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 المللی گزارشگری مالیکمیتھ تفاسیر بین 19تفسیر 

 بدھیھای مالی از طریق ابزارھای مالکانھ خاتمھ

 ارجاع

 10FPTیتھیھ و ارائھ صورتھای مال چارچوب •

پرداخـت مبتنـی بـر  2المللی گزارشگری مـالی استاندارد بین •
  سھام

 ترکیبھای تجاری 3المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •

گیری ارزش انـدازه 13المللی گزارشـگری مـالی استاندارد بین •
 منصفانھ

 ارائھ صورتھای مالی 1المللی حسابداری استاندارد بین •

تغییـر  ،ھای حسـابداریرویـھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

  ابزارھای مالی: ارائھ 32المللی حسابداری استاندارد بین •

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

 زمینھپیش

شرایط یک بدھی مـالی  درباره طلبکار ممکن استبدھکار و  .1
 کھ بــدھکار نتیجھ مذاکره این شودو کنند مذاکره  مجدداً 

تمام یا  برای طلبکار از طریق انتشار ابزارھای مالکانھ
 برخــی مواقـع بــھ .خاتمـھ دھـدبخشی از بــدھی خـود را 

  “حقـوق مالکانـھ در مقابلبدھی سوآپ  ”گونھ معامالت این
ــدمی ــیر گوین ــھ تفاس ــتانداردھای . کمیت ــی بیناس الملل

ارائھ رھنمود درخصوص  برایدرخواستھایی  ،یگزارشگری مال
 گونھ معامالت دریافت کرد.این

 دامنھ کاربرد

حسابداری مذاکره مجدد درخصوص شرایط یــک  ،تفسیردر این  .2
بدھی مالی و در نتیجھ انتشار ابزارھای مالکانـھ توسـط 

تمام یا بخشـی خاتمھ بھ منظور  برای طلبکارواحد تجاری 
. ایـن شـودمطـرح می ،حـد تجــاریاز بدھیھای مالی آن وا

 ،واحــد تجـاری طلبکــار توسطحسابداری بھ موضوع تفسیر، 
 .پردازدنمی

معـامالت دارای  بــرایواحد تجاری نباید ایـن تفســیر را  .3
 شرایط زیر بکار گیرد: 

                                                           
 مفاھیم نظریالمللی حسابداری، ، ھیئت استانداردھای بین2010 سال در سپتامبر .1

 کرد. چارچوبرا جایگزین  گزارشگری مالی
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طلبکار، سھامدار مستقیم یا غیرمستقیم واحد تجاری  .الف
یک سھامدار مستقیم یا غیرمسـتقیم  در نقشنیز ھست و 

 کند.عمل می فعلی،

معاملـھ، انجام بعد از  وطلبکار و واحد تجاری، قبل  .ب
باشـند و محتـوای  طرفھای یکســانیتحت کنترل طرف یا 

معاملھ دربردارنده توزیع مالکانھ توسط واحد تجـاری 
 یا آورده مالکانھ بھ واحد تجاری باشد.

، مالکانـھیــق انتشـار سـھام بدھی مالی از طر خاتمھ .پ
 مطابق با شرایط اولیھ بدھی مالی باشد.

 ائلمس

 شود: در این تفسیر مسائل زیر مطرح می .4

یـک واحـد  توسـط شــدهآیا ابزارھای مالکانھ منتشر .الف
تمام یــا بخشـی از یــک بـدھی  خاتمھتجاری بھ منظور 

 39المللی حسابداری استاندارد بین 41طبق بند  ،مالی
 ؟دنشومحسوب می “ازای پرداختیمابھ”وان بھ عن

شــده بــھ گیری اولیھ ابزارھای مالکانــھ منتشراندازه .ب
 ؟باشدباید چگونھ  ،یک بدھی مالی خاتمھمنظور 

واحد تجاری چگونھ بایـد ھرگونـھ تفــاوت بـین مبلــغ  .پ
گیری و مبلـغ انــدازه یافتــھخاتمھدفتری بدھی مـالی 

شده را بھ حسـاب اولیھ برای ابزارھای مالکانھ منتشر
 منظور کند؟

 اجماع

انتشار ابزارھای مالکانھ واحد تجاری برای یــک طلبکـار  .5
تمام یا بخشی از بــدھی مـالی بـدھکار،  خاتمھبھ منظور 
بھ عنوان  39المللی حسابداری استاندارد بین 41طبق بند 

شـود. واحـد تجـاری تنھـا میمحسوب  “پرداختیازای مابھ”
بدھی مالی (یا بخشی از یک بــدھی مـالی) را  باید زمانی

بدھی مالی طبـق  از صورت وضعیت مالی خود حذف کند کھ آن
 خاتمھ یافتھ ،39المللی حسابداری استاندارد بین 39بند 
 باشد.

شده برای یک طلبکـار ھنگامی کھ ابزارھای مالکانھ منتشر .6
بــرای تمام یا بخشی از یک بدھی مــالی،  خاتمھبھ منظور 
، واحد تجاری باید آنھا را بـھ شودشناسایی  نخستین بار

گیری شـده انـدازهارزش منصفانھ ابزارھای مالکانھ منتشر
قابـل اتکــا، ای گونــھمگر اینکھ ارزش منصـفانھ بھ ،کند

 .گیری نباشدقابل اندازه
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ارزش منصفانھ ابزارھای مالکانــھ منتشرشـده بـھ چنانچھ  .7
گیری نباشــد، ابزارھـای قابل انـدازه قابل اتکاای گونھ

گیری شـود کـھ ای انـدازهگونـھمالکانھ مزبـور بایــد بھ
باشـد. در  یافتـھخاتمھبیانگر ارزش منصفانھ بدھی مالی 

کــھ یافتھ خاتمھگیری ارزش منصفانھ یک بدھی مالی اندازه
عندالمطالبھ (مانند سـپرده دیـداری) اسـت،  شامل ویژگی

کـاربرد  13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین 47بند 
 .ندارد

، واحـد خاتمـھ یابـدچنانچھ تنھا بخشی از بـدھی مــالی  .8
ازای از مابـھ بخشـھاییتجاری باید ارزیابی کند کھ آیا 

 ،پرداختی با تغییر شـرایط بـدھی در جریــان باقیمانـده
ازای پرداختی یا خیر. چنانچھ بخشی از مابھ ردارتباط دا

با تغییر شرایط بخشـی از بـدھی باقیمانـده در ارتبــاط 
ازای پرداختی را بـین بخـش ، واحد تجاری باید مابھباشد
بدھی و بخش باقیمانـده بـدھی تخصـیص دھــد.  یافتھخاتمھ

تخصـیص، بــھ تمـام واقعیتھـا و  بــرایواحد تجاری باید 
 املھ توجھ کند.شرایط مربوط بھ مع

مالی (یا بخشی از یک بـدھی  تفاوت بین مبلغ دفتری بدھی .9
ازای پرداختی، باید طبـق بنـد و مابھ یافتھخاتمھمالی) 

بھ سود یـا زیـان  39المللی حسابداری استاندارد بین 41
شده بایــد در دوره منظور گردد. ابزارھای مالکانھ منتشر

بدھی مـالی (یــا  اتمھخد و در تاریخ نابتدا شناسایی شو
 د.نگیری گردبخشی از آن بدھی) اندازه

، یابــدمی خاتمـھھنگامی کھ تنھا بخشـی از بـدھی مــالی  .10
ازای . مابـھداده شـودتخصــیص  8ازا باید طبق بنـد مابھ
 یافتھ بھ بدھی باقیمانده باید بخشـی از ارزیــابیتخصیص

 ،باشد کھ آیا شرایط بدھی باقیمانـده مزبـور این موضوع
ای داشتھ است یا خیــر. چنانچـھ بـدھی تغییر قابل مالحظھ

ای تغییـر کــرده باشــد، باقیمانده بھ صورت قابل مالحظــھ
بـدھی  خاتمھواحد تجاری باید تغییر مزبور را بھ عنوان 
اسـتاندارد  40اولیھ بھ حساب منظـور کنــد و طبـق بنـد 

 نماید. یک بدھی جدید شناسایی 39اری المللی حسابدبین

واحد تجاری باید سود یا زیان شناسایی شده طبق بنـدھای  .11
را بھ عنوان یک قلم اصلی جداگانـھ در سـود یـا  10و  9

 یا در یادداشتھای توضیحی افشا کند.دوره زیان 

 تاریخ اجرا و گذار

ی اھــای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .12
شــود، می شــروعیـا پـس از آن  2010 سال کھ از اول جوالی

بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجـاز اسـت. چنانچـھ 
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قبـل از اول کـھ ای واحد تجاری این تفسیر را برای دوره
بکار گیرد، باید این موضوع شود، شروع می 2010 سال جوالی

 را افشا کند.

بداری را طبــق واحد تجــاری بایـد تغییــر در رویـھ حســا .13
نخســتین  ابتــدایاز  8المللــی حســابداری استاندارد بین

 شده بکار گیرد.ای ارائھدوره مقایسھ

االجـرا نشـده اسـت و بـھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـور الزم اشـاره [این بند .14
 ] .درج نشده استدر این ویرایش  ،بنابراین

در  ، منتشرشـده13المللی گزارشگری مـالی استاندارد بین .15
را اصالح کرد. واحـد تجـاری بایـد ایــن  7، بند 2011می 

المللــی مورد اصالحی را ھنگام بکـارگیری اسـتاندارد بین
 اعمال کند. 13گزارشگری مالی 

االجـرا نشـده اسـت و [این بند اشـاره بـھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـور الزم .16
 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

االجـرا نشـده اسـت و بـھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـور الزم [این بند اشـاره .17
 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
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