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 39 حسابداری المللیبین ستانداردا

 گیریابزارھای مالی: شناخت و اندازه

 ھدف

ــایی و  .1 ــول شناس ــویز اص ــتاندارد، تج ــن اس ــدف ای ھ
گیری داراییھای مالی، بدھیھای مـالی و برخــی اندازه

قراردادھــای خریــد یــا فــروش اقــالم غیرمــالی اســت. 
الزامات ارائھ اطالعــات دربـاره ابزارھـای مــالی در 

 ابزارھای مالی: ارائھ 32المللی حسابداری استاندارد بین
ــا ــات افش ــت. الزام ــده اس ــاره درج ش ــات درب ی اطالع
المللـی گزارشـگری ابزارھای مالی در اسـتاندارد بین

 مطرح شده است. ابزارھای مالی: افشا 7مالی 
 کاربرد دامنھ

بـرای تمـام ، این استاندارد باید توسط تمام واحدھای تجـاری .2
انواع ابزارھای مالی، بھ استثنای موارد زیــر، بکـار گرفتـھ 

 شود:

تجاری فرعی، واحدھای تجاری وابســتھ و منافع در واحدھای  الف.
المللـی گزارشـگری مشارکتھای خاص کھ طبق اســتاندارد بین

المللـی ، اسـتاندارد بینتلفیقـی مـالی صـورتھای 10مالی 
ــابداری  ــھ 27حس ــالی جداگان ــورتھای م ــتاندارد  ص ــا اس ی

گذاری در واحـدھای تجـاری سـرمایھ 28المللی حسـابداری بین
شوند. با وجـود ، بھ حساب منظور میخاصوابستھ و مشارکتھای 

المللـی گزارشـگری این، در برخی مـوارد، اســتاندارد بین
یــا  27المللــی حســابداری ، اســتاندارد بین10مــالی 

، واحد تجاری را ملــزم 28المللی حسابداری استاندارد بین
کننــد کـھ منـافع در واحـدھای تجــاری فرعـی، یا مجاز می

شارکت خـاص را طبـق تمـام یــا واحدھای تجاری وابستھ و م
برخی الزامات ایـن اسـتاندارد بـھ حسـاب منظــور کننــد. 
واحدھای تجاری، ھمچنین بایـد ایـن اسـتاندارد را بــرای 
ابزارھای مشتقھ مربوط بھ منافع در واحدھای تجاری فرعی، 
واحدھای تجاری وابستھ یا مشارکتھای خاص بکار گیرند مگر 

رھـای مالکانـھ واحـد اینکھ ابــزار مشـتقھ، تعریــف ابزا
را  32المللـی حسـابداری تجاری، مندرج در استاندارد بین

 احراز کند.

 اسـتاندارد کـھ ،اجـارهطبق قراردادھــای  تعھدات و حقوق .ب
. دارد کـاربرد ھاآن برای ھاهاجار 17 حسابداری المللیبین
 :این وجود با

دھنـده شناسـایی اجاره توسـط ھای اجاره کھدریافتنی .1
 ارزش منـدرج کاھش و شناخت مشمول شرایط قطع شود،می

، 58، 37تـا  15 بنـدھای بھ( است استاندارد در این
و  52تا رب 36و پیوست الف، بندھای رب 65تا  63، 59

 ؛)شود مراجعھ 93تا رب 84رب 

 کنندهاجاره تأمین مالی کھ توسط اجاره ھایپرداختنی .2
 در ایـن اختشـن شود، مشمول شـرایط قطـعشناسایی می
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 الـف، پیوست و 42تا  39 بندھای بھ( است استاندارد
 و ؛)شود مراجعھ 63تا رب 57رب بندھای

ھا، مشمول شرایط شده در اجارهابزارھای مشتقھ تعبیھ .3
 اسـت اسـتاندارد در ایـن شدهابزارھای مشتقھ تعبیھ

تا  27رب بندھای الف، پیوست و 13تا  10 بندھای بھ(
 ).شود مراجعھ 33رب

و تعھدات کارکنان طبق طرحھای مزایای کارکنان، کــھ  حقوق پ.
بـرای  مزایای کارکنـان 19المللی حسابداری استاندارد بین

 شود.آنھا بکار گرفتھ می

توســط واحـد تجـاری کـھ تعریــف  منتشرشدهابزارھای مالی  .ت
ــتاندارد بین ــدرج در اس ــھ من ــای مالکان ــي ابزارھ الملل

و  ھای معاملــھکند (شامل اختیاررا احراز می 32حسابداري 
ب یــا 16الـف و 16خرید سھام)، یا طبق بندھای  ھایامتیاز

، 32المللـي حسـابداري ت اسـتاندارد بین16پ و 16بندھای 
بندی شود. با وجود عنوان ابزارھای مالکانھ طبقھ باید بھ

این، دارنده این ابزارھای مالکانھ باید این اسـتاندارد 
بکار گیرد مگر اینکھ مشمول استثنای  را برای آن ابزارھا

 قسمت (الف) باال را باشد. 

) قراردادھای بیمھ طبق تعریــف 1حقوق و تعھدات ناشی از ( .ث
ــتاندارد بین ــدرج در اس ــالی من ــگری م ــی گزارش  4الملل

، غیــر از حقــوق و تعھــدات ناشــر طبــق قراردادھــای بیمــھ
 9بنـد تضمین مالی در کھ تعریف قرارداد  ایقرارداد بیمھ
) قراردادی کھ بھ دلیل برخورداری 2کند، یا (را احراز می

از ویژگی مشارکت اختیاری، در دامنھ کـاربرد اسـتاندارد 
وجـود،  این گیرد. باقرار می 4المللی گزارشگری مالی بین

شــده در اســتاندارد بــرای ابزارھــای مشــتقھ تعبیھایــن 
مللــی القراردادی کــھ در دامنـھ کـاربرد اســتاندارد بین

است در صورتی کــاربرد دارد کــھ ابــزار  4گزارشگری مالی 
مشــتقھ، خــود، قــراردادی در دامنــھ کــاربرد اســتاندارد 

 13تــا  10نباشد (بھ بندھای  4المللی گزارشگری مالی بین
مراجعھ شود). افـزون  33تا رب 27و پیوست الف، بندھای رب

یش بر این، در صورتی کھ ناشر قراردادھای تضمین مالی، پـ
از این بھ صراحت اظھار کرده باشد کھ چنین قراردادھـایی 

شـیوه  از و گیردمی نظر در بیمھ قراردادھای نوانع را بھ
حسابداری قابل اجرا برای قراردادھای بیمھ استفاده کرده 

تواند تصمیم بگیرد کھ این اســتاندارد یــا باشد، ناشر می
گونــھ را برای این 4المللی گزارشگری مالی استاندارد بین

و  4قراردادھای تضمین مالی بکــار گیـرد (بـھ بنـدھای رب
صــوص، بــرای تواند در این خالف مراجعھ شود). ناشر می4رب

ھر قرارداد بطور جداگانھ تصمیم بگیرد، اما ھــر تصـمیمی 
 ناپذیر است.شود، برگشتکھ برای ھر قرارداد اتخاذ می

 [حذف شد] ج.

 سـھامدار و کنندهواحـد تحصــیل بـین آتــی پیمــان ھرگونھ چ.
 بــھ منجـر کھ شدهفروشنده برای خرید یا فروش واحد تحصیل

 المللــیبین ســتانداردا کـاربرد دامنـھ در تجـاری ترکیب
 آتـی تحصـیل تـاریخ در تجـاری ترکیبھای 3 مالی گزارشگری

بیشـتر از دوره  نبایـد آتـی دوره زمـانی پیمــان. شودمی
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معمول، برای دسـتیابی بـھ ھرگونـھ  بطورمعقولی باشد کھ 
 مصوبھ مورد نیاز و تکمیل معاملھ، ضروری است.

. 4 بنـد در شــدهمطرح وام تعھـدات غیــراز بھ وام تعھدات ح.
 دامنــھ در کــھ وامـی تعھدات وام باید برای تعھدات ناشر

ــاربرد ــن ک ــتاندارد ای ــرار اس ــتانداردنمی ق ــرد، اس  گی
ــیبین ــابداری الملل ــالی و  37 حس ــدھیھای احتم ــایر، ب ذخ

 تمـام وجـود ایـن، بـا. گیرد بکار راداراییھای احتمالی 
 اســت استاندارد این مشمول شرایط قطع شناخت وام، تعھدات

 63رب تا 36رب بندھای الف، پیوست و 42 تا 15 بندھای بھ(
 ).شود مراجعھ

 معـامالت بـھ مربـوط تعھدات و قراردادھا مالی، ابزارھای خ.
 گزارشگری المللیبین استاندارد کھ سھام بر مبتنی پرداخت
 بھ کاربرد دارد، آنھا برای پرداخت مبتنی بر سـھام 2 مالی

 7 تا 5 بندھای کاربرد دامنھ در کھ قراردادھایی استثنای
 آنھا برای استاندارد این و گیرندمی قرار استاندارد این

 کاربرد دارد.

شده بھ واحد تجــاری بابــت حقوق نسبت بھ پرداختھای انجام .د
جبران مخارج الزم برای تسویھ یک بدھی کھ طبق اســتاندارد 

شـود، عنوان ذخیره شناسایی می بھ 37المللی حسابداری بین
 37المللی حســابداری ، طبق استاندارد بینقبالً یا برای آن 

 ذخیره شناسایی شده است.

 االجرا نشـدهاین بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ الف.2

 ]نشده است. درجو بنابراین، در این ویرایش  است

 [حذف شد] .3

در دامنھ کاربرد این اســتاندارد تعھدات وام، در موارد زیر،  . 4
 گیرد:قرار می

بــدھیھای  طبقـھ تعھدات وامی کھ واحد تجاری آنھا را بـھ الف.
 یــا سـود طریــق شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریمالی اندازه

. واحد تجـاری کــھ سـابقھ فـروش دھدمی اختصاص دوره زیان
داراییھای حاصل از تعھدات وام را تنھا مدت کوتـاھی پــس 

ایجاد آن دارد، باید این اســتاندارد را بـرای تمـام از 
 تعھدات وام در ھمان طبقھ، بکار گیرد.

طریــق از طریق نقد یــا از بھ صورت خالص تعھدات وامی کھ  ب.
تسویھ است. این ل قاب، تحویل یا انتشار ابزار مالی دیگر

تعھدات وام، ابزارھای مشتقھ ھستند. تعھد وام صـرفًا بــھ 
اقسـاطی پرداخـت شـده اســت،  بطــورھـد این دلیـل کــھ تع

شود (بـرای مثـال، وام تلقی نمی ،بھ صورت خالص شدهتسویھ
اقسـاطی بــا پیشـرفت سـاخت پرداخـت  بطـوررھنی ساخت کھ 

 شود).می

 بھــره نـرخ از ترپایین نرخی بھ وام کردن فراھم بھ تعھد .پ
 از ناشـی بـدھیھای بعــدی گیریاندازه)، ت(47 بند. بازار
 .کندمی مشخص را وام تعھدات این

ھاي خریـد یــا فـروش اقـالم داداین استاندارد باید براي قرار .5
 یگـر،ابزار مالي د یانقد  یقمالي كھ بھ صورت خالص از طرغیر

ھاي مالي، قابـل تسـویھ اسـت بكـار مبادلھ ابزار یقیا از طر
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انـد، ھا ابزار مالي بودهداداین قرار ینکھا ییگرفتھ شود، گو
ھایي كھ بھ منظور دریافت یا تحویل اقـالم دادقرار یبھ استثنا

مالي، مطابق با الزامات خرید، فــروش یــا اسـتفاده مـورد غیر
 .شودیم یانتظار واحد تجاري، منعقد شده است و ھمچنان نگھدار

 االجرا نشـدهاین بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ الف.5

 .]نشده است درجویرایش  و بنابراین، در این است

روشھای مختلفی برای تسویھ قراردادھای خرید یا فروش  .6
طریق نقد یـا ابـزار  اقالم غیرمالی بھ صورت خالص از

ابزارھای مــالی وجـود  مبادلھطریق  مالی دیگر یا از
 دارد. این روشھا شامل موارد زیر است: 

 نیطـرفاز  کیـ ھرداد بھ كھ شرایط قرار زماني الف.
یـا  نقـد قیـطر ازتسویھ بھ صـورت خــالص  امکان
 ھــايابزار مبادلھ قیطر ازیا  گر،یمالي د ابزار
 دھد؛مي را مالي

 یـقزماني كھ امكان تسویھ بھ صـورت خــالص از طر ب.
مبادلـھ  یــقیـا از طر یگر،نقد یا ابزار مالي د

نشــده  یحداد تصــرھاي مالي، در شرایط قرارابزار
دادھــاي باشد، اما واحد تجاري سابقھ تسویھ قرار

نقد یا ابزار مالي  یقمشابھ بھ صورت خالص از طر
را  يھــاي مـالمبادلـھ ابزار یـقیا از طر یگر،د

تھاتر با طرف  یدارد (از طریق انعقاد قراردادھا
داد قبـل از اعمــال مقابل یا از طریق فروش قرار

 یا انقضا)؛ 

ھـاي مشـابھ، دادتجاري براي قراركھ واحد  زماني پ.
و فـروش آن در دوره  پایــھ دارایـيسابقھ تحویل 

بــا ھــدف كســب ســود از  ،از تحویــل پــسكوتــاھي 
، گرکــارمزد معاملـھ ایمدت قیمت نوسانھاي كوتاه

 و ؛دارد را

 از داد،قـرار موضـوع مــاليغیر اقــالم كـھ زماني .ت
 .است برخوردار باالیي شوندگينقد

ھ قسمتھای (ب) یا (پ) در مورد آن کاربرد دادی کقرار
مالي طبـق دارد، بھ منظور دریافت یا تحویل اقالم غیر

الزامات خرید، فروش یا استفاده مورد انتظــار واحـد 
شود و در نتیجھ در دامنــھ كـاربرد تجاري، منعقد نمي

ھـایي کــھ دادگیرد. سایر قراراین استاندارد قرار مي
دارد، مورد ارزیــابی قـرار  برای آنھا کاربرد 5بند 
گیرند تا تعیین شود کھ آیا بھ منظور دریافـت یـا می

مالي طبق الزامـات خریــد، فــروش یـا تحویل اقالم غیر
استفاده مورد انتظار واحد تجاري، منعقـد و ھمچنـان 

شـود شوند یا خیر، و بر این اساس مشخص مینگھداری می
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گیرند یا يکھ در دامنھ كاربرد این استاندارد قرار م
 خیر.

شده براي خرید یا فروش یــک قلــم اختیار معاملھ صادر . 7
مالي كھ بھ صورت خالص از طریـق نقــد یـا ابـزار غیر

ھاي مالي تسویھ مالي دیگر، یا از طریق مبادلھ ابزار
(الف) یـا (ت)، در دامنـھ كـاربرد 6شود، طبق بند می

ــرار مي ــتاندارد ق ــن اس ــرارای ــین ق ــرد. چن دادي گی
مالي طبق تواند با ھدف دریافت یا تحویل اقالم غیرنمي

الزامات خرید، فروش یا استفاده مورد انتظــار واحـد 
 تجاري منعقد شود.

 تعاریف

المللی حسابداری شده در استاندارد بیناصطالحات تعریف .8
 11شده در بنـد ، در این استاندارد با معانی مشخص32

، مـورد اسـتفاده 32المللی حسـابداری استاندارد بین
، 32المللــی حسـابداری گیرد. اسـتاندارد بینقرار می

 کند: اصطالحات زیر را تعریف می

 ابزار مالی •

 دارایی مالی •

 الیبدھی م •

 ابزار مالکانھ •

و رھنمودی درباره نحوه بکـارگیری ایــن تعـاریف ارائـھ 
 د.نمایمی

بکـار زیــر اصطالحات زیر بـا معـانی مشـخص در این استاندارد  .9
 شود:گرفتھ می

 ابزار مشتقھ تعریف

داد دیگـري اسـت كـھ در یك ابزار مالي یا قـرار ابزار مشتقھ
مراجعـھ  7تـا  2دامنھ كاربرد این استاندارد (بـھ بنـدھای 

 گیرد و از ھر سھ ویژگي زیر برخوردار است:شود) قرار می

، قیمـت ابـزار ارزش آن در واكنش بھ تغییر در نرخ بھـره الف.
مالي، قیمت كاال، نـرخ مبادلـھ ارزی، شـاخص قیمتھــا یـا 

 معـین نرخھا، رتبھ اعتباري یا شاخص اعتباري یـا متغیــر
مـورد متغیـر  ، تغییـر کنــد مشـروط بــر اینکـھ دریدیگر

داد نباشد (برخی مواقع غیرمالی، متغیر مختص یك طرف قرار
 گویند). “دارایی پایھ”بھ آن 

ــرمایھ ب. ــھ س ــالص اولی ــدگذاری خ ــاز نباش ــورد نی ــا  م ی
مورد نیـاز بــرای مبلغ کمتر از  گذاری خالص اولیھسرمایھ

رود نسبت بــھ کھ انتظار می باشد سایر انواع قراردادھایی
 وامل بازار، واکنش مشابھ داشتھ باشند؛ وتغییر در ع

 .شود تسویھ تاریخی در آینده در .پ
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 مالی ابزارھای طبقھ چھار تعاریف

 شـده بـھ ارزش منصـفانھ ازگیریدارایی مالی یا بدھی مالی اندازه
 کـھ اسـت مالی بدھی یا مالی ، داراییدوره طریق سود یا زیان

 کند:می احراز را زیر یکی از شرایط

. شـده باشـد بندیھ طبقھبادلم برای شدهنگھداری عنوان بھ الف.
ــی ــالی دارای ــا م ــدھی ی ــالی ب ــورتی در م ــھ ص ــوان ب  عن
 :کھ شودمی بندیھ طبقھبادلم برای شدهنگھداری

اساسًا با ھدف فروش یا بازخرید آن در آینده نزدیك،  .1
 تحصیل یا تحمل شود؛

ابزارھـاي در زمان شناخت اولیھ، بخشـي از پرتفـوی  .2
مالي مشخصی باشـد كـھ ھمـراه بـا یكـدیگر مـدیریت 

سـودآوری  و جدیـد شوند و شواھدي از الگوي واقعيمي
 آنھا وجود دارد؛ یا کوتاه مدت

اي كھ یك ابزار مشتقھ باشد (بھ غیر از ابزار مشتقھ .3
عنـوان یـک ابـزار  داد تضمین مالی است یا بـھقرار
 ).باشدیمیافتھ و اثربخش سازی تخصیصمصون

کننده در ترکیـب ازای احتمالی واحـد تحصـیلمابھ الف.الف
 3المللی گزارشگری مـالی تجاری باشد کھ استاندارد بین

 برای آن کاربرد دارد. ترکیبھای تجاری

واحــد تجــاری آن را بــھ طبقــھ  اولیــھ، زمــان شــناخت در ب.
 زیـان یــا سـود طریق از شده بھ ارزش منصفانھگیریاندازه
 بنـدیطبقھ ایـن از تجـاری واحد. داده باشد اختصاص دوره
 الــف11 بنــد طبــق کــھ کند استفاده تواندمی ھنگامی تنھا
 بندی منجراین طبقھ بھ یکی از دالیل زیر،  یا باشد، مجاز
 :شود ترمربوط اطالعات ارائھ بھ

 و شـــناخت در یکنـــواختی بنـــدی، عـــدمایـــن طبقھ .1
آن  ایمالحظھ ور قابلطب یا کندحذف می را گیریاندازه

 تطــابق عــدم”آن  بــھ مواقــع برخــی( کــاھش دھــد را
 نتیجھ در این صورت، غیر در کھ) گویندمی “حسابداری
 و سـودھا شناخت یا بدھیھا یا داراییھا گیریاندازه
 ایجـاد متفاوت، مبناھای با آنھا بھ مربوط زیانھای

 یا شود؛می

راھبـــرد  یـــامستندشـــده  ریســـک مـــدیریت طبـــق .2
 بـدھیھای مـالی، داراییھـای از گذاری،گروھیسرمایھ

و  مـدیریتبر مبنای ارزش منصـفانھ  دو، ھر یا مالی
 گـروه درباره اطالعات و ،گرددمیارزیابی  آن عملکرد

 اصلی مدیران بھ سازمانیدرون بطور مبنا آن اساس بر
 طبــق تعریــف منــدرج در اســتاندارد( تجــاری واحــد

 ،)افشای اطالعات اشخاص وابستھ 24 حسابداری المللیبین
تجـاری  واحـد مـدیرعامل و مـدیره ھیئـت مثال برای

 .شودارائھ می

تا  9، بندھای 7المللی گزارشگری مالی در استاندارد بین
ــاری را 4و ب 11 ــد تج ــھ، واح ــھ ارائ ــا ب ــاره  افش درب

یافتھ بـھ طبقـھ داراییھای مالی و بدھیھای مالی اختصاص
 طریق سود یـا زیــان شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریاندازه
توسط واحد تجاری، نحوه احراز این شرایط از جملھ ، دوره
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ارتباط با ابزارھایی کـھ شـرایط قســمت  کند. درمیملزم 
 توضــیح کنند، افشـای مزبـور شـامل) باال را احراز می2(

ــھ  ــھ طبق ــالی ب ــای م ــاص ابزارھ ــازگاری اختص ــوه س نح
طریق سود یـا زیــان  شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریاندازه
گذاری یا راھبرد سـرمایھ مستندشده با مدیریت ریسکدوره 

 واحد تجاری است.

شـده اعالم قیمـت کھ ایمالکانھ ابزارھای در گذاریسرمایھ
ای گونـھبھ آنھـا نھمنصفا ارزش و ندارند فعال در بازار

 و (پ)46 بنـد بـھ(گیری نیسـت قابل انـدازه ،قابل اتکا
 بـھ نباید ،)شود مراجعھ 81رب و 80رب بندھای الف پیوست

یـا  سـود طریق از منصفانھ شده بھ ارزشگیریطبقھ اندازه
 . اختصاص یابد ،دوره زیان

 مـالی گزارشگری المللیبین استاندارد کھ توجھ شود باید
 ارزش گیریانـدازه الزامـات ،گیری ارزش منصفانھهانداز 13

 از نظـر صـرف را، مـالی بـدھی یـا مالی دارایی منصفانھ
 از منصـفانھ ارزش بــھ شدهگیریاندازه طبقھ بھ آن اختصاص
 ،آن منصـفانھ ارزش یافشـا یــا دوره سود یـا زیــان طریق
 .کندمی تعیین

ــرمایھ ــگذاریھای نگھداریس ــیدش ــا سررس ــای ده ت ــالی داراییھ  م
 سررسـید بـا و تعیـین پرداختھای ثابت یا قابل با غیرمشتقھ

 نگھداریمشخصی برای قصد و توان  تجاری واحد کھ ھستند ثابتی
 25رب تـا 16رب بنـدھای الف پیوست بھ( دارد سررسید تا آنھا

 :استثنای بھ ،)شود مراجعھ

 بھ، آنھا را اولیھ شناخت زمان در تجاری واحد کھ مواردی .الف
یــا  ســود طریــق از منصفانھ ارزششده بھ گیریطبقھ اندازه

 ؛دھداختصاص می دوره زیان

 فروش برای آماده طبقھ بھ آنھا را تجاری واحد کھمواردی  .ب
 و ؛دھداختصاص می

 .کنندمی احراز را ھادریافتنی و وامھا تعریف مواردی کھ پ.

 دوره دو یا جاری مالی دوره در تجاری واحد کھ صورتی در
 گذاریھایسرمایھ از اھمیتیکم مبلغ از بیش ،یمالی قبل
 بھ فروش رسانده یا سررسید از قبل را سررسید تا شدهنگھداری

 مقایسھ در اھمیتکم مبلغ از بیش( باشد کرده بندیتجدید طبقھ
 واحد ،)سررسید تا شدهنگھداری گذاریھایسرمایھ مبلغ کل با

 عنوان بھ را مالی یک از داراییھای ھیچ نباید تجاری
 یا در مورد فروشھا مگر کند بندیطبقھ سررسید تا شدهنگھداری

 بندیھایی کھ:تجدید طبقھ

 مـالی داراییھــای بازخرید بھ تاریخ یا سررسید تاریخ بھ الف.
 از قبــل مــاه سھ از کمتر مثال، برای( باشد نزدیک بسیار
 بھـره بــازار، نرخ در تغییر ای کھگونھبھ) سررسید تاریخ
 نداشـتھ مـالی دارایـی منصـفانھ ارزش بـر بااھمیتی اثر

 باشد؛

 مبلـغ اصـل اولیــھ تمـاماساسًا اینکھ واحد تجاری  از پس ب.
 یــا شـدهی زمانبندیپرداختھـا طریـق را از مـالی دارایی

 یا باشد؛ واقع شده وصول کرد، تسویھ پیش از سررسید
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 کنتــرل از خـارج کـھ باشد مشخصی رویداد بھ ابسانت قابل پ.
 تجــاری واحــد و تکرارشــونده نیســت اســت، تجــاری واحــد

 .کند بینیپیش بطور معقول را تواند آننمی

 کـھھسـتند  ایغیرمشـتقھ مالی داراییھای ھاوامھا و دریافتنی
و قیمـت  باشـندمی تعیـین قابـلثابـت یـا  یختھاپردادارای 

 :استثنایبھ  فعال ندارند، بازارشده در اعالم

یــا در فـورًا دارد آنھـا را  قصـد تجاری واحد مواردی کھ .الف
 عنــوان بــھ بایــد کــھ ،آینــده نزدیــک بــھ فــروش رســاند

 کــھمـواردی  وبندی شــوند، طبقھ مبادلھشده برای نگھداری
، آنھـا را بـھ طبقــھ اولیـھ شــناختزمان  در تجاری واحد

 یـانز یـا سـود طریـق از منصفانھ ارزششده بھ گیریاندازه
 ؛دھداختصاص می

 بھ ، آنھا رااولیھ شناختزمان  در تجاری واحد کھ مواردی .ب
 یا ؛دھداختصاص می فروش برای آمادهطبقھ 

 تمــام بازیافـت امکـان اساسـاً  ،آنھـا دارنده کھمواردی  .پ
 بــھبھ غیر از مواردی کــھ  ندارد، را اولیھ گذاریسرمایھ

 بــرای آمــاده عنـوان بھ باید ،وخامت وضعیت اعتباری علت
 .شوند بندیطبقھ فروش

 یـا وام کـھ نتیجـھ تجمیـع داراییھـایی در شدهتحصیل منافع
ــافتنی ــتند دری ــرای( نیس ــال، ب ــافع مث ــندوقھای در من  ص

 دریـافتنی یـا وام ،)مشابھ صندوقھای مشترک یا گذاریسرمایھ
 .شوندمحسوب نمی

 ایغیرمشـتقھ مالی داراییھای داراییھای مالی آماده برای فروش
 بـھ یـا یابنداختصاص می فروش برای آماده طبقھ بھ کھ ھستند

 گذاریھایســرمایھ) (ب ھــا،دریافتنی و وامھــا) (الــف عنــوان
 مـــالی داراییھـــای) (پ یـــا سررســـید تـــا شـــدهنگھداری
 دوره یا زیـان سود طریق از منصفانھ ارزش شده بھگیریاندازه
 .شوندنمی بندیطبقھ

 مالی تضمین قرارداد تعریف

، معـین ھرگاه بـدھکاریدادي است كھ قرار قرارداد تضمین مالی
 ،شده ابزار بـدھییا تعدیلاصلی طبق مفاد  ،سررسید در تاریخ

شده توسـط منظور جبران زیان تحمل ، بھپرداخت را انجام ندھد
ملزم بـھ انجـام پرداختھـای مشخصـی را دارنده ابزار، ناشر 

 .کندمی

 گیریشناخت و اندازهتعاریف مربوط بھ 

شده گیریمبلغ اندازه دارایی مالی یا بدھی مالی شدهبھای مستھلک
برای دارایی مالی یا بدھی مالی در زمان شناخت اولیـھ، پـس 
از کسر بازپرداخت اصل، بھ اضافھ یا منھای استھالک انباشـتھ 
با استفاده از روش بھره مؤثر برای ھرگونھ تفاوت بین مبلـغ 

بلغ سررسید و پس از کسر ھرگونھ کاھش (مستقیم یـا اولیھ و م
ارزش) بابـت کـاھش ارزش  ذخیره کاھش حساب بکارگیری طریق از

  باشد.، مییا غیر قابل وصول بودن

شـده دارایـی روشی برای محاسـبھ بھـای مستھلک مؤثر بھره روش
مالی یا بـدھی مـالی (یـا گروھـی از داراییھـای مـالی یـا 
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ص درآمد بھره یا ھزینھ بھره بـھ دوره بدھیھای مالی) و تخصی
 باشد.مربوط، می

نرخـی اسـت کـھ بطـور دقیـق، پرداختھـا یـا  مـؤثر بھره نرخ
دریافتھای نقدی آتی برآوردی را در طول عمـر مـورد انتظـار 

ای کوتاھتر بھ ابزار مالی یا، در موارد مقتضی، در طول دوره
کنـد. می خالص ارزش دفتری دارایی مالی یا بدھی مالی تنزیـل

ھنگام محاسبھ نرخ بھره مؤثر، واحد تجـاری بایـد جریانھـای 
نقدی را با در نظر گرفتن تمام شرایط قراردادی ابزار مـالی 

 ھـای، اختیارتسویھ پیش از سررسـیدبرآورد کند (برای مثال، 
خرید و اختیارھای مشابھ) اما نباید زیانھای اعتبـاری آتـی 

ھا و الزحمـھرا در نظر بگیرد. این محاسـبھ، شـامل تمـام حق
جرائم پرداختی یا دریـافتی بـین طـرفین قـرارداد کـھ بخـش 

المللـی جدانشدنی نرخ بھره مـؤثر اسـت (بـھ اسـتاندارد بین
معاملـھ و مراجعھ شـود)، مخـارج  درآمد عملیاتی 18حسابداری 

فـرض وجـود دارد کـھ باشد. ایـن پیشسایر صرفھا یا کسرھا می
عمر مورد انتظار گروھـی از ابزارھـای  طول جریانھای نقدی و

قابل برآورد اسـت. بـا وجـود  ،قابل اتکامالی مشابھ، بطور 
جریانھای نقـدی  قابل اتکایاین، در موارد نادری کھ برآورد 

لی (یا گروھی از ابزارھای عمر مورد انتظار ابزار ماطول یا 
مالی) امکانپذیر نیست، واحد تجاری باید از جریانھای نقـدی 

عمر قـراردادی ابـزار مالی(یـا گروھـی از  در طولقراردادی 
 ابزارھای مالی) استفاده نماید. 

 شـده،قبالً شناساییحذف دارایي مالي یا بدھي مالی  قطع شناخت
 تجاری است. واحد مالیاز صورت وضعیت 

انتقـال  یا ییدارا یکفروش  یقیمتي است کھ برا ارزش منصفانھ
تار ینمتعارف ب یادر معاملھ یبدھ یک عاالن بـازار، در   یخف

قابل پرداخت خواھـد بـود. (بـھ  یا یافتقابل در یریگاندازه
ارزش  یریگانـدازه 13 یمـال یگزارشـگر المللـییناستاندارد ب

 مراجعھ شود.) منصفانھ

خرید یا فروش دارایي مالي طبق یك  روش معمول بھخرید یا فروش 
زمـاني  بـازهداد است كھ شرایط آن، تحویـل دارایـي در قرار
 یرا الزامـمربـوط بـازار  قواعـدشده طبق مقررات یـا تعیین

 کند.می

مسـتقیم بـھ تحصـیل،  طورکھ ب اضافی استمخارج  مخارج معاملھ
ل انتسـاب یا واگذاری دارایی مالی یا بدھی مالی قاب انتشار

بـھ  اضافیمراجعھ شود). مخارج  13پیوست الف بند رباست (بھ 
مخارجی گویند کھ اگر واحد تجـاری ابـزار مـالی را تحصـیل، 

 شد.یا واگذار نکرده بود، واقع نمی منتشر

 سازیتعاریف مربوط بھ حسابداری مصون

مقـادیر مشخصـی از  مبادلھآور برای توافقی الزام تعھد قطعی
منابع بھ قیمتی مشخص در تاریخ یا تاریخھای معین از آینـده 

 است.

شـده بینیمعاملھ آتـی تعھدنشـده امـا پیش شدهبینیمعاملھ پیش
 است.

یافتھ یـا (تنھـا بـھ اختصاصیک ابزار مشتقھ  سازیابزار مصون
سازی ریسک تغییر در نرخھای مبادلھ ارزی) دارایی منظور مصون
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یافتھ یــا بــدھی مــالی غیرمشــتقھ اختصــاصمــالی غیرمشــتقھ 
رود ارزش منصـفانھ یـا اسـت کـھ انتظـار مـیای یافتھاختصاص

جریانھای نقدی آن، تغییرات در ارزش منصفانھ یـا جریانھـای 
تا  72را تھاتر کند (بندھای  یافتھاختصاصشده نقدی قلم مصون

، جزئیـات مربـوط بـھ 97تـا رب 94و پیوست الف بنـدھای رب 77
 دھند).سازی را توضیح میتعریف ابزار مصون

 معاملھ قطعی، تعھد بدھی، دارایی، یک شدهقلم مصون
 عملیات در گذاریسرمایھ خالص یا شده بسیار محتمل،بینیپیش

 تغییرات ریسک معرض در را جاریت واحد) (الف کھ است خارجی
) (ب و دھدمی آتی قرار نقدی منصفانھ یا جریانھای رزشا در
 بندھای(یابد می اختصاصعنوان قلمی کھ مصون خواھد شد،  بھ
جزئیات مربوط  ،101رب تا 98رب بندھای الف پیوست و 84 تا 78

 .)دھندشده را توضیح میبھ تعریف اقالم مصون

تغییـرات در  ازمیـزان دھد کھ چـھ نشان می سازیاثربخشی مصون
شـده کـھ قابـل ارزش منصفانھ یا جریانھـای نقـدی قلـم مصون

سازی است، با تغییرات در ارزش منصفانھ انتساب بھ ریسک مصون
(بـھ پیوسـت  شودتھاتر می سازییا جریانھای نقدی ابزار مصون

 مراجعھ شود). 113تا رب 105الف بندھای رب

 شدهتعبیھ ابزارھای مشتقھ

است  مختلطي از یك ابزار جزئ شده،ابزار مشتقھ تعبیھ .10
كھ دربردارنده یک قـرارداد میزبـان غیرمشـتقھ نیـز 

اي كھ برخی جریانھاي نقدي این ابزار گونھباشد، بھمی
، مشابھ بـا یـك ابـزار مشــتقھ مسـتقل تغییـر مختلط

شود کـھ تمــام شده موجب ميكند. ابزار مشتقھ تعبیھمي
الزامـی طبـق قـرارداد در ( برخی جریانھاي نقـدي یا

 ،صورت عدم تعبیھ ابزار مشتقھ)، بر اساس نــرخ بھـره
قیمت ابزار مالي، قیمت كاال، نرخ مبادلھ ارزی، شاخص 
قیمتھا یا نرخھا، رتبھ اعتباري یا شاخص اعتباري یا 

تعدیل شــود مشـروط بـر اینکـھ در  یدیگر معین متغیر
ن متغیر مختص یكی از طـرفین مورد متغیر غیرمالي، ای

كھ بھ یك ابزار مالي  ایداد نباشد. ابزار مشتقھقرار
ضمیمھ شده است، امـا بطــور قــراردادی مسـتقل از آن 
ابزار، قابل انتقال است، یا طـرف معاملــھ متفـاوتي 

شـده نسبت بـھ آن ابـزار دارد، ابـزار مشـتقھ تعبیھ
 ت.شود بلکھ یك ابزار مالي جداگانھ اسمحسوب نمي

طبــق ایــن تنھــا در صــورتی شــده بایــد ابــزار مشــتقھ تعبیھ .11
عنوان ابزار مشـتقھ  بھ از قرارداد میزبان تفکیک و استاندارد

 کھ:بھ حساب گرفتھ شود 

شده، بــا ویژگیھای اقتصادی و ریسکھای ابزار مشتقھ تعبیھ الف.
ویژگیھای اقتصادی و ریسکھای قـرارداد میزبــان، ارتبـاط 

 33و رب 30بنـدھای رب پیوست الـف باشد (بھنزدیک نداشتھ 
 مراجعھ شود)؛

یک ابزار جداگانھ بـا شـرایط یکسـان بـا ابـزار مشــتقھ  ب.
 شده، تعریف ابزار مشتقھ را احراز کند؛ وتعبیھ
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ای کھ تغییـرات در گونھ، بھ ارزش منصفانھ بھمختلطابزار  پ.
شــود، ارزش منصــفانھ در ســود یــا زیــان دوره شناســایی 

ای کـھ در دارایــی گیری نشود (یعنی ابـزار مشــتقھاندازه
 شده بــھ ارزش منصـفانھ ازگیریمالی یا بدھی مالی اندازه

 شود). تعبیھ شده است، تفکیک نمیدوره طریق سود یا زیان 

شده تفکیک شود، قـرارداد میزبـان در اگر ابزار مشتقھ تعبیھ
ابزار  صورتی باید طبق این استاندارد بھ حساب منظور شود کھ

مالی باشد و اگر ابـزار مـالی نباشـد، طبـق اسـتانداردھای 
مناسب دیگر بھ حساب گرفتھ خواھد شـد. در ایـن اسـتاندارد، 

شـده بایـد در صـورت این موضوع کھ آیا ابـزار مشـتقھ تعبیھ
 شود.وضعیت مالی بطور جداگانھ ارائھ شود یا خیر، مطرح نمی

 چنـد یا یک شامل اردادقر کھ صورتی در ،11 بند با وجود الف.11
 کـل اســت ممکـن تجـاری واحـد باشـد، شـدهتعبیھ ابزار مشتقھ

 مـالی بــدھی یـا مـالی دارایـی عنـوان بھ را مختلط قرارداد
 دوره زیـان یــا سود طریق از منصفانھ ارزش بھ شدهگیریاندازه

 :اینکھ مگر اختصاص دھد

طبق  الزامی( نقدي جریانھايشده، تعبیھ مشتقھ) ھای(ابزار .الف
 قابــل بطور را قرارداد در صورت عدم تعبیھ ابزار مشتقھ)

 نکند؛ یا تعدیل ایمالحظھ
ابـزار  لیـبدون ھرگونھ تحل ایاندک  لیتحل بادر ابتدا،  .ب

 مشـتقھ) ی(ھــاابزارتفكیــك  مشخص باشـد كــھ مشابھ مختلط
 تسویھ پیش از سررسیداست، مانند اختیار منوع شده متعبیھ

تسـویھ پـیش از دارنده امکـان  یكھ برا وام در منظورشده
را  وامشده بھ مبلغ تقریبًا برابر با بھاي مستھلکسررسید 
 .کندیفراھم م

 تفکیـک بھ ملزم تجاری واحد استاندارد، این طبق کھ صورتی در .12
 امــا ،باشــد میزبــان قــرارداد از شــدهتعبیھ مشــتقھ ابــزار
 تحصـیل در زمـان شده،تعبیھ مشتقھ ابزار جداگانھ گیریاندازه

بعــدی، بــرای واحـد تجـاری  مالی گزارشگری دوره پایان در یا
 بـھ طبقـھ را مخــتلط قـرارداد کـل بایـد امکانپذیر نباشــد،

، دوره یا زیــان سود طریق از منصفانھ شده بھ ارزشگیریاندازه
واحد تجاری نتواند ابـزار  صورتی کھ در ھمچنین،. اختصاص دھد

بنـدی بـھ تفکیک آن ھنگام تجدیـد طبقھ شده را کھتعبیھ مشتقھ
 سـود طریــق شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریخارج از طبقھ اندازه

گیری نمایـد، الزامی است، بطور جداگانھ اندازهدوره زیان  یا
 قــرارداد شـرایط، ایـن در شـود.بندی منــع میاین تجدید طبقھ

سـود  طریـق از منصفانھ شده بھ ارزشگیریاندازه طبقھ در مختلط
 .ماندمی باقیدوره  زیان یا

اگر واحد تجاري نتواند ارزش منصفانھ ابــزار مشـتقھ  .13
قابــل  بطور ،شده را بر مبناي مفاد و شرایط آنتعبیھ
گیری کند (برای مثـال، بـھ علــت اینکـھ اندازه اتکا

ای مبتنی بر ابـزار مالکانـھ ،شدهابزار مشتقھ تعبیھ
ر فعـال بـرای ابـزاری شده در بازااست کھ قیمت اعالم

ــان ــی یکس ــطح داده ، یعن ــدارد)، ارزش ،1ورودی س  ن
شده عبارت از تفاوت بـین منصفانھ ابزار مشتقھ تعبیھ

و ارزش منصفانھ قــرارداد  مختلطارزش منصفانھ ابزار 
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گیری باشد. اگر برای واحــد تجـاري انـدازهمیزبان می
شده با اسـتفاده از ارزش منصفانھ ابزار مشتقھ تعبیھ
کــاربرد دارد و  12این شیوه امکانپذیر نباشد، بنـد 

شــده بــھ ارزش گیریبــھ طبقــھ اندازه مخــتلطابــزار 
، اختصـاص داده دوره منصفانھ از طریق سود یـا زیـان

 شود.می
 شناخت قطع و شناخت

 اولیھ شناخت

واحد تجاری، تنھا زمانی باید دارایی مالی یا بدھی مـالی را  .14
در صورت وضعیت مالی شناسایی کند کــھ یکــی از طـرفین شـرایط 

در ارتبـاط بـا خریـد  38قراردادی آن ابـزار شـود (بـھ بنـد 
 مراجعھ شود). بھ روش معمولداراییھای مالی 

 مالی دارایی شناخت قطع

پیوســت و  23تا  16ی در صورتھای مالی تلفیقی، بندھا .15
، در ســطح تلفیقــی بکــار 52تـا رب 34بنــدھای ربالف 

شوند. بنابراین، واحــد تجـاری نخسـت تمــام گرفتھ می
المللــی واحدھای تجاری فرعی را طبـق اسـتاندارد بین

تــا  16کند و سپس بندھای تلفیق می 10گزارشگری مالی 
پیوست الف را برای گــروه  52تا رب 34و بندھای رب 23
 گیرد.بکار می ،شدهادایج

 17ھاي طبق بند قطع شناختقبل از ارزیابي مناسب بودن و میزان  .16
، واحد تجاري باید این موضوع را مشخص کنـد كـھ آیـا آن 23تا 

بندھا باید بھ صورت زیر براي بخشي از دارایي مالي (یا بخشي 
یك دارایي مـالي  کل از گروه داراییھاي مالي مشابھ) یا براي

 گروه داراییھاي مالي مشابھ) بكار گرفتھ شود. (یا

 دارایــي از بخشـي بــرای در صورتی تنھا 23 تا 17 ھايبند الف.
کــاربرد ) مشـابھ مالي داراییھاي گروه از بخشي یا( مالي

 قطــع بـرای مورد نظر یکی از سھ شرط زیر را بخش دارد كھ
 .کند احرازشناخت، 

 یك از ناشی مشخص نقدي جریانھاي شامل تنھا بخش این .1
) مشابھ مالي اراییھايد گروه یا( مالي دارایي
استریپ  تجاري واحد كھ ھنگامی مثال، برای. باشد
 طرف بھ موجب آن، كھ کندمی منعقد را بھره نرخ

 نسبت بھ جریانھای نقدی بھره دارای حق معاملھ
 حاصل اصل نقدي نسبت بھ جریانھاي حقی اما شود،می
 23 تا 17 ھايبند كند،نمي كسب را بدھي ابزار از

 .شودمي گرفتھ بكار بھره نقدي برای جریانھاي

 از )نسـبی( یکـامالً متناسـب سھم شامل تنھا بخش این .2
 گـروه یـا( مالي دارایي یك از ناشي نقدي جریانھاي
 ھنگـامی مثـال، برای. باشد) مشابھ مالي داراییھاي
 آن، موجببھ  كھ کندمی منعقد توافقی تجاري كھ واحد

 تمــام از درصــد ۹۰ نســبت بــھ معاملــھ بــرای طــرف
 شـود،حـق ایجـاد می بـدھي ابزار یك نقدي جریانھاي
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 نقـدي جریانھاي آن درصد ۹۰، برای 23 تا 17 بندھاي
 وجود معاملھ طرف یك از بیش اگر. شودگرفتھ می بكار

 معاملـھ طرفھاي از یك لزومی ندارد ھر باشد، داشتھ
مشـروط  باشند داشتھ نقدي جریانھاي از یمتناسب سھم

 کـامالً  سـھم دھنــده،انتقال تجـاري واحـد بر اینکـھ
 . باشد داشتھ متناسبی

سھم کـامالً متناسـبی (نسـبی) از  شامل تنھا بخش این .3
 یـا(جریانھاي نقدي مشخص ناشی از یك دارایي مـالي 

 مثـال، بـرای. باشــد) مشـابھ مالي داراییھاي گروه
بھ  كـھ کنـدمي منعقد توافقی تجاري واحد كھ زماني
 از درصـد ۹۰نسـبت بـھ  معاملـھ برای طرف آن، موجب

مـالي حـق  دارایـي ناشی از یك بھره نقدي جریانھاي
 آن درصـد ۹۰ بـراي 23 تـا 17 ھايبند شود،ایجاد می
اگر بیش از . شودمي گرفتھ بكار بھره نقدي جریانھاي

ھر یك طرف معاملھ وجود داشتھ باشد، لزومی نـد ارد 
یك از طرفھاي معاملـھ سـھم متناسـبی از جریانھـاي 
نقدي داشتھ باشند مشـروط بـر اینکـھ واحـد تجـاري 

 دھنده، سھم کامالً متناسبی داشتھ باشد. انتقال

 مـالي دارایــي برای کل 23 تا 17 بندھاي موارد، سایر در ب.
گرفتــھ  بكار) كامل بطور مشابھ مالي داراییھاي گروه یا(
حـق نسـبت ) ۱( تجاري واحد برای مثال، ھنگامی كھ. شودمی

ناشی از  نقدي دریافتھایاز درصد  90 بھ نخستین یا آخرین
 منتقــل را) مـالي داراییھــاي گـروه یا( مالي دارایي یك
 نقــدي از جریانھــاي درصــد ۹۰حق نسبت بھ ) ۲( یا کند،مي

 بـرای امـا كنــد،مي منتقــل را ھادریافتنی ناشی از گروه
 اصــل مبلـغ درصـد 8 تـا اعتبـاري، زیــان گونـھھر جبران

 23 تـا 17 ھايبند دھد،مي ھا را بھ خریدارتضمیندریافتنی
 مــالي داراییھـاي گــروه یـا( مــالي کل دارایــي مورد در

 . شودگرفتھ می بكار) مشابھ

 از بخشي ،“مالي دارایي” اصطالح از منظور ،26 تا 17 ھايبند در
) مشـابھ مــالي داراییھـاي گروه از بخشي یا( مالي دارایي یك
در غیر این صورت،  یا شود،می مشخص باال) الف( قسمت در كھ است
 .است) مشابھ مالي داراییھاي گروه یا( مالي دارایيکل 

واحد تجاري تنھا در صورتی باید دارایي مالي را قطــع شـناخت  .17
 کند كھ:

 دارایــي از ناشـی نقدي جریانھاي بھ نسبت داديقرار حقوق .الف
 یا باشد؛ شدهمنقضي مالي

 و باشد كرده منتقل را مالي دارایی ،19 و 18 ھايبند طبق .ب
 .باشد شناخت قطع شرایط واجد ،20 بند طبق انتقال این

 مراجعھ 38 بند بھ روش معمول مالی داراییھای فروش مورد در(
 ).شود

 كھ: کندواحد تجاري تنھا در صورتی دارایي مالي را منتقل می .18

 دارایــي نقـدی جریانھـاي نسبت بھ دریافت داديرقرا حقوق الف.
  یا کند؛ منتقل را مالي
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 دارایــی نقـدي نسبت بھ دریافت جریانھـاي داديقرار حقوق ب.
 بــرای پرداخــت داديقـرار تعھـد امــا کنـد، حفظ را مالي

 تـوافقی در را كنندهدریافت چند یا یك بھ نقدي جریانھاي
 .کند، تقبل نمایدرا احراز می 19شرطھای بند  كھ

دریافــت جریانھـاي  بـھ نســبتدادي اگر واحد تجاري حقوق قرار .19
نقدي یك دارایي مالي (دارایي اصلی) را حفظ كند، امـا تعھـد 

دادي برای پرداخت جریانھاي نقدي بھ یـك یـا چنـد واحـد قرار
كنندگان نھایي) را تقبل نمایـد، واحــد تجـاري تجاري (دریافت

عنوان انتقال یك دارایـي در  در صورتي این معاملھ را بھ تنھا
 گیرد کھ ھر سھ شرط زیر احراز شود.نظر می

ــد الف. ــاري واح ــیچ تج ــدي ھ ــراي تعھ ــت ب ــالغي پرداخ ــھ مب  ب
 مبـالغ اینکـھ مگـر باشـد نداشــتھ نھایي كنندگاندریافت
 پرداختھــايپیش. نمایـد اصـلی وصـول دارایي از را معادل
 مبــالغ كامـل بازیافـت حق با تجاري احدو توسط مدتكوتاه
 بــازار، نرخھاي بھ یافتھتحقق بھره بھ اضافھ شدهدادهوام
 .كندنمي نقض را شرط این

 یــا فــروش از انتقـال، دادقـرار شــرایط طبق تجاري واحد .ب
عنـوان تضـمین نـزد  اصلی، مگـر بـھ دارایي گذاشتن وثیقھ
 نقـدي جریانھـاي پرداخت تعھد کنندگان نھایی بابتدریافت

 .باشد شده منع آنھا، بھ

 متعھد باشد ھرگونھ جریانھای نقدی وصولي بــھ تجاري واحد پ.
ــدگي ــدگاندریافت از نماین ــایي كنن ــدون نھ ــأخیر را ب  ت

بــھ  تجـاري، واحــد این، بر افزون. بااھمیت ارسال نماید
گذاری در نقـد یـا معادلھــای نقــد (طبــق استثنای سرمایھ

صـورت جریانھـای  ۷المللي حسـابداري تعریف استاندارد بین
) طی دوره كوتاه تسویھ از تـاریخ وصـول تـا تـاریخ نقـدی

ــھ دریافت ــال ب ــرای ارس ــرر ب ــقمق ــایي، ح ــدگان نھ  كنن
 را نداشتھ باشـد و نقدي جریانھاي این مجدد گذاريسرمایھ
 كننـدگاندریافت بـھ گذاریھاییسـرمایھ چنین شدهسبك بھره
 .شود داده انتقال نھایي

در صورتی کھ واحد تجاري یك دارایي مالي را منتقل کنــد (بــھ  .20
مراجعھ شود)، باید میزان حفظ ریسکھا و مزایاي مالكیت  18بند 

 آن دارایي مالي را ارزیابي نماید. در این مورد:

 مالكیــت مزایـاي و ریسـکھا تمـام اساً استجاري  واحد اگر الف.
 قطــع را مــالي دارایـي باید کند، منتقل را مالي دارایي
 یـا ایجادشــده تعھـدات و حقـوق ھرگونـھ و نمایـد شناخت
 یــا دارایي عنوان بھ جداگانھ بطور را انتقال در شدهحفظ
 .کند شناسایي بدھي

 مالكیــت مزایـاي و ریسـکھا تمـام اساساً  تجاري واحد اگر ب.
 مـالي دارایـي نآ ھمچنان باید کند، حفظ را مالي دارایي

 .نماید شناسایي را

 مالكیــت مزایـاي ریسـکھا و تمـام اساساً تجاري  واحد اگر پ.
 بایــد نھ منتقل کند و نـھ حفـظ نمایـد، را مالي دارایي
 اســت كــرده حفظ را مالي دارایي كنترل آیا كھ کند تعیین

 :مورد این در. خیر یا
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 باید باشد، نکرده حفظ را كنترل تجاري واحد اگر .1
 و حقوق ھرگونھ و کند شناخت قطع را مالي دارایي
جداگانھ،  را انتقال در شدهحفظ یا ایجادشده تعھدات

 .نماید شناسایي بدھي یا دارایي عنوان بھ

 بھ باید کرده باشد، حفظ را كنترل تجاري واحد اگر .2
مـالی، دارایـی آن دارایـی  در مشارکت مستمر میزان

 ).شود مراجعھ 30 بند بھ( کند مالی شناسایي

 مراجعھ شود)، از 20انتقال ریسکھا و مزایا (بھ بند  .21
نوسـان در  ازواحــد تجــاري  پذیریآسـیبطریق مقایسھ 

مبــالغ و زمانبنــدی خــالص جریانھــاي نقــدي دارایــي 
 شود.، قبل و بعد از انتقال، ارزیابي ميیافتھانتقال

تمام ریسـکھا و مزایـاي  اساساً ي در صورتي واحد تجار
آن پذیری آســیبكند كھ مالكیت دارایي مالي را حفظ مي

نوسان در ارزش فعلي خـالص جریانھـاي نقــدي آتـي  از
نتیجھ انتقـال بـھ میـزان  ناشی از دارایي مالي، در

ای تغییر نكرده باشد (برای مثال بھ دلیل قابل مالحظھ
ی مـالی را کــھ مشـمول اینکھ واحد تجاری یـک دارایــ

توافق بازخرید بھ قیمت ثابت یا قیمت فروش بھ اضافھ 
). واحـد باشـددھنده است، بھ فروش رسانده بازده وام

تمام ریسکھا و مزایاي مالكیت اساسًا تجاري در صورتي 
آن پذیری آسـیبیك دارایي را انتقـال داده اسـت كـھ 

در چنین نوساني نسبت بـھ كــل نوسـان  ازواحد تجاری 
ارزش فعلي خالص جریانھاي نقدي آتـي وابسـتھ بـھ آن 

مالحظھ نباشد (برای مثال بھ  دارایي مالي، دیگر قابل
دلیل اینکھ واحد تجاری یک دارایی مالی را کھ تنھــا 
مشمول اختیار بازخریـد بـھ ارزش منصـفانھ در زمـان 
بازخرید است، بھ فروش رسانده باشـد یـا ســھم کــامالً 

اي نقدي ناشی از یك دارایي مـالي متناسبی از جریانھ
وام،  بزرگتر را طی یك توافق، مانند مشارکت جزئی در

 باشد، منتقل کرده باشد).مي 19كھ واجد شرایط بند 

تمام ریسـکھا  اساساً اغلب، این موضوع کھ واحد تجاری  .22
و مزایای مالکیت را منتقل یا حفظ کرده اسـت، واضـح 

نـدارد. در سـایر  است و نیازی بــھ انجـام محاســبات
 ازواحـد تجــاري پذیری آسیبموارد، محاسبھ و مقایسھ 

نوسان در ارزش فعلي خالص جریانھاي نقدي آتي، قبل و 
یابد. این محاسبھ و مقایسھ بعد از انتقال، ضرورت می

عنوان  با استفاده از نرخ بھره مناسب جاری بازار بھ
 معقولشود. تمام نوسانھای محتمل نرخ تنزیل انجام مي

شــود و وزن در نظر گرفتھ مي ،در خالص جریانھاي نقدي
شــود كـھ از احتمــال وقـوع بیشتر بھ نتایجي داده می

 باالتری برخوردار است.
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شــده را حفـظ اینکھ واحد تجاری، كنترل دارایي منتقل .23
(پ) مراجعـھ شــود)، بـھ 20کرده است یا خیر (بھ بند 

دارایــي بسـتگي گیرنــده بــرای فـروش توانایي انتقال
گیرنده، در عمـل توانـایي دارد. در صورتی کھ انتقال

وابستھ را داشـتھ فروش كل دارایي بھ اشخاص ثالث غیر
باشد و بتواند ایـن توانــایي را بصــورت یکجانبـھ و 
بدون نیاز بھ تحمیل محدودیتھاي اضافی بـر انتقـال، 
اعمال نماید، واحد تجاری کنترل را حفظ نکرده اســت. 

م موارد دیگر، واحد تجاري كنترل راحفظ كـرده در تما
 است.

) 1)(پ( و) الـف(20 بند بھ( ھستند شناخت قطع شرایط واجد كھ انتقالھایی
 )شود مراجعھ

در صورتی کھ واحد تجاري دارایي مالي را در فرایندی انتقـال  .24
واحـد دھد كھ کل دارایی مالی، واجد شرایط قطع شناخت شــود و 

در ازای کــارمزد را دارایــی مــالی  بھدمات حق ارائھ ختجاری 
داد ارائـھ د، واحد تجاری بایــد بابـت قـرارکنحفظ  خودبرای 

شناسایي نمایـد. اگـر  ییا بدھي خدمات یخدمات، دارایي خدمات
خــدمات توسـط  ھزینھ ارائـھ انتظار نرود کھ کارمزد دریافتی،

واحد تجاری را بھ اندازه کافی جبران كند، باید بابـت تعھـد 
معادل ارزش منصفانھ آن شناســایي شـود.  یبدھي خدمات، یخدمات

اگر انتظار رود کارمزد قابل دریافت برای جبران خدمات، بـیش 
ارائھ خـدمات طبـق  حق بابتباید ھزینھ ارائھ خدمات باشد از 
تخصیص مبلغ  اساسشده بر بھ مبلغ تعیین یخدمات دارایي، 27بند 

 شناسایی شود. ،دفتري دارایي مالي بزرگتر

اگر، در نتیجھ انتقال، دارایي مالي بطور كامـل قطـع شـناخت  .25
شود اما این انتقال منجر بھ كسب دارایي مالي جدید یا تقبـل 

شــود، واحـد تجــاري بایـد  یبدھي مالي جدید یا بـدھي خـدمات
را بـھ  یدارایي مالي جدید، بدھي مالي جدید یا بـدھي خـدمات

 د.ارزش منصفانھ شناسایي کن

ھنگام قطع شناخت کامل دارایي مالي، تفاوت بــین مـوارد زیـر  .26
 باید در سود یا زیان دوره شناسایی شود:

 مبلغ دفتري و الف.

ازای دریافتی (شامل ھرگونھ دارایی جدیــد ) مابھ1مجموع ( ب.
) 2شــده) و (شده پس از کسر ھرگونـھ بــدھی جدیـد تقبلکسب

شده در ســایر اقـالم شناساییھرگونھ سود یا زیان انباشتھ 
 (ب) مراجعھ شود).55سود و زیان جامع (بھ بند 

یافتھ بخشي از یـك دارایــي مــالي بزرگتـر اگر دارایي انتقال .27
باشد (برای مثال ھنگامی كھ واحد تجاري جریانھاي نقدي بھـره 

(الف) 16دھد، بھ بند را كھ بخشي از بدھي مالي است، انتقال می
كامل واجد شرایط قطــع  بطوریافتھ، بخش انتقالمراجعھ شود) و 

، مبلغ دفتري پیشین دارایي مالي بزرگتر باید بـین شودشناخت 
شود، بخشی كھ شناسایي آن ادامھ دارد و بخشی کھ قطع شناخت می

بر مبناي ارزش منصفانھ نسـبي آن بخشـھا در تــاریخ انتقـال، 
 ه بایــد بـھشدحفظ خدماتیتخصیص یابد. بھ این منظور، دارایي 

یابـد. عنوان بخشي در نظر گرفتھ شود كھ شناسایي آن ادامھ مي
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زیـان دوره شناسـایی  یـاموارد زیر باید در سـود  بینتفاوت 
 شود:

 و شدهشناخت قطع بخش بھ یافتھتخصیص دفتري مبلغ الف.

 شــدهشناخت قطـع بخـش بابــت ازای دریافتیمابھ) 1( مجموع ب.
 ھرگونـھ کســر از پـس شـدهکسب جدید دارایی ھرگونھ شامل(

 انباشـتھ زیان یا سود ھرگونھ) 2( و) شدهتقبل جدید بدھی
 جــامع زیـان و سـود اقـالم سایر در کھ آن بھ یافتھتخصیص

 ).شود مراجعھ) ب(55 بند بھ( بود شده شناسایی

ای کھ در سایر اقالم سود و زیـان جـامع سود یا زیان انباشتھ
شناسـایی آن ادامـھ دارد و  شناسایی شده بود، بین بخشی کـھ

بخشی کھ قطع شناخت شده است، بر مبنای ارزش منصـفانھ نسـبی 
 شود.آن بخشھا، تخصیص داده می

ھنگامی کھ واحد تجاري مبلــغ دفتـري پیشـین دارایــي  .28
مالي بزرگتر را بین بخشي كھ شناخت آن ادامھ دارد و 

دھــد، بخشــي كــھ قطــع شــناخت شــده اســت، تخصــیص می
ری ارزش منصفانھ بخشي كھ شــناخت آن ادامــھ گیاندازه

یابد. اگر واحد تجـاري سـابقھ فـروش دارد، ضرورت می
بخشھایي مشابھ با بخشي كھ شناخت آن ادامـھ دارد را 
داشتھ باشد یا درخصوص چنین بخشھایی، معامالت دیگـری 
در بازار وجود داشتھ باشد، قیمتھـای اخیــر معـامالت 

منصــفانھ آن محســوب واقعــي، بھتــرین بــرآورد ارزش 
شده یا معامالت اخیـر شود. در صورت نبود قیمت اعالممي

در بازار برای پشتیبانی از ارزش منصفانھ بخشـي كــھ 
شناخت آن ادامھ دارد، بھترین برآورد ارزش منصـفانھ 
عبارت از تفاوت بین ارزش منصفانھ کل دارایـي مـالي 

ابــت گیرنـده بازاي دریافتي از انتقالبزرگتر و مابھ
 بخش قطع شناخت شده است.

 مراجعـھ) ب(20 بنـد بـھ( شناخت نیسـتند قطع شرایط واجد انتقالھایی کھ
 )شود

تمام ریســکھا و مزایـاي  اساساً اگر بھ علت اینکھ واحد تجاری  .29
یافتھ را حفظ کرده است، انتقـال منجـر مالكیت دارایي انتقال

بھ قطع شناخت نشود، واحد تجـاري بایـد ھمچنـان کـل دارایــي 
بـدھي  ،ازاي دریـافتيبـھانتقالي را شناسایي کند و بابــت ما

ھاي بعــدي، واحـد تجـاري بایـد مالي شناسایي نماید. در دوره
یافتھ و ھرگونھ ھزینـھ ط بھ دارایي انتقالھرگونھ درآمد مربو

 شده بابت بدھي مالي را شناسایي كند.تحمل

 )شود مراجعھ) 2)(پ(20 بند بھ( یافتھانتقال داراییھای در مشارکت مستمر

تمام ریسکھا و مزایاي مالكیت دارایـي  اساساً اگر واحد تجاري  .30
نتـرل حفــظ نمایــد و ك و نــھمنتقـل كنـد  نھ یافتھ راانتقال

یافتھ را حفظ کند، بھ شناسایی دارایي انتقالي دارایي انتقال
 دھــد. میـزان مشـارکتخـود ادامــھ می مستمر بھ میزان مشارکت

 یافتــھ، بــھ میــزانواحــد تجــاری در دارایــي انتقال مســتمر
یافتھ است. برای تغییرات در ارزش دارایی انتقالاز  اثرپذیری

 مثال:
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واحد تجاري، در قالـب تضـمین تمر مسدر صورتی کھ مشارکت  الف.
واحـد مسـتمر یافتھ باشد، میـزان مشـارکت دارایي انتقال
ازاي بھ) حداكثر مبلغ ما۲) مبلغ دارایي و (۱تجاري اقل (

دریافتي كھ واحد تجاري ممکن است ملزم بھ بازپرداخــت آن 
 باشد. ، می)“مبلغ تضمین”(شود 

 معاملــھ اختیـار، در قالب تجاري واحد مستمر مشارکت اگر .ب
 دارایــيمربـوط بــھ ) دو ھـر یا(شده صادرشده یا خریداری

 تجـاري واحـد مسـتمر مشـارکت میـزان باشد، یافتھانتقال
واحد تجاری  كھای است یافتھانتقال دارایي مبلغ با برابر
 اختیـار مــورد در با وجود ایـن،. دکن بازخرید است ممکن
 منصــفانھ ارزش بـھ كھ ایيداریک صادرشده مربوط بھ  فروش

 بــھ، تجاري واحدمستمر  مشارکت میزان شود،مي گیرياندازه
 اعمـال قیمــت و یافتـھانتقال دارایـي منصفانھ ارزش اقل

 ).شود مراجعھ 48بر بند بھ( شودمي محدود معاملھ اختیار

 تســویھ اختیــار در قالـب ،تجاري واحدمستمر  مشارکت اگر .پ
 ی در ارتباط بامشابھ شرایط یایافتھ دارایي انتقال نقدي

واحـد  مسـتمر مشـارکت میـزان باشد،یافتھ انتقال دارایي
 اختیـار از كـھ شودمي گیرياندازه ايشیوه ھمان بھتجاری 
 .شودمي ایجاد باال) ب( قسمت شده درتشریح نقديغیر تسویھ

خــود، بـھ مسـتمر در صورتی کھ واحد تجاري تا میزان مشـارکت  .31
شناسایی دارایـی ادامـھ دھـد، بـدھي مربـوط بـھ آن را نیــز 

گیري در ایــن كند. با وجود سایر الزامــات انـدازهشناسایي مي
یافتھ و بــدھي مربـوط بــھ آن، بــر استاندارد، دارایي انتقال

دھنده حقوق و تعھداتي باشد شود كھ نشانگیري ميمبنایي اندازه
اي گونــھاســت. بــدھي مربــوط بھ كــھ واحــد تجــاري حفــظ کــرده

یافتھ و شود كھ خالص مبلغ دفتري دارایي انتقالگیري مياندازه
 بدھي مربوط بھ آن عبارت است از:

 تجاري، واحد توسط شدهحفظ تعھدات و حقوق شدهمستھلک بھاي الف.
 شـدهمستھلک بھـاي بــھ یافتـھانتقال دارایي كھ صورتي در

 شود؛ یا گیرياندازه

 واحــد توســط شـدهحفظ تعھدات و حقوق منصفانھ ارزش معادل ب.
 كــھ صورتي در مستقل، مبنایي بر گیرياندازه ھنگام تجاري
 .شود گیرياندازه منصفانھ ارزش بھ یافتھانتقال دارایي

خـود، بــھ شناسـایی  مستمر واحد تجاري باید بھ میزان مشارکت .32
ادامـھ دھـد و یافتـھ ھرگونھ درآمد ناشــي از دارایــي انتقال

شده در ارتباط با بـدھي مربــوط بــھ آن را ھرگونھ ھزینھ تحمل
 شناسایي کند.

شـده در ارزش گیري بعـدي، تغییــرات شناسایيبھ منظور انــدازه .33
یافتھ و بدھي مربوط بھ آن، طبــق بنـد منصفانھ دارایي انتقال

حسـاب گرفتـھ اعمال ثبات رویھ نسبت بھ ھم، بھ ، ھمواره با 55
 شوند و نباید تھاتر شوند.می

واحد تجاري، تنھا در بخشي از یـك مستمر در صورتی کھ مشارکت  .34
دارایي مالي باشد (برای مثال زماني كھ واحد تجـاري اختیـار 

كنــد، یــا یافتـھ را حفـظ ميخرید بخشي از دارایــي انتقالباز
ام تم اساساً شود کند كھ موجب نمیاي را حفظ میمنافع باقیمانده

ریسکھا و مزایاي مالكیت حفظ شود و واحد تجاری کنترل را حفظ 
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کند)، واحد تجاري مبلغ دفتري پیشین دارایي مـالي را بـین می
شناسـایی آن ھمچنـان ادامــھ  مستمر، بخشی كھ بر اساس مشارکت

شــود، بــر مبنــاي ارزش دارد و بخشــی كــھ دیگــر شناســایي نمي
دھد. برای ال، تخصیص میمنصفانھ نسبي آن بخشھا در تاریخ انتق

کاربرد دارد. تفـاوت بـین مـوارد  28این منظور، الزامات بند 
 زیر باید در سود یا زیان دوره شناسایي شود:

یافتھ بــھ بخشـي كـھ دیگـر شناســایي مبلغ دفتــري تخصـیص الف.
 شود؛ ونمي

ازای دریافتی بابت بخشی کھ دیگر شناسایی ) مابھ1مجموع ( ب.
یافتھ ھرگونھ سود یا زیان انباشـتھ تخصــیص) 2شود و (نمی

بھ آن، کھ در سایر اقالم سود و زیان جامع شناســایی شـده 
 (ب) مراجعھ شود).55بود (بھ بند 

شده در سایر اقالم سود و زیـان سود یا زیان انباشتھ شناسایی
جامع، بین بخشی کھ شناسایی آن ھمچنان ادامـھ دارد و بخشـی 

، بر مبنای ارزشھای منصـفانھ نسـبی شودکھ دیگر شناسایی نمی
 شود.آن بخشھا، تخصیص داده می

شده یافتھ بھ بھاي مستھلکدر صورتی کھ دارایي انتقال .35
گیري شود، اختیار منـدرج در ایـن اسـتاندارد اندازه

شــده بـھ گیریبرای اختصاص بدھي مالي بھ طبقھ اندازه
طریق ســود یــا زیـان، بـراي بـدھي  ارزش منصفانھ از

 كاربرد ندارد.بھ آن مربوط 
 انتقالھا تمام

 ادامـھ ھمچنــان یافتـھانتقال دارایـي شناســایی کھ صورتی در .36
 ھمچنین،. شود تھاتر نباید آن بھ مربوط بدھي و دارایي یابد،
 یافتھانتقال دارایي از ناشي درآمد ھرگونھ نباید تجاري واحد
 بـھ مربــوط بــدھي با ارتباط در شدهتحمل ھزینھ ھرگونھ با را
 ۳۲ حسابداري الملليبین استاندارد ٤۲ بند بھ( كند تھاتر آن،

 ).شود مراجعھ

نقدي گیرنده وثیقھ غیردھنده، برای انتقالدر صورتی کھ انتقال .37
ھاي بدھي یا مالكانـھ) فـراھم آورد، شـیوه بــھ (مانند ابزار

ده، گیرنـدھنـده و انتقالحساب منظور کردن وثیقھ توسط انتقال
بــھ گیرنـده حـق فـروش یــا بستگی بھ این دارد کھ آیا انتقال

ــھ ــا  وثیق ــر و آی ــا خی ــھ را دارد ی ــدد آن وثیق ــتن مج گذاش
ــر. انتقالانتقال ــا خی ــت ی ــرده اس ــول ک ــده نک ــده و دھن دھن
گیرنده باید وثیقھ را بھ شـرح زیـر بـھ حسـاب منظـور انتقال
 کنند:

رف، حـق فـروش یـا داد یا عـگیرنده، طبق قراراگر انتقال الف.
گذاشتن مجدد آن وثیقـھ را داشـتھ باشـد، در ایـن  وثیقھ

دھنده بایـد آن دارایـي را در صـورت وضـعیت صورت انتقال
عنــوان یـك دارایــي امـانی،  مالي خود (برای مثـال، بــھ

شـده یـا حسـابھای ھاي مالكانـھ بــھ وثیقـھ گذاشتھابزار
جدیــد دریافتنی بازخریدشده)، جدا از سـایر داراییھـا، ت

 بندي کند.طبقھ
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 برسـاند، فــروش بھنزد خود را  وثیقھگیرنده، انتقال اگر .ب
 ارزش بھ شدهگیرياندازه بدھي و فروش از حاصل عواید باید

 .کند شناسایي را وثیقھ استرداد بھ تعھد بابت منصفانھ

نکول کرده  ،دادقرار شرایطدھنده، با توجھ بھ انتقال اگر .پ
 باشـد، نداشتھ را وثیقھ کردن آزاد حق از آن پس، وباشد 
 آن بایـد گیرنـدهانتقال و دکن شناخت قطع را وثیقھ باید
 بـھ خود کـھ در شـناخت اولیـھ دارایي عنوان بھ را وثیقھ
 اگر یا، نماید شناساییشود، گیری میاندازه منصفانھ ارزش
 بــھ نسبت خود تعھدات است،بھ فروش رسانده  قبالً  را وثیقھ

 .کند شناخت قطع را وثیقھ استرداد

 بایــد دھندهانتقال ،)پ(مندرج در قسمت  بھ استثنای مورد ت.
خود بـھ حسـاب منظــور  دارایي عنوان ھمچنان بھ را وثیقھ
 دارایي عنوان بھ را وثیقھ آن گیرنده نبایدانتقال کند و

 .نماید شناسایي

 روش معمولبھ  مالی دارایی فروش یا خرید

حسـب  بــر ، بایـدروش معمولخرید یا فروش داراییھای مالی بھ  .38
مورد، بر اساس حسابداری در تاریخ معاملـھ یـا حســابداری در 

 پیوسـت الــف تاریخ تسویھ، شناسایی و قطــع شـناخت شـود (بـھ
 مراجعھ شود). 56تا رب 53بندھای رب

 مالی بدھی شناخت قطع

(یا بخشي از بدھي واحد تجاري باید تنھا در صورتي بدھي مالي  .39
مالي) را از صورت وضعیت مالي حذف کند كھ بدھي خاتمھ یافتـھ 

داد، ایفـا یـا فســخ یـا شده در قــرارباشد، یعني تعھد تعیین
 منقضي شده باشد.

ھـاي بــدھي بــا دھنده فعلی ابزارگیرنده و وامبین وام مبادلھ .40
و  صلیاعنوان خاتمھ بدھي مالي  شرایط اساسًا متفاوت، باید بھ

شناسایي یك بدھي مالي جدید بھ حسـاب منظـور شــود. ھمچنـین، 
تعدیل قابل مالحظھ شرایط یک بدھي مالي موجود یا بخشــي از آن 

نظر از قابلیت انتساب آن بھ مشکالت مالی بدھکار)، بایـد (صرف
عنوان خاتمھ بدھي مالي اولیھ و شناسایي بدھي مالي جدیـد  بھ

 بھ حساب منظور شود.

وت بین مبلغ دفتري بدھي مالي (یا بخشي از یك بدھي مالي) تفا .41
ازاي یافتــھ بــھ طــرف دیگــر و مابــھیافتــھ یــا انتقالخاتمھ

یافتھ یا بـدھي نقدي انتقالپرداختي، شامل ھرگونھ دارایي غیر
 شده، باید در سود یا زیان دوره شناسایي شود.تقبل

اگر واحد تجاري بخشي از یك بدھي مـالي را بازخریــد  .42
مالي را بین بخشي  کند، باید مبلغ دفتري پیشین بدھي

كھ شناسایی آن ھمچنان ادامھ دارد و بخشـي كــھ قطـع 
شناخت شده است، بــر مبنــاي ارزش منصـفانھ نسـبي آن 

بـین  بخشھا در تاریخ بازخرید، تخصــیص دھـد. تفــاوت
شـده یافتھ بھ بخش قطع شناخت(الف) مبلغ دفتري تخصیص

ازاي پرداختــي، شــامل ھرگونــھ دارایــي و (ب) مابــھ
شده، باید در سود تقبلیافتھ یا بدھي نقدي انتقالغیر

 یا زیان دوره شناسایي شود.
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 گیریاندازه

 مالی بدھیھای و مالی داراییھای گیری اولیھاندازه

واحـد تجـاری  ،یھنگام شناخت اولیھ دارایی مالی یا بدھی مال .43
ای کـھ مخـارج معاملـھ اضافھبھ ارزش منصفانھ بھ  باید آن را

بطور مستقیم قابل انتساب بھ تحصیل یا انتشار دارایـی مـالی 
یا بدھی مالی است، در مورد دارایی مالی یا بدھی مالی کھ بھ 

شـود، گیری نمیاندازه دوره طریق سود و زیان ارزش منصفانھ از
 شناسایی کند.

با وجود این، اگر در زمان شناخت اولیھ، ارزش منصفانھ  الف.43
داشـتھ دارایی مالی یا بدھی مالی بـا قیمــت معاملـھ تفـاوت 

 را بکار گیرد. 76باشد، واحد تجاری باید بند رب 

ھرگاه واحد تجاری، برای دارایی کـھ بعـد از شـناخت  .44
شـده  اولیھ، بھ بھای تمـام شـده یــا بھــای مســتھلک

شـود، حسـابداری در تـاریخ تسـویھ را گیری میاندازه
مورد استفاده قـرار دھـد، دارایـی مزبــور در زمـان 
شناخت اولیھ، بـھ ارزش منصـفانھ در تــاریخ معاملـھ 

 56تــا رب 53بندھای رب پیوست الف شود (بھشناسایی می
 مراجعھ شود).

 االجرا نشـدهاین بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ الف.44

 ].نشده است درجو بنابراین، در این ویرایش  است
 مالی داراییھای بعدی گیریاندازه

گیری دارایـی مـالی پـس از شـناخت بھ منظور انـدازه .45
اولیھ، این استاندارد داراییھای مـالی را در چھــار 

 کند:بندی می، طبقھتعریف شد 9بند  کھ درطبقھ زیر، 

ــالی  الف. ــای م ــھ ارزش گیریاندازهداراییھ ــده ب ش
 ؛دوره زیان یاطریق سود  منصفانھ از

 شده تا سررسید؛گذاریھای نگھداریسرمایھ ب.

 ھا؛ ووامھا و دریافتنی پ.

 داراییھای مالی آماده برای فروش. ت.

زیان  یاگیری و شناسایی سود این طبقات، برای اندازه
د شــود. واحــدوره طبق این استاندارد بکار گرفتــھ می

تجاری ممکن است ھنگــام ارائـھ اطالعـات در صــورتھای 
مالی، از عنـاوین دیگــری بـرای ایــن طبقــات یـا از 

بندی دیگری استفاده کند. واحد تجـاری بایـد در طبقھ
اســتاندارد  الزامی طبـقیادداشتھای توضیحی، اطالعات 

 را افشا نماید. 7المللی گزارشگری مالی بین

تجاري بایــد داراییھـای مــالي، از  پس از شناخت اولیھ، واحد .46
بـھ ارزش  را شوندای کھ دارایی محسوب میجملھ ابزارھای مشتقھ

منصفانھ، بدون کسر ھرگونھ مخارج معاملھ کھ ممکن است ھنگـام 
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گیری کند، بھ فروش یا انواع دیگر واگذاری متحمل شود، اندازه
 استثنای داراییھای مالی زیر:

 بھای بھ باید کھ ،9 بند طبق تعریف ھا،دریافتنی و وامھا .الف
 گیـریانــدازه مـؤثر بھره روش از استفاده با شده مستھلک
 شوند؛

 بنــد طبق تعریـف سررسید، تا شدهنگھداری گذاریھایسرمایھ .ب
 بھره روش از استفاده با شده مستھلک بھای بھ باید کھ ،9

 و شوند؛ گیریاندازه مؤثر

 شـدهاعالم قیمـت بدون مالکانھ ابزارھای در گذاریسرمایھ  .پ
ای قابـل بھ گونـھ آنھا منصفانھ ارزش کھ فعال بازار در

 ھب کھ ایمشتقھ ابزارھای و نیست گیریاندازه قابل اتکا،
 ایـن تحویـل طریـق از بایـد و است وابستھ ابزارھا این

 شـده تمـام بھـای بـھ کھ شود، تسویھ مالکانھ ابزارھای
 81رب و 80رب بنـدھای الف پیوست بھ( شوندمی گیریاندازه
 ).شود مراجعھ

 یابـد،می اختصـاص شدهمصون اقالم طبقھ بھ کھ مالی داراییھای
 102 تا 89 بندھای در مندرج سازیمصون حسابداری الزامات طبق

 اســتثنای بــھ مــالی داراییھــای تمــام. شــودمی گیریانــدازه
 طریـق از منصـفانھ ارزش بـھ شدهگیریاندازه مالی داراییھای

 الـف پیوسـت و 70 تـا 58 بنـدھای طبـق ،دوره زیـان یا سود
 .شوندمی بررسی ارزش کاھش از نظر ،93رب تا 84رب بندھای

 مالی بدھیھای بعدی گیریاندازه

پس از شناخت اولیھ، واحد تجاری باید تمام بدھیھای مالی، بھ  .47
با استفاده از روش  شدهاستثنای موارد زیر را بھ بھای مستھلک

 گیری کند:بھره مؤثر اندازه

 طریــق از منصــفانھ ارزش شده بھگیریاندازه مالی بدھیھای الف.
 ابزارھای مشتقھ از جملھ بدھیھا، این. دوره زیان یا سود

مگر اینکھ  دنشو گیریاندازه منصفانھ ارزش بھ باید بدھی،
باشـد و  وابســتھابـزار مالکانـھ  بھ ابزار مشتقھ بدھی،

 کــھ باشــد ایمالکانھ ابزار تحویل طریق از تسویھ مستلزم
شده در بـازار فعـال اعالم ابزار یکسان با آن، قیمت برای

آن  منصفانھ ارزش و وجود ندارد )1 سطح ورودیداده  یعنی(
گیری قابـل انــدازه قابــل اتکـاای گونھبھ طریقی دیگر بھ

 شــده تمــام بــھ بھــای در ایــن صــورت بایــد ، کــھنیســت
 .شود گیریاندازه

 واجـد کـھ مــالی دارایـی انتقال کھ ھنگام مالی بدھیھای ب.
 مشـارکت رویکــرد کـھ ھنگــامی نیست، یا شناخت قطع شرایط

 ایــن گیریاندازه برای. شودکاربرد دارد، ایجاد میمستمر 
 .کاربرد دارد 31 و 29 بندھای مالی، بدھیھای

 شــناخت از پس .9 بند طبق تعریف مالی، تضمین قراردادھای پ.
 بــھ یکـی از را آنھـا بایـد قراردادھا این ناشر اولیھ،
کنــد  گیریزیر، ھر کدام کھ بزرگتـر اســت، انــدازه مبالغ

 (الف) یا (ب) کاربرد داشتھ باشد):47(مگر اینکھ بند 

 حسـابداری المللیبین استاندارد طبق شدهتعیین مبلغ .1
 و ؛37
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 پس )شود مراجعھ 43 بند بھ( شدهشناسایی اولیھ مبلغ .2
ــتھالک ،کســر از ــی، اس ــتھ در مــوارد مقتض  انباش

 .18 المللی حسابداریبین استاندارد طبق شدهشناسایی

 از کمتـر بھــره نرخ با وام کردن فراھم بھ مربوط تعھدات ت.
 را بایـد آن تعھـد این ناشر اولیھ، شناخت از پس. بازار
اســت، ھــر کــدام کــھ بزرگتــر  زیــر، یکــی از مبــالغ بــھ

(الف) کـاربرد داشـتھ 47گیری کند (مگر اینکھ بند اندازه
 باشد):

المللی حسـابداری شده طبق استاندارد بینمبلغ تعیین .1
 ؛ و37

پس  مراجعھ شود) 43(بھ بند  شدهمبلغ اولیھ شناسایی .2
ــتھ  ،از کســر ــتھالک انباش ــی، اس در مــوارد مقتض
 .18اری المللی حسابدشده طبق استاندارد بینشناسایی

، یابنـداختصـاص میشـده اقالم مصون طبقھبدھیھای مالی کھ بھ 
تـا  89ندرج در بنـدھای سازی مشمول الزامات حسابداری مصونم

 .شوندمی 102

 ذف شد][ح.49تا  48
 بندیتجدید طبقھ

 واحد تجاری:  .50

ای را، در زمـان نگھــداری یــا نباید ھـیچ ابـزار مشــتقھ الف.
شـده بــھ ارزش گیریانتشار آن، بھ خـارج از طبقـھ اندازه

 بندی کند؛تجدید طبقھدوره طریق سود یا زیان  منصفانھ از

بزار مالی بھ طبقــھ ااخت اولیھ، در صورتی کھ در زمان شن ب.
ا زیـان طریق سـود یــ شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریاندازه
باشد، نباید این ابزارھـای مـالی را  یافتھاختصاص دوره 

شــده بــھ ارزش منصــفانھ گیریبــھ خــارج از طبقــھ اندازه
 بندی کند؛ وتجدید طبقھدوره زیان  یاطریق سود  از

 یــا فــروش ھـدف بـا را دیگـر مـالی دارایی در صورتی کھ پ.
 نظر ازصـرف( نکنــد نگھــداری نزدیک آینده در آن بازخرید

 در آن بازخرید یا فروش اساسًا با ھدف مالی دارایی ینکھا
 توانـد آنمی ،)باشـد شــده تحمـل یـا تحصیل نزدیک آینده
 مندرج در بندھای الزامات احراز صورت در را مالی دارایی

 شـده بـھ ارزشگیریاندازه طبقــھ از بھ خارج ت،50 یا ب50
 .کند بندیتجدید طبقھدوره  زیان یا سود طریق از منصفانھ

واحد تجاری نباید ھیچ ابزار مالی را پس از شـناخت اولیـھ، 
 یـاطریـق سـود  شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریبھ طبقھ اندازه

 بندی نماید.تجدید طبقھدوره، زیان 

، 50الف.تغییرات زیـر در شـرایط، بـرای مقاصـد بنـد 50
 شود:بندی محسوب نمیتجدید طبقھ

سازی ابزار مصون طبقھ ھای کھ قبالً بابزار مشتقھ الف.
سازی جریانھای نقدی یـا یافتھ و در مصوناختصاص 

سـازی گذاری، ابـزار مصونسازی خالص سـرمایھمصون
 اثربخش بوده است، دیگر واجد آن شرایط نباشد؛
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سـازی ابـزار مصون طبقـھ بـھ کـھ ایمشتقھ ابزار .ب
سازی جریانھای نقدی یا یابد و در مصونمی اختصاص
سـازی گذاری، ابـزار مصونسازی خالص سـرمایھمصون

 اثربخش است.

 شرکت کھ ھنگامی مالی داراییھایبندی تجدید طبقھ پ.
 45 طبــق بنـد را خـود حسـابداری ھایرویھ بیمھ،

 تغییـر 4 مـالی گزارشـگری المللیبین استاندارد
 .دھد

 کــاربرد دارد آن بــرای (پ)50 بنــد کھ مالی دارایی ب.50
 ت50 بنـد در کــھ مـالی انـواع دارایـی استثنایبھ (

بـھ  نـادر، شـرایط در تنھا است ممکن ،)شودتوصیف می
 از منصـفانھ شـده بـھ ارزشگیریاندازه طبقھ از خارج
 .شود بندیتجدید طبقھ ،دوره زیان یا سود طریق

در صورتی کھ واحد تجاری دارایی مالی را طبــق بنــد  پ.50
شــده بــھ ارزش گیریاندازهب، بــھ خــارج از طبقــھ 50

بنـدی تجدید طبقھدوره زیان  یاطریق سود  منصفانھ از
کند، دارایی مالی باید بھ ارزش منصـفانھ در تـاریخ 

بنـدی شـود. ســودھا یـا طبقھ تجدید بندی،تجدید طبقھ
زیانھایی کھ قبالً در سود یا زیان دوره شناسایی شـده 

ارزش  حســب مـورد،بـر است، نباید برگشت داده شـود. 
 بندی، بـھتاریخ تجدید طبقھ منصفانھ دارایی مالی در

عنوان بھای تمام شده جدید یا بھای مسـتھلک شـده در 
 شود.نظر گرفتھ می

 در مورد آن کاربرد دارد (پ)50 بند کھ مالی دارایی ت.50
بـھ ( کــردمی احـراز را ھادریافتنی و وامھا تعریف و

 شدهنگھداری عنوان بھ مالی دارایی بندیطبقھ شرطی کھ
 در ،)الزامی نبود در زمان شناخت اولیھ مبادلھ برای
شده بـھ گیریاندازه طبقھ از بھ خارج است ممکن صورتی
تجدیــد  ،دوره زیـان یــا سـود طریق از منصفانھ ارزش
 نگھداری توانایی و قصد تجاری واحد کھ شود بندیطبقھ

 سررسید تا یا بینیپیش قابل آینده برای مالی دارایی
 .باشد داشتھ را

 بـرای آمـاده عنـوان بـھ شدهبندیطبقھ مالی دارایی ث.50
 کـردمی احراز را ھادریافتنی و وامھا تعریف کھ فروش

اختصـاص  فـروش بـرای آمــاده بھ شرطی کھ بــھ طبقـھ(
 بـرای آمــاده طبقھ از است ممکن صورتی در ،)یافتنمی
 بنـدیطبقھتجدیـد  ھادریافتنی و وامھا طبقھ بھ فروش
 دارایــی نگھــداری توانایی و قصد تجاری واحد کھ شود
 را سررسـید تـا یـا بینــیپیش قابل آینده برای مالی
 .باشد داشتھ
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 بنــد طبــق را مالی دارایی تجاری واحد کھ صورتی در ج.50
 شــده بــھ ارزشگیریاندازه طبقــھ از بــھ خــارج ت،50

 بنـد طبــق یـا ،دوره زیــان یا سود طریق از منصفانھ
تجدیــد  فـروش بـرای آمـاده طبقــھ از خــارج ث، بھ50

 ارزش بــھ را مــالی دارایــی بایــد بنــدی کنــد،طبقھ
 بنـدیطبقھتجدید بندی، طبقھتجدید  تاریخ در منصفانھ
 تجدیــد مــالی دارایــی بــا ارتبــاط در. نمایــد

کــھ  زیانھـایی یــا سودھا ت،50 بند طبق شدهبندیطبقھ
 نبایــد شده اسـت، زیان دوره شناسایی یا سود در قبالً 

 دارایی منصفانھ ارزش حسب مورد، بر .شود داده برگشت
 تمام بھای عنوان بھ بندی،تجدید طبقھ تاریخ در مالی
. شـودمی گرفتھ نظر در شده مستھلک بھای جدید یا شده
 از بھ خارج شدهبندیطبقھ تجدید مالی مورد دارایی در

 یــا سـودھا ث،50 طبـق بنـد فــروش بــرای آماده طبقھ
 و سود اقالم سایر در (ب) قبالً 55زیانھایی کھ طبق بند 

بـھ  54 بنــد طبـق باید زیان جامع شناسایی شده است،
 .حساب منظور شود

بنـدی توانـایی، ادامــھ طبقھ یااگر، در نتیجھ تغییر در قصد  .51
شده تا سررسـید مناسـب نباشـد، عنوان نگھداری گذاری بھسرمایھ

بنــدی و بـھ ارزش ی فروش تجدید طبقھباید بھ عنوان آماده برا
گیری شود، و تفاوت بین مبلـغ دفتـری و منصفانھ تجدید اندازه

 (ب) بھ حساب منظور گردد.55باید طبق بند  ،ارزش منصفانھ آن

 گذاریھایسـرمایھ مبـالغی از بنـدیطبقھتجدید  یا فروشگاه ھر .52
 از یـک ھـیچ ،باشـدکھ کـم اھمیــت نمی سررسید تا شدهنگھداری
ــرطھای ــد ش ــراز را 9 بن ــد، اح ــام نکن ــرمایھ تم  گذاریھایس
 بـرای آماده عنوان بھ باید ،باقیمانده سررسید تا شدهنگھداری

 تفـاوت ،بنـدیتجدیـد طبقھ این در. شودبندی تجدید طبقھ فروش
 بھ) ب(55 بند طبق باید ،آنھا منصفانھ ارزش و دفتری مبلغ بین
 .شود منظور حساب

بــرای دارایـی  قابـل اتکـاییگیری در صورتی کھ معیار اندازه .53
مالی یا بدھی مالی در دسترس قرار گیرد، در حـالی کـھ چنـین 

گیری معیاری قـبالً در دسـترس نبــوده اسـت، و چنانچـھ انـدازه
دارایی یـا بـدھی بـھ ارزش منصـفانھ در صـورت وجــود معیـار 

 47(پ) و 46ی ، الزامی باشد (بـھ بنـدھاقابل اتکاگیری اندازه
مراجعھ شود)، دارایی یا بدھی باید بھ ارزش منصـفانھ تجدیـد 

گیری شود و تفاوت بین مبلغ دفتری و ارزش منصفانھ آن، اندازه
 ، بھ حساب منظور گردد.55طبق بند 

اگر در نتیجھ تغییر در قصد یا توانایی یا در شرایط نادر کھ  .54
ارزش منصــفانھ در  رایگیری قابل اتکایی بدیگر، معیار اندازه

مراجعھ شود) یـا بـھ علـت  47(پ) و 46دسترس نیست (بھ بندھای 
، بـھ حسـاب 9شده در بنـد اشاره “دو سال مالی قبلی”سپری شدن 

گرفتن دارایی مالی یا بدھی مالی بھ بھای تمام شده یا بھـای 
شده بھ جای ارزش منصفانھ مناسـب باشــد، مبلـغ دفتـری مستھلک

نصفانھ دارایی مــالی یـا بــدھی مــالی در آن مبتنی بر ارزش م
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عنوان بھای تمام شده جدید یا بھـای  حسب مورد، بھ بر تاریخ،
شود. سودھا یا زیانھای قبلـی مستھلک شده آن در نظر گرفتھ می

مربوط بھ آن دارایی کـھ در ســایر اقـالم ســود و زیــان جـامع 
اب (ب)، بھ شرح زیر بـھ حسـ55شناسایی شده است، باید طبق بند 

 گرفتھ شود:

در مورد دارایی مالی با سررسید ثابت، سود یا زیان باید  الف.
شــده تــا گذاری نگھداریدر طــول عمــر باقیمانــده ســرمایھ

بھره مؤثر مستھلک شود و بــھ روش سررسید، با استفاده از 
سود یا زیان دوره منظور گردد. ھرگونھ تفاوت بـین بھـای 

ایـد در طــول عمــر ب ،مستھلک شده جدیـد و مبلـغ سررسـید
باقیمانده دارایی مالی، با استفاده از روش بھره مـوثر، 
مشابھ با استھالک صرف و کسر مستھلک شـود. در صـورتی کـھ 
دارایی مالی بعدًا کاھش ارزش داشتھ باشد، ھر گونــھ سـود 
یا زیان کھ در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شـده 

ان دوره، طبــق بنــد زیــ یااست، از حقوق مالکانھ بھ سود 
 شود.بندی می، تجدید طبقھ67

 یا سود ندارند، ثابت سررسید کھ مالی داراییھای مورد در .ب
بـھ  آن واگـذاری یـا مالی دارایی فروش ھنگام باید زیان

 در. شـود شناسـاییدوره  زیــان یـا ســود رطریقی دیگر، د
 باشــد، داشـتھ ارزش کــاھشبعــدًا ، مالی دارایی کھ صورتی
 جـامع زیــان و سود اقالم سایر در کھ زیان یا سود ھرگونھ
 زیـان یــا سـود بـھمالکانــھ  حقوق از است، شده شناسایی

 .شودبندی میتجدید طبقھ ،67 بند دوره، طبق

 زیانھا و سودھا

سود یا زیان ناشی از تغییر در ارزش منصفانھ دارایی مالی یا  .55
تا  89بندھای  سازی نیست (بھبدھی مالی کھ بخشی از رابطھ مصون

 مراجعھ شود)، باید بھ صورت زیر شناسایی شود. 102

 مـالی بـدھی یــا مـالی دارایـی بـھ مربـوط زیان یا سود الف.
 زیـان یـا سـود طریـق از منصـفانھ ارزش بھ شدهبندیطبقھ
 .شود دوره شناسایی زیان یا سود در باید ،دوره

 مراجعھ 70 تا 67 بندھای بھ( ارزش کاھش زیان استثنای بھ ب.
بند  الف پیوست بھ( مبادلھ ارزی یا زیان سود و) شود
 مالی دارایی بھ مربوط زیان یا سود ،)شود مراجعھ 83رب

 مالی، دارایی شناخت قطع زمان تا باید فروش برای آماده
 این در. شود شناسایی جامع زیان یا سود اقالم سایر در

 سایر در شدهشناسایی قبلی انباشتھ زیان یا سود زمان،
عنوان تعدیل تجدید  باید بھ جامع، زیان و سود اقالم
دوره تجدید  و زیان سود مالکانھ بھ حقوق از بندی،طبقھ
 1 حسابداری المللیبین بھ استاندارد( بندی شودطبقھ

مراجعھ  )2007 سال در تجدیدنظرشده( ارائھ صورتھای مالی
 ؤثرم بھره روش بھ شدهمحاسبھ بھره وجود این، با). شود
 دوره شناسایی زیان یا سود در ،)شود مراجعھ 9 بند بھ(
 مراجعھ 18 حسابداری المللیبین استاندارد بھ( شودمی
 برای آماده مالکانھ ابزار بھ مربوط تقسیمیسود ). شود

 در تجاری، واحد برای آن دریافت حق حرازا ھنگام فروش،
 استاندارد بھ( شودمی دوره شناسایی زیان یاسود 

 ).شود مراجعھ 18 حسابداری المللیبین
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 نشـده االجـراالزم ھنـوز کھ دارد اصالحاتی بھ اشاره بند این[ الف.55
 .]است نشده درج ویرایش این در بنابراین، و است

در ارتباط با داراییھای مالی و بدھیھای مالی کــھ بـھ بھـای  .56
مراجعھ  47و  46شوند (بھ بندھای شده بھ حساب منظور می مستھلک

شود)، سود یا زیان، در صورت قطع شناخت یا کاھش ارزش دارایی 
 یـاطریق فراینـد اسـتھالک، در سـود  مالی یا بدھی مالی، و از

شــود. بــا وجــود ایــن، در ارتبــاط بــا زیــان دوره منظــور می
شـده محسـوب داراییھای مالی یا بدھیھای مالی کـھ اقــالم مصون

تـا  98بنـدھای ربپیوسـت الـف و  84تا  78شوند (بھ بندھای می
مراجعھ شود)، شیوه حسابداری سـود یـا زیـان، بایـد از  101رب

 پیروی کند. 102تا  89بندھای 

در صورتی کـھ واحــد تجـاری، داراییھـای مـالی را بـر اســاس  .57
پیوسـت و  38حسابداری در تاریخ تسویھ شناسایی کند (بـھ بنـد 

برای داراییھـایی کـھ مراجعھ شود)،  56تا رب 53بندھای ربالف 
شـده بـھ حسـاب منظـور  بھ بھای تمام شده یـا بھـای مســتھلک

شوند، تغییر در ارزش منصفانھ دارایـی کــھ در دوره زمـانی می
بین تاریخ معاملھ و تاریخ تسویھ دریافت خواھد شد، شناسـایی 

وجــود ایـن، بـرای  شود (غیر از زیانھای کاھش ارزش). بـانمی
شـوند، منصـفانھ بـھ حسـاب منظـور می داراییھایی کھ بھ ارزش

، در 55حسب مـورد، طبـق بنـد  بر تغییر در ارزش منصفانھ باید
زیان دوره یا در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی  یاسود 
 شود.

 مالی نبودن داراییھای وصول قابل و ارزش کاھش

واحد تجاری باید در پایان ھر دوره گزارشگری ارزیابی کند کھ  .58
ا ھرگونھ شواھد عینی مبنی بر کاھش ارزش دارایی مـالی یـا آی

گروه داراییھای مالی وجود دارد یا خیر. در صورت وجود چنـین 
(برای داراییھای مالی کھ بھ  63شواھدی، واحد تجاری باید بند 

(بـرای  66شـوند)، بنـد شده بـھ حسـاب منظـور می بھای مستھلک
شوند) بھ حساب منظور میداراییھای مالی کھ بھ بھای تمام شده 

(برای داراییھای مالی آماده برای فـروش) را بـرای  67یا بند 
 تعیین مبلغ ھرگونھ زیان کاھش ارزش بکار گیرد.

دارایی مالی یــا گـروه داراییھـای مــالی، تنھـا در  .59
یابـد و زیـان کــاھش ارزش تحمــل صورتی کاھش ارزش می

در نتیجــھ شود کھ شواھد عینی مبنی بر کـاھش ارزش می
یک یا چند رویداد کھ پـس از شـناخت اولیـھ دارایـی 

آور)، وجود داشتھ باشد و واقع شده است (رویداد زیان
آور، بــر جریانھـای نقــدی آتـی آن رویداد(ھای) زیان

برآوردی دارایی مالی یا گروه داراییھــای مـالی کــھ 
قابل برآورد است، تأثیر داشـتھ  ای قابل اتکاگونھبھ

یک رویداد مجــزا و منفــرد عامـل کــاھش  ھاینکباشد. 
بلکھ اثر ترکیبی  تشخیص داده شود، محتمل نیست.ارزش 

چندین رویداد ممکن اســت منجــر بـھ کــاھش ارزش شــده 
باشد. زیانھای مورد انتظار ناشی از رویدادھای آتی، 

شــوند. شـواھد نظر از احتمال آنھا، شناســایی نمیصرف
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الی یـا گـروه عینی مبنی بـر کـاھش ارزش دارایـی مـ
ای اســت ھای قابل مشـاھدهداراییھای مالی، شامل داده

آور کھ توجھ دارنده دارایی را بــھ رویــدادھای زیـان
 کند:زیر جلب می

 مشکالت مالی قابل مالحظھ ناشر یا متعھد؛ الف.

ــرارداد،  ب. ــض ق ــدنق ــا  مانن ــول ی ــاھینک در  کوت
 پرداختھای بھره یا اصل؛

، بـھ گیرندهوامبھ  دھندهواماعطای امتیاز توسط  پ.
دالیل اقتصادی یا حقوقی مربوط بـھ مشــکالت مــالی 

آنھـا را عـادی دھنده در شرایط گیرنده کھ واموام
 گرفت؛در نظر نمی

دچـار ورشکســتگی گیرنـده واماحتمال اینکھ  وجود ت.
سـازماندھی مجــدد مـالی  نحـوی دیگـر شود یا بھ
 انجام دھد؛

برای آن دارایــی مـالی از دست رفتن بازار فعال  ث.
 بھ علت مشکالت مالی؛ یا

 در باشد کھ این دھندهنشان مشاھده قابل ھایداده ج.
 از برآوردی ناشـی از گروھـی آتی نقدی جریانھای

ــای ــالی داراییھ ــان از م ــناخت زم ــھ ش  آن اولی
 دارد، گیری وجــودکاھش قابــل انــدازه داراییھا،

 یبـرای تــک تــک داراییھــا ھنوز این کاھش اگرچھ
 :جملھ از تشخیص نباشد، قابل گروه، مالی

ــای  .1 ــعیت پرداختھ ــامطلوب در وض ــرات ن تغیی
در گروه (بـرای مثــال افــزایش در گیرنده وام

افتاده یا افـزایش تعداد پرداختھای بھ تأخیر
طریق کارت اعتباری کھ  گیرندگان ازتعداد وام

اند و حداقل مبلـغ بھ سقف اعتباری خود رسیده
 کنند)؛ یاپرداخت میماھانھ را 

شرایط اقتصادی ملی یــا محلــی کـھ بـا نکـول  .2
داراییھای گروه، ھمبستگی دارد (برای مثــال، 
افزایش در نرخ بیکاری در منطقـھ جغرافیـایی 

گیرندگان، کـاھش در قیمــت امالکـی کــھ در وام
شـود، کـاھش منطقھ مربوط بھ وثیقھ گذاشتھ می

ــھ  ــھ ب ــایی ک ــرای داراییھ ــت ب ــت نف در قیم
ــت وام داده می ــدگان نف ــا تولیدکنن ــود، ی ش

تغییــرات نــامطلوب در شــرایط صــنعت کــھ بــر 
 گذارد).گیرندگان گروه تأثیر میوام

از دست رفتن بازار فعال بھ علت متوقف شــدن معاملــھ  .60
عمومی ابزارھای مالی واحد تجاری، شـواھدی از کـاھش 



 39المللی حسابداری استاندارد بین
 گیریی: شناخت و اندازهابزارھای مال

31 
 

باشد. کاھش رتبھ اعتباری واحد تجــاری، بـھ ارزش نمی
دی خود، شـواھدی از کـاھش ارزش نیسـت، اگرچـھ در خو

صورتی کھ ھمراه با دیگر اطالعات موجود در نظر گرفتھ 
تواند شواھدی از کاھش ارزش باشـد. کــاھش در شود، می

ارزش منصفانھ دارایی مالی بھ کمتـر از بھـای تمـام 
شده آن، لزومًا شواھدی از کـاھش  شده یا بھای مستھلک

مثـال، کــاھش در ارزش منصـفانھ  باشد (برایارزش نمی
گذاری در ابزار بدھی کھ ناشــی از افـزایش در سرمایھ

 نرخ بھره بدون ریسک است).

، شـواھد 59افزون بر انواع رویدادھای مندرج در بند  .61
گذاری در ابزار مالکانـھ، عینی از کاھش ارزش سرمایھ

 واقــع شــدهشامل اطالعات درباره تغییرات قابل مالحظھ 
ر نامطلوب در محیط فناوری، بازار، اقتصادی یا با اث

دھنده کند و نشانحقوقی است کھ ناشر در آن فعالیت می
گذاری در ابـزار آن است کھ بھای تمـام شــده ســرمایھ

مالکانھ ممکن است قابل بازیافت نباشد. کـاھش قابـل 
گذاری در مدت در ارزش منصفانھ سرمایھمالحظھ یا طوالنی
ھ کمتر از بھای تمام شده آن نیز از ابزار مالکانھ ب

 شواھد عینی کاھش ارزش است.

ھای قابـل مشـاھده مـورد نیـاز در برخی موارد، داده .62
برای برآورد مبلغ زیان کاھش ارزش مربوط بھ دارایــی 
مالی، ممکن است ارتباط محدودی با شرایط جاری داشتھ 
باشد یا دیگر ارتباط کاملی با شرایط جـاری نداشـتھ 

شد. برای مثال، این مورد زمانی ممکن اسـت مصـداق با
دارای مشکالت مـالی اسـت و  گیرندهداشتھ باشد کھ وام

گیرنـدگان ھای تاریخی اندکی در ارتبـاط بــا وامداده
مشابھ وجود دارد. در ایـن مــوارد، واحــد تجــاری از 
قضاوت مبتنی بر تجربھ خود برای برآورد مبلغ ھرگونھ 

کند. ھمچنین، واحد تجاری ده میزیان کاھش ارزش استفا
ھای قابل مشاھده در مورد گروھـی از برای تعدیل داده

داراییھای مالی بـرای نشـان دادن شـرایط جـاری، از 
کند (بــھ بنــد قضاوت مبتنی بر تجربھ خود استفاده می

، معقـولمراجعھ شود). اسـتفاده از برآوردھـای  89رب
 یـت اتکـایقابلبخش اساسی تھیھ صورتھای مالی است و 

 دھد.آنھا را کاھش نمی
 شوندشده بھ حساب منظور می مستھلک بھای کھ بھ مالی داراییھای

اگر شواھد عینی مبنـی بــر تحمـل زیــان کــاھش ارزش وامھـا و  .63
شده تا سررسید کھ بـھ گذاریھای نگھداریھا یا سرمایھدریافتنی

اشـد، شوند، وجـود داشـتھ بشده بھ حساب منظور میبھای مستھلک
صورت تفاوت بین مبلغ دفتری دارایی و ارزش فعلی  مبلغ زیان بھ

جریانھای نقدی آتی برآوردی (بھ اســتثنای زیانھــای اعتبـاری 
نرخ بھره مؤثر اولیھ دارایی  براساسشده نشده) تنزیلآتی تحمل
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شده در زمان شناخت اولیـھ) مالی (یعنی نرخ بھره مؤثر محاسبھ
ور مستقیم یـا طدفتری دارایی باید ب غمبلشود. گیری میاندازه

ارزش، کاھش داده شود. مبلـغ  ذخیره کاھشبا استفاده از حساب 
 زیان دوره شناسایی شود. یا زیان باید در سود

کند کھ آیا شواھد عینی واحد تجاری، نخست ارزیابی می .64
ــرای  ــھ ب ــورت جداگان ــھ ص ــاھش ارزش، ب ــر ک ــی ب مبن

بااھمیت ھســتند و بــھ داراییھای مالی کھ بھ تنھایی 
صورت جداگانھ یا گروھی برای داراییھای مالی کھ بـھ 
تنھایی بااھمیت نیستند، وجود دارد یا خیر (بھ بنـد 

مراجعھ شود). در صورتی کھ واحد تجـاری بــھ ایـن  59
نتیجھ برسد کھ شواھد عینی مبنی بر کاھش ارزش بـرای 

 نظر از اھمیت آن، کھ بـھ صـورتیک دارایی مالی، صرف
جداگانھ ارزیابی شده است، وجود نــدارد، دارایـی را 
در گروه داراییھای مالی بــا ویژگـی ریسـک اعتبـاری 

دھد و بھ صورت گروھی، کاھش ارزش آنھا مشابھ قرار می
کند. داراییھایی کھ بھ صورت جداگانــھ را ارزیابی می

شوند و زیـان کــاھش ارزش بابت کاھش ارزش ارزیابی می
شود یا شناســایی آن ھمچنـان ادامــھ آنھا شناسایی می

یابد، در ارزیابی کاھش ارزش بـھ صــورت گروھـی در می
 شوند. نظر گرفتھ نمی

ھای بعدی، مبلـغ زیـان کــاھش ارزش کـاھش اگر در یکی از دوره .65
مربوط بھ وقــوع رویــدادی پـس از  مشخصیابد و این کاھش بطور 

شناســایی کــاھش ارزش باشــد (ماننــد بھبــود رتبــھ اعتبــاری 
شـده قبلــی بایـد بطـور گیرنده)، زیان کاھش ارزش شناساییوام

برگشـت داده  ذخیره کـاھش ارزشطریق تعدیل حساب  مستقیم یا از
شود. برگشت مزبور نباید موجب شود کــھ مبلــغ دفتـری دارایـی 

شده دارایی بدون احتساب کاھش ارزش در  مالی، از بھای مستھلک
تاریخ برگشت کاھش ارزش بیشتر شـود. مبلـغ برگشـت داده شـده 

 باید در سود یا زیان دوره شناسایی شود.

 شوندمنظور می شده بھ حساب تمام بھای کھ بھ مالی داراییھای

اگــر در ارتبــاط بــا وقــوع زیــان کــاھش ارزش بــرای ابــزار  .66
شده در بـازار فعـال نـدارد، شـواھد ای کھ قیمت اعالممالکانھ

عینی موجود باشد و ابزار مالکانھ بھ علت امکانپـذیر نبـودن 
بــھ ارزش ای قابــل اتکــا گونــھبھگیری ارزش منصــفانھ انــدازه

ده باشد، یـا اگـر در ارتبــاط بـا منصفانھ بھ حساب منظور نش
ای اسـت و چنین ابزار مالکانـھ بھ وابستھای کھ دارایی مشتقھ

طریق تحویل این ابزار مالکانھ تسـویھ شــود، شـواھد  باید از
عینی موجود باشد، مبلغ زیان کاھش ارزش بھ صورت تفــاوت بـین 
مبلغ دفتری دارایی مالی و ارزش فعلــی جریانھــای نقـدی آتـی 

شده بر اســاس نـرخ بـازده جــاری بـازار بـرای تنزیلبرآوردی 
پیوست  (پ) و46شود (بھ بند گیری میدارایی مالی مشابھ، اندازه

مراجعھ شـود). ایـن زیانھـای کـاھش  81و رب  80بندھای رب الف
 ارزش نباید برگشت داده شوند.
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 فروش برای آماده مالی داراییھای

یی مـالی آمـاده بـرای ھنگامی کھ کاھش در ارزش منصفانھ دارا .67
فروش، در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسـایی شـده باشـد و 

 59شواھد عینی مبنی بر کاھش ارزش دارایی موجود باشد (بھ بند 
شده در سایر اقالم سـود و مراجعھ شود)، زیان انباشتھ شناسایی

بنــدی، از حقـوق عنوان تعدیل تجدید طبقھ زیان جامع، باید بھ
سود یا زیان دوره منتقل شـود حتــی اگــر دارایـی  مالکانھ بھ

 مالی قطع شناخت نشده باشد.

از حقـوق مالکانـھ بـھ  67مبلغ زیان انباشتھ کھ بر اساس بند  .68
بایـد برابــر بـا  ،شـودبندی میزیان دوره تجدید طبقھ یاسود 

تفاوت بین مخارج تحصیل (پس از کسر ھرگونھ بازپرداخت اصـل و 
نصفانھ جاری، پس از کسر ھرگونھ زیان کـاھش استھالک) و ارزش م

زیـان دوره  یاارزش مربوط بھ آن دارایی مالی کھ قبالً در سود 
 شناسایی شده است، باشد.

زیان دوره در ارتبـاط  یاشده در سود زیان کاھش ارزش شناسایی .69
عنـوان  شـده بـھبندیگذاری در ابزار مالکانـھ طبقھبا سرمایھ

زیـان دوره برگشـت  یــاطریق سود  باید ازآماده برای فروش، ن
 داده شود.

ھای بعــدی، ارزش منصـفانھ ابــزار بـدھی اگر، در یکی از دوره .70
عنوان آماده برای فروش افزایش یابد و بتوان  شده بھبندیطبقھ

این افزایش را بطور مشخص بھ وقوع رویـدادی پـس از شناسـایی 
اط داد، زیان کاھش زیان دوره ارتب یازیان کاھش ارزش در سود 

ارزش باید برگشت داده شود و مبلغ برگشـت در سـود یــا زیـان 
 دوره شناسایی شود.

  سازیمصون

ای بــین ابــزار یافتھســازی تخصــیصدر صــورتی کــھ رابطــھ مصون .71
پیوسـت و  88تا  85شده طبق توصیف بندھای سازی و قلم مصونمصون
د، شیوه حسـابداری وجود داشتھ باش 104تا رب 102بندھای ربالف 

شــده بایـد سازی و قلم مصونمربوط بھ سود یا زیان ابزار مصون
 پیروی کند. 102تا  89از بندھای 

 سازیمصون ابزارھای

 شرایط واجد ابزارھای

این استاندارد، شرایطی را کھ در آن شرایط ممکن است  .72
استثنای برخــی اختیارھـای معاملــھ  ابزار مشتقھ، بھ

 پیوست الف مراجعھ شود)، بھ 94بند ر.ب.صادرشده (بھ 
یافتــھ باشـد، محـدود  اختصاصسازی عنوان ابزار مصون

 88کند مشروط بر اینکـھ شــرطھای منــدرج در بنـد نمی
دارایی مالی غیرمشـتقھ  یک احراز شود. با وجود این،

بدھی مالی غیرمشتقھ، ممکـن اســت تنھـا بــرای یک یا 
ســازی ر مصونعنــوان ابــزا ســازی ریســک ارز، بــھمصون

 شود.اختصاص داده 

سازی، تنھا ابزارھایی کـھ برای مقاصد حسابداری مصون .73
یکی از طرفین آنھا خارج از واحد گزارشگر است (یعنی 
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خارج از گروه یا واحد تجاری منفردی کـھ دربــاره آن 
عنــوان ابزارھـای  تواننـد بـھشـود)، میگزارشگری می

ھ واحـدھای تجـاری اگرچ اختصاص داده شوند.سازی مصون
منفرد در گروه تلفیقی یا بخشــھای یــک واحــد تجـاری 

ســازی بـا دیگــر ممکن اسـت اقـدام بـھ معـامالت مصون
واحدھای تجاری گروه یا دیگـر بخشـھای واحــد تجـاری 

گروھی در تلفیــق حــذف نمایند، تمام این معامالت درون
سازی، واجــد گونھ معامالت مصونشوند. بنابراین، اینمی

سازی در صورتھای مـالی تلفیقــی حسابداری مصون شرایط
گروه نیستند. بـا وجـود ایـن، آنھـا ممکـن اسـت در 
صورتھای مالی جداگانھ یا منفرد واحدھای تجاری درون 

سازی باشند، مشـروط گروه، واجد شرایط حسابداری مصون
بر اینکھ خارج از واحــد تجـاری منفـردی باشــند کـھ 

 شود.درباره آن گزارشگری می
 سازیمصون ابزارھای ختصاصا

معموالً یک معیـار واحـد از ارزش منصـفانھ بــرای کـل  .74
ســازی وجــود دارد، و عــواملی کــھ موجــب ابــزار مصون

 شوند، بھ یکدیگر وابستھتغییرات در ارزش منصفانھ می
سازی بــرای کـل ابـزار . بنابراین، رابطھ مصونھستند
تنھـا  .یابـدتوسط واحد تجـاری اختصـاص میسازی مصون

 :بھ شرح زیر استموارد استثنای مجاز، 

تفکیک ارزش ذاتی و ارزش زمانی قرارداد اختیار  الف.
تنھــا تغییــر در ارزش ذاتــی  اختصــاصمعاملــھ و 

سـازی و عنـوان ابـزار مصون اختیار معاملــھ بـھ
 مستثنی کردن تغییر در ارزش زمانی آن؛ و

 پیمان آتی. اینقطھو قیمت  بھرهتفکیک عنصر  ب.

این موارد استثنا مجاز ھستند زیرا معموالً ارزش ذاتی 
توان اختیار معاملھ و صرف مربوط بھ پیمان آتی را می

گیری کــرد. یــک راھبــرد بــھ صــورت جداگانــھ انــدازه
سازی پویا کھ ارزش ذاتی و ارزش زمانی قــرارداد مصون

توانــد واجـد کنـد، میاختیار معاملھ را ارزیـابی می
 سازی باشد.صونشرایط حسابداری م

درصـد  50ســازی، بـرای مثـال بخشی از کل ابزار مصون .75
عنـوان  سازی، بـھارزش اسمی، ممکن است در رابطھ مصون

یابد. با وجود ایـن، رابطــھ  اختصاصسازی ابزار مصون
تواند تنھا برای بخشـی از دوره زمـانی سازی نمیمصون

است، در نظر گرفتــھ  جاری ،سازیکھ در آن ابزار مصون
 شود.

سـازی سازی واحد ممکن اسـت بـرای مصونیک ابزار مصون .76
یابد مشــروط بــر اینکــھ  اختصاصبیش از یک نوع ریسک 
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شده بھ وضوح قابل تشخیص باشـند؛ (الف) ریسکھای مصون
سازی را بتوان اثبـات کـرد؛ و (پ) (ب) اثربخشی مصون
ی و وضعیتھای سازابزار مصون اختصاصحصول اطمینان از 

 ریسکی مختلف بطور خاص، امکانپذیر باشد.

دو یا چند ابزار مشتقھ، یا بخشی از آنھـا (یـا، در  .77
سازی ریسک واحد پـول، دو یـا چنـد ابـزار مورد مصون

غیرمشتقھ یا بخشی از آنھا، یا ترکیبی از ابزارھـای 
یا بخشی از آنھا)، ممکـن اسـت در  و غیرمشتقھ مشتقھ

عنـوان ابـزار  یکدیگر و بطور مشــترک، بـھترکیب با 
ــازی مصون ــدس ــاص یابن ــھ اختص ــامی ک ــھ ھنگ ، از جمل

ــا  ــتقھ ب ــای مش ــی ابزارھ ــی از برخ ــک(ھای) ناش ریس
ریسک(ھای) ناشــی از ابزارھـای مشـتقھ دیگـر تھـاتر 

شود. با وجود این، در صورتی کـھ اختیــار ترکیبــی می
نرخ بھره یـا ابـزار مشـتقھ دیگـری کــھ ترکیبـی از 

شده یار معاملھ صادرشده و اختیار معاملھ خریداریاخت
است، در عمل منجر بھ خالص اختیار معاملـھ صادرشـده 

واجـد  شــود)،شود (کھ برای آن صرف خــالص دریافـت می
باشـد. نمیسازی عنوان ابزار مصون بھبندی طبقھ شرایط

ھمچنین، دو یا چند ابـزار (یــا بخشــھایی از آنھـا) 
سـازی عنــوان ابـزار مصون بــھتوانــد تنھا زمــانی می

اختیـار معاملــھ  ،کدام از آنھا کھ ھیچ اختصاص یابد
 صادرشده یا خالص اختیار معاملھ صادرشده نباشد.

 شدهصونم اقالم

 طیشرا واجد اقالم

ــم مصون .78 ــک قل ــیی ــده م ــدش ــدھی  توان ــا ب ــی ی دارای
ــی شناساییشناسایی ــد قطع ــده، تعھ ــھ ش ــده، معامل نش

گذاری در محتمل یـا خـالص سـرمایھشده بسیار بینیپیش
تواند (الف) یـک شده میعملیات خارجی باشد. قلم مصون

نشـده، معاملــھ دارایی، بـدھی، تعھـد قطعــی شناسایی
گذاری در شده بسیار محتمل یـا خـالص سـرمایھبینیپیش

عملیات خارجی، بھ صورت واحد باشد یا (ب) یـک گـروه 
ــی، م ــدات قطع ــدھیھا، تعھ ــا، ب ــامالت از داراییھ ع

گذاریھا در شده بسیار محتمل یا خالص سـرمایھبینیپیش
عملیات خارجی، با ویژگیھای ریسک مشابھ باشد یا (پ) 

سازی ریسک نرخ بھره پرتفــوی، بخشـی از تنھا در مصون
پرتفوی داراییھای مالی یا بدھیھای مالی باشد کھ در 

 ریسکی کھ قرار است مصون شود، سھیم ھستند.

شده گذاری نگھداریھا، سرمایھامھا و دریافتنیبرخالف و .79
تواند در ارتباط با ریسک نرخ بھره یا تا سررسید نمی

شـده عنوان قلـم مصون ، بھتسویھ پیش از سررسیدریسک 
شـده گذاری نگھداریسـرمایھ اختصاصزیرا  اختصاص یابد
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ایــن اســت شده، مستلزم عنوان قلم مصون تا سررسید بھ
بــدون توجـھ بـھ تغییـرات در ارزش منصـفانھ یــا  کھ

انتساب بھ تغییـرات در نرخھـای  جریانھای نقدی قابل
گذاری تـا تــاریخ سررسـید قصد نگھداری سرمایھ ،بھره

گذاری . بــا وجــود ایــن، ســرمایھوجــود داشــتھ باشــد
توانــد در ارتبــاط بــا شــده تــا سررســید مینگھداری

مبادلـھ ارز و ریسکھای ناشی از تغییرات در نرخھـای 
 یابد. اختصاصشده عنوان قلم مصون ریسک اعتباری، بھ

ســازی، تنھــا داراییھـا، برای مقاصد حســابداری مصون .80
شــده بسـیار بینیبدھیھا، تعھدات قطعی یا معامالت پیش

محتمل کھ یکی از طرفین آنھا خـارج از واحـد تجــاری 
 اختصـاص یابـد.شده عنوان قلم مصون تواند بھاست، می
سـازی بـرای معــامالت بـین حســابداری مصون ،در نتیجھ

واحدھای تجاری در یک گروه، تنھا در صــورتھای مـالی 
منفرد یا جداگانھ واحدھای مزبور، و نھ در صــورتھای 
مــالی تلفیقــی گــروه، کــاربرد دارد، بــھ اســتثنای 

گذاری، سـرمایھ واحدھای تجـاریصورتھای مالی تلفیقی 
، 10المللی گزارشگری مـالی طبق تعریف استاندارد بین

گذاری و واحـدھای سـرمایھواحد تجاری کھ معامالت بین 
طریـق ســود یـا  تجاری فرعی آن بھ ارزش منصــفانھ از

شـود و از صـورتھای مـالی گیری میانـدازه دوره زیان
عنوان یک اسـتثنا، ریســک  تلفیقی حذف نخواھد شد. بھ

ختنی و گروھی (برای مثال، پرداارز یک قلم پولی درون
دریــافتنی بــین دو واحــد تجــاری فرعــی)، در صــورتی 

شـده عنوان قلـم مصون بھ اختصاصتواند واجد شرایط می
 اثرپـذیریدر صورتھای مالی تلفیقی باشد کھ منجر بھ 

شود کــھ طبـق سودھا یا زیانھای نرخ مبادلھ ارزی  از
 در نـرخ تغییـرآثـار  21المللی حسابداری استاندارد بین

شـود. طبـق تلفیـق بطـور کامـل حـذف نمی ، ھنگـامارز
، در صورتی کھ قلم 21المللی حسابداری استاندارد بین

گروھــی، بـین دو واحـد تجـاری عضــو گــروه پولی درون
شود کھ واحدھای پول عملیاتی متفاوتی دارند، مبادلھ 

ایـن اقـالم پـولی  یسودھا و زیانھای نرخ مبادلھ ارز
شـود. کامل حــذف نمیطور بگروھی، در زمان تلفیق درون

ــھ  ــھ معامل ــوط ب ــک ارز مرب ــن، ریس ــر ای ــزون ب اف
ــل درونبینیپیش ــیار محتم ــده بس ــورتی ش ــی در ص گروھ
شـده عنوان قلـم مصون بھ اختصاصتواند واجد شرایط می

در صورتھای مالی تلفیقی باشد کـھ معاملــھ بــر حسـب 
واحد پولی غیر از واحد پول عملیاتی واحد تجاری کــھ 

تعیین شود و ریسک ارز، بر سـود  ،شودمیوارد معاملھ 
 یا زیان تلفیقی تأثیر گذارد.
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 شدهمصون اقالم عنوان بھ یمال اقالم اختصاص 

شده، دارایی مالی یا بدھی مالی باشـد، اگر قلم مصون .81
ممکن است تنھا در ارتباط با ریسکھای مربوط بھ بخشی 
از جریانھای نقـدی یـا ارزش منصـفانھ آن، یـک قلـم 

شده باشد (از جملــھ یــک یـا چنـد جریـان نقــدی مصون
قراردادی منتخب یا بخشھایی از آن جریانھای نقدی یا 

)، مشروط بر اینکـھ اثربخشــی درصدی از ارزش منصفانھ
گیری باشد. برای مثـال، بخشـی از ریســک قابل اندازه

دار دار یا بدھی بھرهنرخ بھره مربوط بھ دارایی بھره
گیری جداگانـھ قابـل انــدازه بطــورکھ قابل تشخیص و 
شده در نظر گرفتھ عنوان ریسک مصون است، ممکن است بھ

ابزار مـالی  (مانند اینکھ از کل ریسک نرخ بھرهشود 
شده، جزء نرخ بھره بـدون ریسـک بــا نـرخ بھــره مصون

 شود)شده محسوب میمبنا، بھ عنوان ریسک مصون

سازی ریسک نرخ بھره پرتفوی داراییھـای در مصون الف.81
، در صــورتی کــھ از نــوع مــالی یــا بــدھیھای مــالی

(و تنھــا در چنــین  ســازی ارزش منصــفانھ باشــدمصون
شـده ممکـن اسـت بـر حسـب مصونسازیھایی)، بخش مصون

مبلغی از یک واحد پول (برای مثـال مبلغـی از دالر، 
یورو، پوند یا رانـد) و نـھ مبلغـی از داراییھـای 

یابد. بـا وجـود اختصاص ) منفرد(یا بدھیھای  منفرد
اینکھ برای مقاصد مدیریت ریسک، پرتفوی ممکـن اسـت 
ــغ  ــا مبل ــد، ام ــدھیھا باش ــا و ب ــامل داراییھ ش

 از بــدھیھا بخشیاز داراییھا یا  بخشیتھ یافاختصاص
مبلغی خالص، شامل داراییھا و بدھیھا،  اختصاصست. ا

مجاز نیست. واحد تجاری ممکن است بخشی از ریسک نرخ 
یافتھ را مصـون اختصـاصبھره مرتبط با ایـن مبـالغ 

سازی پرتفـوی متشـکل کند. برای مثال، در مورد مصون
، یش از سررسـیدتسـویھ پـاز داراییھای با قابلیـت 

واحد تجاری ممکن است تغییر در ارزش منصفانھ را کھ 
شــده بــر قابل انتساب بھ تغییر در نــرخ بھــره مصون

گذاری مجدد مورد انتظـار، نـھ مبنای تاریخھای قیمت
شده نماید. ھنگامی کھ بخش مصون قراردادی است، مصون

مــورد انتظـار گذاری مجـدد قیمتبر تاریخھای مبتنی 
شــده بــر اثــر تغییــرات در نــرخ بھــره مصون باشــد،

مورد انتظار، باید ھنگام  گذاری مجددقیمت تاریخھای
شـده، لحـاظ تعیین تغییر در ارزش منصفانھ قلم مصون

شود. در نتیجھ، اگر پرتفـویی متشـکل از اقــالم بــا 
، بـا ابــزار مشـتقھ تسویھ پـیش از سررســیدقابلیت 
مصون شـده باشــد، در تسویھ پیش از سررسید غیرقابل 
رود در آن تاریخھــایی کــھ انتظـار مـیدر صورتی کھ 

پــیش از سررسـید شــده، تاریخھا اقـالم پرتفــوی مصون
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شـود، یـا تاریخھـای واقعــی  تجدیدنظرشوند،  تسویھ
متفـاوت از تاریخھــای مـورد تسویھ پیش از سررسـید 

 .اثربخش خواھد بودسازی غیرمصون ،انتظار باشد
 شدهمصون اقالم عنوان بھ یرمالیغ اقالم اختصاص 

شده، دارایی غیرمالی یا بـدھی غیرمـالی صورتی کھ قلم مصون در .82
شده (الف) برای ریســک ارز یـا عنوان قلم مصون باشد، باید بھ

یابد، زیرا تفکیک و  اختصاص(ب) بطور کامل برای تمام ریسکھا 
ت در گیری بخش مناسبی از جریانھــای نقــدی یـا تغییـرااندازه
منصفانھ قابل انتسـاب بـھ ریســکھایی خـاص بــھ غیـر از  ارزش

 ریسکھای ارز، دشوار است.

 شده اقالم مصون عنوان از اقالم بھ گروھی اختصاص

داراییھای مشابھ یا بدھیھای مشابھ تنھـا در صـورتی  .83
عنوان یک گروه مصون شوند کھ  باید با ھم تجمیع و بھ

گروه، در  در بدھیھا ھر یک از داراییھا یا ھر یک از
، اختصاص یافتھ استشده مصون ریسکعنوان  ریسکی کھ بھ

سھیم باشند. افزون بر این، بایـد انتظـار بــر ایـن 
باشد کھ تغییر در ارزش منصـفانھ قابـل انتســاب بـھ 

شده برای ھر قلم جداگانھ در گروه، تقریبًا ریسک مصون
ب متناسب با کل تغییر در ارزش منصفانھ قابــل انتسـا

 شده گروه اقالم باشد.بھ ریسک مصون

 سـازی را ازاز آنجا کھ واحـد تجــاری اثربخشـی مصون .84
طریق مقایسھ تغییر در ارزش منصـفانھ یـا جریانھـای 

ســازی (یــا گروھــی از ابزارھــای نقــدی ابــزار مصون
شده (یا گروھی از اقــالم سازی مشابھ) و قلم مصونمصون
، مقایســھ ابــزار کنــدشــده مشــابھ) ارزیــابی میمصون
سازی با خالص وضعیت کلی (برای مثال، خالص تمام مصون

داراییھای با نرخ ثابت و بدھیھای بــا نـرخ ثابـت و 
شــده خــاص، سررسیدھای مشابھ) و نھ با یــک قلـم مصون

 باشد.سازی نمیواجد شرایط حسابداری مصون
 یسازمصون یحسابدار

ات در ارزش سازی، آثـار تھــاتر تغییــرحسابداری مصون .85
شده بر ســود یــا سازی و قلم مصونمنصفانھ ابزار مصون

 کند.را شناسایی میدوره زیان 

 سازی سھ نوع است:مصون روابط .86

تغییـرات  پذیری ازآسیبسازی : مصونسازی ارزش منصـفانھمصون الف.
شده یا تعھـدات در ارزش منصفانھ دارایی یا بدھی شناسایی

 بدھییک دارایی،  یکبخش مشخصی از  نشده، یاقطعی شناسایی
یا تعھدات قطعی، کھ قابل انتساب بھ یک ریسک خاص اسـت و 

 تواند بر سود یا زیان دوره، اثرگذار باشد.می

 پذیری از نوسـانآسـیبسازی : مصونسازی جریانھای نقـدیمصون .ب
) قابل انتساب بھ ریسک خــاص مــرتبط 1جریانھای نقدی کھ (

شده (ماننـد تمـام یـا برخـی با دارایی یا بدھی شناسایی
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پرداختھای آتی بھره مربوط بھ بدھی با نـرخ متغیـر) یــا 
بتوانـد بـر  )2شده بسیار محتمل باشـد و (بینیمعاملھ پیش

 .تأثیر بگذاردسود یا زیان دوره 

طبـق تعریـف  گذاری در عملیـات خـارجیسرمایھسازی خالص مصون .پ
 .21المللی حسابداری مندرج در استاندارد بین

عنـوان  سازی ریسک ارز تعھدات قطعی ممکن است بھمصون .87
سازی جریانھای نقــدی سازی ارزش منصفانھ یا مصونمصون

 در نظر گرفتھ شود.

اجـد سازی، تنھا در صـورت احـراز شــرطھای زیـر، ورابطھ مصون .88
 است. 102تا  89سازی طبق بندھای شرایط حسابداری مصون

رابطــھ  اختصــاص و مستندسـازی رسـمی سـازی،در شروع مصون الف.
سازی و ھدف مدیریت ریسک واحد تجاری و راھبرد انجام مصون
. این مستندسـازی بایـد شــامل وجود داشتھ باشدسازی مصون

شــده، ماھیــت سازی، قلم یا معاملھ مصونتشخیص ابزار مصون
شود و نحــوه ارزیـابی واحــد تجــاری از می ریسکی کھ مصون

 پذیری ازآســیبســازی بــرای تھــاتر اثربخشــی ابــزار مصون
شده تغییرات در ارزش منصفانھ یا جریانھای نقدی قلم مصون

 شده است، باشد.کھ قابل انتساب بھ ریسک مصون

دھای رب از اثربخشی باالیی (بـھ بنـسازی انتظار رود مصون ب.
در تھـاتر تغییــرات در ارزش  مراجعھ شود) 113تا رب  105

شده منصفانھ یا جریانھای نقدی قابل انتساب بھ ریسک مصون
ای کھ بـا راھبـرد مـدیریت ریســک گونھبھ، برخوردار باشد

مشـخص، ســازگار  سازیاولیھ برای آن رابطھ مصون شدهمستند
 باشد.

ــا مصون پ. ــاط ب ــازی جریاندر ارتب ــھ س ــدی، معامل ــای نق ھ
 سازی است باید بسیار محتمــلای کھ موضوع مصونشدهبینیپیش
در جریانھای نقدی  پذیری از نوسانآسیبدھنده و نشان باشد

تـأثیر تواند در نھایت، بر سود یا زیان دوره باشد کھ می
 .بگذارد

ــی مصون ت. ــوان بھاثربخش ــازی را بت ــھس ــاای گون ــل اتک  قاب
یعنی ارزش منصفانھ یا جریانھـای نقـدی  گیری کرد،اندازه

شـده باشـد، و شده کھ قابل انتساب بھ ریسک مصونقلم مصون
قابـل اتکـا، ای گونـھبھ ،سـازیارزش منصفانھ ابزار مصون

 د.باشگیری اندازه قابل

سازی بھ صورت مداوم ارزیابی شود و در عمل، در تمام مصون ث.
اختصاص یافتــھ سازی ھای گزارشگری مالی کھ برای مصوندوره

 .است، اثربخشی باالی آن مشخص شود

 منصفانھ ارزش یسازمصون

 88 بنـدمندرج در  یشرطھا منصفانھ، ارزش یسازمصون کھ یصورت در .89
 :شود منظور حساب بھ ریبھ شرح ز دیبا ،کند احراز دوره یطرا 

 یسـازمصون ابزار یریگاندازه دیتجد از یناش انیز ای سود .الف
 جـزء ایـمشـتقھ)  یسـازابزار مصون ی(برا منصفانھ ارزش بھ
 یالمللــنیب استاندارد طبق آن ابزار کھ یدفتر مبلغ یارز

 )رمشـــتقھیغ یســـازابـــزار مصون ی(بـــرا 21 یحســـابدار
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 ییشناسـا دورهدر سود یا زیـان  دیبا ،شودگیری میاندازه
 و شود؛

 ســکیر بھ ابسانت قابل شدهمصون قلم ازی ناش انیز ای سود .ب
و  کنـدتعدیل شده را قلم مصون یدفترمبلغ  دیبا ،شدهمصون

مــورد زمـانی  نیــشـود. ا ییشناسـادوره در سود یا زیان 
بــھ ســازی در نبود مصون ،شدهمصون قلم کھکاربرد دارد کھ 

 انیـز ایــ سـود ییشناسا. دوشی ریگاندازه شده تمام بھاي
در  ،دوره در سود یا زیــان شدهمصون سکیر بھانتساب  قابل
 یمـال یــیدارا کیـشــده قلــم مصون کاربرد دارد کھ صورتی

 فروش باشد. یآماده برا

سازی ریسک نرخ بھره بخشـی از پرتفـوی مصون در الف.89
کـھ از نـوع داراییھای مـالی یـا بـدھیھای مـالی 

(و تنھا در ایـن نـوع سازی ارزش منصفانھ است مصون
 بھتواند (ب) می89سازی)، الزام مندرج در بند مصون

 زیر احراز شود: روشھاییکی از 

از طریق ارائھ سود یا زیان قابل انتساب   الف.
حشده در یک قلم اصلی جداگانھ بھ قلم مصون د وا

گــذاری ھــای زمــانی قیمتدر داراییھــا، در دوره
شده یک دارایی ونھا، قلم مصمجدد کھ در آن دوره

 است.

بھ   ب. از طریق ارائھ سود یا زیان قابـل انتسـاب 
در شده در یک قلم اصلی جداگانھ واحـد قلم مصون

گـذاری مجـدد ھای زمانی قیمتبدھیھا، برای دوره
 شده یک بدھی است.ھا، قلم مصونکھ در آن دوره

شـده در قسـمتھای (الـف) و جداگانھ اشارهاقالم اصلی 
باید پس از داراییھای مـالی یــا بــدھیھای  (ب) باال،

مالی ارائھ شود. مبالغ مندرج در این سرفصلھا بایـد 
ھنگام قطع شناخت داراییھا یــا بـدھیھای مربــوط، از 

 وضعیت مالی حذف شود. صورت

در صورتی کھ تنھا ریسکھای مشخص قابل انتساب بھ قلم  .90
ر شـده دشده، مصون شده باشـد، تغییـرات شناساییمصون
شـده کـھ غیرمـرتبط بـا ریسـک منصفانھ قلم مصون ارزش
 شود.شناسایی می 55شده است، طبق بند مصون

 الزامــی طبــقسـازی باید حسابداری مصوندر صورتی واحد تجاری  .91
 را با تسری بھ آینده متوقف کند، کھ: 89بند 

 خاتمھ یابد برسد،فروش  بھ یا شود یمنقض سازیمصونابزار  الف.
یـک ابـزار  ای ایـن منظــور، جــایگزینی. برشود لاعما یا

 یـا تمدیـد آن، درسـازی دیگـر سازی با ابـزار مصونمصون
 راھبـرداز ی بخشــ تمدیـدی یــا جـایگزینی چنینکھ صورتی 

یـا خاتمــھ باشد، انقضــا  تجاری واحد شدهمستند یسازمصون
 در صورت وقوع مـوارد زیـر، افزون بر این،. شودتلقی نمی

 یابد:شود یا خاتمھ نمیسازی منقضی نمیابزار مصون
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 یا قـوانین تصـویب یا مقررات یا قوانین نتیجھ در .1
کـھ یـک  کنند توافق سازیمصون ابزار طرفین مقررات،

کننـده پایاپایکننده، جـایگزین یا چند طرف پایاپای
آنھا شود تا بـرای ھـر یـک از طـرفین ابـزار  اصلی
 ایـن بـرای. یـد محسـوب شـودسازی، یک طـرف جدمصون

 برخـی( نھـاد مرکـزی یک ،کنندهطرف پایاپای منظور،
 نھـاد" یـا" کننـدهپایاپای سـازمان" آن بـھ مواقع

 تجـاری واحـد چنـد یا یک یا) گویند" کنندهپایاپای
 سـازمان یـک کننـدهپایاپای عضو مثال، برای کھ است

یـک  کننـدهپایاپای عضـو مشـتری یـا ،کنندهپایاپای
در معاملـھ  ھایعنوان طرف بھ ،کنندهپایاپای سازمان

نھـاد مرکـزی تسویھ توسط حال فعالیت ھستند تا عمل 
 ابـزار طرفین کھ ھنگامی وجود این، با .انجام گیرد

 بـا را خـود کننده اصـلیپایاپای طرفھای سازی،مصون
 در تنھـا بند این کنند،می جایگزین طرفھای متفاوتی

عمـل  طرفھـا، آن از ھرکـدام کھ کاربرد دارد صورتی
 تسویھ را توسط نھاد مرکزی یکسان انجام دھند.

سازی، در صـورت وجـود، سایر تغییرات در ابزار مصون .2
محدود بھ تغییراتی باشد کـھ بـرای جـایگزینی طـرف 

، ضروری است. این تغییرات محـدود بـھ کنندهپایاپای
سط  اصل در سازیابزار مصون اگرتغییراتی است کھ  تو

شد، سازگار بـود. ایـن کننده، تسویھ میطرف پایاپای
تغییرات شامل تغییرات در الزامات وثیقھ، حق تھاتر 

ــده دریافتنی ــا و پرداختنیمان ــھھ ــا و ھزین ھای ھ
 باشد.می شدهتعیین

 را 88 بنــد طبق سازیمصون حسابداری معیارھای سازی، مصون ب.
 یا نکند؛ دیگر احراز

 .کند متوقف را دادناختصاص  تجاری، واحد پ.

 مـالی ابـزار دفتری مبلغ در) ب(89 بند از ناشی تعدیل ھرگونھ .92
 در یــا،( شـودمی استفاده آن برای مؤثر بھره روش کھ شدهمصون
 قلـم اصــلی یـک در پرتفـوی، بھــره نــرخ ریسک سازیمصون مورد

 داده توضـیح الـف89 بنـد در کـھ مالی وضعیت صورت در جداگانھ
 اسـتھالک. شــود مســتھلک دوره، ســود یــا زیـان در بایـد ،)شد
 اسـتھالک شـروع اما شود، شروع تعدیل یک وجود محض بھ تواندمی

 تغییـرات بابــت شــدهمصون قلـم تعدیل توقف زمان پس از نباید
. شـود باشـدمی مصـون کھ ریسکی بھ منصفانھ ارزش انتساب قابل

 شـروع تـاریخ در کـھ اسـت مــؤثری بھره نرخ بر مبتنی تعدیل،
 مــورد در وجــود ایــن، بــا. شــودمی محاســبھ مجــدداً  اســتھالک،

 بـدھیھای یا مالی داراییھای پرتفوی بھره نرخ ریسک سازیمصون
 ایـن در تنھا و( سازی ارزش منصفانھ استکھ از نوع مصون مالی
 بھـره نـرخ از اسـتفاده بامستھلک کردن  اگر ،)سازیمصون نوع
 اسـتفاده با باید تعدیل نباشد، عملی ،شدهمحاسبھ مجدداً  مؤثر
 تــا کامــل بطــور بایـد تعدیل. شود مستھلک مستقیم خط روش از

 بھـره نــرخ ریسـک سـازیمصون مورد در یا مالی، ابزار سررسید
 مستھلک مربوط، مجدد گذاریقیمت زمانی دوره انقضای تا پرتفوی

 .شود
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عنــوان قلــم  بــھ ،نشــدهتعھــد قطعــی شناسایی ھرگــاه .93
یابد، تغییر انباشتھ بعـدی در ارزش  اختصاصشده مصون

شده منصفانھ تعھد قطعی کھ قابل انتساب بھ ریسک مصون
عنوان دارایی یـا بـدھی، و سـود یـا زیـان  است، بھ

شـود مربوط بھ آن در سود یا زیـان دوره شناسـایی می
(ب) مراجعــھ شــود). تغییــرات در ارزش 89(بــھ بنــد 

 ،سازی نیز در سود یا زیــان دورهر مصونمنصفانھ ابزا
 شود.شناسایی می

ھنگامی کھ واحد تجاری بھ منظور تحصیل یک دارایی یا  .94
سازی ارزش منصفانھ، یک قلم تقبل یک بدھی کھ در مصون

کند، مبلـغ شود، تعھد قطعی منعقد میشده تلقی میمصون
 احـرازدفتری اولیھ آن دارایی یا بدھی کھ ناشـی از 

 تــاشـود ھد قطعی توسط واحد تجاری اسـت تعــدیل میتع
تغییر انباشتھ در ارزش منصـفانھ تعھـد قطعـی قابــل 

شده را کھ در صورت وضعیت مـالی انتساب بھ ریسک مصون
 شناسایی شده است، شامل شود.

 نقدی جریانھای سازیمصون

را طـی  88سازی جریانھای نقدی، شرطھای مندرج در بند اگر مصون .95
 ، باید بھ شرح زیر بھ حساب منظور شود: کنداحراز  دوره
عنــوان  سـازی کـھ بــھبخشی از سود یا زیـان ابـزار مصون الف.

مراجعـھ  88سازی اثربخش تعیین شـده اسـت (بـھ بنــد مصون
شود)، باید در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شود؛ 

 و

در  ســازی، بایــدبخش غیراثربخش سود یا زیان ابـزار مصون ب.
 سود یا زیان دوره شناسایی شود.

سازی جریانھای نقدی بھ شرح زیر بـھ خاص، مصون بطور  .96
 شود:حساب گرفتھ می

ای از حقوق مالکانھ کھ مــرتبط بــا بخش جداگانھ الف.
شده است، بر اساس حداقل مبالغ زیر (بھ قلم مصون

 شود: صورت قدر مطلق) تعدیل می

مربــوط بــھ ابــزار شـده سود یـا زیـان تجمیع .1
 سازی؛ وسازی از زمان شروع مصونمصون

تغییر انباشتھ در ارزش منصفانھ (ارزش فعلی)  .2
مورد انتظــار مربـوط بـھ  آتی جریانھای نقدی

 سازی؛شده، از زمان شروع مصونقلم مصون

 ابـزار بھ مربوط باقیمانده زیان یا سود ھرگونھ ب.
 اختصــاص ربخشی از آن کھ بدین منظو یا سازیمصون

ســود  در ،)نیست اثربخش سازیکھ مصون( یافتھ است
 و شود؛می دوره شناسایی یا زیان
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 تجـاری واحد شدهمستند ریسک مدیریت راھبرد اگر  پ.
 از خاص جزء یک خاص، سازیرابطھ مصون یک خصوص در
 ابــزار بھ مربوط نقدی جریانھای یا زیان یا سود
سازی حــذف مصونرا در ارزیابی اثربخشی  سازیمصون
 ،)شود مراجعھ (الف)88 و 75 ،74 بندھای بھ( کند

 55 بنــد طبــق زیــان، یــا ســود ازشــده حذف جــزء
 .شودمی شناسایی

شــده، متعاقبـًا منجــر بــھ بینیسازی یــک معاملـھ پیشاگر مصون .97
شناسایی دارایی مالی یا بدھی مالی شود، سودھا یـا زیانھـای 

سایر اقالم سـود و زیـان جـامع  در 95مرتبط با آن کھ طبق بند 
ھـایی کــھ طــی است، باید در ھمان دوره یـا دوره شناسایی شده

شده بـر سـود یـا زیـان شده مصونبینیآنھا جریانھای نقدی پیش
ھـایی کـھ درآمـد بھــره یـا گذارد (مانند دورهدوره تأثیر می

بنـدی عنوان تعدیل تجدید طبقھ شود)، بھھزینھ بھره شناسایی می
حقوق مالکانھ بـھ ســود یــا زیـان دوره منتقــل شــود (بــھ از 

) 2007(تجدیدنظرشده در سـال  ۱ المللی حسابداریاستاندارد بین
مراجعھ شود). با وجود این، اگر واحد تجـاری انتظـار داشـتھ 

شده در سایر اقالم سود باشد کھ تمام یا بخشی از زیان شناسایی
یافـت نشــود، بایـد زیان جامع، در یک یا چند دوره آتی باز و

عنوان تعـدیل  مبلغی را کھ انتظار بازیافت آن وجود ندارد، بھ
 بندی، بھ سود یا زیان دوره انتقال دھد.تجدید طبقھ

 شناسـایی بھ منجر متعاقباً  شده،بینیپیش معاملھ سازیمصون اگر .98
 معاملــھ یـک یــا شــود، غیرمـالی بـدھی یـا غیرمــالی دارایی

 غیرمـالی، بدھی یا غیرمالی دارایی با طارتبا در شدهبینیپیش
 ارزش سازیمصون حسابداری آن برای کھ شود قطعی تعھد بھ تبدیل

 بایـد تجـاری واحــد صورت این در شود،می گرفتھ بکار منصفانھ
 :بپذیرد را زیر) ب( یا) الف( موارد

 سود اقالم سایر در ۹۵ بند طبق کھ مربوط زیانھای و سودھا .الف
 یـا دوره ھمـان در را اســت شـده شناسـایی جــامع زیان و

 شــدهتحمل بدھی یا شدهتحصیل ھایی کھ طی آنھا داراییدوره
 کھ ھاییدوره مانند( گذاردمی تأثیر دوره سود یا زیان بر

 ،)اســت شـده شناسـایی فــروش مخــارج یا استھالک ھایھزینھ
 دوره سـود یـا زیـان بھ بندی،طبقھ تجدید تعدیل عنوان بھ

ــل ــتاندارد بین منتق ــھ اس ــد (ب ــابداری کن ــی حس  ۱الملل
 وجود ایــن، با. ) مراجعھ شود)2007(تجدیدنظرشده در سال 

 زیـان از قسمتی یا تمام بازیافت انتظار تجاری واحد اگر
 یــا یک در را جامع زیان و سود اقالم سایر در شدهشناسایی

 انتظــار کـھ را مبلغـی باید باشد، نداشتھ آتی دوره چند
 بنـدیطبقھ تجدید تعدیل عنوان بھ ندارد، وجود آن بازیافت

 .دھد انتقال دوره سود یا زیان بھ مالکانھ حقوق از

 اقـالم سایر در ۹۵ بند طبق کھ را مربوط زیانھای و سودھا .ب
 را آنھــا و کنـد حذف است، شده شناسایی جامع زیان و سود
 منظـور بـدھی یــا دارایــی دفتری مبلغ یا اولیھ بھای در

 .نماید
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 98واحد تجاری باید یکی از موارد (الف) یا (ب) مندرج در بند  .99
ثبـات  بــاعنوان رویھ حسابداری خـود بپــذیرد و آن را  را بھ
 اعمال کند. ،98ھای مشمول بند سازیبرای تمام مصون رویھ

سازی جریانھای نقدی، بھ غیر از مواردی کـھ مشـمول برای مصون .100
شود، مبالغی کھ در سایر اقالم سـود و زیـان می 98و  97ھای بند

ھایی کھ طی جامع شناسایی شده است باید در ھمان دوره یا دوره
شده بـر سـود یـا زیـان شده مصونبینیآنھا جریانھای نقدی پیش

شده بینیثال، ھنگامی کھ فروش پیشگذارد (برای ممیتأثیر دوره 
بنــدی، از حقــوق عنوان تعـدیل تجدیـد طبقھ شود)، بھانجام می

مالکانھ بھ سود یا زیـان دوره منتقــل شـود (بـھ اسـتاندارد 
) مراجعـھ 2007(تجدیدنظرشـده در سـال  ۱المللی حسـابداری بین

 شود).
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 سازیصونم حسابداری باید تجاری واحد زیر، شرایط از یک ھر در .101
 :کند با تسری بھ آینده متوقف را 100 تا 95 بندھای در مندرج

شود یا بھ فروش برســد یـا خاتمــھ  منقضی سازیمصون ابزار الف.
 زیــان یـا سـود مــوارد، ایـن در. اعمـال شـود یابد یـا

زمان اثربخشــی  از کھ سازیمصون ابزار بھ شده مربوطتجمیع
 شــده شناسـایی جامع و زیان سود اقالم سایر در سازی،مصون
 زمـان وقـوع تا باید) شود مراجعھ) الف(95 بند بھ(  است

 حقـوق در جداگانــھ قلــم یک صورت بھ شده،بینیپیش معاملھ
 بنــد در صورت وقوع معاملھ مزبــور،. بماند باقی مالکانھ

 ،بند فرعـی این مقاصد برای. کاربرد دارد 100 یا 98 ،97
 مصـون ابــزار یـک با سازیمصون ابزار تغییر یا جایگزینی

 از بخشیتغییر  یا در صورتی کھ این جایگزینی دیگر، سازی
 انقضــا باشـد، تجاری واحد سازی مستندشده آنمصون راھبرد

بنــد  ایـن مقاصـد برای ھمچنین،. شودنمی محسوب خاتمھ یا
خاتمـھ ابـزار  یـا در صـورتی انقضــا زیــر مـوارد ،فرعی
  :شود کھسازی محسوب نمیمصون

 یا ینقـوان یبتصـو یامقررات  یا ینقوان یجھدر نت .1
 یـکتوافق کنند کـھ  یسازابزار مصون ینمقررات، طرف

 کننـدهیاپایپا یگزینجـا کننده،یاپایچند طرف پا یا
ابـزار  یناز طـرف یـکھـر  یآنھا شود تا بـرا یاصل

 یـنا یمحسـوب شـود. بـرا یـدطـرف جد یک ی،سازمصون
 ی(برخـ یک نھـاد مرکـزی کننده،یاپایمنظور، طرف پا

"نھـاد  یـا" کننــدهیاپایمواقع بـھ آن "ســازمان پا
 یچنـد واحـد تجـار یا یک یا) یند" گوکنندهیاپایپا

سـازمان  یـک کننـدهیاپایمثال، عضو پا یاست کھ برا
 یـک کننـدهیاپایعضـو پا یمشـتر یـا کننده،یاپایپا

معاملـھ در  یبھ عنوان طرفھا کننده،یاپایسازمان پا
 یتوسط نھـاد مرکـز یھھستند تا عمل تسو یتالحال فع

ابـزار  ینکھ طرف یھنگام ین،. با وجود ایردانجام گ
خـود را بـا  یاصـل کنندهیاپایپا یطرفھا ی،سازمصون

بند تنھـا در  ینا کنند،یم یگزینجا یمتفاوت یطرفھا
کاربرد دارد کھ ھرکـدام از آن طرفھـا، عمـل  یصورت
 انجام دھند. یکسان یرا توسط نھاد مرکز یھتسو

در صـورت وجـود،  ی،سازدر ابزار مصون ییراتتغ یرسا .2
طـرف  یگزینیجـا یباشد کـھ بـرا ییراتیمحدود بھ تغ

محـدود بـھ  ییراتتغ یناست. ا یضرور کننده،یاپایپا
سط  یسازاست کھ اگر ابزار مصون ییراتیتغ در اصل تو

 یـنسازگار بـود. ا شد،یم یھتسو کننده،یاپایطرف پا
حق تھاتر  یقھ،ت در الزامات وثییراشامل تغ ییراتغت

ــده در ــایافتنیمان ــایو پرداختن ھ ــھو ھز ھ  ھایین
 .باشدیشده میینتع

 88 بند سازی مندرج درمصون حسابداری معیارھای سازی،مصون ب.
 زیــان یــا ســود صــورت، ایــن در. نکنــد احــراز دیگــر را

اثربخشــی دوره  از کھ سازیمصون ابزار بھ مربوط شدهتجمیع
 شــده شناسـایی جامع سود و زیان اقالم سایر در سازی،مصون
وقـوع  زمـان تا باید ،)شود مراجعھ) الف(95 بند بھ( است

 مالکانــھ حقـوق در جداگانھ بھ صورت شده،بینیپیش معاملھ
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 9۸ ،۹۷ بنــدھای ھنگام وقوع معاملھ مزبــور،. بماند باقی
 .کاربرد دارد 100 یا

کـھ در  شده باشد منتفی ،شدهبینیپیش معاملھ انتظار وقوع پ.
 ابزار بھ مربوط شدهتجمیع زیان یا سود این صورت، ھرگونھ

 اقـالم ســایر در سازی،مصون یدوره اثربخش از کھ سازیمصون
) الـف(95 بنــد بـھ( اسـت شـده شناسایی جامع و زیان سود

 از بنـدی،تجدیـد طبقھ تعدیل عنوان بھ باید) شود مراجعھ
 است ممکن. دوره منتقل شود سود یا زیان مالکانھ بھ حقوق
دیگـر بسـیار محتمــل  ای کھشدهبینیپیش معاملھ وقوع ھنوز
 .مورد انتظار باشد) شود مراجعھ) پ(88 بند بھ( نیست 

 بـرای. کند متوقف را سازیمصون اختصاص دادن ،تجاری واحد ت.
 شــدهتجمیع زیـان یـا ســود شده،بینیپیش معاملھ سازیمصون
شـدن  یدوره اثربخشــ از کـھ سـازیمصون ابـزار بـھ مربوط
 شــده شناسـایی جامعو زیان  سود اقالم سایر در سازی،مصون
وقــوع  زمـان تـا باید) شود مراجعھ) الف(95 بند بھ( است

 وقـوع انتظـار شدن تا زمان منتفی یا شدهبینیمعاملھ پیش
. بمانـد مالکانـھ بــاقی حقـوق در جداگانـھ صورت بھ آن،

کاربرد  100 یا 9۸ ،۹۷ بندھای ھنگام وقوع معاملھ مزبور،
 سـود نرود معاملھ واقع شـود، انتظار چنانچھ دیگر. دارد
 و زیــان جـامع سود اقالم سایر در کھ ایشدهتجمیع زیان یا

 بندی،تجدید طبقھ تعدیل عنوان بھ باید است، شده شناسایی
 .شوددوره منتقل  سود یا زیان بھ مالکانھ حقوق از

  گذاریسرمایھ خالص سازیمصون

سازی گذاری در عملیات خارجی، شامل مصونخالص سرمایھ سازیمصون .102
در نظـر  گذاریعنوان بخشی از خالص سـرمایھ یک قلم پولی کھ بھ

مراجعـھ  21المللـی حسـابداری شود (بھ استاندارد بینگرفتھ می
نقدی بھ حساب گرفتھ سازی جریانھای شود)، باید مشابھ با مصون

 شود:

سـازی کـھ بخشی از سود یا زیـان مربــوط بـھ ابـزار مصون الف.
 ۸۸سازی اثربخش تعیین شده اسـت (بــھ بنـد عنوان مصون بھ

مراجعھ شـود) بایــد در سـایر اقـالم سـود و زیــان جـامع 
 شناسایی شود؛ و

 .گردد دوره شناسایی زیان یا سود در باید بخش غیراثربخش ب.

بخش  کھ در ارتباط باسازی ابزار مصونمربوط بھ ن سود یا زیا
سازی در سایر اقالم سود و زیـان جـامع شناسـایی اثربخش مصون

خارجی می شود، باید ھنگام واگذاری تمام یا بخشی از عملیات 
 ، بھ۲۱المللی حسابداری استاندارد بین 49تا  48ھای طبق بند

کانھ بھ سـود یـا بندی، از حقوق مالعنوان تعدیل تجدید طبقھ
 ۱ حسـابداری المللیبین استاندارد بھ(زیان دوره منتقل شود 

 .)شود مراجعھ) 2007 سال در تجدیدنظرشده(

 گذار و اجرا تاریخ

واحد تجاری بایـد ایـن اسـتاندارد (شـامل اصـالحات  .103
ھــای ) را بــرای دوره2004منتشرشــده در مــارس ســال 

یـا پــس از آن  2005ای کھ از اول ژانویھ سـال ساالنھ
شود بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجــاز شروع می
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است. واحد تجاری نباید این استاندارد (شامل اصالحات 
ھــای ) را بــرای دوره2004منتشرشــده در مــارس ســال 

شــروع  2005ای کــھ قبــل از اول ژانویــھ ســال ســاالنھ
المللــی شود، بکار گیرد مگر اینکھ اسـتاندارد بینمی

) را نیز 2003(منتشرشده در دسامبر سال  ۳۲ری حسابدا
بکار گیرد. در صورتی کھ واحد تجاری، این استاندارد 

کھ شروع آن قبل از اول ژانویھ سـال  ایرا برای دوره
 باید این موضوع را افشا کند.بکار گیرد، است،  2005

(د) 2بند  مندرج در .واحد تجاری باید مورد اصالحیالف103
ای کـھ از اول ژانویـھ سـال ھای ساالنھرا برای دوره

شـود، بکــار گیـرد. اگـر یا پس از آن شروع می 2006
 اسـتانداردھای کمیتھ تفاسـیر 5واحد تجاری، تفسیر 

 از ناشـی حقوق نسبت بـھ منـافعالمللی گزارشگری مالی بین

را  تأسیسات، احیا و بازسازی محیط زیسـت برچیدن بھ مربوط وجوه
اصالحی باید برای  مورد بکار گیرد، این پیش از موعد

 آن دوره اعمال گردد.

ــای تضــمین مــالی ب.103 ــالحات اســتاندارد  قراردادھ (اص
المللــی و اســتاندارد بین ۳۹المللــی حســابداری بین

، ۲۰۰۵منتشرشده در آگوسـت سـال  ،)۴گزارشگری مالی 
نـد را اصـالح و ب ۴و رب ۴۷، ۴(ث) و (ح) ، ۲بندھای 

الــف را اضــافھ، تعریــف جدیــدی از قراردادھــای ۴رب
را حـذف  ۳ارائـھ و بنـد  ۹در بنــد را تضمین مالی 

ھای کرد. واحد تجاری باید این اصالحات را برای دوره
یـا پـس از آن  ۲۰۰۶ای کھ از اول ژانویھ سال ساالنھ

شود، بکار گیــرد. بکـارگیری پـیش از موعـد شروع می
کھ واحد تجاری این تغییرات صورتی  شود. درتوصیھ می

را پیش از موعد بکار گیـرد، بایـد ایـن موضــوع را 
المللـی افشا کند و اصالحات مربوط در استاندارد بین

المللــی گزارشــگری و اســتاندارد بین ۳۲1حســابداری 
 را ھمزمان بکار گیرد. ۴مالی 

(تجدیدنظرشده  ۱المللی حسابداری استاندارد بین پ.۱۰۳
ــال  ــل ) 2007در س ــتفاده در ک ــورد اس ــطالحات م اص

المللی گزارشـگری مـالی را اصـالح استانداردھای بین
، 67، 57، 55، 54، 34، 27، 26ھای کرد. ھمچنین، بند

ــف)، 95، 68 ت، ۴، رب108، 105، 102، 100، 98، 97(ال
ب را نیـــــز ۹۹، و رب۸۳، رب۶۷، رب۵۶)، رب1(ت)(۴رب

بـرای  اصالح نمود. واحد تجاری بایـد آن اصـالحات را
یا پس  2009ای کھ از اول ژانویھ سال ھای ساالنھدوره

 
را بکـار  7المللـی گزارشـگری مـالی ھنگامی کھ واحد تجاری استاندارد بین 1

، بـا ارجـاع بـھ 32المللـی حسـابداری بینگیرد، ارجاع بـھ اسـتاندارد می
 شود.جایگزین می 7المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
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شود، بکار گیرد. اگــر واحـد تجـاری، از آن شروع می
(تجدیدنظرشــده در  ۱المللی حسابداری استاندارد بین

) را پـیش از موعــد بکـار گیــرد، اصـالحات 2007سال 
 مذکور باید برای آن دوره اعمال گردد.

 3المللــی گزارشــگری مــالی اســتاندارد بین ت.103
(ج) را حذف کـرد. 2) بند 2008(تجدیدنظرشده در سال 

ھـای واحد تجاری باید این مورد اصالحی را برای دوره
یـا پـس از آن  ۲۰۰۹ای کھ از اول جـوالی سـال ساالنھ

شود، بکار گیرد. در صورتی کھ واحد تجـاری، شروع می
 ۳ی مــــالی المللــــی گزارشــــگراســــتاندارد بین
) را پیش از موعد بکار گیرد، 2008(تجدیدنظرشده در 

این مورد اصـالحی بایـد بـرای آن دوره نیــز اعمـال 
گردد. با این وجود، این مـورد اصــالحی بــرای مابـھ 
ازای احتمالی ناشی از ترکیب تجاری کھ تاریخ تحصیل 

المللی گزارشگری آن قبل از بکارگیری استاندارد بین
) اسـت، کــاربرد ۲۰۰۸نظرشده در سـال (تجدید ۳مالی 

ازا را ندارد. در مقابل، واحد تجاری باید این مابھ
المللــی ث اسـتاندارد بین۶۵الـف ـ ۶۵ھای طبق بنـد

) بـھ 2010شـده در سـال (تجدیدنظر ۳گزارشگری مالی 
 حساب منظور کند.

 ۲۷المللــــی حســــابداری اســــتاندارد بین ث.103
را اصالح کـرد.  102د ) بن2008(تجدیدنظرشده در سال 

ھـای واحد تجاری باید این مورد اصالحی را برای دوره
یـا پـس از آن  ۲۰۰۹ای کھ از اول جـوالی سـال ساالنھ

شود، بکار گیرد. در صورتی کھ واحد تجـاری، شروع می
(تجدیدنظرشده در  ۲۷المللی حسابداری استاندارد بین

د ) را پیش از موعد بکار گیـرد، ایـن مـور2008سال 
 اصالحی باید برای آن دوره نیز اعمال گردد.

 2واحد تجاری باید مورد اصالحی منـدرج در بنـد  ج.103
ای کـھ از اول ژانویـھ سـال ھای ساالنھرا برای دوره

شــود، بکـار گیــرد. در یا پـس از آن شــروع می ۲۰۰۹
ابزارھای مالی قابل فروش بھ ناشـر و صورتی کھ واحد تجاری 

المللـی (اصـالحات اسـتاندارد بین حاللتعھدات ناشی از ان
)، ۱المللی حسـابداری و استاندارد بین ۳۲حسابداری 

را پیش از موعد بکـار  2008شده در فوریھ سال منتشر
باید برای آن دوره اعمـال  2گیرد، مورد اصالحی بند 

 گردد.

ث، ۹۹الـف، ربب۹۹ھای ربواحد تجاری بایـد بنــد چ.103
-ھای سـاالنھب را برای دوره۱۱۰و رب الف۱۱۰ج، رب۹۹رب

یـا پـس از آن شـروع  ۲۰۰۹ای کھ از اول جوالی ســال 
المللی شود، با تسری بھ گذشتھ طبق استاندارد بینمی
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ھای حسابداری، تغییر در برآوردھای حسابداری رویھ ۸حسابداری 

بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعـد مجـاز  و اشتباھات
شـده واجـد اقـالم مصون است. در صورتی کھ واحـد تجـاری،

) ۳۹المللـی حسـابداری (اصالحات استاندارد بینشرایط 
 2009ھایی کھ قبـل از اول جـوالی سـال را برای دوره

شود، بکارگیرد، باید ایـن موضـوع را افشـا شروع می
 کند.

(اصالحات اسـتاندارد  بندی داراییھای مالیتجدید طبقھ ح.103
المللــی ارد بینو اســتاند ۳۹المللــی حســابداری بین

، 2008)، منتشرشده در اکتبـر سـال ۷گزارشگری مالی 
ج را ۵۰ب تـا۵۰ھای را اصالح، و بند ۸و رب 50ھای بند

اضافھ کرد. واحد تجاری باید اصـالحات مـذکور را از 
یا پس از آن بکارگیرد. واحد  ۲۰۰۸ابتدای جوالی سال 

تجاری نباید دارایی مالی را قبل از اول جوالی ســال 
بنـدی ث تجدیـد طبقھ۵۰ت یـا ۵۰ب، ۵۰طبق بنـد  2008

بندی دارایــی مــالی کـھ در کند. ھرگونھ تجدید طبقھ
شـود، یا پـس از آن انجـام می 2008اول نوامبر سال 

بنـدی اعمـال باید تنھا از تاریخ انجام تجدید طبقھ
بندی دارایی مالی طبق بنــد شود. ھرگونھ تجدید طبقھ

، 2008از اول جوالی سال  ث نباید قبل۵۰ت یا ۵۰ب، ۵۰
 با تسری بھ گذشتھ بکار گرفتھ شود.

 تـاریخ اجـرا و گـذار -بندی داراییھـای مـالیتجدید طبقھ خ.103
ــتاندارد بین ــالحات اس ــابداری (اص ــی حس و  ۳۹الملل

شـده )، منتشر۷المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
ح را اصالح کرد. واحـد 103، بند 2008در نوامبر سال 

اری باید آن مـورد اصــالحی را از اول جــوالی سـال تج
 یا پس از آن اعمال کند. 2008

را کـھ بــھ موجـب  12واحد تجــاری بایـد بنـد  د.103
ــتقھ تعبیھ ــدهابزارھــای مش ــیر  ش ــھ  9(اصــالحات تفس کمیت

المللی گزارشـگری مــالی و تفاسیر استانداردھای بین
در شــده )، منتشر۳۹المللی حسـابداری استاندارد بین

ای کھ ھای ساالنھ، اصالح شد، برای دوره2009مارس سال 
شود، بکار یا پس از آن ختم می 2009ژوئن سال  30بھ 

 گیرد.

 ،المللــی گزارشــگری مــالیاصــالحات اســتانداردھای بین ذ.103
، 97 (چ)،2ھای ، بنـد2009منتشرشده در آوریـل سـال 

(چ) را اصــالح کــرد. واحــد تجــاری بایــد ۳۰و رب 100
ــال ــداص ــام را  100و  97(چ)، 2ی ھاحات بن ــرای تم ب

ای ھـای سـاالنھنشده مربوط بھ دورهقراردادھای منقضی
یـا پـس از آن شـروع  2010کھ از اول ژانویـھ سـال 
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شود، با تسری بھ گذشتھ بکار گیرد. واحـد تجـاری می
ای ھای ساالنھ(چ) را برای دوره۳۰باید اصالحات بند رب

یـا پـس از آن شـروع  2010کھ از اول ژانویـھ سـال 
شود، بکار گیرد. بکـارگیری پـیش از موعــد مجـاز می

است. در صورتی کھ واحد تجاری، این اصالحات را پــیش 
 از موعد بکار گیرد باید این موضوع را افشا کند. 

االجرا نشـده این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ ر.103
 نشده است.] است و بنابراین، در این ویرایش درج

االجرا نشـده این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ ز.103
 در این ویرایش درج نشده است.] ،است و بنابراین

المللـی اصـالحات اسـتانداردھای بینت بھ موجب 103بند  ژ.103

، اصـالح شـد. 2010، منتشرشده در می سال گزارشگری مالی
ھـای را برای دوره واحد تجاری باید این مورد اصالحی

یـا پـس از آن  2010ای کھ از اول جـوالی سـال ساالنھ
شود، بکار گیــرد. بکـارگیری پـیش از موعـد شروع می

 مجاز است. 

االجرا نشـده این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ س.103
 است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]

و  ۱۰المللــی گزارشــگری مــالی اســتاندارد بین ش.103
، مشـارکتھا ۱۱المللی گزارشـگری مـالی استاندارد بین

، 15(الـف)، 2ھای ، بنـد2011منتشرشده در مــی سـال 
خ(الف) را اصالح کرد. واحد ۴و رب ۳۸تا رب ۳۶، رب۳رب

ــارگیری  ــام بک ــالحات را ھنگ ــن اص ــد ای ــاری بای تج
ـــتاندارد بین ـــالاس ـــگری م ـــی گزارش و  ۱۰ی الملل
اعمــال  ۱۱المللــی گزارشــگری مــالی اســتاندارد بین

 نماید.

ــتاندارد بین ص.103 ــالی اس ــگری م ــی گزارش ، ۱۳الملل
، 47، 28، 13، 9ھای ، بنــد2011شده در می سال منتشر

 ۸۱، رب۸۰الف، رب۷۶، رب۷۶، رب۶۴، رب۵۲، رب۴۶، رب88
 48ھای الف را اضافھ و بنـد43را اصالح، بند  ۹۶و رب
را  ۸۲و رب ۷۹تــا رب ۷۷، رب۷۵تــا رب  ۶۹رب، 49تــا 

حذف کرد. واحد تجاری باید اصالحات مذکور را ھنگـام 
 ۱۳المللی گزارشــگری مــالی بکارگیری استاندارد بین

 اعمال کند.

(اصــالحات اســتاندارد  گذاریاحــدھای تجــاری ســرمایھو ض.103
ـــالی بین ـــگری م ـــی گزارش ـــتاندارد  ۱۰الملل و اس
ـــگری بین ـــی گزارش ـــالی الملل ـــتاندارد  ۱۲م و اس
)، منتشرشده در اکتبـر ســال ۲۷المللی حسابداری بین
را اصـالح کـرد. واحـد تجـاری  80و  2ھای ، بند2012

ای کـھ از ھای ســاالنھباید این اصالحات را برای دوره
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شـود، یــا پــس از آن شــروع می 2014اول ژانویھ سال 
واحـدھای تجـاری بکار گیرد. بکـارگیری پـیش از موعـد 

مجاز است. اگر واحد تجاری اصالحات مذکور  گذاریمایھسر
را پیش از موعد اعمــال کنـد، بایـد تمــام اصـالحات 

را ھمزمـان اعمـال  گذاریواحدھای تجاری سرمایھمندرج در 
 نماید.

ایـن بنـدھا اشـاره بـھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز [ع.103ط تا 103
رج نشـده االجرا نشده است و بنابراین، در این ویرایش دالزم
 .]است

ھای در بنـد شـدهاین استاندارد بھ جز مـوارد تصریح .104
، باید با تسری بـھ گذشـتھ بکـار گرفتــھ ۱۰۸تا  ۱۰۵

شود. مانده ابتدای دوره سود انباشتھ بـرای نخسـتین 
ای بایـد شده و سایر مبالغ مقایسـھدوره گذشتھ ارائھ

ای تعــدیل شــوند کــھ گــویی ھمیشــھ از ایــن گونــھبھ
ارد استفاده شده است، مگر اینکھ تجدید ارائھ استاند

اطالعات غیرعملی باشد. اگـر تجدیـد ارائـھ غیرعملــی 
باشد، واحد تجاری باید این موضـوع را افشــا کنـد و 

 شده را مشخص نماید.میزان اطالعات تجدید ارائھ

ھنگامی کھ این استاندارد برای نخسـتین بـار بکـار  .105
جاز است یک دارایی مـالی شود، واحد تجاری مگرفتھ می

را کھ قبالً شناسایی شده است، بھ عنوان آمـاده بـرای 
فروش اختصاص دھد. در مورد این دارایی مـالی، واحــد 
تجاری باید تمام تغییرات انباشتھ در ارزش منصـفانھ 
را تا زمان قطع شناخت یا کاھش ارزش بعدی کــھ بایـد 

دیــد عنـوان تعــدیل تج شده را بـھسود یا زیان تجمیع
 ۱المللــی حســابداری بنــدی (بــھ اســتاندارد بینطبقھ

) مراجعـھ شــود) از حقـوق 2007شده در سال (تجدیدنظر
بنـدی مالکانھ بـھ ســود یـا زیـان دوره تجدیــد طبقھ

از حقوق مالکانھ شناسـایی  اینماید، در بخش جداگانھ
 کند. واحد تجاری ھمچنین باید:

بندی جدیــد ھدارایی مالی را با استفاده از طبق الف.
 ای تجدید ارائھ کند؛ ودر صورتھای مالی مقایسھ

ارزش منصفانھ داراییھای مالی در تاریخ تخصیص و  ب.
آنھا در صـورتھای مـالی دفتری بندی و مبلغ طبقھ

 قبلی را افشا نماید.

ب ۴الـف، رب48الــف، 11واحد تجاری باید بندھای  الف.105
در  2005سـال ب و اصـالحات ۳۳الف و رب۳۳ذ، رب۴تا رب
ای کھ از ھای ساالنھرا برای دوره 13و  12، 9ھای بند

شـود، یــا پــس از آن شــروع می 2006اول ژانویھ سال 
 شود.بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد توصیھ می
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ھای بـار، بنـدواحد تجاری کھ نخسـتین اولـین  ب.105
ب و ۳۳الـف و رب۳۳ذ، رب۴ب تـا رب۴الف، رب48الف، 11

ــالحات ــال  اص ــد 2005س را در  13و  12، 9ھای در بن
 2006قبل از اول ژانویـھ سـال  ای کھھای ساالنھدوره

 گیرد:شود، بکار میشروع می

شـده بـرای ھای جدیـد و اصالحھنگامی کـھ بنـد الف.
شـود، مجـاز اسـت ھـر نخستین بـار اعمـال می

شـده دارایی مالی یا بدھی مالی قـبالً شناسایی
ــرایط  ــد ش ــھ واج ــھ را ک ــھ طبق ــاص ب اختص

طریق سـود  شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریاندازه
یا زیان دوره است، بھ این طبقھ اختصاص دھد. 
اگر شروع دوره ساالنھ، قبـل از اول سـپتامبر 

باشد، انجام چنـین تخصیصـی تـا اول  2005سال 
ضرورت ندارد و ھمچنین ممکن  2005سپتامبر سال 

ــا ــدھیھای م ــالی و ب ــای م ــت داراییھ لی اس
شده بین شـروع آن دوره سـاالنھ و اول شناسایی

را نیز شامل شود. با وجـود  2005سپتامبر سال 
، داراییھــای مــالی و بــدھیھای مــالی 91بنــد 
شده بھ ارزش گیرییافتھ بھ طبقھ اندازهاختصاص

طریق سود یا زیان دوره طبق ایـن  منصفانھ از
شـده در عنوان قلـم مصون بند فرعی، کھ قبالً بھ

ــابداری مصون ــط حس ــفانھ رواب ــازی ارزش منص س
اختصاص یافتھ بود، باید ھمزمان بـا اختصـاص 

 شده بھ ارزش منصـفانھ ازگیریبھ طبقھ اندازه
طریق سود یا زیـان دوره، از آن روابـط نیـز 

 خارج شود.

ــا  .ب ــالی ی ــای م ــفانھ داراییھ ــد ارزش منص بای
یافتھ طبـق بنـد فرعـی بدھیھای مالی اختصـاص

بنـدی و مبلـغ تاریخ تخصـیص و طبقھ (الف) در
دفتری آنھا در صورتھای مالی قبلـی را افشـا 

 کند.

باید دارایی مالی یا بدھیھای مالی کـھ قـبالً  پ.
 شده بھ ارزش منصـفانھ ازگیریبھ طبقھ اندازه

طریق سود یا زیان دوره، اختصاص یافتھ است و 
شـده واجـد شـرایط ھای جدیـد و اصالحطبق بنـد
نیست را از این طبقھ خـارج  یچنین تخصیص این

کند. ھرگاه دارایی مالی یا بدھی مالی پس از 
شـده  خروج از این طبقـھ، بـھ بھـای مسـتھلک

شود کھ تاریخ خـروج، گیری شود، فرض میاندازه
 تاریخ شناخت اولیھ آن است.
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باید ارزش منصفانھ ھرگونھ داراییھـای مـالی  ت.
طبقـھ طبـق شده از این یا بدھیھای مالی خارج

بنـدی بند فرعی (پ) را در تاریخ خروج و طبقھ
 کند.جدید آنھا را افشا 

ھای ھر واحد تجاری کھ برای نخستین بـار، بنـد پ.۱۰۵
ب و ۳۳الـف و رب۳۳ذ، رب۴ب تـا رب۴الف، رب48الف، 11

ــال  ــالحات س ــد 2005اص را در  13و  12، 9ھای در بن
یا  2006 کھ از ابتدای ژانویھ سال ایھای ساالنھدوره

 شود، بکار گیرد:پس از آن شروع می

شـده، ھرگونـھ ھای جدیـد و اصالحباید طبق بند الف.
دارایی مالی یا بدھی مـالی را کـھ قـبالً بـھ 

طریق  شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریاندازه طبقھ
یافتـھ اسـت، در  سود یا زیـان دوره اختصـاص

باشـد، از نصورتی کھ واجد شرایط این تخصــیص 
طبقھ خارج کند. ھنگامی کھ دارایی مـالی  این

یا بدھی مالی پس از خروج از این طبقـھ، بـھ 
شود گیری شود، فرض میبھای مستھلک شده اندازه

 کھ تاریخ خروج، تاریخ شناخت اولیھ آن است.

نباید داراییھـای مـالی یـا بـدھیھای مـالی  .ب
شـده گیریاندازه شده قبلی را بھ طبقھشناسایی

طریق سود یا زیان دوره،  نصفانھ ازبھ ارزش م
 اختصاص دھد.

ــفانھ دارایی پ. ــد ارزش منص ــایبای ــا  ھ ــالی ی م
شده از این طبقھ طبق بنـد مالی خارج ھایبدھی

بنـدی فرعی (الف) را در تـاریخ خـروج و طبقھ
 جدید آنھا را افشا کند.

ای را با واحد تجاری باید صورتھای مالی مقایسھ ت.105
ب 105جدید منـدرج در بنـد  بندیھایطبقھاستفاده از 

مشـروط بـر اینکـھ در  ،پ تجدید ارائــھ کنـد105یا 
مواردی کھ داراییھای مالی، بدھیھای مالی، یا گروه 

 مالی یا ھر دو، بھ طبقـھداراییھای مالی، بدھیھای 
طریــق سـود یـا  شده بھ ارزش منصفانھ ازگیریاندازه

الم یــا گروھھـا زیان دوره اختصاص یافتھ است، آن اق
الف 11) یا 2(ب)(9)، 1(ب)(9معیارھای مندرج در بند 
ای احراز کنند، یا اگر پـس را در شروع دوره مقایسھ

ای این معیارھــا احـراز شـود، از شروع دوره مقایسھ
ــد  ــدرج در بن ــای من ــا 2(ب)( 9)، 1(ب)(9معیارھ ) ی

 الف را در تاریخ شناخت اولیھ، احراز نمایند.11

، واحــد تجـاری 107تثنای موارد مجاز طبق بند بھ اس .106
، 37تا  15ھای باید الزامات قطع شناخت مندرج در بند
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را بـا تســری بـھ  ۵۲تا رب ۳۶ھای رببندپیوست الف و 
. بھ ھمین ترتیب، اگر واحـد تجـاری آینده بکار گیرد
 2004ای کھ قبل از اول ژانویھ سـال در نتیجھ معاملھ
داراییھای مـالی را طبـق اسـتاندارد واقع شده است، 

) 2000(تجدیدنظرشده در ســال  ۳۹المللی حسابداری بین
ــن  ــاس ای ــر اس ــا ب ــد و آن داراییھ ــناخت کن ــع ش قط
استاندارد، قطع شناخت نشوند، واحد تجاری نبایـد آن 

 داراییھا را شناسایی کند.

تواند الزامات قطع ، واحد تجاری می106با وجود بند  .107
پیوسـت الـف ، و 37تـا  15ھای درج در بنــدشناخت منـ

گیری واحــد را از تاریخ تصـمیم ۵۲تا رب ۳۶ھای رببند
آنکــھ  تجاری با تسری بھ گذشتھ اعمال کند، مشروط بر

ــتاندارد  ــارگیری اس ــرای بک ــاز ب ــورد نی ــات م اطالع
بــرای داراییھــا و بــدھیھای  ۳۹المللی حسابداری بین

لــی، در زمــان شــده در نتیجــھ معــامالت قبقطــع شناخت
 حسابداری اولیھ آن معامالت بھ دست آمده باشد.

تواند الزامـات ، واحد تجاری می104با وجود بند الف.107
الـف را ۷۶، و بند رب۷۶مندرج در آخرین جملھ بند رب

 بھ یکی از روشھای زیر بکار گیرد:

شده پس با تسری بھ آینده، برای معامالت انجام الف.
 ؛ یا 2002اکتبر سال  25از 

شده پـس ری بھ آینده برای معامالت انجامبا تس .ب
 .2004از اول ژانویھ سال 

واحد تجاری نباید مبلغ دفتری داراییھای غیرمالی و  .108
سودھا و زیانھـای  حذف منظور بدھیھای غیرمالی را بھ

سازی جریانھای نقدی کھ قبـل از شـروع مربوط بھ مصون
برای نخستین بار،  سال مالی بکارگیری این استاندارد

در مبلغ دفتری لحاظ شده است، تعدیل کنــد. در شـروع 
دوره مالی کھ این استاندارد برای نخستین بار بکــار 

شده خارج از ســود یــا شود، ھر مبلغ شناساییگرفتھ می
زیان دوره (در سایر اقالم سود و زیان جامع یا بطـور 

 سـازی تعھـداتمستقیم در حقوق مالکانـھ) بـرای مصون
سـازی عنـوان مصون قطعی، کھ طبق این اسـتاندارد بـھ

عنوان یک  ارزش منصفانھ بھ حساب گرفتھ شده، باید بھ
بندی شود، بـھ اسـتثنای دارایی یا بدھی، تجدید طبقھ

سـازی عنـوان مصون سازی ریسک ارز کھ ھمچنان بـھمصون
 شود.نقدی در نظر گرفتھ می ھایجریان

ھای ، و بنــد80جملھ بند واحد تجاری باید آخرین الف.108
ای کـھ از ھای ســاالنھب را برای دوره۹۹الف و رب۹۹رب

شـود، یــا پــس از آن شــروع می 2006اول ژانویھ سال 
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شود. در بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد توصیھ می
شـده بینیصورتی کـھ واحــد تجـاری، یــک معاملـھ پیش

داده شده اختصاص عنوان قلم مصون سازمانی را بھبرون
 باشد کھ این معاملھ: 

بــر حســب واحــد پــول عملیــاتی واحــد تجــاری  الف.
 دھنده معاملھ بیان شود،انجام

باعث ایجاد ریسکی شود کھ بر سـود یـا زیـان  ب.
تلفیقی اثر دارد (یعنی بر حسب واحد پولی بھ 
غیر از واحد پول گزارشگری گروه تعیین شود)، 

 و

باشـد کـھ سـازی واجد شـرایط حسـابداری مصون پ.
مبتنی بر واحـد پـول عملیـاتی واحـد تجـاری 

 انجام دھنده معاملھ نیست،

ســازی را در توانــد حســابداری مصونواحــد تجــاری می
قبـل از تـاریخ  (ھـای)صورتھای مـالی تلفیقـی دوره
الـف و ۹۹ھای رب، و بند80بکارگیری آخرین جملھ بند 

 ب، اعمال کند.۹۹رب

ب را بــرای ۹۹د ربضرورتی ندارد واحد تجاری بنـ ب.108
ھای قبــل از تـاریخ ای مربوط بھ دورهاطالعات مقایسھ

الف اعمال ۹۹، و بند رب80بکارگیری آخرین جملھ بند 
 کند.

، المللــی گزارشــگری مــالیاصــالحات اســتانداردھای بین پ.108
 ۸و ر.ب. 73، 9، بنـدھای 2008شده در می سـال منتشر

بــھ  80(الف) را اضافھ کــرد. بنــد 50را اصالح و بند
ــب  ــتانداردھای بینموج ــالحات اس ــالیاص ــگری م ــی گزارش ، الملل
، اصالح شد. واحد تجاری 2009شده در آوریل سال منتشر

ای کھ از ھای ساالنھباید اصالحات مذکور را برای دوره
شـود، یــا پــس از آن شــروع می 2009 اول ژانویھ سال
و  9ھای تجاری بایـد اصـالحات بنـد بکار گیرد. واحد

 2005الف را بھ تاریخ و بھ روشی کھ اصالحات ســال 50
ــد تشریح ــده در بن ــال میا105ش ــف را اعم ــد، ل کن

بکارگیرد. بکارگیری پیش از موعد تمام این اصـالحات 
پــیش از مجاز است. اگر واحد تجاری، این اصالحات را 

 موعد بکار گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

 سـازینوسازی ابزارھای مشـتقھ و اسـتمرار حسـابداری مصون ت.108
ــتاندارد بین ــالحات اس ــابداری (اص ــی حس )، ۳۹الملل
را  101و  91ھای ، بنـد2013منتشرشده در ژوئن سـال 

الف را اضافھ کـرد. واحـد تجـاری ۱۱۳اصالح و بند رب
ای کــھ اول ھــای سـاالنھھا را برای دورهباید آن بند
شـود، بکـار یا پس از آن شـروع می 2014ژانویھ سال 
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گیرد. واحــد تجـاری بایـد اصـالحات مــذکور را طبـق 
ـــتاندارد بین ـــابداری اس ـــی حس ـــھ ۸الملل ھای روی

حســـابداری، تغییـــر در برآوردھـــای حســـابداری و 
اشتباھات با تسری بھ گذشتھ بکار گیـرد. بکـارگیری 

از موعد مجاز است. اگر واحـد تجــاری، اصـالحات  پیش
مذکور را پیش از موعد بکار گیرد، باید این موضـوع 

 را افشا کند.

االجرا نشـده این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ ث.108

 .]و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

ــ شـگری مـالیالمللی گزاراصالحات ساالنھ استانداردھای بین ج.108

، 2013، منتشرشـده در دسـامبر سـال 2012تا  2010دوره 
المللــی را در نتیجھ اصـالحات اسـتاندارد بین 9بند 

، اصالح کرد. واحد تجاری باید ایـن ۳گزارشگری مالی 
مورد اصالحی را برای ترکیبھــای تجـاری کـھ اصـالحات 

در مـورد  ۳المللــی گزارشـگری مــالی استاندارد بین
 گیرد. د دارد، با تسری بھ آینده بکارکاربر آنھا
 ھابیانیھ سایر کنارگذاری

ــتاندارد بین .109 ــایگزین اس المللــی ایــن اســتاندارد ج
، گیریابزارھـــای مـــالی: شـــناخت و انـــدازه ۳۹حســـابداری 

 شود.، می2000تجدیدنظرشده در اکتبر سال 

ایــن اســتاندارد و رھنمــود بکــارگیری ھمــراه آن،  .110
جایگزین رھنمـود بکـارگیری منتشرشــده توســط کمیتــھ 

 ۳۹المللی حســابداری رھنمود بکارگیری استاندارد بین
المللـی حســابداری کھ توسط کمیتھ اسـتانداردھای بین

 شود. سابق تأسیس شده بود، می
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 پیوست الف

 رھنمود بکارگیری

ــتاندارد بین ــابداری اس ــی حس ــای مالی:  39الملل ــناختابزارھ و  ش
 گیریاندازه

 . است استاندارد این جدانشدنی بخش پیوست، این
 ) 7تا  2دامنھ کاربرد (بندھای 

برخی قراردادھا مستلزم پرداخت بر مبنای متغیرھـای  .1رب
اقلیمی، جغرافیایی یا سایر متغیرھــای فیزیکــی اسـت 

 بـھ(قراردادھای مبتنی بر متغیرھای اقلیمی، گـاھی 
قـرار  اشاره مورد“ آب و ھوا مشتقھابزارھای ” عنوان

در دامنــھ  ی مزبورکھ قراردادھا صورتی گیرند). درمی
 4المللــی گزارشــگری مــالی کــاربرد اســتاندارد بــین

نباشــند، در دامنــھ کــاربرد ایــن اســتاندارد قــرار 
 گیرند.می

طرحھــای مزایـای  بـھ مربوطاین استاندارد الزامات  .2رب
 26المللی حسـابداریکارکنان را کھ با استاندارد بین

مطابقـت  بازنشسـتگیحسابداری و گزارشگری توسط طرحھای مزایـای 
امتیاز مبتنی بر حجم فروش  ھای حقنامھدارد و موافقت

المللــی یا درآمد خدمات را کــھ طبـق اسـتاندارد بین
 دھد.شود، تغییر نمیبھ حساب منظور می 18 حسابداری

گذاری ســرمایھ”تجاری اقـدام بـھ  برخی مواقع، واحد .3بر
 ط واحدتوس منتشرشدهدر ابزارھای مالکانھ  “راھبردی

کند تا رابطــھ عملیـاتی بلندمــدت بــا تجاری دیگر می
 ،شـودگذاری در آن انجــام میتجاری کـھ سـرمایھ واحد

گذار یا شریک تجاری سرمایھ . واحدگرددایجاد یا حفظ 
 برای تعیــین مناســب بــودن روش حســابداری ارزش ،خاص

اســتاندارد  از ،گذاریھاویژه برای این نـوع ســرمایھ
کھ  صورتی کند. دراستفاده می 28بداری المللی حسابین

تجــاری ایــن  ویــژه مناســب نباشــد، واحــد روش ارزش
گذاری راھبردی مزبور بکار استاندارد را برای سرمایھ

 گیرد.می

این استاندارد برای داراییھای مالی و بدھیھای  الف.3رب
 حقوق و تعھداتی کھ طبق بنـد جز بھگران، مالی بیمھ

از قراردادھــایی در ھ ناشــی دلیــل اینکــ (ث)، بــھ2
المللی گزارشگری مـالی دامنھ کاربرد استاندارد بین

 اند، کاربرد دارد.مستثنی شده ،ھستند 4

شـکلھای قــانونی  اسـت ممکنقراردادھای تضمین مالی  .4بر
گوناگونی نظیر تضمین، برخی انواع اعتبـار اسـنادی، 
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داشتھ باشند.  قرارداد نکول اعتبار یا قرارداد بیمھ
قــانونی آنھـا  شکل بھنحوه حسابداری این قراردادھا 

از نحـوه ھـایی بستگی نــدارد. مثالھـای زیــر نمونــھ
حسابداری مناسب برای این قراردادھا اسـت (بــھ بنــد 

 (ث) مراجعھ شود):2

یک قرارداد تضمین مالی، تعریف قـرارداد  اگرچھ الف.
 4ی المللی گزارشگری مـالبیمھ در استاندارد بین

یافتھ قابل مالحظـھ را بھ شرط اینکھ ریسک انتقال
کند، ناشر این استاندارد را بکار باشد احراز می

کھ ناشر قبالً بھ  صورتی گیرد. با وجود این، درمی
ردادھایی را صراحت اظھار کرده باشد کھ چنین قرا

گیـرد و روش می نظـر درقرارداد بیمــھ  عنوان بھ
حسابداری قابل اعمال برای قراردادھای بیمــھ را 

تواند این اســتاندارد بکار گرفتھ باشد، ناشر می
را  4المللــی گزارشـگری مـالی یا استاندارد بین

برای قراردادھای تضمین مالی مزبور بکار گیـرد. 
شــود،  گرفتــھ بکـار کھ این استاندارد صورتی در

ناشر ملزم است در ابتـدا، قــرارداد  43طبق بند 
شناسـایی کنــد.  منصفانھ ارزش بھتضمین مالی را 

چنانچھ قرارداد تضمین مالی در یک معاملھ مستقل 
 منتشرحقیقی و در شرایط عادی با شخص غیروابستھ 

در آغـاز بـا  منصــفانھ ارزشباشد، احتمـاالً  شده
اینکھ شـواھد  ابر است؛ مگرازای دریافتی برمابھ

بیــانگرخالف ایــن موضــوع باشــد. متعاقبــًا، اگــر 
ــھ  ــھ طبق ــاز ب ــالی در آغ ــمین م ــرارداد تض ق

طریـق سـود یـا  ارزش منصـفانھ از شدهگیریاندازه
تا  29زیان دوره اختصاص نیافتھ باشد یا بندھای 

نشـود  گرفتـھ بکـار 52تـا رب 47و بندھای رب 37
شـرایط قطـع  الی واجدکھ انتقال دارایی م (زمانی

شناخت نباشد یا رویکرد مشـارکت مســتمر کـاربرد 
بھ یکی از مبالغ زیر،  راداشتھ باشد)، ناشر آن 

 کند:گیری میبیشتر است، اندازه کدام ھر

المللـی شـده طبـق اسـتاندارد بینمبلغ تعیین .1
 ؛ و37حسابداری 

در  ،از کسـر شـده اولیـھ، پـسمبلغ شناسـایی .2
شـده موارد مقتضی، استھالک انباشـتھ شناسـایی

(بـھ  18المللی حسـابداری طبق استاندارد بین
 پ مراجعھ شود). 47بند 
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 عنـوان بـھاعتبار،  با مرتبطدر برخی تضمینھای  ب.
ناتوانی بدھکار  معرض درشرط پرداخت، دارنده پیش

شــده ھنگــام دارایــی تضمین بابــتبــرای پرداخــت 
گیـرد، و زیــانی از ایـن بابـت سررسید قرار نمی

ــی ــل نم ــھمتحم ــود. نمون ــمینی، ش ــین تض ای از چن
قراردادی است کھ در واکنش بھ تغییرات در رتبـھ 
اعتباری یا شــاخص اعتبـاری معینـی، پرداخـت را 

کند. این تضـمینھا، طبـق تعریــف ایـن الزامی می
ــوب  ــالی محس ــمین م ــای تض ــتاندارد، قراردادھ اس

المللـی تاندارد بینگردند و طبــق تعریـف اســنمی
، قــرارداد بیمـھ نیــز محســوب 4گزارشگری مـالی 

شوند. این تضـمینھا ابـزار مشـتقھ ھســتند و نمی
ــار  ــا بک ــرای آنھ ــتاندارد را ب ــن اس ــر، ای ناش

 گیرد.می

 ارتبــاط درکھ یک قرارداد تضمین مالی  صورتی در پ.
با فروش کاالھا منتشــر شــده باشـد، ناشــر بــرای 

تضمین و فــروش  از حاصلمد تعیین زمان شناخت درآ
را بکــار  18المللی حسابداری کاال استاندارد بین

 گیرد.می

عباراتی کھ ناشر با توجھ بھ آنھـا قراردادھــا  .الف4رب
طـور گیــرد، بنظـر می عنوان قرارداد بیمھ در را بھ

ـــتریان و  ـــا مش ـــر ب ـــات ناش ـــول در مکاتب معم
ــاری و مقررات ــتندات تج ــا، مس ــذاران، قراردادھ گ
شــود. افــزون بــر ایــن، مــالی، یافــت می تھایصــور

قراردادھای بیمھ اغلب مشمول الزامات حسابداری است 
ھا، ماننــد کــھ بــا الزامــات ســایر انــواع معاملــھ

شـده توسـط بانکھـا یـا شـرکتھای قراردادھای منتشر
 چنـین مـواردی، صـورتھای بازرگانی، تفاوت دارد. در

کـھ نشـان  ای استطور معمول شامل گزارهمالی ناشر ب
دھد ناشر از این الزامات حسابداری استفاده کرده می

 است.
 )9و  8تعاریف (بندھای 

طریق سود  منصفانھ از شده بھ ارزشگیریاختصاص بھ طبقھ اندازه
 دوره یا زیان

تجـاری را مجــاز  این اسـتاندارد واحـد 9بند  ب.4رب
کند کھ یک دارایی مالی، یک بدھی مالی، یا گروھی می

ابزارھای مالی (داراییھای مالی، بدھیھای مـالی از 
ارزش  بـھ شــدهگیریدو) را بـھ طبقـھ اندازه یا ھــر

دھــد طریق سود یـا زیــان دوره اختصــاص  منصفانھ از
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بــھ اطالعـات  مشروط بر اینکھ انجام این عمــل منجـر
 تری شود.مربوط

تجاری برای اختصاص دارایی مـالی یـا  تصمیم واحد .پ4رب
 ارزش بــھ شــدهگیریاندازه طبقــھ ھبــدھی مــالی بــ

طریــق ســود یــا زیــان دوره، مشــابھ  منصــفانھ از
انتخاب یک رویھ حسـابداری اســت (اگرچـھ، بـرخالف 
انتخاب یک رویھ حسابداری، بکارگیری یکنواخـت آن 
برای تمام معامالت مشابھ، الزامی نیست). چنانچـھ 

تجاری چنین انتخابی داشتھ باشـد، طبـق بنـد  واحد
ھـای رویـھ 8المللـی حسـابداری استاندارد بین(ب) 14

، رویـھ حسابداری، تغییر در برآوردھای حسابداری و اشـتباھات
بھ ارائھ اطالعات قابل اتکا  شده باید منجرانتخاب

تر در صورتھای مالی درباره آثار معامالت، و مربوط
مـالی، عملکـرد  سایر رویدادھا و شرایط بر وضعیت

صورت  نقدی واحد تجاری شود. در مالی یا جریانھای
منصـفانھ  ارزش شده بھگیریاختصاص بھ طبقھ اندازه

دو وضـعیت را  9طریق سود یا زیـان دوره، بنـد  از
تر کند کھ در آنھا الزام بھ اطالعات مربوطمشخص می

اساس، بـرای انجـام چنـین  ھمین شود، برمی احراز
کـھ تجاری باید نشان دھد  ، واحد9تخصیصی طبق بند 

 دو) وضعیت قرار دارد. از این دو (یا ھر در یکی
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موجب برطرف شـدن یـا کـاھش قابـل مالحظـھ عـدم  ی کھتخصیص ):1(ب)(9بند 
شود کھ در غیر ایـن صـورت، ایجـاد گیری یا شناخت مییکنواختی در اندازه

 شدمی

ــتاندارد بین ت.4رب ــق اس ــابداری طب ــی حس ، 39الملل
بنـدی دھی مالی و طبقھگیری دارایی مالی یا باندازه

بندی طریق طبقھ شده در ارزش آن، ازتغییرات شناسایی
سازی از یک رابطھ مصون آن قلم و اینکھ آن قلم بخشی

اسـت  شود. این الزامات ممکــناست یا خیر، تعیین می
گیری یــا شــناخت (کـھ موجب عدم یکنواختی در اندازه

اشـاره  مـورد“ عدم تطابق حسابداری”عنوان  گاھی بھ
صـورت  گیرد) شود، برای مثال، ھنگامی کھ درقرار می

 ارزش بــھ شــدهگیریاختصــاص بــھ طبقــھ اندازه عــدم
طریق سود یا زیان دوره، دارایــی مـالی  منصفانھ از

بندی شود (کھ بیشتر عنوان آماده برای فروش طبقھ بھ
در سـایر اقــالم سـود و  ،منصـفانھ تغییرات در ارزش

شود) و بدھی کھ واحـد تجـاری یزیان جامع شناسایی م
شـده  تمـام کنـد بـھ بھـايآن را مرتبط قلمداد مـی

(بـا عـدم شناسـایی  گـرددگیری شـده انـدازه مستھلک
 چنین مواردی، ممکـن منصفانھ). در ارزش در تغییرات
 صـورتھای بھ این نتیجـھ برسـد کـھتجاری  است واحد

ھ کند کتری ارائھ میصورتی اطالعات مربوط مالی آن در
طریـق  منصـفانھ از ارزش ھم دارایی و ھم بـدھی، بـھ

 بندی شوند.سود یا زیان دوره طبقھ

مثالھای زیر بیانگر زمانی است کـھ ایـن شــرط  ث.4رب
 صورتی تواند احراز شود. در تمام موارد، تنھا درمی

 ) احــراز شــود، واحـد1(ب)(9کھ اصل مندرج در بنـد 
داراییھـای  تواند از این شرط برای اختصاصتجاری می

بـھ  شــدهگیریمالی یا بدھیھای مالی بھ طبقھ اندازه
طریق سود یا زیـان دوره اســتفاده  منصفانھ از ارزش
 کند.

نقدی  تجاری بدھیھایی دارد کھ جریانھای واحد الف.
آن طبـــق قـــرارداد، بـــر مبنـــای عملکـــرد 

 صـورت، بـھ ایـن غیـر داراییھایی است کھ در
شـدند. بنـدی میطبقھعنوان آماده برای فـروش 

گر بـدھیھایی بـا است بیمـھ برای مثال، ممکن
ویژگی مشارکت اختیاری داشـتھ باشـد کـھ بـر 

نیافتـھ یـا تحقـق/یافتـھ ومبنای بازده تحقق
ای مشخص از داراییھای گذاری در مجموعھسرمایھ
کـھ  صـورتی کند. درپرداخت می گر، مزایابیمھ

قیمتھـای  دھندهگیری آن بـدھیھا نشـاناندازه
بندی داراییھا بـھ بازار باشد، طبقھدر جاری 
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 منصــفانھ از ارزشبــھ  شــدهگیریعنــوان اندازه
کھ  طریق سود یا زیان دوره بھ این معنا است 

 ،منصفانھ داراییھـای مـالی تغییرات در ارزش
شـود ای شناسایی میدر سود یا زیان ھمان دوره

کھ تغییرات مربوط در ارزش بـدھیھا شناسـایی 
 گردد.می

بـدھیھایی  ،ھای بیمھتجاری طبق قرارداد واحد ب.
گیری آنھا از اطالعات جاری دارد کھ در اندازه

المللـی استاندارد بین 24شود (بند استفاده می
)، و داراییھای مالی مربـوط 4گزارشگری مالی 

 بھ آن بدھیھا کھ درصـورت عـدم ارتبـاط، بـھ
شده بھ گیریاندازهعنوان آماده برای فروش یا 

 شد.بندی میشده طبقھ مستھلک بھاي

تجاری داراییھای مالی، بدھیھای مالی یا  واحد پ.
دو را دارد کھ ریسک مشترکی، نظیـر ریسـک  ھر
 شود تغییرات ارزشبھره دارند کھ موجب می نرخ

منصفانھ آنھا خـالف جھـت باشــد و یکـدیگر را 
بزارھا کنند. با وجود این، تنھا برخی اخنثی 

طریق سود یا زیـان دوره  منصفانھ از ارزش بھ
شــوند (یعنــی، ابــزار مشــتقھ گیری میانــدازه

شده برای مبادلھ عنوان نگھداری ھستند، یا بھ
ــدی میطبقھ ــنبن ــین، ممک ــوند). ھمچن ــت  ش اس

سـازی رعایـت نشـود، الزامات حسـابداری مصون
دلیل اینکھ الزامات اثربخشـی  برای مثال، بھ

 ، رعایت نشده است.88در بند 

تجاری داراییھای مالی، بـدھیھای مـالی  واحد ت.
دو را دارد کـھ ریسـک مشـترکی، نظیـر  یا ھر

شود تغییرات بھره دارند کھ موجب می ریسک نرخ
منصفانھ آنھا خالف جھت باشد و یکدیگر را  ارزش

کـدام از آن دلیل اینکـھ ھیچ کنند و بھخنثی 
تجـاری  د، واحـدابزارھا، ابزار مشتقھ نیستن

کنـد. سازی را احراز نمیشرایط حسابداری مصون
سـازی، افزون بر این، در غیاب حسابداری مصون

ای در شناخت سودھا و مالحظھ غیریکنواختی قابل
 زیانھا ایجاد خواھد شد. برای مثال:

تجاری از طریق انتشـار اوراق بـدھی  واحد .1
پرتفویی از داراییھـای بـا  با نرخ ثابت،

خ ثابت را تأمین مالی کرده است، کھ در نر
عنوان آماده برای فروش  غیر این صورت، بھ
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ـــدی میطبقھ ـــرات در ارزشبن ـــد و تغیی  ش
کـرد. منصفانھ آنھـا یکـدیگر را خنثـی می
 ارزش گزارشگری داراییھا و اوراق بدھی بھ

طریق سود یا زیان دوره، عـدم  منصفانھ از
ــدازه ــورت ان ــھ در ص ــواختی را ک ی گیریکن

منصــفانھ و شناســایی  ارزش داراییھــا بــھ
تغییرات در سایر اقالم سود و زیان جـامع، 

 گیری اوراق بدھی بھ بھاي مستھلکو اندازه
 کند.شد، اصالح میشده ایجاد می

تجاری گروه مشخصی از وامھـا را بـا  واحد .2
قرضــھ قابــل مبادلــھ کــھ  انتشــار اوراق

را منصفانھ آنھا یکدیگر  تغییرات در ارزش
مالی کرده است. افزون  کند، تأمینخنثی می

تجـاری بطــور  کھ واحـد صورتی بر این، در
فروش نماید،  و معمول اوراق قرضھ را خرید

نــدرت وامھـا را خریـد و  اما ھرگز یا بھ
قرضـھ  فروش کند، گزارشگری وامھا و اوراق

طریق ســود یـا زیـان  منصفانھ از ارزش بھ
دی شـناخت دوره، عدم یکنواختی در زمانبنـ

گیری سودھا و زیانھایی کھ در صورت اندازه
شــده و  آنھــا بــھ بھــاي مســتھلک یھــر دو

شناسایی ســود یـا زیـان ھنگــام بازخریــد 
 کند.شد را برطرف میقرضھ ایجاد می اوراق

در بند قبلی،  شدهدر مواردی مشابھ موارد توصیف ج.4رب
اختصاص داراییھای مالی و بـدھیھای مـالی در زمـان 

منصـفانھ  ارزش شناخت اولیھ، کھ در شرایط دیگر بـھ
شـد، گیری نمــیطریق سود یــا زیـان دوره انـدازه از
گیری یا شــناخت را تواند عدم یکنواختی در اندازهمی

ای کــاھش دھـد و مالحظـھ برطرف کند یــا بطـور قابـل
تری ارائھ کنــد. بـرای مقاصـد عملـی، اطالعات مربوط

ــد ــدارد واح ــرورتی ن ــا و  ض ــام داراییھ ــاری تم تج
گیری بھ عدم یکنواختی در انـدازه بدھیھایی کھ منجر

شود را دقیقًا ھمزمان ایجاد کند. تأخیر یا شناخت می
بـر اینکـھ ھـر معاملـھ در  معقول مجاز است، مشروط

 ارزش بــھشده گیریزمان شناخت اولیھ بھ طبقھ اندازه
طریق سود یا زیان دوره اختصاص یابد و،  منصفانھ از

در آن زمان، انتظار رود کھ تمام معامالت باقیمانده 
 واقع شوند.

اگر تنھا برخی داراییھای مالی و بدھیھای مالی  چ.4رب
 شـــوند بـــھ طبقـــھیکنـــواختی میغیرکـــھ باعـــث 
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طریــق سـود یـا منصفانھ از  ارزش بھ شدهگیریاندازه
، اختصــاص دادناختصــاص یابنــد و ایــن  ،ورهزیــان د

ا برطرف نکند یــا آن را بطـور قابـل یکنواختی رغیر
تری ای کاھش ندھد و در نتیجھ، اطالعـات مربــوطمالحظھ

ایجاد نشود، چنین تخصیصی قابل پذیرش نخواھد بـود. 
با وجود این، اختصاص برخی داراییھای مـالی مشـابھ 

بھ کاھش  کھ منجر یا بدھیھای مالی مشابھ، در صورتی
 تری درمالحظـھ مالحظــھ (و احتمـاالً کـاھش قابـلقابل 

یکنــواختی غیرمقایسھ با سایر اختصاصھای مجــاز) در 
شود، قابل پذیرش خواھد بود. برای مثال، فرض کنیـد 

 تجاری تعدادی بدھی مالی مشابھ، در مجموع بـھ واحد
و تعدادی دارایی مالی مشـابھ،  2پول واحد 100ارزش 
اسـاس  اما بر ،پول دارد واحد 50ارزش  جموع بھدر م

 است واحـد شوند. ممکنگیری میمبانی متفاوتی اندازه
ــاری ــدازهغیر تج ــواختی در ان ــق  گیری را ازیکن طری

اختصاص تمام داراییھا و تنھا برخی بـدھیھا (بـرای 
 واحـد 45مبلــغ  مثال، بدھیھای منفرد در مجموع بـھ

 منصـفانھ از بـھ ارزش شدهگیریطبقھ اندازه پول) بھ
شـکل  طریق سود یا زیان دوره در شناخت اولیـھ، بـھ

کـھ  آنجا ای کاھش دھد. با وجود این، ازمالحظھ قابل
 منصفانھ از ارزش بھشده گیریاندازهاختصاص بھ طبقھ 

طریق سود یا زیان دوره را تنھا برای کل یک ابـزار 
ی تجـار توان بکار برد، در این مثال، واحـدمالی می

 باید کل یک یا چند بدھی را کامل اختصاص دھد. واحد
از یــک بـدھی (بـرای مثـال،  تواند جزئـیتجاری نمی

انتسـاب بـھ تنھـا یـک ریسـک،  تغییر در ارزش قابل
بھره مبنــا) یــا بخشـی از یـک  مانند تغییر در نرخ

 از آن) را اختصاص دھد. بدھی (درصدی
دو کھ طبق ر یھای مالی یا ھ): گروھی از داراییھای مالی، بدھ2(ب)(9بند 

بر مبنای ارزش منصـفانھ  ،گذارییا راھبرد سرمایھ شدهمستند مدیریت ریسک
 شودیریت و عملکرد آن ارزیابی میمد

تجـاری، گروھــی از داراییھــای  است واحد ممکن ح.4رب
ای مدیریت شیوه دو را بھ مالی، بدھیھای مالی یا ھر

گیری آن ازهو عملکرد آن را ارزیـابی کنــد کـھ انــد
طریق سود یـا زیــان دوره  منصفانھ از ارزش گروه بھ

کید أتری شود. در این حالت، تبھ اطالعات مربوط منجر
 تجاریبر شیوه مدیریت و ارزیابی عملکرد توسط واحد 

 است و نھ بر ماھیت ابزارھای مالی آن.

 
 .شودبیان می» واحد پول«این استاندارد، مبالغ پول بھ صورت  در 2
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مثالھای زیر بیانگر زمانی است کـھ ایـن شــرط  خ.4رب
در صورتی تنھا تواند احراز شود. در تمام موارد، می

) احــراز شــود، واحـد 2(ب)(9کھ اصل مندرج در بنـد 
تواند از این شرط برای اختصاص داراییھـای تجاری می

بـھ  شــدهگیریمالی یا بدھیھای مالی بھ طبقھ اندازه
زیـان دوره اســتفاده  طریق سود یا منصفانھ از ارزش
 کند.

گذاری یـک سـازمان بـا سـرمایھ ،تجـاری واحد الف.
ــاطره ــرمایھمخ ــندوق س ــترک، آمیز، ص گذاری مش

تجـاری  گذاری ویـژه یـا واحـدصندوق سـرمایھ
گذاری مشابھی است کھ فعالیت تجاری آن سرمایھ

رویکرد کسب منفعـت از  در داراییھای مالی با
سود تقسیمی و  شکل بھره یا آنھا بھکل بازده 

منصفانھ است. طبق اسـتاندارد  تغییر در ارزش
گیری چنــین ، انــدازه28المللــی حســابداری بین

صفانھ ازارزش  گذاریھایی بھسرمایھ طریـق  من
سود یا زیان دوره طبق این اســتاندارد مجـاز 

از ھمـین رویـھ اسـت  تجاری ممکـن است. واحد
 گذاریھایی کھ بـرحسابداری برای سایر سرمایھ

شـوند امـا نفـوذ مـدیریت میکل مبنای بازده 
تجاری بھ منظور قـرار گــرفتن آنھـا در  واحد

المللی حسابداری دامنھ کاربرد استاندارد بین
 کافی نیست، استفاده کند. 28

تجاری داراییھای مالی و بدھیھای مـالی  واحد ب.
دارد کھ در یک یا چند ریسک مشـترک ھسـتند و 

مسـتند مـدیریت  این ریسـکھا طبـق سیاسـتھای
مبنــای ارزش منصــفانھ  دارایــی و بــدھی، بــر
 واحـد ،شوند. یک نمونـھمدیریت و ارزیابی می

متشکل  “ایمحصوالت ساختاریافتھ”تجاری است کھ 
شده متعدد را منتشر از ابزارھای مشتقھ تعبیھ

کند و ریسـکھای حاصـل را بــر مبنـای ارزش می
ای از ترکیبی از ابزارھـ استفاده منصفانھ با

نمایـد. مالی مشـتقھ و غیرمشـتقھ مـدیریت می
تجاری باشد کھ  تواند یک واحدنمونھ مشابھ می

کند و ریسک نرخ بھره ثابت اعطا می وامھای با
از  اسـتفاده بھـره مبنــای حاصـل را بــا نرخ

ترکیبی از ابزارھای مالی مشتقھ و غیرمشـتقھ 
 نماید.مدیریت می

پرتفـویی از گری اسـت کـھ تجاری، بیمـھ واحد .پ
داراییھای مالی دارد، این پرتفوی را با ھدف 
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کردن بازده کل (یعنی بھـره یـا سـود  بیشینھ
منصفانھ) مـدیریت  تقسیمی و تغییرات در ارزش

را با ھمان مبنا ارزیابی  کند و عملکرد آنمی
ــمی ــننمای ــوی ممک ــن پرتف ــرای  د. ای ــت ب اس

پشتیبانی از بدھیھای خاص، ابزارھای مالکانھ 
دو نگھداری شود. چنانچـھ پرتفـوی  یا ھر خاص

برای پشتیبانی از بدھیھای خاص نگھداری شود، 
نظر از اینکـھ ) صـرف2(ب)(9شرط مندرج در بند 

ــھ ــای ارزشبیم ــر مبن ــز ب ــدھیھا را نی  گر ب
 ممکن ،منصفانھ مدیریت و ارزیابی کند یا خیر

است برای داراییھا احراز شود. چنانچـھ ھـدف 
دن بازده کـل داراییھـا در کر گر بیشینھبیمھ

تری باشد، حتی اگر مبالغ پرداختی دوره طوالنی
کننده بـھ بھ دارنـدگان قراردادھـای مشـارکت
یافتـھ در سایر عوامل نظیر مبلغ سودھای تحقق

سـال) بسـتگی  تر (برای مثال، یـکدوره کوتاه
گر باشد، شرط مندرج داشتھ یا در اختیار بیمھ

 احراز شود.است  ) ممکن2(ب)(9در بند 

کھ اشاره شد، این شـرط بــھ طور کھ در باال ھمان د.4رب
شیوه مدیریت و ارزیابی عملکرد گروه ابزارھای مالی 

اسـاس  ھمـینر تجاری بسـتگی دارد. بـ مورد نظر واحد
نظر گرفتن الزام بھ اختصـاص دادن در زمـان  (با در

تجاری کھ ابزارھای مالی را بر  شناخت اولیھ)، واحد
 ارزش بــھ شــدهگیریین شرط بـھ طبقـھ اندازهمبنای ا

دھـد، منصفانھ از طریق سود یا زیان دوره اختصاص می
شــرایط را کــھ بــا  باید تمام ابزارھای مالی واجــد

ھمـین شـیوه  شوند، بــھیکدیگر مدیریت و ارزیابی می
 اختصاص دھد.

تجـاری  ضرورتی ندارد مستندسازی راھبرد واحـد ذ.4رب
دادن انطبــاق بـا  برای نشان گسترده باشد اما باید

یک  ) کافی باشد. این مستندسازی برای ھر2(ب)(9بند 
توانـد بــر مبنـای از اقالم ضــروری نیســت، بلکـھ می
کــھ سیسـتم  صـورتی پرتفوی باشـد. بـرای مثــال، در

گونـھ کــھ بـھ آن -واحد سـازمانی مدیریت عملکرد یک
بھ وضوح  -تجاری رسیده است تصویب مدیران اصلی واحد

ن دھد کھ عملکرد آن بر مبنای بازده کل ارزیابی نشا
دادن انطباق با  شود، مستندسازی بیشتر برای نشانمی

 ) ضرورت ندارد.2(ب)(9بند 
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 بھره مؤثر نرخ

ای برخی موارد، داراییھای مالی با تخفیـف عمـده در .5رب
شـده زیانھای اعتبــاری تحمل شوند کھ بیانگرتحصیل می

 شـدهتحملاست. واحدھای تجاری این زیانھای اعتبــاری 
نقــدی  ، در جریانھایمؤثر بھره نرخرا ھنگام محاسبھ 
 کنند.برآوردی منظور می

 معمــول واحـد بطور، مؤثرھنگام بکارگیری روش بھره  .6رب
ــھ حق ــاری ھرگون ــھ، تج ــارمزدالزحم ــا  ک ــی ی پرداخت

 دریافتی، مخارج معاملھ یـا ســایر صـرفھا و کسـرھای
را در طـول عمـر  مؤثر بھره نرخمنظورشده در محاسبھ 

کنـد. بـا وجـود ایـن، ابزار مستھلک می انتظار مورد
شـــود کـــھ صـــورتی اســـتفاده می تر دردوره کوتـــاه

پرداختی یا دریافتی، مخـارج  کارمزدھایھا، الزحمھحق
باشـد. معاملھ، صرفھا یا کسرھا مربـوط بـھ آن دوره 

دارد کــھ متغیــری کــھ صـورتی مصـداق این موضـوع در 
پرداختی یا دریافتی، مخـارج  کارمزدھایھا، الزحمھحق

اسـاس  آن مربوط است بـر معاملھ، صرفھا یا کسرھا بھ
، آن ابزار انتظار موردسررسید  از قبلنرخھای بازار 

چنین مواردی، دوره استھالک گذاری شود. در مجددًا قیمت
دی در آن گذاری مجـدد بعــای است کھ قیمتمناسب، دوره

کھ صرف یــا کسـر  صورتی گیرد. برای مثال، درصورت می
ای باشــد شناور، بیانگر بھـره نرخ بایک ابزار مالی 

کھ از زمان آخرین پرداخت بھره معوق شــده اســت، یـا 
بیانگر تغییر در نرخھای بازار از زمان تعیین مجــدد 

شناور بر اساس نرخھای بازار باشد، صرف یا  بھره نرخ
اسـاس  اریخ بعدی تعیین مجدد بھره شناور برکسر تا ت

نرخھای بازار، مستھلک خواھد شد. این بدان دلیل است 
کھ صرف یا کسر بھ دوره تا تاریخ بعدی تعیـین مجــدد 
بھره مربوط است زیرا، در آن تاریخ، متغیری کھ صـرف 
یا کسر بھ آن مربوط است (یعنی نرخھای بھره) مجـددًا 

شود. با وجـود ایـن، تعیین میاساس نرخھای بازار  بر
کھ صرف یا کسر از تغییر در تفاوت اعتباری  صورتی در

شده ابزار، یا سایر متغیرھـایی کـھ نرخ شناور تعیین
شــوند، ناشـی اساس نرخھای بازار مجددًا تعیین نمی بر

 شود.ابزار مستھلک می انتظار موردشود، در طول عمر 

شـناور و بــدھیھای  نرخ باداراییھای مالی  مورد در .7رب
 بـھنقـدی  شناور، برآورد مجدد جریانھای نرخ بامالی 
منظور انعکاس تغییــر در نـرخ بھـره  ادواری بھ صورت

کـھ  صورتی دھد. دررا تغییر می مؤثر بھره نرخبازار، 
 نـرخ بـاشناور یـا بـدھی مـالی  نرخ بادارایی مالی 
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مبلغـی برابـر بـا مبلــغ اصــل  شناور در ابتـدا بـھ
یـا پرداختنـی در سررسـید شناســایی شـود،  دریافتنی

معمـول،  بطـوربرآورد مجدد پرداختھـای آتـی بھـره، 
تأثیر بااھمیتی بر مبلـغ دفتــری دارایــی یـا بـدھی 

 ندارد.

تجاری برآورد خـود از پرداختھـا  کھ واحد صورتی در .8رب
یا دریافتھا را تجدیدنظر کنـد، بایـد مبلــغ دفتـری 

گروه ابزارھای مالی) دارایی مالی یا بدھی مالی (یا 
نقــدی بــرآوردی واقعـی و  را برای انعکاس جریانھــای

تجاری مبلغ دفتـری را  تجدیدنظرشده تعدیل کند. واحد
نقــدی آتــی  طریــق محاســبھ ارزش فعلــی جریانھــای از

اولیھ ابـزار  مؤثر بھره نرخ از استفاده بابرآوردی 
ــا ــالی ی ــی،  ،م ــوارد مقتض ــرخدر م ــره ن ــؤثر بھ  م

، مجـددًا محاسـبھ 92شده طبق بند تجدیدنظرشده محاسبھ
 عنـوان بــھکند. این تعدیل در سود یا زیـان دوره می

کھ دارایی  صورتی شود. دردرآمد یا ھزینھ شناسایی می
بندی شـود ث تجدید طبقھ50ت یا 50ب، 50مالی طبق بند 

 ھـایتجاری متعاقبـًا بـرآورد خـود از دریافت و واحد
نتیجــھ افــزایش قابلیــت بازیافــت  ی آتــی را درنقــد

دریافتھای نقدی مذکور افزایش دھد، اثر این افـزایش 
از تـاریخ  ،مـؤثر بھـره نـرختعـدیل  عنوان بھباید 
تعـدیل  عنــوان بــھشناسایی شـود و  برآورد درتغییر 

محسوب  برآورد درمبلغ دفتری دارایی در تاریخ تغییر 
 شود.نمی

بـھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز اشـاره این بنـدھا [پ.8الف تا رب8رب
نشـده  درجاالجرا نشده است و بنابراین، در این ویرایش الزم
  ].است

 ابزارھای مشتقھ

ــھ .9رب ــتقھنمون ــای مش ــج ابزارھ ــد ھای رای  از عبارتن
قراردادھای آتی و پیمانھای آتی، قراردادھای سواپ و 
قراردادھای اختیار معاملھ. ابزار مشتقھ معمــوالً یــک 

پول، تعداد سھام، تعـداد  مبلغیمی دارد کھ مقدار اس
شـده در واحد وزن یا حجـم یـا سـایر واحـدھای تعیین

ین، ابزار مشتقھ، دارنده یا قرارداد است. با وجود ا
گذاری یا دریافت مقدار سرمایھ بھ ملزمکننده را صادر

، ابــزار مقابـل درکنـد. اسمی در آغاز قـرارداد نمی
ی ثابت یا پرداخت مبلغــی تواند پرداخت مبلغمشتقھ می
نتیجـھ برخـی رویـدادھای آتـی  در اسـت ممکــنرا کھ 

 متناســبنامرتبط با مقدار اسمی تغییر کند (اما نــھ 
تغییر در دارایی پایـھ)، الزامــی نمایــد. بـرای  با
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واحــد مبنـا  100ماھـھ  6کھ الیبـور  صورتی مثال، در
طبــق قــرارداد، پرداخـت مبلــغ  است ممکنتغییر کند، 

پول الزامی باشد. چنـین قـراردادی  واحد 1ر000ثابت 
مقــدار اسـمی  اگرشود، حتی یک ابزار مشتقھ محسوب می

 مشخص نشده باشد. 

تعریف ابزار مشتقھ در ایـن اسـتاندارد شـامل  .10رب
 تحویــل قراردادھایی است کھ بھ صورت ناخالص از طریق

شوند (برای مثال، پیمان آتی خرید قلم پایھ تسویھ می
تجـاری  واحـد اســت ممکـنثابت).  نرخ بادھی ابزار ب

قراردادی برای خرید یا فروش یک قلم غیرمالی داشـتھ 
یـا  نقدطریق  صورت خالص از بھ را آنباشد کھ بتوان 

ابزار مالی دیگر، یا از طریق مبادلھ ابزارھای مالی 
تسویھ کرد (برای مثال، قرارداد خرید یا فـروش کـاال 

چنین قـراردادی در دامنــھ قیمت ثابت در آینده).  بھ
 بـااینکـھ  گیرد، مگرکاربرد این استاندارد قرار می

تحویل یک قلم غیرمالی طبق الزامات خرید، فـروش  ھدف
تجــاری ایجــاد و  واحــد انتظــار مــوردیــا اســتفاده 

 مراجعھ شود). 7تا  5نگھداری شود (بھ بندھای 

اســت  از ویژگیھای تعریف ابزار مشتقھ ایـن یکی .11رب
ای دارد کــھ کمتـر از گذاری خـالص اولیـھرمایھکھ سـ
نیـاز بـرای سـایر انـواع  مـوردگذاری اولیھ سرمایھ

تغییر در  بھ نسبترود قراردادھایی است کھ انتظار می
واکنش مشـابھ داشـتھ باشـد. قــرارداد  ،عوامل بازار

اختیار معاملھ بھ این دلیل تعریف ابـزار مشــتقھ را 
 از کمتری خالص اولیھ آن گذارکند کھ سرمایھاحراز می
 ای استای تحصیل ابزار مالی پایھگذاری الزم برسرمایھ

کھ اختیار معاملھ بھ آن مربوط اســت. ســواپ ارز کـھ 
مســتلزم مبادلــھ اولیــھ واحــدھای پــول متفــاوت بــا 

ین دلیل این تعریف ھ ابرابر است، ب منصفانھ ارزشھای
آن صــفر گذاری خالص اولیھ کند کھ سرمایھرا احراز می

 است.

تعھــد بــھ بھ  منجرروش معمول خرید یا فروش بھ  .12رب
شـود قیمت ثابت بین تاریخ معاملھ و تاریخ تسـویھ می

کنـد. بـا وجـود کھ تعریف ابزار مشتقھ را احـراز می
 بـھدلیل کوتاه بودن دوره تعھد، این تعھـد  این، بھ
 ،شود. در مقابلابزار مالی مشتقھ شناسایی نمی عنوان
گونــھ برای این را ستاندارد روش حسابداری خاصیاین ا

کند (بـھ بنـدھای قراردادھای بھ روش معمول فراھم می
 مراجعھ شود). 56تا رب 53و رب 38
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تعریف ابزار مشتقھ بھ متغیرھای غیرمالی اشاره  الف.12رب
طـرف قـرارداد نیسـتند. ایـن  دارد کھ مخـتص یـک

یـک  از زلزلـھ در متغیرھا شامل شاخص خسارت ناشـی
خاص و شاخص دمای ھوا در شـھری خـاص اسـت.  منطقھ

طــرف قــرارداد شــامل  متغیرھای غیرمالی مختص یـک
سوزی است کـھ دارایـی طـرف وقوع آتش وقوع یا عدم

برد یا بـھ آن خسـارت وارد قرارداد را از بین می
منصفانھ دارایـی غیرمــالی  کند. تغییر در ارزشمی
 نصــفانھ نـھم صورتی مختص مالک اسـت کــھ ارزش در

تنھــا تغییــرات در قیمــت بــازار ایــن داراییھــا 
(متغیر مالی) را منعکس کند، بلکھ بیانگر وضــعیت 

شده (متغیر غیرمالی) دارایی غیرمالی خاص نگھداری
کـھ تضــمین ارزش  صورتی نیز باشد. برای مثال، در

باقیمانده خودرویی خاص، ضامن را در معـرض ریسـک 
و قرار دھـد، تغییـر تغییر در وضعیت فیزیکی خودر

 در ارزش باقیمانده، مختص مالک خودرو است.
 مخارج معاملھ

و کارمزدھـای  ھاالزحمـھمخارج معاملھ شامل حق .13رب
 عنـوان بھپرداختی بھ نمایندگان (شامل کارکنانی کھ 

کنند)، مشاوران، کـارگزاران نماینده فروش فعالیت می
ــھ ــات وضعگران، مالو معامل ــدهی ــط نھاد ش ــای توس ھ

و  ھـااوراق بھادار، و مالیات ھایگذار و بورسمقرارت
عوارض انتقال است. مخارج معاملھ شامل صرف یــا کســر 

مالی یا مخارج اداری داخلـی یــا  بدھی، مخارج تأمین
 نگھداری نیست.

 برای مبادلھ شدهداراییھای مالی و بدھیھای مالی نگھداری

وش فعــال فر و معمول، مبادلھ بیانگر خرید بطور .14رب
بـرای  شـدهو متناوب است، و ابزارھای مــالی نگھداری

بطور معمول با ھدف ایجاد سود از نوسـانھای  ،مبادلھ
گر نگھـداری مدت قیمت یـا حاشــیھ سـود معاملــھکوتاه

 شوند.می

برای مبادلـھ شـامل  شدهبدھیھای مالی نگھداری .15رب
 موارد زیر است:

ابزارھــای  عنــوان بــھکــھ  ایبــدھیھای مشــتقھ .الف
 شوند؛سازی محسوب نمیمصون

شده توسـط تعھدات تحویل داراییھای مالی استقراض ب.
ــد ــی واح ــی (یعن ــنده استقراض ــھ  فروش ــاری ک تج

را کـھ ھنــوز  ایشـدهداراییھای مالی قــرض گرفتھ
 فروشد)؛می ،مالک آنھا نیست
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قصـد بازخریـد در آینـده  بــابدھیھای مالی کـھ  پ.
ای مثال، ابزار بدھی با شده است (بر تحملنزدیک 

 توجـھ باناشر آن را  است ممکنشده کھ قیمت اعالم
، در آینــده نزدیـک منصـفانھ ارزش در بھ تغییـر

 بازخرید کند)؛ و

بدھیھای مالی کھ بخشی از پرتفوی ابزارھای مالی  ت.
شــوند و مشخصی اســت کــھ بـا یکــدیگر مـدیریت می

مــدت شواھدی از الگــوی اخیـر ســودآوری در کوتاه
 وجود دارد.برای آنھا 

این موضوع کھ بـدھی بـرای تــأمین مـالی فعالیتھــای 
خود آن بــدھی را  خودی شده است، بھ معامالتی استفاده
 کند.برای مبادلھ تبدیل نمی شدهبھ بدھی نگھداری

 تا سررسید شدهگذاریھای نگھداریسرمایھ

نگھــداری  مشخصی برایتجاری در صورتی قصد  واحد .16رب
گذاری در دارایی مالی بـا سررسـید تا سررسید سرمایھ
 ثابت را ندارد کھ:

تجاری قصد داشتھ باشد دارایـی مـالی را  واحد الف.
 برای دوره زمانی نامعین نگھداری کند؛

بھ  واکنشتجاری برای فروش دارایی مالی در  واحد ب.
ــر در  ــاینرختغیی ــره ھ ــکھا،  بھ ــا ریس ــازار ی ب

بودن و بازده  دسترس درگی، تغییر نیازھای نقدین
گذاریھای جــایگزین، تغییــر در منــابع و ســرمایھ

آمادگی  مالی یا تغییر در ریسک ارز شرایط تأمین
داشتھ باشد (بھ جز وقوع شرایطی کھ تکرارشـونده 

بینی توسـط واحـد تجــاری و بطور معقول قابل پیش
 نباشد)؛ یا

ســیار ناشر حق تسویھ دارایی مـالی بـھ مبلغـی ب پ.
 مستھلک شده را داشتھ باشد. بھايتر از پایین

توانـد متغیـر می بھـره نرخ بایک ابزار بدھی  .17رب
شـده تـا سررسـید را گذاری نگھداریمعیارھای ســرمایھ

دلیل اینکھ عمر  احراز کند. ابزارھای مالکانھ یا بھ
دلیل اینکھ  نامعینی دارند (مانند سھام عادی) یا بھ

توانــد کنــد میممکــن اســت دریافــت مبلغی کھ دارنده 
 باشـدتعیــین نشــده  قبــل ازای تغییر کند کھ گونھبھ

(مانند اختیار معاملھ سھام، امتیـاز خریــد سـھام و 
گذاری تواننـد بـھ عنـوان سـرمایھنمی ،حقوق مشـابھ)

تا سررسید تلقی شوند. با توجھ بھ تعریف  شدهنگھداری
، پرداختھـای شده تا سررسـیدنگھداری ھایگذاریسرمایھ
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تعیین و سررسید ثابت بھ این معنا است  ثابت یا قابل
کھ توافق قراردادی، مبالغ و تاریخھـای پرداخـت بـھ 
دارنده، ماننـد پرداختھــای بھـره و اصـل را تعیـین 

عــدم پرداخـت، مـادامی کــھ  مالحظھ قابلکند. ریسک می
ثابت یا قابـل تعیـین باشـد و  ،پرداختھای قراردادی
بنـدی بندی احراز شود، مانع طبقھسایر معیارھای طبقھ

شــده تــا سررســید نگھداری عنــوان بــھدارایــی مــالی 
 ،کـھ شـرایط ابـزار بـدھی دائمـی صورتی شود. درنمی

ای نامعین باشد، ایـن مستلزم پرداخت بھره برای دوره
رسـید تــا سر شـدهنگھداری عنـوان بھتواند ابزار نمی

 بندی شود، زیرا تاریخ سررسید وجود ندارد.طبقھ

گذاری سـرمایھ عنــوان بــھبنـدی معیارھای طبقھ .18رب
تا سررسید برای داراییھـای مـالی قابـل  شدهنگھداری

کــھ دارنـده قصـد و  صـورتی بازخرید توسط ناشـر، در
توانایی نگھداری آنھا تا زمان بازخرید یـا سررسـید 

ده اساسًا تمام مبلغ دفتـری را را داشتھ باشد و دارن
 شود. اختیار خریـد ناشـر، دربازیافت کند، احراز می

کنــد. بــا صورت اعمال، سررسید دارایــی را تســریع می
کھ دارایی مالی بر مبنایی قابل  صورتی وجود این، در

بازخرید باشد کھ موجب شود دارنده اساسًا تمام مبلـغ 
دارایی مالی را توان دفتری آن را بازیافت نکند، نمی

ه تــا سررســید شــدگذاری نگھداریســرمایھ عنــوان بــھ
تجاری ھرگونھ مبلـغ پرداختـی و بندی کرد. واحد طبقھ

دارایی را در تعیین  حساب بھمنظورشده  مخارج معاملھ
شــود یـا اینکھ مبلغ دفتری دارایی اساسًا بازیافت می

 دھد.خیر، مد نظر قرار می

فــروش بــھ ناشــر (یعنـی  یک دارایی مالی قابل .19رب
دارنده حق دارد ناشر را بھ بازپرداخت یـا بازخریــد 

 بـھتوان سررسید، ملزم کند) نمی از قبلدارایی مالی 
بنـدی شده تا سررسید طبقھگذاری نگھداریسرمایھ عنوان

کرد زیرا پرداخت بابت ویژگی قابل فروش بودن دارایی 
تـا  با قصـد نگھـداری دارایـی مــالی ،مالی بھ ناشر

 سررسید سازگاری ندارد.

 منصــفانھ ارزشبرای بیشتر داراییھــای مــالی،  .20رب
اسـت.  شـده مسـتھلک بھـاي بـھ نسبتمعیار مناسبتری 

شده تا سررسید یک استثنا است، اما بندی نگھداریطبقھ
و  مشـخصتجاری قصد  گیرد کھ واحدتنھا زمانی صورت می

گذاری را تـا سررسـید توانایی نگھداری ایـن سـرمایھ
 بـھ منجـرتجــاری  داشتھ باشد. چنانچھ اقدامات واحد

گذاریھا تردید در قصد و توانایی نگھداری این سرمایھ
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مانع بکـارگیری ایــن اسـتثنا  9تا سررسید شود، بند 
 شود.برای یک دوره زمانی معقول می

ر بعید اســت، نظیــر ای کھ احتمال آن بسیافاجعھ .21رب
ھا یـا ھجوم مشتریان بھ بانــک بـرای مطالبـھ ســپرده

گذارد، موضـوعی گر تأثیر میوضعیت مشابھی کھ بر بیمھ
گیری دربـاره تجاری بـرای تصــمیم نیست کھ توسط واحد

و توانـایی نگھـداری  مشـخصتجــاری قصـد  اینکھ واحد
گذاری تا سررسید را دارد یـا خیـر، ارزیـابی سرمایھ
 شود.

تواند شرط مندرج در بند سررسید می از قبلفروش  .22بر
با قصد  ارتباط دررا احراز کندـ بنابراین ابھامی  9

گذاریھا تـا تجاری برای نگھداری سـایر سـرمایھ واحد
شودـ بھ شرطی کھ قابل انتســاب بــھ سررسید ایجاد نمی
 موارد زیر باشد: 

رای در ارزش اعتباری ناشر. بـ مالحظھ قابلکاھش  الف.
کاھش رتبھ اعتباری توسـط یـک  از پسمثال، فروش 
سازمانی، الزامًا موجب زیـر بندی برونمؤسسھ رتبھ

تجاری برای نگھــداری سـایر  سوال رفتن قصد واحد
شـود، مشـروط بـر گذاریھا تا سررسـید نمیسرمایھ

 مالحظـھ قابـلاینکھ کاھش رتبھ، شواھدی از کاھش 
بــھ رتبـھ  توجــھ بـادر ارزش اعتباری ناشر کـھ 

 اعتباری در زمان شناخت اولیھ مورد قضاوت قـرار
کھ واحـد  صورتیگیرد، فراھم کند. ھمچنین، در می

بندی داخلــی بـرای ارزیـابی ســطح تجاری از رتبھ
ھای بنــدیپذیری استفاده کند، تغییر در رتبھآسیب

بـھ تشــخیص ناشـرانی کـھ ارزش  اســت ممکنداخلی 
اعتباری آنھا کاھش قابل مالحظھ داشتھ است، کمـک 

تجـاری بـرای  اینکھ رویکرد واحد برکند، مشروط 
ــابی رتبھ ــن ارزی ــر در ای ــی و تغیی ــدی داخل بن

بندیھا معیاری یکنواخت، قابل اتکا و عینـی رتبھ
 صــورتی از کیفیت اعتباری ناشران فراھم کند. در

بر کاھش ارزش دارایی مالی وجود  کھ شواھدی مبنی
مراجعـھ شـود)،  59و  58داشتھ باشد (بھ بندھای 

 نظـر در مالحظــھ قابــلاعتباری اغلـب  ارزش کاھش
 شود.گرفتھ می

تغییر در قوانین مالیاتی کــھ معافیـت مالیـاتی  .ب
شــده تـا گذاریھای نگھداریبھره مربوط بھ سرمایھ

ای مالحظـھ قابــل شکل بھکند یا سررسید را حذف می
دھد (امــا نــھ تغییـر در قــوانین آن را کاھش می
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ھـای نھــایی مالیاتی کھ موجـب تجدیـدنظر در نرخ
 شود.)بھره می درآمدبرای  مالیاتقابل اعمال 

تجاری عمده یا واگذاری عمده (مانند فروش  ترکیب .پ
ــال  ــا انتق ــروش ی ــتلزم ف ــھ مس ــمت ک ــک قس ی

رای حفظ شده تا سررسید بگذاریھای نگھداریسرمایھ
تجاری یا سیاست  واحد بھره نرخوضعیت فعلی ریسک 

تجاری رویـدادی  ترکیب اگرچھریسک اعتباری است (
تجـاری اسـت، تغییـر در پرتفــوی  واحد کنترلدر 

یـا  بھره نرخگذاری برای حفظ وضعیت ریسک سرمایھ
پیامد رویـدادھای  است ممکنسیاست ریسک اعتباری 
 ، باشد).شدهبینیدیگر، نھ رویدادی پیش

 شــکل بھتغییر در الزامات قانونی یا نظارتی کھ  .ت
گذاریھای مجـاز یـا ای انواع سـرمایھمالحظھ قابل

گذاریھا را حداکثر میزان انواع خاصی از سـرمایھ
ــی ــر م ــب میتغیی ــد و موج ــرمایھدھ ــود س گذاری ش

تجاری واگـذار  شده تا سررسید توسط واحدنگھداری
 شود.

در الزامات سـرمایھ قــانونی  ھمالحظل قابافزایش  ث.
گذاریھای تجاری سرمایھ شود واحدصنعت کھ موجب می

طریـق فــروش کــاھش  تا سررسید را از شدهنگھداری
 دھد.

ـــزایش  ج. ـــلاف ـــھ قاب ـــک  مالحظ ـــت ریس در اھمی
شده تا سررسید کھ بــرای گذاریھای نگھداریسرمایھ

بر ریســک قـانونی اسـتفاده  اھداف سرمایھ مبتنی
 شود.می

توانــایی مشـخص بـرای  یتجــاری در صـورت واحد .23رب
گذاری در دارایـی مـالی بـا سررســید نگھداری سرمایھ

 ثابت تا زمان سررسید را ندارد کھ:

مـالی  منابع مالی در دسترس برای ادامھ تـأمین الف.
 گذاری تا سررسید را نداشتھ باشد؛ یاسرمایھ

ر مشمول محدودیت قانونی فعلی یا محـدودیتی دیگـ ب.
باشد کھ قصد نگھداری دارایی مالی تا سررسید را 
ضعیف کند (با وجود ایــن، اختیـار خریـد ناشـر، 

تجاری بـرای نگھـداری دارایـی  الزامًا قصد واحد
 18کندـ بـھ بنـد ربمالی تا سررسید را ضعیف نمی

 مراجعھ شود).

 16شده در بنــدھای رباز موارد بیان شرایطی غیر .24رب
تجـاری قصـد یـا شان دھد کھ واحد تواند نمی 23تا رب
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گذاری تا سررسید نگھداری سرمایھ مشخصی برایتوانایی 
 ندارد.

تجاری قصد و توانایی خود بـرای نگھـداری  واحد .25رب
شده تا سررسید تا زمان سررسـید گذاری نگھداریسرمایھ
در زمان شناخت اولیھ داراییھای مـالی،  تنھا نھرا، 

بلکھ در پایـان ھـر دوره گزارشـگری بعـدی ارزیـابی 
 کند.می

 ھاوامھا و دریافتنی

یک دارایی مالی غیرمشتقھ با پرداختھـای ثابــت  .26رب
ھای یا قابل تعیین (شامل وامھای دریافتنی، دریافتنی

ھای گذاری در ابزارھای بــدھی و ســپردهتجاری، سرمایھ
توانــد تعریــف شده در بانک) بطور بــالقوه مینگھداری

ھا را احراز کند. بـا وجـود ایـن، وامھا و دریافتنی
شـود گذاری میدارایی مالی کھ در یک بازار فعال قیمت

 71شـده، بـھ بنـد ربگــذاری(نظیر ابـزار بـدھی قیمت
وامھـا یـا  عنـوان بھبندی مراجعھ شود)، شرایط طبقھ

کند. داراییھــای مــالی کـھ ز نمیھا را احرادریافتنی
 کننـد، درھــا را احـراز نمیتعریف وامھا و دریافتنی

گذاری ســرمایھ عنــوان بـھبنـدی صورتی کھ شرایط طبقھ
تواننـد در تا سررسید را احراز کنند، می شدهنگھداری

 25تــا رب 16و رب 9قرار گیرند (بھ بندھای  این طبقھ
یک دارایی مـالی مراجعھ شود). در زمان شناخت اولیھ 

ھــا وامھا یــا دریـافتنی عنوان بھدیگر بھ طریقی کھ 
 بـھواحـد تجـاری آن را  اســت ممکـنشد، بندی میطبقھ

یافتھ بــھ طبقــھ اختصــاصدارایــی مــالی  عنــوان
طریـق ســود یــا  منصـفانھ از ارزش بھشده گیریاندازه

یافتھ بـھ عنـوان آمـاده بـرای زیان دوره یا اختصاص
 ند.بندی کفروش طبقھ

 )13تا  10شده (بندھای ابزارھای مشتقھ تعبیھ

کھ قرارداد میزبان، سررسید اظھارشده  صورتیر د .27رب
ای نداشتھ باشد و بیانگر منـافع شدهتعیین قبل ازیا 

تجــاری باشـد،  باقیمانده در خالص داراییھــای واحـد
ویژگیھای اقتصادی و ریسکھای آن، ویژگیھا و ریسکھای 

شـده در مالکانھ است، و ابزار مشتقھ تعبیھیک ابزار 
آن، باید ویژگیھای مالکانھ مربـوط بـھ ھمـان واحــد 
تجاری را داشتھ باشد تا بتوان آن را دارای ارتبـاط 

کـھ قـرارداد میزبـان،  صورتی نزدیک قلمداد کرد. در
ابزار مالکانھ نباشد و تعریف ابزار مالی را احـراز 
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ای آن، ویژگیھـا و کند، ویژگیھای اقتصــادی و ریسـکھ
 ریسکھای ابزار بدھی خواھد بود.

اختیــار  مبتنی بـر ای کھشدهابزار مشتقھ تعبیھ .28رب
شــده)، بــر (مانند پیمان آتـی یــا سـواپ تعبیھنیست 

یا ضمنی، از قرارداد  اظھارشدهمبنای شرایط محتوایی 
ایجـاد  بـھ منجـرای کھ گونھشود، بھمیزبان تفکیک می

در زمان شناخت اولیھ شود. ابـزار  صفر منصفانھ ارزش
اختیـار  ماننــدبــر اختیـار ( شده مبتنیمشتقھ تعبیھ

 شده) بـرفروش، خرید، سقف، کف یا اختیار سواپ تعبیھ
ویژگــی اختیــار، از قــرارداد  اظھارشدهمبنای شرایط 

شـود. مبلــغ دفتـری اولیــھ ابـزار میزبان تفکیـک می
بزار مشتقھ تفکیک ا از میزبان با مبلغ باقیمانده پس

 شده برابر است.تعبیھ

کلی، تعبیھ ابزارھای مشتقھ متعدد در یــک  بطور .29رب
شـده یــک ابــزار مشـتقھ تعبیھ عنوان بھابزار واحد، 
شـود. بــا وجـود ایــن، گرفتـھ می نظـر درمرکب واحد 

ابـزار  عنـوان بــھای کـھ شـدهابزارھای مشتقھ تعبیھ
المللــی شوند (بھ استاندارد بینبندی میمالکانھ طبقھ

ای مراجعھ شود)، جدا از ابزارھای مشتقھ 32حسابداری 
دارایی یا بـدھی  عنوان بھشوند کھ بھ حساب گرفتھ می

کـھ یـک  صـورتی اند. افزون بر این، دربندی شدهطبقھ
شده داشتھ باشـد از یک ابزار مشتقھ تعبیھ ابزار بیش

این ابزارھای مشتقھ در معرض ریسکھای مختلف قـرار و 
تفکیــک و مســتقل از  آسـانی قابــل بھداشتھ باشند و 

یکدیگر باشند، باید جدا از یکدیگر بھ حســاب گرفتــھ 
 شوند.

ویژگیھای اقتصادی و ریســکھای در مثالھای زیر،  .30رب
، ارتباط نزدیکی بـا قــرارداد شدهابزار مشتقھ تعبیھ

 بــاالف)) ندارد. در ایـن مثالھــا، (11میزبان (بند 
 (ب) و (پ)، واحـد11احراز شرایط مندرج در بنــد  فرض

شـده را جـدا از قـرارداد تجاری ابزار مشـتقھ تعبیھ
 گیرد.میزبان بھ حساب می

 راشده در ابزاری کھ دارنده تعبیھ فروشاختیار  .الف
 درکنـد ابـزار را سازد ناشـر را ملـزم قادر می

کـھ بـا یـا سـایر داراییھــایی  نقد ازای مبلغی
تغییر در حقوق مالکانھ یا قیمت کاال یـا شاخصـی 
کھ ارتباط نزدیکی با ابزار بدھی میزبان ندارد، 

 کند، مجددًا تحصیل نماید.تغییر می
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ای کـھ شده در ابزار مالکانـھاختیار خرید تعبیھ ب.
 سازد آن ابزار مالکانـھ را بـھناشر را قادر می
ارتباط نزدیکی با ابزار مالکانھ قیمت مشخصی کھ 

میزبان از دیدگاه دارنده ندارد، مجـددًا تحصــیل 
کند (از دیدگاه ناشر، اختیار خرید در صورتی یک 

شــود کـھ شـرایط ایـن ابزار مالکانــھ محســوب می
المللی حسابداری بندی را طبق استاندارد بینطبقھ
احراز کند کھ در این مورد، از دامنھ کاربرد  32

 شود).استاندارد خارج میاین 

اختیار معاملھ یـا شـرایط تمدیـد خودکـار مــدت  پ.
ارتبــاط  ،باقیمانده تا سررسید یک ابــزار بـدھی

اینکھ  نزدیکی با ابزار بدھی میزبان ندارد، مگر
تقریبی جاری بـازار در زمــان  بھره نرخھمزمان، 

کھ واحد تجـاری یـک  صورتی تمدید تعدیل شود. در
 ،کند و دارنده آن ابزار بدھی ابزار بدھی منتشر

اختیار خریدی روی آن ابزار بدھی برای شخص ثالث 
 عنــوان بــھصادر کند، ناشــر، اختیــار خریـد را 

 درتمدید مدت باقیمانده تا سررسید ابزار بـدھی 
گیرد، مشروط بر اینکـھ در نتیجـھ اعمــال می نظر

ــرد در  ــزم ک ــر را مل ــوان ناش ــد بت ــار خری اختی
ای ابزار بدھی مشارکت نمایـد بازاریابی مجدد بر

 تسھیل کند. را آنیا 

بر شاخص مالکانـھ  پرداختھای بھره یا اصل مبتنی ت.
کھ در ابزار بــدھی میزبـان یــا قـرارداد بیمـھ 

کــھ بــھ موجـب آن مبلـغ  -میزبان تعبیھ شده است
ابزارھای مالکانـھ مـرتبط  ارزش بھبھره یا اصل 

ندارد،  ارتباط نزدیک با ابزار میزبان -شده است
زیرا ریسکھای مربوط بھ میزبان و ابـزار مشـتقھ 

 شده مشابھ نیستند.تعبیھ

بر شاخص کــاال کـھ  پرداختھای بھره یا اصل مبتنی ث.
در ابزار بدھی میزبان یا قرارداد بیمھ میزبــان 

کھ بھ موجب آن مبلـغ بھـره یـا  -تعبیھ شده است
 -شــده اســت وابسـتھقیمت کاال (نظیر طال)  اصل بھ

باط نزدیک با ابـزار میزبــان نـدارد، زیــرا ارت
 ریسکھای مربوط بھ ابزار میزبان و ابزار مشـتقھ

 شده مشابھ نیستند.تعبیھ

ویژگی تبدیل بھ ابــزار مالکانـھ کـھ در ابــزار  ج.
تبدیل تعبیــھ شــده اسـت، از دیـدگاه  بدھی قابل

دارنده ابزار، ارتباط نزدیــک بـا ابــزار بـدھی 
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ناشر، اختیــار تبـدیل  میزبان ندارد (از دیدگاه
یک ابزار مالکانھ اسـت و در صـورتی کـھ شـرایط 

ــق طبقھ ــھ طب ــزار مالکان ــوان اب ــھ عن ــدی ب بن
را احــراز  32المللـی حسـابداری استاندارد بــین

د قـرار کند، در دامنـھ کـاربرد ایـن اسـتاندار
 گیرد).نمی

 تســویھ پـیش از سررســیداختیار خرید، فروش یـا  چ.
بدھی میزبان یـا قـرارداد شده در قرارداد تعبیھ

بیمھ میزبان، ارتباط نزدیک با قرارداد میزبــان 
 اینکھ: ندارد مگر

قیمت اعمـال اختیـار معاملـھ در ھــر تـاریخ  .1
شـده ابـزار  اعمال تقریبًا با بھـاي مسـتھلک

بدھی میزبان یا مبلغ دفتــری قـرارداد بیمــھ 
 میزبان برابر باشد؛ یا 

، تا از سررسید تسویھ پیشقیمت اعمال اختیار  .2
رفتـھ  دسـت میزان ارزش فعلی تقریبی بھره از

دوره باقیمانده از قرارداد میزبان را بــرای 
رفتـھ از  دست کند. بھره ازوام دھنده جبران 

 شده پیش از سررســیدتسویھحاصل ضرب مبلغ اصل 
 آید. تفاوت نرخبھره بھ دست می در تفاوت نرخ

ه مـؤثر بھـر سـت از مـازاد نـرخا بھره عبارت
بھره مؤثری کـھ  بھ نرخ قرارداد میزبان نسبت

توسـط واحـد ، تسویھ پیش از سررسیددر تاریخ 
گذاری مجدد مبلـغ اصــل صورت سرمایھ درتجاری 
در قراردادی مشــابھ شده پیش از سررسید تسویھ

برای دوره زمانی باقیمانده قرارداد میزبان، 
 قابل دریافت است.

یــا فــروش بــا ارزیــابی اینکــھ اختیــار خریــد 
قرارداد بدھی میزبان ارتبـاط نزدیـک دارد یـا 

از تفکیک جزء مالکانـھ ابـزار بـدھی  خیر، قبل
المللی حسابداری تبدیل طبق استاندارد بین قابل
 گیرد.صورت می 32

اعتباری کھ در یک ابــزار بـدھی  ابزارھای مشتقھ .ح
طـرف (ذینفـع)  شده است و بـھ یـک میزبان تعبیھ

ریسک اعتباری یک دارایی مرجع خاصی دھد اجازه می
نباشد، بھ طـرف دیگـر  آنرا، کھ ممکن است مالک 

(ضامن) انتقال دھد، ارتبـاط نزدیـک بـا ابـزار 
ــتقھ  ــای مش ــن ابزارھ ــدارد. ای ــان ن ــدھی میزب ب

دھــد ریســک اعتبـاری اعتباری بھ ضامن اجـازه می



 39المللی حسابداری استاندارد بین
 گیریی: شناخت و اندازهابزارھای مال

79 
 

دارایی مرجع را بدون مالکیـت مسـتقیم  بھ مربوط
 آن تقبل کند.

، ابزار مــالی اســت مختلطابزار یک ای از نمونھ .31رب
یا ســایر  نقدازای مبلغی  دھد درکھ بھ دارنده حق می

داراییھای مالی کھ با تغییر در شاخص سھام یــا کـاال 
کنـد، افزایش یا کاھش یابـد، تغییـر می است ممکنکھ 

ابزار مالی را بھ ناشر بفروشد (ابزار قابل فروش بھ 
شـده (یعنــی یـد ابـزار مشــتقھ تعبیھناشر). ناشر با

تفکیــک  11بر شاخص) را طبــق بنــد  پرداخت اصل مبتنی
ابـزار  ،کند، مگر اینکھ ناشر در زمان شناخت اولیــھ

قابــل فــروش بــھ ناشــر را بــھ عنــوان بــدھی مــالی 
بھ ارزش منصـفانھ از طریـق ســود یــا  شدهگیریاندازه

ق طبـ زیان دوره اختصاص دھد، زیرا قـرارداد میزبــان
بر یک ابزار بدھی است و پرداخت اصل مبتنی  27بند رب

(الف)، ارتباط نزدیـک بـا ابـزار 30شاخص طبق بند رب
بدھی میزبان ندارد. با توجھ بھ اینکھ پرداخــت اصــل 

ــتقھ می ــزار مش ــد، اب ــاھش یاب ــزایش و ک ــد اف توان
شده، یک ابزار مشتقھ غیراختیاری است کــھ ارزش تعبیھ

 ی دارد.آن بھ متغیر پایھ بستگ

تـوان ابزار قابل فروش بھ ناشر کـھ می مورد در .32رب
ازای نقـدی برابـر بـا ســھم  در ھر زمـانی در را آن

تجاری، بھ ناشـر  متناسبی از خالص ارزش دارایی واحد
گذاری صـندوق بھ فروش رساند (نظیر واحـدھای سـرمایھ

گذاری بــا ســرمایھ متغیــر یــا محصــوالت ســرمایھ
 ،گذاری)بــھ واحــدھای ســرمایھگذاری وابســتھ ســرمایھ

شده و نحوه حسابداری تأثیر تفکیک ابزار مشتقھ تعبیھ
بازخریــد  مبلـغ بھ مختلطگیری ابزار ھر جزء، اندازه

 صــورت درقابــل پرداخــت در پایــان دوره گزارشــگری، 
 اعمال حق فروش ابزار بھ ناشر توسط دارنده است.

ریسـکھای در مثالھای زیر ویژگیھای اقتصـادی و  .33رب
شده، ارتباط نزدیکی با ویژگیھـای ابزار مشتقھ تعبیھ

اقتصادی و ریسکھای قـرارداد میزبـان دارد. در ایــن 
شــده را جــدا تجاری ابزار مشتقھ تعبیھ مثالھا، واحد

 گیرد.از قرارداد میزبان بھ حساب نمی

 بھره نرخای کھ پایھ آن، شدهابزار مشتقھ تعبیھ .الف
توانــد مبلـغ ای اسـت کــھ میبھـره نـرخ یا شاخص
ای را کــھ در غیــر ایــن صــورت بایــد طبــق بھــره

دار میزبان یا قرارداد بیمـھ قرارداد بدھی بھره
شد، تغییـر دار میزبان پرداخت یا دریافت میبھره
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دھد، ارتباط نزدیک بـا قــرارداد میزبــان دارد، 
ای قابــل تســویھ گونــھبھ مختلطاینکھ ابزار  مگر

گذاری تواند اساسًا تمام سرمایھباشد کھ دارنده ن
شده را بازیافت کند، یـا ابـزار مشــتقھ شناسایی
شده بتواند نرخ بازده اولیـھ دارنـده روی تعبیھ

 منجـرقرارداد میزبان را حداقل دو برابر کند و 
ای شود کھ حداقل دو برابـر بـازده نرخ بازده بھ

بازار برای قراردادی با ھمــان شـرایط قــرارداد 
 .ستامیزبان 

در قـرارداد  بھره نرخشده برای سقف یا کف تعبیھ ب.
بــدھی یــا قــرارداد بیمــھ، ارتبــاط نزدیــک بــا 

اینکھ در زمــان  بر مشروطقرارداد میزبان دارد، 
 نــرخ انتشار قرارداد، سقف برابر یــا بیشـتر از

 بھـره نـرخ بازار و کف برابر یا کمتـر از بھره
بــازار باشــد، و ســقف یــا کــف، در ارتبــاط بــا 

. ھمچنـین، نشــده باشـدقرارداد میزبان، اھرمـی 
شرایط منــدرج در قـرارداد خریـد یـا فـروش یـک 
دارایی (برای مثال، یک کاال) کھ برای قیمت قابل 
پرداخت یا قابل دریافت در ازای دارایی، ســقف و 

صــورتی ارتبـاط نزدیــک بـا  کند، درکف تعیین می
 ،قرارداد میزبان دارد کـھ سـقف و کـف در آغــاز

 د.باشننشده د ارزش اعمال باشند و اھرمی فاق

شـده کــھ جریـانی از یک ابزار مشتقھ ارزی تعبیھ پ.
را بــر حســب ارز ایجــاد  اصل یا بھره ھایپرداخت

شــده  کند و در یک ابزار بدھی میزبـان تعبیــھمی
پـول)  بـا دو واحـد قرضـھ اوراقاست (برای مثال 

چنین ارتباط نزدیک با ابزار بدھی میزبان دارد. 
شـود، ای از ابزار میزبان تفکیک نمیابزار مشتقھ

، 21المللـی حسـابداری زیرا طبق اســتاندارد بین
سودھا و زیانھای ارزی اقالم پولی بایـد در ســود 

 یا زیان دوره شناسایی شود.

شده در قرارداد میزبانی ارزی تعبیھ ابزار مشتقھ .ت
یر کھ قرارداد بیمھ است یا ابزار مالی نیست (نظ

قرارداد خرید یا فروش یک قلم غیرمالی کھ قیمـت 
صــورتی ارتبــاط  شــود) درآن برحسب ارز تعیین می

نشــده نزدیک با قرارداد میزبان دارد کھ اھرمـی 
، ویژگـی اختیـار معاملـھ نداشـتھ باشــد و باشد

از واحدھای پول زیــر،  حسب یکی ی آن برھاپرداخت
 الزامی باشد:
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از طـرفین اصـلی یـک  پـول عملیـاتی ھـر واحد .1
 قرارداد؛

پولی کــھ قیمـت کــاال یـا خـدمت مـرتبط  واحد .2
شــده، در معــامالت شــده یــا تحویــل دادهتحصیل

حسـب آن تعیـین  تجاری سراسر دنیا معموالً بــر
شود (نظیر دالر آمریکا بـرای معـامالت نفـت می

 خام)؛ یا

پولی کھ بطـور معمـول، در قراردادھـای  واحد .3
غیرمالی در محیط اقتصادی  خرید یا فروش اقالم

اســتفاده  دھـد، مـوردکھ معاملھ در آن رخ می
پــول نســبتًا  گیرد (برای مثــال واحــدقرار می

ثابت و نقدشونده کھ بطور معمــول در معـامالت 
 شود).تجاری محلی یا تجارت خارجی استفاده می

ــار  .ث ــید اختی ــیش از سررس ــویھ پ ــده درتعبیھتس  ش
صــورتی  ستریپ اصل، دراستریپ بھره یا ا قرارداد

 )1ارتباط نزدیک با قرارداد میزبـان دارد کـھ (
نقــدی  از تفکیک حق دریافـت جریانھـای در ابتدا

قراردادی یک ابزار مالی ایجاد شده باشد کھ بـھ 
شــده خودی خود، دربرگیرنده ابـزار مشـتقھ تعبیھ

شامل شرایطی نباشد کھ در قرارداد  )2نباشد، و (
 وجود ندارد.بدھی میزبان اولیھ 

ــتقھ تعبیھ ج. ــزار مش ــاره اب ــرارداد اج ــده در ق ش
صورتی ارتبـاط نزدیـک بـا قــرارداد میزبان، در 

شاخص  )1شده (میزبان دارد کھ ابزار مشتقھ تعبیھ
تورم نظیر نسبت شاخص پرداختھای اجاره  با مرتبط

کننده باشد (مشروط بر اینکـھ بھ شاخص قیمت مصرف
اخص بـھ تــورم محــیط باشد و شنشده اجاره اھرمی 
 اجــاره )2تجاری مربـوط باشـد)، ( اقتصادی واحد

بر فروشھای مربوط باشد یـا  بھای احتمالی مبتنی
بر نرخھـای بھــره  بھای احتمالی مبتنیاجاره )3(

 متغیر باشد.

شــده تعبیھ “گذاریواحد سرمایھ بھ وابستھ”ویژگی  چ.
در یک ابزار مــالی میزبـان یــا قـرارداد بیمـھ 

صورتی ارتباط نزدیک با ابزار میزبان  ان درمیزب
یا قرارداد میزبان دارد کھ پرداختھای مبتنی بر 

گــذاری، بــھ ارزشـھای جـاری واحـد واحد سـرمایھ
کننـده ارزشـھای منصــفانھ گذاری کھ منعکسسرمایھ

باشــد. گیری شـده داراییھای صندوق است، انـدازه
شــرط  “گذاریواحــد ســرمایھ بــھ وابســتھ”ویژگــی 
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اردادی است کھ مستلزم پرداخت بر حسب واحدھای قر
سازمانی یا گذاری درونگذاری صندوق سرمایھسرمایھ
 سازمانی است.برون

شـده و قــرارداد بیمـھ اگر ابــزار مشــتقھ تعبیھ ح.
ای بھ یکدیگر وابسـتھ باشـند کـھ گونھمیزبان بھ

شــده را واحد تجاری نتواند ابـزار مشــتقھ تعبیھ
 نظـر درگیری کنـد (یعنـی بـدون جداگانھ اندازه

شــده گرفتن قرارداد میزبان)، ابزار مشتقھ تعبیھ
در قرارداد بیمھ ارتبـاط نزدیکـی بـا قــرارداد 

 بیمھ میزبان دارد.
 شدهتعبیھ مشتقھابزارھای ابزارھای دربردارنده 

ی مختلطـتجاری یک طرف ابـزار  کھ واحد ھنگامی .الف33رب
شـده شامل یک یا چند ابزار مشتقھ تعبیـھ باشد کھ

ایـن  باید تمام ابزارھای مشتقھ 11است، طبق بند 
تفکیــک ابزارھـای  چنینی را تشخیص دھد، الزام بھ

 مشتقھ از قرارداد میزبان را ارزیـابی کنـد و در
را  کھ تفکیک الزامی است، ابزارھای مشـتقھ مواردی

نصـفانھ م ارزش در زمان شناخت اولیھ و بعـدی، بـھ
گیری کنــد. ایــن الزامــات در مقایســھ بـا اندازه
گیری کل ابزار مالی بــھ ارزش منصــفانھ از اندازه

تر باشـد، تواند پیچیدهطریق سود یا زیان دوره می
گیریھایی بـا قابلیـت اتکـای بھ انــدازه یا منجر

کمتری شود. بھ این دلیل، این استاندارد اختصـاص 
 ارزش بــھ شــدهیگیرکــل ابــزار بــھ طبقــھ اندازه

طریـق سـود یــا زیـان دوره را مجـاز  منصفانھ از
 داند.می

، تفکیک ابزارھای مشــتقھ 11نظر از اینکھ بند صرف .ب33رب
شده از قرارداد میزبان را الزامی کنـد یـا تعبیھ

توانـد چنین تفکیکی را منع کند، چنین تخصیصـی می
مورد استفاده قرار گیـرد. بـا وجـود ایـن، بنـد 

طبقـــھ  بـــھ مخـــتلطختصـــاص ابـــزار الـــف، ا11
طریق سود یـا  منصفانھ از بھ ارزش شدهگیریاندازه

شـــده در بنـــد مـــوارد تعیین زیـــان دوره را در
کنـد، زیــرا انجـام الف(الف) و (ب)، توجیھ نمی11

این عمل منجر بھ کاھش پیچیدگی یا افزایش قابلیت 
 شود.اتکا نمی

 )42تا  14شناخت و قطع شناخت (بندھای 
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 )14ت اولیھ (بند شناخ

تجـاری  ، واحــد14نتیجھ اصل مندرج در بند  در .34رب
تمام حقوق و تعھدات قراردادی طبق ابزارھـای مشـتقھ 

دارایی  عنوان بھترتیب،  مالی، بھ وضعیت صورت دررا 
اســتثنای ابزارھــای  کنــد، بــھو بــدھی شناســایی می

 مالی بـھ ھایکھ مانع احتساب انتقال دارایی ایمشتقھ
 مراجعـھ شــود). در 49شود (بھ بنـد ربعنوان فروش می

کھ انتقال دارایی مالی واجد شرایط قطع شناخت  صورتی
 بـھیافتــھ را گیرنده، دارایـی انتقالنباشد، انتقال

 50بکنـد (بـھ بنــد ردارایی خود، شناسایی نمی عنوان
 مراجعھ شود).

ھایی از بکارگیری اصل منـدرج موارد زیر، نمونھ .35رب
 است: 14ر بند د

صـورتی  ھای غیرمشروط درھا و پرداختنیدریافتنی الف.
شــوند کـھ دارایی یا بدھی شناسـایی می عنوان بھ

نتیجــھ، حـق  تجاری طرف قرارداد باشد و در واحد
یا تعھد قـانونی بـرای  نقد قانونی برای دریافت

 داشتھ باشد. نقدپرداخت 

قطعـی داراییھا و بدھیھایی کھ در نتیجـھ تعھـد  ب.
خرید یا فروش کاالھا یا خدمات، قرار است تحصــیل 

کــھ حـداقل  معمول تا زمـانی بطور ،و تحمل شوند
نامــھ عمـل قـرارداد طبـق موافقت یناز طــرف یکی

تجاری  شوند. برای مثال، واحدنکند، شناسایی نمی
معمول در  بطورکند، کھ یک سفارش قطعی دریافت می

 نـد (و واحـدکدارایـی شناســایی نمی ،زمان تعھد
کند)، بلکھ دھنده، بدھی شناسایی نمیتجاری سفارش

شناسایی تا زمان حمل، تحویل یا ارائھ کاالھا یا 
کھ تعھد قطعی  صورتی افتد. درخدمات بھ تأخیر می

 7تا  5خرید یا فروش اقالم غیرمالی، طبق بندھای 
در دامنھ کاربرد ایـن اسـتاندارد قــرار گیـرد، 

 عنــوان بھآن در تاریخ تعھد  منصفانھ ارزش خالص
شـود (بـھ قسـمت (پ) دارایی یا بدھی شناسایی می

زیر مراجعھ شود). افزون بر این، چنانچــھ تعھـد 
قطعی کھ پـیش از ایــن شناســایی نشــده اسـت، در 

ــازی مصون ــفانھ ارزشس ــھ منص ــوان ب ــم  عن ــک قل ی
سـازی، شده اختصاص یابد، بعد از آغـاز مصونمصون

ــال ــر در خ ــھ تغیی ــفانھ ارزشص ھرگون ــل منص  قاب
دارایـی یـا  عنوان بھشده، بھ ریسک مصون انتساب

مراجعھ  94و  93شود (بھ بندھای بدھی شناسایی می
 شود).
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ــن  .پ ــاربرد ای ــھ ک ــھ در دامن ــی ک ــان آت ــک پیم ی
 7تـا  2گیـرد (بـھ بنـدھای استاندارد قـرار می

مراجعھ شود)، در تاریخ تعھـد، و نـھ در تـاریخ 
رایـی یــا بـدھی شناسـایی دا عنــوان بـھتسویھ، 

تجاری یک طــرف پیمــان  کھ واحد صورتی شود. درمی
حق و تعھد اغلب برابـر  منصفانھ ارزشآتی باشد، 

پیمان آتی  منصفانھ ارزشای کھ خالص گونھبھاست، 
کھ خالص ارزش منصفانھ حـق و  صورتی صفر است. در

دارایـی یـا  عنوان بھتعھد صفر نباشد، قرارداد 
 شود.میبدھی شناسایی 

قراردادھای اختیار معاملھ کھ در دامنھ کــاربرد  ت.
 7تا  2گیرند (بھ بندھای این استاندارد قرار می

کھ دارنده یا صادرکننده  صورتی مراجعھ شود)، در
دارایی یا  عنوان بھیک طرف قرارداد قرار گیرد، 

 شود.بدھی شناسایی می

میــزان نظر از ، صـرفشـدهریزیمعامالت آتی برنامھ ث.
شـوند محتمل بودن آن، دارایی و بدھی محسـوب نمی

 تجاری یک طرف قرارداد نیست. زیرا واحد
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 )37تا  15قطع شناخت یک دارایی مالی (بندھای 

نمودار زیر، بیـانگر ارزیـابی قطــع شـناخت و  .36رب
 میزان قطع شناخت دارایی مالی است.

 

 بلی

 باتمام واحدھای تجاری فرعی (شامل واحدھای 
 )15مقاصد خاص) را تلفیق کنید (بند 

تعیین کنید کھ آیا اصول شناخت زیر برای 
دارایی (یا گروه  یک تمام یا بخشی از

ند  د ( د دا ھ) کا شا ا  ا  )16دا

آیا حقوق نسبت بھ جریانھای 
نقدی دارایی منقضی شده است؟ 

ن  (الف))17(

 خود آیا واحد تجاری حقوق
فت جریانھای نسبت بھ دریا

نقدی ناش از دارای را 

تمام  اساساً آیا واحد تجاری 
ریسکھا و مزایا را انتقال 

))20( ؟ا ا  (ال

آیا واحد تجاری متعھد بھ 
پرداخت جریانھای نقدی ناشی 

را  19از دارایی کھ شرایط بند 
از  ت کندا ند ؟ا )18(( ) 

تمام  اساساً آیا واحد تجاری 
 حفظ کردهریسکھا و مزایا را 

 ))(20( ؟ا

 کنترل داراییآیا واحد تجاری 
 ))پ(20(بند ؟ه استحفظ کردرا 

شناخت دارایی تا میزان مشارکت مستمر واحد 
ا  ا ا  ات

دارایی قطع 
 شناخت شود

شناخت دارایی 
 ادامھ یابد

 شناخت دارایی
 ادامھ یابد

دارایی قطع 
 شناخت شود

دارایی قطع 
 شناخت شود

 بلی

 بلی

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر
 بلی
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تجاری حقوق قراردادی نسبت بھ دریافـت  توافقھایی کھ بھ موجب آنھا واحد
بـرای  کند، اما تعھد قراردادینقدی یک دارایی مالی را حفظ می جریانھای

د (بند نمایکننده را تقبل مینقدی بھ یک یا چند دریافت پرداخت جریانھای
 (ب))18

 (ب) (زمانی کھ واحــد18شده در بند وضعیت تشریح .37رب
نقدی  تجاری حقوق قراردادی نسبت بھ دریافت جریانھای

کند، اما تعھد قراردادی برای دارایی مالی را حفظ می
کننده را ک یا چند دریافتنقدی بھ ی پرداخت جریانھای

دھد کھ بـرای مثـال، نماید) در صورتی روی میتقبل می
گذاری ویژه باشد و برای تجاری یک صندوق سرمایھ واحد

ای گذاران، منافعی در داراییھـای مـالی پایـھسرمایھ
کھ مالک آنھا است و برای آن داراییھای  نماید منتشر

د، داراییھـای این مـور در .کندمالی خدمات ارائھ می
شـوند کـھ صورتی واجد شرایط قطــع شـناخت می مالی در

 احراز شود. 20و  19شرایط مندرج در بندھای 

توانـد، تجـاری می ، واحد19برای بکارگیری بند  .38رب
برای مثال، ایجادکننده دارایی مالی باشد، یا گـروه 

تجاری فرعی باشد کھ دارایـی مـالی  دربرگیرنده واحد
ــیل  ــایرا تحص ــت و جریانھ ــرده اس ــھ  ک ــدی را ب نق

 دھد.گذاران ثالث غیروابستھ انتقال میسرمایھ
 )20ارزیابی انتقال ریسکھا و مزایای مالکیت (بند 

ھایی از مواردی کھ در آنھا واحــد تجـاری نمونھ .39رب
اساسًا تمام ریسکھا و مزایای مالکیت را انتقال داده 

 است، عبارتند از:

 یک دارایی مالی؛ فروش غیرمشروط .الف

فروش یک دارایی مالی ھمراه با اختیار بازخریـد  ب.
ــان  ــفانھ آن در زم ــھ ارزش منص ــالی ب ــی م دارای

 بازخرید؛ و

فروش یک دارایی مالی ھمراه با اختیار فروش یـا  پ.
خریدی کھ عمیقًا فاقـد ارزش اعمـال اســت (یعنـی 

ارزش است کھ بعیـد ای کھ آنقدر بیاختیار معاملھ
رسد قبل از انقضا، دارای ارزش اعمــال میبھ نظر 

 شود).

ھایی از مواردی کھ در آنھا واحــد تجـاری نمونھ .40رب
اساسًا تمام ریسکھا و مزایای مالکیــت را حفــظ کـرده 

 از: است، عبارتند

معاملھ فروش و بازخریدی کـھ قیمـت بازخریـد،  الف.
قیمتی ثابت است یا برابـر بـا قیمــت فــروش بـھ 

 باشد؛دھنده میماضافھ بازده وا
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 دادن اوراق بھادار؛نامھ قرضموافقت ب.

فروش دارایی مالی بھ ھمراه سواپ بازده کـل کـھ  پ.
پذیری از ریسک بـازار را بـھ واحــد تجـاری آسیب

 دھد؛انتقال می

فروش یک دارایی مالی ھمراه با اختیار خرید یـا  .ت
فروش عمیقـًا دارای ارزش اعمــال (یعنـی اختیــار 

کھ چنـان دارای ارزش اعمـال اسـت کـھ  ایمعاملھ
رسد قبــل از انقضـا، فاقــد ارزش بعید بھ نظر می
 اعمال شود)؛ و

واحد تجـاری  ،مدتی کھ در آنفروش مطالبات کوتاه ث.
گیرنـده را کند زیانھای اعتباری انتقالتضمین می

 کند.جبران  ،وقوع آن محتمل است کھ

یجھ برسد کھ کھ واحد تجاری بھ این نت صورتی در .41رب
در نتیجھ انتقــال، اساســًا تمــام ریسـکھا و مزایـای 

یافتـھ را منتقــل کـرده اســت، مالکیت دارایی انتقال
آتــی شناســایی  دارایــی انتقــالی را مجــددًا در دوره

یافتــھ را در کنــد، مگــر اینکــھ دارایــی انتقالنمی
 ای جدید، مجددًا تحصیل کند.معاملھ

 ارزیابی انتقال کنترل

گیرنده توانایی عملی بـرای کھ انتقال صورتی رد .42رب
تجـاری  یافتھ داشتھ باشد، واحـدفروش دارایی انتقال
 یافتھ را حفظ نکرده است. واحـدکنترل دارایی انتقال

یافتـھ را حفـظ دارایی انتقال کنترلصورتی  تجاری در
گیرنده توانـایی عملــی بـرای فـروش کند کھ انتقالمی

گیرنـده را نداشتھ باشد. انتقالیافتھ دارایی انتقال
ــی در  ــروش دارای ــرای ف ــی ب ــایی عمل ــورتی توان ص

یافتھ دارد کھ دارایی مزبور در بازاری فعـال انتقال
توانــد گیرنــده میمعاملــھ شــده باشــد، زیــرا انتقال

شـت آن بھ برگ نیاز صورت دریافتھ را، دارایی انتقال
ال، تجاری، در بازار بازخرید کند. برای مثـبھ واحد 

ــی انتقال ــھ دارای ــورتی ک ــاری در ص ــھ از اختی یافت
 بــھ واحـد را آنبرخوردار باشد کھ اجــازه بازخریـد 

گیرنـده بتوانـد دارایــی دھــد، امـا انتقالتجاری می
اعمال اختیار معاملـھ بـھ  صورت دریافتھ را، انتقال

 ممکــنگیرنـده آسانی در بازار بھ دســت آورد، انتقال
را  یافتھروش دارایی انتقالتوانایی عملی برای ف است

صورتی توانــایی عملــی  گیرنده درداشتھ باشد. انتقال
تجاری  یافتھ ندارد کھ واحدبرای فروش دارایی انتقال

 درگیرنـده نتوانـد این اختیار را حفظ کند و انتقال
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تجــاری، بـھ  اعمال اختیار معاملھ توسـط واحـد صورت
بــھ دسـت یافتـھ را در بــازار آسانی دارایــی انتقال

 آورد.

صـورتی توانــایی عملــی  گیرنده تنھا درانتقال .43رب
یافتـھ دارد کــھ بتوانــد برای فــروش دارایـی انتقال

کامـل بـھ شــخص ثالـث  بطـوریافتھ را دارایی انتقال
غیروابستھ بفروشد و بتواند ایـن توانـایی را بطــور 
یکجانبــھ و بــدون تحمیــل محــدودیتھای بیشــتر بــرای 

کــھ اســت  انتقــال، اعمــال کنــد. ســؤال اصــلی ایــن
 تواند انجــام دھــد،گیرنده در عمل چھ کاری میانتقال

تواند در گیرنده نسبت بھ آنچھ کھ مینھ اینکھ انتقال
یافتھ انجام دھد، چھ حقـوق دارایی انتقال ارتباط با

 ویژه: بھ قراردادی یا چھ محدودیتھایی دارد.

ـــی  الف. ـــذاری دارای ـــرای واگ ـــراردادی ب ـــق ق ح
یافتھ، در صورتی کھ بازاری برای دارایـی انتقال
یافتھ وجود نداشتھ باشــد در عمـل تـأثیر انتقال

 اندکی خواھد داشت؛ و

یافتـھ، چنانچـھ قالتوانایی واگذاری دارایی انت ب.
نباشـد، در عمـل  اعمـال قابـلآزادانھ  صورت بھ

 تأثیر اندکی خواھد داشت. بھ ھمین دلیل:

گیرنده برای واگذاری دارایـی توانایی انتقال .1
یافتھ باید مستقل از اقدامات دیگـران انتقال

باشد (یعنـی ایـن توانــایی، بایـد توانـایی 
 باشد)؛ و جانبھیک

ـــده انتقال .2 ـــی گیرن ـــد دارای ـــد بتوان بای
بھ افزودن شـرطھا  یافتھ را بدون نیازانتقال

واگذار کنــد  ،محدودکننده “سلسلھ اقدمات”یا 
(مانند شرایطی درباره چگونگی ارائــھ خــدمات 
بــھ وامھــای اعطــایی یــا اختیــاری کــھ بــھ 

 دھد).گیرنده حق بازخرید دارایی را میانتقال

یافتــھ توســط لاین موضوع کھ فروش دارایی انتقا .44رب
خـود بــھ ایــن  خودی گیرنده غیرمحتمل است، بھانتقال

دارایــی  کنتــرل دھنــدهانتقالمعنــی نیســت کــھ 
 یافتھ را حفظ کرده اسـت. بـا وجــود ایـن، درانتقال
گیرنده کھ اختیار فروش یا تضمین، برای انتقال صورتی

یافتھ محدودیت ایجاد کند، در در فروش دارایی انتقال
یافتھ را دارایی انتقال کنترل دھندهنتقالاین صورت ا

کھ اختیار فروش  صورتی حفظ کرده است. برای مثال، در
یا تضمین بھ اندازه کافی ارزشـمند باشـد، در فـروش 
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گیرنـده محـدودیت یافتھ، بـرای انتقالدارایی انتقال
گیرنده، در عمـل، دارایــی کند، زیرا انتقالایجاد می

ن اختیاری مشابھ یا سایر فزودایافتھ را بدون انتقال
 درفروشــد. کننــده بــھ شــخص ثالــث نمیشــرطھای محدود
یافتـھ را بــھ گیرنـده دارایـی انتقالمقابل، انتقال

منظور بھ دست آوردن پرداختھای ناشـی از تضـمین یـا 
ــروش ــار ف ــی ،اختی ــھ م ــرایط، نگ ــن ش ــا ای دارد. ب

 یافتھ را حفظ کردهدارایی انتقال کنترل دھندهانتقال
 است.

 انتقالھایی کھ واجد شرایط قطع شناخت است

بخشــی از  بــھ نســبتجاری حـق واحد ت است ممکن .45رب
یافتھ را پرداختھای بھره مربوط بھ داراییھای انتقال

جبران ارائھ خدمات بـھ آن داراییھـا حفــظ  عنوان بھ
تجــاری در بخشی از پرداختھای بھــره کــھ واحــد  کند.

 دسـت اززمان خاتمھ یا انتقال قرارداد ارائھ خدمات 
دھد، بھ دارایی خدماتی یـا بـدھی خـدماتی تخصـیص می
 ازتجاری قسمتی از پرداختھای بھره کھ واحد یابد. می
شود. ھای استریپ بھره محسوب میدھد، دریافتنینمی دست

ای در تجاری ھیچ بھـره کھ واحد صورتی برای مثال، در
ندھد،  دست ازان خاتمھ یا انتقال قرارداد خدماتی زم

کل پرداخـت بھــره، دریــافتنی اسـتریپ بھـره محسـوب 
، برای تخصیص مبلغ 27شود. بھ منظور بکارگیری بند می

دفتری دریافتنی بین قسمتی از دارایی کھ قطع شـناخت 
یابــد، از شــود و قســمتی کــھ شــناخت آن ادامــھ میمی

خدماتی و دریافتنی اسـتریپ ارزشھای منصفانھ دارایی 
گونـھ کـارمزد کھ ھیچ صورتی شود. دربھره استفاده می

معینی برای خدمات وجود نداشتھ باشد یا انتظار نرود 
 ارائـھ خـدمت توســط واحــد ،کھ کارمزد قابل دریافـت

تجاری را بھ اندازه کافی جبران کند، یک بدھی بابــت 
 د.شوشناسایی می منصفانھ ارزش بھتعھد خدماتی 

بخشی کھ شناخت  منصفانھ ارزشگیری ھنگام اندازه .46رب
یابد و بخشی کھ بــرای مقاصـد بکــارگیری آن ادامھ می

تجــاری الزامـات  شــود، واحـدقطـع شــناخت می 27بند 
ــدازه ــفانھ ارزشگیری ان ــتاندارد  منص ــدرج در اس من

 28بـر بنـد  را افـزون 13المللی گزارشگری مالی بین
 گیرد.بکار می

 ھایی کھ واجد شرایط قطع شناخت نیستانتقال

 29در ادامھ، نحوه بکارگیری اصل مندرج در بند  .47رب
کھ تضمین زیان نکول مربوط  صورتی است. در شده ارائھ

دلیـل  تجاری، بـھ توسط واحد یافتھبھ دارایی انتقال
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تجــاری اساســًا تمــام ریسـکھا و مزایـای  اینکھ واحد
 مـانعحفظ کرده است، یافتھ را مالکیت دارایی انتقال

یافتھ شود، شناســایی کامــل قطع شناخت دارایی انتقال
ازای یابــد و مابــھیافتــھ ادامــھ میدارایــی انتقال

 شود.بدھی شناسایی می عنوان بھشده دریافت
 یافتھمشارکت مستمر در داراییھای انتقال

گیری موارد زیر مثالھـایی از چگـونگی انــدازه .48رب
 30بھ آن طبق بند  یافتھ و بدھی مربوطدارایی انتقال

 است.
 تمام داراییھا

شده توسط واحد تجـاری ارائھکھ تضمین  صورتی در الف.
ــرای  ــی ب ــول دارای ــای نک ــت زیانھ ــت باب پرداخ
یافتـــھ، مـــانع قطـــع شـــناخت دارایـــی انتقال
میــزان مشــارکت مســتمر شــود،  یافتــھ بــھانتقال

 اقـل بـھیافتھ در تاریخ انتقــال دارایی انتقال
حــداکثر مبلــغ  )2مبلــغ دفتــری دارایــی و ( )1(

تجـاری  شده در انتقال کھ واحـدازای دریافتمابھ
مبلـغ ”(بازپرداخـت آن شـود  بـھ ملزم است ممکن
شـود. بـدھی مربـوط در گیری می، انــدازه)“تضمین

 منصـفانھ ارزشاضـافھ  بـھ تضمین مبلغ بھابتدا 
ازای معمـول برابـر بــا مابـھ بطــورتضمین (کـھ 

شـود. گیری میشده بابت تضمین است) اندازهدریافت
اولیھ تضمین بر مبنــای  منصفانھ ارزشپس از آن، 

تخصیص زمانی، در ســود یـا زیــان دوره شناسـایی 
 18المللـی حسـابداری شود (بھ اسـتاندارد بینمی

مراجعھ شود) و مبلغ دفتـری دارایـی بــھ میـزان 
 یابد.کاھش می ارزش کاھشزیانھای 
 شدهمستھلک  شده بھ بھايگیریداراییھای اندازه

توسـط  شـدهکھ تعھد اختیار فـروش صادر صورتی در ب.
شده توسط تجاری یا حق اختیار خرید نگھداری واحد

تجــاری، مــانع قطــع شــناخت دارایــی واحــد 
تجــاری دارایــی  یافتــھ شــود و واحــدانتقال
گیری انـدازه شدهکمستھل بھايرا بھ  یافتھانتقال

(یعنـی  شــدهتمام بھــايکند، بـدھی مربـوط، بـھ 
شــده بابــت اسـتھالک شـده) تعدیلازای دریافتمابھ

و بھــای  شـدهتمام بھـايھرگونھ تفـاوت بـین آن 
یافتھ در تاریخ انقضای شده دارایی انتقالمستھلک

شود. برای مثـال، گیری میاختیار معاملھ، اندازه
و مبلــغ دفتــری  شـدهتھلکمس بھـايفرض کنید کــھ 

ــال  ــاریخ انتق ــی در ت ــد 98دارای ــول و  واح پ
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پــول اســت. بھــای  واحــد 95ازای دریــافتی مابــھ
ــار مستھلک ــال اختی ــاریخ اعم ــی در ت ــده دارای ش

واحد پول خواھد بود. مبلـغ دفتــری  100معاملھ، 
واحد پول است و تفاوت بین  95اولیھ بدھی مربوط 

 از اســتفاده بـاپـول،  واحد 100پول و  واحد 95
یا زیــان دوره شناســایی ، در سود مؤثرروش بھره 

کھ اختیار معاملھ اعمال شـود،  صورتیشود. در می
ھرگونھ تفاوت بین مبلــغ دفتــری بــدھی مربـوط و 
قیمت اعمـال، در سـود یــا زیــان دوره شناسـایی 

 شود.می
 ارزش منصفانھ شده بھگیریداراییھای اندازه

 شده توسط واحـدر خرید حفظاختیا کھ حق صورتی در پ.
یافتھ شود مانع قطع شناخت دارایی انتقال ،تجاری

 ارزش بـھیافتـھ را تجاری دارایی انتقال و واحد
 بھگیری دارایی گیری کند، اندازهاندازه منصفانھ

 یابد. بـدھی مربـوط، بـھادامھ می منصفانھ ارزش
کســر ارزش  از پس) قیمت اعمال اختیار معاملھ 1(

کــھ اختیــار  صــورتی ختیـار معاملـھ، درزمانی ا
برابر ارزش اعمال  معاملھ، دارای ارزش اعمال یا

یافتھ دارایی انتقال منصفانھ ارزش) 2باشد، یا (
 صورتی زمانی اختیار معاملھ، در ارزشکسر  از پس

کــھ اختیــار معاملــھ فاقــد ارزش اعمــال باشــد، 
گیری بـدھی شـود. تعــدیل انـدازهگیری مـیاندازه

دھـد کــھ خــالص مبلـغ دفتــری مربوط، اطمینان می
ــادل  ــھ آن، مع ــوط ب ــدھی مرب ــی و ب  ارزشدارای

 اختیار خرید اسـت. بـرای مثـال، در حق منصفانھ
 واحـد 80دارایــی پایـھ  منصفانھ ارزشکھ  صورتی

پـول و  واحد 95پول، قیمت اعمال اختیار معاملھ 
پــول باشــد،  واحـد 5املھ ارزش زمانی اختیار مع

واحـد  5پـول ( واحـد 75مبلغ دفتری بدھی مربوط 
ــول ــی  80-پ ــری دارای ــغ دفت ــول) و مبل ــد پ واح

 منصـفانھ ارزشپول (یعنـی  واحد 80یافتھ انتقال
 آن) است.

 توسـط واحـد شـدهکھ اختیار فروش صادر صورتی در ت.
یافتھ شود تجاری، مانع قطع شناخت دارایی انتقال

 ارزش بـھیافتـھ را ری دارایی انتقالتجا و واحد
گیری کند، بــدھی مربــوط، معــادل اندازه منصفانھ

اضافھ ارزش زمانی  بھقیمت اعمال اختیار معاملھ 
گیری شود. انـدازهگیری میاختیار معاملھ، اندازه

 منصـفانھ ارزش اقل بھ، منصفانھ ارزش بھدارایی 
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شود، زیرا و قیمت اعمال اختیار معاملھ محدود می
دارایـی  منصـفانھ ارزشنــدارد  تجـاری حــق واحد

از قیمــت اعمــال  یافتھ را بھ مبلغی بـیشانتقال
اختیار معاملھ افزایش دھد. این موضوع سبب حصول 
اطمینان از برابری خالص مبلغ دفتـری دارایـی و 

اختیار تعھد  منصفانھ ارزش بابدھی مربوط بھ آن 
 ارزشکـھ  صـورتی شـود. بـرای مثــال، درفروش می
پول، قیمت اعمال  واحد 120دارایی پایھ  منصفانھ

واحــد پــول و ارزش زمــانی  100اختیــار معاملــھ 
پول باشـد، مبلـغ دفتـری  واحد 5اختیار معاملھ 
 100واحـد پـول+ 5پـول ( واحـد 105بدھی مربوط، 

پــول  واحد 100واحد پول) و مبلغ دفتری دارایی، 
 (در این مثال، قیمت اعمال اختیار معاملھ) است.

اختیار خرید  شکل بھکھ اختیار ترکیبی  صورتی در ث.
، مـانع قطـع شـدهو اختیار فروش صادر شدهخریداری

تجـاری  یافتـھ شـود و واحـدشناخت دارایی انتقال
گیری کند، بـھ اندازه منصفانھ ارزش بھدارایی را 

ادامــھ  منصــفانھ شارز بــھگیری دارایــی انــدازه
مجمـوع قیمـت  )1دھد. بـدھی مربـوط، معـادل (می

اختیار فروش  منصفانھ ارزشاعمال اختیار خرید و 
 صـورتی کسر ارزش زمانی اختیار خریـد، در از پس

کھ اختیار خریــد دارای ارزش اعمـال یــا برابـر 
 منصـفانھ ارزشمجمــوع  )2ارزش اعمال باشد، یا (

کسـر  از پساختیار فروش  منصفانھ ارزشدارایی و 
کـھ اختیــار  صورتی ارزش زمانی اختیار خرید، در

شود. گیری میخرید فاقد ارزش اعمال باشد، اندازه
دھد کھ خالص مبلغ تعدیل بدھی مربوط، اطمینان می
 منصـفانھ ارزش بـادفتری دارایی و بدھی مربـوط 

توسـط  شـدهشده و صـادراختیارھای معاملھ نگھداری
برابر است. برای مثـال، فـرض کنیـد  تجاری واحد
 ارزش بـھتجاری یـک دارایـی مـالی را کـھ  واحد

دھـد و گیری شده است، انتقــال میاندازه منصفانھ
 واحـد 120ھمزمان، اختیار خریدی با قیمت اعمال 

 80قیمت اعمال  پول، خریداری و اختیار فروشی بھ
کند. ھمچنین، فــرض کنیـد کـھ پول، صادر می واحد
 واحد 100دارایی در تاریخ انتقال  صفانھمن ارزش

 پول است. ارزش زمانی اختیار فـروش و خریــد بـھ
پــول اسـت. در ایـن  واحد 5واحد پول و  1ترتیب 

 واحـد 100تجاری یک دارایی بھ مبلغ  حالت، واحد
دارایی) و یک بدھی بھ مبلـغ  منصفانھ ارزشپول (
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واحـد 100واحد پول + 1(-واحد پول 5[پول  واحد 96
کند. نتیجھ، خالص دارایـی بـھ پول)] شناسایی می

 منصـفانھ ارزش پول است، کــھ ھمــان واحد 4 ارزش
 توسط واحـد شدهاختیارھای معاملھ نگھداری و صادر

 تجاری است.
 تمام انتقالھا

تا میزانی کھ انتقال یک دارایی مـالی، واجـد  .49رب
حقوق یا تعھــدات قـراردادی  شرایط قطع شناخت نباشد،

دھنده در ارتباط با انتقال، در صـورتی بطــور انتقال
جداگانھ بھ عنــوان ابــزار مشــتقھ بـھ حسـاب منظـور 

شود کھ شناخت ھر دو قلم ابزار مشـتقھ و دارایــی نمی
از انتقال، موجب شناسایی  یافتھ یا بدھی ناشیانتقال

ثـال، بطور مضاعف شود. بـرای م ھمان حقوق یا تعھدات
توانــد می دھندهانتقالشده توسط اختیار خرید نگھداری

 عنوان بھمانع در نظر گرفتن انتقال داراییھای مالی 
این مورد، اختیار خرید بطور جداگانــھ  فروش شود. در

 شود.یک دارایی مشتقھ شناسایی نمی عنوان بھ

واجـد  ،تا میزانی کھ انتقال یک دارایی مـالی .50رب
گیرنــده دارایــی ، انتقالنباشــدت شــرایط قطــع شــناخ

دارایــی خــود شناســایی  عنــوان بــھیافتــھ را انتقال
ازاھای یـا ســایر مابــھ نقــدگیرنده، کند. انتقالنمی

پرداختـــی را قطـــع شـــناخت و یـــک دریـــافتنی از 
ــدهانتقال ــایی می دھن ــد. در را شناس ــورتیکن ــھ  ص ک
تحصیل مجـدد  بھ نسبت، ھم حق و ھم تعھد دھندهانتقال
ازای مبلغـی ثابـت  در یافتھکل دارایی انتقال کنترل

نامــھ را داشتھ باشد (بـرای مثــال، طبـق یــک موافقت
تواند دریـافتنی خـود را گیرنده میبازخرید)، انتقال

 منظور کند. حساب بھوام یا دریافتنی  عنوان بھ
 مثالھا

مثالھای زیر، بکارگیری اصول قطع شـناخت ایـن  .51رب
 دھد.یح میاستاندارد را توض

 در .ھای بازخریـد و قـرض دادن اوراق بھـادارنامھموافقت .الف
نامھ بازخریـد کھ دارایی مالی طبق موافقت صورتی

اضافھ بازده  بھقیمت فروش  بھ بھ قیمتی ثابت یا
بھ  ،اینامھفروختھ شود یا طبق موافقت ،دھندهوام

قرض داده شود، آن  دھندهانتقالشرط برگشت آن بھ 
ــناخت نمیدارا ــع ش ــالی قط ــی م ــرا ی ــود، زی ش

ــدهانتقال ــای  دھن ــکھا و مزای ــام ریس ــًا تم اساس
گیرنده کھ انتقال صورتی کند. درمالکیت را حفظ می
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 دسـت بـھگذاشـتن دارایـی را  حق فروش یا وثیقھ
 وضـعیت صـورت در، دارایی را دھندهانتقالآورد، 
 بـھکنـد، بـرای مثـال، بندی میطبقھتجدید مالی 
دارایی قرض داده شده یا دریـافتنی ناشـی  عنوان

 از بازخرید.

ـــھموافقت .ب ـــرضنام ـــد و ق ـــادار ھای بازخری  -دادن اوراق بھ

کـھ دارایـی مـالی  صورتی در. اساسًا یکسانداراییھای 
ای بھ شرط بازخرید ھمان دارایـی نامھطبق موافقت

قیمت ثابت یا قیمت  یا دارایی تقریبًا یکسان، بھ
بھ فروش رسد یـا  دھندهوامبازده فروش بھ اضافھ 

ای بـھ شــرط برگشـت نامھدارایی مالی طبق موافقت
 یکســان بــھ اساســاً ھمــان دارایــی یــا دارایــی 

قرض داده شود یا از وی قرض گرفتـھ  دھندهانتقال
شـود زیــرا شود، دارایی مزبـور قطــع شـناخت نمی

ــدهانتقال ــای  دھن ــکھا و مزای ــام ریس ــًا تم اساس
 کند.مالکیت را حفظ می

ــھموافقت .پ ــد و نام ــرضھای بازخری ــادار دادن ق ــق  -اوراق بھ ح

 نامـھ بازخریـد بـھکھ موافقت صورتی در .جایگزینی
قیمتی برابر با قیمـت  بھ قیمت بازخرید ثابت یا
 قــرض، یا معاملھ دھندهوامفروش بھ اضافھ بازده 

گیرنــده اوراق بھادار مشابھ، بــرای انتقال دادن
 ارزشحق جایگزین کردن داراییھای مشابھ و دارای 

یافتھ در تاریخ برابر با دارایی انتقال صفانھمن
یـا  شـدهبازخرید را فراھم کند، دارایــی فروختھ

اوراق بھـادار  دادن قرضدر معاملھ  شدهقرض داده
شــود زیــرا یــا بازخریــد، قطــع شــناخت نمی

ــدهانتقال ــکھا و م دھن ــام ریس ــًا تم ــای اساس زای
 کند.مالکیت را حفظ می

چنانچـھ  .منصـفانھ ارزش حق بازخرید با اولویت در خرید بھ ت.
تجاری یک دارایی مالی را بھ فروش رسـاند،  واحد

کـھ  صـورتی و تنھا حـق اولویـت در خریـد را در
گیرنده متعاقبًا دارایی را بفروشد، بـرای انتقال

 منصـفانھ ارزش یافتـھ بـھبازخرید دارایی انتقال
تجـاری دارایــی را قطــع شــناخت  حفظ کند، واحـد

تمام ریسکھا و مزایای مالکیت  اساساً کند زیرا می
 را انتقال داده است.

بازخرید دارایـی مـالی مـدت  .معاملھ فروش ناپایـدار .ث
فـروش  عنـوان فروش آن، گــاھی بـھ ازکوتاھی پس 

شود. این بازخرید، در صورتی ناپایدار نامیده می
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املھ اولیھ الزامات قطع شـناخت را احـراز کھ مع
 شود. با وجود ایـن، درقطع شناخت نمی مانعکند، 
نامھ فروش دارایی مالی، ھمزمان کھ موافقت صورتی

قیمــت  نامھ بازخرید ھمان دارایــی بــھبا موافقت
 دھنــدهوامثابت یا قیمت فروش بھ اضـافھ بـازده 

 شود.منعقد شود، دارایی قطع شناخت نمی

ــروش و اختیارختیارا ج. ــای ف ــًاٌ◌ دارای ارزش ھ ــد عمیق ــای خری ھ

بتواند اسـترداد  دھندهانتقالکھ  صورتی در. اعمال
یافتــھ را درخواسـت کنـد و دارایی مــالی انتقال

اعمـال باشــد،  اختیار خرید عمیقـًا دارای ارز ش
شــناخت نیسـت، زیـرا انتقال واجــد شـرایط قطـع 

مزایــای  تمـام ریسـکھا وانتقال دھنـده اساســًا 
 ھمـین ترتیـب، در مالکیت را حفظ کرده است. بـھ

گیرنده بتواند دارایی مـالی را کھ انتقال صورتی
دھنده برگرداند و اختیار فروش عمیقـًا بھ انتقال

دارای ارزش اعمال باشد، انتقال واجد شرایط قطع 
اساسـًا تمـام  دھنـدهانتقالشناخت نیســت، زیـرا 

 ریسکھا و مزایای مالکیت را حفظ کرده است.

. ھای فروش و اختیارھای خرید عمیقًا فاقد ارزش اعمـالاختیار چ.
دارایی مالی کھ تنھا بھ شـرط نگھـداری اختیــار 

گیرنده فروش عمیقًا فاقد ارزش اعمال توسط انتقال
یا بھ شرط نگھداری اختیـار خریـد عمیقـًا فاقـد 

یابــد، ، انتقال میدھندهانتقالوسط ارزش اعمال ت
شـود. ایـن بــدان دلیـل اســت کـھ قطع شــناخت می

ــدهانتقال ــای  دھن ــکھا و مزای ــام ریس ــًا تم اساس
 مالکیت را انتقال داده است.

داراییھایی کھ بھ سھولت قابـل دسـتیابی اسـت و نـھ عمیقـًا  .ح

 در دارای ارزش اعمال است و نـھ عمیقـًا فاقـد ارزش اعمـال.
تجاری اختیـار خریـد دارایـی را  ھ واحدک صورتی

در بـازار  سـھولت نگھداری کند کھ آن دارایی بھ
قابل دستیابی و این اختیار معاملھ، نـھ عمیقـًا 
دارای ارزش اعمال و نھ عمیقًا فاقد ارزش اعمــال 

شود. این بدان دلیـل باشد، دارایی قطع شناخت می
) اساسـًا تمــام ریسـکھا و 1است کھ واحد تجاری (

 نـھ وزایای مالکیت دارایی را نھ انتقال داده م
را حفظ نکرده اســت.  کنترل) 2حفظ کرده است، و (

 کھ دارایی در بازار بـھ صورتی با وجود این، در
قابل دســتیابی نباشـد، تـا میـزان مبلـغ  سھولت

دارایی کھ مشـمول اختیــار خریـد اسـت، از قطـع 
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تجـاری  آید، زیرا واحدشناخت جلوگیری بھ عمل می
 دارایی را حفظ کرده است. کنترل

قابل دسـتیابی نیسـت و مشـمول اختیـار  سھولت دارایی کھ بھ خ.
فروش صادرشده توسط واحد تجاری است کھ نھ عمیقًا دارای ارزش 

در صـورتی کـھ  .اعمال و نھ عمیقًا فاقد ارزش اعمال اسـت
 واحد تجاری یک دارایی مالی را کھ در بازار بـھ

قابل دستیابی نیست انتقال دھد و اختیــار  سھولت
فروشی را صادر کند کھ عمیقًا فاقـد ارزش اعمــال 

دلیــل اختیــار فــروش  نیســت، واحــد تجــاری بــھ
اساسًا تمام ریسکھا و مزایـای مالکیـت  شده،صادر

حفـظ کـرده اســت.  نـھ ورا نھ انتقال داده است 
دارایـی را حفـظ  کنتــرل واحد تجــاری در صـورتی

اندازه کافی ارزشـمند  اختیار فروش بھکند کھ می
گیرنـده باشد تا از فـروش دارایــی توسـط انتقال

جلوگیری کند، کھ در این مورد، شناخت دارایی بھ 
یابـد ادامھ می دھندهانتقالمیزان مشارکت مستمر 

 کنتــرلواحد تجــاری  .مراجعھ شود) 44(بھ بند رب
دھـد کــھ اختیــار دارایی را در صورتی انتقال می

اندازه کافی ارزشمند نباشــد تـا مــانع  وش بھفر
گیرنده شود کھ در ایـن فروش دارایی توسط انتقال

 شود.حالت، دارایی قطع شناخت می

 نامـھداراییھای مشمول اختیـار فـروش یـا خریـد یـا موافقت د.

انتقال دارایی مالی کھ  .ارزش منصفانھ بازخرید آتی بھ
نامھ موافقتتنھا مشمول اختیار فروش یا خرید یا 

بازخرید آتی است و قیمت اعمال یـا بازخریـد آن 
ــادل  ــفانھ ارزشمع ــان  منص ــالی در زم ــی م دارای

شـود زیــرا قطع شــناخت می بھ منجربازخرید است، 
ـــت  ـــای مالکی ـــکھا و مزای ـــام ریس ـــًا تم اساس

 است. یافتھانتقال

واحـد  .نقـدی صورت تسویھ بھقابل اختیارھای خرید یا فروش  ذ.
تجاری انتقال یک دارایـی مـالی مشـمول اختیــار 

نامھ بازخرید آتی قابـل خرید یا فروش یا موافقت
صورت خالص از طریق نقد را برای تعیـین  تسویھ بھ

تمـام ریسـکھا و مزایــای اساســًا حفظ یا انتقال 
در صـورتی کـھ واحـد  کنـد.مالکیت، ارزیــابی می

لکیـت تجاری اساسـًا تمـام ریسـکھا و مزایـای ما
یافتھ را حفظ نکرده باشد، تعیــین دارایی انتقال

را حفظ  یافتھدارایی انتقال کنترلکند کھ آیا می
کرده است یا خیر. این موضوع کھ اختیار فروش یا 

خـالص  صورت بازخرید آتی بھ نامھخرید یا موافقت
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خودی خود بھ ایـن  شود، بھاز طریق نقد تسویھ می
را انتقال داده  کنترل معنا نیست کھ واحد تجاری

و قسمتھای (چ)، (ح) و (خ)  44است (بھ بندھای رب
 باال مراجعھ شود).

رفـع شـرط حسـابھا، یـک اختیـار  .رفع شـرط حسـابھا ر.
بازخرید (خرید) غیرمشروط اســت کــھ بـرای واحـد 

داراییھــای  بــھ نســبتتجــاری حــق ادعــای مجــدد 
یافتھ مشمول برخــی محــدودیتھا را ایجــاد انتقال

ند. در صورتی کھ این اختیــار معاملــھ موجـب کمی
شود کھ واحد تجاری اساسًا تمام ریسکھا و مزایای 
مالکیت را نھ حفظ کند و نھ انتقال دھد، فقط تا 
ــناخت  ــع ش ــد از قط ــمول بازخری ــغ مش ــزان مبل می

گیرنـده اینکـھ انتقال فــرض بـاکند (جلوگیری می
تواند دارایی را بفروشـد). بـرای مثــال، در نمی
رتی کھ مبلغ دفتری و عواید حاصـل از انتقــال صو

واحد پول باشـد و ھریـک  100ر000 وامھای اعطایی
تنھـایی قابـل بازخریـد باشـد امـا  از وامھا بھ

 اسـتمجموع مبلـغ وامھـایی کــھ قابـل بازخریـد 
 90ر000بیشتر باشد،  واحد پول 10ر000نتواند از 

واحد پول از وامھا واجد شرایط قطع شناخت خواھد 
 د.بو

واحـد تجـاری ارائـھ دھنـده  .اختیار خرید باقیمانده ز.
توانـد ، کھ مـییافتھداراییھای انتقال خدمات بھ

انتقال دھنده آن دارایی باشد، ممکن است ھنگامی 
کمتــر از سـطحی  بھ در جریانکھ مبلغ داراییھای 

مخارج ارائھ خدمات بـھ در آن سطح مشخص برسد کھ 
خـدمات  ارائھ ایایآن داراییھا در مقایسھ با مز

بـرای  خریــد باقیمانــدهاختیار از سنگین باشد، 
 یافتـــھخریـــد باقیمانـــده داراییھـــای انتقال

خریــد در صــورتی کــھ اختیــار  باشــد. برخــوردار
تمــام  اساساً موجب شود کھ واحد تجاری  باقیمانده

فـظ کنـد و نـھ ریسکھا و مزایای مالکیت را نھ ح
آن داراییھا  گیرنده نتواندانتقال دھد و انتقال

را بفروشد، تنھـا تـا میــزان مبلـغ داراییھـای 
مشمول اختیـار خریـد، از قطــع شـناخت جلـوگیری 

 کند. می

 است ممکن .اعتبار و تضمین با اولویت پایین شدهمنافع حفظ ژ.
واحد تجاری از طریق در اولویت پایین قرار دادن 

در دارایــی  شــدهتمــام یــا بخشــی از منــافع حفظ
گیرنده ارائـھ انتقال ھزیت اعتباری بم، انتقالی
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نحو دیگر، واحد تجـاری ممکـن اســت بـا  . بھکند
ی مبلغ ارائھ تضمین اعتبار نامحدود یا محدود بھ

گیرنده را افزایش دھــد. در مشخص، اعتبار انتقال
تمـام ریسـکھا و  اساسـاً صورتی کھ واحـد تجـاری 

را حفظ کند،  یافتھمزایای مالکیت دارایی انتقال
یابد. چنانچـھ کامل ادامھ می طورشناخت دارایی ب

واحد تجاری بخشی از ریسکھا و مزایــای مالکیــت، 
تمام آن، را حفظ کند و ھمچنان کنتــرل  اساساً نھ 

یـا سـایر  نقــدداشتھ باشـد، تـا میــزان مبلـغ 
 بـھ ملـزمتوانسـت داراییھایی کھ واحد تجاری مـی

 شود.جلوگیری میپرداخت آن باشد، از قطع شناخت 

واحد تجاری دارایی مـالی  است ممکن .کل سواپ بازده س.
گیرنــده گیرنده بفروشد و با انتقالانتقال را بھ

منعقد کند، کـھ براســاس  کل قرارداد سواپ بازده
آن تمام جریانھای نقدی پرداخــت بھـره ناشــی از 
 دارایی پایھ، در ازای پرداخت ثابت یـا پرداخـت

واحـد تجـاری منتقــل شـود و  نرخ متغیــر بـھ با
دارایـی  منصـفانھ ارزش کــاھشھرگونھ افزایش یا 

. در چنـین گـرددپایھ توســط واحـد تجــاری جـذب 
مــواردی، از قطــع شــناخت کــل دارایــی جلــوگیری 

 شود.می

واحد تجـاری یـک دارایـی  است ممکن. بھره نرخ سواپ ش.
گیرنـده منتقـل انتقال ثابت را بــھ نرخ بامالی 

 ثابت و پرداخـت بھره نرخ با دریافتکند و برای 
برابـر  اسـمیمتغیر بر مبنای مبلغ  بھره نرخ با

بـا  ،یافتــھبا مبلغ اصـل دارایــی مـالی انتقال
پ نـرخ بھـره منعقـد ه قرارداد ســواگیرندانتقال

قطـع شـناخت  مانعدر صورتی  بھره نرخکند. سواپ 
 مشـروطد کھ پرداختھای سـواپ شودارایی مالی نمی

یافتـھ ای مـرتبط بـا دارایـی انتقالپرداختھ بھ
 نباشد.

واحـد تجـاری یـک  اسـت ممکن. استھالکی بھره نرخسواپ  ص.
ثابت را کـھ در طـول زمـان  نرخ بادارایی مالی 

گیرنده انتقال دھد و بـا انتقال شود بھتسویھ می
ثابـت و  بھره نرخ با گیرنده برای دریافتانتقال

 ،اسمیمبنای مبلغ  متغیر بر بھره نرخبا پرداخت 
استھالکی منعقد کند. در صورتی کھ  بھره نرخسواپ 
ای مسـتھلک شـود کــھ بـا گونھسواپ بھ اسمیمبلغ 

در ھـر  جاری یافتھمبلغ اصل دارایی مالی انتقال
شود واحـد زمان برابر باشد، سواپ معموالً موجب می
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را  تسویھ پیش از سررسـیدتجاری، بخش عمده ریسک 
حالت، واحد تجاری یــا تمــام این  کند کھ درحفظ 

کنـد را ھمچنان شناسایی مـی یافتھدارایی انتقال
شناسـایی  بـھ ،خـودمسـتمر یا تا میزان مشـارکت 
، در صـورتی مقابل دردھد. دارایی مالی ادامھ می

اصــل در  مبلـغ ســواپ بـھ اسـمیکھ استھالک مبلغ 
، ایـن وابستھ نباشـد یافتھجریان دارایی انتقال

تسـویھ پــیش از موجب حفـظ ریســک تواند سواپ نمی
شود. بنابراین، دارایی توسط واحد تجاری  سررسید

ــواپ  ــای س ــھ پرداختھ ــورتی ک ــروطدر ص ــھ مش  ب
 یافتـھدارایـی انتقال پرداختھای بھره مربوط بھ

حفـظ سـایر ریسـکھا و  بـھ منجـرپ انباشد و سـو
 یافتـھمالکیت دارایی انتقال مالحظھ قابلمزایای 

جاری نشود، از قطــع شــناخت دارایـی توسط واحد ت
 کند.جلوگیری نمییافتھ انتقال

این بند بکارگیری رویکرد مشارکت مســتمر را در  .52رب
شرایطی کھ مشارکت مستمر واحد تجاری در بخشی از یــک 

 دھد.دارایی مالی وجود داشتھ باشد، توضیح می

فرض کنید واحـد تجـاری پرتفـویی از وامھـای قابـل 
 بھره نرخسررسید دارد کھ نرخ کوپن و  تسویھ پیش از

آن  شـدهمستھلک بھايدرصد و مبلغ اصل و  10آن  مؤثر
ای انجـام واحد پول است. واحد تجاری معاملـھ 10ر000
در ازای گیرنــده انتقالدھــد کــھ بــھ موجــب آن، می

واحـد پـول  9ر000 واحد پول، حق دریافت 9ر115پرداخت 
درصدی روی آن را  5/9ای از وصول اصل بھ اضافھ بھره

 بـھ نسـبتکند. واحد تجاری ھمچنان حـق خـود کسب می
 10ای بھـره اضـافھ واحد پول از وصول اصل بـھ 1ر000

تفـاوت اعتبـاری درصد  5/0 اضافھ درصدی روی آن، بھ
ــازاد روی  ــظ  9ر000م ــده را حف ــول باقیمان ــد پ واح

بین واحد تجـاری و  ھای پیش از سررسیدھتسویکند. می
یابد، امـا تخصیص می 9 بھ 1 نسبت بھ ،گیرندهانتقال

واحـد پـولی کسـر  1ر000تعھد، از حقوق  ضھرگونھ نق
 منصـفانھ ارزششـود. شود تا زمانی کھ بھره صـفر می

 ارزشواحد پول است و  10ر100وامھا در تاریخ معاملھ 
واحـد  40 ،مـازادی تفاوت اعتباردرصد  5/0 منصفانھ

 .باشدمیپول 

گیـرد کـھ بخشـی از ریسـکھا و واحد تجاری نتیجھ می
مزایای قابل مالحظھ مالکیت را انتقـال داده (بـرای 

از سررسید)، اما  مثال، ریسک قابل مالحظھ تسویھ پیش
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ھمچنــان بخشــی از ریســکھا و مزایــای قابــل مالحظــھ 
با اولویت پایین) و  شدهمالکیت (بھ دلیل منافع حفظ

کنترل را حفظ کرده اسـت. بنـابراین، واحـد تجـاری 
 گیرد.را بکار میمستمر رویکرد مشارکت 

منظور بکـارگیری ایـن اسـتاندارد، واحـد تجـاری بھ
(الـف)  کند:در دو جزء تفکیک و تحلیل میمعاملھ را 

حفظ سھم کامالً متناسبی از منافع باقیمانـده معـادل 
 (ب) در اولویـت پـایین اضـافھبھ  واحد پول، 1ر000
ارائـھ منظـور  بـھ باقیمانـدهمنافع آن رار دادن ق

گیرنــده بابــت زیانھــای انتقالی بــھ اعتبــارمزیــت 
 اعتباری.

واحد پول  9ر090دھد کھ محاسبات واحد تجاری نشان می
ازای دریـافتی از واحد پول) مابھ 10ر100× درصد  90(

ا بابـت سـھم کـامالً ازبیانگر مابھ ،واحد پول 9ر115
 25ازای دریـافتی (مابھ بقیھدرصدی است.  90متناسب 

ازای دریـافتی مربـوط بـھ واحد پول) بیـانگر مابـھ
منظـور ارائـھ بـھ با اولویت پـایین شده منافع حفظ

گیرنــده بابــت زیانھــای مزیــت اعتبــاری بــھ انتقال
 تفاوت اعتباری مـازاد. افزون بر این، اعتباری است

ازای دریافتی بابت افـزایش بیانگر مابھ ،یدرصد 5/0
ازای دریـافتی اعتبار است. بر ھمین اساس، کل مابـھ

 40واحـد پـول+ 25واحد پول ( 65بابت افزایش اعتبار 
 .باشدمیواحد پول) 

از  درصـدی 90تجاری سود یـا زیـان فـروش سـھم  واحد
اینکـھ  فـرض بـاکنـد. نقدی را محاسبھ می جریانھای

و  یافتھدرصدی انتقال 90گانھ بخش ارزش منصفانھ جدا
 دسـترس دردر تـاریخ انتقـال  شدهدرصدی حفظ 10بخش 

تجاری مبلغ دفتری دارایی را طبـق بنـد  نیست، واحد
 دھد:زیر تخصیص می شرح بھ 28
 ارزش 

 درصد منصفانھ
مبلغ دفتری 

 یافتھتخصیص

 9ر000 %90 9ر090 یافتھبخش انتقال
 1ر000 %10 1ر010 شدهبخش حفظ

 10ر000  10ر100 جمع

از  درصـدی 90تجاری سود یا زیـان فـروش سـھم  واحد
مبلـغ دفتـری  کـردنطریق کسر  نقدی را از جریانھای

ازای از مابــھ یافتـھبھ بخش انتقال داده شده تخصیص
 9ر000واحـد پـول ( 90کند، یعنـی دریافتی محاسبھ می
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 شدهحفظپول). مبلغ دفتری بخش  واحد 90ر90 -پول واحد
 پول است. واحد 1ر000تجاری  توسط واحد

از  ناشـیمسـتمر تجاری مشارکت  این، واحد بر افزون
بابـت زیانھـای بـا اولویـت پـایین  شـدهمنافع حفظ

 اسـاس، واحـد ھمـین کند. براعتباری را شناسایی می
(حـداکثر  پـول واحد 1ر000دارایی معادل یک  ،تجاری

دلیـل اولویـت پـایین  نقدی کـھ بـھ مبلغ جریانھای
 واحـد 1ر065معـادل  مربوطکند)، و بدھی دریافت نمی

 نقـدی اسـت کـھ بـھ پول (کھ حداکثر مبلغ جریانھای
 1ر000کنـد، یعنـی دریافـت نمی دلیل اولویت پـایین

 بـھاولویت پایین  منصفانھ ارزشاضافھ  بھ پول واحد
 کند.پول) را شناسایی می واحد 65 مبلغ

تمام اطالعـات بـاال بـرای بـھ حسـاب از تجاری  واحد
 :کند، استفاده میزیر شرح بھمنظور کردن معاملھ 
 بستانکار بدھکار 

 9ر000 - دارایی اولیھ
بابــت اولویــت  شــدهدارایــی شناسایی

 باقیمانده منافعپایین یا 
 - 1ر000

 ازای دریـافتی بـھدارایی بابت مابھ
 مازاد تفاوت اعتباری شکل 

40 - 

 90 - (سود انتقال)دوره سود یا زیان 
 1ر065 - بدھی

 - 9ر115 نقد دریافتی
 10ر155 10ر155 جمع 

 2ر040معاملھ، مبلغ دفتـری دارایـی  ازپس بالفاصلھ 
 بھـاي پـول واحـد 1ر000متشـکل از  پول است کھ واحد
 واحد 1ر040، و شدهبخش حفظ یافتھ بھتخصیص شده تمام

ناشی از منافع تجاری  واحد اضافیمستمر ول مشارکت پ
زیانھـای اعتبـاری  با اولویت پـایین بابـت شدهحفظ

) پـول واحـد 40معـادلمـازاد تفاوت اعتباری (شامل 
 باشد.می

ازای دریـافتی تجـاری مابـھ ھای بعدی، واحددر دوره
پول) را متناسـب بـا  واحد 65بابت افزایش اعتبار (

بـا  شـدهشناساییکند، بھره دارایی زمان شناسایی می
گیـرد و ھرگونـھ تعلق می مؤثر بھرهروش  از استفاده

، شناســایی شــدهکــاھش اعتبــار داراییھــای شناسایی
از آخرین مورد، فـرض کنیـد  مثالی عنوان بھشود. می

 300پایـھ  وامھایکھ در سال بعد زیان کاھش اعتبار 
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شــده را تجاری دارایـی شناسایی . واحداستپول  واحد
مربـوط بـھ  پـول واحـد 300ول (پـ واحد 600 مبلغ بھ

مشـارکت  بـھ مربـوط پـول واحـد 300شده و منافع حفظ
بـا اولویـت شـده از منـافع حفظ اضافی ناشـیمستمر 
 شـدهبابت زیانھای اعتباری) و بـدھی شناساییپایین 
دھد. نتیجھ خالص، پول کاھش می واحد 300 مبلغ ھرا ب

 واحـد 300 مبلـغ بـھکاھش اعتبار زیان منظور کردن 
 پول در سود یا زیان دوره است.
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 )38خرید یا فروش دارایی مالی بھ روش معمول (بند 

شـده بــھ شده یا فروختھداراییھای مالی خریداری .53رب
حسابداری در تاریخ معاملھ  از استفاده باروش معمول 

و  55شرح بنـدھای ربیا حسابداری در تاریخ تسویھ، بھ
 بطــور، اســتفاده مــوردروش شــود. شناســایی می 56رب

یکنواخت برای تمـام خریـدھا و فروشـھای داراییھـای 
مــالی کــھ بــھ طبقــھ یکســانی از داراییھــای مــالی 

تعلق دارند، کاربرد دارد. بـرای  9در بند  شدهتعریف
بـرای مبادلـھ،  شـدهنگھداری یھــااین منظور، دارایی

یافتھ بـھ طبقــھ ای جـدا از داراییھـای اختصـاصطبقھ
طریـق سـود یـا  از منصـفانھ ارزش بـھ شدهگیریاندازه

 دھند.زیان دوره را تشکیل می

ــر در ارزش  .54رب ــالص تغیی ــویھ خ ــھ تس ــراردادی ک ق
کند، قرارداد بـھ روش قرارداد را الزامی یا مجاز می

شود. بلکھ چنین قـراردادی، در دوره محسوب نمی معمول
ابـزار  نعنـوا بھبین تاریخ معاملھ و تاریخ تسویھ، 

 شود.حساب منظور میمشتقھ بھ 

تجاری خـود  تاریخ معاملھ، تاریخی است کھ واحد .55رب
کند. حســابداری را متعھد بھ خرید یا فروش دارایی می

قرار است شناسایی دارایی کھ  تاریخ معاملھ بھ (الف)
پرداخــت قــرار اسـت دریافت شود و بدھی کھ بابـت آن 

قطــع شــناخت  و (ب) در تــاریخ معاملــھ ،انجــام شــود
رسیده، شناسایی سود یا زیان واگذاری دارایی بھ فروش

و شناسایی دریــافتنی از خریـدار بابـت پرداخـت، در 
کلـی، تــا تـاریخ  بطـورتاریخ معاملھ، اشاره دارد. 

یابد، تعلـق کھ مالکیت انتقال می تسویھ، یعنی زمانی
ھ آن آغــاز بــ طبـومرگرفتن بھره بھ دارایی و بـدھی 

 ود.شنمی

تاریخ تسویھ، تاریخی اسـت کــھ در آن تـاریخ،  .56رب
تجـاری یـا توســط آن تحویـل داده  دارایی بـھ واحـد

شناسـایی  شود. حسابداری در تاریخ تسویھ بھ (الف)می
شـود، دارایی در روزی کھ توسط واحد تجاری دریافت می

قطع شناخت دارایی و شناسـایی ســود یـا زیــان  و (ب)
تجـاری تحویــل داده  وسط واحــدواگذاری در روزی کھ ت

صورت بکارگیری حسـابداری در  شود، اشاره دارد. درمی
 ارزشتجـاری ھرگونـھ تغییـر در  تاریخ تسویھ، واحـد

دارایی قابــل دریافـت در دوره زمــانی بـین  منصفانھ
تاریخ معاملـھ و تـاریخ تسـویھ را بــھ ھمـان شـیوه 

بیـان  کنــد. بـھمنظــور می سابح بھشده دارایی تحصیل
 بھـايبرای داراییھایی کھ بـھ  ارزشدیگر، تغییر در 
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شـوند، نگھــداری مـی شـده مســتھلک بھايیا  شده تمام
گــردد؛ ایــن تغییــر بــرای داراییھــای شناســایی نمی

عنـــوان داراییھـــای مـــالی شـــده بـــھ بندیطبقـــھ
طریـق ســود یــا  شده بھ ارزش منصـفانھ ازگیریاندازه

شـود؛ و شناسایی می زیان دوره، در سود یا زیان دوره
عنوان آمــاده بـرای  شده بھبندیبرای داراییھای طبقھ

فروش، در سـایر اقـالم سـود و زیـان جــامع شناسـایی 
 گردد.می
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 )42تا  39قطع شناخت بدھی مالی (بندھای 

بدھی مالی (یـا قسـمتی از آن) زمـانی خاتمـھ  .57رب
 یابد کھ بدھکار:می

 نقدطریق پرداخت  بدھی (یا قسمتی از آن) را از الف.
سـایر داراییھــای  بــابھ بستانکار بطور معمول، 

 مالی، کاالھا یا خدمات تسویھ کند؛ یا

بطور قانونی، از مسئولیت اولیھ در قبـال بـدھی  ب.
طریق فرایند قـانونی یـا  (یا قسمتی از آن)، از

کـھ  صـورتی توسط بستانکار، رھا شــده باشــد (در
کـھ  اسـت ممکنبدھکار تضمین داده باشد، ھمچنان 

 این شرط تحقق یابد.)

اگر ناشر ابزار بدھی، آن ابـزار را بازخریـد  .58رب
کند، حتی در صورتی کھ ناشر یکـی از بازارســازان آن 

 آنابزار باشد، یا قصد داشتھ باشد در آینده نزدیـک 
 یابد.مجددًا بفروشد، بدھی خاتمھ می راابزار 

، بـرای رفـع تعھــد در نبود فرایندھای قانونی .59رب
پرداخت بھ شخص ثالث، نظیر واحـد امــانی (کــھ گـاھی 

خود، تعھد  خودی شود)، بھنامیده می“ محتواییابطال ”
 کند.بستانکار را برطرف نمی بھ نسبتاولیھ بدھکار 

کھ بدھکار پرداختی بـھ شـخص ثــالثی  صورتی در .60رب
انجام دھد تا او بدھی را تقبل کند و بـھ بســتانکار 

قبـول کـرده  رااطالع دھد شخص ثالث تعھــد بـدھی خود 
 کنــد مگـراست، بدھکار تعھد بدھی را قطع شـناخت نمی

کـھ  صـورتی (ب) احـراز شــود. در57اینکھ شرط بند رب
بدھکار بابت تقبل بدھی توسط اشخاص ثالـث، پرداختــی 

بطور قانونی از تعھد در قبال بستانکار انجام دھد و 
دھد. با وجـود خاتمھ می ، بدھکار آن بدھی رارھا شود
کھ بدھکار با پرداخت بابت بــدھی بـھ  صورتی این، در

موافقــت  اولیــھشخص ثالث یا مستقیمًا بــھ بسـتانکار 
کند، تعھد بدھی جدید در قابل شخص ثالث را شناسـایی 

 کند.می

طریــق  خـواه از ،ھر چند رفع مسئولیت قـانونی .61رب
قطـع  بــھ منجـرمراجع قضایی یا از طریق بســتانکار، 

کھ معیارھای قطع شناخت  صورتی شود، درشناخت بدھی می
بــرای داراییھــای مــالی  37تـا  15مندرج در بندھای 

تجاری بدھی  یافتھ احراز نشود، ممکن است واحدانتقال
جدیدی را شناسایی کنــد. اگـر ایـن معیارھـا احـراز 

شـود، و قطع شناخت نمییافتھ انتقالنشود، داراییھای 
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، یافتـھانتقالبا داراییھـای  ارتباط در تجاری واحد
 کند.یک بدھی جدید شناسایی می

کـھ ارزش فعلــی  صورتی ، در40برای مقاصد بند  .62رب
نقــدی طبـق شـرایط جدیـد، شـامل  جریانھای شدهتنزیل

 الزحمــھحقکســر  از پــسالزحمــھ پرداختــی ھرگونــھ حق
 مـؤثر بھـره نرخ از استفاده باشده دریافتی و تنزیل
شــده فعلــی تنزیل ارزش بــادرصــد  10اولیــھ، حــداقل 

قدی باقیمانده بدھی مـالی اولیـھ تفـاوت ن جریانھای
کـھ  صورتی داشتھ باشد، شرایط تفاوت اساسی دارد. در
 عنـوان بــھمبادلھ ابزارھای بدھی یا تعـدیل شــرایط 

مخـارج یـا  ھرگونـھگرفتھ شـود،  نظر درخاتمھ بدھی 
ن بخشی از سـود یـا زیـان عنوا، بھشدهتحمل الزحمھحق

شـود. چنانچـھ معاوضـھ یــا خاتمھ بدھی شناسـایی مـی
تعــدیل، خاتمــھ بــدھی محســوب نشــود، مخــارج و 

شده، مبلغ دفتـری بــدھی را تعـدیل ھای تحملالزحمھحق
کنــد و در طــول مــدت باقیمانــده از دوره بــدھی مــی

 شود.شده، مستھلک میتعدیل

ــدھ در .63رب ــتانکار، ب ــوارد، بس ــی م کار را از برخ
کنــد، امـا پرداخت تعھد فعلی بــرای پرداخـت آزاد می

کھ شخص ثالث  صورتی بدھکار تعھد تضمین پرداخت را در
کننده مسئولیت اولیھ، تعھد خود را نکـول کـرده تقبل

 کند. در این شرایط، بدھکار:باشد، تقبل می

 منصـفانھ ارزشمبنـای  بدھی مالی جدیدی را بر الف.
 کند؛ وسایی میتعھدات تضمین شنا

پرداختـی و  نقـدھرگونـھ  )1برمبنای تفاوت بین ( ب.
کسـر  از پـسمبلغ دفتری بدھی مـالی اولیـھ  )2(

بدھی مالی جدیـد، ســود یـا زیــان  منصفانھ ارزش
 کند.دوره شناسایی می

 )70تا 43(بندھای  گیریاندازه

 )43گیری اولیھ داراییھای مالی و بدھیھای مالی (بند اندازه

ابــزار مــالی در زمــان شــناخت  منصــفانھ ارزش .64رب
 ارزشمعمول، قیمت معاملـھ اسـت (یعنــی  بطوراولیھ، 

ــفانھ ــھ منص ــھ ماب ــافتی، ب ــا دری ــی ی ازای پرداخت
 76و بنــد رب 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین

کھ قسـمتی  صورتی نیز مراجعھ شود). با وجود این، در
 بت مـواردی غیـرتی یا دریافتی باپرداخازای از مابھ

 ارزشتجـاری بایـد  از آن ابزار مــالی باشـد، واحـد
گیری کند. برای مثال، ابزار مالی را اندازه منصفانھ

وام یا دریافتنی بلندمــدتی کـھ بـدون  منصفانھ ارزش
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ارزش فعلی تمـام دریافتھـای  بھتوان بھره است را می
نرخ(ھــای) بھـره رایـج  از اسـتفاده بای آتی کھ نقد

، پـول واحد لحاظ ازی ابزار مشابھ (مشابھ بازار برا
و سایر عوامل) بــا رتبـھ  بھره نرخدوره زمانی، نوع 

گیری کــرد. شــود، انــدازهاعتبــاری مشــابھ تنزیــل می
، ھزینـھ یــا کـاھش شده ھرگونھ مبلغ اضافی وام داده

 بـھشرایط شناخت واجد اینکھ  شود مگردرآمد محسوب می
 نوع دیگری از دارایی باشد. عنوان

 نرختجاری وامی اعطا کند کھ  کھ واحد صورتی در .65رب
 تر از بازار باشد (برای مثال، ھنگامیآن پایین بھره

درصد اسـت، نـرخ  8کھ نرخ بازار برای وامھای مشابھ 
درصد باشد)، و کارمزدی را برای جبــران آن  5آن وام 

، یعنی منصفانھ شارز بھ، آن وام را نمایددریافت پیش
 کنـد. واحــدپس از کسر کارمزد دریافتی، شناسـایی می

 مـؤثر بھـره روش از استفاده باتجاری، مبلغ کسر را 
 کند.بھ سود یا زیان دوره منظور می

 )46و  45گیری بعدی داراییھای مالی (بندھای اندازه

 عنـوان بـھکھ ابزار مالی کـھ قـبالً  صورتی در .66رب
 منصـفانھ ارزش بـھشـده اسـت  دارایی مالی شناسـایی

صـفر  از کمتــرآن  منصـفانھ ارزشگیری شـود و اندازه
 47شـود کـھ طبــق بنـد شود، یک بدھی مالی محســوب می

 گردد.گیری میاندازه

حسابداری مخارج معاملھ در زمـان  ،در مثال زیر .67رب
گیری اولیھ و بعدی دارایی مالی آمـاده بـرای اندازه

پـول واحد  100ازای  فروش تشریح شده است. دارایی در
پــول تحصـیل  واحـد 2 مبلغ بھاضافھ کارمزد خرید  بھ
پـول  واحــد 102 مبلـغ بـھشود. در ابتدا، دارایی می

وز بعـد اسـت، مالی یک ر شود. پایان دورهشناسایی می
 . درباشـدمیپـول  واحـد 100کھ قیمت بازار دارایـی 

پــول کـارمزد  واحــد 3کھ دارایی فروختھ شود،  صورتی
 100 مبلـغ بــھشود. در آن تاریخ، دارایــی پرداخت می

گـرفتن  نظــر درشـود (بـدون گیری میپول اندازه واحد
پـول در سـایر  واحد 2کارمزد احتمالی فروش) و زیان 

کھ  صورتی گردد. درزیان جامع شناسایی می اقالم سود و
دارایی مالی آماده برای فروش، پرداختھای ثابـت یـا 

 اسـتفاده باقابل تعیینی داشتھ باشد، مخارج معاملھ 
، در ســود یــا زیـان دوره مسـتھلک مؤثرروش بھره  از
کــھ دارایــی آمــاده بــرای فــروش  صــورتی شــود. درمی

شتھ باشد، مخارج پرداختھای ثابت یا قابل تعیینی ندا
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 کاھشکھ دارایی قطع شناخت شود یا  صورتی معاملھ، در
 گردد.یابد، در سود یا زیان دوره شناسایی می ارزش

بــھ عنــوان وامھــا و  شــدهبندیابزارھــای طبقھ .68رب
تجـاری  گــرفتن قصـد واحــد نظر درھا، بدون دریافتنی

 شــده مستھلک بھايبرای نگھداری آنھا تا سررسید، بھ 
 شوند.گیری میاندازه

 ]حذف شد[.75تا رب  69رب

ابزار مـالی در  منصفانھ ارزش از بھترین شواھد .76رب
معمـول قیمـت معاملــھ اســت  طورزمان شناخت اولیھ، ب

ازای پرداختی یا دریـافتی، مابھ منصفانھ ارزش(یعنی 
نیـز  13المللـی گزارشـگری مـالی بھ استاندارد بـین
تجاری بھ این نتیجھ  ھ واحدک صورتی مراجعھ شود). در

در زمان شناخت اولیھ با قیمت  منصفانھ ارزشبرسد کھ 
الــف 43در بنـد  کــھطور معاملھ متفـاوت اســت، ھمـان

تجـاری بایــد آن ابـزار را در تـاریخ  ، واحدشدبیان
 منظور کند: حساب بھزیر  شرح بھمذکور 

 در 43گیری الزامی طبـق بنـد بر مبنای اندازه .الف
مبتنــی بــر قیمـت  ،منصــفانھ ارزشآن  صورتی کــھ

شده در بازار فعال برای دارایــی یـا بــدھی اعالم
) یا مبتنی بر یک 1سطح ورودی  یکسان (یعنی داده

 قابــلھــای ارزشــیابی کــھ تنھــا از دادهتکنیــک 
 واحـد ،کنـد باشـددر بازار اسـتفاده می مشاھده

در زمــان  منصـفانھ ارزشتجاری باید تفاوت بـین 
سود یا  عنوان بھشناخت اولیھ و قیمت معاملھ را 

 زیان شناسایی کند.

گیری الزامـی در سایر موارد، بر مبنـای انــدازه .ب
 ارزش، بابــت انتقــال تفــاوت بــین 43طبــق بنــد 

در زمان شناخت اولیـھ و قیمـت معاملـھ  منصفانھ
تجـاری  شناخت اولیھ، واحد از بعدشود. تعدیل می

 وت انتقالی را تنھا بھ میزانی بـھباید این تفا
از  عنوان سود یا زیان شناسـایی کنـد کـھ ناشــی

تغییر در عاملی (شامل زمــان) باشـد کــھ فعـاالن 
 نظـر درگذاری دارایی یا بدھی بازار ھنگام قیمت

 گیرند.می

گیری بعدی دارایی مالی یا بدھی مـالی و اندازه الف.76رب
بـا الزامـات  شناسایی بعدی سودھا و زیانھا باید

 این استاندارد سازگار باشد.

 ]حذف شد[.79تا رب 77بر
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 نبود بازار فعال: ابزارھای مالکانھ

ـــفانھ ارزش .80رب ـــرمایھ منص ـــای س گذاری در ابزارھ
شده در بـازاری فعـال بـرای ای کھ قیمت اعالممالکانھ

) وجود ندارد 1ورودی سطح  ابزاری یکسان با آن (داده
ای چنین ابزارھای مالکانھ بھی کھ او ابزارھای مشتقھ

و بابت تسویھ آنھا باید چنــین ابـزار  وابستھ ھستند
 47(پ) و 46ل داده شود (بــھ بنــدھای ای تحویمالکانھ

 ای قابـل اتکـا، قابـلگونھبھصورتی  در ،مراجعھ شود)
ــدازه ــف)ان ــھ (ال ــت ک ــان گیری اس ــھ  نوس در دامن
برای آن ابـزار،  منصفانھ ارزشگیریھای معقول اندازه
نباشد یا (ب) احتمال برآوردھای گوناگون  مالحظھ قابل

ای معقول، قابل ارزیابی باشـد و گونھبھدر آن دامنھ 
قرار  استفاده مورد، منصفانھ ارزشگیری ھنگام اندازه

 گیرد.

 ، نوسـانوضعیتھای مختلفی وجود دارد کــھ در آن .81رب
ـــدازه ـــھ ان ـــول دامن ـــف ارزشگیریھای معق  انھمنص

ــرمایھ ــھس ــای مالکان ــت گذاری در ابزارھ ــھ قیم ای ک
شده در بازار فعال برای ابزاری یکسان با آنھـا اعالم

ای ) وجود ندارد و ابزارھای مشتقھ1(داده ورودی سطح 
و بابــت  وابستھ ھسـتندای چنین ابزار مالکانھ بھکھ 

ای تحویــل داده تسویھ آنھا باید چنین ابزار مالکانھ
توانــد مراجعھ شـود)، می 47(پ) و 46ھای شود (بھ بند

 ارزشگیری معمــول، انـدازه بطـورنباشد.  مالحظھ قابل
طــرف  تجــاری از دارایــی مــالی کــھ واحــد منصــفانھ

سازمانی تحصیل کرده است، محتمل است. بـا وجــود برون
ش ارزگیریھای معقـول کھ دامنھ اندازه صورتی این، در
قابــل مالحظــھ باشــد و احتمــال برآوردھــای  منصــفانھ
 ای معقول قابل ارزیابی نباشد، واحـدگونھبھگوناگون 

منع  منصفانھ ارزشھ بگیری آن ابزار تجاری از اندازه
 شود.می

 ]حذف شد.[ .82رب
 )57تا  55سودھا و زیانھا (بندھای 

 21المللی حسابداری استاندارد بین ،تجاریواحد  .83رب
اییھای مالی و بـدھیھای مـالی کــھ طبـق را برای دار

اقالم پولی محسـوب  21المللی حسابداری استاندارد بین
گیــرد. طبــق مــی شــوند، بکــارو برحســب ارز بیــان می

، سودھا و زیانھای 21المللی حسابداری استاندارد بین
ھای پولی در سود مبادلھ ارزی داراییھای پولی و بدھی

یــک اسـتثنا از ایـن شـود. یا زیان دوره شناسایی می
ابـزار  عنــوان بـھیــک قلــم پـولی اســت کـھ  قاعده،
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نقدی (بــھ بنـدھای  ھایسازی جریانسازی، در مصونمصون
ــا  95 ــا مصون 101ت ــود) ی ــھ ش ــالص مراجع ــازی خ س

مراجعــھ شــود) اختصــاص  102گذاری (بــھ بنــد ســرمایھ
منظور شناسایی سودھا و زیانھای مبادلــھ  یابد. بھمی

، دارایی 21المللی حسابداری ارد بینارزی طبق استاند
ای در نظر گرفتــھ گونھبھمالی پولی آماده برای فروش 

برحسـب ارز  شــده مســتھلک بھــايشود کھ گـویی بـھ می
شده است. در نتیجھ، برای چنـین دارایــی  گیریاندازه

 بھـاياز تغییــر در  مالی، تفاوتھـای مبادلـھ ناشــی
شـود و سایی می، در سود یا زیان دوره شناشده مستھلک

(ب) 55طبــق بنــد  ،ســایر تغییــرات در مبلــغ دفتــری
د. برای داراییھای مالی آمــاده بـرای گردشناسایی می

، قلم 21المللی حسابداری فروش کھ طبق استاندارد بین
ــوب نمی ــولی محس ــای پ ــال، ابزارھ ــرای مث ــوند (ب ش

(ب) در سـایر 55مالکانھ)، سود یا زیانی کھ طبق بند 
شامل ھرگونــھ  ،شودیان جامع شناسایی میاقالم سود و ز

سـازی کھ رابطـھ مصون صورتی جزء ارزی مربوط است. در
بین دارایی پولی غیرمشتقھ و بـدھی پــولی غیرمشـتقھ 
وجود داشتھ باشد، تغییر در جزء ارزی این ابزارھـای 

 شود.مالی، در سود یا زیان دوره شناسایی می
 58داراییھای مـالی (بنـدھای وصول بودن  ارزش و غیرقابل کاھش
 )70تا 

 )65تا  63شده (بندھای  شده بھ بھاي مستھلکگیریداراییھای مالی اندازه

 بھايشده بھ گیریدارایی مالی اندازه ارزش کاھش .84رب
اولیــھ  مــؤثر بھـره نرخ از استفاده با، شده مستھلک

 نـرخ بــاشود زیرا تنزیــل گیری میابزار مالی اندازه
شـود داراییھــای موجـب می بازار، در عمــل جاری بھره

 ،دنگیری شواندازه شده مستھلک بھايمالی کھ باید بھ 
کــھ  صـورتی گیری گردنـد. دربھ ارزش منصفانھ اندازه

 ھــایگذاریھــا یــا ســرمایھشــرایط وامھــا، دریــافتنی
مورد مذاکره مجدد قرار گیرد  ،شده تا سررسیدنگھداری
ای گونھبھگیرنده یا ناشر دلیل مشکالت مالی وام یا بھ

 بھره نرخ از استفاده با ارزش کاھشدیگر تعدیل شود، 
شـود. گیری میتعدیل شرایط اندازه از قبلاولیھ  مؤثر
 کھ اثر تنزیل بااھمیـت نباشـد، جریانھــای صورتی در

شود. تنزیل نمی مدتکوتاهھای نقدی مربوط بھ دریافتنی
ــورتی در ــرما ص ــا س ــافتنی ی ــھ وام، دری گذاری یھک

متغیر داشتھ باشـد،  بھره نرخشده تا سررسید، نگھداری
 کـاھشگیری ھرگونھ زیــان نرخ تنزیل بھ منظور اندازه

ــد  ارزش ــق بن ــاری 63طب ــوثر ج ــره م ــای) بھ ، نرخ(ھ
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عنــوان یـک راھکـار شده طبق قرارداد است. بــھ تعیین
توانـد کــاھش ارزش دارایـی مـالی عملی، بستانکار می

را بـر مبنـای  شـده مســتھلک بھايبھ  شدهگیریاندازه
 قابــلقیمــت  از اســتفاده بــاابــزار  منصــفانھ ارزش

گیری کند. محاسبھ ارزش فعلی در بازار اندازه مشاھده
نقدی آتی برآوردی دارایی مالی بــھ وثیقــھ  جریانھای
 ممکننقدی است کھ  ، منعکس کننده جریانھایشدهگذاشتھ

کسر مخارج بھ دست آوردن و  از پساز تملک وثیقھ  است
نظر از اینکـھ تملـک فروش وثیقـھ ایجـاد شـود، صــرف

 دارایی محتمل باشد یا خیر.

پذیری ، تمام آسـیبارزش کاھشدر فرایند برآورد  .85رب
پذیری از ریسکھای از ریسکھای اعتباری و نھ فقط آسیب

شــود. بـرای کیفیت اعتباری پایین، در نظر گرفتــھ می
بنـدی تجاری از سیســتم رتبھ کھ واحدی صورت مثال، در

ھای اعتباری، اعتباری داخلی استفاده کند، تمام رتبھ
کننده کاھش اعتبار شدید است نھ فقط آنھایی کھ منعکس

 گیرد.می نظر دررا 

توانــد می ارزش کــاھشفرایند برآورد مبلغ زیان  .86رب
ای از مبــالغ ممکــن دامنـھیک مبلغ واحد یا  بھ منجر

گـرفتن  نظــر درتجــاری بــا  حالت دوم، واحدر شود. د
تمام اطالعات مربوط در دسترس درباره شرایط موجود در 

مـالی،  انتشار صورتھای از قبل پایان دوره گزارشگری
زیان کاھش ارزشی برابـر بــا بھتـرین بـرآورد در آن 

 کند.را شناسایی می 3دامنھ

، داراییھای ارزش کاھشبھ منظور ارزیابی گروھی  .87رب
کــھ مشـابھ مالی بر مبنای ویژگیھای ریسـک اعتبـاری 

بیانگر توانایی بدھکار بـرای پرداخـت تمــام مبـالغ 
طبق شرایط قراردادی است (بـرای مثـال، بــر  شدهتعھد

بندی با یند رتبھامبنای ارزیابی ریسک اعتباری یا فر
لحاظ کردن نوع دارایی، صـنعت، موقعیـت جغرافیـایی، 

وضعیت سررسید گذشتھ بودن و سایر عوامــل نوع وثیقھ، 
ویژگیھـای منتخــب، بـھ  شــوند.بنــدی مـیمربوط) گروه

ــن  ــایی از ای ــی گروھھ ــدی آت ــای نق ــرآورد جریانھ ب
دھنده توانـایی بـدھکار داراییھا مربوط است کھ نشان

طبــق شــرایط  شــدهبــرای پرداخــت تمــام مبــالغ تعھد
د قراردادی داراییھای مورد ارزیـابی اسـت. بــا وجـو

ھـای زیـان در سـطح این، احتماالت زیان و سایر آماره
 
رھنمـودی دربـاره نحـوه تعیـین ، 37المللی حسابداری اندارد بیناست 39بند  3

 دھد.ممکن ارائھ میای از نتایج دامنھبھترین برآورد در 
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 کاھشتنھایی بابت  بھداراییھایی کھ  گروه بین (الف)
 ارزش کــاھشاست کھ  شده مشخصاند و شده ارزیابی ارزش

داراییھایی کـھ بــھ تنھـایی بابـت  اند و (ب)نیافتھ
اند، متفاوت است. در نتیجــھ ارزیابی نشده ارزش کاھش

نیاز ممکن است متفـاوت باشـد.  مورد زشار کاھشمبلغ 
بـا  ھـاتجـاری گروھـی از دارایی کھ واحـد صورتی در

نداشتھ باشد، ارزیابی بیشـتری مشابھ ویژگیھای ریسک 
 دھد.انجام نمی

شده برمبنای گـروه، شناسایی ارزش کاھشزیانھای  .88رب
ای میانی قبل از تشخیص زیانھــای کـاھش بیانگر مرحلھ

ارزش تک تک داراییھای گروه داراییھای مالی است کـھ 
شوند. بھ محض ارزیابی می ارزش کاھشگروھی بابت  بطور
خاص زیانھـای  بطورقرار گرفتن اطالعاتی کھ  دسترس در

نـد، کتک تک داراییھای گــروه را مشـخص می ارزش کاھش
 شوند.این داراییھا از گروه حذف می

نقدی آتـی در گروھـی از داراییھــای  جریانھای .89رب
شود، ارزیابی می ارزش کاھشگروھی بابت  بطورمالی کھ 

بر مبنای تجربھ گذشتھ زیـان بـرای داراییھــایی بـا 
در گــروه بــرآورد مشــابھ ویژگیھــای ریســک اعتبــاری 

 یان مخــتص واحـدشود. واحدھای تجاری بدون تجربھ زمی
تجاری یا بدون تجربھ کافی، از تجربھ گـروه ھماننــد 

مقایسھ داراییھای مالی اسـتفاده  برای گروھھای قابل
ای کنند. برای انعکاس آثار شرایط فعلی کھ بر دورهمی

بر آن است تأثیر نداشتھ  کھ تجربھ گذشتھ زیان مبتنی
کــھ  ایاســت و بــرای حــذف آثــار شــرایط دوره گذشــتھ

مبنـای  اکنون وجود ندارد، تجربھ گذشتھ زیان، بــرھم
شــود. بـرآورد تعـدیل می جاری، مشاھده قابلھای داده

ھـای نقـدی آتـی، تغییـر در داده تغییر در جریانھای
ای بــھ دوره دیگــر را مربــوط از دوره مشــاھده قابــل

کند و کامالً ھم جھـت بـا آنھــا اسـت (نظیـر منعکس می
یمت امـالک، قیمــت کاالھـا، تغییرات در نرخ بیکاری، ق

وضعیت پرداخت یا سایر عواملی کـھ بیـانگر زیانھـای 
و  شناسـیدر گــروه و انــدازه آن اسـت). روش شدهتحمل

نقـدی  برای برآورد جریانھـای استفاده موردمفروضات 
شود تا ھرگونھ تفاوت بــین منظم بازنگری می بطورآتی 

 برآورد زیان و تجربھ زیان واقعی را کاھش دھد.

 ، واحــد89مثالی از بکارگیری بند رب  عنوان بھ .90رب
بر مبنای تجربھ گذشتھ تعیین کند کھ  است ممکنتجاری 

از دالیل اصلی نکول وامھای کارت اعتبــاری، فـوت  یکی
تجاری مشاھده کند کھ  واحد است ممکنگیرنده است. وام
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میر از سالی بھ سال دیگـر تغییـر نکـرده  و نرخ مرگ
گیرنـدگان در گـروه این، برخــی از واماست. با وجود 

در آن  اسـت ممکــن ،تجاری وامھای کارت اعتباری واحد
سال فوت کرده باشند کھ حتی اگر در پایــان آن سـال، 

یـک از  تجاری آگــاھی نداشـتھ باشـد کـھ کـدام واحد
کــھ زیــان  است اند، بیانگر اینگیرندگان فوت شدهوام
شناسایی زیان است. شده در آن وامھا واقع  ارزش کاھش
شـده امــا زیانھـای واقع”برای این قبیــل  ارزش کاھش

مناسـب خواھـد بـود. بـا وجـود ایـن، “ گزارش نشــده
بــرای مــرگ و میرھــایی کـھ  ارزش کاھششناسایی زیان 

رود در دوره آینده رخ دھند، مناسب نیسـت، انتظار می
گیرنده) ھنـوز آور ضروری (مرگ وام زیرا رویداد زیان

 ست.واقع نشده ا

نرخ زیـان تـاریخی بـرای  از استفاده صورتر د .91رب
نقدی آتی، بکارگیری اطالعات نرخھای  برآورد جریانھای

سازگار با ای شیوه ی کھ بازیان تاریخی برای گروھھای
تعریف  شدهمشاھدهنرخھای زیان تاریخی  دارای گروھھای

 مــورداھمیــت اســت. بنــابراین، روش  ، دارایاندشــده
ات اطالعــ امکـان دھــد بـا گـروه ھرباید بھ  استفاده

ھایی از داراییھا بـا درباره تجربھ زیان گذشتھ گروھ
 قابــلھــای ویژگیھــای ریســک اعتبــاری مشــابھ و داده

کند، مرتبط مربوط کھ شرایط فعلی را منعکس می مشاھده
 د.نباش

بر فرمول یا روشـھای آمـاری  رویکردھای مبتنی .92رب
در گروھــی  ارزش کـاھشیانھای برای تعیین ز است ممکن

از داراییھای مالی (برای مثـال وامھـای بــا مانـده 
بـر اینکـھ بـا الزامـات  مشروطکمتر) استفاده شود، 

مطابقــت داشــتھ  91تــا رب 87و رب 65تــا  63بنــدھای 
شود، باید تـأثیر ارزش باشد. ھر مدلی کھ استفاده می

عمــر کــل پــول، جریانھــای نقــدی مربــوط بــھ  یزمــان
انده دارایی (نھ فقط سال آتـی) و ســن وامھـای باقیم
گرفتھ در پرتفوی را لحــاظ کنـد و ھنگـام شـناخت جای

 اولیھ دارایی مالی، منجر بھ زیان کاھش ارزش نشود.
 از شناخت کاھش ارزش درآمد بھره پس

کھ دارایی مالی یا گروھی از داراییھـای  زمانی .93رب
یابد، ش می، کاھارزش کاھشنتیجھ زیان  مالی مشابھ در

 مورد بھره نرخ از استفاده باآن، درآمد بھره  از پس
نقدی آتـی بـھ منظـور  برای تنزیل جریانھای استفاده
 شود.، شناسایی میارزش گیری زیان کاھشاندازه
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 )102تا  71سازی (بندھای مصون

 )77تا  72سازی (بندھای ابزارھای مصون

 )73و  72شرایط (بندھای  ابزارھای واجد

صادرشده توسط واحد  زیان بالقوه اختیار معاملھ .94رب
از سـود  ای، بیشـترمالحظھ قابلبطور  ممکن استتجاری 
بیـان  شده مربوط باشد. بـھقلم مصون در ارزشبالقوه 

، در کاھش ریسک سود یا شدهدیگر، اختیار معاملھ صادر
شده اثربخش نیست. بنــابراین، اختیـار زیان قلم مصون

بنـدی بـھ عنـوان شــرایط طبقھ ، واجدشدهصادرمعاملھ 
اینکھ بـرای تھـاتر  سازی نخواھد بود مگرابزار مصون

 ، شامل اختیار معاملــھشدهبا اختیار معاملھ خریداری
در ابزار مالی دیگر (برای مثـال، اختیـار  شدهتعبیھ

سـازی بــدھی بـرای مصون اســتفاده مورد شدهخرید صادر
، سـودھای مقابل درقابل بازخرید) اختصاص داده شود. 

 برابر یـا بیشـتر شدهاختیار معاملھ خریداری بالقوه
ــاھش  ــت ک ــابراین، قابلی ــت و بن ــای آن اس از زیانھ

 ارزشتغییــرات  از حاصــلاثرپــذیری ســود یــا زیــان 
اسـاس،  ھمین نقدی را دارد. بر یا جریانھای منصفانھ

سـازی ابـزار مصون عنوان بھبندی ند شرایط طبقھتوامی
 را داشتھ باشد.

تا سررسـیدی کـھ بـھ  شدهگذاری نگھداریسرمایھ .95رب
در  اسـت ممکنشود بھ حساب منظور می شده مستھلک بھاي
ســازی ابــزار مصون عنــوان بــھســازی ریســک ارز، مصون

 اختصاص یابد.

قیمــت ای کــھ گذاری در ابــزار مالکانـھسرمایھ .96رب
ھـای در بــازار فعـال بـرای آن (یعنــی داده شدهاعالم

ــطح  ــدارد، 1ورودی س ــود ن ــھ) وج ــفانھ ارزش ب  منص
 آن منصـفانھ ارزشتوان شود، زیرا نمیگیری نمیاندازه

گیری ای قابل اتکا انـدازهروشی دیگر، بھ گونھ بھ را
ای را کھ بھ تحویل چنـین ابـزار کرد یا ابزار مشتقھ

ستھ است و باید با تحویل چنین ابـزار ای وابمالکانھ
مراجعھ  47(پ) و 46ای تسویھ شود (بھ بندھای مالکانھ
 سازی اختصاص داد.ابزار مصون عنوان بھتوان شود) نمی

تجـاری، دارایــی  ابزارھای مالکانھ خود واحـد .97رب
تجــاری نیســت و بنـابراین،  مالی یا بدھی مالی واحد

سـازی اختصـاص ابـزار مصون عنـوان بھتوان آن را نمی
 داد.
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 )84تا  78شده (بندھای اقالم مصون

 )80تا  78شرایط (بندھای  اقالم واجد

تجـاری در یـک  تعھد قطعی برای تحصیل فعالیـت .98رب
شده باشــد، مگـر در تواند قلم مصونتجاری، نمی ترکیب

شوند مورد ریسک ارز، زیرا سایر ریسکھایی کھ مصون می
گیری کـرد. خاص تشخیص داد و اندازه بطورتوان را نمی

 تجاری است. سایر ریسکھا، ریسکھای عمومی فعالیت

تـوان در ویژه را نمی ارزش روش بھگذاری سرمایھ .99رب
شده محسوب قلم مصون عنوان بھ منصفانھ ارزشسازی مصون

گذار از سود کرد زیرا در روش ارزش ویژه، سھم سرمایھ
تغییـرات در  نـھاری وابسـتھ، یا زیان دوره واحد تج

در سـود یــا زیـان دوره گذاری، سرمایھ منصفانھ ارزش
گذاری در لیـل مشــابھ، ســرمایھد بـھ شود.شناسایی می

ھ منصفان ارزش سازیتجاری فرعی تلفیقی، در مصونواحد 
شده محسوب شـود زیــرا در تلفیــق، تواند قلم مصوننمی

تغییــرات در  ، نھتجاری فرعی سود یا زیان دوره واحد
در سـود یــا زیـان دوره گذاری، ارزش منصفانھ سرمایھ

گذاری در خــالص ســرمایھ ســازیشــود. مصونشناســایی می
ســازی ریسـک ارز عملیات خارجی متفاوت است زیرا مصون

ــت و مصون ــازی اس ــفانھ ارزشس ــر در ارزش  منص تغیی
 باشد.گذاری نمیسرمایھ

مـالی  در صـورتھایشود کھ تصریح می 80در بند  الف.99رب
گروھــی تلفیقــی، ریســک ارز یــک معاملــھ درون

ســازی است در مصون شده بسیار محتمل، ممکنبینیپیش
عنـوان قلـم  بندی بــھجریانھای نقدی، شرایط طبقھ

شده را احراز کند، مشروط بـر آنکــھ معاملـھ مصون
پـول عملیــاتی  از واحـد پولی بھ غیر برحسب واحد

و ریســک ارز  باشدمعاملھ  دھندهتجاری انجام واحد
 بر سود یا زیـان تلفیقــی تــأثیر بگـذارد. بــدین

تجـاری اصــلی،  تواند واحـدتجاری می منظور، واحد
تجـاری وابسـتھ، مشــارکت  تجاری فرعی، واحد واحد

کھ ریسک ارز معاملھ  صورتی خاص یا شعبھ باشد. در
شده بر سود یـا زیـان تلفیقـی بینیگروھی پیشدرون

ــذا ــأثیر نگ ــھ درونت ــرایط رد، معامل ــی، ش گروھ
کنـد. ایـن را احــراز نمی شــدهبندی قلم مصونطبقھ

امتیــاز،  معمــوالً بــرای پرداختھــای حــق وضــعیت،
ھای مدیریتی بین اعضـای پرداختھای بھره یا ھزینھ

اینکــھ معاملــھ  ھمــان گــروه مصــداق دارد، مگــر
سازمانی مرتبطی وجود داشتھ باشد. بــا وجـود برون

ــھ ــن، چنانچ ــھ درون ای ــک ارز معامل ــی ریس گروھ
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شده بر سود یا زیان تلفیقی تأثیر داشـتھ بینیپیش
توانـد شـرایط قلـم میگروھـی درونباشد، معاملـھ 

ای از ایـن مـورد، شده را احراز کند. نمونـھمصون
موجودیھا بین اعضای یک  شدهبینیپیش فروش یا خرید
بــھ شـخص بعـدًا صــورتی کــھ موجـودی  گروه است در

. ھمچنــین، فــروش فروختــھ شــودســازمانی ونبر
آالت و تجھیــزات از شــده ماشـینبینیپیش گروھیدرون
را برای عضــو دیگـری  تجاری عضو گروه کھ آن واحد

آالت و تجھیزات مذکور از گروه ساختھ است کھ ماشین
اسـت بـر  کند، ممکنرا در عملیات خود استفاده می

د. بــرای سود یا زیان تلفیقی تــأثیر داشـتھ باشـ
تواند بھ این دلیل رخ دھد کھ مثال، این موضوع می

تجـاری خریـدار  آالت و تجھیزات توسـط واحـدماشین
بــرای  شـدهشود و مبلــغ اولیــھ شناساییمستھلک می

ــین ــزات درماش ــورتی آالت و تجھی ــھ  ص ــھ معامل ک
از  حسب واحد پولی غیر شده، بربینیگروھی پیشدرون
 شـده اری خریدار تعیینتج پول عملیاتی واحد واحد

 کند.باشد، ممکن است تغییر 

ــورتیدر  .ب99رب ــھ مصون ص ــھ درونک ــازی معامل ــی س گروھ
سازی را احــراز ، شرایط حسابداری مصونشدهبینیپیش

(الـف) 95کند، ھرگونھ سود یا زیانی کھ طبق بنـد 
شــود، در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسـایی می

ھایی کــھ در آن ریسـک ورهباید در ھمان دوره یا د
شده بـر سـود یـا زیـان تلفیقـی ارز معاملھ مصون

بنــدی، عنوان تعدیل تجدید طبقھ گذارد بھتأثیر می
از حقوق مالکانھ بھ سـود یـا زیـان دوره تجدیـد 

 بندی شود.طبقھ

توانــد تمـام تغییـرات در تجــاری می واحد الف.ب99رب
شــده مصونمنصفانھ قلـم  نقدی یا ارزش جریانھای

دھد. ھمچنین، سازی اختصاص را در یک رابطھ مصون
 تغییرات در جریانھای تواند تنھاتجاری می واحد

شده کـھ بـاالتر منصفانھ قلم مصون نقدی یا ارزش
تر از قیمتی مشـخص یــا متغیـری دیگــر یا پایین
طرفھ) است را اختصاص دھد. ارزش ذاتــی (ریسک یک

ــزار مصون ــکل اختاب ــھ ش ــازی ب ــھ س ــار معامل ی
فرض اینکھ شرایط اصــلی آن بــا  شده (باخریداری

یافتھ یکسان باشد)، امـا نـھ ارزش ریسک اختصاص
قلــم  یک طرفھ درکننده ریسک یکزمانی آن، منعکس

توانـد تجاری می است. برای مثال، واحد شدهمصون
از  ھای نقـدی آتـی ناشـیانپیامدھای جری نوسان
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ده کـاال را اختصــاص شبینیافزایش قیمت خرید پیش
چنــین شــرایطی، تنھــا از دســت دادن  دھــد. در

از افـزایش قیمــت بـھ  جریانھای نقدی کھ ناشـی
یابد. ریسک اختصاص می ،باالتر از سطح مشخصی است

ـــھ مصون ـــار معامل ـــانی اختی ـــده، ارزش زم ش
گیرد زیـرا ارزش زمـانی شده را دربرنمیخریداری

ر سـود یــا ای کھ بـشدهبینیاز معاملھ پیش جزئی
 (ب)).86گذارد، نیست (بند زیان دوره تأثیر می

 الف)81و  81(بندھای  شدهعنوان اقالم مصون اختصاص اقالم مالی بھ

نقدی دارایی مالی  کھ قسمتی از جریانھای صورتی در .پ99رب
شـده اختصـاص عنوان قلـم مصـون یا بدھی مالی، بھ
 جریانھـایاز کـل  شده باید کمتریابد، قسمت مصون

نقدی دارایی یا بدھی باشد. برای مثال، در مــورد 
از نـرخ الیبـور  بھره مؤثر آن کمتـر بدھی کھ نرخ
قسمتی از بدھی  تواند (الف)تجاری نمی باشد، واحد

بھره بھ نرخ الیبـور  اضافھ برابر با مبلغ اصل بھ
قسمت باقیمانده منفی را اختصاص دھــد. بـا  و (ب)

 تجاری تمـام جریانھـای حداست وا وجود این، ممکن
عنــوان  نقدی کل دارایی مالی یا بدھی مالی را بھ

 شــده اختصـاص دھـد و آنھـا را تنھــا درقلم مصون
 مقابل ریسکی مشخص مصون کند (برای مثال، تنھا در

انتساب بـھ تغییــرات در  مقابل تغییراتی کھ قابل
مورد بدھی مــالی  نرخ الیبور است). برای مثال، در

از نـرخ  واحد مبنا کمتر 100ه مؤثر آن بھر کھ نرخ
 تواند کل بـدھی را بـھتجاری می الیبور است، واحد
شده اختصاص دھــد (یعنــی اصـل بـھ عنوان قلم مصون

واحد مبنـا)  100اضافھ بھره بھ نرخ الیبور منھای 
نقدی کل آن  منصفانھ یا جریانھای ارزشدر و تغییر 

بـور اسـت الیدر انتساب بھ تغییرات  بدھی کھ قابل
 تجـاری بـھ است واحد کند. ھمچنین، ممکنرا مصون 

ســازی بــھ شـرح بنـد منظور بھبـود اثربخشـی مصون
از یــک بــھ یــک را  ســازی غیــر، نســبت مصون100رب

 انتخاب کند.

نـرخ  کھ ابزار مالی بــا صورتی بر این، در افزون ت.99رب
شود و نرخھای  از ایجاد، مصون ثابت در زمانی بعد

تجــاری  فاصـلھ تغییـر کنـد، واحـد بھره در ایـن
از  نرخ مبنایی کھ بیشتر تواند قسمتی برابر بامی

نــرخ قــراردادی پرداختــی بابــت آن قلــم اســت را 
انجام  صورتی مجاز بھ تجاری در اختصاص دھد. واحد

بھـره  از نـرخ چنین کاری است کھ نرخ مبنا کمتـر
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تجاری ابــزار  مؤثری باشد کھ با این فرض کھ واحد
شده، نخستین روز اختصاص بھ عنوان قلم مصونرا در 

خریداری کرده، محاسبھ شده است. برای مثال، فـرض 
نــرخ ثابـت،  تجاری یک دارایی مالی با کنید واحد

بھـره  پول ایجاد کند کـھ نـرخ واحد 100مبلغ  بھ
 6درصد اســت،  4کھ نرخ الیبور  مؤثر آن، در زمانی

مـانی آغـاز سازی این دارایی زباشد. مصوندرصد می
درصد افــزایش یافتــھ و  8شود کھ نرخ الیبور بھ می

پول کاھش یافتھ  واحد 90منصفانھ دارایی بھ  ارزش
کند کھ اگر دارایی را تجاری محاسبھ می است. واحد

عنــوان قلـم  در تاریخی کھ برای نخستین بــار بـھ
 90منصــفانھ  ارزش شده اختصاص داده است، بـھمصون
درصـد  5/9کرد، بازده مـؤثر پول خریداری می واحد

از ایــن بـازده  کھ نرخ الیبور کمتر آنجا بود. از
درصد  8تواند بخش الیبور تجاری می مؤثر است، واحد

ادی نقـدی قـرارد جریانھــای ،را کھ قسـمتی از آن
منصـفانھ فعلـی بھره و قسـمتی تفـاوت بــین ارزش 

پول) و مبلغ قابـل بازپرداخـت در  واحد 90(یعنی 
 پول) است، اختصاص دھد. واحد 100عنی سررسید (ی

 دھد، مواردی غیـرتجاری اجازه می بھ واحد 81بند  ث.99رب
ــر در ارزش ــل تغیی ــا  از ک ــفانھ ی ــانمنص  در نوس

جریانھای نقدی ابزار مالی را اختصاص دھد. بــرای 
 مثال:

اسـت  نقدی ابزار مالی ممکـن کل جریانھای الف.
 در جریانھـای نقـدی یـا ارزش بابت تغییر

انتساب بھ برخـی (امـا نـھ  منصفانھ قابل
 تمام) ریسکھا اختصاص یابد؛ یا

نقدی ابزار  برخی (اما نھ تمام) جریانھای ب.
است بابت تغییـر در جریانھـای  مالی ممکن

انتسـاب بـھ  منصفانھ قابـل نقدی یا ارزش
تمام یا تنھا برخی ریسکھا اختصـاص یابـد 

نقـدی ابـزار  از جریانھای“ قسمتی”(یعنی 
انتسـاب  تواند بابت تغییرات قابلمالی می

بھ تمام یا تنھـا برخـی ریســکھا اختصـاص 
 یابد).

ریسـکھا و  ،سازیشرایط حسابداری مصون احرازبرای  .ج99رب
باید اجزایـی از ابزارھـای یافتھ قسمتھای اختصاص

تشــخیص اســت و  مــالی باشــند کــھ جداگانــھ قابــل
نھ کـل منصــفا نقدی یا ارزش تغییرات در جریانھای
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ــی ــالی ناش ــزار م ــکھا و  اب ــرات در ریس از تغیی
ای قابل اتکـا گونھباید بھ ،یافتھقسمتھای اختصاص

 گیری باشد. برای مثال:اندازهقابل

 برای یک ابزار مالی با نرخ ثابـت کـھ در الف.
 منصــفانھ قابــل مقابــل تغییــرات در ارزش

بھـره بـدون  انتساب بھ تغییـرات در نـرخ
 شده است، بطور معمـول ریسک یا مبنا مصون

عنـوان جـزء  نرخ بدون ریسک یا مبنـا بـھ
 تشخیص ابزار مـالی و قابـل جداگانھ قابل

اختصـاص  ،ای قابل اتکاگونھگیری بھاندازه
 یابد.می

ــل ب. ــھ قاب ــورم، جداگان ــت و  ت ــخیص نیس تش
ــوان آن را بھنمی ــھت ــا گون ــل اتک ای قاب

ــدازه ــرد و نمیان ــھگیری ک ــوان آن را ب  ت
ریسـک یــا قسـمتی از ابـزار مـالی عنوان 

اینکھ الزامات قسـمت (پ)  اختصاص داد مگر
 احراز شود.

ــورمی مشخص .پ ــمت ت ــدهقس ــرارداد  ش ــق ق طب
قرضـھ وابسـتھ بـھ  نقـدی اوراق جریانھای

فرض اینکـھ الزامـی  شده (باتورم شناسایی
حساب گرفتن جداگانھ ابزار مشتقھ  برای بھ

کھ قسـمت شده وجود ندارد) تا زمانی تعبیھ
تورمی بر سایر جریانھای نقـدی آن ابـزار 

تشـخیص  تأثیر نگذارد، بطور جداگانھ قابل
گیری انـدازه ای قابل اتکا قابـلگونھو بھ
 است.

 )82(بند  شدهعنوان اقالم مصون اختصاص اقالم غیرمالی بھ

تغییر در قیمت اجزای دارایی غیرمالی یا بـدھی  .100رب
م تــأثیری قابـل قـالآن ا غیرمالی، معموالً بـر قیمـت

گیری باشـد، انـدازه بینی کھ بطور جداگانھ قابلپیش
ندارد کھ، برای مثال، با تأثیر تغییـر در نرخھـای 

مقایسھ باشد.  قابل قرضھ اوراقبھره بازار بر قیمت 
بنابراین دارایی غیرمالی یا بدھی غیرمــالی، تنھـا 

شـده مقابــل ریســک ارز، قلــم مصون درکامل یا  ورطب
شــود. اگــر تفــاوتی بــین شــرایط ابــزار حســوب میم

شده وجود داشـتھ باشـد (نظیـر سازی و قلم مصونمصون
 استفاده باقھوه برزیلی  شدهبینیسازی خرید پیشمصون
پیمان آتی خرید قھوه کلمبیایی با شرایط مشـابھ  از
توانـد سازی در صـورتی مینحو دیگر)، رابطھ مصون بھ
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 88تمـام شــرایط بنـد کھ د سازی شوشرایط مصون واجد
سـازی اینکـھ انتظـار رود مصون جملھ ازاحراز شود، 

بسیار اثربخش باشد. برای این منظور، مبلــغ ابـزار 
با ھدف بھبـود اثربخشــی رابطــھ  است ممکنسازی مصون
بیشتر یـا کمتـر باشـد.  شدهقلم مصون ازسازی، مصون

برای مثال، بــرای تعیـین رابطـھ آمـاری بـین قلــم 
شده (برای مثال، معاملھ قھوه برزیلی) و ابزار مصون
سازی (بـرای مثـال، معاملـھ قھـوه کلمبیـایی) مصون
 صـورتی تحلیل رگرسیون استفاده کـرد. در توان ازمی

کھ رابطھ آماری معناداری بین دو متغیر (یعنی بـین 
قیمت ھر واحد قھوه برزیلی و قھوه کلمبیایی) وجـود 

توان برای تعیین ون میداشتھ باشد، از شیب خط رگرسی
را حــداکثر  انتظار موردسازی کھ اثربخشی نسبت مصون

کھ شـیب  صورتی کند، استفاده کرد. برای مثال، درمی
 مبنـای ســازی بـرباشد، نسبت مصون 02/1خط رگرسیون 

 00/1 مقـدار در برابــرشــده اقــالم مصون 98/0مقدار 
 را حــداکثر انتظــار موردسازی، اثربخشی ابزار مصون

 اسـت ممکــنســازی کند. با وجود این، رابطــھ مصونمی
اثربخشی شود کـھ در طـول دوره زمـانی عدم  بھ منجر

سـازی در سـود یــا زیـان دوره شناسـایی رابطھ مصون
 شود.می

 )84و  83(بندھای  شدهعنوان اقالم مصون اختصاص گروھی از اقالم بھ

 سازی کل یک وضعیت خالص (برای مثــال خـالصمصون .101رب
 نـرخ بــاثابــت و بــدھیھای  نرخ باتمام داراییھای 

 شدهجای یک قلم مصون ثابت با سررسیدھای مشابھ)، بھ
کنـد. سازی را احـراز نمیخاص، شرایط حسابداری مصون

طریق اختصاص قسمتی از اقالم پایـھ  با وجود این، از
تـوان بــھ ھمـان شده،  تقریبًا میقلم مصون عنوان بھ

 سازی بر سود یا زیــان دوره درمصونتأثیر حسابداری 
 سازی دست یافت. برای مثـال، دراین نوع رابطھ مصون

 واحـد 100مبلـغ  بـھکھ یک بانک داراییھایی  صورتی
پول با ریســکھا و  واحد 90مبلغ  بھپول و بدھیھایی 

 10شرایط با ماھیت مشابھ داشتھ باشد و ریسک خـالص 
ایــن  پــول از واحــد 10پــول را مصــون کنــد،  واحــد

شده اختصاص عنوان قلم مصون تواند بھداراییھا را می
تواند استفاده شود کھ صورتی می دھد. این اختصاص در

ثابـت  نــرخ بـااین داراییھا و بـدھیھا ابزارھـای 
اسـت،  منصفانھ ارزشسازی باشند، کھ این حالت، مصون

متغیــر باشـند،  نـرخ بـاکـھ ابــزار  صـورتی یا در
 شود. ھمچنـین، درقدی محسوب مین ھایسازی جریانمصون
 مبلغ بھتجاری تعھد قطعی خرید ارزی  کھ واحد صورتی
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 90 مبلـغ بـھارزی  فروشپول و تعھد قطعی  واحد 100
 واحـد 10تواند مبلغ خالص پول داشتھ باشد، می واحد

 بھطریق تحصیل ابزار مشتقھ و اختصاص آن  پول را از
پــول از  حــدوا 10 با، طبومرسازی ابزار مصون عنوان

 پول، مصون کند. واحد 100تعھد قطعی خرید بھ مبلغ 
 )102تا  85سازی (بندھای حسابداری مصون

ســازی ، مصونمنصفانھ ارزشسازی ای از مصوننمونھ .102رب
ابزار بدھی  منصفانھ ارزشپذیری از تغییرات در آسیب
ثابت در نتیجھ تغییر در نرخھای ثابت اسـت.  نرخ با

تواننـد اقـدام بـھ ایــن ناشر یا دارنده ابــزار می
 سازی کنند.مصون

سازی جریانھای نقدی، بکارگیری ای از مصوننمونھ .103رب
 بــاشناور بـھ بـدھی  نرخ باسواپ برای تغییر بدھی 

آتی کھ در آن  سازی معاملھثابت است (یعنی مصون نرخ
شده، پرداختھای بھــره آتـی نقدی آتی مصون یجریانھا
 است).

سـازی سازی تعھد قطعی (بـرای مثـال، مصونمصون .104رب
ــراردادی  ــد ق ــھ تعھ ــھ ب ــوخت ک ــت س ــر در قیم تغیی

تولیـد و توزیـع نیـروی  شرکتنشده توسط یک شناسایی
برق برای خرید سوخت بھ قیمتی ثابـت مربــوط اسـت)، 

 منصــفانھ ارزشر پذیری از تغییــر دســازی آســیبمصون
سـازی ســازی، مصونشود. در نتیجھ، ایـن مصونتلقی می

شود. با وجود این، طبــق بنـد تلقی می منصفانھ ارزش
توانــد بــھ سازی ریسـک ارز تعھــد قطعـی می، مصون87

 سازی جریان نقدی نیز اختصاص یابد.عنوان مصون
 سازیارزیابی اثربخشی مصون

رط زیر تحقــق یابـد، ش دو ھرکھ  صورتی تنھا در .105رب
 شود:سازی بسیار اثربخش محسوب میمصون

ھای بعد، انتظار سازی و در دورهدر آغاز مصون الف.
ــرات در رود مصون ــاتر تغیی ــازی در تھ  ارزشس
بـھ  انتسـاب قابلنقدی  یا جریانھای منصفانھ

سـازی بـرای ای کھ مصونشده طی دورهریسک مصون
ربخش باشـد. آن اختصاص یافتھ است، بسیار اثـ

 ازھای مختلفـی، تواند بھ شیوهاین انتظار می
 منصـفانھ ارزشمقایسھ تغییرات گذشتھ در  جملھ

ابـل قشـده کـھ نقـدی قلـم مصون یا جریانھای
شـده اسـت بـا تغییـرات بھ ریسک مصون انتساب
نقدی ابـزار  یا جریانھای منصفانھ ارزشگذشتھ 

طریق اثبات ھمبستگی آمـاری  سازی، یا ازمصون
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نقدی قلم  یا جریانھای منصفانھ ارزشباال بین 
 ممکـنسازی مشخص شـود. شده و ابزار مصونمصون
از یک  سازی بھ غیرتجاری نسبت مصون واحد است

سازی، بھ یک را بھ منظور بھبود اثربخشی مصون
 بیان شد، انتخاب کند. 100چنانکھ در بند رب

 125تـا  80سـازی در دامنـھ مصوننتایج واقعی  ب.
کـھ  صـورتی درصد قرار گیرد. برای مثـال، در

ای باشد کـھ زیـان ابـزار بگونھنتایج واقعی 
 100 نقـدپول و سود ابزار  واحد 120سازی مصون
 صورت بھتواند پول باشد، نسبت تھاتر می واحد

درصد است، یا  120گیری شود، کھ اندازه 100/120
گیری زهدرصد است، انـدا 83 ھک 120/100 صورت بھ

سـازی فرض اینکـھ مصونشود. در این مثال، با 
تجـاری  کنـد، واحـدشرط (الـف) را احـراز می

سـازی بسـیار اثـربخش گیرد کـھ مصوننتیجھ می
 بوده است.

تجـاری  کــھ واحـداثربخشی، حــداقل در زمـانی  .106رب
کنـد، ای تھیــھ میدورهمالی ساالنھ یا میـان صورتھای

 شود.ارزیابی می

این استاندارد روش واحـدی را بـرای ارزیــابی  .107رب
 کنـد. روشــی کــھ واحــدسازی تعیین نمیاثربخشی مصون

سـازی اســتفاده تجاری برای ارزیـابی اثربخشــی مصون
تجـاری بسـتگی  کند، بھ راھبرد مدیریت ریسک واحدمی

کھ راھبرد مدیریت ریسک  صورتی دارد. برای مثال، در
صـورت  سازی بـھاری، تعدیل مبلغ ابزار مصونواحد تج

ســازی را ادواری باشد تــا تغییـرات در وضـعیت مصون
تجـاری بایــد نشــان دھــد انتظـار  منعکس کند، واحد

منتھی بھ زمانی کھ  سازی تنھا برای دورهرود مصونمی
شـود، بسـیار سازی مجددًا تعـدیل میمبلغ ابزار مصون
تجـاری روشـھای  حـدبرخی موارد، وا اثربخش است. در

ســازی بکــار متفــاوتی را بــرای انــواع مختلــف مصون
 سـازی توسـط واحـدگیرد. مستندسازی راھبــرد مصونمی

تجاری شامل روشـھای ارزیـابی اثربخشـی اسـت. ایـن 
کنند کھ آیا ارزیابی، تمام ســود یـا روشھا بیان می

ارزش  اینکھگیرد یا سازی را دربرمیزیان ابزار مصون
 نادیده گرفتھ شده است یا خیر. زمانی ابزار

درصـد  100تجـاری کمتــر از  کھ واحد صورتی الف.در107رب
 85کنــد، بـرای مثـال  پذیری یک قلم را مصونآسیب

 85عنوان قلمی کھ  شده را بھدرصد، باید قلم مصون
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کــرده اســت، اختصـاص  را مصون پذیری آندرصد آسیب
ر در دھد و باید عدم اثربخشی را بر مبنـای تغییـ

گیری ، انـدازهشدهپذیری اختصاص دادهدرصد آسیب 85
پذیری آسیب 85سازی کند. با وجود این، ھنگام مصون

تجـاری از نسـبت  است واحــد ممکن شدهاختصاص داده
از یک بھ یک استفاده کنــد، مشــروط  سازی غیرمصون

سازی انتظار مصون بر اینکھ این نسبت اثربخشی مورد
 بھبود بخشد. 100د ربرا، طبق توضیحات بن

سـازی و کھ شرایط اصـلی ابــزار مصون صورتی در .108رب
شـده بینیدارایی، بدھی، تعھد قطعی یا معاملــھ پـیش

شـده یکسـان باشـد، ایــن احتمـال بسیار محتمل مصون
 تواند وجـود داشـتھ باشــد کـھ تغییـرات در ارزشمی

انتسـاب بــھ ریسـک  نقدی قابــل منصفانھ و جریانھای
شـود و ھـم سازی آغاز میکھ مصون شده، ھم زمانیمصون
از آن، یکدیگر را تھاتر کنند. برای مثــال اگــر پس 
اسـمی و مبلـغ اصــل، دوره زمـانی، تاریخھـای  مبلغ
گذاری مجدد، تاریخھای دریافت و پرداخت بھره و قیمت

گیری نرخھــای بھــره ابــزار اصــل، و مبنــای انــدازه
باشد، ایـن احتمـال  یکسان شدهسازی و قلم مصونمصون

سازی اثـربخش یک مصون ،وجود دارد کھ سواپ نرخ بھره
سـازی بـر ایـن، احتمـال دارد کـھ مصون افزون باشد.

شده بسیار محتمل کـاال بــا یـک پیمـان بینیخرید پیش
 آتی، بسیار اثربخش باشد اگر:

پیمان آتی برای خرید ھمـان مقـدار از ھمـان  الف.
شـده بینیخرید پیش ،کاال در ھمان زمان و مکان

 شده باشد؛مصون

منصفانھ پیمان آتی در آغاز صفر باشـد؛  ارزش ب.
 و

تغییر در صرف یا کسر پیمان آتی، در ارزیابی  پ.
اثربخشی منظور نشود و در سود یا زیـان دوره 

نقـدی  شناسایی شود یـا تغییـر در جریانھـای
شــده بســیار بینیمــورد انتظــار معاملــھ پــیش

 ای قیمت آتی کاال باشد.محتمل، بر مبن

سازی تنھـا قسـمتی از برخی مواقع، ابزار مصون .109رب
 کنـد. بـرای مثــال، درشـده را تھـاتر میریسک مصون

حســب  شـده بـرسازی و قلم مصونکھ ابزار مصون صورتی
واحدھای پول متفاوتی بیان شوند کھ در یک جھت حرکت 

بـود. سازی بطور کامل اثربخش نخواھد کنند، مصوننمی
از  اسـتفاده بھـره بـا سازی ریسک نرخھمچنین، مصون
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 صورتی کھ قسمتی از تغییر در ارزش ابزار مشتقھ، در
منصفانھ ابزار مشتقھ بھ ریسک اعتباری طـرف مقابـل 

 انتساب باشد، بطور کامل اثربخش نخواھد بود. قابل

ــابداری مصون .110رب ــرایط حس ــراز ش ــرای اح ــازی، ب س
یافتھ، و ریسک مشخص و اختصــاص سازی باید بھ یکمصون
تجـاری،  صرفًا بھ ریسـکھای تجـاری عمـومی واحــدنھ 

نھایت بر سود یا زیان  ارتباط داده شود، و باید در
سـازی ریسـک نابـابی تجاری تأثیر گذارد. مصون واحد

دارایی فیزیکی یا ریسک مصادره امـالک توسـط دولـت، 
آن  سازی نیسـت؛ اثربخشـیشرایط حسابداری مصون واجد

گیری کــرد زیــرا ایــن ریســکھا تــوان انــدازهرا نمی
 .ندگیری نیستاندازه ای قابل اتکا قابلگونھبھ

دھــد تجاری اجازه می (الف) بھ واحد74بند  الف.110رب
ارزش ذاتی و ارزش زمانی قرارداد اختیار معاملـھ 
ــی  ــر در ارزش ذات ــا تغیی ــد و تنھ ــک کن را تفکی

نــوان ابــزار ع قــرارداد اختیــار معاملــھ را بــھ
توانـد سازی اختصاص دھـد. چنــین اختصاصـی میمصون
سازی شود کـھ اگـر شـرایط رابطھ مصونیک بھ  منجر

سازی یکسان شده و ابزار مصونبینیاصلی معاملھ پیش
نقـدی  باشد، برای تھــاتر تغییـرات در جریانھـای

معاملـھ  شـدهطرفـھ مصونانتساب بھ ریســک یک قابل
 مل اثربخش باشد.بطور کا ،شدهبینیپیش

تجــاری اختیــار معاملــھ  کــھ واحــد صــورتی در ب.110رب
ــھخریداری ــل ب ــور کام ــده را بط ــزار  ش ــوان اب عن

از معاملـــھ  طرفـــھ ناشـــیســـازی ریســـک یکمصون
سـازی کــامالً شده اختصاص دھد، رابطــھ مصونبینیپیش

اثربخش نخواھد بود. این بدان دلیل است کــھ صـرف 
دربرگیرنـده ارزش  ،ھپرداختی بابت اختیار معاملـ

الف اشــاره ب99طور کھ در بند ربزمانی است و ھمان
یافتھ، دربرگیرنــده ارزش طرفھ اختصاصشد، ریسک یک

زمانی اختیار معاملھ نیســت. بنـابراین، در ایـن 
 بـھ نقدی مربوط شرایط، ھیچ تھاتری بین جریانھای

رزش زمانی صرف پرداختی اختیار معاملـھ و ریسـک ا
 یافتھ وجود نخواھد داشت.تصاصشده اخمصون

ســازی بھـره، اثربخشـی مصون مورد ریسک نرخ در .111رب
تواند با تھیھ زمانبندی سررسید داراییھای مـالی می

پذیری نـرخ بھــره را و بدھیھای مالی کھ خالص آسـیب
دھـد، ارزیــابی شـود، برای ھر دوره زمانی نشـان می

یا بدھی  دارایی بھپذیری مشروط بر اینکھ خالص آسیب
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خاصی (یا گروه خاصی از داراییھـا یـا بـدھیھا یــا 
پذیری بــھ آن آسـیب قسمت مشخصی از آنھا) کـھ منجــر

 سـازی درشود، مربوط باشــد و اثربخشــی مصونخالص می
 مقابل آن دارایی یا بدھی ارزیابی شود.

طور معمول، سازی، بھبرای ارزیابی اثربخشی مصون .112رب
 گیرد. نرخنظر می پول را در تجاری ارزش زمانیواحد 

 نرخ شده الزامًا نباید دقیقًا بابھره ثابت قلم مصون
 سـازی ارزشبـرای مصون یافتھبھره ثابت سواپ اختصاص

بھـره متغیـر  منصفانھ، مطابقت داشــتھ باشـد. نـرخ
 نـرخ دار نیز الزامٌا نباید بادارایی یا بدھی بھره

ســازی ونبــرای مص یافتھبھــره متغیــر ســواپ اختصــاص
منصـفانھ سـواپ،  نقدی یکسان باشــد. ارزش ھایجریان
از تسویھ خالص آن است. نرخھای متغیر و ثابـت  ناشی

توانـد مبلغ یکسـانی تغییـر کنـد، می سواپ، اگر بھ
 بدون تأثیرگذاری بر تسویھ خالص تغییر کند.

تجـاری معیارھـای اثربخشــی  کھ واحد صورتی در .113رب
سازی را از ، حسابداری مصونسازی را احراز نکندمصون

ــی  ــا اثربخش ــاق ب ــھ در آن انطب ــاریخی ک ــرین ت آخ
کنـد. بـا وجـود سازی اثبات شده است، متوقف میمصون

تجاری رویداد یا تغییـر در  کھ واحد صورتی این، در
شرایطی را تشخیص دھــد کـھ موجـب شــده اسـت رابطــھ 

سازی معیارھای اثربخشی را احراز نکند، و نشان مصون
از وقوع رویداد یا تغییـر در  سازی قبلکھ مصوندھد 

ســازی را از نشرایط اثربخش بوده است، حسابداری مصو
 کند.تاریخ آن رویداد یا تغییر در شرایط متوقف می

برای جلوگیری از ابھام، آثـار جـایگزینی  الف.113رب
کننده و ایجاد تغییرات طرف اولیھ با طرف پایاپای

)، 2(الــف)(101) و 2لـف)((ا91مربوط طبق بنــدھای 
سازی و درنتیجـھ، گیری ابزار مصونباید در اندازه

گیری ســازی و انــدازهدر ارزیــابی اثربخشــی مصــون
 سازی منعکس شود.اثربخشی مصون

 سازی ریسک نرخ بھره پرتفویمنصفانھ برای مصون سازی ارزشحسابداری مصون

ه بھـر سازی ارزش منصفانھ ریسـک نـرخبرای مصون .114رب
 ،بھ پرتفوی داراییھای مالی یا بدھیھای مالی مربوط
الزامـات ایـن اسـتاندارد را در صورتی  تجاری واحد

شده در بندھای (الـف) کند کھ روشھای تعییناحراز می
زیــر را رعایـت  132تــا رب 115تا (خ) و بنـدھای رب

 کند.
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عنوان قسـمتی از فراینـد مـدیریت ریسـک،  بھ الف.
خواھد از اقالمی را کھ میتجاری پرتفویی  واحد
د. نمایـرا مصون کنـد، مشـخص می بھره آن نرخ

ــن ــوی ممک ــن پرتف ــط  ای ــكل از فق ــت متش اس
ــی از  ــا ترکیب ــدھیھا ی ــط ب ــا، فق داراییھ

 تجـاری ممکـن داراییھا و بدھیھا باشد. واحد
است دو یا چند پرتفـوی داشـتھ باشـد (بـرای 

است داراییھای آماده  تجاری ممکن مثال، واحد
فـروش را در پرتفـویی جداگانـھ تجمیـع  برای

کند)، کھ در این حالـت، رھنمودھـای زیـر را 
 گیرد.بطور جداگانھ برای ھر پرتفوی بکار می

 گذاری مجددتجاری برمبنای تاریخھای قیمت واحد ب.
، نھ تاریخھای قراردادی، پرتفوی مورد انتظار
 گذاری مجدد، تجزیھھای زمانی قیمترا در دوره

 گذاری ممکنھای زمانی قیمتدوره تجزیھکند. می
جملـھ  ھای مختلفی انجام شود، ازاست بھ شیوه

 ھـای زمـانینقدی بھ دوره زمانبندی جریانھای
ــی ــار م ــھ انتظ ــا ک ــود، ی ــع ش رود در آن واق

ھـای زمانبندی مبالغ اسمی اصل در تمـام دوره
گـذاری رود قیمتکھ انتظار می زمانی تا زمانی
 مجدد واقع شود.

بـھ  تجــاری نسـبت مبنای این تجزیھ، واحد بر .پ
گیـرد. می خواھد مصون کند، تصمیممبلغی کھ می

تجاری مبلغی از داراییھا یـا بـدھیھای  واحد
 شـده را (امـا نـھ مبلـغ خـالص)پرتفوی مشخص

سـازی خواھد بـرای مصونبرابر با مبلغی کھ می
شـده اختصـاص اختصاص دھد، بھ عنوان قلم مصون

چنین این مبلغ، درصدی را کھ بـرای دھد. ھممی
(ب) اسـتفاده 126آزمون اثربخشـی طبـق بنـد رب

 کند.شود، تعیین میمی

را کـھ مصـون  ایبھـره تجاری ریسک نـرخ واحد ت.
توانـد دھـد. ایـن ریسـک میشود، اختصاص میمی

یک از اقـالم در  قسمتی از ریسک نرخ بھره ھر 
ی بھره مبنـا (بـرا شده، نظیر نرخوضعیت مصون

 مثال نرخ الیبور) باشد.

سـازی را تجاری یک یا چنـد ابـزار مصون واحد ث.
گذاری مجدد ھای زمانی قیمتیک از دوره برای ھر

 دھد.اختصاص می
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ــا . ج ــتفاده ب ــورت اس ــھای ص گرفتھ در از تخصیص
تجـاری در  قسمتھای (پ) تــا (ث) بـاال، واحـد

ــاز و در دوره ــوع را آغ ــن موض ــد، ای ــای بع ھ
سـازی ای کـھ مصونکند کھ طـی دورهمیارزیابی 

ــیص می ــرای آن تخص ــیب ــار م ــد، انتظ رود یاب
 سازی بسیار اثربخش باشد یا خیر.مصون

مبنــای  تجــاری بــر ، واحــدادواریصــورت  بــھ . چ
ــای قیمت ــوردتاریخھ ــدد م ــذاری مج ــار  گ انتظ

ــین ــر در ارزشتعی ــمت (ب)، تغیی ــده در قس  ش
کھ در قسـمت ای گونھ(بھ شدهمنصفانھ قلم مصون

شـده یافت) را کھ بـھ ریسـک مصون اختصاص(پ) 
یافـت)  اختصـاصای کـھ در قسـمت (ت) گونھ(بھ
 کنـد. درگیـری مـیانتساب است، انـدازه قابل
از  اسـتفاده سازی بـاکھ ارزیابی مصون صورتی

ــدروش مستند ــده واح ــابی  ش ــرای ارزی ــاری ب تج
سـازی در واقـع نشان دھـد کـھ مصون ،اثربخشی
تجـاری تغییـر  ثربخش بوده است، واحدبسیار ا

شده را در سـود یـا منصفانھ قلم مصون ارزشدر 
 عنوان سود یا زیـان و در یکـی زیان دوره بھ

مــالی طبـق بنـد  وضعیت از دو قلم اصلی صورت
کند. ضرورتی نـدارد تغییـر الف، شناسایی می89

، بھ دارایی یا بدھی واحـدی منصفانھ ارزشدر 
 اختصاص یابد.

ـــد . ح ـــر در  واح ـــاری تغیی ـــفانھ ارزشتج  منص
ای کھ در قسـمت گونھسازی (بھابزار(ھای) مصون

 را آنگیری و (ث) اختصاص داده شد) را اندازه
سود یا زیان در سود یا زیـان دوره  عنوان بھ

ابزار(ھـای)  منصـفانھ ارزشکنـد. شناسایی می
 عنـوان بـھمـالی  وضـعیت صـورت درسازی مصون

 شود.اسایی میدارایی یا بدھی شن

بـھ عنـوان تفـاوت بـین  4اثربخشی عدمھرگونھ  . خ
ــر در  ــفانھ ارزشتغیی ــاره در  منص ــورد اش م

در سـود یـا زیـان دوره  ،قسمتھای (چ) و (ح)
 شود.شناسایی می

این رویکرد در ادامھ با تفصـیل بیشــتر بیـان  .115رب
 ارزشسـازی شود. این رویکرد تنھا باید برای مصونمی

 
رفتـھ در سـایر  بھ اھمیت در این استاندارد با مالحظات بکار مالحظات مربوط 4

 المللی گزارشگری مالی یکسان است.استانداردھای بین
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پرتفوی داراییھای  بھ مربوط بھره نرخسک ری منصفانھ
 مالی یا بدھیھای مالی استفاده شود.

توانـد (الـف) می114در بند رب شدهمشخصپرتفوی  .116رب
توانـد شامل داراییھا و بـدھیھا باشــد. ھمچنــین می

پرتفویی باشد کھ تنھا دربرگیرنـده داراییھـا، یــا 
تنھا دربرگیرنده بدھیھا اسـت. ایـن پرتفـوی بـرای 

تجـاری  تعیین مبلغ داراییھا یا بدھیھایی کھ واحــد
شود. با وجــود ایـن، خواھد مصون کند، استفاده میمی

شــده اختصـاص قلـم مصون عنــوان بھاین پرتفوی، خود 
 یابد.نمی

تجـاری  (ب)، واحـد114ببرای بکـارگیری بنــد ر .117رب
 بــھقلــم را  انتظــار مــوردگذاری مجـدد تاریخ قیمت

نزدیکترین تاریخ از بین تاریخی کـھ انتظـار  عنوان
رود آن قلم سررسید شود یا بر اساس نرخھای بازار می

کنــد. تاریخھــای گــذاری مجــدد شــود، تعیــین میقیمت
ســازی و در آغــاز مصون انتظار موردگذاری مجدد قیمت

سازی، بر مبنای تجربھ گذشـتھ و در سراسر دوره مصون
ل اطالعــات و انتظـارات ، شـامدسترس درسایر اطالعات 

مربوط بھ نرخھای تسـویھ پـیش از سررسـید، نرخھـای 
شـود. بھره و ارتباط متقابل بــین آنھـا بـرآورد می

ندارند  خودبھ ای مختص واحدھای تجاری کھ ھیچ تجربھ
یا تجربھ کافی ندارند، از تجربھ گروه ھمانند خـود 

کننـد. ایــن برای ابزارھای مالی مشابھ اســتفاده می
و براساس  شودتجدیدنظر میادواری  صورت بھردھا برآو

ثابتی کھ  نرخ باقلم  مورد . درگرددروز میبھتجربھ 
گـذاری قابل تسویھ پیش از سرسید اســت، تـاریخ قیمت

، تاریخی اســت کــھ در آن تــاریخ، انتظار موردمجدد 
از سررسید تسویھ شـود  رود قلم مذکور پیشانتظار می

زدیکتـر بـر اســاس نرخھــای اینکھ در تـاریخی ن مگر
گذاری شود. برای گروھـی از اقـالم بازار مجددًا قیمت

ھای زمانی بر مبنـای تحلیل در دوره و مشابھ، تجزیھ
 اسـت ممکـنر، انتظا موردگذاری مجدد تاریخھای قیمت

تـک اقـالم، از گروه، بھ جای تک تخصیص درصدی شکل بھ
از  تجــاری واحـد است ممکنبھ ھر دوره زمانی باشد. 

روشھای دیگری برای مقاصد چنین تخصیصھایی اســتفاده 
ضریب نرخ تسویھ بــیش  از است ممکنکند. برای مثال، 

ھای از سررسید برای اختصاص وامھای استھالکی بھ دوره
 مـوردگـذاری مجـدد زمانی بر مبنای تاریخھــای قیمت

استفاده کنـد. بــا وجـود ایــن، روش چنــین ، انتظار
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 و اھداف مدیریت ریسک واحـد اروشھتخصیصی باید طبق 
 تجاری باشد.

در بنـد  شـدهمثـالی از اختصــاص تشریح عنـوان بھ .118رب
گذاری کھ در دوره زمانی قیمت صورتی (پ)، در114بر

ــھ  ــد ک ــرآورد کن ــاری ب ــد تج ــی، واح ــدد خاص مج
واحد پول و  100 مبلغ بھثابت  نرخ باداراییھایی 
پول دارد  واحد 80 مبلغ بھثابت  نرخ بابدھیھایی 
پـول را  واحـد 20وضعیت خـالص  کلبگیرد  و تصمیم

پــول را  واحــد 20 مبلغ بھکند، داراییھایی  مصون
دھــد (قسـمتی از شده اختصاص میمصون قلم عنوان بھ

 از واحـد یمبلغـ” صـورت بـھ. اختصاص 5داراییھا)
(برای مثال مبلغ دالر، یورو، پوند یا راند) “ پول

داراییھــای منفـرد.  صــورت بـھشــود، نـھ بیان می
ھمچنین، تمام داراییھا (یــا بـدھیھا) کـھ مبلـغ 

 100یعنی تمــام  -شوداستخراج می ھاشده از آنمصون
 پول داراییھای مثال باالـ باید: واحد

آنھـا در  منصـفانھ ارزشاقالمی باشند کــھ  .الف
شـده مصون بھــره نـرخبـھ تغییـرات  واکنش

 کند؛ وتغییر می

 بـھمنفرد  صورت بھاقالمی باشند کھ چنانچھ  ب.
شده اختصاص یابند، شـرایط قلم مصون عنوان

را احراز  منصفانھ ارزشسازی حسابداری مصون
آنجـا کـھ اسـتاندارد  ویژه، از کنند. بھ

تصــریح  136المللــی گزارشــگری مــالی بــین
بـدھی مـالی بـا  منصـفانھ ارزشکند کھ می

ی دیـداری و ھاویژگی دیداری (مانند سپرده
مبلـغ  ازدار) ھای مـدتبرخی انواع سـپرده

ــل ــت قاب ــی  پرداخ ــھ، یعن ــام مطالب ھنگ
تاریخی کھ پرداخت آن  نخستیناز  شدهتنزیل

نیسـت،  کمتـرتواند الزامی شـود، مبلغ می
توانــد شــرایط حســابداری چنــین قلمــی نمی

ــازی مصون ــفانھ ارزشس ــرای دوره را  منص ب
ترین کوتـاهاز  کھ فراتر زمانی احراز کند

توانـد ای است کـھ در آن، دارنـده میدوره
درخواست پرداخت کند. در مثال باال، وضعیت 

 
دھـد ھـر مبلغـی از داراییھـا یـا این استاندارد بھ واحد تجاری اجازه می 5

ھـر مبلغـی از د شـرایط در دسـترس را، یعنـی در ایـن مثـال جـبدھیھای وا
 واحد پول، اختصاص دھد. 100واحد پول و  0داراییھا بین 

 مراجعھ شود. 49بھ بند  6
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مبلغ داراییھا است. بنـابراین،  ،شدهمصون
 شـدهچنین بـدھیھایی قسـمتی از قلــم مصون

بـرای  بلکـھشوند، محسوب نمی یافتھصاختصا
 شـدهمصون عنوان بھتعیین مبلغ دارایی کھ 

 مـوردتوسط واحـد تجـاری یابد، میاختصاص 
گیرند. چنانچھ وضعیتی کھ قرار می استفاده

سـازی آن دارد، تجاری تمایل بھ مصون واحد
 معـرفباشد، مبلغـی کـھ  ھابدھی از مبلغی

اســت بایـد از  یافتھاختصـاص شدهقلم مصون
غیر از بدھیھایی بھ ثابت  نرخ بابدھیھای 

 بــھ ملــزم اســت ممکــنتجــاری  کــھ واحــد
تـری در دوره زمانی کوتاه ھاپرداخت آنباز
 اسـتفاده مورد معیاراستخراج شود و  ،شود

سازی طبق بنـد برای ارزیابی اثربخشی مصون
ــھ ،(ب)126رب ــوان ب ــدی عن ــایر  درص از س

محاســبھ شــود. بــرای  چنینــیی اینبــدھیھا
کند تجاری برآورد می مثال، فرض کنید واحد

گذاری مجدد خاصـی، کھ در دوره زمانی قیمت
، پـول واحـد 100ثابت معادل  نرخ بابدھی 
 40 مبلـغ بــھھای دیـداری سپرده از متشكل
پول سپرده غیردیداری،  واحد 60پول و  واحد

واحـد  70و دارایی با نرخ ثابت بھ مبلـغ 
تجاری  کھ واحد صورتی پول داشتھ باشد. در

 30معـادل گیرد کــل وضـعیت خـالص تصمیم ب
 مبلغ بھکند، بدھیھایی  پول را مصون واحد
بـا  بـدھیھای 7درصـد 50پول یـا  واحد 30

ــی ــداری را  ویژگ ــم غیردی ــوان قل ــھ عن ب
 دھد.می شده اختصاصمصون

و  اختصـاصتجـاری ســایر الزامــات  ھمچنین، واحـد .119رب
(الــف) را رعایـت 88در بنـد  شدهمستندسازی تعیین

پرتفــوی،  بھـره نــرخسازی ریسک د. برای مصونکنمی
تجاری برای  واحد سیاستو مستندسازی،  اختصاصاین 

مبلغی کـھ  تشخیصدر  استفاده موردتمام متغیرھای 
گیری اثربخشــی را شـود و چگـونگی انـدازهمصون می

 :جملھ ازکند، می تعیین

کـــدام داراییھـــا و بـــدھیھا بایـــد در  الف.
و مبنـای  شـوندسازی پرتفــوی منظـور مصون
 برای حذف آنھا از پرتفوی. استفاده مورد

 
 واحد پول 30÷ واحد پول)  100 –واحد پول  40= ( 50درصد  7
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گـذاری تجاری چگونـھ تاریخھـای قیمت واحد ب.
اینکـھ  جملـھ ازکنـد، مجدد را برآورد می
ــات  ــدام مفروض ــرخک ــره ن ــای  ،بھ زیربن
و تسویھ پیش از سررسید برآوردھای نرخھای 

ست. ھمـین ا این برآوردھا در ی تغییرمبنا
 برآوردھای اولیھ در زمـانیھم برای  ،روش

 شـدهکھ دارایی یا بـدھی در پرتفــوی مصون
تجدیدنظرھای بعدی ھم برای شود و منظور می

 شود.، استفاده میھادر این برآورد

گـذاری ھـای قیمتتعداد و مـدت زمـان دوره پ.
 مجدد.

واحد تجـاری و  تناوب آزمون اثربخشی توسط ت.
 126باینکھ کدام دو روش منـدرج در بنـد ر

 را استفاده خواھد کرد.

تجاری بـرای  توسط واحد استفاده موردروش  ث.
 بـھتعیین مبلغ داراییھا یا بدھیھایی کھ 

یافتـھ اسـت و اختصاص  شدهقلم مصون عنوان
 استفاده مورداساس، معیار درصدی  ھمین بر

 بـاتجاری اثربخشـی را  کھ واحد در زمانی
(ب) 126بدر بند ر شدهروش بیان از استفاده
 کند.آزمون می

 بـاتجـاری اثربخشـی را  واحــد ھنگامی کھ ج.
(ب) 126بدر بند ر شدهروش بیان از استفاده

تجاری اثربخشـی  کند، اینکھ واحدآزمون می
گـذاری ھـای قیمتیــک از دوره را برای ھـر

ما تک،تک  صورت بھمجدد  ھـا م دورهبرای ت
 از اســتفاده بــاعــی، یــا یتجم صــورت بــھ

 کند.آزمون می ،ترکیبی از این دو

و مستندســازی  اختصـاصبـرای  شدهتعیین سیاستھای
 اھــدافو  طبــق روشــھابایــد  ،ســازیرابطــھ مصون

تجــاری باشــد. تغییــر در  مــدیریت ریســک واحــد
نباید اختیاری باشد. چنین مواردی باید  اسیاستھ

مبنای تغییر در شرایط بازار و سـایر عوامـل  بر
مـدیریت  اھـدافو  روشـھاو مبتنی بر  توجیھ شود

 ریسک و سازگار با آنھا باشد.

 ،(ث)114سازی مـورد اشــاره در بنـد ربابزار مصون .120رب
یـا پرتفـویی از واحــد یک ابزار مشتقھ  است ممکن
 نـرخریسک از آنھا  تمامباشد کھ  مشتقھ ھایابزار
 ،(ت)114بدر بنــد ر فتھیااختصــاص شــدهمصون بھــره
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ھای اپپرتفویی از سـو ،(برای مثال پذیر ھستنداثر
اثرپــذیر نــرخ الیبــور  ازآنھا  تمامکھ  بھره نرخ

ــتند ــتقھھس ــای مش ــویی از ابزارھ ــین پرتف  ). چن
تواند شامل وضعیتھای تھاترکننده ریسـک باشـد. می

 ھـایدربرگیرنـده اختیار اســت ممکنبا وجود این، 
معاملــھ اختیارھــای یــا خــالص  شــدهمعاملــھ صادر

ایـن  اختصـاص 8نباشد، زیـرا اسـتاندارد شدهصادر
ســازی مصون ھــایابزار عنوان بھمعاملھ اختیارھای 

اینکـھ اختیــار معاملـھ  دانـد (مگـررا مجاز نمی
 شـدهبرای تھاتر اختیار معاملـھ خریداری شدهصادر

 ،سـازینکــھ ابـزار مصو صــورتی یابد). در اختصاص
 (پ) را برای بـیش114بیافتھ در بند راختصاصمبلغ 

دھـد،  اختصــاصگذاری مجدد از یک دوره زمانی قیمت
کنـد، تخصـیص کھ مصــون می ھای زمانیبھ تمام دوره

سـازی بایـد یابد. با وجود این، کل ابزار مصونمی
گــذاری مجــدد تخصـیص ھای زمـانی قیمتبھ این دوره

را سـازی رابطھ مصون ختصاصا 9یابد زیرا استاندارد
ابزار  ،کھ در آن قسمتی از دوره زمانیبرای  تنھا
 داند.مجاز نمیماند، جاری باقی میسازی مصون

قلـم  منصفانھ ارزشتجاری تغییر در  کھ واحد زمانی .121رب
(چ) 114را طبق بنــد ربتسویھ پیش از سررسید قابل 
کند، تغییر در نرخھای بھره بـھ دو گیری میاندازه

تســویھ پـیش از قلم قابـل  منصفانھ ارزششیوه بر 
ــید ــأثیر می ،سررس ــر ت ــذارد: ب ــفانھ ارزشگ  منص

 منصــفانھ ارزشبــر نقــدی قــراردادی و  جریانھــای
کـھ در قلـم قابـل تسویھ پیش از سررســید اختیار 

 81ظور شـده اسـت. بنــد من ،تسویھ پیش از سررسید
دھد قســمتی از تجاری اجازه می استاندارد بھ واحد

دارایی مالی یا بدھی مالی را کـھ ریسـک مشـترکی 
 مشروطدھد،  اختصاص شدهقلم مصون عنوان بھدارند، 

 در. باشـدگیری انــدازه قابـلاینکھ اثربخشـی  بر
، طبــق بنـد تسویھ پیش از سررسید اقالم قابل مورد
برحسب تغییر در  شدهقلم مصوناختصاص (الف)، با 81

 بھره نرخقابل انتساب بھ تغییر در  منصفانھ ارزش
گذاری مجـدد مبنای تاریخھای قیمت بر یافتھاختصاص

شود. بـا ، این امر حاصل میقراردادی ، نھانتظار مورد
 شدهمصون بھره نرخ در وجود این، تأثیری کھ تغییر

دارد،  انتظـار موردگذاری مجدد یخھای قیمتبر تار
 
 مراجعھ شود 94بو ر 88ھ بندھای ب 8
 مراجعھ شود 75بھ بند  9
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قلـم  منصـفانھ ارزشباید در زمان تعیین تغییر در 
 در نتیجـھ، اگـر گرفتـھ شـود. در نظر در شدهمصون

تجدیـدنظر  انتظار موردگذاری مجدد تاریخھای قیمت
مبلغ انعکاس تغییر در  بھ منظور ،(برای مثالشود 

 صورتی یا در)، انتظار موردتسویھ پیش از سررسید 
گذاری مجدد واقعی با تاریخھـای کھ تاریخھای قیمت

تفاوت داشتھ باشد، عدم اثربخشی بـھ  انتظار مورد
، تغییـر مقابل درآید. می وجود بھ 126شرح بند رب

کـھ  انتظـار مـوردگذاری مجــدد در تاریخھای قیمت
از تغییـر در  از عواملی غیـر (الف) بھ وضوح ناشی

 نـرخ در باشد، (ب) بـا تغییــر شدهه مصونبھر نرخ
ــره ــدهمصون بھ ــد و (پ)  ش ــتھ باش ــتگی نداش ھمبس

از تغییرات قابل انتساب بـھ  قابل اتکاای گونھبھ
تفکیک باشد (برای مثــال،  قابل شدهمصون بھره نرخ

 بـھکــھ تسویھ پـیش از سررسـید تغییر در نرخھای 
شـناختی یـا از تغییر در عوامـل جمعیت ناشی وضوح

 نـرخدر از تغییــر  مالیاتی است، نھ ناشی مقررات
قلـم  منصـفانھ ارزشتعیین تغییر در  ھنگام)، بھره
 انتساب قابلشود، زیرا گرفتھ نمی نظر درشده مصون

 مــورد درکـھ  صــورتی نیســت. در شدهبھ ریسک مصون
گـذاری تغییر در تاریخھای قیمت بھ منجرعاملی کھ 

اطمینـان وجـود  شده اســت عــدم انتظار موردمجدد 
قابل ای گونھبھتجاری نتواند  داشتھ باشد یا واحد

را از  شـدهمصون بھـره نـرخاز  تغییرات ناشی اتکا
از سایر عوامـل تفکیــک کنـد، فـرض  تغییرات ناشی

 رهبھـ نــرخاز تغییـر در  شود این تغییر ناشــیمی
 است.  شدهمصون

یـین برای تع استفاده مورداین استاندارد روشھای  .122رب
(چ)، یعنــی تغییـر 144در بند رب اشاره موردمبلغ 
قابـل انتسـاب بـھ  شدهقلم مصون منصفانھ ارزشدر 

کـھ  صـورتی کنـد. دررا مشـخص نمی شــدهریسک مصون
روشھای برآورد آماری یــا ســایر روشـھای بــرآورد 

گیری استفاده شود، مدیریت باید برای چنین اندازه
 ،آمــده تدسـ بـھانتظار داشتھ باشـد کــھ نتیجــھ 

تک گیری تکاندازه بھ نتیجھ حاصل ازتقریبی نزدیک 
 شـدهدھنـده قلـم مصونبدھیھای تشکیل یاداراییھا 

قلـم  منصـفانھ ارزش. فرض اینکھ تغییرات در باشد
ســازی ارزش ابـزار مصوندر بـا تغییـرات  شدهمصون

 برابر است، مناسب نیست.
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بــرای  شـدهکھ قلم مصون صورتی در ،الف89بند طبق  .123رب
گذاری مجدد، یک دارایی باشد، دوره زمانی قیمتیک 

ای جداگانــھ قلم اصـلیدر باید تغییر در ارزش آن 
، اگر قلـم مقابل درشود. در بخش داراییھا ارائھ 

گذاری مجدد، یک دوره زمانی قیمتیک برای  شدهمصون
ــر در ارزش آن در  ــد، تغیی ــدھی باش ــلی ب ــم اص قل

اقالم شود. این دھیھا ارائھ میای در بخش بجداگانھ
در بنـد  اشـاره مـوردجداگانـھ  اقالم اصلی، اصلی
داراییھـا تک تک (چ) ھستند. تخصیص مشخص بھ 114رب

 (یا بدھیھا) الزامی نیست.

 بـھکند کـھ عـدم اثربخشـی (خ) بیان می114بند رب .124رب
 منصـفانھ ارزششود کھ تغییــر در میزانی ایجاد می

 شـدهبـھ ریســک مصون انتساب بلقاکھ  شدهقلم مصون
ابــزار مشــتقھ  منصـفانھ ارزشبا تغییــر در  ،است
 است ممکنسازی تفاوت داشتھ باشد. این تفاوت مصون
 باشد:بھ شرح زیر از دالیل متعددی  ناشی

ــای قیمت الف. ــا تاریخھ ــی ب ــدد واقع ــذاری مج گ
تفاوت داشتھ باشد،  انتظار موردتاریخھای 

گذاری مجدد مورد انتظار یا تاریخھای قیمت
 شوند؛ تجدیدنظر

 حـال در شــدهاقالم مندرج در پرتفـوی مصون ب.
 د؛نیا قطع شناخت باش ارزش کاھش

ســازی و قلـم تاریخھای پرداخت ابزار مصون پ.
 متفاوت باشد؛ و شدهمصون

سایر دالیل (برای مثال، چنانچھ تعدادی از  ت.
تر از ای پـاییندارای بھـره شدهالم مصوناق

نرخ مبنایی باشند کھ بـرای آن نـرخ، بـھ 
انـد، و عـدم یافتھاختصاص  شدهعنوان مصون

ای بـزرگ اثربخشی بھ وجود آمده بھ اندازه
ــد ــوی، واج ــل پرتف ــھ ک ــد ک ــرایط  نباش ش

 سازی شود).حسابداری مصون

و در  شـود بایـد تشـخیص داده 10این عدم اثربخشی
 .گرددیا زیان دوره شناسایی  سود

بھبـود در صـورتی سـازی کلی، اثربخشـی مصون بطور .125رب
 :کھ یابدمی

 
رفتھ در سـایر  مالحظات مربوط بھ اھمیت در این استاندارد با مالحظات بکار 10

  المللی گزارشگری مالی یکسان است.استانداردھای بین
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تسویھ پـیش تجاری اقالم با ویژگیھای  واحد الف.
ای زمانبندی متفاوت را بھ شیوهاز سررسید 

تسـویھ پـیش از کند کھ تفـاوت در رفتـار 
 .شده باشددر آن لحاظ  ،سررسید

تعداد اقالم موجود در پرتفوی بیشتر باشد.  ب.
تعداد کمی از اقـالم در پرتفـوی  تنھااگر 

 اثربخشی نسبتًا باال درعدم گنجانده شوند، 
از اقـالم زودتـر  صورتی محتمل است کھ یکی

پــیش از سررســید  ،انتظــار یــا دیرتــر از
، چنانچـھ پرتفـوی مقابـل درشـود.  تسویھ

تسویھ پیش شامل اقالم متعددی باشد، رفتار 
بینـی پیشقابــل بیشتری  دقت بااز سررسید 

 .است

 مــوردگــذاری مجــدد ھــای زمــانی قیمتدوره پ.
تر باشــند (بــرای مثــال، کوتــاه اســتفاده

ماھـھ  گذاری مجدد یـکھای زمانی قیمتدوره
ــل در ــھ). دوره مقاب ــھ ماھ ــانی س ــای زم ھ

، تـأثیر ھرگونـھ ترکوتاهگذاری مجدد قیمت
گذاری مجـدد ریخھای قیمتتا بین تطابقعدم 

ھـای زمـانی و تاریخھای پرداخـت (در دوره
 ھایو ابزار شدهگذاری مجدد) قلم مصونقیمت
 دھد.سازی را کاھش میمصون

سـازی دفعاتی کھ مبلـغ ابـزار مصونتعداد  ت.
 شـدهبرای انعکـاس تغییـرات در قلــم مصون

دلیل تغییر در انتظـارات  (برای مثال، بھ
شــود، ) تعــدیل میسررســیدتســویھ پــیش از 

 بیشتر باشد.

ادواری آزمـون  صــورت بـھتجاری اثربخشی را  واحد .126رب
گـذاری کھ برآورد تاریخھای قیمت صورتیکند. در می

تجــاری  مجدد، بین تاریخی کھ در آن تــاریخ واحــد
کند و تاریخ بعـدی تغییـر اثربخشی را ارزیابی می

ھـای یوهشـ از کند، باید مبلغ اثربخشی را بھ یکی
 زیر محاسبھ کند:

ــھ .الف ــوان ب ــر عن ــین تغیی ــاوت ب  ارزش در تف
ــفانھ ــزار مصون منص ــد اب ــھ بن ــازی (ب س

ارزش در  (ح) مراجعھ شـود) و تغییـر114بر
 بھره نرخکھ بھ تغییر در  شدهکل قلم مصون

است (شـامل تـأثیری  انتساب قابل شدهمصون
 ارزشبـر  شـدهمصون بھره نرخکھ تغییر در 
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تسـویھ پـیش از سررسـید اختیـار  ھمنصفان
 دارد)؛ یا شدهتعبیھ

 تجاری: زیر. واحد تقریب از استفاده با ب.

درصد داراییھا (یا بدھیھا) در ھـر  .1
گــذاری مجــدد کــھ دوره زمــانی قیمت
ــت ــده اس ــون ش ــر را مص ــای  ب مبن

گذاری مجدد بـرآوردی تاریخھای قیمت
در آخرین تـاریخ آزمـون اثربخشـی، 

 کند.محاسبھ 

ـــرآورد  .2 ـــرای ب ـــد را ب ـــن درص ای
ـــدهتجدیدنظر ـــغ در آن دوره  ش مبل

گیـرد گذاری مجدد بکـار زمانی قیمت
مبنـای  را بر شدهتا مبلغ قلم مصون
 .نمایدمحاسبھ  شدهبرآورد تجدیدنظر

ــر  .3 ــرآورد  ارزشدر تغیی ــفانھ ب منص
را کھ بھ  شدهقلم مصون شدهتجدیدنظر

 ،انتسـاب اسـت قابـل شدهریسک مصون
ای کـھ گونـھرا بھ محاسبھ کند و آن

شـده اسـت،  تعیین(چ) 114بدر بند ر
 .نمایدارائھ 

عدم اثربخشی را بـھ میـزان تفـاوت  .4
) و 3در قسـمت ( شدهبین مبلغ تعیین

ــر ــزار  ارزش در تغیی ــفانھ اب منص
(ح) مراجعھ 114سازی (بھ بند ربمصون

 کند.شود) شناسایی 

تجاری تجدیـدنظر  ، واحدگیری اثربخشیھنگام اندازه .127رب
گذاری مجدد بـرآوردی داراییھـا در تاریخھای قیمت

(یا بدھیھا)ی فعلی را از ایجــاد داراییھـا (یـا 
مورد اول  تنھاکند، زیرا بدھیھا)ی جدید تفکیک می

شود. تمام تجدیدنظرھا در عدم اثربخشی می بھ منجر
از  غیــر گذاری مجدد بــرآوردی (بـھتاریخھای قیمت

شوند)، گرفتھ نمی نظر در 121مواردی کھ طبق بند رب
ھـای دوره شامل ھرگونھ تخصیص مجدد اقالم فعلی بین

مبلغ بـرآوردی در یـک  تجدیدنظر درزمانی، ھنگام 
) و در نتیجـھ، 2(ب)(126دوره زمانی طبــق بنـد رب

ــدازه ــام ان ــیھنگ ــر در ،گیری اثربخش ــھ  نظ گرفت
ھ شـرح بـاال کـھ عـدم اثربخشـی بـ شوند. زمانیمی

از کـل  یتجـاری بـرآورد جدیـد شناسایی شد، واحد
ــانی  ــر دوره زم ــدھیھا) در ھ ــا ب ــا (ی داراییھ
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گذاری مجدد، شامل داراییھـا (یــا بـدھیھا)ی قیمت
 آخرین آزمـون اثربخشــی ایجـادزمان  ازجدیدی کھ 

 عنوان بھدھد و مبلغ جدیدی را ، انجام میاست شده
درصـد  عنـوان ھبـو درصـد جدیـدی را  شدهقلم مصون

در بنـد  شدهتعیین روشھایدھد. میاختصاص  شدهمصون
(ب) در تاریخ بعدی آزمون اثربخشـی، تکــرار 126رب
 شوند.می

ــانی  .128رب ــک دوره زم ــرای ی ــدا ب ــھ از ابت ــی ک اقالم
 بھ است ممکناند، ریزی شدهگذاری مجدد برنامھقیمت

یـا  انتظــار زودتر ازتسویھ پیش از سررسید دلیل 
یـا فـروش، قطـع شــناخت  ارزش کــاھشاز  ناشی حذف

ــر در  ــغ تغیی ــوارد، مبل ــن م ــوند. در ای  ارزشش
 شدهاشارهجداگانھ قلم اصلی در  شدهمنظور منصفانھ

شده مربوط  (چ) کھ بھ قلم قطع شناخت114در بند رب
مالی حذف شود و در سود  وضعیت است، باید از صورت

. گـردداز قطع شناخت آن قلم منظور  یا زیان ناشی
(ھـای) زمــانی منظــور، آگـاھی از دورهبرای ایـن 

گذاری مجددی کھ قلم قطع شناخت شده بـرای آن قیمت
، زیرا یاشدمیزمانبندی شده است، ضروری (ھا) دوره

ــین ــوع تعی ــن موض ــده دورهای ــانی کنن ــای) زم (ھ
از  قلم قطع شــناخت شــده گذاری مجددی است کھقیمت
نتیجـھ، تعیــین کننـده  شـود و درحـذف می ھا)(آن

در  شـدهاشارهجداگانھ قلم اصلی مبلغی است کھ از 
قطـع  ،شود. چنانچھ یـک قلـم(چ) حذف می114بند رب

کھ بتوان تعیین کرد کـھ در  صورتی شناخت شود، در
کدام دوره زمــانی منظـور شــده اسـت، از آن دوره 

طـع غیر ایـن صــورت، اگـر ق شود. درزمانی حذف می
بیشــتر از  ،تسویھ پیش از سررسـیداز  شناخت ناشی

شود، یا انتظار باشد از اولین دوره زمانی حذف می
 ،یابـد ارزش کـاھشیا بھ فروش برسد کھ  صورتی در
ھـای مبنایی سیستماتیک و منطقی بھ تمــام دوره بر

تخصـیص  ،زمانی دربرگیرنده قلم قطـع شــناخت شـده
 یابد.می

یک دوره زمـانی  بھ مربوطمبالغ این،  بر افزون . 129رب
خاص کھ در پایان آن دوره زمانی قطع شناخت نشـده 
است، در آن زمان در سود یا زیـان دوره شناسـایی 

الف مراجعھ شود). بـرای مثــال، 89شود (بھ بند می
تجاری اقالمی را در سھ دوره زمانی  فرض کنید واحد

مجدد اختصاص کند. در گذاری مجدد زمانبندی میقیمت
یـک در  شـدهگزارش منصـفانھ ارزشقبلی، تغییر در 



 39المللی حسابداری استاندارد بین
 گیریی: شناخت و اندازهابزارھای مال

138 
 

مالی، یــک دارایـی  وضعیتدر صورت  قلم اصلی واحد
ترتیـب،  پول بود. این مبلـغ، بـھ واحد 25معادل 

 واحد 10پول و  واحد 8پول،  واحد 7بیانگر مبالغ 
باشـد. می 3و  2، 1ھــای دوره قابل انتساب بھپول 
بھ  انتساب قابلھای مجدد بعدی، داراییاختصاص در 

ھـای یا مجـددًا در دوره شودبازیافت مییا  1دوره 
پــول از  واحد 7شود. بنابراین، دیگر زمانبندی می

شود و در سـود یـا مالی قطع شناخت می وضعیت صورت
پول و  واحد 8د. اکنون، گردزیان دوره شناسایی می

ل قابـ 2و  1ھای ترتیب، بھ دورهپول، بھ  واحد 10
 صــورت درھای باقیمانده، ھستند. این دوره بانتسا

بھ شـرح بنـد  منصفانھ ارزشلزوم، بابت تغییر در 
 شوند.(چ) تعدیل می114رب

توضیح الزامات دو بند قبل، فـرض کنیـد  عنوان بھ .130رب
 طریق تخصیص درصدی تجاری داراییھا را از کھ واحد

گذاری ھای زمانی قیمتیک از دوره از پرتفوی بھ ھر
 100کند. ھمچنین، فرض کنید کھ زمانبندی می ،ددمج

زمــانی نخسـت  دوره دویــک از  ا در ھرر پول واحد
. در پایان نخستین دوره زمانی، نمایدزمانبندی می

تسویھ پیش از دلیل  از داراییھا بھ پول واحد 110
و غیرمنتظـره قطــع شـناخت  انتظـار مــوردسررسید 

در  شــدهشود. در این حالت، تمــام مبـالغ منظورمی
(چ) کـھ 114شده در بند رباشارهجداگانھ قلم اصلی 

 10بـھ اضـافھ نخستین دوره زمانی است،  بھ مربوط
، از بـھ دومــین دوره زمـانی مربوط درصد از مبلغ

 شود.مالی حذف می وضعیتصورت 

بـرای دوره زمــانی  شـدهونکــھ مبلـغ مص صورتیدر  .131رب
بدون داراییھـا (یــا بـدھیھا)ی  ،گذاری مجددقیمت

 شـدهشده کاھش یابد، مبلــغ منظورمرتبط قطع شناخت
(چ) 114در بنـد رب شدهاشارهجداگانھ قلم اصلی در 

 92کھ بھ این کاھش مربــوط اسـت بایـد طبـق بنـد 
 مستھلک شود.

در  شدهیینتجاری بخواھد رویکرد تع واحد است ممکن .132رب
ســازی را بــرای مصون 131تــا رب 114بنــدھای رب

المللـی پرتفویی کھ در گذشتھ طبق استاندارد بـین
نقـدی ھــای سازی جریانمصون عنوان بھ 39حسابداری 

 است، بکار گیـرد. ایـن واحـد بھ حساب گرفتھ شده
ھای سازی جریانپیشین بھ عنوان مصوناختصاص تجاری 

کنــد و الزامـات لغــو می(ت) 101نقدی را طبق بند 
گیرد. ھمچنــین، در آن بنــد را بکــارمی شــدهتعیین
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ســازی مصون عنوان بھسازی را تجاری این مصون واحد
 شـدهدھد و رویکرد تعیـینمیاختصاص  منصفانھ ارزش

را با تسری بھ آینـده  131برتا  114بدر بندھای ر
 کند.ھای حسابداری بعدی اعمال میبرای دوره

 ب)108تا  103ی گذار (بندھا

ای کھ جاری در ابتدای دوره ساالنھت واحد است ممکن .133رب
شود یا پس از آن شروع می 2005اول ژانویھ سال  از

ای، ارائـھ اطالعـات مقایسـھ (یا بھ منظور تجدیـد
 شدهبینیای قبلی)، معاملھ پیشابتدای دوره مقایسھ

د سازی کھ طبق این استاندارگروھی را در مصوندرون
)، شـرایط 80طریق آخرین جملـھ بنــد از  شده(اصالح

 عنــوان بـھکنـد، را احراز می سازیحسابداری مصون
 ممکـنتجاری  دھد. چنین واحداختصاص شده قلم مصون

بـرای بکـارگیری حســابداری اختصـاص، این  از است
مـالی تلفیقــی از ابتــدای  سازی در صــورتھایمصون

یا پـس  2005سال کھ از اول ژانویھ ای دوره ساالنھ
ای شـود (یــا ابتــدای دوره مقایسـھآن شروع می از

تجــاری بایــد بنـدھای  قبلی) استفاده کند. واحـد
ای ب را نیز از ابتدای دوره ساالنھ99الف و رب99رب

آن شــروع  زا یــا پـس 2005کھ از اول ژانویھ سال 
ب، 108شود، بکار گیرد. با وجود این، طبق بنــد می

ب راھنمـای بکـارگیری بــرای 99نیازی نیست بند رب
 شود. گرفتھ بکارای در دوره قبلی اطالعات مقایسھ
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