
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 9تفسیر 
 گزارشگری مالی

   شدهمجدد ابزارھای مشتقھ تعبیھارزیابی 



 المللی گزارشگری مالیکمیتھ تفاسیر بین 9تفسیر 

 ارزیابی مجدد ابزارھای مشتقھ تعبیھ شده

 ارجاع

ابزارھای مالی:  39المللی حسابداری استاندارد بین •
 گیریشناخت و اندازه

پذیرش استانداردھای  1المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •
 المللی گزارشگری مالی برای نخستین باربین

 ترکیبھای تجاری 3المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •
 زمینھپیش

، ابــزار 39حســابداری  المللیاستاندارد بین 10طبق بند  .1
اسـت کـھ  مخـتلطجزئـی از یـک ابـزار ”شده مشتقھ تعبیھ

باشـد، دربردارنده یک قرارداد میزبان غیرمشتقھ نیــز می
، مخـتلطای کھ برخی جریانھای نقـدی ایــن ابـزار گونھبھ

 “کند.مشابھ با یک ابزار مشتقھ مستقل تغییر می

یـک  ،39المللــی حسـابداری اسـتاندارد بین 11بنـد طبق  .2
از قـرارداد باید شده تنھا در صورتی ابزار مشتقھ تعبیھ

میزبان تفکیک و بھ عنوان ابزار مشتقھ بھ حســاب گرفتــھ 
 شود کھ: 

ــتقھ  .الف ــزار مش ــکھای اب ــادی و ریس ــای اقتص ویژگیھ
شده، با ویژگیھای اقتصادی و ریسکھای قــرارداد تعبیھ

 میزبان، ارتباط نزدیک نداشتھ باشد؛

رایطی یکسان با ابزار مشـتقھ ش کھیک ابزار جداگانھ  .ب
 ، تعریف ابزار مشتقھ را احراز کند؛ و دارد هشدتعبیھ

تغییرات  ای کھگونھبھ ، بھ ارزش منصفانھمختلطابزار  .پ
، شناسایی شود رزش منصفانھ در سود یا زیان دورهادر 

ای کــھ در (یعنــی ابــزار مشــتقھ نگــرددگیری انــدازه
شـده بــھ ارزش گیریدارایی مالی یا بدھی مالی اندازه

سود یا زیان دوره تعبیھ شده اسـت، منصفانھ از طریق 
 شود).تفکیک نمی

 دامنھ کاربرد

زیر، این تفسیر درباره تمــام  5و  4با توجھ بھ بندھای  .3
ــتقھ تعبیھ ــای مش ــدهابزارھ ــاربرد ش ــھ ک ــھ در دامن ای ک

ــتاندارد بین ــابداری اس ــی حس ــرار می 39الملل ــد، ق گیرن
 کاربرد دارد. 

گیری ناشی از ارزیابی اندازهتجدید این تفسیر بھ مسائل  .4
  پردازد.شده نمیمجدد ابزارھای مشتقھ تعبیھ
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 شده در قراردادھاابزارھای مشتقھ تعبیھ تفسیر برایاین  .5
 کاربرد ندارد: است شده تحصیل زیر در مواردکھ 

المللـی ترکیب تجاری (طبـق تعریــف اســتاندارد بین .الف
 )؛2008در سال شده (تجدیدنظر 3گزارشگری مالی 

ترکیب واحدھای تجاری یا فعالیتھای تحت کنترل مشترک  .ب
المللــی اسـتاندارد بین 4تـا ب 1طبق توضیح بندھای ب

 )؛ یا2008شده در سال (تجدیدنظر 3گزارشگری مالی 

ــتاندارد  .پ ــف اس ــق تعری ــاص طب ــارکت خ ــک مش ــکیل ی تش
 مشارکتھا 11المللی گزارشگری مالی بین

  1.احتمالی آنھا در تاریخ تحصیلیا ارزیابی مجدد 
 ائلمس

، واحـد تجــاری 39المللـی حســابداری استاندارد بین طبق .6
شـود، ھنگامی کھ برای نخستین بار طــرف یـک قــرارداد می

شده ابزار مشتقھ تعبیھ ھرگونھ باید ارزیابی کند کھ آیا
از قرارداد میزبان تفکیک و بھ عنـوان باید در قرارداد 

بـھ حســاب گرفتـھ مزبور یک ابزار مشتقھ طبق استاندارد 
 شود:می مطرح. در این تفسیر، مسائل زیر یا خیر شود

، ایـن 39المللی حسـابداری آیا طبق استاندارد بین .الف
کـھ واحـد بایـد انجـام گیـرد ارزیابی تنھا ھنگامی 

یـا  شــودقـرارداد می ستین بار طرف یکتجاری برای نخ
صـورت  عمر قرارداد در کلاینکھ ارزیابی مزبور باید 

 پذیرد؟ 

مبنـای  آیا واحد تجاری پذیرنده، ارزیابی خود را بر .ب
شرایط موجود در زمانی کھ برای نخستین بار طــرف یـک 

دھد یا اینکھ شـرایط زمــان شود، انجام میقرارداد می
شگری مالی بـرای المللی گزارپذیرش استانداردھای بین

 نخستین بار مالک عمل خواھد بود؟
 اجماع

ھنگامی کھ واحد تجاری برای نخستین بار طرف یک قرارداد  .7
شود، باید ارزیابی کند کھ آیا ملزم بھ تفکیک ابـزار می

شده از قرارداد میزبان و بـھ حســاب منظـور مشتقھ تعبیھ
یـا خیــر.  باشـدمیکردن آن بھ عنوان یک ابـزار مشـتقھ 

ارزیابی مجدد بعدی ممنوع است مگر اینکھ (الف) تغییـری 
قابــل  بطـورقـرارداد صـورت گرفتــھ باشــد کــھ  مفاددر 

دھــد یـا (ب) ای جریانھای نقدی قرارداد را تغییر مالحظھ

                                                           
) بھ تحصیل 2008 شده در سال(تجدیدنظر 3المللی گزارشگری مالی . استاندارد بین1

 پردازد.ترکیبھای تجاری می یکقراردادھای دربردارنده ابزارھای مشتقھ در 
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ای غیر از طبقھ بندی یک دارایی مالی بھ طبقھطبقھ تجدید
یـا زیـان شده بھ ارزش منصفانھ از طریق سود گیریاندازه
ارزیـابی مـورد، صورت گرفتـھ باشـد، کــھ در ایـن دوره 

 در یــرغیواحد تجاری با توجھ بــھ میــزان ت .الزامی است
شده، جریانھای نقدی مورد انتظار آتی ابزار مشتقھ تعبیھ

در قرارداد میزبان یا ھـر دو، و اینکــھ تغییــر مزبـور 
 قبلی مربـوط بـھجریانھای نقدی مورد انتظار  مقایسھ با

کند کـھ آیـا ، تعیین مییا خیر ارداد قابل مالحظھ استقر
 یا خیر. باشدمیجریانھای نقدی قابل مالحظھ  در تغییر

ای بندی یک دارایی مالی بھ طبقـھھنگام تجدید طبقھ الف.7
شده بھ ارزش منصـفانھ از طریـق گیریاندازه ھغیر از طبق

طبق  ،سود یا زیان دوره، ارزیابی اینکھ یک ابزار مشتقھ
باید از قرارداد میزبان تفکیک و بھ عنوان ابزار  7بند 

مبنای شرایط موجــود  باید بر مشتقھ بھ حساب گرفتھ شود،
 باشد، صورت گیرد:  دیرترکھ در تاریخھای زیر، ھرکدام 

ھنگامی کھ واحد تجاری برای نخستین بـار طـرف یـک  .الف
 شود؛ و قرارداد می

جریانھای نقدی  کھ ایونھگبھتغییر در شرایط قرارداد  .ب
 دھد.قابل مالحظھ تغییر  طوربرا قرارداد 

ــد  ــابی، بن ــن ارزی ــام ای ــرای انج ــتاندارد 11ب (پ) اس
نباید بکار گرفتھ شد (بھ عبارت  39المللی حسابداری بین

شــود  در نظر گرفتھای گونھباید بھ مختلطدیگر، قرارداد 
دوره ن کھ گویی بھ ارزش منصفانھ از طریق ســود یـا زیـا

گیری نشده است). چنانچھ واحـد تجـاری قـادر بـھ اندازه
در بایــد مخـتلط انجام این ارزیابی نباشد، کل قرارداد 

شده بھ ارزش منصفانھ از طریق سـود یــا گیریاندازه طبقھ
 .دوره باقی بماندزیان 

واحد تجاری پذیرنده باید ارزیابی کند کــھ آیـا ابــزار  .8
 ربـ قرارداد میزبان تفکیک کند وشده را از مشتقھ تعبیھ

مبنای شرایط موجود در تاریخی کھ برای نخستین بار طــرف 
شود یا تاریخی کھ انجام ارزیابی مجـدد طبـق قرارداد می

، ھرکدام کھ دیرتر باشد، بھ عنـوان شودالزامی می 7بند 
 قرار دھد یا خیر. مورد توجھیک ابزار مشتقھ 

 تاریخ اجرا و گذار

ای ھــای سـاالنھی باید این تفسیر را برای دورهواحد تجار .9
شــود، می شــروعیـا پـس از آن  2006 سال کھ از اول ژوئن

شود. چنانچھ بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد توصیھ می
 ای قبل از اول ژوئنواحد تجاری این تفسیر را برای دوره
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بکار گیرد، باید این موضوع را افشا کند. این  2006 سال
 باید با تسری بھ گذشتھ بکار گرفتھ شود.  تفسیر

کمیتـھ تفاسـیر  9الحات تفسـیر (اصـ شـدهابزارھای مشتقھ تعبیھ .10
المللی گزارشـگری مـالی و اسـتاندارد بیناستانداردھای 

، 2009 سـال شده در مارسمنتشر ،)39المللی حسابداری بین
. واحـد تجـاری کردالف را اضافھ 7را اصالح و بند  7بند 

 30ھای ساالنھ منتھـی بــھ باید این اصالحات را برای دوره
 یا پس از آن، اعمال کند. 2009 سال ژوئن

 ،المللـی گزارشـگری مـالیاصالحات اسـتانداردھای بینبھ موجب  5بند  .11
، اصـالح شــد. واحـد تجـاری 2009 سال شده در آوریلمنتشر

از  ای کــھھای ســاالنھباید این مورد اصالحی را برای دوره
شود، بــا تسـری بـھ می شروعیا پس از آن  2009اول جوالی 

آینــده بکــار گیــرد. چنانچــھ واحــد تجــاری اســتاندارد 
) 2008شده در سـال (تجدیدنظر 3المللی گزاشگری مالی بین

تر بکار گیرد، باید این مورد اصالحی ای قبلرا برای دوره
را بــرای آن دوره اعمــال کنــد و ایــن موضــوع را افشــا 

 اید.نم

شـده در منتشر ،11المللی گزارشگری مـالی استاندارد بین .12
(پ) را اصالح کرد. واحد تجاری باید ایـن 5، بند 2011می 

المللــی مورد اصالحی را ھنگام بکـارگیری اسـتاندارد بین
 اعمال کند. 11گزارشگری مالی 
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