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 المللی گزارشگری مالی بیناستانداردھای میتھ تفاسیر ک 10تفسیر 

 ای و کاھش ارزش دورهگزارشگری مالی میان

 ارجاع

گزارشگری مالی  34المللی حسابداری استاندارد بین •
 ایدورهمیان

 کاھش ارزش داراییھا 36المللی حسابداری استاندارد بین •

ابزارھای مالی: شناخت و  39المللی حسابداری استاندارد بین •
 گیریاندازه

 زمینھپیش

کـاھش  ،باید در پایــان ھــر دوره گزارشـگریواحد تجاری  .1
ــرمایھ ــرقفلی، س ــھارزش س ــای مالکان و  گذاری در ابزارھ

بھ بھای تمام شـده را تعیـین  شدهمنعکسداراییھای مالی 
کند و در صورت لزوم، زیان کـاھش ارزش در آن تـاریخ را 

و اســتاندارد  36الملــی حســابداری طبــق اســتاندارد بین
با ایـن وجــود، شناسایی نماید.  39المللی حسابداری بین

 ھــایاگر ارزیابی کاھش ارزش تنھا در پایان یکی از دوره
در آن تاریخ  بود، ممکن شدزارشگری مالی بعدی انجام میگ

کھ زیـان کـاھش ارزش، کــاھش  کندای تغییر گونھشرایط بھ
در این تفسـیر، درخصـوص . شودنادیده گرفتھ یا کالً  یابد

اینکھ آیا زیانھای کاھش ارزش مزبور باید برگشت شود یا 
 .شودمیارائھ رھنمودھایی خیر، 

ــر، ت .2 ــیر حاض ــل در تفس ــینعام ــتاندارد  ب ــات اس الزام
و شناخت زیان کاھش ارزش سرقفلی  34المللی حسابداری بین

و برخــی  36المللــی حســابداری طبــق اســتاندارد بین
، 39المللی حسابداری داراییھای مالی طبق استاندارد بین

و اثر این تعامالت بر صورتھای مالی ساالنھ و دوره میانی 
 شود.بعدی مطرح می

 مسئلھ

، واحـد 34المللـی حســابداری استاندارد بین 28طبق بند  .3
ای خود از دورهتجاری باید برای تھیھ صورتھای مالی میان

ھای مـورد اســتفاده در تھیــھ ھایی یکسان بـا رویــھرویھ
استفاده کنـد. اســتاندارد مـذکور  ،صورتھای مالی ساالنھ

گزارشـگری واحـد تجــاری  ناوبت”کند کھ ھمچنین عنوان می
گیری نتـایج ماھھ یا فصلی) نباید بر اندازه شش(ساالنھ، 

بھ منظور دستیابی بھ این ھدف،  “ساالنھ اثر داشتھ باشد.
بـر ای بایـد دورهگیری برای مقاصد گزارشگری میانهانداز

 صــورتھای مـالیتــا تــاریخ مـالی مبنای از ابتدای سال 
 انجام شود.
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کنــد می بیان 36المللی حسابداری رد بیناستاندا 124بند  .4
شده برای سرقفلی نبایــد در زیان کاھش ارزش شناسایی”کھ 
   “ھای بعد برگشت شود.دوره

شـده  بیان 39المللی حسابداری استاندارد بین 69در بند  .5
شده در سـود یـا زیـان زیان کاھش ارزش شناسایی”است کھ 

ـــرمایھ ـــرای س ـــایگذاری در ابزاردوره ب ـــھ ھ  مالکان
بھ عنوان آماده برای فروش، نباید از طریق  شدهبندیطبقھ

 “شود.داده سود یا زیان دوره برگشت 

، 39المللــی حسـابداری استاندارد بین 66طبق الزام بند  .6
شده بھ بھای تمام زیان کاھش ارزش داراییھای مالی منعکس

گذاری در ابــزار شــده (نظیــر زیــان کــاھش ارزش ســرمایھ
کھ بھ دلیل  در بورس اوراق بھادار نشدهپذیرفتھ نھمالکا

 قابــل ایگونــھگیری ارزش منصـفانھ بھاندازهناتوانی در 
) نبایـد برگشـت شـودنمیبھ ارزش منصفانھ ارائــھ  ،اتکا
 شود.

 : شودمطرح میزیر  مسئلھ ،تفسیر در این .7

شده یا واحد تجاری باید زیانھای کاھش ارزش شناساییآ
ســـرقفلی، در ارتبـــاط بـــا در یـــک دوره میـــانی 

گذاری در ابزارھای مالکانھ و داراییھای مالی سرمایھ
ھـم در  دھد آنبرگشت را شده بھ بھای تمام شده منعکس

شرایطی کھ اگر ارزیابی کــاھش ارزش تنھـا در پایـان 
شـد، زیـان گزارشگری بعدی انجـام می ھایدورهیکی از 

 شد؟شناسایی می یزیان کمتر گردید یاشناسایی نمی
 اجماع

شــده در دوره واحد تجاری نباید زیان کاھش ارزش شناسایی .8
گذاری در سـرقفلی، ســرمایھ ارتبـاط بــا میانی قبلــی در

شده بھ بھای ابزارھای مالکانھ یا داراییھای مالی منعکس
 تمام شده را برگشت دھد.

یسـھ بــا واحد تجاری نباید این اجمـاع را از طریــق مقا .9
المللــی تضاد بالقوه بـین اسـتاندارد بین ھایحوزهسایر 

 دھد. تعمیم ،و سایر استانداردھا 34حسابداری 

 و گذار تاریخ اجرا

ای ھـای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .10
شـود، می شــروعیا پس از آن  2006 سال کھ از اول نوامبر

شود. چنانچھ عد توصیھ میپیش از مو بکار گیرد. بکارگیری
ای قبـل از اول واحد تجـاری ایـن تفسـیر را بـرای دوره

بکار گیرد، باید این موضــوع را افشـا  2006 سال نوامبر
کند. واحد تجاری باید از تاریخی کھ برای نخسـتین بــار 
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گیرد، این را بکار می 36المللی حسابداری استاندارد بین
اعمـال در مـورد سـرقفلی با تسری بـھ آینـده تفسیر را 

. ھمچنین واحد تجاری بایـد از تـاریخی کـھ بـرای نماید
ــدازه ــای ان ــار معیارھ ــتین ب ــتاندارد نخس ــق اس گیری طب

این تفسـیر را  ،گیردرا بکار می 39المللی حسابداری بین
مالکانــھ یــا گذاری در ابزارھــای در مــورد ســرمایھ

تسری بھ  شده بھ بھای تمام شده باداراییھای مالی منعکس
 آینده بکار گیرد.

االجـرا نشـده بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزماشاره این بندھا [. 14تا  11

 ].درج نشده استدر این ویرایش  ،است و بنابراین


	تفسیر 10 کمیته تفاسیر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
	‘گزارشگری مالی میاندورهای و کاهش ارزش
	تفسیر 10 کمیته تفاسیر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
	گزارشگری مالی میاندورهای و کاهش ارزش

