 
 ):ستا مشارکتوابستھ یا  تجاری فرعی، شعبھ، واحد
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ھ میزان زیادی ، باینکھ فعالیتھای عملیات خارجی  .الف
ست یا ستقل ا سعھعنوان  بھ م شگر انجام  تو واحد گزار

ــودمی ــگر ای از نمونھ .ش ــعھ فعالیت واحد گزارش توس
کاالھای وارداتی  تنھا ،است کھ عملیات خارجی ھنگامی
فروشـــد و عواید آن را بھ گزارشـــگر را می از واحد

ـــگر برمی واحد ـــتقاللگرداند. نمونھگزارش  ای از اس
اســــت کھ عملیات  ھنگامیفعالیتھای عملیات خارجی 

ھزینھ،  تحملاقالم پولی،  سایرو  نقد دریافت ،خارجی
ستقراض و  درآمدایجاد  سب واحد پول را ا سًا بر ح سا ا
 .دھدانجام می محلی

 بخش عمده یا جزئیاینکھ معامالت با واحد گزارشــگر،   .ب
 دھد.الیتھای عملیات خارجی را تشکیل میفع

فعالیتھای عملیات  حاصـــل ازای نقدی جریانھاینکھ   .پ
حد  ،خارجی قدی وا ھای ن یان بطور مســـتقیم بر جر

بھ بھ آن، انتقال برای و  گذاردثیر میأگزارشـــگر ت
 در دسترس است یا خیر.سھولت 

از فعالیتھای عملیات  ھای نقدی حاصـــلناینکھ جریا  .ت
 فعلی و مورداســتقراضــی تعھدات ایفای برای  ،خارجی

 ازھ وجوھی کبھ  نیاز بھ دسترسیعادی، بدون انتظار 
 .یا خیر ، کافی استشودمیفراھم طریق واحد گزارشگر 

ـــورتی .12 ـــانھتعدادی ا کھ در ص ھمزمان وجود  باال ھایز نش
شد شتھ با ضوح قابل پول عملیاتی بھ و واحد دا تعیین  و

ــد  آثارپول عملیاتی کھ  برای تعیین واحد، مدیریت نباش
 ترصادقانھ معامالت اصلی، رویدادھا و شرایط رااقتصادی 

ضاوتبیان  ستفاده می کند، از ق شی  د. بھنمایا عنوان بخ
مندرج  ھاینشانھاز این رویکرد، مدیریت قبل از توجھ بھ 

پشتیبان شواھد بھ منظور ارائھ  ، کھ11و  10بندھای  در
شتر طراحی تجاری  پول عملیاتی واحد تعیین واحد برای بی
شانھبرای ، اندشده صلی ھاین اولویت  9مندرج در بند  ا
 د.شومیل قائ

صلی ،تجاری پول عملیاتی واحد واحد .13 ، رویدادھا معامالت ا
واحد . بنابراین، کندرا منعکس میآن  مرتبط باشرایط  و

ــدپس از آنکھ پول عملیاتی  تغییر تنھا زمانی ، تعیین ش
 کنند.معامالت اصلی، رویدادھا و شرایط تغییر کھ کند یم

ــاد با تورم حاد  اگر واحد .14 پول عملیاتی، واحد پول اقتص
ـــورتھای ـــد، ص ـــتاندارد واحد تجاری طبق مالی  باش اس

سابداری بین صادھای با تورم  29المللی ح شگری مالی در اقت گزار

، برای تواندتجاری نمی شـــود. واحدتجدید ارائھ می حاد
ثال، حد م خاب وا حد پول پولی  با انت فاوت از وا مت
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ــده عملیاتی تعیین ــتاندارد بھطبق ش  عنوان واحداین اس
تجاری  پول عملیاتی واحد پول عملیاتی خود (مانند واحد

صلی)، از  ستاندارد تجدید ارائھ ا صورتھای مالی طبق ا
 .کنداجتناب  29المللی حسابداری بین
 گذاری در عملیات خارجیسرمایھ خالص

ــت دارای اقالم پولی  واحد .15 ــدتجاری ممکن اس قابل  کھ باش
یات خارجی دریافت یات پرداخت بھ  یا قابل از عمل عمل

ست سویھ آن برای کھ قلمی . خارجی ا شده نریزی برنامھت
ست  سویھ  وا ست،  ،بینیقابل پیش آیندهآن در ت محتمل نی

ــرمایھ از نظر محتوا ــی از خالص س واحد تجاری گذاری بخش
ــوب میعملیات خارجی آن  در ــود محس و  32بندھای  و طبقش
ــاب منظور می 33 ــت  . اینگرددبھ حس اقالم پولی ممکن اس

بلندمدت باشــــد اما یا وامھای  ھادریافتنیشــــامل 
تجــاری را  ھــایپرداختنی ھــای تجــاری یــادریــافتنی

 .گیرددربرنمی

ــیح بند ری کھ تجا واحد .الف15 دارای اقالم پولی ، 15طبق توض
عملیات پرداخت بھ  دریافت از عملیات خارجی یا قابل قابل

فرعی گروه باشد. برای  تجاری ممکن است واحدخارجی است، 
را فرعی الف و ب تجاری  دو واحد تجاری واحدیک مثال، 

 عملیات خارجی اســــت. واحد ،فرعی بتجاری  . واحددارد
 کند.اعطا می وام فرعی ب تجاری بھ واحد ،الففرعی  تجاری

ــورتی در ــویھ این برای کھ  ص ــده نریزی برنامھوام، تس ش
، محتمل نباشد ،بینیقابل پیش آینده درآن  تسویھ وباشد 
فرعی تجاری  فرعی الف از واحد تجاری دریافتنی واحدوام 

سرمایھ شی از خالص  واحد  واحد تجاری در این گذاریب، بخ
ــتفرعی ب تجاری  ــورتی. دراس  فرعی الف تجاری کھ واحد ص

 مصداق دارد. ھمچنانعملیات خارجی باشد، این موضوع  تیز
 اقالم پولی

) تحویلدریافت (یا تعھد  پولی، حق اقالمویژگی اصـــلی  .16
ــت.ز اثابت یا قابل تعیینی  تعداد مزایای  واحد پول اس

پرداخت  طور نقدیبمزایای کارکنان کھ دیگر بازنشستگی و 
و ســود  گرددمیتســویھ ور نقدی بطشــود، ذخایری کھ می

، شــودمیکھ بھ عنوان بدھی شــناســایی نقدی  یتقســیم
ــت. ھمچنینمثالھایی   ، قرارداد دریافتاز اقالم پولی اس

یل) یا ( عداد متغیری ازتحو نھ  ت کا مال ھای  خود ابزار
یا مبلغ متغیری از جاری  حد ت کھ ارزش  ھاییدارایی وا

برابر با  ھاآن (یا قابل تحویل) دریافتنیمنصـــفانھ 
پول اســــت، اقالم  تعداد ثابت یا قابل تعیینی از واحد

 اقالمویژگی اصـــلی  در مقابل،شـــوند. پولی محســـوب می
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ثابت  تعداد) تحویلدریافت (یا تعھد  غیرپولی، نبود حق
پرداخت پیشمبالغ  واحد پول اســــت.یا قابل تعیینی از 

لی، پرداخت اجاره)، ســـرقفپیش (مانندو خدمات  ھاکاال
ـــھود، موجودیھا ـــینامالک، داراییھای نامش آالت و ، ماش

طریق تحویل دارایی غیرپولی  کھ از و ذخایری ،تجھیزات
 پولی است.از اقالم غیر مثالھایید، نشومیتسویھ 

 این استانداردشده در الزامخالصھ رویکرد 

ـــورتھای مالی، ھر واحد .17  اعم از واحد -تجاری در تھیھ ص
ــتقلتجاری  تجاری دارای عملیات خارجی (مانند  ، واحدمس
ــلی) یا عملیات خارجی (مانند واحد واحد فرعی  تجاری اص

ــعبھ) تا  9پول عملیاتی خود را طبق بندھای  واحد -یا ش
حدتعیین می 14 ند. وا جاری، اقالم ارزی را  ک حد بھت  وا

ــعیر و  ــعیر را طبق ب آثارپول عملیاتی خود تس ندھای تس
 کند.گزارش می 50و  37تا  20

ــیاری از واحدھای .18 ــگر بس تجاری  از تعدادی واحد ،گزارش
شده شکیل  تجاری  واحد ازاند (برای مثال، گروه منفرد ت

صلی و یک یا چند واحد ستفرعی تجاری  ا شده ا شکیل  ). ت
ضای یک گروه یا  انواع مختلف واحدھای تجاری، اعم از اع

ـــت ـــرمایھ غیر از آن، ممکن اس  واحدھای گذاریھایی درس
ستھ تجاری شارکتھایا  واب شتھ  م شدا آنھا ممکن د. نبا

شند.  شتھ با شعبی نیز دا ست  ست کھ ا  عملکرد نتایجالزم ا
ـــعیت مالی ھر واحد تجاری منفرد کھ  واحد  جزئی ازو وض

ست شگر ا صورتھای بھ واحد پولی کھ  ،گزار شگر  واحد گزار
طبق  کند، تسعیر شود.میارائھ آن  ر اساسبمالی خود را 

ستاندارد شگریپول  واحد ،این ا شگر، ھر گزار  واحد گزار
. نتایج باشــــدتواند میپولی)  پولی (یا واحدھای واحد

واحد در  تجاری منفرد واحد و وضـــعیت مالی ھرعملکرد 
حد پول ، گزارشـــگر با وا یاتی آن  حد پول عمل کھ وا
ــگری ــت گزارش ــعیر  50تا  38طبق بندھای  ،متفاوت اس تس

 شود.می

ــتانداردھمچنین، طبق  .19 ــتقلیتجاری  واحد ،این اس کھ  مس
یھ می مالی تھ ھای  حدصـــورت یا وا ند  کھ طبق  ک جاری  ت

ستاندارد بین سابداری ا  ،صورتھای مالی جداگانھ 27المللی ح
ست کند، تھیھ میصورتھای مالی جداگانھ  صورتھای مجاز ا

پولی) ارائھ  پولی (یا واحدھای واحد ھر مالی خود را بھ
ــورتی . درنماید ــگریپول  کھ واحد ص تجاری  واحد گزارش

شد، نتایج  متفاوت از واحد و عملکرد پول عملیاتی آن با
ضعیت مالی آن  بھ واحد پول  ،50تا  38طبق بندھای نیز و

 شود.تسعیر می گزارشگری
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 پول عملیاتی معامالت ارزی بھ واحد گریگزارش

 اولیھشناخت 

ــت کھمعاملھ ،معاملھ ارزی .20 ــب ارز مبلغ آن  ای اس بر حس
شامل  و بر حسب ارز استتسویھ مستلزم  یا شودتعیین می

ـــت کھ ـــورتی معامالتی اس آیند کھ واحد وجود میھ ب در ص
 : تجاری

ـــب  ھاقیمت آنکھ را کاالھا و خدماتی   .الف  ارزبر حس
 فروشد؛بکند یا خریداری  ،شودتعیین می

 مشروط بر اینکھ ،دھدیا قرض  استقراض کندوجوھی را   ب.
تعیین بر حســــب ارز  ،مبالغ پرداختنی یا دریافتنی

 شود؛ یا

داراییھایی را تحصــیل یا واگذار  ،ای دیگربھ شــیوه  پ.
ـــویھ کند، یا بدھیھایی را متحمل  ـــود یا تس کند ش

  تعیین شود. ارزبر حسب مبلغ آن مشروط بر اینکھ 
، بھ واحد پول عملیاتی در شـــناخت اولیھثبت معاملھ ارزی برای  .21

تاریخ  در ارزای بین واحد پول عملیاتی و نقطھ مبادلھ نرخباید 
 .اعمال شود مبلغ ارزی برای معاملھ

معاملھ  در آن تاریخ، تاریخ معاملھ، تاریخی اســــت کھ .22
ــتین برای  ــناخت نخس ــرایط ش ــتانداردھای بار ش طبق اس
بھ  کند. بنااحراز می را گزارشـــگری مالی المللیبین

یل  کھدال لب نرخی   نرخ واقعی در تقریبی از عملی، اغ
ــت تاریخ معاملھ ــتفاده مورد ، اس برای  د،گیرمیقرار اس

ــت برای ماه یک ھفتھ یا یک نرخ میانگین  مثال، ممکن اس
 مورد شـــود،آن دوره واقع میدر کھ  تمام معامالت ارزی

ـــتفاده  ـــان نرخ ،با این وجود. قرار گیرداس  اگر نوس
ستفاده از میانگین  مالحظھ قابل مبادلھ شد، ا نرخ یک با

 دوره مناسب نیست.
 ھای گزارشگری بعددر پایان دورهگزارشگری 

 در پایان ھر دوره گزارشگری: .23

در  مبادلھبا اســـتفاده از نرخ اقالم پولی ارزی باید   الف.
 د؛نتسعیر شودوره  پایان

سب  شده تمامبھای بھ اقالم غیرپولی کھ   ب.  گیریارز اندازهبر ح
ست شده ستفاده ازباید  ،ا تاریخ معاملھ  در مبادلھ نرخ با ا

 و د؛نتسعیر شو

 گیریمنصــفانھ بر حســب ارز اندازه ارزشبھ اقالم غیرپولی کھ   .پ
ــده ــت ش ــتفاده ازباید  ،اس  تاریخ در مبادلھ ھاینرخ با اس

  تسعیر شود.صفانھ ارزش من گیریاندازه
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ــایر با توجھ بھ ،قلم یک مبلغ دفتری .24 ــتانداردھای  س اس
، مالکاشـــود. برای مثال، ممکن اســــت مربوط تعیین می

ندارد بین ،آالت و تجھیزاتماشـــین تا المللی طبق اســـ
سابداری  صفانھ  ،آالت و تجھیزات، ماشـینامالک 16ح بھ ارزش من

شود. شده اندازه بھای تمام یا صورتی کھ مبلغ گیری  در 
ر بشده تعیینمبلغ دفتری شود، تعیین دفتری بر حسب ارز 

صفانھمبنای  بر یاشده  بھای تمام مبنای طبق ، ارزش من
 شود.واحد پول عملیاتی تسعیر می این استاندارد بھ

سھ دو یا چند مبلغ از طریق  ،مبلغ دفتری برخی اقالم .25 مقای
دفتری موجودیھا، طبق شـــود. برای مثال، مبلغ تعیین می

، اقل بھای ھاموجودی 2المللی حســـابداری اســـتاندارد بین
طبق استاندارد  ،. ھمچنیناست فروش شده و خالص ارزش تمام
، مبلغ دفتری کاھش ارزش داراییھا 36المللی حســــابداری بین

وجود دارد، اقل آن کاھش ارزش  ای ازدارایی کھ نشــــانھ
گرفتن زیانھای کاھش ارزش نظر  از در قبلآن مبلغ دفتری 

 چنینکھ  ھنگامیاحتمالی و مبلغ بازیافتنی آن اســــت. 
شد و برغی ،دارایی سبپولی با شود، گیری ارز اندازه ر ح

 شود:مبلغ دفتری آن با مقایسھ موارد زیر تعیین می

سب مورد،   الف. کھ بھ  یا مبلغ دفتری شده تمامبھای ح
 شــودمیتســعیر  آن مبلغتعیین تاریخ در  مبادلھنرخ 

تاریخ معاملھ برای قلمی کھ  درمبادلھ یعنی نرخ (
 و شود)؛گیری میاندازه شده تمامبھ بھای 

کھ  یا مبلغ بازیافتنی فروشالص ارزش خ حســـب مورد،  ب.
لھبھ نرخ  باد تاریخ م تســـعیر مبلغ آن  تعیین در 

بادلھ ثال، نرخ (برای م شـــودمی پایان دوره در م
 ).گزارشگری

مقایسھ ممکن است این باشد کھ زیان کاھش ارزش اثر این 
حسب ارز  بر اماپول عملیاتی شناسایی شود  حسب واحدر ب

  شناسایی نشود یا برعکس.

صورت  .26 شد، مبادلھچندین نرخ  ی کھدر  نرخ مورد  موجود با
از معاملھ  کھ جریانھای نقدی آتی ناشی استفاده نرخی است

ساب صورتی کھ  ،یا مانده ح واقع گیری اندازهتاریخ در در 
شود.شود، می سویھ  سب آن ت  مبادلھقابلیت اگر  تواند برح
ــد، امکانپذیر  یموقتطور ب ،پول بھ یکدیگر دو واحد نباش
ستفاده، نرخ د نرخ مور ستین ا ست کھ در بعدیتاریخ نخ  ا

 شود.امکانپذیر می مبادلھآن، 
 مبادلھشناخت تفاوتھای 

مطرح شد، استاندارد  5(الف) و 3طور کھ در بندھای ھمان .27
سابداری بین صونبرای  39المللی ح سابداری م سازی اقالم ح
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 ،سازیحسابداری مصون بکارگیری. شودگرفتھ میبکار ارزی 
 مبادلھتفاوتھای  برخی کھ کندرا ملزم می واحد تجاری

 الزامی طبق مبادلھتفاوتھای  ای متفاوت ازگونھبھ را
 طبق ،برای مثال. حساب منظور نمایدبھ  ،این استاندارد
ــتاندارد بین ــابداری اس  مبادلھتفاوتھای  ،39المللی حس

ــوناقالم پولی کھ مربوط بھ  ــازی جریانھای نقدی، در مص س
زمان در باید  اســت،ســازی واجد شــرایط ابزارھای مصــون

صون ،شناخت اولیھ ست، تا میزانی کھ م در سازی اثربخش ا
 شناسایی شود.و زیان جامع  سود سایر اقالم

ــتثنای موارد مندرج در بند بھ .28 ــی از مبادلھ تفاوتھای، 32 اس  ناش
ـــویھ ـــعیر اقالم پولی  اقالم پولی تس  با متفاوت نرخھایی بھیا تس

 طی دوره یادر شناخت اولیھ این اقالم  مورد استفادهتسعیر ی نرخھا
سود یا زیانباید  ،یقبل مالی صورتھای در سایی وقوع دوره در   شنا
 د. نشو

و نرخ  یجاد شـــودپولی ا اقالماز معامالت ارزی چنانچھ  .29
کند،  تغییرتاریخ معاملھ و تاریخ تســـویھ  بین مبادلھ
ھمان دوره  آید. اگر معاملھ دروجود میھ ب مبادلھتفاوت 

تمام  ،تســویھ شــودحســابداری کھ بھ وقوع پیوســتھ اســت 
 ،اما .شــوددوره شــناســایی می ھمان در ھای مبادلھتفاوت

ــورتی کھ معاملھ در ــابداری ھایدورهیکی از  درص  یبعد حس
شود، تفاوت  سویھ  سایی مبادلھت تا  دوره رھ در شدهشنا

 آنطی  مبادلھ نرخھای در بھ تغییر توجھ تسویھ، با تاریخ
 شود.تعیین می ھادوره

جامع  انیز و سود سایر اقالم در ،یرپولیغ سود یا زیان قلم چنانچھ .30
شی از آن شود،  ییشناسا کھ مربوط بھ مبادلھ ارزی  سود یا زیانبخ
 در مقابل،. شود ییجامع شناسا انیز و سود سایر اقالم در دیبااست، 

 ییشناسا دوره انیز یا سود در یرپولیغ قلم سود یا زیان کھھنگامی 
ست،  شود، سود یا زیان کھ مربوط بھ مبادلھ ارزی ا شی از   دیبابخ
 .گردد ییدوره شناسا انیز یا سوددر 

مقرر  گزارشــگری مالیالمللی ســایر اســتانداردھای بین .31
 و سود سایر اقالم در ،سودھا و زیانھابرخی  کنند کھمی
اســتاندارد  طبق شــود. برای مثال، یان جامع شــناســاییز

از  ناشی برخی سودھا و زیانھای ،16المللی حسابداری بین
شینالکامارزیابی  تجدید سایر  باید آالت و تجھیزات، ما در 
 ییداراچنین  چنانچھ. شودزیان جامع شناسایی  و سود اقالم
ــــب ارز بر ندازهحس ند  طبق گیری شـــود،ا این  )پ(23ب

ستاندارد، ستفاده  با ، بایدشده ارزیابی مبلغ تجدید ا ا
سعیر  تعیین تاریخ از نرخ  منجراین امر د، کھ گردارزش ت

سایر اقالم این تفاوت نیز  و شودمی مبادلھبھ تفاوت  در 
 .گرددشناسایی می زیان جامع و سود
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ھا .32 فاوت بادلھ یت  خالص از یبخشـــ کھ یپول قلم یک ناشـــی از م
شگر واحد یگذارھیسرما شک یخارج اتیعمل در گزار (بھ  دھدیم لیرا ت
شود) 15بند  سب مورد، ،دیبا ،مراجعھ  در  ،دوره انیز یاسود  در ح

ــگر یا صــورتھای مالی  ــورتھای مالی جداگانھ واحد گزارش  منفردص
سا ،عملیات خارجی صورتھای مالی شنا شود. در  شامل عملیات کھ یی 

شگر ست ( خارجی و واحد گزار صورتھای مالی تلفیقی ا  ھنگامیمانند 
ـــت)تجاری واحد  ،ت خارجیکھ عملیا  مبادلھی تفاوتھا نیا ،فرعی اس

سایی اقالم سایرباید در ابتدا در   درو  شود سود و زیان جامع شنا
ـــرماخالص  یزمان واگذار از حقوق مالکانھ  ،48طبق بند  ،یگذارھیس

 .گردد بندیتجدید طبقھدوره  انیز یاود بھ س

ی واحد گذاربخشـــی از خالص ســـرمایھ ،پولی چنانچھ قلم .33
شکیل دھد و  شگر در عملیات خارجی را ت سب  برگزار واحد ح

شگ پول عملیاتی در ، 28شود، طبق بند تعیین ر واحد گزار
ــورتھای مالی  ایجاد  مبادلھتفاوت  عملیات خارجی منفردص

سب واحد پول  قلمیچنین  شود. اگرمی ات عملی عملیاتیبر ح
ی جداگانھ صورتھای مال، در28شود، طبق بند  تعیینخارجی 

قلمی شــود. چنین ایجاد می مبادلھتفاوت  واحد گزارشــگر
واحد پولی غیر از واحد پول عملیاتی واحد گزارشگر  برحسب

ــود، طبق بند تعیین ات خارجی یا عملی ــورتھای  ، در28ش ص
 منفردمالی جداگانھ واحد گزارشـــگر و صـــورتھای مالی 

تفاوتھای  این شود.ایجاد می مبادلھ، تفاوت عملیات خارجی
در صورتھای مالی و زیان جامع  سود سایر اقالمدر ، مبادلھ

ارشـــگر اســـت (یعنی شـــامل عملیات خارجی و واحد گزکھ 
با شود یا در آن تلفیق می عملیات خارجیصورتھای مالی کھ 

ـــتفاده از روش ارزش ویژه ـــاب  اس ، د)گردمیمنظور بھ حس
 .شودشناسایی می

 خود را بھ واحد سوابقتجاری دفاتر و  کھ واحد صورتی در .34
ھنگام  ،کندنگھداری  ملیاتی آنپول ع پولی غیر از واحد

ــورتھای مالی،   تمام مبالغ 26تا  20طبق بندھای تھیھ ص
سعیر می واحدبھ  مبالغي  این کار بھ شود.پول عملیاتی ت
ــودمی منجر  پول واحد بھ در ابتدا اقالم این اگر كھ ش

رای مثال، اقالم ب شــد.می ایجاد ،بود شــده ثبت عملیاتي
و اقالم  ،پایان دورهدر  مبادلھاستفاده از نرخ  پولی با

 شــــده بھای تمامشــــده بر مبنای گیریاندازهغیرپولی 
ستفاده از نرخ ، باتاریخی ای تاریخ معاملھ در مبادلھ ا

ــناخت آنھا می ــودکھ منجر بھ ش ، بھ واحد پول عملیاتی ش
 د.نشوتسعیر می
 پول عملیاتی واحد تغییر در

تجاری  ، واحدتغییر کندواحد تجاری پول عملیاتی  واحد ی کھصورت در .35
پول عملیاتی جدید را  واحد برایاستفاده قابل تسعیر  روشھایباید 

 بکار گیرد. با تسری بھ آینده از تاریخ تغییر
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ــد 13بند  کھ در طورھمان .36 ــاره ش پول عملیاتی  ، واحداش
ـــی از تجاری واحد ـــرایط رویدادھا و معامالت،  انعکاس ش

ــلی  ــتتجاری  بھ واحدربوط ماص بنابراین، واحد پول  .اس
ــورتی تغییر  ــد، تنھا در ص عملیاتی پس از آنکھ تعیین ش

ــرایطمی ــلی کند کھ آن معامالت، رویدادھا و ش تغییر  اص
ند ثال، تغییر در .ک حد برای م کھ  وا مدهپولی   بطور ع
مت حت قی مات را ت خد ھا و  کاال ھد میتأثیر قرار  فروش  د

 عملیاتی واحدپول  واحد بھ تغییر درمنجر ممکن اســــت 
 .شودتجاری 

ــری بھ آینده  ،پول عملیاتی واحد اثر تغییر در .37 ھ ببا تس
 با یتجار عبارت دیگر، واحد شـــود. بھمیمنظور حســـاب 

ــتفاده از نرخ تاریخ تغییر، تمام اقالم را  در مبادلھ اس
. مبالغ تسعیرشده کندمیپول عملیاتی جدید تسعیر  بھ واحد
صل  در نظر شده  بھای تمام ھمانند ،برای اقالم غیرپولیحا

شی مبادلھتفاوتھای شود. گرفتھ می سعیر عملیات  نا از ت
شتھ، خارجی کھ  سایر  در)، پ(39 و بند 32 طبق بنددر گذ

ــود اقالم ــایی و س ــناس ــت زیان جامع ش ــده اس تا زمان  ،ش
دوره زیان یا  سود از حقوق مالکانھ بھ ،واگذاری عملیات

 شود.نمی بندیتجدید طبقھ

 
 پول عملیاتی واحدبا  متفاوت گزارشگریپول  استفاده از واحد

 گزارشگریپول  تسعیر بھ واحد

 ھربر اساس صورتھای مالی خود را تجاری  واحدممکن است  .38
کھ  صورتی . درکندپولی) ارائھ  پولی (یا واحدھای واحد
ـــگریپول  واحد پول  واحداز متفاوت  ،تجاری واحد گزارش

ــد،  ــعیت  عملکرد نتایجواحد تجاری عملیاتی آن باش و وض
. برای کندمیتسعیر  گزارشگریپول  بھ واحد خود رامالی 

ــورتی مثال، در ــامل واحدھای ،کھ گروه ص  منفرد تجاری ش
شد، با واحدھای و عملکرد نتایج  پول عملیاتی متفاوت با

ضعیت مالی ھر ساسب ،واحد تجاری و شترک  واحد ر ا پول م
صورتھای مالی تلفیقی  ارائھ ای کھگونھبھ شودائھ میار

 .امکانپذیر شود
پول عملیاتی  تجاری کھ واحد و وضـــعیت مالی واحدعملکرد  نتایج .39

اســتفاده از  پول اقتصــاد با تورم حاد نیســت، باید با آن، واحد
 تسعیر شود: ،متفاوت گزارشگریپول  واحد یک بھ ،روشھای زیر

شــده مالی ارائھوضــعیت در ھر صــورت داراییھا و بدھیھا   الف.
پایان  مبادلھنرخ  باباید  ،ای)مقایســھمبالغ شــامل  یعنی،(

 شود؛تسعیر  آن صورت وضعیت مالیدر تاریخ  دوره

صورتھا درآمدھا و ھزینھ  .ب سایر  وسود  مالی کھ در ھر  زیان و 
ــود و زیان جامع  ــاملیعنی (کند را ارائھ میاقالم س  مبالغ ش
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تاریخ  در مبادلھ از نرخ اســـتفاده باباید  ،ای)مقایســـھ
 و ؛معامالت تسعیر شود

صل باید در مبادلھتمام تفاوتھای   .پ زیان  و سود سایر اقالم حا
 جامع شناسایی شود.

ـــعیر اقالم درآمد و ھزینھ بنا بھ دالیل .40 ، عملی، برای تس
لب ھای اغ بادلھ از نرخی کھ تقریبی از نرخ تاریخ  در م

استفاده دوره، نرخ یک میانگین ، برای مثال استمعامالت 
ـــودمی ـــان مبادلھ نرخھای ، چنانچھ . با وجود اینش نوس

شد شتھ با ستفاده ازقابل توجھی دا یک  نرخ میانگین ، ا
 مناسب نیست. ،دوره

شاره  )پ(39 بند در کھ مبادلھتفاوتھای  .41  ،شدبھ آنھا ا
 :استاز موارد زیر  ناشی

سعیر درآمد  .الف  در مبادلھ ایھنرخ ابھا و ھزینھ ھات
 مبادلھ نرخ باھا یتاریخ معامالت و داراییھا و بدھ

 .پایان دورهدر 

 مبادلھ نرخ بادوره  ابتدایی ھایتســعیر خالص دارای  ب.
 مبادلھ کھ متفاوت از نرخدر صــورتی پایان دوره در 
 .باشدقبل  پایان دورهدر 

ستقیم ،مبادلھ نرخھای در رتغیی از آنجا کھ بر  تأثیر م
ـــی و آتی فعلی نقدی ھاینجریا  یاندارد  از عملیات ناش

ست تأثیر آن سود یا  مبادلھھای تفاوتاین ، ناچیز ا در 
ساییدوره  زیان شتھ تفاوتھای نمی شنا شود. مبلغ انبا

ــورت مجزا  ،تا زمان واگذاری عملیات خارجی مبادلھ بھ ص
تفاوتھای  کھ ھنگامی شــــود.ارائھ می انھمالکقوق ح در

شده با مالکیت کمتر از تلفیق خارجی عملیات، بھ مبادلھ
شد،  100 صد مربوط با شتھ مبادلھتفاوتھای در شی  انبا نا

سعیر و  ساب قابلاز ت در کنترل، حق فاقد منافع بھ  انت
ـــعیت مالی تلفیقی  ـــورت وض کنترل حق فاقد منافع بھ ص

صیص داده  سایی و شود میتخ شنا شی از آن  بھ عنوان بخ
  .گرددمی

پول عملیاتی  تجاری کھ واحد مالی واحد و وضـــعیت عملکرد نتایج .42
ــت، باید با آن، واحد ــاد با تورم حاد اس ــتفاده از  پول اقتص اس

 تسعیر شود: یمتفاوت گزارشگریپول  بھ واحد ،روشھای زیر

یعنی داراییھــا، بــدھیھــا، اقالم حقوق مبــالغ ( تمــام  الف.
سھمبالغ  شاملھا، و ھزینھ ھامالکانھ، درآمد باید  ،ای)مقای

 صورت وضعیت مالیریخ آخرین تا در پایان دوره مبادلھ نرخ با
 ؛اینکھبھ استثنای تسعیر شود. 

سعیر  مبالغ بھ واحداگر   ب. صاد بدون تورم حاد ت ، شودپول اقت
ــھمبالغ  ــورتھای مالی مبالغیای باید مقایس ــد کھ در ص  باش

ــال قبلمربوط بھ  ــده عنوان بھ  ،س ــتمبالغ جاری ارائھ ش  اس
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ــطح قیمت یا  تغییرات بعدی در بابت(یعنی   درتغییرات بعدی س
 ).شودنمیتعدیل  ،مبادلھ ھاینرخ

پول اقتصاد با  تجاری، واحد پول عملیاتی واحد کھ واحد صورتی در .43
ــد، واحد ــعیر  بکارگیریاز  قبلباید تجاری  تورم حاد باش روش تس

لزامات ا طبق، صـــورتھای مالی خود را 42بند  شــــده درتعیین
استثنای  بھ ،کندتجدید ارائھ  29لمللی حسابداری ااستاندارد بین
تورم حاد تســعیر بدون پول اقتصــاد  ای کھ بھ واحدمبالغ مقایســھ

حالت  اقتصاد ازکھ  صورتی . در(ب) مراجعھ شود)42(بھ بند  شودمی
صــورتھای مالی  تجاری واحدبھ ھمین دلیل، شــود و تورم حاد خارج 

ستاندارد بین سابداری را طبق الزامات ا تجدید ارائھ  29المللی ح
از  ،گزارشــگریباید برای تســعیر بھ واحد پول تجاری  نکند، واحد

در تاریخ توقف  شــده بر حســب ســطح عمومی قیمتمبالغ تجدید ارائھ
شــده اســتفاده  بھای تمامعنوان بھ  ،ارائھ صــورتھای مالی تجدید
 .کند

 تسعیر عملیات خارجی

سعیر نتایج  .44 ضعیت مالی عملیات خارجی عملکرد ھنگام ت و و
، 43تا  38بندھای افزون بر ، گزارشـــگریپول  بھ واحد
 منظور کردنای کھ گونھ، بھکاربرد دارد 47تا  45بندھای 

شگر، از طریق عملیات خارجی  صورتھای مالی واحد گزار در 
 شود.میامکانپذیر تلفیق یا روش ارزش ویژه 

نتایج  وو وضعیت مالی عملیات خارجی عملکرد نتایج  ترکیب .45
ضعیت مالیعملکرد  شگر واحد و و شھای معمول  از ،گزار رو
ندتلفیق،  نده مان ما عامالت  گروھیی درونھاحذف  و م

س کندپیروی می فرعیتجاری واحد گروھی درون تاندارد (بھ ا
مراجعھ  صـــورتھای مالی تلفیقی 10المللی گزارشـــگری مالیبین

بدھی) پولی یا دارایی (حذف ، این وجودبا شـــود). 
، باشد مدت یا بلندمدتکوتاه نظر از اینکھصرف گروھی،درون
بدون انعکاس  ،گروھیدرون متقابل مقابل بدھی (دارایی) در

تایج  ــــانن حد نوس مالی تلفیقی  پول در وا ھای  صـــورت
ــت ــت . امکانپذیر نیس  ،پولی قلمکھ دلیل این امر این اس

پول دیگر  پول بھ واحد تبدیل یک واحد بھ بیانگر تعھد
ست و واحد شگر ا ساناترا  گزار در  ،واحد پول از طریق نو

ــود یا زیان ــورتھای  نتیجھ، درد. در دھقرار می معرض س ص
 یا در سود مبادلھ شگر، این تفاوتگزار مالی تلفیقی واحد

از  ناشی مبادلھتفاوت یا، اگر د وشمیشناسایی دوره زیان 
شد، در 32 بند شده دربیانشرایط  سود و  سایر اقالم با

شــود و تا زمان واگذاری عملیات زیان جامع شــناســایی می
انباشـــتھ  مالکانھحقوق  ازای جداگانھ بخش در ،خارجی

 .گرددمی

متفاوت از  مالی عملیات خارجی صـــورتھای تاریخ چنانچھ .46
صورتھای مالی  شگر  واحدتاریخ  شدگزار ، عملیات خارجی با



 21المللی حسابداری استاندارد بین
 آثار تغییر در نرخ ارز

 

16 
 

صورتھای مالیاغلب   صورتھای بھ تاریخ مجموعھ دیگری از 
در صـــورتی کھ چنین . کندمیگزارشـــگر تھیھ  مالی واحد

مللی گزارشگری البین استانداردصورتھای مالی تھیھ نشود 
 استمجاز را متفاوت  استفاده از تاریخ در صورتی ،10مالی
شتر ،تفاوت داند کھ اینمی شد و  بی سھ ماه نبا بابت از 

 ســـایر رویدادھای بااھمیت کھ در یاتمام معامالت  آثار
صلھ  شده وتاھای متفتاریخاین فا ست واقع   بھ، تعدیالت ا

داراییھا و بدھیھای عملیات  ،چنین مواردی عمل آید. در
ــگریپایان دوره  در مبادلھ نرخ با ،خارجی عملیات  گزارش

ــعیر می ــود. خارجی تس ھای نرخ تغییرات بااھمیت دربابت ش
ـــگریتا پایان دوره  مبادلھ ـــگر واحد گزارش طبق  ،گزارش

ستاندارد بین شگری مالیا اعمال  تعدیالت ،10 المللی گزار
ـــودمی بکارگیری روش ارزش ویژه برای  در. ھمین رویکرد ش

طبق استاندارد  ،خاص ھایو مشارکتوابستھ  تجاری واحدھای
سابداری بین صالح( 28المللی ح  مورد) 2011 سال در شدها

 د.گیرمیقرار استفاده 

 ارزش التیتعد تمام و یخارج اتیعمل لیتحص از یناش یسرقفل ھرگونھ .47
صفانھ شی از کھ ھایبدھ و ھاییدارا یدفتر مبالغ در من ص نا  لیتح

ـــت، یخارج اتیعمل  اتیعمل یھایبدھ و ھاییدارا عنوان بھ دیبا اس
 پول واحد بھ دیبا اقالم نیا بنابراین، .شود در نظر گرفتھ یخارج
 با ،42 و 39 یبندھا طبق و شـــود ارائھ یخارج اتیعمل یاتیعمل

 .دشو ریتسع ،پایان دوره در مبادلھ نرخ از استفاده

  عملیات خارجی بخشی ازیا تمام  واگذاری

مربوط  مبادلھواگذاری عملیات خارجی، مبلغ انباشتھ تفاوتھای  در .48
 زیان جامع شناسایی و سود سایر اقالم کھ در ،آن عملیات خارجی بھ

شتھ مالکانھ حقوق  ازای جداگانھ بخش و در ست، انبا ھنگام شده ا
 یا بھ سوداز حقوق مالکانھ باید  شناسایی سود یا زیان واگذاری

(بھ عنوان تعدیل تجدید طبقھ  شـــودبندی ھدوره تجدید طبقزیان 
ستاندارد بینبندی)  سابداری (بھ ا صورتھای مالی 1المللی ح  ارائھ 

 مراجعھ شود). )2007 تجدیدنظر شده در سال(

عملیات  تجاری در واحد منافع کلر واگذاری افزون ب .الف48
بھ عنوان بخشــی از منافع  واگذاریزیر  موارددر خارجی، 
 شود:میمحسوب واگذاری 

ــی از منافعاگذاری و الف. ــت دادن  ،بخش ــتلزم از دس مس
دربردارنده یک  باشــــد کھ فرعی تجاری واحد کنترل

ستعملیات خارجی   ،نظر از اینکھ واحد تجاریصرف ،ا
ـــین تجاری در واحد  کنترلحق فاقد منافع  فرعی پیش

 و  حفظ کند؛ بخشی از منافع،از واگذاری  پسرا 

شی از از واگذاری  پس باقیماندهمنافع  .ب در منافع بخ
شارکتیک  شی از یا واگذاری  م واحد یک در منافع بخ

عملیات خارجی  دربردارنده یک کھ وابســـتھتجاری 
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ست شد کھ دارایی مالی  ، یکا عملیات دربردارنده با
 .استخارجی 

 

دربردارنده یک  کھفرعی تجاری  واحدیک واگذاری ھنگام  .ب48
ـــت عملیات خارجی ـــتھ تفاوتھای اس  مبادلھ، مبلغ انباش

 کنترلحق فاقد منافع بھ آن عملیات خارجی کھ بھ  مربوط
نباید  باید قطع شناخت شود، اماداده شده است،  انتساب

 .گرددبندی تجدید طبقھدوره زیان یا  سودبھ 
 کھ یفرعتجاری  واحدمنافع در یک  بخشی از یواگذار ھنگام .پ48

ی متناسبسھم  دیبا یتجار واحد ،است یخارج اتیعملدربردارنده یک 
 و سود سایر اقالم در مبادلھ را کھ یتفاوتھا انباشتھ مبلغ از
 آن در کنترلحق فاقد منافع  بھ شناسایی شده است، جامع انیز

بخشی واگذاری  موارد ریسا در. دھد ًا انتسابمجدد ،یخارج اتیعمل
 مبلغ از یمتناسب سھم تنھا دیبا یتجار واحد ،یخارج اتیعمل از

شناسایی  جامع انیز و سود صورت در کھ مبادلھ را یتفاوتھا انباشتھ
 .بندی کنددوره تجدید طبقھ انیزیا  سود بھ شده است،

شاره .ت48 شھای ا ستثنای کاھ بھ  الف کھ48بند شده در بھ ا
ـــودعنوان واگذاری در نظر گرفتھ می ھرگونھ کاھش در  ،ش

منافع مالکیت واحد تجاری در عملیات خارجی، واگذاری 
 گردد.بخشی از منافع محسوب می

ــت  واحد .49 ــی از تمامتجاری ممکن اس خود در منافع  یا بخش
خارجی  یات  خت ، فروش، انحالل یقطر ازرا عمل بازپردا

 واحد تجاری،یا توقف تمام یا بخشی از آن  سرمایھ،سھام 
گذار بھ وا خارجی،  یات  کاھش مبلغ دفتری عمل ید.  ما  ن

کاھش ارزش  یل  بھ دل یا  خارجی  یات  ھای عمل یان یل ز دل
 بخشی از منافع گذار، واگذاریشده توسط سرمایھشناسایی
کاھش مبلغ دفتری، ھیچ  ھنگام ،بنابراین. شودنمیمحسوب 

سایر  شده درشناسایی یارز مبادلھ یا زیان بخشی از سود
ــود اقالم ــود ،زیان جامع و س دوره تجدید زیان  یا بھ س
 شود.نمیبندی طبقھ

 مبادلھ یتفاوتھا تمام یاتیمال آثار

 یناش مبادلھ یو تفاوتھا یمعامالت ارز ھایانیو ز ھاسود .50
ـــع ـــع عملکرد جینتا ریاز تس  یواحد تجار یمال تیو وض

ـــامل عمل ـــت  ،گریبھ واحد پول د )یخارج اتی(ش ممکن اس
 المللینیب. اســـتاندارد باشــــد یاتیآثار مال یدارا

ـــابدار مزبور  برای آثار مالیاتی درآمد بر اتیمال 12 یحس
 شود.بکار گرفتھ می
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 افشا
 در ،»یاتیعمل پول واحد « منظور از، 57 تا 55 و 53 یبندھا در .51

 .است یاصل یتجار واحد یاتیعمل پول واحد گروه، مورد

 :کند افشا را ریز موارد دیبا یتجار واحد .52

ــا مبادلھ یتفاوتھا مبلغ  .الف ــناس ــدهییش ــود در ش  انیز یا س
بالغی از  ریبھ غدوره،  ناشـــم ھا یکھ   یمال یاز ابزار
، ن دورهاز طریق سود یا زیاارزش منصفانھ شده بھ گیریاندازه

 است؛ و 39المللی حسابداری طبق استاندارد بین

 انیسود و ز اقالمسایر  در شدهییشناسامبادلھ  یتفاوتھا خالص  .ب
و  ،مالکانھ حقوق از ایجداگانھ بخش در شــدهانباشــتھجامع و 
 انیو پا ابتدادر  مبادلھی مبلغ این تفاوتھا قیتطب صـــورت

 .دوره

 یاتیعمل پول واحد از متفاوت ،گزارشــگری پول واحد کھ یصــورت در .53
 لیدل و یاتیعمل پول واحد یافشابا  ھمراه ایدب موضوع نیا ،باشد

 .شود انیب ،متفاوت گزارشگری پول واحد از استفاده

ـــورت در .54 ـــگر واحد یاتیعمل پول واحد کھ یص  اتیعمل یک ای گزارش
 پول واحددر  رییتغ لیدل و موضوع نیا ،کند رییتغ تیبااھم یخارج
 .شود افشا دیبا یاتیعمل

 یپول واحد حسب بر را خود یمال یصورتھا یتجار واحد کھ یصورت در .55
مجاز است  یصورت در تنھا ،کند ارائھ یاتیعمل پول واحد از متفاوت
المللی بین یاستانداردھا طبقرا  یمال یصورتھاکند کھ  اعالم

 استانداردھا، نیا الزامات تمام کھ تھیھ کرده است گزارشگری مالی
را رعایت کرده  42 و 39 یبندھا در شدهتعیین ریتسع روش جملھ از

 باشد.

سایر اطالعات  واحد مواقعبرخی  .56 صورتھای مالی یا  تجاری، 
ــب واحد ، بر55را بدون رعایت الزامات بند خود مالی   حس
فاوت  پولی حد ازمت یاتی وا ئھ  پول عمل ند. برای میارا ک

از صورتھای  منتخباقالم  تنھاتجاری ممکن است  مثال، واحد
حد بھ وا بدیل  مالی خود را  ندپولی دیگر ت حدک  . یا وا

با  پول اقتصـــاد واحد ،پول عملیاتی آن تجاری کھ واحد
سعیر تمام اقالم  ست با ت ست ممکن ا سببر تورم حاد نی  ح

صورتھای مالی خود را پایان دوره در مبادلھ نرخآخرین   ،
 مطابق با ،. این تبدیلھاکنددیگری تبدیل  پول بھ واحد

ھای و افشا نیستالمللی گزارشگری مالی استانداردھای بین
 .است الزامی 57بند  در شدهعینم

صورتی کھ .57 سایر اطالعات مالی را  در  صورتھای مالی یا  واحد تجاری 
 ،گزارشگریبھ واحد پولی متفاوت از واحد پول عملیاتی یا واحد پول 

 :بایداحراز نشود،  55و الزامات بند کند  بیان

مطابق  بھ منظور متمایز کردن آن اطالعات از اطالعاتی کھ  .الف
ستانداردھا با شگر یالمللنیب یا ست،  یمال یگزار شنی ا بھ رو

 ؛نمایدتکمیلی مشخص  اطالعات عنوان اب رامزبور  اطالعات
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می شــود  ارائھبر اســاس آن تکمیلی کھ اطالعات را واحد پولی   .ب
  و ؛کندافشا 

ـــعیر   .پ ـــتفاده دواحد پول عملیاتی و روش تس ر تعیین مورد اس
 .کندرا افشا تکمیلی اطالعات 

 گذار تاریخ اجرا و

تاندارد را براي دوره .58 ھاي واحد تجاري باید این اســـ
از آن شروع  پسیا  2005 سال ژانویھ اولاز ای كھ ساالنھ

ــودمي ــت.  پیشگیرد. بكارگیري بكار ،ش از موعد مجاز اس
ـــتاندارد را براي دوره  ی کھھایاگر واحد تجاري این اس

گیرد، شــود بكارشــروع می 2005 ســال از اول ژانویھ قبل
 .کندباید این موضوع را افشا 

ـــرمایھ .الف58 ـــالح( گذاري در عملیات خارجيخالص س ـــتاندارد  اص اس
سابداري بین شده)21المللي ح شر سامبر ، منت  سال در د
 کرد.اصـــالح را  33اضـــافھ و بند را الف 15، بند 2005

ای ساالنھھاي را براي دوره اصالحات اینواحد تجاري باید 
شروع مي 2006 سال ژانویھ اولكھ از  شود، یا پس از آن 
 از موعد مجاز است. پیشگیرد. بكارگیري بكار

ند و .59 ید ب با جاري  حد ت ھاي برایرا  47ا مام تحصـــیل  ت
ـــده واقع ـــگري مالي دوره ابتدایپس از ش این کھ  گزارش

ستاندارد  ستا شده ا ستین بار بكار گرفتھ  با  ،براي نخ
ــري بھ آینده ــري  47بند . بكارگیري گیرد بکار تس با تس

شتھ صیلھاي بھ گذ ست.  قبلی، برای تح صیل برای مجاز ا تح
ـــري باعملیات خارجي كھ  ـــاب منظورب بھ آینده تس  ھ حس

كارگیري این نخســـتین اما پیش از تاریخ  شـــود،می ب
ستاندارد شده  ا ست، واحد تجاري نبایدواقع  سالھاي  ا

ــتھ را تجدید ارائھ  ــب بودن کندگذش ــورت مناس ، و در ص
ارزش منصــفانھ ناشــي از آن  ســرقفلي وتواند تعدیالت می

ـــیل   ،عملیات خارجي ھایو بدھی ھابھ جاي داراییرا تحص
بھ حســــاب واحد تجاري  ایھو بدھی ھابھ عنوان دارایی

ندمنظور  نابراینک عدیالت. ب ســـرقفلي و ارزش  ، این ت
ـــفانھ  ـــبیا از قبل منص واحد پول عملیاتي واحد  بر حس

ــدهتجاري  ــتندپولي یا اقالم ارزي غیراند بیان ش کھ  ،ھس
ـــتفاده از نرخ  ـــیل مبادلھبا اس  گزارش ،در تاریخ تحص

 د.نشومي

ستاندارد .60 شي از بكارگیري این ا ، تمام تغییرات دیگر نا
ــتاندارد بین باید ــابداري طبق الزامات اس  8المللي حس
ــابداري، ھای رویھ ــتباھاتدر برآوردتغییر حس ــابداري و اش بھ  ھاي حس

 شود. حساب منظور
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(تجدیدنظر شده در  1المللي حسابداري استاندارد بین .الف60
ھاي اســتاندارد کلاصــطالحات بكار رفتھ در  ،)2007ســال 

این، بر  افزون. را اصالح کردالمللي گزارشگري مالي بین
ند  را 52و  48، 45، 41، 39، 37، 33تا  30، 27ھاي ب

 برایاصـــالحات را  این. واحد تجاري باید اصـــالح کرد
یا پس از  2009 سال كھ از اول ژانویھ ایساالنھھاي دوره

بكار گیرد. اگر واحد تجاري استاندارد  ،شودآن شروع مي
سابداري بین سال  1المللي ح شده در  ) 2007(تجدید نظر 
ــالحات باید براي آن  اینرد، از موعد بكار گی پیشرا  اص
 شود. اعمال ھادوره

ستاندارد بین .ب60 سابداري ا صالح( 27المللي ح  سالشده در ا
اصالح را  49اضافھ و بند  ت را48الف تا 48ھاي بند ،)2008
ھاي اصـــالحات را براي دوره این. واحد تجاري باید کرد

ــاالنھ ــال جوالي اولاز كھ  ایس ــروع  2009 س یا پس از آن ش
ــود، مي ــری بھ آینده ش بكار گیرد. اگر واحد تجاري با تس

 ســالشــده در اصــالح( 27المللي حســابداري اســتاندارد بین
صالحات باید براي  ایناز موعد بكار گیرد،  پیش) را 2008 ا
 شود. اعمالھا دوره این

و  اسـت جرا نشـدهاالاین بند اشـاره بھ اصـالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .پ60

 .]بنابراین، در این ویرایش منظور نشده است

صالحات  .ت60 ستانداردا شگري ماليھاي بینا شده در ،المللي گزار شر  منت
ــال مي ــالح را  ب60بند ، 2010 س . واحد تجاري باید کرداص
ــالحات را  این ــاالنھھاي دوره برایاص  اول جوالي دركھ ای س
شروع مي پسیا  2010سال گیرد. بكارگیري شود، بكاراز آن 
 از موعد مجاز است. پیش

و  اسـت االجرا نشـدهاین بند اشـاره بھ اصـالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .ث60
 بنابراین، در این ویرایش منظور نشده است.]

ستاندارد بین .ج60 شگري مالي ا ستاندارد  10المللي گزار و ا
شگري مالي بین شارکتھا 11المللي گزار شده ،م شر  مي در منت
و  46تا  44، 33، 19، 18، 11، 8(ب)، 3ھاي بند ،2011 سال
اصـــالحات را  این. واحد تجاري باید کرداصـــالح  را الف48

ستاندارد بین شگري مالي ھنگام بكارگیري ا  10المللي گزار
 بكار گیرد. 11المللي گزارشگري مالي و استاندارد بین

در منتشرشده  ،13المللي گزارشگري مالي بیناستاندارد  .چ60
صفانھ ، 2011سال  مي صالح  8در بند تعریف ارزش من و را ا

ــالح  23بند  ــالحات را  این. واحد تجاري باید کردرا اص اص
ستاندارد بینھنگام بكار شگري مالي گیري ا  13المللي گزار
 بكار گیرد.
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سود و ز سایر اجزای ارائھ .ح60 صالحات( ان جامعیاقالم  ستاندارد  ا ا
سابداري بین شده ،)1المللي ح شر  ،2011 سال در ژوئن منت
صالح را  39بند  صالحی . واحد تجاري باید کردا این مورد ا

ستاندارد سابداري بین را ھنگام بكارگیري ا کھ  1المللي ح
 بكار گیرد.اصالح شد،  2011 سال ژوئن در

و  اسـت االجرا نشـدهھنوز الزماین بند اشـاره بھ اصـالحاتی دارد کھ [ .خ60
 بنابراین، در این ویرایش منظور نشده است.]

و  اسـت االجرا نشـدهاین بند اشـاره بھ اصـالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .د60
 بنابراین، در این ویرایش منظور نشده است.]

 ھاسایر بیانیھ کنارگذاری

ندارد،  .61 تا ندارد بینجایگزین این اســـ تا المللي اســـ
سابداري  سال( آثار تغییر در نرخ ارز 21ح شده در   تجدیدنظر

 شود.می) 1993

 :شودمیتفاسیر زیر جایگزین این استاندارد  .62

سیر   .الف سیر مباحث جاری 11تف  -یارز مبادلھ کمیتھ تفا
ــاب  ــي از كاھش احتس ــدید زیان ناش در بھای تمام  ارزش واحد پولش

 ؛شده

 -یواحد پول گزارشگر کمیتھ تفاسیر مباحث جاری 19تفسیر   ب.
ـــتاندارداندازه ـــورتھاي مالي طبق اس  المللیبین گیري و ارائھ ص

 ؛ و29 حسابداری المللیبین استانداردو  21 حسابداری

 -واحد پول گزارشگری کمیتھ تفاسیر مباحث جاری 30تفسیر   .پ
  .گزارشگریبھ واحد پول  گیریاندازهتسعیر از واحد پول 
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