
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 2تفسیر 
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 المللی گزارشگری مالیبیناستانداردھای کمیتھ تفاسیر  2 تفسیر

 و ابزارھای مشابھ ھاسھام اعضا در تعاونی

 ارجاع

گیری ارزش اندازه 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •
 منصفانھ

ابزارھای مالی: افشا و  32المللی حسابداری استاندارد بین •

 1)2003شده در سال (تجدیدنظر ارائھ

ابزارھای مالی: شناخت و  39المللی حسابداری استاندارد بین •

 )2003(تجدیدنظرشده در سال  گیریاندازه
 زمینھپیش

توسط گروھــی از  ،و سایر واحدھای تجاری مشابھ ھاتعاونی .1
نیازھای اقتصادی یا اجتماعی مشترک  رفعافراد بھ منظور 

تعــاونی را بـھ  ،شود. بطور معمول، قوانین ملیتشکیل می
عنوان تالش جامعھ برای کمک بھ پیشـرفت اقتصــادی اعضـای 
خود از طریق فعالیت تجاری مشترک (اصل خودیاری) تعریــف 

عنــوان سـھام  د. منافع اعضا در تعاونی اغلـب بــانکنمی
 شـودگذاری اعضا یا امثال آن مشخص میاعضا، واحد سرمایھ

بـھ آن اشـاره شـده  “سھام اعضا”در ادامھ با عنوان  کھ
 است. 

بنــدی ، اصــول طبقھ32المللــی حســابداری اســتاندارد بین .2
را ابزارھای مالی بھ عنوان بدھی مالی یا حقوق مالکانھ 

بنـدی طبقھ بــرای. بطـور خـاص، ایــن اصــول کندمیتعیین 
کھ بھ دارنده امکان فـروش  بھ ناشر ابزارھای قابل فروش

آن ابزارھا بھ ناشر در ازای نقد یا ابزار مالی دیگـری 
دھد، کاربرد دارد. بکارگیری این اصول برای سـھام را می

و ابزارھای مشابھ دشوار اسـت. برخــی  ھااعضا در تعاونی
بــھ المللی حسابداری استانداردھای بینھیئت  ذینفعان از

درک نحوه بکــارگیری اصــول منـدرج در اسـتاندارد  منظور
بـرای سـھام اعضـا و ابزارھـای  32المللی حسابداری بین

 کھ ویژگیھای خاصی دارنـد، و شـرایطی کـھ در آن یمشابھ
بندی بـھ عنـوان بـدھی یــا ، این ویژگیھا بر طبقھشرایط

 اند.ت، درخواست کمک کردهحقوق مالکانھ تأثیرگذار اس
 
اسـتاندارد صـورت بـھ  32المللـی حسـابداری ، اسـتاندارد بین2005در آگوست سال  .1

، ھیئـت 2008وریھ سال اصالح شد. در ف ابزارھای مالی: ارائھ 32المللی حسابداری بین
بـا را  32المللـی حسـابداری استاندارد بینالمللی حسابداری، استانداردھای بین

 برخـورداری ازدر صورت  مالکانھابزارھای  بندی ابزارھا بھ عنوانطبقھ بھ الزام
اصـالح ، ت16پ و 16ب یـا بنـدھای 16الف و 16تمام ویژگیھا و احراز شرایط بندھای 

 کرد.
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 دامنھ کاربرد

ابزارھای مالی مشمول دامنـھ کـاربرد  ، برایاین تفسیر .3
، شـامل ابزارھـای 32المللـی حسـابداری استاندارد بین

 دھندهنشـانکـھ  تعاونیھـامالی منتشرشده برای اعضـای 
اعضا در آن واحــد تجـاری اسـت، کـاربرد  یتمنافع مالک

زارھای مالی کھ قرار است یـا دارد. این تفسیر برای اب
واحــد تجـاری خود ممکن است از طریق ابزارھای مالکانھ 

 د، کاربرد ندارد.نتسویھ شو
 مسئلھ

بسیاری از ابزارھای مالی، شامل سھام اعضا، ویژگیھـای  .4
مالکانھ نظیـر حـق رأی و حـق مشـارکت در توزیـع سـود 
دارند. برخی ابزارھای مالی بـھ دارنـده حـق درخواسـت 
ــری را  ــالی دیگ ــی م ــا دارای ــد ی ــد در ازای نق بازخری

دھند، اما ممکـن اسـت بازخریـد آن ابزارھـای مـالی می
محدودیتھایی داشتھ باشد یا مشمول محدودیتھایی باشـد. 

بندی این ایط بازخرید چگونھ باید در تعیین طبقھراین ش
ابزارھای مـالی بـھ عنـوان بـدھی یـا حقـوق مالکانـھ 

 ارزیابی شود؟
 اجماع

دارنده ابزار مالی (شامل سـھام اعضـا در  قراردادیحق  .5
 خـودی خـود، بازخریـد، بـھ ) بـرای درخواسـتھاتعاونی
بندی ابزار مالی بھ عنوان بدھی مـالی را الزامـی طبقھ
تمام مفاد و شـرایط  بھ کند. بلکھ واحد تجاری بایدنمی

بندی بھ عنوان بدھی مـالی ابزار مالی برای تعیین طبقھ
این مفاد و شرایط قوانین  توجھ کند. ،مالکانھ یا حقوق

محلی مربوط، مقررات و اساسـنامھ واحـد تجـاری کـھ در 
اصـالحات آتـی  غیـر ازاسـت، ا االجربندی الزمطبقھ ختاری

را ر آن قوانین، مقررات یـا اساســنامھ، دمورد انتظار 
 شود.شامل می

 اعضا حق درخواست بازخریـد نداشـتند اگرسھام اعضا کھ  .6
 در صورت وجـودشد، بندی میمالکانھ طبقھحقوق بھ عنوان 

 در صـورت احـرازیا  18و  7شده در بندھای شرایط تشریح
ب یا بنـدھای 16الف و 16تمام ویژگیھا و شرایط بندھای 

 حقـوق ،32المللـی حسـابداری ت استاندارد بین16پ و 16
ھای دیداری، شامل حسـابھای شود. سپردهمالکانھ تلقی می

 در صورتیری، حسابھای سپرده و قراردادھای مشابھ کھ جا
کننـد، شوند کھ اعضا بھ عنوان مشتری فعالیــت ایجاد می

 شوند.بدھیھای مالی واحد تجاری محسوب می
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مشروط بـرای غیرسھام اعضا در صورتی کھ واحد تجاری حق  .7
امتناع از بازخریـد سـھام اعضـا داشـتھ باشـد، حقـوق 

 مالکانھ است.

تواند قوانین محلی، مقررات یا اساسنامھ واحد تجاری می .8
سھام اعضا را تحمیـل  از بازخریدممنوعیت انواع مختلف 

بـر مبنـای ممنوعیـت مشروط یا غیر ممنوعیت مانندکند، 
مشـروط غیر بھ صـورتمعیارھای نقدشوندگی. اگر بازخرید 

قوانین محلی، مقررات یا اساسنامھ واحد تجاری  بر اساس
ه باشد، سھام اعضا حقوق مالکانھ است. با وجـود منع شد

محلی، مقـررات یـا اساسـنامھ واحـد  این، مفاد قوانین
ـ تجاری کھ تنھا در صورت احراز (یا عدم احراز) شرایطی

ــ از بازخریـد جلـوگیری محدودیتھای نقدشـوندگی مانند
 شود.کند، موجب مالکانھ تلقی شدن سھام اعضا نمیمی

از تمـام یعنی روط ممکن است مطلق باشد، مشغیرممنوعیت  .9
ممکـن اسـت مشروط غیرممنوعیت بازخریدھا جلوگیری شود. 

تعـداد  موجـب شـودجزئی باشد کھ در صورتی کھ بازخرید 
ی سـطح مشخصـ ، ازشدهسھام اعضا یا مبلغ سرمایھ پرداخت

بـھ عمـل  جلـوگیریشود از بازخریـد سـھام اعضـا  کمتر
منع بازخرید، بـدھی اسـت، . سھام اعضا مازاد بر آیدمی

از  امتنـاعمشـروط بـرای غیرمگر اینکھ واحد تجاری حق 
داشتھ باشد یا سھام اعضا تمـام  7بازخرید بھ شرح بند 

پ و 16ب یا بندھای 16الف و 16ویژگیھا و شرایط بندھای 
را احراز کنـد.  32المللی حسابداری ت استاندارد بین16

شده سرمایھ پرداخت در برخی موارد، تعداد سھام یا مبلغ
ممکن است از زمانی بـھ زمـان  ،بازخرید ممنوعیتمشمول 

بازخریـد ممنوعیـت دیگر تغییر کند. چنـین تغییـری در 
انتقال بـین داراییھـای مـالی و حقـوق مالکانـھ  موجب
 شود.می

ھنگام شناخت اولیھ، واحد تجاری باید بدھی مــالی خـود  .10
گیری کند. در دازهبابت بازخرید را بھ ارزش منصفانھ ان

مورد سھام اعضا با ویژگی بازخرید، واحـد تجــاری ارزش 
منصفانھ بـدھی مـالی بابـت بازخریـد را بـھ کمتـر از 
حداکثر مبلغ قابل پرداخت طبق شرایط بازخرید مندرج در 

 کھ از نخستین تاریخ االجراالزماساسنامھ خود یا قوانین 
ــغ ــت آن مبل ــدن پرداخ ــی ش ــت الزام ــده اس ــل ش ، تنزی

 مراجعھ شود). 3کند (بھ مثال گیری نمیاندازه

، 32المللی حسـابداری استاندارد بین 35طبق الزام بند  .11
ھ بطـور انـبین دارنـدگان ابزارھـای مالک منابع توزیع

شـود. بھـره، سـود مستقیم در حقوق مالکانھ شناسایی می
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ای مـرتبط بـا ابزارھـای مـالی ھـو سایر بازدهتقسیمی 
ھزینـھ ھسـتند،  شده بھ عنوان بـدھیھای مـالیبندیطبقھ
نظر از اینکھ آن مبالغ پرداختی بھ لحاظ قانونی بھ صرف

 بنـدیطبقھ ی، بھره یا بھ نحـو دیگـرتقسیمیعنوان سود 
 شده باشند.

ن اجماع است، مثالھـایی یدر پیوست، کھ بخش جدانشدنی ا .12
 .شودمیاز نحوه بکارگیری این اجماع ارائھ 

 افشا

ن بـیھرگاه تغییر در منع بازخریـد منجـر بـھ انتقـال  .13
بدھیھای مالی و حقوق مالکانھ شود، واحد تجـاری بایـد 

 افشا کند.جداگانھ مبلغ، زمانبندی و دلیل انتقال را 
 تاریخ اجرا

ــرا و الزامات .14 ــاریخ اج ــد ت ــیر ھمانن ــن تفس ــذار ای گ
شـده در (تجدیدنظر 32المللـی حسـابداری استاندارد بین

) است. واحد تجاری باید این تفسـیر را بـرای 2003 سال
یا پس از  2005 سال ای کھ از اول ژانویھای ساالنھھدوره
شود، بکار گیرد. اگر واحد تجاری این تفسیر می شروعآن 

اول ژانویـھ سـال  شروع آن قبـل ازای کھ را برای دوره
بکار گیرد، باید این موضـوع را افشـا کنـد.  است 2005

 یر باید با تسری بھ گذشتھ بکار گرفتھ شود.این تفس

و  1، الـف9، 6واحد تجاری باید اصـالحات بنـدھای  .الف14
سال ای کھ از اول ژانویھ ھای ساالنھرا برای دوره 12الف
شود، بکار گیرد. اگـر واحـد می شروعیا پس از آن  2009
 انحـاللناشـی از و تعھدات  بھ ناشر ابزارھای مالی قابل فروش تجاری

ـــتاندارد بین ـــالحات اس ـــابداری (اص ـــی حس و  32الملل
 )، منتشرشده در فوریھ1المللی حسابداری استاندارد بین

، را پیش از موعد بکار گیرد، اصالحات بنـدھای 2008 سال
 شود. اعمالباید برای آن دوره  12و الف 1، الف9، 6

و  اسـت ا نشـدهاالجـر[این بند اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم .15
 ].نشده است درج ویرایش در این ،بنابراین

، منتشرشـده در 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین .16
را اصالح کرد. واحد تجاری باید  8، بند الف2011می سال 

ــورد ــن م ــالح ای ــتاندارد  یاص ــارگیری اس ــام بک را ھنگ
 . اعمال کند 13المللی گزارشگری مالی ینب

، 2012شده در می سال تشرن، م2011تا  2009دوره  -االنھاصالحات س .17
اصالح کرد. واحد تجاری باید آن اصالح را طبق  را 11بند 

ھای حسابداری، تغییـر رویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین

، با تسری بھ گذشـتھ بـرای در برآوردھای حسابداری و اشتباھات
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یا پس از  2013 سال ای کھ از اول ژانویھھای ساالنھدوره
شود، بکار گیـرد. اگـر واحـد تجـاری اصـالح می شروعآن 

بھ عنـوان بخشـی از  32المللی حسابداری استاندارد بین
) 2012(منتشرشده در می سال  2011تا  2009دوره  ـاصالحات ساالنھ

باید برای آن  11را پیش از موعد بکار گیرد، اصالح بند 
 دوره بکار گرفتھ شود.

و  اسـت االجـرا نشـدهاین بند اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ .18
 .]نشده است ویرایش درجدر این  ،بنابراین

 اسـت و االجـرا نشـده[این بند اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم .19
 نشده است.] ویرایش درجدر این  ،بنابراین
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 پیوست الف

 مثالھایی از بکارگیری اجماع

 بخش جدانشدنی این تفسیر است. این پیوست 

بکـارگیری اجمـاع  دربارهدر این پیوست ھفت مثال  .1الف
این تفسیر درج شده است. این مثالھا فھرسـت جـامعی را 

ر نیز ممکن است. در گدھند؛ الگوھای واقعی دیتشکیل نمی
بھ جـز آنچـھ در  دیگری شرایطھر مثال فرض شده است کھ 

ندارد کـھ  ،اسـت مطرح شـده واقعیتھای ھر مثال وجـود 
 باشدمالی بھ عنوان بدھی مالی  بندی ابزارمستلزم طبقھ

ابزار مالی تمـام ویژگیھـا و شـرایط بنـدھای  اینکھو 
ــف و 16 ــا 16ال ــتاندارد16پ و 16ب ی ــی بین ت اس الملل

 کند.میرا احراز ن 32 حسابداری
 )7حق غیرمشروط برای امتناع از بازخرید (بند 

 1مثال 

 واقعیتھا

بـھ تنھـا بازخریـد  ،اساسنامھ واحـد تجـاریطبق  .2الف
گیرد. در اساسنامھ جزئیات اختیار واحد تجاری انجام می

یا محدودیت بیشتری درباره این اختیار ذکر نشده اسـت. 
از بازخریـد سـھام اعضـا را  امتناعواحد تجاری سابقھ 

 ندارد، ھر چند ھیئت مدیره چنین حقی را دارد.
 بندیطبقھ

واحد تجاری حق غیرمشروط برای امتناع از بازخرید  .3الف
دارد و ســھام اعضــا حقــوق مالکانــھ اســت. اســتاندارد 

 مفـادمبنای بندی بر اصول طبقھ 32المللی حسابداری بین
کـھ  نمایـدو اشـاره می کنـدرا تعیـین میابزار مـالی 

ســابقھ، یــا قصــد انجــام پرداختھــای اختیــاری موجــب 
 اسـتاندارد 26شود. بند ربھی نمیبندی بھ عنوان بدطبقھ
 کند: بیان می 32المللی حسابداری بین

بنـدي قابـل بازخریـد اسـت، طبقھزماني كھ سھام ممتاز، غیر 
مناسب از طریق سایر حقـوق متعلـق بــھ سـھام ممتـاز تعیـین 

دادي بندي بر مبناي ارزیابي محتوای توافق قـرارشود. طبقھمي
گیـرد. زمـاني مالكانھ صورت مي و تعاریف بدھي مالي و ابزار

ــاز ــھام ممت ــدگان س ــھ دارن ــابع ب ــع من ــھ توزی ــم ازك  ، اع
شونده، بھ اختیار ناشر باشد، این شونده یا غیرانباشتانباشت

بندي سھام ممتـاز بـھ عنـوان سھام ابزار مالكانھ است. طبقھ
ابزار مالكانھ یا بدھي مالي تحت تأثیر عواملي مانند موارد 

 زیر نیست:

 سابقھ توزیع منابع؛ .الف

 قصد توزیع منابع در آینده؛ ب.
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تأثیر منفي احتمالي بر قیمت سھام عــادي ناشـر در صــورت  پ.
عدم توزیع منـابع (بـھ دلیـل محـدودیت در پرداخـت سـود 
تقسیمی بھ سھامداران عادي، در صـورت عـدم پرداخـت سـود 

 تقسیمی بھ سھامداران ممتاز)؛

 ھاي ناشر؛مبلغ اندوختھ ت.

 انتظار ناشر از سود یا زیان دوره؛ یا ث.

توانایي یا ناتواني ناشر براي اثرگذاری بر مبلغ سود یا  ج.
 زیان دوره.

 2مثال 

 واقعیتھا

در اساســنامھ واحــد تجــاری بیــان شــده اســت کــھ  .4الف
گیرد. با بھ اختیار واحد تجاری انجام میتنھا  بازخرید

یب درخواست وجود این، در اساسنامھ قید شده است کھ تصو
گیرد، مگر اینکـھ واحـد انجام می بطور خودکاربازخرید 

مقررات محلی در رابطھ بـا نقدشـوندگی  نقضتجاری بدون 
 ھا، قادر بھ انجام پرداختھا نباشد. یا اندوختھ

 بندیطبقھ

برای امتناع از بازخرید  غیرمشروطواحد تجاری حق  .5الف
یتھای نــدارد و ســھام اعضــا بــدھی مــالی اســت. محــدود

واحد تجاری بـرای  اییمبتنی بر توان ،شده در باالتشریح
زمانی بازخرید را  تنھاتسویھ بدھی است. آن محدودیتھا 

کنند کھ الزامات نقدشوندگی یا اندوختھ احراز محدود می
تا زمانی کھ ایـن الزامـات احـراز شـود،  تنھانشود و 
شـده در ابند. از ایـن رو، طبـق اصـول تعیینیادامھ می

، آن محدودیتھا منجر 32المللی حسابداری بیناستاندارد 
شـوند. بندی ابزار مالی بھ عنوان مالکانـھ نمیبھ طبقھ
بیــان  32المللــی حســابداری بیناســتاندارد  25بنــد رب

 کند: می

سھام ممتاز ممكن است با حقـوق مختلفـي منتشـر شـود. بـراي 
یا ابزار مالكانھ، تعیین اینکھ سھام ممتاز، بدھي مالي است 

كنـد تـا مشـخص شـود كــھ از ناشر حقوق خاص سھم را بررسي مي
ویژگي بنیادي بدھي مالي برخوردار است یا خیر. براي مثـال، 

اختیـار دارنـده  سھام ممتازي كـھ در تـاریخ مشـخص یـا بـھ
شود، دربردارنده بـدھي مـالي اسـت؛ زیـرا ناشـر بازخرید می

بـھ دارنـده سـھم اسـت.  متعھد بھ انتقال داراییھـاي مـالي
ناتواني بالقوه ناشر در ایفای تعھد بازخرید سھام ممتاز زمـاني كـھ بـھ صـورت 

بھ دلیل كمبود نقد یا بـھ دلیـل محـدودیت یا دادي ملزم بھ انجام آن است، قرار
[تاکیـد  .كنـدھاي ناكـافي، تعھـد را منتفـي نميقانوني یا سود یا اندوختـھ

 اضافھ شد]

 )9و  8بندھای بازخرید ( ممنوعیت
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 3 مثال

 واقعیتھا

ــاونی .6الف ــک تع ــود در  ،ی ــای خ ــرای اعض ــتھ ب در گذش
تاریخھای مختلف و بھ مبالغ مختلف، بھ شرح زیـر سـھام 

 منتشر کرده است: 

سـھم ھـر یـک بـھ  100ر1x20 ،000 سال اول ژانویھ  .الف
 واحد پول)؛ 1ر000ر000واحد پول ( 10مبلغ 

سھم ھر یک بـھ مبلـغ  100ر2x20 ،000 سال اول ژانویھ .ب
کــھ بطـوری ، واحد پول دیگر 2ر000ر000واحد پول ( 20

 واحد پول است). 3ر000ر000در مجموع سھام منتشرشده 

بھ مبلغی کھ منتشر شده است قابـل ، ھنگام درخواست سھام
 .باشدمیبازخرید 

در اساسنامھ واحد تجاری بیان شده است کھ مجمـوع  .7الف
درصد بیشترین تعـداد سـھام  20اند از توبازخریدھا نمی

است، بیشـتر باشـد. در بوده  زمان جاریاعضا کھ تا آن 
 سـھم جـاری 200ر000، واحد تجـاری 2x20دسامبر سال  31

ست کھ تا آن زمـان ا دارد کھ بیشترین تعداد سھام اعضا
بوده و پیش از آن ھیچ سھمی بازخرید نشــده اسـت.  جاری

، واحد تجاری اساسنامھ خود را 3x20در اول ژانویھ سال 
درصـد  25اصالح کرد و سطح مجاز مجموع بازخریدھا را بھ 

اعضــا تـا آن زمـان افـزایش  جاریبیشترین تعداد سھام 
 داد. 

 بندیطبقھ

 پیش از اصالح اساسنامھ

سھام اعضا مازاد بر ممنوعیت بازخرید، بدھی مالی  .8الف
 اخت اولیـھدر زمان شـن است. تعاونی این بدھی مالی را

کند. از آنجا کـھ ایـن گیری میبھ ارزش منصفانھ اندازه
قابل بازخرید اسـت، تعـاونی ارزش  ھنگام درخواستسھام 

 47منصفانھ ایـن بـدھیھای مـالی را طبـق الـزام بنـد 
گیری انــدازه 13 المللی گزارشـگری مـالیبین استاندارد

 یـک ارزش منصـفانھ ”: شده استتصریح در آن کند، کھ می
سـپرده  براي مثـال،عندالمطالبھ ( یژگیبا و یمال یدھب

كمتـر  ،مطالبــھدر زمان  قابل پرداختمبلغ از ) دیداري
در نتیجـھ، تعـاونی، بیشـترین مبلـغ قابـل  .“...نیست

طبق شرایط بازخرید را بھ عنوان  ھنگام درخواستپرداخت 
 کند.بندی میبدھی مالی طبقھ

، بیشـترین مبلـغ قابـل 1x20 سـال در اول ژانویھ .9الف
بـھ  سـھمسـھم ھـر  20ر000پرداخت طبق شرایط بازخرید، 
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واحــد تجــاری  ،واحــد پــول اســت و در نتیجــھ 10مبلــغ 
 800ر000واحد پول را بھ عنوان بـدھی مـالی و  200ر000

کنـد. بندی میواحد پول را بھ عنوان حقوق مالکانھ طبقھ
 ، بـھ دلیـل2x20 سـال با وجـود ایـن، در اول ژانویـھ

واحد پول، بیشترین مبلغ  20بھ مبلغ  جدید انتشار سھام
 سھمسھم ھر  40ر000قابل پرداخت طبق شرایط بازخرید بھ 

یابـد. انتشــار سـھام واحد پول افـزایش می 20بھ مبلغ 
کنـد بدھی جدیدی ایجاد می ،حد پولاو 20اضافی بھ مبلغ 

گیری شناخت اولیھ بھ ارزش منصفانھ انــدازه در زمانکھ 
درصـد کـل  20، جدیـد شود. بدھی پس از انتشار سـھاممی

واحد پول،  20مبلغ  ھر یک بھ )200ر000سھام منتشرشده (
مسـتلزم شناسـایی  امر، واحد پول است. این 800ر000یا 

واحد پـول اسـت. در ایـن  600ر000بدھی اضافی بھ مبلغ 
شـود. در نتیجـھ مثال ھیچ سود یا زیـانی شناســایی نمی

واحد پول را بھ عنوان بدھی  800ر000ن واحد تجاری اکنو
واحد پول را بھ عنوان حقوق مالکانھ  2ر200ر000مالی و 

ین مبـالغ بندی میطبقھ کند. در این مثال فرض شده کھ ا
تغییـر  2x20 سال دسامبر 31و 1x20 سال بین اول ژانویھ

 نکرده است. 
 پس از اصالح اساسنامھ

 ممکن استاکنون ھم ر اساسنامھ، تعاونیغییپس از ت .10الف
یا حداکثر جاری درصد سھام  25بازخرید حداکثر  ملزم بھ

واحـد پـول شـود. در  20سھم ھر یـک بـھ مبلـغ  50ر000
ــھ ــھ، در اول ژانوی ــال نیتج ــغ 3x20 س ــاونی مبل ، تع

واحد پول را کھ بیشترین مبلغ قابل پرداخـت  1ر000ر000
 49طبق شرایط بازخرید است و طبـق بنـد  ھنگام درخواست

شده است، بھ  تعیین 392 المللی حسابداریبین استاندارد
در اول  ،کنـد. بنـابراینبندی میعنوان بدھی مالی طبقھ

واحـد پـول از حقـوق  200ر000، مبلـغ 3x20 سال ژانویھ
 2ر000ر000 و شـودمالکانھ بھ بدھیھای مـالی منتقـل می

واحد پـول بـھ جـا مانـده بـھ عنـوان حقـوق مالکانـھ 
گردد. در این مثال، واحد تجـاری سـود یـا بندی میطبقھ

 کند. زیانی را ھنگام انتقال شناسایی نمی

 
شده ، منتشرگیری ارزش منصـفانھاندازه 13المللی گزارشگری مالی بیناستاندارد  .2

را حذف کـرد.  39المللی حسابداری بیناستاندارد  49، بند 2011در می سال 
گیری ارزش منصــفانھ ھیئــت پــروژه انــدازه در نتیجــھالزامــات آن بنــد، 

اسـتاندارد  47المللی حسابداری، بدون تغییر بـھ بنـد استانداردھای بین
  منتقل شد. 13المللی گزارشگری مالی بین
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 4مثال 

 واقعیتھا

قوانین محلی حاکم بر تعاونیھا یا مفاد اساسنامھ  .11الف
صـورتی  آن را از بازخرید سھام اعضـا، در واحد تجاری،

شده ناشی از سھام کھ بازخرید موجب کاھش سرمایھ پرداخت
درصــد بیشــترین مبلــغ ســرمایھ  75کمتــر از اعضــا بــھ 

کنــد. شــده ناشــی از ســھام اعضــا شــود، منــع میپرداخت
واحـد  1ر000ر000 ،معـینبیشترین مبلغ برای یک تعاونی 

پول اسـت. در پایـان دوره گزارشـگری، مانـده سـرمایھ 
 . باشدمیواحد پول  900ر000شده پرداخت

 بندیطبقھ

حد پول بھ عنـوان حقـوق وا 750ر000در این مورد،  .12الف 
واحد پـول بـھ عنـوان بـدھی مـالی  150ر000مالکانھ و 

شود. افزون بر بندھایی کھ تاکنون بھ آنھا بندی میطبقھ
(ب) اسـتاندارد 18شاره شـده اســت، در بخشـی از بنـد ا

 : شودمیتصریح  32المللی حسابداری بین

قد ابزار مالي كھ بھ دارنده، حق فروش بھ ناشر در ازاي ن …
دھد (ابزار قابل فروش بھ ناشر)، یا دارایی مالي دیگر را مي

ھـایي كـھ طبـق شود، بـھ اسـتثنای ابزاربدھی مالی محسوب می
ت، بھ عنوان ابزار مالكانھ ۱٦پ و ۱٦ب یا ۱٦الف و ۱٦ھاي بند
. حتي در مواردي كھ مبلغ نقـد یـا دارایـي گرددبندي میطبقھ

ل دیگري كھ امکان افــزایش مالي دیگر، بر مبناي شاخص یا عام
یا كاھش آن وجود دارد تعیین شود، ابزار مالی، بـدھی مـالی 

شود. وجود اختیار برای دارنده جھت فروش ابزار بـھ محسوب می
ناشر در ازاي نقد یا دارایي مالي دیگر بھ این معني است كھ 
ابزار قابل فروش بھ ناشر، بھ استثنای ابزارھـایی کـھ طبـق 

ت بھ عنوان ابـزار مالكانـھ ۱٦پ و ۱٦ب یا 16و الف 16ھايبند
 كند. شود، تعریف بدھي مالي را احراز ميبندي ميطبقھ

شــده در ایــن مثــال بــا ممنوعیــت بازخریــد تشریح .13الف
اســتاندارد  25و رب 19شــده در بنــد توصیفمحــدودیتھای 

متفـاوت اسـت. آن محـدودیتھا،  32المللی حسابداری بین
شـده بابـت واحد تجاری برای پرداخت مبلغ تعھد اییتوان

در صورت احـراز  تنھا کرد، یعنیمحدود می را بدھی مالی
. امـا در ایـن شـدمانع پرداخت بـدھی می ،شرایط مشخصی

مثال، ممنوعیت غیرمشروط بازخرید بیش از مبلغی مشـخص، 
واحد تجـاری بـرای بازخریـد سـھام  ایینظر از توانصرف

با توجھ بھ منـابع نقـدی، سـود یـا  اعضا (برای مثال،
. در عمل، ممنوعیت شودمیھای قابل توزیع) مطرح اندوختھ

تحمل بدھی مالی بابت بازخریـد بـیش از  مانعبازخرید، 
توسـط واحـد تجـاری شـده از سرمایھ پرداخت معینمبلغی 

. بنابراین، بخشی از سـھام کـھ مشـمول ممنوعیـت شودمی
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 با وجود اینکھشود. ب نمیبازخرید است، بدھی مالی محسو
ھر یک از سھام اعضا بھ تنھایی قابل بازخرید است، اما 

شـرایطی بـھ جــز انحـالل  یچدر ھ جاریبخشی از کل سھام 
 واحد تجاری، قابل بازخرید نیست. 

 5مثال 

 واقعیتھا

اسـت. افــزون  4ی این مثال ھمانند مثال واقعیتھا .14الف
زامـات نقدشـوندگی ره گزارشگری، الوبر آن، در پایان د

شده در آن منطقـھ، واحـد تجـاری را از بازخریـد تحمیل
کند، مگر اینکھ مجموع موجودی نقـد و سھام اعضا منع می

باشـد.  بیشتر مدت از مبلغ مشخصیگذاریھای کوتاهسرمایھ
تأثیر این الزامات نقدشوندگی در پایان دوره گزارشگری 

واحـد  50ر000 تواند بیش ازاین است کھ واحد تجاری نمی
 پول برای بازخرید سھام اعضا پرداخت کند.

 بندیطبقھ

واحد پول را  750ر000، واحد تجاری 4ھمانند مثال  .15الف
واحـد پـول را بـھ  150ر000بھ عنوان حقوق مالکانـھ و 

 این امـر ایـن کند. دلیلبندی میعنوان بدھی مالی طبقھ
سـایر در صورتی کھ شرایط نقدشـوندگی یـا  تنھااست کھ 

تـا زمـانی کـھ ایـن شـرایط  تنھاشرایط احراز نشود و 
بندی شده بھ عنوان بدھی، مبتنی د، مبلغ طبقھگرداحراز 
از بازخریـد  امتنـاعمشروط واحد تجاری برای غیربر حق 

شـود، کھ مانع بازخریـد میاست و بھ محدودیتھای مشروط 
اســتاندارد  25و رب 19بســتگی نــدارد. شــرایط بنــدھای 

 در این مورد کاربرد دارد. 32المللی حسابداری بین
 6مثال 

 واقعیتھا

اساسنامھ واحد تجـاری، آن را از بازخریـد سـھام  .16الف
اعضا، بھ جز تا میزان عواید دریافتی از انتشار سـھام 
اضافی برای اعضای جدید یا فعلی طی سھ سال گذشتھ، منع 

یـد صـرف کند. عواید ناشی از انتشار سـھام اعضـا بامی
 درخواسـتبازخرید سھامی شود کھ اعضـا بازخریـد آن را 

اند. طی سھ سال گذشـتھ، عوایـد ناشـی از انتشـار کرده
واحد پول بوده و ھیچ سھمی بازخریـد  12ر000سھام اعضا 
 نشده است. 

 بندیطبقھ

واحد پول از سھام اعضا را بھ  12ر000واحد تجاری  .17الف
ــالی طبقھ ــدھی م ــوان ب ــدی میعن ــتای بن ــد. در راس کن

، سھام اعضا کــھ مشـمول 4شده در مثال گیری تشریحنتیجھ
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مشروط بازخرید است، بدھی مالی نیست. ایـن غیرممنوعیت 
مشروط برای مبلغی معـادل عوایـد حاصـل از غیرممنوعیت 

از سھ سال گذشـتھ کـاربرد دارد، و  قبلسھام منتشرشده 
بنـدی قھدر نتیجھ، این مبلغ بھ عنوان حقوق مالکانھ طب

شود. با وجود این، مبلغی معادل عواید حاصل از سھام می
شده در سھ سال گذشـتھ مشـمول ممنوعیـت نامشـروط منتشر

بازخرید نیست. در نتیجھ، عواید حاصل از انتشار سـھام 
تـا زمـانی کـھ دیگـر بـرای  ،اعضا در سھ سـال گذشـتھ

بازخرید سھام اعضا در دسترس نباشـد، بـھ بـدھی مـالی 
شود. در نتیجھ، واحد تجاری معادل عواید سـھام منجر می

شده طی سھ سال گذشتھ پس از کسر ھرگونھ بازخریـد منتشر
 طی آن دوره، بدھی مالی دارد. 

 7مثال 

 واقعیتھا

واحد تجاری یک بانک تعاونی اسـت. قـوانین محلـی  .18الف
کند کھ حداقل حاکم بر عملیات بانکھای تعاونی تصریح می

واحـد تجـاری (اصـطالح  “ھیھای در جریانبد”کل  درصد 50
شده در مقررات، شامل حسابھای سھام اعضـا) بایـد تعریف

شـده اعضـا باشـد. تـأثیر ایـن بھ شکل سـرمایھ پرداخت
مقررات این است کھ اگر تمام بدھیھای در جریان تعاونی 

توانـد تمـام آنھـا را بھ شـکل سـھام اعضـا باشـد، می
، کـل بـدھیھای در 20×1بازخرید کند. در دسـامبر سـال 

واحد پول است، کـھ از ایـن  200ر000جریان واحد تجاری 
 بیـانگر حسـابھای سـھام اعضـا واحد پول 125ر000مبلغ 

امکـان  ،سـھام اعضـا بـھ دارنـده ست. مفاد حسـابھایا
دھـد و ھـیچ محـدودیتی یممطالبـھ در صورت  را بازخرید

 ت.اسنامھ واحد تجاری ذکر نشده اسبرای بازخرید در اس
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 بندیطبقھ

مالی  .19الف در این مثال، سھام اعضا بـھ عنـوان بـدھی 
ــدی میطبقھ ــابھ بن ــد مش ــت بازخری ــن ممنوعی ــود. ای ش

 اسـتاندارد 25و رب 19شده در بندھای محدودیتھای تشریح
است. این محدودیت یک محـدودیت  32المللی حسابداری بین

مشروط بـرای توانـایی واحـد تجـاری در پرداخـت مبلـغ 
از تنھا در صـورتی تعھدشده بابت بدھی مالی است، یعنی 

کند کھ شرایط مشخصی احراز شود. می ممانعتپرداخت بدھی 
تر، اگر واحد تجاری تمام بدھیھای دیگـر خـود بطور خاص

ملـزم  ممکن استخت کند، واحد پول) را بازپردا 75ر000(
واحـد پـول)  125ر000بھ بازخرید کل مبلغ سھام اعضــا (

در نتیجھ، این منع بازخرید، واحـد تجـاری را از  شود.
تحمل بدھی مالی بابت بازخرید بیش از تعداد مشخصـی از 
سھام اعضا یا مبلغ مشخصی از سرمایھ پرداخت شـده بـاز 

دھـد کـان میدارد. این محدودیت بھ واحـد تجـاری امنمی
بازخرید را تا زمان احـراز شـرایط، یعنـی بازپرداخـت 
سایر بدھیھا، بھ تعویق انـدازد. سـھام اعضـا در ایـن 

مشروط بازخرید نیست و از ایـن غیرمثال مشمول ممنوعیت 
 شود.بندی میرو، بھ عنوان بدھی مالی طبقھ
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