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 ارجاع

حسـابداری، تغییـر  ھایرویـھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

 آثار تغییر در نرخ ارز 21المللی حسابداری استاندارد بین •

ابزارھای مـالی: شـناخت و  39المللی حسابداری استاندارد بین •
 گیریاندازه

 زمینھ پیش

ــرمایھ .1 ــگر، س ــدھای گزارش ــیاری از واح گذاریھایی در بس
المللــی اســتاندارد بین 8بند عملیات خارجی (طبق تعریف 

. ایـن عملیـات خــارجی ممکـن اســت دارنـد )21حسابداری 
واحدھای تجاری فرعی، واحدھای تجاری وابستھ، مشارکتھای 

المللی حسـابداری خاص یا شعب باشند. طبق استاندارد بین
محیط اقتصادی اصـلی ھــر تجاری باید واحد پول  ، واحد21

آن  عملیـاتی عنوان واحــد پـولعملیات خارجی خود را بھ 
و عملکــرد تعیین کند. ھنگام تسعیر نتایج عملیات خارجی 

وضعیت مالی عملیات خارجی بھ واحد پول گزارشگری، واحـد 
، جیتجاری ملـزم اسـت تــا زمــان واگـذاری عملیــات خــار

ز را در سایر اقالم سود و زیان جامع تفاوتھای مبادلھ ار
 شناسایی کند.

گذاری سازی ریسک ارز ناشی از خالص سرمایھحسابداری مصون .2
کھ صـورتھای  داردزمانی کاربرد تنھا در عملیات خارجی، 

مالی دربرگیرنــده خـالص داراییھـای آن عملیــات خـارجی 
ریسـک ارز ناشـی از خـالص  در ارتباط بامی کھ لق 1باشد.
شـود، ممکـن اسـت گذاری در عملیات خارجی مصون میسرمایھ

 کمتــر از یــابرابــر  باشد کـھ مبلغی از خالص داراییھا
 .مبلغ دفتری خالص داراییھای عملیات خارجی است

یـک قلــم  اختصـاص، 39المللــی حســابداری استاندارد بین .3
ی واجـد شــرایط سازشده واجد شرایط و ابزارھای مصونمصون

کند. اگـر سازی را الزامی میدر یک رابطھ حسابداری مصون
یافتھ وجود داشـتھ باشـد، در اختصاصسازی یک رابطھ مصون

گذاری، سود یا زیــان ابـزار سازی خالص سرمایھمورد مصون

 
ــھ در آن  .1 ــالی ک ــورتھای م ــی، ص ــالی تلفیق ــورتھای م ــورد ص ــوع در م ــن موض ای

گذاریھایی نظیر واحدھای تجاری وابستھ یا مشارکتھای خاص با اسـتفاده از سرمایھ
شود و صورتھای مالی کھ یـک شـعبھ یـا عملیـات روش ارزش ویژه بھ حساب منظور می
را شـامل  مشـارکتھا 11ی المللی گزارشـگری مـالمشترک، طبق تعریف استاندارد بین

 شود، مصداق دارد.می
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ــوان مصونمصون ــھ عن ــھ ب ــازی ک ــالص س ــربخش خ ــازی اث س
قالم سـود و گذاری تشخیص داده شده است، در سایر اسرمایھ

شود و ھمراه با تفاوتھای مبادلـھ ی میایشناس یان جامعز
و وضـعیت مـالی آن عملکـرد ارز ناشی از تسـعیر نتــایج 

 د. گردمنعکس می ،عملیات خارجی

ممکن است  ،عملیات خارجی تعداد زیادی دارایواحد تجاری  .4
تشـخیص  بـرایباشد. این تفسیر  ارز ریسک در معرض چندین
گذاری در ســازی خــالص ســرمایھکــھ در مصون زریســکھای ار

واجـد شـرایط  شـده،عملیات خارجی، بھ عنوان ریســک مصون
 کند.ارائھ میرھنمود ھستند، 

بھ واحد تجاری اجازه  39المللی حسابداری استاندارد بین .5
دھد یک ابزار مالی مشتقھ یا غیرمشتقھ (یا ترکیبی از می

را بھ عنــوان ابـزار  ابزارھای مالی مشتقھ و غیرمشتقھ)
دربــاره دھـد. ایــن تفســیر  اختصـاصسازی ریسک ارز مصون

 درسازی ابزارھای مصون ،در یک گروه اینکھ در چھ مواردی
تواننــد می ی خالص داراییھــا در عملیـات خــارجیسازمصون

، رھنمـود محسـوب شـوندسـازی حسابداری مصونواجد شرایط 
 کند.ارائھ می

اسـتاندارد  و 21المللـی حسـابداری بیناسـتاندارد طبق  .6
شـده در مبالغ انباشتھ شناسایی ،39المللی حسابداری بین

سایر اقالم سود و زیان جـامع در ارتبـاط بــا تفاوتھـای 
و وضعیت مــالی عملکرد مبادلھ ارز ناشی از تسعیر نتایج 

سـازی کـھ عملیات خـارجی و سـود یــا زیــان ابـزار مصون
گذاری تشـخیص داده شـده ســرمایھسازی اثربخش خـالص مصون

است، ھنگام واگذاری عملیات خــارجی توســط واحـد تجــاری 
بنـدی، از حقـوق اصلی، باید بھ عنوان تعدیل تجدید طبقھ

بندی شود. این طبقھتجدید یان دوره ز یامالکانھ بھ سود 
مبالغی کـھ ھـم بابـت ابــزار  نحوه تعیینتفسیر درباره 

شده از حقوق مالکانـھ بــھ قلم مصونبابت سازی و ھم مصون
رائھ ا شود، رھنمودبندی میسود یا زیان دوره تجدید طبقھ

 . کندمی
 دامنھ کاربرد

ریسـک  ھتجاری کـاربرد دارد کـ ھایاین تفسیر برای واحد .7
گذاری خود در عملیات خارجی را ارز ناشی از خالص سرمایھ

د واجــد شـرایط حسـابداری نـد و تمایـل دارنـکنمصون می
د. نباش 39المللی حسابداری سازی طبق استاندارد بینمصون

بــھ را  برای سھولت، این تفســیر چنــین واحـدھای تجـاری
 در بردارنـدهعنوان واحد تجاری اصلی و صــورتھای مـالی 

بـھ عنـوان صـورتھای  را خالص داراییھای عملیات خــارجی
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. تمام مواردی کـھ دھدقرار میاشاره مورد  ،مالی تلفیقی
د تجاری اصلی اشاره شده است، بطور یکسـان بـرای بھ واح

گذاری آن در عملیات خــارجی، واحد تجاری کھ خالص سرمایھ
مشارکت خاص، واحد تجاری وابستھ یا شـعبھ اســت کـاربرد 

 دارد.

گذاری در عملیـات در مورد خالص سـرمایھ تنھااین تفسیر  .8
شباھت، برای سـایر  خارجی کاربرد دارد؛ نباید بھ واسطھ

 سازی بکار گرفتھ شود.انواع حسابداری مصون
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 مسائل

گذاری در عملیات خارجی ممکن اســت بطــور مســتقیم سرمایھ .9
توسط واحد تجاری اصلی یـا غیرمسـتقیم توسـط واحـد یـا 
واحدھای تجاری فرعی آن انجام گیرد. مسائل مورد اشـاره 

 از:  در این تفسیر عبارتند

 برای آن ممکن استکھ  ایشدهبلغ قلم مصونشده و مماھیت ریسک مصون .الف
  :یابداختصاص سازی رابطھ مصونیک 

تفاوتھـای مبادلـھ  تنھاواحد تجاری اصلی  اینکھ .1
ارز ناشی از تفاوت بین واحد پول عملیاتی واحـد 

بـھ تواند میخود را  خارجی تجاری اصلی و عملیات
اینکھ ممکن دھد، یا  اختصاصشده عنوان ریسک مصون

 بــینتفاوتھای مبادلھ ارز ناشــی از تفــاوت است 
فیقـی واحـد لواحد پول گزارشگری صورتھای مالی ت

تجاری اصلی و واحد پول عملیاتی عملیـات خـارجی 
 ؛اختصاص یابدشده نیز بھ عنوان ریسک مصون

چنانچھ واحد تجاری اصلی عملیات خارجی را بطــور  .2
ریسـک  اینکـھغیرمستقیم در اختیار داشتھ باشد، 

دربرگیرنــده تفاوتھـای  تنھــاتوانـد شده میمصون
مبادلــھ ارز ناشــی از تفــاوت در واحــدھای پــول 
عملیاتی بین عملیات خارجی و واحد تجـاری اصــلی 

نھ ھرگو ،شدهریسک مصون اینکھ ن باشد، یاآمیانی 
عملیات  عملیاتیتفاوت مبادلھ ارز بین واحد پول 

خارجی و ھر یک از واحدھای تجاری اصلی میــانی و 
توانـد در برگیـرد (بــھ عبـارت نھایی را نیز می

گذاری در خــالص سـرمایھآیا دیگر، این موضوع کھ 
عملیات خارجی از طریق واحد تجاری اصـلی میـانی 

احد تجاری بر ریسک اقتصادی و باشد،انجام گرفتھ 
 گذار است یا خیر).تأثیراصلی نھایی 

  سازی باشد:تواند دارنده ابزار مصوندر گروه کھ می جایی .ب

سازی واجد شـرایط یک رابطھ حسابداری مصون اینکھ .1
شـود کــھ واحـد ایجـاد توانـد می در صورتیتنھا 

خـود، یـک  ،گذاریکننده خالص ســرمایھتجاری مصون
ھـر واحـد  اینکــھ سازی باشد یــاطرف ابزار مصون

نظر از واحـد پـول عملیــاتی تجاری در گروه، صرف
 ؛را نگھداری کند سازیابزار مصون تواندمیآن، 

ــھ .2 ــزار مصون اینک ــت اب ــا ماھی ــتقھ ی ــازی (مش س
بر ارزیـابی اثربخشـی  ،غیرمشتقھ) یا روش تلفیق

 گذار است یا خیر.تأثیرسازی مصون
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بـھ عنـوان تعـدیالت  ھنگام واگذاری عملیات خـارجی،چھ مبالغی باید  .پ
 تجدیـد بندی از حقوق مالکانھ بـھ سـود یــا زیـان دورهتجدید طبقھ

  بندی شود:طبقھ

شــده، چــھ ھنگــام واگــذاری عملیــات خــارجی مصون .1
مبالغی از اندوختھ تسعیر ارز واحد تجاری اصــلی 

ارتبــاط بـا  سازی و دردر ارتباط با ابزار مصون
آن عملیات خارجی باید در صورتھای مالی تلفیقـی 

یـا واحد تجاری اصلی، از حقوق مالکانھ بھ ســود 
 بندی شود؛زیان دوره تجدید طبقھ

قرار اسـت روش تلفیق بر تعیین مبالغی کھ اینکھ  .2
حقوق مالکانھ بھ سود یـا زیـان دوره تجدیـد  از

  یا خیر. گذار استتأثیرد، نبندی شوطبقھ
 اجماع

 یک برای آن ممکن استشده کھ شده و مبلغ قلم مصونماھیت ریسک مصون
 یابد اختصاصسازی رابطھ مصون

بـرای تفاوتھـای تنھــا  ممکـن اسـتسـازی حسابداری مصون .10
مبادلھ ارز ایجادشده بین واحــد پـول عملیـاتی عملیـات 
خارجی و واحد پول عملیاتی واحد تجاری اصلی بکار گرفتھ 

 شود. 

گذاری در سازی ریسکھای ارز ناشی از خالص سرمایھدر مصون .11
خـالص  مبلغــی ازتوانـد شـده میعملیات خارجی، قلم مصون

برابر یا کمتر از مبلغ دفتـری خـالص باشد کھ داراییھا 
داراییھای عملیات خارجی در صورتھای مالی تلفیقی واحـد 

عملیــات . مبلغ دفتری خـالص داراییھــای استتجاری اصلی 
شـده در صـورتھای تواند بھ عنوان قلـم مصونخارجی کھ می

ایــن یابـد، بـھ  اختصــاصمالی تلفیقی واحد تجاری اصلی 
واحـد تجــاری اصــلی عملیـات  آیـا بستگی دارد کھموضوع 

ســازی را بــرای تر، حسـابداری مصونخارجی در سطوح پایین
خارجی بکار  تتمام یا بخشی از خالص داراییھای آن عملیا

حسابداری مذکور در صـورتھای مـالی تلفیقــی  و است برده
 واحد تجاری اصلی حفظ شده است یا خیر. 

شده بین ریسک ارز ایجادممکن است بھ دلیل  شدهریسک مصون .12
واحد پول عملیاتی عملیات خارجی و واحد پول عملیاتی ھر 

، مسـتقیمیک از واحدھای تجاری اصلی (واحد تجاری اصـلی 
یابـد. ایـن  اختصاص ،ھایی) آن عملیات خارجیمیانی یا ن

گذاری از طریق واحد تجــاری اصـلی موضوع کھ خالص سرمایھ
بر ماھیت ریسک اقتصـادی ناشــی از شود میانی نگھداری می

 نھایی تأثیر ندارد.  اصلی ریسک ارز واحد تجاری
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گذاری در ریسک ارز ناشی از خـالص سـرمایھ پذیری ازآسیب .13
توانــد واجــد شــرایط ھنگــامی می تنھــا ،عملیــات خــارجی
سازی باشد کھ در صـورتھای مـالی تلفیقــی حسابداری مصون

درج شده باشد. بنابراین، اگـر ھمـان خـالص داراییھـای 
عملیات خارجی توسط بیش از یک واحد تجاری اصلی در گروه 
(بــرای مثــال، ھــم واحــد تجــاری اصــلی مســتقیم و ھــم 

یـک تنھا شده باشد،  ونغیرمستقیم) بابت ریسک یکسانی مص
سـازی در حسـابداری مصونواجـد شــرایط  ،سازیرابطھ مصون

صورتھای مالی تلفیقی واحد تجای اصلی نھایی خواھد بود. 
یافتھ توسط یـک اختصاصسازی ضرورتی ندارد کھ رابطھ مصون

 واحد تجاری اصلی در صــورتھای مـالی تلفیقـی آن، توسـط
شود. بــا وجـود ایــن،  حفظ یواحد تجاری اصلی سطح باالتر

چنانچھ این رابطھ توسط واحد تجاری اصلی سطح باالتر حفظ 
رفتھ توسـط واحـد تجـاری سازی بکارنشود، حسابداری مصون

سـازی از شناسایی حسـابداری مصون قبلتر باید سطح پایین
 برگشت داده شود.  ،واحد تجاری اصلی سطح باالتر

 سازی باشدابزار مصوناند دارنده توجایی در گروه کھ می

یک ابزار مشتقھ یا غیرمشتقھ (یا ترکیبـی از ابزارھـای  .14
سـازی تواند بھ عنوان ابــزار مصونمشتقھ و غیرمشتقھ) می

 اختصاصگذاری در عملیات خارجی سازی خالص سرمایھدر مصون
کــھ  سازی ممکـن اسـت تــا زمـانییابد. ابزار(ھای) مصون

 88ازی و اثربخشـی بنــد مستندسـ ،اختصـاص دادنالزامات 
ــتاندارد بین ــابداری اس ــی حس ــا  39الملل ــھ ب در رابط

یک یا چند  توسطگذاری احراز شود، خالص سرمایھ سازیمصون
بـھ ویــژه، راھبــرد  نگھــداری شـود.واحد تجــاری گــروه 

ھای مختلــف اختصاصــباید بھ دلیل امکان  ،سازی گروهمصون
 در سطوح مختلف گروه، بھ وضوح مستند شود.

برای مقاصد ارزیـابی اثربخشــی، تغییـر در ارزش ابــزار  .15
سازی در ارتباط با ریسک مبادلھ ارز، با توجـھ بــھ مصون

واحد پول عملیاتی واحد تجاری اصلی در مقابل واحد پـول 
طبــق مســتندات  ســازی آنریســک مصون کــھ شخصــیعملیــاتی 

گـردد. شود، محاسبھ میری مییگسازی اندازهحسابداری مصون
، در شـودکجا نگھداری میسازی ابزار مصون اینکھبستھ بھ 

تواند در سازی، کل تغییر در ارزش مینبود حسابداری مصون
سود یا زیان دوره، در سایر اقالم سود و زیان جامع، یـا 

، اینکھ تغییر در ارزش وجودھر دو شناسایی شود. با این 
شود یا یسازی در سود یا زیان دوره شناسایی مابزار مصون

در سایر اقالم سود و زیان جامع، بـر ارزیــابی اثربخشـی 
تأثیرگذار نیست. بھ عنوان بخشی از بکارگیری حسـابداری 

اثربخش تغییر، در سایر اقــالم سـود و  بخشسازی، کل مصون



 المللی گزارشگری مالیکمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 16تفسیر 

 گذاری در عملیات خارجیسازی خالص سرمایھمصون

 

8 

سـازی، یـک شود. ایـن کــھ ابـزار مصونزیان جامع درج می
بـر ابزار مشتقھ یا غیرمشتقھ اسـت و نیــز روش تلفیـق، 

 ارزیابی اثربخشی تأثیر ندارد. 
 شده واگذاری عملیات خارجی مصون

شود، مبلغــی شده واگذار میھنگامی کھ عملیات خارجی مصون .16
بنـدی در صـورتھای مـالی کھ بھ عنوان تعـدیل تجدیدطبقھ

 ،سازیتلفیقی واحد تجاری اصلی در ارتباط با ابزار مصون
یــان دوره بــھ ســود یــا ز اندوختــھ تســعیر ارزاز 

 102طبق بنــد باید مبلغی است کھ  شود،بندی میتجدیدطبقھ
شــود. مبلــغ تعیــین  39المللی حسـابداری استاندارد بین

ابــزار  شـده مربــوط بـھانباشــتمذکور، ســود یــا زیـان 
سازی اثربخش تعیین شــده سازی است کھ بھ عنوان مصونمصون
 است. 

شده از اندوختھ تسعیر ارز بھ سـود بندیمبلغ تجدید طبقھ .17
یا زیان دوره در صورتھای مالی تلفیقی واحد تجاری اصلی 

گذاری در عملیات خارجی، طبـق در ارتباط با خالص سرمایھ
برابـر بـا ، 21المللی حسـابداری استاندارد بین 48بند 
شده در اندوختھ تسعیر ارز واحد تجاری اصــلی منظورمبلغ 

لیات خارجی است. در صــورتھای مـالی در ارتباط با آن عم
تلفیقی واحد تجـاری اصـلی نھـایی، مجمــوع مبلـغ خــالص 

شده در اندوختھ تسعیر ارز در ارتبــاط بـا ھمـھ شناسایی
گیـرد. تحت تأثیر روش تلفیق قرار نمی ،عملیاتھای خارجی

، اینکھ واحـد تجــاری اصـلی نھـایی از روش وجودبا این 
اسـتفاده کنـد، ممکـن  2لھتلفیق مستقیم یا مرحلھ بھ مرح

شده در اندوختھ تسعیر ارز در ارتباط منظوراست بر مبلغ 
گــذار باشــد. تأثیر ،بــا ھــر یــک از عملیاتھــای خــارجی

مرحلھ بھ مرحلھ ممکن اسـت موجــب  تلفیق استفاده از روش
بنـدی شود مبلغی کھ بھ سود یــا زیــان دوره تجدیـد طبقھ

اثربخشــی شــود بــا مبلــغ مــورد اســتفاده در تعیــین می
سازی متفاوت باشد. این تفاوت ممکن است بـا تعیـین مصون

آن عملیات خارجی کھ در صورت استفاده از مبلغ مربوط بھ 
شــد، حـذف شـود. اسـتاندارد مستقیم ایجاد می تلفیق روش
این تعـدیل را الزامـی نکـرده  ،21المللی حسابداری بین

اسـت است. با این حال، این یک رویھ حسابداری انتخـابی 

 
صورتھای مـالی عملیـات خـارجی بطـور  ، یکروش مستقیم .2 روش تلفیق است کھ در آن 

شـود. روش مرحلـھ مستقیم بھ واحد پول عملیاتی واحد تجاری اصلی نھایی تسعیر می
ھ روش تلفیق است کھ در آن صورتھای مالی عملیات خـارجی، نخسـت بـیک  ،بھ مرحلھ

واحد پول عملیاتی واحد(ھای) تجاری اصلی میانی و سپس بھ واحد پول واحد تجـاری 
 گردد.اصلی نھایی (یا واحد پول گزارشگری، در صورت تفاوت) تسعیر می
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گذاریھا با ثبـات رویــھ کھ باید برای تمام خالص سرمایھ
 . گرفتھ شودبکار 
 تاریخ اجرا

ای ھـای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .18
شـود، می شــروعیا پـس از آن  2008کھ از اول اکتبر سال 

بـھ را کــھ  14اصـالح بنــد بکار گیرد. واحد تجاری باید 
منتشرشـده در  ،المللی گزارشگری مالینداردھای بیناصالحات استا موجب

ای کـھ ھای ساالنھبرای دورهصورت گرفت،  ،2009آوریل سال 
شــود، بکــار می شروعیا پس از آن  2009از اول جوالی سال 

ای کـھ گیرد. اگر واحد تجاری این تفسـیر را بـرای دوره
 شود، بکار گیرد، یامی شروع 2008پیش از اول اکتبر سال 

ــر ــد  اگ ــالح بن ــال  14اص ــوالی س ــیش از اول ج  2009را پ
 د، باید این موضوع را افشا کند.بکارگیر

و اسـت االجرا نشده این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ الف.18
 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

و  اسـت االجرا نشده[این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم  ب.18
 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

 گذار

کند کـھ واحـد مشخص می 8المللی حسابداری استاندارد بین .19
تجاری چگونھ تغییر در رویھ حسابداری ناشی از بکارگیری 
یک تفسیر برای نخستین بار را اعمال کند. واحد تجـاری، 

بـھ  ملـزم ،برای نخستین بارھنگام بکارگیری این تفسیر 
رعایت آن الزامات نیست. اگـر واحـد تجـاری یـک ابــزار 

 اختصــاصگذاری سازی خالص سـرمایھسازی را برای مصونمصون
سـازی در ایـن شرایط حسـابداری مصون ،سازیدھد اما مصون

المللــی تفســیر را احــراز نکنــد، بایــد اســتاندارد بین
با تسری  ،سازیرا برای توقف حسابداری مصون 39حسابداری 

 بھ آینده بکار گیرد.
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 پیوست

 رھنمود بکارگیری

 این پیوست بخش جدانشدنی این تفسیر است.

بـا اسـتفاده را ، نحوه بکارگیری این تفسـیر پیوستاین  .1رب
، تبیـین کنیدمشاھده میشرکت کھ در ادامھ یک از ساختار 

ــمی ــوارد،  .دکن ــام م ــدر تم ــط اثربخش ــازی مصونی رواب س
آزمون  39المللی حسابداری طبق استاندارد بین ،شدهتوصیف

توضـیح داده این آزمـون در ایـن پیوســت  ،اگرچھشود، می
. واحد تجاری اصلی، کھ واحد تجاری اصــلی نھـایی شودنمی

است، صورتھای مالی تلفیقی خود را بــر حسـب واحـد پـول 
ھر یــک مالکیت کند. ست، ارائھ میا عملیاتی خود کھ یورو

واحـد تجـاری  کامالً در اختیــار ،از واحدھای تجاری فرعی
گذاری واحد تجاری اصلی در واحـد . خالص سرمایھاستاصلی 

 )واحد پول عملیـاتی پونـد اسـترلینگ باتجاری فرعی ب (
میلیـون دالر،  300شـامل  باشــد کـھمیلیون یـورو می 500

واحد تجـاری گذاری الص سرمایھمیلیون پوند، خ 159معادل 
پ (با واحـد پــول عملیــاتی  واحد تجاری فرعیب در  فرعی

دالر امریکا) است. بھ عبارت دیگر، خالص داراییھای واحد 
گذاری آن در واحـد تجـاری پ، تجاری ب، عالوه بر ســرمایھ

 میلیون پوند است.  341
سـازی یـک رابطــھ مصونبــرای آن  ممکن استشده کھ ماھیت ریسک مصون

 )13تا  10(بندھای  یابد اختصاص

گذاری خود در ھر تواند خالص سرمایھاصلی می واحد تجاری .2رب
فرعی الــف، ب و پ را بابـت ریسـک  تجاری یک از واحدھای

مبادلھ ارز بین واحدھای پول عملیاتی مربــوط بـھ آنھـا 
(ین ژاپن، پوند استرلینگ و دالر آمریکا) و یــورو مصــون 

نـد ریسـک توااین، واحد تجــاری اصــلی می افزون بر .کند
پوند استرلینگ بین واحدھای پول مبادلھ ارز دالر امریکا/

عملیاتی واحد تجاری فرعی ب و واحـد تجـاری فرعـی پ را 
تواند در صـورتھای ب می واحد تجاری فرعینیز مصون کند. 
واحـد تجــاری گذاری در خـالص ســرمایھ ،مالی تلفیقی خود

سـک مبادلــھ ارز بــین واحــدھای پـول پ را بابت ری فرعی
عملیاتی دالر امریکا و پونـد اسـترلینگ مصـون کنـد. در 

ارز  اینقطـھ مثالھای زیر، ریسک مصون شده، ریسک مبادلھ
. اگر ندمشتقھ نیست، ابزار سازیمصون ھایاست زیرا ابزار

، واحد تجاری اصــلی ندآتی بود پیمانسازی مصون ھایابزار
 دھد.  اختصاصھ ارز آتی را توانست ریسک مبادلمی
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سـازی یـک رابطــھ مصونبــرای آن  ممکــن اسـتشده کھ مبلغ قلم مصون
 )13تا  10(بندھای  یابد اختصاص

واحد تجاری اصلی تمایل دارد ریسک مبادلھ ارز ناشی از  .3رب
پ را مصون کنـد.  واحد تجاری فرعیگذاری در خالص سرمایھ
بــھ  بیرونـیالف یک استقراض  واحد تجاری فرعیفرض کنید 

واحد تجاری میلیون دالر دارد. خالص داراییھای  300مبلغ 
میلیـون یـن،  400ر000الف در آغاز دوره گزارشگری  فرعی

میلیـون دالر  300بــھ مبلـغ  بیرونیشامل عواید استقراض 
 است. 

باشد کھ خالص داراییھا  ی ازتواند مبلغمی هشدقلم مصون .4رب
گذاری واحــد برابر یا کمتر از مبلغ دفتری خالص سـرمایھ

میلیون دالر) در  300تجاری اصلی در واحد تجاری فرعی پ (
. واحد تجاری اصلی در صورتھای استصورتھای مالی تلفیقی 
میلیـون دالر اسـتقراض  300توانـد مالی تلفیقـی خـود می

ســازی ریســک واحد تجاری فرعی الف را بـرای مصون بیرونی
دالر مــرتبط بــا خــالص /یــورو ای ارزنقطــھمبادلــھ 
خــالص داراییھــای از میلیــون دالر  300گذاری در ســرمایھ

دھـد. در ایـن مـورد، ھــم  اختصـاص ،پ واحد تجاری فرعی
میلیـون دالر  300مربوط بـھ  یورو/دالرتفاوت مبادلھ ارز 

حد تجاری فرعی الـف و ھـم تفـاوت وا در بیرونیاستقراض 
میلیـون دالر خـالص  300 مربوط بــھ یورو/دالرمبادلھ ارز 

در اندوختھ تسـعیر  ،پ واحد تجاری فرعیگذاری در سرمایھ
ارز صورتھای مــالی تلفیقــی واحـد تجـاری اصــلی پـس از 

 شود. سازی، منظور میبکارگیری حسابداری مصون

  

واحد تجاری 
 اصلی 

واحد پول 
عملیاتی 

 یورو

واحد تجاری 
 فرعی ب

واحد پول  
عملیاتی پوند 

 استرلینگ

واحد تجاری 
 فرعی الف
واحد پول 
عملیاتی ین 

 ژاپن

واحد تجاری 
 فرعی پ

واحد پول 
عملیاتی دالر 

 مریکاآ

میلیون  500
 400ر000 پوند

 میلیون ین

میلیون  300
 آمریکا دالر

 159(معادل 
 میلیون پوند)
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کـل تفـاوت مبادلـھ ارز  سـازی،در نبود حسابداری مصون .5رب
در  بیرونــیمیلیون دالر استقراض  300 مربوط بھ دالر/یورو

در صـورتھای مـالی  ، بھ شــرح زیـرالف واحد تجاری فرعی
 شد: شناسایی میتلفیقی واحد تجاری اصلی 

شده ارز دالر/ ین، تسعیرای نقطھنرخ مبادلھ  در تغییر •
 بھ یورو، در سود یا زیان دوره، و 

در سایر  ،ارز ین/ یوروای نقطھرخ مبادلھ ندر تغییر  •
 اقالم سود و زیان جامع. 

، واحد تجاری اصـلی 4در بند ربشده توصیف اختصاصبھ جای 
میلیـون دالر  300تواند در صورتھای مالی تلفیقی خــود می

واحد تجاری فرعی الف را بـھ عنـوان در  بیرونیاستقراض 
بین واحد  ،دالر پوند/ارز ای نقطھ مبادلھسازی ریسک مصون

دھد. در این  اختصاصتجاری فرعی پ و واحد تجاری فرعی ب 
 300حالت، کل تفاوت مبادلھ ارز دالر/ یــورو مربـوط بـھ 

 ،الـف واحد تجاری فرعـیدر  بیرونیمیلیون دالر استقراض 
بھ شرح زیر در صورتھای مالی تلفیقی واحد تجــاری اصــلی 

 شود: شناسایی می

در  ،ارز پوند/ دالرای نقطھادلھ نرخ مبدر تغییر  •
 اندوختھ تسعیر ارز مربوط بھ واحد تجاری فرعی پ،

ارز پوند/ ین، ای نقطھنرخ مبادلھ در تغییر  •
 شده بھ یورو، در سود یا زیان دوره، و تسعیر

ارز ین/ یورو در سایر ای نقطھنرخ مبادلھ در تغییر  •
 اقالم سود و زیان جامع.

میلیــون دالر اسـتقراض  300توانــد نمیواحد تجاری اصلی  .6رب
الــف را ھـم بـھ عنـوان  واحــد تجـاری فرعــی در بیرونی
مبادلھ ارز یورو/ دالر و ھــم بـھ ای نقطھسازی ریسک مصون

در صـورتھای  ،مبادلھ ارز پوند/ دالرای نقطھعنوان ریسک 
سازی واحـد دھد. یک ابزار مصون اختصاصمالی تلفیقی خود 

یافتھ یکسانی را مصـون  اختصاصتواند فقط یکبار ریسک می
صــورتھای مــالی توانـد در ب نمی واحد تجاری فرعــیکند. 

سـازی را بکــار گیـرد زیــرا تلفیقی خود حســابداری مصون
واحـد تجـاری متشــکل از  خارج از گروهِ  ،سازیابزار مصون

 شود. نگھداری می ،پ واحد تجاری فرعیب و  فرعی
(بنـدھای سازی باشـد اند دارنده ابزار مصونتوجایی در گروه کھ می

 )15و  14

تشریح شد، کـل تغییـر ارزش در  5کھ در بند رب طورھمان .7رب
میلیـون دالر  300 مربوط بـھ ارتباط با ریسک مبادلھ ارز

در  توانــدمی ،الـف واحد تجاری فرعیدر  بیرونیاستقراض 
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یــا زیـان دوره ھــم در سـود سـازی، اری مصوننبود حسابد
و زیــان  ین) و ھم در سایر اقالم سـود/دالر اینقطھ(ریسک 

صورتھای مالی تلفیقــی  ، دریورو/ین) اینقطھجامع (ریسک 
شود. ھر دو مبلغ برای مقاصـد  شناساییواحد تجاری اصلی 

 4یافتھ در بنــد رباختصــاصسـازی ارزیابی اثربخشـی مصون
سازی و قلــم ارزش ابزار مصوندر زیرا تغییر شود لحاظ می

بھ واحد پـول عملیــاتی واحـد  توجھبا  ،شده، ھر دومصون
تجاری اصلی، یعنی یورو، در مقابل واحــد پـول عملیـاتی 

سـازی واحد تجاری فرعی پ، یعنی دالر، طبق مســتندات مصون
شود. روش تلفیــق (یعنـی روش مســتقیم یـا روش محاسبھ می

 یسازی تــأثیربر ارزیابی اثربخشی مصون مرحلھ بھ مرحلھ)
 ندارد.

شده بھ سود یا زیـان دوره ھنگـام واگـذاری بندیمبالغ تجدید طبقھ
 )17و  16عملیات خارجی (بندھای 

در  پ، مبــالغی کـھ واحـد تجـاری فرعـیھنگام واگذاری  .8رب
از اندوختـھ  صورتھای مالی تلفیقــی واحــد تجـاری اصـلی

شود، بندی میتجدید طبقھبھ سود یا زیان دوره  تسعیر ارز
 از:  عبارتند

در  بیرونــیمیلیون دالر استقراض  300در ارتباط با  .الف
الـف، مبلغـی کـھ طبــق اســتاندارد  واحد تجاری فرعی

باید مشـخص شـود، یعنـی کــل  39المللی حسابداری بین
بھ عنـوان تغییر ارزش مرتبط با ریسک مبادلھ ارز کھ 

در سایر اقالم سود و زیان جامع سازی بخش مصونبخش اثر
 شناسایی شده است؛ و 

گذاری در میلیون دالر خالص ســرمایھ 300در ارتباط با  .ب
شـده از طریـق روش پ، مبلـغ تعیین واحد تجاری فرعـی

تلفیق واحد تجاری اصلی. اگر واحـد تجـاری اصـلی از 
 روش مستقیم استفاده کند، اندوختھ تسعیر ارز مـرتبط

یم از طریــق نــرخ پ، بطور مسـتق واحد تجاری فرعیبا 
شود. اگر واحد تجـاری دالر تعیین میمبادلھ ارز یورو/

اصلی از روش مرحلھ بھ مرحلھ استفاده کند، اندوختــھ 
از طریـق  ،پ واحد تجــاری فرعــیتسعیر ارز مرتبط با 

واحــد شـده توسـط تسعیر اندوختھ تسـعیر ارز شناسایی
کننــده نــرخ مبادلــھ ارز کسمنعب کــھ  تجــاری فرعــی

دالر اســت، بــا اســتفاده از نــرخ مبادلــھ ارز /پونــد
 ، بھ واحد پول عملیاتی واحد تجـاری اصــلیپوندیورو/

شود. استفاده از روش تلفیق مرحلھ بھ مرحلھ تعیین می
ھای گذشتھ، مـانع یــا در دورهتوسط واحد تجاری اصلی 

ھ الزامی برای تعیین مبلــغ اندوختـھ تسـعیر ارزی کــ
بنـدی پ تجدیــد طبقھ واحد تجاری فرعیھنگام واگذاری 
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 مستمرمبلغی کھ در صورت استفاده معادل ھمان شود، می
حســابداری آن، بـا توجـھ بــھ رویـھ  ،از روش مستقیم

 شود.شد، محسوب نمیشناسایی می
 )15و  13، 11سازی بیش از یک عملیات خارجی (بندھای مصون

دھد کھ در صورتھای مالی تلفیقـی میمثالھای زیر توضیح  .9رب
تواند مصون شود، ھمـواره ی کھ میواحد تجاری اصلی، ریسک

ریسک بین واحد پـول عملیـاتی آن (یــورو) و واحـد پــول 
 صـرف نظـر ازفرعی ب و پ اسـت.  تجاری واحدھای عملیاتی
، بیشـترین چگونــھ اختصـاص یافتـھ اسـت سازیمصون اینکھ

ســازی اثــربخش در مصونتوانــد بــھ عنــوان مبلغــی کــھ می
اندوختھ تسعیر ارز صورتھای مالی تلفیقـی واحـد تجـاری 

 ھر دو عملیـات خـارجی مصـون شـده اسـتاصلی ھنگامی کھ 
 341دالر و میلیون دالر برای ریسک یـورو/ 300منظور شود، 

پوند است. سـایر تغییـرات ک یورو/سمیلیون پوند برای ری
 اسـت، ادلھ ارزتغییر در نرخھای مب کھ ناشی ازدر ارزش 

شــود. واحد تجاری اصلی منظور می سود یا زیان تلفیقیدر 
بابت تغییـرات  تنھامیلیون دالر  300 احتمال دارد البتھ

میلیـون  500ارز دالر/پونـد یــا ای نقطـھدر نرخ مبادلھ 
ارز ای نقطـھبابت تغییــرات در نـرخ مبادلـھ  تنھاپوند 

  ابد.اختصاص یپوند/یورو برای واحد تجاری اصلی 
 و ھم بر حسب پونـد آمریکا سازی بر حسب دالرھم ابزار مصون ،واحد تجاری اصلی

 دارد استرلینگ

واحد تجاری اصلی ممکن است تمایل داشتھ باشد ریسک  .10رب
واحد تجـاری گذاری در مبادلھ ارز مرتبط با خالص سرمایھ

پ را مصـون کنـد. فـرض  واحد تجاری فرعــیب و نیز  فرعی
سازی مناسبی بر کنید کھ واحد تجاری اصلی ابزارھای مصون

اسـترلینگ در اختیـار دارد کـھ  حسب دالر امریکا و پوند
واحـد گذاری در سازی خالص سرمایھتواند بھ عنوان مصونمی

 اختصاصــھایی. دھـد اختصاصحد فرعی پ اب و و تجاری فرعی
ر صورتھای مـالی تلفیقــی تواند دکھ واحد تجاری اصلی می

خود انجام دھد، شامل موارد زیر است، اما بھ این موارد 
 شود: محدود نمی

ــزار مصون 300 الف. ــون دالر اب ــھ میلی ــازی ب ــور مس نظ
واحد گذاری در میلیون دالر خالص سرمایھ 300سازی مصون

ارز  اینقطـھ مبادلھپ با ریسکی کھ ریسک  تجاری فرعی
 واحد تجاری فرعید تجاری اصلی و (یورو/دالر) بین واح

پونـد ابـزار  میلیــون 341و تا  است، اختصاص یابدپ 
میلیون پوند خالص  341سازی بھ منظور مصون ،سازیمصون

ب بـا ریســکی کـھ  واحد تجاری فرعـیگذاری در سرمایھ
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پونـد) بــین واحــد ای ارز (یورو/نقطـھ ریسک مبادلــھ
 . اختصاص یابداست، ب  واحد تجاری فرعیتجاری اصلی و 

سـازی سازی بھ منظور مصونمیلیون دالر ابزار مصون 300 ب.
واحـد تجـاری گذاری در میلیون دالر خالص سـرمایھ 300

ارز  اینقطــھ پ بــا ریســکی کــھ ریســک مبادلــھ فرعــی
واحــد تجـاری ب و  واحد تجاری فرعـی(پوند/دالر) بین 

میلیــون پونـد  500و تـا  ، اختصاص یابـدپ است فرعی
میلیون پوند  500سازی سازی بھ منظور مصونمصون ابزار

ب بــا ریسـکی  واحد تجاری فرعیگذاری در خالص سرمایھ
ارز (یورو/ پوند) بین واحــد ای نقطھکھ ریسک مبادلھ 

  یابد. ب است، اختصاص واحد تجاری فرعیتجاری اصلی و 

گذاری واحد ناشی از خالص سرمایھ کھ ریسک یورو/دالر .11رب
بــا ریســک  اســت پ واحــد تجــاری فرعــیتجــاری اصــلی در 

گذاری واحـد تجـاری ناشی از خالص ســرمایھ کھ پوند/یورو
. با وجـود است، تفاوت داردب  واحد تجاری فرعیاصلی در 
واحد تجـاری  ،(الف)10در بند رب شدهمورد توصیفاین، در 
در اختیـار  ھازی دالری کـســابـزار مصون اختصاصاصلی با 

کنــون ریســک یــورو/دالر ناشــی از خــالص  دارد، تــا
طور کامل مصـون پ را ب واحد تجاری فرعیگذاری در سرمایھ

 ابزار پوند چنانچھ واحد تجاری اصلیھمچنین، کرده است. 
 500سـازی را کھ در اختیـار دارد بـرای مصون استرلینگی

ب  تجـاری فرعـی واحدگذاری در میلیون پوند خالص سرمایھ
گذاری، میلیون پوند از آن خالص سرمایھ 159دھد،  اختصاص

واحـد گذاری دالری در یعنی معـادل پونـدی خـالص سـرمایھ
در صورتھای  بار بابت ریسک پوند/یورو پ، دو تجاری فرعی

 شود. مالی تلفیقی واحد تجاری اصلی مصون می

حــد (ب)، اگــر وا10در بنــد رب شــدهتوصیفدر مــورد  .12رب
 شده را بـھ عنــوان ریسـک مبادلــھتجاری اصلی ریسک مصون

واحــد ب و  واحد تجاری فرعیدالر) بین د/ارز (پون اینقطھ
دالر تغییــر تنھا بخــش پونـد/، اختصاص دھدپ  تجاری فرعی

در اندوختـھ  ،میلیون دالری آن 300سازی ارزش ابزار مصون
تجـاری واحـد تسعیر ارز واحد تجاری اصلی در ارتباط با 

 159قیھ این تغییر (معادل تغییر شود. بپ منظور می فرعی
واحد  سود یا زیان تلفیقیدر  ،)ی پوند/یورومیلیون پوند

شود. از آنجا کـھ منظور می 5تجاری اصلی، بھ شرح بند رب
پوند بین واحدھای تجـاری فرعـی ب و پ /ریسک دالر اختصاص

، ھمچنــین نیست، واحد تجاری اصلی یوروشامل ریسک پوند/ 
گذاری خــود میلیون پوند از خالص سرمایھ 500تواند تا می

 مبادلـھ ب را با ریسـکی کــھ ریســک واحد تجاری فرعیدر 
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واحــد ارز (پوند/یورو) بین واحد تجاری اصــلی و  اینقطھ
 دھد. اختصاصب است،  تجاری فرعی

 سازی بر حسب دالر داردب ابزار مصون واحد تجاری فرعی

میلیــون دالر  300 ،ب واحد تجاری فرعیکھ  فرض کنید .13رب
ــدھی  ــیب ــک وام دارد  بیرون ــق ی ــد آن از طری ــھ عوای ک

استرلینگ بھ واحد تجــاری اصـلی  بر حسب پوندگروھی درون
واحـد منتقل شده است. از آنجا کھ داراییھا و بـدھیھای 

میلیــون پونـد افــزایش یافتــھ  159ب ھر دو  تجاری فرعی
تغییری نکـرده  تجاری فرعی ب واحداست، خالص داراییھای 

را بـھ  بیرونـیتواند بــدھی ب می واحد تجاری فرعی. است
گذاری خــود سازی ریسک پوند/دالر خالص ســرمایھعنوان مصون

پ در صــورتھای مـالی تلفیقـی خـود  واحد تجاری فرعیدر 
ابـزار  اختصــاصتوانـد دھد. واحد تجاری اصلی می اختصاص
کــردن  ب بھ منظور مصون فرعیواحد تجاری سازی توسط مصون
 واحد تجاری فرعـیگذاری در میلیون دالر خالص سرمایھ 300

مراجعـھ  13(بھ بنـد  پ بابت ریسک پوند/دالر را حفظ کند
را کــھ در اختیـار  بر حسب پوندسازی و ابزار مصون شود)

میلیــون پونـد خـالص  500سـازی کـل دارد بھ منظور مصون
ــرمایھ ــاریگذاری در س ــد تج ــی واح ــد.  فرع ــاص دھ ب اختص

 اختصـاصب  واحـد تجـاری فرعـیسازی نخست، کھ توسط مصون
واحـد تجـاری بھ واحد پول عملیاتی  توجھیافتھ است، با 

سازی دوم، کھ توسط واحد ب (پوند استرلینگ) و مصون فرعی
بـھ واحـد پـول  توجھیافتھ است، با  اختصاصتجاری اصلی 

شـود. در ابی میعملیاتی واحد تجاری اصلی (یـورو) ارزیـ
ــالص  ــی از خ ــد/دالر ناش ــک پون ــط ریس ــت، فق ــن حال ای

 ،پ واحد تجـاری فرعــیگذاری واحد تجاری اصلی در سرمایھ
در صورتھای مالی تلفیقـی واحــد تجـاری اصــلی از طریــق 

سـازی دالری مصـون شـده اسـت، نــھ کـل ریســک ابزار مصون
 500از کـھ یورو/دالر. بنابراین، کـل ریســک یورو/پونـد 

ب  واحد تجـاری فرعـیگذاری در ن پوند خالص سرمایھمیلیو
تواند در صـورتھای مــالی تلفیقـی واحـد میشود، ناشی می

 تجاری اصلی مصون شود. 

میلیون پوند وام  159، نحوه حسابداری وجودبا این  .14رب
ب نیـز  واحد تجاری فرعـیپرداختنی واحد تجاری اصلی بھ 

تنی واحـد تجـاری وام پرداخ. اگر گرفت شودباید در نظر 
 15بــھ دلیــل عـدم احـراز شـرایط منـدرج در بنـد اصلی 

ــتاندارد  ــی بیناس ــابداریالملل ــالص 21 حس ــی از خ ، بخش
گذاری آن در واحد تجـاری فرعــی ب محســوب نشــود، سرمایھ

، است ناشی از تسعیر آنکھ یورو /تفاوت مبادلھ ارز پوند
ود. شــدر سود یا زیان تلفیقی واحد تجاری اصلی منظور می



 المللی گزارشگری مالیکمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 16تفسیر 
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 واحد تجاری فرعیمیلیون پوند وام پرداختنی بھ  159اگر 
گذاری واحد تجـاری اصــلی محسـوب ب بخشی از خالص سرمایھ

میلیـون پونــد  341 تنھـاگذاری مذکور ، خالص سرمایھشود
بـھ  خواھد بود و در نتیجھ، مبلغی کھ واحد تجاری اصـلی

توانـد شـده بابـت ریسـک پونــد/یورو میعنوان قلـم مصون
میلیـون پونـد  341میلیون پوند بھ  500دھد، از  تصاصاخ

 یابد. کاھش می

یافتھ توسـط اختصــاصاگر واحد تجاری اصـلی رابطـھ  .15رب
میلیـون  300تواند ب را برگشت دھد، می واحد تجاری فرعی

ب را بـھ منظــور  واحد تجاری فرعـی بیرونیدالر استقراض 
واحـد گذاری در میلیون دالر خــالص سـرمایھ 300سازی مصون

دھد و ابـزار  اختصاصدالر پ بابت ریسک یورو/ تجاری فرعی
را کھ خود در اختیـار دارد، بـھ  بر حسب پوندسازی مصون

میلیون پوند از خـالص  341تا سقف  تنھاسازی منظور مصون
. در این اختصاص دھدب  واحد تجاری فرعیگذاری در سرمایھ
ق مراجعھ بھ واحد سازی از طریاثربخشی ھر دو مصون ،صورت

در شود. پول عملیاتی واحد تجاری اصلی (یورو) محاسبھ می
 بیرونــیپونـد اسـتقراض نتیجھ، ھم تغییـر در ارزش دالر/

یورو وام ب و ھم تغییر در ارزش پونـد/ واحد تجاری فرعی
ب  د تجـاری فرعــیواحــپرداختنی واحد تجـاری اصـلی بـھ 

یــورو در مجمــوع) در اندوختــھ تســعیر ارز (معــادل دالر/
شود. از صورتھای مالی تلفیقی واحد تجاری اصلی منظور می

آنجا کھ واحد تجـاری اصـلی تــاکنون بطـور کامـل ریســک 
واحـد تجــاری گذاری در یورو/دالر ناشی از خـالص ســرمایھ

 341 توانـد تــا سـقفپ را مصون کرده است، فقــط می فرعی
گذاری خــالص سـرمایھ ،پوندمیلیون پوند بابت ریسک یورو/

 سازی کند.ب مصون واحد تجاری فرعیخود در 
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