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 29حسابداری  المللیبیناستاندارد 

 1گزارشگری مالی در اقتصادھای با تورم حاد

 کاربرددامنھ 

صــورتھای مـالی  شـامل، يمـال يصورتھابرای د یبا استاندارد،ن یا .1
پـول  واحـد ،آن ياتیـکــھ واحــد پــول عمل يرتجاواحد ھر ، يقیتلف

 است، بکار گرفتھ شود.با تورم حاد  اقتصاد

ات و یـج عملینتــا ي، گزارشـگرحــاددر اقتصاد با تـورم  .2
ارائـھ  دیبدون تجد ،ياساس واحد پول محل بر يمال تیوضع

دھـد يدست م از سرعتید را با یقدرت خر ،پول. مفید نیست
کھ  یيدادھایر رویامالت و سابھ مع سھ مبالغ مربوطیکھ مقا

واقــع  ،يدوره حسـابدارھمان  در يمختلف، حت يدر زمانھا
 .باشدمیکننده است، گمراهشده 

در آن نــرخ،  شــودفـرض میکھ  مطلقینرخ  ،ن استانداردیا .3
نـرخ، تعیـین نـد. کين نمیــیتع را شـودجاد یارم حاد تو

ارد استاند نیا طبق يمال يارائھ صورتھا دیتجد زمانی کھ
استفاده با حاد قضاوت است. تورم  مستلزم ،یابدضرورت می

 ریـز کھ شـامل مــوارد یکشورمحیط اقتصادی  يھایژگیواز 
 شود:يمشخص م ،باشدنمیاست، اما محدود بھ آنھا 

 يھاییدارا دردھند ثروت خود را يح میمردم ترج عموم الف.
کنند. مبالغ  ينگھدار ینسبتًا باثبات ارزا ی يرپولیغ

ھ منظـور حفــظ بــ ،يواحد پول محلبراساس شده نگھداري
 شود؛گذاري ميقدرت خرید، بالفاصلھ سرمایھ

، يمحلـ پـول واحـد يجاھ را ب يعموم مردم مبالغ پول .ب
متھــا ی. قکننـدنگھدای می، ینسبتًا باثباتارز برحسب 
 اعالم شود.ارز  آن اساس است بر ممکن

 انجـام ییتھـامیبـھ ق ،اعتبـاری يدھایــفروشھا و خر .پ
 يد طـیـاز قدرت خر يانتظار ناش ان موردیکھ ز شوديم

 مزبـوراگــر دوره  يحتـ کنـد،را جبران اعتبار دوره 
 ؛کوتاه باشد

متھــا یبھ شــاخص ق ،متھایبھره، دستمزدھا و ق ينرخھا .ت
 ؛ واستوابستھ 

                                                      
شده در المللی گزارشگری مالی، منتشراز اصالحات استانداردھای بین بھ عنوان بخشي 1

 29المللی حسابداری اصطالحات مورد استفاده در استاندارد بین ،، ھیئت2008مي سال 
 صـورت المللی گزارشگری مالی، بھا سایر استانداردھای بینبمنظور مطابقت  را بھ

نتـایج ”) ب( و شـد “بـازار ارزش”جایگزین  “منصفانھ ارزش”) الف( زیر تغییر داد:

 تغییر یافت. “دوره سود یا زیان”بھ  “خالص سود” و “عملیات
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 شـودمینزدیـک % 100بھ  ،سھ سال يطتجمیعی نرخ تورم  .ث
 رود.میاز آن ا فراتر ی

اســاس واحـد پــول  کھ بـر يتجار يواحدھا تمامبھتر است  .4
 ایــن، کننـديم يگزارشـگر یکسـانی حـاداقتصاد با تورم 

 نیـا . بـاگیرنــدکسان بکــار ی یخیاز تاررا استاندارد 
 واحـد ھـر يمـال يصورتھامورد ن استاندارد در یوجود، ا

 در آنکـھ  رودبکار می يدوره گزارشگر ياز ابتدا ،يتجار
 اســاس بـرکھ  يدر کشور حادوجود تورم د تجاری واح دوره

 دھد.میص یتشخ را کندمی آن گزارشواحد پول 
 يمال يارائھ صورتھا دیتجد

، ياسیس عمومیا یخاص گوناگون  فشارھای در نتیجھمتھا یق .5
ــاد ــاع ياقتص ــانيو اجتم ــول زم ــتغ ، در ط ــکنير میی د. ن
رات یـیدر عرضھ و تقاضا و تغ رییتغ مانند يخاص فشارھای
و  ا کاھش قابــل مالحظـھیش یاست موجب افزا ممکن ،فناوری
فشـارھای  ،نیــبـر ا افزون شود. تک تک قیمتھادر مستقل 
متھـا و یق ير در سطح عمومییتغ منجر بھاست  ممکن عمومی

 پول شود. يد عمومیقدرت خرتغییر در جھ ینت در

حسـابداری  يمبنا را بر يمال يکھ صورتھا يتجار يواحدھا .6
 کـار را بـدون نیا ،کننديھ میتھ يخیتار شده تمام يبھا

مت یش در قیا افزایمتھا یق ير در سطح عمومییتوجھ بھ تغ
دھنـد. يشــده انجــام میيشناسا يھایبدھ یاھا ییخاص دارا

ھسـتند کـھ  یيھایبــدھھـا و ییدارا ،روش ینااستثنا از 
 بـھ ارزش اختیار دارد آنھا رایا است ملزم  يتجار واحد
آالت و امالک، ماشینبراي مثال،  .گیری کنداندازهنھ منصفا

ارزیابي شوند  منصفانھ تجدید ارزش است بھ ممکن تجھیزات
ــھ ــد ب ــًا بای ــتی عموم ــاي زیس ــفانھ  ارزش و داراییھ منص

، ، برخي واحـدھاي تجــاريبا این وجودگیري شوند. اندازه
تغییر در قیمتھای خاص داراییھاي  آثاربھ منظور انعکاس 

 بھـایمبنـاي رویکـرد  بر رامالي  صورتھاي شده،ارینگھد
 .کنندارائھ میجاري 

 نظر از اینکھصرف يمال يصورتھا ،با تورم حاد در اقتصاد .7
مبتنـی بـر  یــا يخیشده تار تمام بھاي رویکردمبتنی بر 

د خواھنـد یــمف يصـورت تنھا در ،باشد يجار بھای رویکرد
 ان دورهیـر پاد يجـار يریگواحـد انـدازه بود کھ برحسب

ن اسـتاندارد یـا ،جھینت درد. نان شده باشیب ،يگزارشگر
پــول  کــھ بـھ واحـد يتجـار يواحدھا يمال يصورتھا برای

. ، کـاربرد دارددنـکنيم يگزارشـگر حادتورم  بااقتصاد 
 عنــوان ن اسـتاندارد بـھیا شده طبقاطالعات الزام ارائھ
. افزون ستنیمجاز  ،نشدهارائھ دیتجد يمال يصورتھا مکمل
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 دیـاز تجد شیپــ ،يمـال يصورتھا جداگانھ ارائھ ،نیبر ا
 شود.توصیھ نمیارائھ 

آن واحـد پـول  ياتیــکھ واحـد پـول عمل يتجار واحد يمال يصورتھا .8
 رویکرد بھايبر نظر از اینکھ مبتنی صرف ،است با تورم حاد اقتصاد
د یـبا شده تاریخي یا مبتنی بر رویکـرد بھـای جـاري باشـد، تمام
د. ان شــویب يگزارشگر ان دورهیدر پا يجار يریگواحد اندازه برحسب

 المللــیبین اسـتانداردگذشتھ طبق الزامات  يھادوره ارقام متناظر
) و 2007شـده در سـال نظردی(تجد يمـال يارائـھ صـورتھا 1حسابداری 

واحـد بـر حسـب د یـز باین نیشیپ ھایدورهبھ  اطالعات مربوطگونھ ھر
منظـور  . بھان شوندیب، يگزارشگر ان دورهیدر پا يجار يریگاندازه

متفـاوت،  گزارشـگری پـول واحـد برحسب یــک ياسھیارائھ مبالغ مقا
ر ییـتغ آثـار 21 حسابداری المللیبیناستاندارد  43) و ب(42 ھایبند

 .داردکاربرد  در نرخ ارز

ان یـا زیـد در ســود یـبا ،خالص يت پولیاز وضع يان ناشیا زیسود  .9
 .گرددجداگانھ افشا  طورو بشود  منظوروره د

بر  عالوه ،ن استانداردیاطبق  يمال يصورتھا ارائھ دیتجد .10
 بکارگیری .دباشمی یخاص يھاروش يریبکارگمستلزم  ،قضاوت

، گرید بھ دوره ياز دورها و قضاوتھا روشھان یکنواخت ای
 يمبالغ حاصل موجـود در صـورتھا يدقت باال در مقایسھ با

 .از اھمیت بیشتر برخوردار استشده، ارائھ دیتجد يمال
 شده تاریخي تمام بھاي مبتنی برمالي  صورتھاي

 مالي  وضعیت صورت

واحـد  بـر حسـب تـاکنون کــھ يمـال تیوضـع مبالغ صـورت .11
ــدازه ــار يریگان ــدر پا يج ــگر ان دورهی ــھ  يگزارش ارائ

ھ ارائــ دیمتھا تجدیق يشاخص عموم يریبا بکارگ ،اندنشده
 د.نشويم

 برحسـب تـاکنون،زیـرا شوند نمیارائھ  تجدید ياقالم پول .12
 .اندشـده ارائھ يگزارشگران دوره یدر پا يپول جار واحد

قابــل دریافـت یـا  و اقـالم شدهنگھداری پول ،ياقالم پول
 .باشندپرداخت بھ صورت پول، می

 ھ، بـنامـھیـک موافقت بر اساسی کھ یھایھا و بدھییدارا .13
قرضــھ و  اوراقماننـد ، وابستھ ھسـتند یر در قیمتھاتغی

در  مانـدهتعیــین منظـور  بـھ شـاخص، ی وابستھ بھوامھا
 شــوند.يل میتعـد نامھموافقت طبق ،يگزارشگر ان دورهیپا
بـھ  ،شـدهارائھ دیـتجد يمـال تیوضع  صورت اقالم در نیا

 .دنگرديم ارائھ شدهمبلغ تعدیل

اقــالم  يھسـتند. برخـ يرپولیغ ،ھایھا و بدھییدارا سایر .14
مانند  گزارشگري، دورهلغ جاری در پایان امب بھ يرپولیغ

ــالص  ــروشارزش خ ــھ م و ارزش ف ــفانھ ارائ ــونديمنص ، ش
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 سـایرشــوند. يارائـھ نم دیــتجدمزبـور  قالما ،بنابراین
 .گردندمیارائھ  دیتجد ،يرپولیغ يھایھا و بدھییدارا

 تمــام ا بھـايیشده  تمام بھ بھاي ،يرپولیغ اقالم شتریب .15
 درنتیجھ، شوند.بھ حساب منظور میاز کسر استھالک  شده پس

ارائـھ  خــود لیخ تحصــیدر تــار يلغ جارامب بھ ن اقالمیا
ا یـ ھـر قلــم شـدهتجدید ارائھ شده تمامد. بھاي گردنيم

 از طریق ،ھر قلمبرای از کسر استھالک  شده پس تمام بھاي
ل تـا یخ تحصـیا از تــارمتھـیق يشاخص عموم رییتغ اعمال

و  يخیشـده تـار تمـام بھــاي بــر يگزارشـگر ان دورهیپا
امــالک، مثــال،  يشــود. بــراين میــیتع انباشــتھاســتھالک 
ــین ــزاتماش ــود ،آالت و تجھی ــوادی موج ــاول م ــاال ھی  ،و ک
 از ،مشابھ يھاییو دارا يتجار ئمعالاختراع،  ، حقيسرقفل
 يکاالھـا يودشوند. موجـيارائھ م دیتجد آنھا دیخر خیتار
د و یــخر بھـایکھ  يخیاز تار در جریان ساختشده و لیتکم

 شوند.يارائھ مد یتجد ،شده است تحملل آنھا یتبدمخارج 

آالت و امــالک، ماشـینل اقالم یتحص يخھایتار يلیتفص سوابق .16
 نباشد. در برآورد ا قابلیدسترس در  ، ممکن استتجھیزات

بکـارگیري  خستین دورهدر ن است ، ممکننادریط ین شرایچن
مسـتقل ای و حرفـھ يابیـاز ارز استفاده این استاندارد،

 ضـروری آنھـا ارائــھد یتجد يمبنا عنوان بھ ،ارزش اقالم
 باشد.

ن یـکـھ طبـق ا یيھادر دوره ،متیق ياست شاخص عموم ممکن .17
آالت و تجھیــزات امــالک، ماشـین ارائـھ دیـاستاندارد تجد

اسـت  ممکن ،طیشرااین  د. دراشدسترس نب در، است يالزام
رات در ییـتغبرای مثــال،  ،مبتنی بربرآورد از  استفاده

 ،تنسبتًا باثبا ارزو  ياتیواحد پول عمل بین مبادلھ نرخ
 .الزامي شود

 بـھ یيخھـایدر تار يبھ مبالغ جـار ،يرپولیاقالم غ يبرخ .18
 ارائـھ يمــال تیوضع صورتخ یتارا یل یتحص خیتارغیر از 

در  کــھآالت و تجھیزاتی امالک، ماشین ،مثال يبرا شوند،يم
 ،مـوارد نیـا در. اندشـده يابیارز دیتجد قبلتر يخیتار

ارائـھ  دیـتجد ،يابیــارز دیخ تجدیتار ، ازيمبالغ دفتر
 د.شويم

از مبلــغ  يرپــولیشده قلـم غارائھ دیتجدکھ مبلغ  يزمان .19
ــت  ــل بازیاف ــنیآن بقاب ــد، ای ــتر باش ــغ ش ــق، مبل  طب

کــاھش  ،مربــوطگزارشگری مــالی  المللیبینھای رداستاندا
امـالک،  شــدهارائھ دیــلغ تجدامبـ ،مثـال يابد. بـرایيم

 يتجـارئم عالاختراع و  ، حقيسرقفلآالت و تجھیزات، ماشین
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 دیـشود و مبالغ تجديداده م کاھش بازیافتمبلغ قابل  بھ
 د.ابیيم تقلیل فروشارزش خالص  بھ ،ھایموجود شدهارائھ

بـھ حســاب گرفتــھ ژه یــو روش ارزش طبــقکھ  يریپذھیسرما .20
 حـادپــول اقتصــاد بــا تـورم  بھ واحدشود، ممکن است می

و زیــان و صــورت سـود  يمـال تیوضع . صورتکند گریگزارش
ــامع  ــینج ــرما چن ــھ ،رییپذھیس ــبھ ب ــور محاس ــھم  منظ س

دوره آن،  انیـا زیھا و سود ییگذار از خالص داراھیسرما
 ھایصـورتھرگاه  شود.يارائھ م دین استاندارد تجدیطبق ا

ارائـھ بــر حســب ارز  ،ریپذھیسرما شدهتجدید ارائھ يمال
 ،ان دورهیپا مبادلھ در ينرخھا ابصورتھای مزبور،  ،شود

 شوند.يم تسعیر

 یيشناسـا تـأمین مـالی مخــارجدر معمـوالً  ،ر تــورمیتأث .21
 شـده ازيمالن یتأم ياھیارائھ مخارج سرما دید. تجدشويم
در  تــأمین مـالی مخارجاز  یبخشاحتساب ق استقراض و یطر

، کنـدجبــران میرا  دوره ھمــان مرکھ تو ،بھای تمام شده
 يادر دوره تـأمین مـالی رجن بخش از مخایا ست.ین مناسب

 یينــھ شناسـایھز عنوان ، بھاست شده تحملکھ این مخارج 
 د.شويم

ای نامـھموافقتطبـق ا را ھــییدارا ياست واحد تجار ممکن .22
بــدون تحمـل کنـد را مجـاز میکھ واحد تجاری  تحصیل کند

. در بینـدازد بھ تعویق پرداختھا را ،بھره نھیھزآشکار 
ھا ییدارا این غیرعملی باشد.بھره ن مبلغ ییکھ تع صورتی

ارائــھ  دیـتجد ،دیـخ خرینھ از تـار خ پرداخت ویاز تار
  شوند.يم

 [حذف شد] .23

 ياجزا ،ن استانداردیا يریبکارگ دوره نخستین يبتدادر ا .24
انباشتھ و ھرگونھ مازاد  سود استثنای ، بھمالکانھقوق ح

متھــا از یق يشـاخص عمـومبا بکـارگیری ، يابیارز دیتجد
بھ طریقـی دیگــر ا ی اندشده اجزا پرداخت نیاکھ  يخیتار
شوند. ھرگونھ مازاد يم اند، تجدید ارزیابیافتھیش یافزا
 ،شـده اسـت جـادیاگذشتھ  يھاکھ در دوره يابیارز دیدتج

 ســایراز  ،شــدهارائھ دیـتجد انباشـتھ . سودگرددمیحذف 
 شود.يحاصل م ،شدهارائھ دیتجد يمال تیوضع صورت مبالغ

 يتمــام اجـزا، بعد يھاهرود در و ن دورهیان نخستیدر پا .25
متھــا از یق يشـاخص عمــوم يریبکـارگ بـا مالکانـھحقوق 
 ،باشد دیرتردر صورتی کھ  خ پرداختیا تاریدوره  ياابتد
طــی  مالکانـھحقـوق در  اترییـشـوند. تغيارائھ م دیتجد
ــتاندارد ،دوره ــق اس ــیبین طب ــابداری الملل ــا  1 حس افش

 شود.يم
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 جامع انیز وصورت سود 

ان یـصورت سود و ز اقالم تمامارائھ  ،ن استانداردیاطبق  .26
 دورهان یـدر پا يجـار يریگواحـد انــدازه بر حسـبجامع 

تمام مبـالغ الزم است  ،نی. بنابرااستالزامی ، يگزارشگر
ثبت  ھاییخمتھا از تاریق يشاخص عمومدر ر ییتغاعمال با 

تجدیـد ، يمــال يدر صـورتھا نـھیھزدرآمد و اقالم  اولیھ
 .ارائھ شوند

 خالص يت پولیوضع حاصل از انیا زیسود 

ی بیشـتر يپـول يھاییداراکھ  يتجار واحد ،تورم در دوره .27
د را یقدرت خر کند،مینگھداری  يپول يھایبدھنسبت بھ را 
 تریشـیب يپـول يھایبـدھ کـھ يتجار د و واحددھمیدست  از

ھــا ییکھ دارا يزانیم ، بھدارد يپول يھاییدارانسبت بھ 
دسـت د بیقدرت خر ،مت وابستھ نباشندیھا بھ سطح قیو بدھ

 ممکـنخــالص  يپولوضعیت ھ مربوط ب انیا زیآورد. سود می
 يھـاییدارا ارائـھ دیـاز تجدناشی تفاوت  بھ عنوان است
ان جـامع یز یاصورت سود  و اقالم مالکانھ، حقوق يرپولیغ

 ایجـادبـا شــاخص، مـرتبط  یھایھا و بدھییدارا و تعدیل
 اعمـالاز طریـق اســت  ممکـن مزبـور، انیا زیشود. سود 

 بـینتفـاوت  زنیون یانگیم بر ھامتیق يشاخص عموم رییتغ
 شود. دوره مورد نظر، برآورد يپول يھایھا و بدھییدارا

ا یــســود  در ،خــالص يت پـولیوضع مربوط بھ انیا زیسود  .28
 13گرفتھ طبــق بنــد صورتل ی. تعدشودمی منظوردوره ان یز

 رییتغ ھب ،نامھموافقت طبقکھ  یيھایھا و بدھییداراروی 
 يت پـولیان وضــعیز ایبا سود  ،وابستھ ھستندمتھا یدر ق

 ماننــد، نــھیر اقالم درآمد و ھزید. ساشويتھاتر مخالص، 
 مـرتبط بـا وجــوه ارزی يتفاوتھـا ،نھ بھرهیدرآمد و ھز

خالص  يت پولیوضع اب زیشده نا استقراضیشده يگذارھیسرما
جداگانـھ افشــا  ،گونــھ اقـالمنی. اگرچــھ اارتباط دارند

ان یــا زیـسـود بـا  آنھا ھمراه است ارائھ شوند ممکنيم
 باشد. مفید ،ان جامعیز وصورت سود  درخالص  يت پولیوضع

 يجار يبھا مبتنی بر يمال يصورتھا

  يمال تیوضع صورت

 دلیـل اینکـھبھ  ،شوندمیارائھ  يجار بھایکھ بھ  ياقالم .29
 ان دورهیـدر پا يجـار يریگانـدازه واحد بر حسب تاکنون
ر یسـا .شــونديائـھ نمار دی، تجداندشدهارائھ  يگزارشگر
 دیـتجد 25تـا  11 يبنـدھاطبـق  ،یمال تیوضع صورتاقالم 
 .شوندمیارائھ 
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 زیان جامع وصورت سود 

از  شیپـ ،يجــار يبھـا مبتنی بـران جامع یز وصورت سود  .30
 ھ معـامالتکـ يزمانرا در  جاری بھایعمومًا ، ارائھ دیتجد
ھـای ب. کنـدمیگـزارش ، اندواقع شده اصلی ھایدادیا روی

در زمـان مصـرف  يجار يبھ بھا ،فروش و استھالک تمام شده
ھا بـھ مبـالغ نھیر ھزیو سا فروشھای ھزینھشوند؛ يثبت م

الزم است ن ی. بنابراشوندیمدر زمان وقوع ثبت  آنھا يپول
ان یـدر پا يجار يریگاندازهواحد  برحسب ،تمام مبالغکھ 

 تجدیـد ،تمـیق يشاخص عمـوم يریبا بکارگ ،يدوره گزارشگر
 . ارائھ شوند

 خالص يپولوضعیت حاصل از  انیا زیسود 

بــھ  28و  27 يبندھا طبق ،خالص يپولوضعیت ان یا زیسود  .31
 د.شومیحساب گرفتھ 

  مالیاتھا

ن یــا طبــق يالمــ يارائــھ صــورتھا دیــاســت تجد ممکــن  .32
ھر یک از  يدفتر بین مبلغتفاوت  ایجادموجب  ،استاندارد

و مبناي  يمال تیوضع صورت درمندرج  يھایھا و بدھییدارا
طبــق اســتاندارد ن تفاوتھــا یــا .شــودمالیــاتي آنھــا 

بـھ حسـاب گرفتـھ  درآمـد ات بریمال 12 حسابداری المللیبین
 .شودمی

 ینقد انھاییجرصورت 

 ھایانیصورت جردر  مندرجتمام اقالم  ،ن استانداردیاطبق  .33
ان دوره یـپادر  يجـار يریگانـدازه بر حسب واحـد ی،نقد

 .شودمیارائھ ، يگزارشگر
 متناظر ارقام

نظر از اینکھ بــر صرف، قبل يگزارشگر متناظر دوره ارقام .34
 بر اساس رویکــردیا  يخیشده تار تمام بھاياساس رویکرد 

 يشـاخص عمـوم اعمــال ، بـاارائھ شده باشـند يجار بھاي
 يصــورتھا ای کــھھ گونــھبـ، شونديارائھ م دیمتھا تجدیق

ان یـدر پا يجار يریگواحد اندازه بر حسب ياسھیمقا يمال
رابطـھ بــا  کـھ در ي. اطالعاتارائھ گردد يدوره گزارشگر

 يریگانـدازه حسب واحدبرز ین شودمیافشا  نیشیپ يھادوره
منظـور  . بھگرددمیارائھ  در پایان دوره گزارشگری جاری

 گزارشـگری پــول واحــد بـر اســاس ياسھیمقا مبالغارائھ 
ــاوتمت ــدھا ،ف ــتاندارد  43(ب) و 42 يبن ــی بیناس الملل

 .شودبکار گرفتھ می 21حسابداری 
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 يقیتلف يمال يصورتھا

حـاد اقتصاد با تـورم  پول کھ بھ واحد ياصل واحد تجاری .35
داشـتھ  يفرعـ تجاری يواحدھا ، ممکن استکندمی گریگزارش

با تورم  يپول اقتصادھا اساس واحد برآنھا نیز باشد کھ 
ک از یــ ھـر يمـال يصورتھاالزم است کنند.  گریگزارش ادح

آنھا در صـورتھاي  درجاز  ، قبليفرعتجاری  يواحدھا این
 اعمال با اصلي، تجاری شده توسط واحدمالي تلفیقي منتشر

کشـور  آن پـول واحدبر اساس کھ  يمت کشوریق يشاخص عموم
تجـاری واحد  چنانچھ. ارائھ شود تجدید، دکنيم گریگزارش
 يمـال ي، صــورتھاباشـد يخــارج يفرعــ تجاری واحد ،يفرع
دوره  انیـپامبادلـھ در  ينرخھا با، آن شدهارائھ دیتجد

 تجـاری يواحـدھا يمــال يصــورتھا در موردد. شويم تسعیر
حـاد بـا تـورم  يپـول اقتصـادھا واحد بر اساسکھ  يفرع

 حسـابداری المللیبینطبق استاندارد  ،کنندنمی گریگزارش
 .شودمیعمل  21

متفـاوت  يگزارشـگر يھاان دورهیبا پا يمال ياگر صورتھا .36
از  اعــم ،تمــام اقـالمالزم اسـت ق شوند، یگر تلفیکدیبا 
خ یدر تــار يجـار يریگ، بھ واحد اندازهيرپولیغ یا يپول

 .دنارائھ شو تجدید ،يقیتلف يمال يصورتھا

 
 متیق ياز شاخص عموم انتخاب و استفاده

مســتلزم ن استاندارد، یطبق ا يمال يصورتھاارائھ  دیتجد .37
رات ییـتغ بھ منظور انعکاس متیق ياز شاخص عموم استفاده

 يتجار يتمام واحدھابھتر است  است. يد عمومیدر قدرت خر
از  ،کننـدمی گریگزارش معین، اقتصادیک کھ بھ واحد پول 

 .نماینداستفاده  یکسانیشاخص 
 رم حاد ھستندتو کردن متوقفدر حال کھ  یياقتصادھا

ھ و ارائــھ یـتھ يتجـار و واحد شودمتوقف اقتصاد تورم حاد ھرگاه  .38
 مبـالغ ،کنــدن استاندارد را متوقف یاطبق شده تھیھ يمال يصورتھا
 يگزارشگر ان دورهیدر پا يجار يریگاندازه واحد شده بر اساسارائھ
 يالمـ يدر صــورتھا يدفتر لغامب يبرا یيعنوان مبنا د بھیبا، قبل

  بعدی آن در نظر گرفتھ شود.

 افشا

 :شودموارد زیر باید افشا  .39

 قبـل، يھـادوره متنـاظرو ارقام  يمال يکھ صورتھا موضوعن یا الف.
 دیـتجد ،عملیـاتیواحد پـول  يد عمومیر در قدرت خرییتغ بابت
در  يجـار يریگاندازهبرحسب واحد  ،جھینت و درشده است  ارائھ

 ؛ارائھ گردیده است ،يان دوره گزارشگریپا



 29المللی حسابداری ستاندارد بینا
 گزارشگری مالی در اقتصادھای با تورم حاد

9 

 يخیشده تــار تمام بھاي رویکرد يمبنا بر يمال ينکھ صورتھایا .ب
 ؛ و است يجار يبھارویکرد ا ی

ر ییـو تغ يگزارشـگر ان دورهیدر پا متیو سطح شاخص ق گیھاویژ .پ
 .پیشینو  يجارگزارشگری  دوره يدر شاخص ط

 کردن شفاف برای ،ن استانداردیدر ا يالزام افشایموارد  .40
 ضــروری يمـال يتورم بر صورتھا آثاربا  رویارویی يمبنا
ر یســا فـراھم کــردنموارد افشا، ن یا ، ھدفنی. ھمچناست

ــرا ــات الزم ب ــا ياطالع ــورم يدرک مبن ــالغ  زب ــلو مب  حاص
 .باشدمی

 خ اجرایتار

اول  ھایی کـھ ازدوره يمال يصورتھا ين استاندارد برایا .41
بکــار گرفتـھ  ،شـوديم شـروعآن از  پــسا ی 1990ھ یژانو
 .شودمی
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