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 7 یمال گزارشگری المللیینب رداستاندا

 : افشامالی ابزارھای

 ھدف

 ارائـھبـھ  یتجـار یاستاندارد، الزام واحـدھا نیا ھدف .1
کنندگان اســتفاده تـا اسـتآنھـا  یمال یصورتھا درافشا 

 :کنند یابیارز را ریز موارد بتوانند

 مـالي عملکــرد و تیوضع یبرا یمال یابزارھا تیاھم .الف
 و ؛یتجار واحد

کــھ  یمـال یابزارھا از یناش یسکھایر زانیو م تیماھ .ب
 در یگزارشــگر دوره انیــدوره و در پا یط یتجارواحد 

 سـکھایر نیـا تیریمـد نحـوه ومعرض آنھا قرار دارد 
 . یتجار واحد توسط

شـناخت،  اصــولمکمــل  اسـتاندارد، نیـا در منــدرج اصول .2
ی مــالی ھای مــالی و بـدھیھای و ارائھ داراییرگیاندازه

ی مـالی: ابزارھـا 32المللـي حسـابداری طبق اسـتاندارد بین

ی: مـالی ابزارھـا 39ی حسابدارالمللي و استاندارد بین ارائھ

 .باشدیم یریگاندازه و شناخت
 کاربرد دامنھ

 یبــرا ،یتجـار یواحـدھا تمام توسط دیبا استاندارد نیا .3
بکــار گرفتـھ  ر،یـز مــوارد جز بھ یمال یابزارھا انواع
 شود:

واحـدھای تجـاری  ،در واحدھای تجـاری فرعــی منافع .الف
مشارکتھای خاص کــھ حسـابداری آنھــا طبــق  اوابستھ ی

ی مـال یصـورتھا 10ی گزارشگری مالی المللناستاندارد بی

ی صـورتھا 27ی حسـابداری المللـناسـتاندارد بی ،یقیتلف

 28ی حسـابداری المللـناسـتاندارد بی ای جداگانـھی مال
انجام  خاصی مشارکتھا و وابستھی تجاری واحدھا دری گذار ھیسرما
ی مـوارد، اسـتاندارد برخــدر  ن،وجود ای. با ردیگمی
ی المللــن، استاندارد بی10ی گزارشگری مالی المللنبی

 ،28ی حســابداری المللنبی استاندارد ای 27حسابداری 
کـھ حســابداری  کنــدمی مجــاز ای ملزمواحد تجاری را 

واحــدھای تجــاری  ،منــافع در واحــدھای تجــاری فرعــی
ــ ــتھ ی ــ اوابس ــق اس ــاص را طب ــارکتھای خ تاندارد مش

 ،یموارد نیچن در دھد؛ انجام 39ی حسابداری المللنبی
را بکار  استاندارد نیا الزامات دیبای تجاری واحدھا

و بــرای ابزارھــایی کــھ بــھ ارزش منصــفانھ  رنــدگی
ی المللــنالزامات اسـتاندارد بی شوند،ی میرگیاندازه
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 ترا رعایـ منصـفانھ ارزشی ریگانـدازه 13گزارشگری مـالی 
اســتاندارد  نایــ دواحدھای تجاری بای ن،یھمچنکنند. 

در  منــافع بـھ وابستھ مشتقھی ابزارھارا برای تمام 
 ای تجــاری وابســتھ یــواحــدھا ،واحدھای تجاری فرعـی
 مشـتقھ، ابزارمگر اینكھ  رندیگمشارکتھای خاص بکار 

 المللــيبین اسـتاندارد طبـق مالکانـھ ابــزار فیتعر
 .کند احراز را 32 حسابداري

ی اناشی از طرحھای مزایـ ان،و تعھدات کارفرمای حقوق .ب
 19المللــي حســابداری کارکنــان، کــھ اســتاندارد بین

 .دارد کاربرد آنھا مورد در کارکنانی ایمزا

 ] دش حذف[ .پ

المللــي اسـتاندارد بین فطبق تعریـ مھی بیقراردادھا .ت
 نایـ ، وجـود نیا . بامھیبی قراردادھا 4گزارشگری مالی 

 شـدهھیتعب مشتقھی ابزارھااستاندارد در صورتی برای 
کــاربرد دارد کــھ اســتاندارد  مــھدر قراردادھــای بی

واحد تجـاری را ملـزم کـرده  39المللي حسابداری بین
 ن،. افزون بر ایردباشد آنھا را جداگانھ در نظر بگی

ی حســابدارالمللـي استاندارد بین ناشر،ی کھ صورت در
 مـالی نیتضـمی قراردادھای رگیاندازه را برای شناخت و 39

استاندارد را بــرای آن  نای الزامات دبای رد،بکارگی
طبــق بنــد  ناشــر چنانچـھاما  کند، تیرعاقراردادھا 

ــتاندارد بی4 ــن(ت) اس ــالی الملل ــگری م ، 4ی گزارش
را بــرای  4ی گزارشــگری مــالی المللــناســتاندارد بی

ــدازه ــناخت و ان ــاب رگیش ــا انتخ ــد، بای آنھ ــکن  دی
را بکــار  4ی گزارشــگری مــالی المللــناســتاندارد بی

 .ردگی

بــھ  قراردادھــا و تعھــدات مربــوط ،ی مــالیابزارھــا .ث
ی بــر ســھام کــھ اســتاندارد مبتنــ پرداخــت معــامالت

 در سـھام بـری مبتنـ پرداخـت 2ی گزارشگری مالی المللنبی
 اســتاندارد نیـا اینکھ مگر دارد، کاربرد آنھامورد 
تـا  5ی بندھا کاربرد دامنھ در كھ دادھایيقرار براي

 گیرنـد،مي قرار 39ی حسابدار الملليبین استاندارد 7
 .شود گرفتھ بکار

ھاي ب یـا بنـد16الف و 16ھاي ھایي كھ طبق بندابزار  .ج
بایـد  ،32المللي حسابداري ت استاندارد بین16پ و 16
 .شوند بنديطبقھ مالکانھ ھايابزار عنوان ھب

 و شــدهییشناسا یمــال یابزارھــا یبــرا اســتاندارد نیــا .4
 شـده،ییشناسا یمال یابزارھا. دارد کاربرد نشدهییشناسا
 دامنـھ در کھ است یمال یھایبدھ و یمال یھاییدارا شامل
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. ردیگیم قرار 39 یحسابدار یالمللنیب استاندارد کاربرد
 یمـال یابزارھا یبرخ شامل نشده،ییشناسا یمال یابزارھا

 اســتاندارد کــاربرد دامنــھ از خــارج اگرچــھ کــھ اســت
امـا در دامنــھ کـاربرد  ھستند، 39 یحسابدار یالمللنیب
 تعھدات وام). ی(مانند برخ رندیگیاستاندارد قرار م نیا

 اقالمفروش  ای دیخر یقراردادھا مورد دراستاندارد،  نیا .5
المللــي كــھ در دامنـھ کــاربرد اسـتاندارد بین یرمالیغ

 5 ی(بھ بنـدھا دارد کاربردد، نگیرقرار مي 39 یحسابدار
 مراجعھ شود). 39 یحسابدار یالمللنیاستاندارد ب 7تا 

االجرا نشده اسـت این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .الف5

 .]و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
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 افشاو سطح  یمال یابزارھا طبقات

 طبقــھ برحســب افشــا اســتاندارد، نیــا کــھ یمــوارد در .6
 دیــبا تجــاری واحــد کنـد،یم یرا الزامـ یمال یابزارھا
 تیــکـھ متناسـب بـا ماھ یطبقــات دررا  یمــال یابزارھا

 را یمـال یابزارھــا آن یھایژگیو و است هشداطالعات افشا
 دیــبا تجــاری واحـد. کنـد یبندگروه دھد،یم قرار مدنظر
 یاصـل اقـالم با قیتطب امکان تا کند ارائھ یکاف اطالعات
 .شود فراھم یمال توضعی صورت در دهش ھارائ

 یو عملکرد مال تیوضع یبرا یمال یابزارھا تیاھم

 یصـورتھا کنندگانهاســتفاد کھ کند افشا یاطالعات دیبا یتجار واحد .7
 یمـال عملکـرد و تیوضــع یبرا یمال یابزارھا تیاھم بتوانند یمال
 .کنند یابیارز را یتجار واحد

 یمال تیوضع صورت

 یمال یھایبدھ و یمال یھاییدارا طبقات

 اسـتاندارد فیتعر طبق ریز طبقاتاز  کیھر  یدفتر مبالغ .8
 ایـ یمـال تیوضع صورت در دیبا ،39 یحسابدار یالمللنیب
 :شود افشا یحیتوض یادداشتھای در

شده بـھ ارزش منصــفانھ یریگاندازه یمال یھاییدارا .الف
 ییھایی) دارا1( کیتفک بھ دوره انیز ایسود  قیاز طر

 ازارزش منصـفانھ طبقـھ  بھ ھیشناخت اول زمان در کھ
) طبـق 2و ( اندافتھی اختصاص دوره انیز ای سود قیطر

ــتاندارد بین ــي اس ــابدارالملل ــھ  ،39 یحس ــوانب  عن
 ؛اندشده یبندطبقھ مبادلھ یبرا شدهینگھدار

 د؛یسررس تا شدهینگھدار یھایگذارھیسرما .ب

 ھا؛یافتنیدرو  وامھا .پ

 فروش؛ یبرا آماده یمال یھاییدارا .ت

 از منصـفانھ ارزش شـده بـھیریگاندازه یمال یھایبدھ ث.
 کـھ ییھای) بدھ1( ک،یتفک بھدوره  انیز ایسود  قیطر
 قیطر ازارزش منصفانھ  طبقھ بھ ھیشناخت اولزمان  در

) طبــق 2و ( انــدافتھی اختصــاص دوره انیــز ایــ ســود
ــتاندارد بین ــي اس ــابدارالملل ــھ 39 یحس ــوان، ب  عن

 و ؛اندشده یبندطبقھ مبادلھ یبرا شدهینگھدار

 شده.کبھاي مستھل بھشده یریگاندازه یمال یھایبدھ .ج
 قیـطر از منصـفانھ ارزش بھشده یریگاندازه یمال یھایبدھ ای یمال یھاییدارا
  دوره انیز یاسود 

(یــا گروھــي از  یافتنیـدر ایــوام  کیواحد تجاري،  اگر .9
 بـھ شـدهریگیاندازه طبقـھ بھ) را ھایافتنیدر ای وامھا
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 دھـد، اختصـاص دوره انیز ایسود  قیطر ازارزش منصفانھ 
 :کند افشا را زیر موارد باید

(بـھ بنـد  اعتبـاري سکیری از ریپذبیآسمیزان  حداكثر .الف
 ازی (یا گروھی افتنیدر ای وام) مراجعھ شود) الف(36

 ) در پایان دوره گزارشگري.ھایافتنیدر اوامھا ی

 یــا مربــوط یاعتبــار مشــتقھ ابــزارھرگونــھ  مبلــغ .ب
 ســکیراز  یریپذبیآســ حــداكثرمشــابھ کــھ  یابزارھــا

  .دھدیم کاھشاعتباري را 

(یــا  یافتنیدر ای وامتغییر در ارزش منصفانھ  زانیم .پ
طــي دوره و بطـور  ،)ھــایافتنیدر ای وامھاگروھي از 

 اعتباري سکیر در تغییر بھ انتسابانباشتھ، كھ قابل 
 تعیـین زیــر یروشـھا از یکی بھ کھ است مالي دارایي

 :شودیم

در ارزش منصفانھ كھ قابل  تغییر زانعنوان می بھ .1
ایجــاد  موجـبانتساب بھ تغییر شرایط بازار، كھ 

 یا باشد؛ینمشود، مي بازار سکیر

از روشی جایگزین كھ واحد تجاري معتقـد  استفاده .2
است میزان تغییر در ارزش منصفانھ قابل انتســاب 

اعتبـاري دارایـي را بطــور  سـکبھ تغییــر در ری
 .كندمي انصادقانھ بی

 شـود،مي بــازار سکیر بھ منجر كھ بازار شرایط تغییر
 كـاال، قیمـتی (مبنــا)، اسم بھره نرخ در تغییر شامل
 .باشدمي نرخھا یا قیمتھا شاخص یا ارزمبادلھ  نرخ

مشـتقھ  ابــزار ھرگونھتغییر در ارزش منصفانھ  زانیم .ت
 از و ،دوره یطـ مشـابھ یابزارھـا ای مربوط یاعتبار
 . انباشتھ بطور یافتنیدر ای وام اختصاص زمان

 یالمللــنیاســتاندارد ب 9 بنـدطبـق  ،تجــاری واحــد اگر .10
 منصـفانھ از ارزشطبقــھ  بھرا  یمال ی، بدھ39 یحسابدار

 مـوارد دیبا ،باشد داده اختصاص دوره انیز ایسود  قطری
 :کند افشا را ریز

در ارزش  ،انباشـتھ بطـور و دوره یط تغییر، میزان .الف
 سکیمنصفانھ بدھي مالي كھ قابل انتساب بھ تغییرات ر

 زیـر یروشــھا از یکـی بھ واعتباري بدھي مزبور است 
 :شودیم تعیین

در ارزش منصفانھ كھ قابل  تغییر زانعنوان می بھ .1
ایجــاد  موجـبانتساب بھ تغییر شرایط بازار، كھ 
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ب  وستپی 4(بھ بند ب باشدینمشود، مي بازار سکیر
 یا ؛مراجعھ شود)

از روشی جایگزین كھ واحد تجاري معتقـد  استفاده .2
است میزان تغییر در ارزش منصفانھ قابل انتســاب 

ــر در ری ــھ تغیی ــکب ــور  س ــدھی را بط ــاري ب اعتب
 .كندمي انصادقانھ بی

 شـود،مي بــازار سکیر بھ منجر كھ بازار شرایط تغییر
ابـزار  مـتی (مبنا)، قیاسم بھره نرخ در تغییر شامل

 ارزمبادلـھ  نـرخ كاال، قیمت گر،مالی واحد تجاری دی
ــا ــاخص ی ــا ش ــا قیمتھ ــا ی ــدمي نرخھ ــورد باش . در م

ی طبــق گذارھی سرمایژگقراردادھایی کھ دربردارنده وی
 رییــتغ شامل بازار طیشرا رییتغ ھستند، کپارچھطرح ی

 مرتبطی خارج ای یداخلی گذارھیسرما صندوق عملکرد در
 .باشدیم

االجرا نشده است و این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .الف10
 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

 :کند افشا زینرا  ریموارد ز دیبا یتجار واحد .11

 ھايبنــد الزامات تیرعا یبرا استفاده مورد یروشھا .الف
 .39 یحسابدار الملليبین استاندارد(الف) 10(پ) و 9

 یافشـا كـھ باشـد بــاور نیـا بـراگر واحـد تجـاري  .ب
(پ) و 9ھاي الزامـات بنـد تیـرعاشده بھ منظور ھارائ
، تغییــر 39 یرحسـابداالمللي استاندارد بین (الف)10

در ارزش منصفانھ دارایي مالي یا بـدھي مــالي قابـل 
 طــورب را آناعتبــاري  ســکیر درانتســاب بــھ تغییــر 

گیري و عواملي كند، دالیل این نتیجھصادقانھ بیان نمي
 .است مربوطكھ از نظر واحد تجاري 

االجـرا نشـده اسـت و بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزماین [.الف11

 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

االجـرا نشـده اسـت و بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم نای[ ب.11

 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
 بندیطبقھ تجدید

 یرا (طبــق بنــدھا یمال ییدارا یکھ واحد تجار یصورت در .12
 یاگونھ بھ) 39 یحسابدار یالمللنیاستاندارد ب 54تا  51
 شود:  یریگاندازه ریکند کھ بھ شرح ز یبندطبقھ دیتجد

 ای شده؛ مستھلک یبھا ایتمام شده  یبھا .الف

مسـتھلک  یبھا ایتمام شده  یو نھ بھا منصفانھ، ارزش .ب
 شده،
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 لیــدل و طبقــھ ھــر از /بــھی بنــدطبقھ دیتجد مبلغ دیبا
 .دینما افشا رای بندطبقھ دیتجد

را طبـق  یمـال ییدارا کی یکھ واحد تجار یصورت در .الف12
 39 یحســابدار یالمللـنیت استاندارد ب50 ایب 50 یبندھا

سـود  قیـبھ ارزش منصفانھ از طر دهشیریگاندازهاز طبقھ 
 یالمللــنیب اسـتانداردث 50 بنــد طبق ای ،دوره انیز ای

 یبنـدطبقھ دیتجد فروش یبرا آماده طبقھ از 39 یحسابدار
 :دینماباید موارد زیر را افشا  کند،

 طبقھ؛ ھر از /بھ شدهبنديطبقھ تجدید مبلغ .الف

تا زمـان قطــع شـناخت، مبـالغ  یھر دوره گزارشگر در .ب
کــھ  یمـال یھاییمنصفانھ تمام دارا یو ارزشھا یدفتر

 یبنـدطبقھ دیو گذشتھ تجد یجار یگزارشگر یھادر دوره
 است؛ شده

 دیــب تجد50طبـق بنــد  یمــال ییدارا کیکھ  یصورت در .پ
 و تھـایواقعو  ابیـکم طیشـده باشـد، شـرا یبندطبقھ
 است؛ ابیکم طیآن شرا انگریکھ ب ییتھایوضع

 یبنـدطبقھ دیـتجد یمال ییکھ دارا یدوره گزارشگر در .ت
 یمـال یـیارزش منصـفانھ دارا انیز ایشده است، سود 

 سـود اقالم ریسا ای دوره انیز ایدر سود  شدهییشناسا
 یگزارشـگر دوره و یگزارشــگر دوره ھمانجامع  انیو ز

 گذشتھ؛

ــپــس از تجد یھــادوره در .ث (شــامل دوره  یبنــدطبقھ دی
شده  یبندطبقھ دیدر آن تجد یمال ییکھ دارا یگزارشگر

 انیـز ایسود  ،یمال ییاست) تا زمان قطع شناخت دارا
 ایــدوره  انیـز ایدر سود  شدهییشناساارزش منصفانھ 

 دیــتجد عـدم صــورت در جـامع انیــز واقالم سود  ریسا
 نــھیدرآمد و ھز ان،یو سود، ز یمال ییدارا یبندطبقھ
 و ؛دوره انیز ای سود در دهشییشناسا

کــھ  یبـرآورد ینقد یانھایمبالغ جر ونرخ بھره مؤثر  .ج
آنھا را دارد، در تاریخ  افتیانتظار باز یواحد تجار
 .یمال ییبندي داراتجدید طبقھ

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ت.12ب تا 12

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

 ]شد حذف[ .13
 مالی بدھیھای و مالی داراییھای تھاتر

 الزامـات سـایرث، 13 تــاب 13ھايبنـد افشاي موارد الف.13
 تمـام بـراي و كنـدمي تكمیـل را اســتاندارد این افشاي
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 اسـتاندارد 42 بنـد طبـق كھ شدهیشناسای مالي ھايابزار
، الزامـي اسـت. شــوندیمتھــاتر  32حسـابداري الملليبین

ــین ــن  ،ھمچن ــواردای ــا م ــراي ابزار افش ــالي ب ــاي م ھ
جــامع قابـل  یسـازخالصکھ مشـمول توافــق  یاشدهشناسایي
 طبـق اینكـھ از نظرصرف شوند،یمشابھ م یتوافقیا  اعمال
 شـده تھـاتر 32 حسـابداري الملليبین استاندارد 42 بند

 .دارد کاربرد ر،یخ ایباشند 

ــد ب.13 ــاري واح ــد تج ــات بای ــا یاطالع ــد افش ــھ کن ــرا ک  یب
 ای ریتأث یابیارزامکان  ،كنندگان صورتھاي مالياستفاده

واحــد  یمــال تیبر وضع یسازخالص یتوافقھا بالقوه ریتأث
 ریتـأث ای ریتأثافشا شامل  نی. ادیرا فراھم نما یتجار

ــالقوه  ــب ــاتر وقحق ــرتبط تھ ــا م ــا ب ــال یداراییھ  یم
است  تجاري واحد شدهشناسایي مالي بدھیھاي و شدهییشناسا

 . گیردمي قرارالف 13 بند کاربردكھ در دامنھ 

 تجـاري واحــد ب،13بھ ھدف مندرج در بند  یابیدست یبرا پ.13
 براي را زیر كّمي اطالعات گزارشگري، دوره پایان در باید

ـــا ـــالي یداراییھ ـــدهییشناسا م ـــدھیھاي و ش ـــالي ب  م
 قــرارالـف 13 بنـد کــاربرد دامنــھ در كھ یاشدهشناسایي

 :کندافشا  کیتفک بھ گیرند،مي

ــا .الف ــالص داراییھ ــالغ ناخ ــالي شناسا یمب ــده ییم  وش
 شده؛شناسایي مالي بدھیھاي

 استاندارد 42 بند در مندرج یارھایمع طبق كھ مبالغي .ب
 خـالص مبـالغ تعیـین ھنگــام، 32 حسابداي الملليبین
  اند؛شده تھاتر مالي، وضعیت صورت در شدهھارائ

 مالي؛ وضعیت صورت در دهشارائھخالص  مبالغ .پ

یــا  اعمــالجامع قابــل  یسازخالص توافق مشمول مبالغ .ت
پ(ب) 13 بنـد مشمول گر،ید یقیطر بھمشابھ كھ  یتوافق

 :شامل شوند،ینم

ای شـده شناسـایي مالي ھايابزار بھ مربوط مبالغ .1
 بنـددر  مندرجی تھاتر ارھایمع برخي ای تمامكھ 
 احـراز را 32 حسابداري الملليبین استاندارد 42
 و کنند؛ینم

ی)؛ نقد وثیقھ(شامل  مالي وثیقھ بھ مربوط مبالغ .2
 و

در (ت) از مبـالغ  مندرجاز كسر مبالغ  پسخالص  مبلغ .ث
 .باال در شدهاشارهدر (پ)  مندرج
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 بطـور جــدول، شكل بھ باید بند، اینالزامی طبق  اطالعات
ی و بـدھیھاي مـالي ارائـھ مالی داراییھای برا جداگانھ

 تر باشد.دیگري مناسب شود؛ مگر اینكھ شكل

 ،یمال ابزار کی برايپ(ت) 13 بند طبق شدهافشا مبلغ كل .ت13
 آن بــرايپ(پ) 13 بنــد در منـدرج مبلـغ بـھ محدود باید
 .باشد یمال ابزار

 بھ مربوط تھاتر حقوق یافشا ھمراه بھتجاري باید  واحد ث.13
 شدهشناسایي مالي بدھیھاي و شدهییشناسا یمال یداراییھا

 یو توافقھـا اعمـالقابـل  جـامع یسازخالص توافق مشمول
 شـامل یحیتوضــاند، پ(ت) افشا شده13كھ طبق بند  یمشابھ

 .دینماارائھ  حقوق، این یتھما

ث، 13 تـاب 13 ھايبنـد طبق یالزام اطالعات كھ صورتي در ج.13
 تجـاري واحـد شـود، افشا توضیحي یادداشت یك از بیش در

 .کند برقرار متقابل عطف یادداشتھا، بین باید
 وثیقھ

 :کند افشا را ریز موارد دیبا یتجار واحد .14

 قـھیکھ بـھ عنـوان وث یمال یھاییدارا یدفتر مبلغ .الف
در رھن قرار گرفتھ است،  یاحتمال یھایبدھ ای ھایبدھ

(الـف) 37بنــد  طبـقشــده یبندطبقھ دیشامل مبالغ تجد
 و  ؛39 یحسابدار یالمللنیاستاندارد ب

 .یگذارقھیمربوط بھ وث طیشرا و مفاد .ب

 ایـ یمـال یھاییدارا از( یاقھیوث یتجار واحد کھ یزمان .15
 عـدم صـورت در کھ است مجاز و دارد اریاخت در) یرمالیغ

مجـددًا بــھ رھـن  ایـرا بفروشـد  آن قـھ،یمالک وث نکول
 :کند افشا را ریز موارد دیبا بگذارد،

 شده؛ینگھدار قھیوث منصفانھ ارزش .الف

بــھ مجـددًا  ای رفتھفروش قھیوث ھرگونھ منصفانھ ارزش  .ب
 بــھ متعھــد یتجــار واحــد نکــھیا و شــدهرھــن گذاشتھ

 و ر؛یخ ای باشدیم آن استرداد

 .قھیوث از استفادهبا  مرتبط طیشرا و مفاد .پ
 حساب ذخیره کاھش ارزش بابت زیانھای اعتباری

 ،یاعتبــار یانھـایز لیـدل بھ یمال یھاییدارا کھ یزمان .16
 یجـا بـھ را ارزش کاھش یتجار واحد و ابدییم ارزش کاھش
جداگانھ ثبت  یدر حساب ،ییدارا یدفتر مبلغ میمستق کاھش

ثبــت  یبرا ذخیره کاھش ارزشاز حساب  ،مثال ی(برا کندیم
 یبـرا یاز حسـاب مشــابھ ایو  ھاییتک داراارزش تک کاھش
 دی)، باکندیاستفاده م ھاییاز دارا یاارزش مجموعھ کاھش
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 طبقـھ ھر یبرا را دوره یط حساب آن راتییتغ قیتطب صورت
 .کند افشا یمال یھاییدارا از

االجـرا نشـده اسـت و بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزماین [.الف16

 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
 شده متعددابزارھای مالی مرکب دارای ابزارھای مشتقھ تعبیھ

ھــر دو جـزء  شاملمنتشر کند کھ  یابزار یتجار واحد اگر .17
اسـتاندارد  28و حقـوق مالکانـھ باشــد (بـھ بنـد  یبدھ
 یمراجعھ شود) و آن ابــزار دارا 32 یحسابدار یالمللنیب

باشد کھ ارزش آنھا بھ  یمتعدد شدهھیتعب مشتقھ یابزارھا
 لیتبـد قابـل یابزار بدھ کی مانند( استوابستھ  گریکدی

را  ھــایژگیو نیـا وجــود دیـبا یتجار )، واحددیقابل خر
 افشا کند.

 نکول و نقض

شـده ی شناساییپرداختنی وامھامورد  در دتجاری بای واحد .18
 را افشا کند: رموارد زی ،دوره گزارشگری اندر پای

 ایـ یاصل، بھره، وجوه استھالک نکولھرگونھ  اتیجزئ .الف
 دوره؛ یمزبور ط یپرداختن یوامھا دیبازخر طیشرا

 دوره انیپا در شدهنکول یپرداختن یوامھا یدفتر مبلغ .ب
 و ؛یگزارشگر

انتشـار،  یبـرا یمـال یصـورتھا دییتأ از شیپ نکھیا .پ
 یپرداختن یھاوام طیدرباره شرا ایاست  شده رفع نکول

 گرفتھ است. صورتمذاکره مجدد 

 مربـوط طیشرا، 18 بند درشده مطرح موارد از ریغ بھ اگر .19
 کـھ یصـورت در شـود، نقـض دوره یطـ وام، نامھموافقت بھ

 ترعیسر بازپرداخت دھد اجازه دھندهوام بھ شدهنقض موارد
 طبق یالزام اطالعات دیبا یتجار واحد د،ینما درخواست را

ــد ــا را 18 بن ــد افش ــر  کن ــھ(مگ ــان در اینك  دوره پای
دربـاره  یا رفع، شدهنقض موارد آن، از شیپ یا یگزارشگر

 ).باشدصورت گرفتھ  مجددمذاكره  ،شرایط وام
 جامع یانو ز سود صورت

 اقالم درآمد، ھزینھ، سود یا زیان

 ریــز انیز ایسود  نھ،یاقالم درآمد، ھز دیبا یتجار واحد .20
 یحیتوضــ یادداشـتھای ایـجـامع  انیصورت سود و ز را در
 :کندافشا 

 مربوط بھ: یانھایز خالص ای سودھا خالص .الف

شده یرگیمالي یا بدھیھاي مالي اندازه داراییھاي .1
 بھ ،دوره انزی اسود ی قبھ ارزش منصفانھ از طری
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زمــان شــناخت  در کھیی ھاو بدھی ھادارایی کیتفک
 ایـ سـود قیطر ازطبقھ ارزش منصفانھ  بھ، ھاولی

ی ھــاو داراییاند اختصــاص داده شــده دوره انیــز
ی مــالی کــھ طبــق اســتاندارد ھابــدھی امــالی یــ

شــده ی، بھ عنوان نگھــدار39المللي حسابداری بین
 اند؛بندی شدهبرای مبادلھ طبقھ

 ک، بـھ تفکیـفـروشی بـرا آمادهی مالی ھادارایی .2
اقالم سود  رشده در سایشناسایی انزی امبلغ سود ی

شده بندیطبقھ دجامع طی دوره و مبلغ تجدی انو زی
 ؛دوره انزی ااز حقوق مالکانھ بھ سود ی

 د؛شده تا سررسیینگھداری ھایگذارھسرمای .3

 ؛ وھایافتنوامھا و دری .4

شده بھ بھای مسـتھلک یرگیی مالی اندازهھادارایی .5
 شده؛

 از اســتفاده بابھره (کھ  نھیھز کل وبھره  درآمد کل .ب
 ایــ یمال یھاییدارا) است شده محاسبھ مؤثر بھره روش
 ایـ ســود قیطرز ا منصفانھ ارزش بھ کھ یمال یھایبدھ
 شوند؛ینم یریگاندازهدوره  انیز

 در کـھ یمبـالغ از ریـغ الزحمھ (بھحق نھیو ھز درآمد .پ
 :از یناش) شودیم لحاظ مؤثر بھره نرخ نییتع

 ارزش بــھ کـھی مــالی ھایبدھ ای یمالی ھاییدارا .1
ی ریگانــدازهدوره  انیز ای سود قیطر از منصفانھ

 و شوند؛ینم

 ای امانی کھ منجر بھ نگھداری یـتھاانواع فعالی .2
 ،امنا افراد،از جانب  ھادر داراییی گذارھسرمای
 ؛شودیم مؤسسات ریسا وی بازنشستگی ایمزای طرحھا

ــد .ت ــھ دارا درآم ــوط ب ــره مرب ــاییبھ ــال یھ ــاھش  یم ک
 یالمللــنیب اسـتاندارد 93ربکھ طبق بنــد  افتھیشارز

 و ابد؛ییم تحقق 39 یحسابدار

 از طبقـھ ھـر یبـرا ارزش کـاھش انیـز ھرگونـھ مبلغ .ث
 .یمال یھاییدارا

االجـرا نشـده اسـت و بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزماین [.الف20

 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
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 سایر موارد افشا

 ھای حسابداریرویھ

 ارائـھ 1 یحسـابدار یالمللـنیاسـتاندارد ب 117بنـد  طبق .21

 در تجـاری واحد)، 2007 سال در دهشدنظری(تجد یمال یصورتھا
 یریگاندازه) ی(مبان یمبنا ،یحسابدار یھاھیرو اھم خالصھ
 یھاھیـرو ریسـا و مـالی یصورتھا ھیتھ در استفاده مورد

 یالمـ یصــورتھا درک بـھ کـھ را استفاده مورد یحسابدار
 .کندیم افشا است، مربوط

 سازیحسابداری مصون

االجـرا الزماین بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز [ ت.21تا  الف21

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

از انـواع  کیــھـر  یرا برا ریموارد ز دیبا یتجار واحد .22
 یحسـابدار یالمللـنیب استاندارد در شدهحیتشر یسازمصون
 یانھـایجر یســازمصون منصفانھ، ارزش یسازمصون یعنی( 39
) یخـارج اتیعمل در یگذارھیخالص سرما یسازو مصون ،ینقد
 :کند افشا جداگانھ بطور

 ؛یسازمصون انواع از یشرح .الف

 عنــوان بــھ شــدهیبندطبقھ یمــال یاز ابزارھــا یشــرح .ب
 انیـو ارزش منصفانھ آنھـا در پا یسازمصون یابزارھا

 و ؛یدوره گزارشگر

 ده.شنمصو یسکھایر تیماھ .پ

االجـرا دارد کـھ ھنـوز الزماین بندھا اشاره بھ اصالحاتی [ پ.22تا  الف22

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

 دیـبا یتجـار واحـد ،ینقـد یانھـایجر یسازمصون درخصوص .23
 :کند افشا را ریز موارد

واقـع  ینقـد یانھـایجر رودیکھ انتظار م ییھادوره .الف
دوره  انیز ایبر سود  رودیکھ انتظار م یشوند و زمان
 اثر بگذارند؛

قــبالً  کــھ یاشــدهینیبشیپ یھاتمــام معاملــھ از یشــرح .ب
آن مـورد اسـتفاده قـرار  یبـرا یسـازمصون یحسابدار

 فتد؛یب اتفاق کھ رودینم انتظارگرفتھ است، اما 

 جـامع انیـز و ســود اقالم ریسا در دوره یط کھ یمبلغ .پ
 است؛ شده ییشناسا

 انیـز ایدوره از حقوق مالکانھ بھ سود  یکھ ط یمبلغ .ت
 شـدهمنظورشده است، شامل مبلغ  یبندطبقھ دیدوره تجد

 و جامع؛ انیز و سود صورت یاصل اقالم از کی ھر در
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دوره از حقوق مالکانھ حذف شـده اسـت و  یکھ ط یمبلغ .ث
 یھـاییدارا یمبلغ دفتـر ای ھیتمام شده اول یدر بھا

 وقـوع ایـ لیتحصـ کـھ یرمـالیغ یھایبدھ ای یرمالیغ
 یسـازمصون محتمل اریبسشده ینیبشیپ معاملھ کی آنھا،
 .است دهیگرد منظور است، بوده

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ج.23تا  الف23

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

 :کند افشا جداگانھرا  ریموارد ز دیبا یتجار واحد .24

 :یانھایز ای سودھا ،ینقد یانھایجر یسازمصون در .الف

 سازی؛ ومربوط بھ ابزار مصون .1

 سـکشده کھ قابل انتساب بھ ریمربوط بھ قلم مصون .2
 شده است.مصون

 کـھ ینقد یانھایجر یسازمصوناز  یناش اثربخشریغ بخش .ب
 .شودیم ییدوره شناسا انیز ایسود  در

 یگذارھیســرماخالص  یسازمصوناز  یناش اثربخشریغ بخش .پ
 ییدوره شناسـا انیـز ایکھ در سود  یخارج اتیعمل در
 .شودیم

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ چ.24تا  الف24

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.
 منصفانھ ارزش

 دیبا یتجار واحد، 29 بند طبق یالزام موارد یاستثنا بھ .25
(بــھ  یمـال یھایبدھ و یمال یھاییدارا از طبقھ ھر یبرا
 ھاییدارا از طبقھ آن منصفانھ ارزش)، شود مراجعھ 6 بند
 بـا سـھیمقا امکــان کھ کند افشا یاگونھبھ را ھایبدھ و

 .شود فراھم آن یدفتر مبلغ

 یھـاییدارا دیـبا یتجـار منصفانھ، واحد ارزش یافشا در .26
امـا  کند، یبندگروه یطبقات دررا  یمال یھایو بدھ یمال
 صـورت در آنھـا یدفتــر مبـالغ کھتنھا بھ میزاني  دیبا
 .نماید تھاتر را آنھا شود،یم تھاتر یمال تیوضع

 ]شد[حذف ب.27 تا 27

شــناخت اولیــھ  زمـانمـوارد، واحـد تجـاري در  یبرخ در .28
دارایي مالي یا بـدھي مــالي، سـود یـا زیـان شناسـایي 

شـده اعالم متیقكند زیرا ارزش منصفانھ، نھ مستند بھ نمي
فعــال (یعنـي  یدر بـازار کســانیدارایي یا بـدھي  یبرا
 کیــتکنبــر  یمبتنــ) اســت و نــھ 1ســطح ورودی  یھــاداده
در  مشـاھده قابـلھــاي از داده تنھــا كـھاست  یابیارزش
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ــتفاده مي ــازار اس ــد ب ــھ بن ــد (ب ــتاندارد  76ربكن اس
شود). در چنین شـرایطي،  مراجعھ 39 یحسابدار یالمللنیب

واحد تجاري باید موارد زیر را بر حسـب طبقــات دارایــي 
 :کندمالي یا بدھي مالي افشا 

 ارزش بــین تفـاوت ییشناسا یبرا آن یحسابدار ھیرو .الف
 سود در معاملھ قیمت و اولیھ شناخت زمان در منصفانھ

 یعـوامل در رییـتغ انعکــاس منظور بھ دوره، انیز ای
 یگـذارمتیق ھنگـام بـازار فعاالن کھ) زمان جملھ از(

(ب) 76رب بنــد(بــھ  رنـدیگیم نظر در یبدھ ای ییدارا
 ).شود مراجعھ 39 یحسابدار یالمللنیب استاندارد

دوره در  انیــز ایـدر ســود  ییشناســا تفاوت قابل کل .ب
در مانـده  راتییتغ قیتطب دوره و صورت انیابتدا و پا

 .تفاوت نیا

كـھ  اسـت هواحد تجاري بھ این نتیجھ رسید چرا نکھیا .پ
منصفانھ نیسـت،  رزشا ازشواھد  نیبھتر ،قیمت معاملھ

 یبانیپشــتمنصـفانھ  ارزش ازكـھ  یشواھد فیتوص شامل
 .کنندیم

 :ستین یالزام ریز موارد در منصفانھ ارزش یافشا .29

 ماننــد یمــال یابزارھــا یمبلــغ دفتــر کــھ یزمــان .الف
 بیــتقر مـدت،کوتاه یتجار یاھیپرداختن و ھایافتنیدر

 باشد؛ آنھا منصفانھ ارزش از یمعقول

 مــتیق یدارا کھ یامالکانھ یابزارھا در یگذارھیسرما .ب
فعال  یدر بازار کسانیدارایي یا بدھي  یبرا شدهاعالم

 یابزارھـا ایـ سـتندین) 1سطح  ورودی یھاداده(یعني 
مالکانھ کھ طبـق  یابزارھا گونھنیا بھ وابستھ مشتقھ

تمام شده  یبھ بھا 39 یحسابدار یالمللنیاستاندارد ب
ــدازه ــده یریگان ــزاند ش ــا  ارزش رای ــفانھ آنھ منص

 ای ست؛ین یریگاندازه قابل ،اتکا ابلق یاگونھبھ

 طبـقاست ( یاریاختمشارکت  یژگیو یدارا کھ یقرارداد .پ
المللي گزارشگري مالي بین استانداردمندرج در  فیتوص
ــروط)، 4 ــر مش ــھیا ب ــفانھ  ارزش نک ــي  آنمنص ویژگ
 .نباشد یریگاندازهقابل  ،اتکا قابل یاگونھبھ

 یتجار واحد(ب) و (پ)، 29در بند شده حموارد مطر درخصوص .30
 یصـورتھا کنندگاناستفاده بھ کھ کند افشا یاطالعات دیبا

 یتفاوتھــا زانیــم دربــاره قضــاوت اعمــال یبــرا ،یمــال
 یھـاییدارا آن منصفانھ ارزش و یدفتر مبلغ نیب یاحتمال

 شـامل اطالعـات نیــا د؛یـنما کمک یمال یھایبدھ ای یمال
 :است ریز موارد
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 یابزارھـا منصـفانھ ارزشکـھ اطالعــات  موضـوع نیا .الف
 یاگونھبھکھ ارزش منصفانھ آنھا  لیدل نیا ، بھمزبور
 افشا نشده است؛  ست،ین یریگاتکا قابل اندازه قابل

 یحیتوض و ،آنھا یدفتر مبلغ ،یمال یاز ابزارھا یشرح .ب
 یاگونـھ بــھ منصفانھ ارزش لیدل چھ بھ نکھیا درباره
 ست؛ین یریگاندازه قابل اتکا قابل

 نظر؛ مورد یابزارھا بازار درباره اطالعات .پ

 یواگـذار قصـد یواحـد تجـار نکــھیدربــاره ا اطالعات .ت
 نیـا انجام یچگونگ و ریخ ایدارد  را یمال یابزارھا
 کار؛ و 

 نصـفانھم ارزش کھ یمال یابزارھا شناخت قطع صورت در .ث
ـــا، ـــتھدر  آنھ ـــھ گذش ـــھب ـــل یاگون ـــا قاب  ،اتک

 یمبلغ دفتـر موضوع، نینبوده است، ا یریگاندازهقابل
 انیـز ایـ سـود مبلـغ و شــناخت قطـع زمـانآنھا در 

 .شدهییشناسا
 مالی ابزارھای از ناشی ریسکھای میزان و ماھیت

کنندگان افشـا کنـد کــھ بـھ اســتفاده یاطالعــات دیـبا تجاری واحد .31
 از یناشــ یســکھایر زانیــو م تیــماھ یابیــارز در مــالی یصــورتھا
 معـرض در یدوره گزارشــگر انیپا دركھ واحد تجاري  یمال یابزارھا

 .دینما کمکگیرد، قرار می آنھا

 یناش یسکھای، بر ر42تا  33 یبندھا طبق یالزام یافشاھا .32
. نـدکیآنھـا تمرکــز م تیریو نحوه مد یمال یاز ابزارھا

 سـکیر ،یاعتبــار سـکیبطور معمول، شــامل ر سکھا،یر نیا
مــوارد  نیـبازار است، اما محدود بـھ ا سکیر و ینگینقد
 . شودینم

كیفي بھ ھمراه افشــاھاي  موارد افشایآوردن  فراھم الف.32
 نیارتبـاط بــ یكنندگان امکـان برقــراركّمي، بھ استفاده

 از كلــي تصـویري جــھ،ینت در و دھدیممرتبط را  یافشاھا
 جـادیا مـالي ھايابزار از ناشي یسکھایر میزان و ماھیت

 افشـاي بـھكیفـي و كّمـي،  ی. تعامل بـین افشــاھاکندیم
بھتــر  ،كنندگانكھ اسـتفاده یاگونھبھ كندمي كمك اطالعات

 .کنند یابیارز را سکھایراز  یریپذبیآس توانندیم
 یفیک یافشاھا

از  یناش یسکھایر انواع از کی ھر یبرا دیبا یتجار واحد .33
 را افشا کند: ریموارد ز ،یمال یابزارھا

 آنھا؛ جادیا نحوه و سکھایر از یریپذبیآس .الف
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 یروشـھا و سـکیر تیریمد یندھایفرا و ھاھیرو اھداف، .ب
 و سک؛یر یریگاندازه یبرا استفاده مورد

 بـھ نســبت(ب)  ایـ(الــف)  یقسمتھا در رییتغ ھرگونھ .پ
 .گذشتھ دوره

 یکمّ  یافشاھا

 از یناش ھایسکیراز انواع  کی ھر یبرا دیبا یتجار واحد .34
 :کند افشا را ریز موارد ،یمال یابزارھا

واحـد  یریپذبیآســدربـاره  یکّمـ اطالعات از یاخالصھ .الف
. یدوره گزارشـگر انیـمـوردنظر در پا سکیر از یتجار

 یســازمانبــر اطالعــات درون یمبتنــ دیــافشــا با نیــا
 فیــ(طبــق تعر یواحد تجار یاصل رانیمد یبرا شدهھیتھ

ی افشـا 24 یحسـابدار یالمللنیمندرج در استاندارد ب
 ایــ رهیدمـئتیھ مثـال یبــرا ،)وابستھ اشخاص اطالعات

 . باشد یتجار واحدعامل  ریمد

کھ  یزانی، بھ م42تا  36 یطبق بندھا یالزام یافشاھا .ب
 .باشد نشده ارائھ(الف)  قسمتطبق 

 شدهھارائ یکھ بر اساس افشاھا یدر صورت سک،یر تمرکز .پ
 (الف) و (ب) باال، مشخص نباشد. یقسمتھاطبق 

 ،یدوره گزارشــگر انیـشده در پاافشا یاطالعات کمّ  چنانچھ .35
دوره نباشـد،  یطـ سـکیر از یتجار واحد یریپذبیآس معرف
 نیا معرفارائھ کند کھ  یشتریاطالعات ب دیبا یتجار واحد
 .باشد موضوع

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ژ.35الف تا 35

 ]این ویرایش درج نشده است.نشده است و بنابراین، در 
 ریسک اعتباری

 طبقــات یمبنــا بــر را ریــز مــوارد دیــبا یتجــار واحــد .36
 :کند افشا یمال یابزارھا

 یریپذبیآس زانیم حداکثر، شکل نیبھ بھتر کھ یمبلغ .الف
ــد ــار واح ــکیر از یتج ــار س ــپا در یاعتب  دوره انی

 قــھوثی ھرگونــھ گــرفتن نظــر در بــدونرا  یگزارشــگر
نشـان  اعتبـار، شیافـزا یروشھا ریسا ای شدهینگھدار
 طیشـرا واجــد کھ یسازخالص یھامثال توافق یبرادھد (

ــاتر ــتاندارد ب تھ ــق اس ــنیطب ــابدار یالملل  32 یحس
 مبلـغ كـھ مالي ھايابزار براي افشا این .)باشندینم

 یریپذبیآســمیزان  حداكثر شکل بھترین بھ آنھا دفتري
 الزامي نیست. ،دھدرا نشان مي یاعتبار سکیر از
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و سـایر  نیشده بھ عنوان تضـماز وثیقھ نگھداري شرحي .ب
 مثال،(براي  آنھا مالي اثر و اعتبار شیافزا یروشھا
 وثیقھبھ واسطھ  یاعتبار سکیکاھش ر میزان عددي بیان
 مبلغــيارتباط با  در) اعتبار شیافزا یروشھا ریساو 
 سـکیر از یریپذبیآســ حـداكثر شـکل، بھتـرین بـھ كھ

 قسـمتطبق  نکھیاز ا نظرصرف( دھدمي نشان را اعتباري
افشا شده  ،ابزار مالي یمبلغ دفتر قیطر از یا(الف) 
 باشد).

کھ نھ  یمال یھاییدارا یاعتبار تیفیک درباره اطالعات .پ
ارزش  و نـھ کــاھش آنھا گذشتھ اسـت دیسررس خیاز تار

 .اندافتھی

 ]شد حذف[ .ت
 اندیافتھ ارزش کاھش یااست  گذشتھ آنھا سررسید تاریخ از یا کھ مالی داراییھای

 طبقــات یمبنــارا بــر  ریــمــوارد ز دیــبا تجــاری واحــد .37
 :کند افشا یمال یھاییدارا

 انیـکـھ در پا یمـال یھاییسن دارا لتحلی و ھیتجز .الف
 ،اسـت گذشـتھآنھـا  دیسررس خیتار از یدوره گزارشگر

 و اند؛افتھنی ارزش کاھش یول

 درآنھـا  تـک تــککھ  یمال یھاییدارا لیتحلو  ھیتجز .ب
 کـاھش یھـاییبـھ عنــوان دارا ،یگزارشگر دوره انیپا

 کھ واحـد یبھ ھمراه عوامل اند،شده نییتع افتھیارزش
 .است گرفتھ نظر درارزش آنھا  کاھش نییتع در یتجار

 ]شد[حذف  .پ
  اعتبار یشافزا روشھای یرو سا وثیقھ کسب

 ایــ یمـال یھـاییدارا دوره، یطــ ،جاریواحد ت کھ یزمان .38
 عنـوان بـھ شدهینگھدار قھیوث تملک قطری از را یرمالیغ

اعتبار (مثــل  شیافزا یروشھا ریسا از استفاده ای نتضمی
 یارھـایمع ییھـاییدارا نیو چنــ آورد دسـت بھ) نھایتضم

 یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردھا ریشناخت مندرج در سا
 خیتــار در دیــبا تجــاری کننــد، واحــد را احــراز یمــال

شده ینگھدار یھاییرا در مورد دارا ریموارد ز ،یگزارشگر
 :کند افشامزبور 

 و ھا؛ییدارا یدفترو مبلغ  تیماھ الف.

برخـوردار  ییباال ینقدشوندگاز  ھاییکھ دارا یصورتدر  ب.
 نیــا یواگـذار یبـرا یواحـد تجـار یھاھیرونباشند، 

واحــد  اتیــعملاســتفاده از آنھــا در  ایــ ھــاییدارا
 .یتجار
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 ریسک نقدینگی

 :کند افشا را ریز موارد دیبا یتجار واحد .39

مشـتقھ غیر یمــال یھایبـدھ دیسررســ لتحلی و ھیتجز الف.
ــامل قرار ــاي داد(ش ــمھ ــھ  نیتض ــده) ک ــالي صادرش م

 است. ماندهیباق یقرارداد یدھایسررسدھنده نشان

تجزیھ و تحلیل سررسید بدھیھاي مالي مشتقھ. تجزیھ و  ب.
 یقــرارداد یسررســیدھاتحلیــل سررســید بایــد شــامل 

باشـد كــھ  یامشــتقھباقیمانده براي بـدھیھاي مــالي 
ــید ــرارسررس ــادادي ھاي ق ــدي  آنھ ــراي درك زمانبن ب

ب مراجعـھ 11جریانھاي نقدي ضـروري اســت (بـھ بنــد ب
 شود).

 یقسـمتھامندرج در  ینگینقد سکیر تیریمدنحوه  تشریح پ.
 (ب) باال. و(الف) 

 ریسک بازار

 حساسیت تحلیل

 یتجـار واحـد شــود،یعمل م 41کھ طبق بند  یجز موارد بھ .40
 :کند افشا را ریز موارد دیبا

بازار  یسکھایراز انواع  کیتحلیل حساسیت براي ھر  الف.
آن  معـرض دركھ واحد تجاري در پایان دوره گزارشگري 

نحــوه  انگریــب تیحساســ لیــتحل نیــا .ردیــگیم قــرار
 از مالکانـھ حقـوق و دوره انیــز ایسود  یریرپذیتأث
بطـور  خیکھ در آن تـار ،مربوط سکیر ریدر متغ رییتغ

 باشد؛یم ،معقول محتمل است

 لیــتحل یسازروشھا و مفروضات مورد استفاده در آماده ب.
 و ت؛یحساس

 بـھ در روشھا و مفروضات مورد اسـتفاده نســبت رییتغ پ.
 .راتییتغ نیا لیدال و گذشتھ دوره

تحلیـل حساسـیت،  یابـھ گونـھ تجـاري واحد كھ صورتي در .41
 انگریـب کــھ را انجـام دھــد سک،یر معرض در ارزشمانند 

بھـره و  یھـانرخ مانند( سکیرھاي متغیر متقابلوابستگي 
 یسـکھایرو از آن بـراي مــدیریت  باشـد) مبادلھ یھانرخ

 تحلیل نیااز  تواندیواحد تجاري م د،ینمامالي استفاده 
 ،40بنــد  نظـر مـوردبھ جـاي تجزیــھ و تحلیـل  حساسیت،

تجاري باید موارد زیر را نیز افشـا  واحداستفاده کند. 
 :دینما
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 نیـا انجـامدرباره روش مـورد اسـتفاده در  حیتوض الف.
 یمبنـا عمــدهو پارامترھا و مفروضــات  تیحساس لیتحل

 و شده؛ارائھاطالعات 

کــھ  ییتھایھدف روش مـورد اســتفاده، و محـدود حیتوض ب.
ارزش منصفانھ داراییھــا  ،موجب شود اطالعات است ممکن

 کامل منعکس نکند. بطور راو بدھیھا 
 بازار ریسکبھ  مربوط یافشاھا سایر

 ایــ 40 یھاطبق بنـدشده افشا تیحساس لیتحل کھ یصورت در .42
 لیـمثال، بھ دل ی(برا نباشد یمال ابزار سکیر معرف، 41
از  یســال، بازتــاب انیــپا ســکیر از یریپذبیآســ نکــھیا
 نیا دیبا ی)، واحد تجارستینسال  یط ریسک از یریپذبیآس

 تیحساسـ لیــچـرا معتقـد اسـت تحل نکـھیا لیموضوع و دل
 .کند افشا را باشدینم سکیر نیا انگریب

 یمال یھاییانتقال دارا

 مــورد درح 42ب تا 42 یمندرج در بندھا یافشا الزاماتالف.42
 نیــا یالزامـات افشـا ری، ســایمـال یھـاییانتقال دارا

 یافشـاھا دیـبا ی. واحد تجارکندیم لیتکماستاندارد را 
، مجـزا یادداشــتیح را در 42ب تا 42 یبندھا طبق یالزام

 دیـبا یواحــد تجــار .دیخود ارائھ نما یمال یدر صورتھا
کھ قطع شناخت  یاافتھیلانتقا یمال یھاییتمام دارا یبرا

ــده ــھ نش ــت ھرگون ــارکتاند و باب ــتمر مش ــیدارا در مس  ی
نظر از زمان وقوع معاملــھ انتقـال کھ صرف افتھ،یانتقال

 یالزامــ یموجود است، افشاھا یگزارشگر خیمربوط، در تار
مندرج  یمات افشاالزا یری. بھ منظور بکارگکندرا ارائھ 

 یبخشـ ایتمام  یتنھا در صورت یدر آن بندھا، واحد تجار
 یمـال یـی(دارا داده اســت انتقــال را یمـال ییاز دارا
 : ای کھ )افتھیانتقال

آن  ینقـد یانھایافت جرینسبت بھ در یحقوق قرارداد الف.
 ای؛ باشد دادهرا انتقال  یمال ییدارا

آن  ینقـد یانھـایجرافــت ینسبت بھ در یحقوق قرارداد ب.
، امــا طبـق توافـق، باشــد کردهرا حفظ  یمال ییدارا

ا چنـد یک یبھ  ینقد یانھایجر ھمانمتعھد بھ پرداخت 
 باشد. توافق کی طبقکننده افتیدر

ــد .ب42 ــار واح ــبا یتج ــات دی ــا یاطالع ــد افش ــھ کن ــرا ک  یب
 ریامکانپذ را ریز موارد ،یمال یصورتھا کنندگاناستفاده

 :سازد

کـھ  یاافتھیانتقال یمال یھایین دارایرابطھ ب درک الف.
 مربوط؛ و  یھایاند و بدھبطور کامل، قطع شناخت نشده
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 مسـتمر مشــارکت بھ مربوط یسکھایت، و ریماھ یابیارز ب.
 شده.تقطع شناخ یمال یھاییدارا در یواحد تجار

 یمندرج در بنـدھا یالزامات افشا یریبکارگ مقاصد یبرا .پ42
 در مسـتمر مشــارکت یدر صـورت یح، واحد تجــار42ث تا 42

 تماماز آن دارد کھ  یبخش ای افتھ،یانتقال یمال ییدارا
 یمــال یـیدارا بـا مـرتبط تعھـدات ایـ یقـرارداد حقوق

ــ حقــوق ھرگونــھ ایــرا حفــظ  افتــھیانتقال  تعھــدات ای
را  افتــھیانتقال یمـال ییدارابا  مرتبط دیجد یقرارداد

 الزامـات یریبکـارگمقاصـد  یبـراباشـد.  آورده دست بھ
 مشارکت ر،یز مواردح، 42 تاث 42 یبندھا در مندرج یافشا
 :شودینم محسوب مستمر

انتقـال  بــا مرتبط یعاد یھانامھضمانتھا و ھیاعالم الف.
 و، معـامالت صـادقانھ بودنم معقول یمتقلبانھ و مفاھ

، انتقال یجھ اقدام قانونیدر نت تواندیممنصفانھ کھ 
 را ابطال کند. 

 یر قراردادھایو سا معاملھ یھااری، اختیآت یمانھایپ ب.
مـت یکـھ ق افتـھیانتقال یمـال یـیمجـدد دارا لیتحص

مـت اعمـال) آنھـا، برابــر بــا ارزش یا قیقرارداد (
 ا یافتھ است؛ یانتقال یمال ییمنصفانھ دارا

 یحقــوق قـرارداد یآن، واحد تجار موجب بھکھ  یتوافق پ.
را حفــظ  یمال ییدارا ینقد یانھایافت جرینسبت بھ در

بــھ  ینقد یانھایجر ھمانپرداخت  یبرا، اما استکرده 
و  کـرده تقبل یقرارداد تعھد ،یا چند واحد تجاریک ی

(الــف) تـا (پ) اســتاندارد 19مندرج در بنــد  یشرطھا
 .استاحراز شده  39 یحسابدار یالمللنیب
 اندنشدهقطع شناخت  کامل بطور کھی اافتھیانتقالی مالی ھاییدارا

 یاگونـھرا بھ یمـال یھـاییدارا یاست واحد تجـار ممکن .ت42
 ایـ افتـھیانتقال یمــال یھاییانتقال دھد کھ تمام دارا

 دستیابی برایقطع شناخت نشود.  شرایطاز آن، واجد  یبخش
 بایــد تجاریب(الف)، واحد 42شده در بند تعیینبھ اھداف 

 داراییھایاز طبقات  یکھر  برای گزارشگری، تاریخدر ھر 
اند، کھ بطور کامل قطع شناخت نشـده اییافتھانتقال مالی

 را افشا کند: زیرموارد 

 .افتھیانتقال یھاییت دارایماھ الف.

 در یت کـھ واحـد تجــاریمالک یایسکھا و مزایت ریماھ ب.
 .دارد قرار آن معرض

و  افتـھیانتقال یھـاییدارا نیرابطھ بــ تیماھتشریح  .پ
ــدھ ــوط،  یھایب ــاملمرب ــدود ش ــتفاده یتھایمح  از اس
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 در ،توســط واحــد گزارشــگر افتــھیانتقال یھــاییدارا
 .انتقال جھینت

 بھ نسبت تنھا مربوط، یھایبدھ) یکھ طرف(ھا یصورت در .ت
ــاییدارا ــھیانتقال یھ ــق  افت ــوعح ــتھ  رج ــد داش باش

ــ( ــدول، )دنباش ــفانھ دارا یج ــھ ارزش منص ــاییک  یھ
 تیمربوط و وضـع یھایارزش منصفانھ بدھ افتھ،یانتقال

 یھـــاییارزش منصـــفانھ دارا نیخـــالص (تفـــاوت بـــ
 . کندیم مشخصمربوط) را  یھایبدھ و افتھیانتقال

 یھاییتمام دارا ییاسابھ شن یکھ واحد تجار یصورت در .ث
 یھـاییدارا یدھـد، مبـالغ دفتـر ادامھ افتھیانتقال
 .مربوط یھایبدھ و افتھیانتقال

 مسـتمر مشـارکت زانیـم بــھ یتجار واحد کھ یصورت در .ج
 یبنـدھا(بــھ  دھـد ادامھ ھاییدارا ییشناسا بھ خود،
 39 یحســابدار یالمللــنیب اســتاندارد 30 و) 2(پ)(20

از  شیپ یاصل یھاییدارا ی)، کل مبلغ دفترشود مراجعھ
بــھ  یکھ واحد تجـار ییھاییدارا یانتقال، مبلغ دفتر

 یھایبــدھ یو مبلغ دفتـر دھد،یآنھا ادامھ م ییساشنا
 مربوط. 

 اندشده شناخت قطع کامل بطور کھی اافتھیانتقالی مالی ھاییدارا

 درب(ب)، 42 بنـد در شده نییتع اھداف بھ یابیدست یبرا .ث42
 را افتــھیانتقال یمـال یھاییدارا یتجار واحد کھ یصورت
) 1(پ)( و(الــف) 20 بنـد(بـھ  کند شناخت قطع کامل بطور

)، اما در شود مراجعھ 39 یحسابدار یالمللنیب استاندارد
 ید بـرایبا یآنھا مشارکت مستمر داشتھ باشد، واحد تجار

، حـداقل یخ گزارشــگریھر نوع مشارکت مستمر در ھــر تـار
 ر را افشا کند: یموارد ز

 صـورت در کــھ ییھایبــدھ و ھـاییدارا یدفتـر مبلغ .الف
ــع ــال تیوض ــد یم ــار واح ــا یتج ــده ییشناس ــت ش  و اس
 یھـاییدارا در یتجـار واحد مستمر مشارکت دھندهنشان
 مبلـغ کــھ یاصـل اقـالم و باشدیم شدهشناخت قطع یمال
 ییشناسـا اقـالم آن در ھا،یبدھ و ھاییدارا آن یدفتر

 .شودیم

دھنده کـھ نشـان ییھایو بـدھ ھاییارزش منصفانھ دارا .ب
قطــع  یمـال یھـاییدارا در یواحد تجار مستمر مشارکت
 شده است. تشناخ

واحــد  یریپذبیآسـشکل، حـداکثر  نیکھ بھ بھتر یمبلغ .پ
ــار ــز از یتج ــ انی ــارکتاز  یناش ــتمر مش  درآن  مس
و  دھـدیشــده را نشـان متقطـع شناخ یمــال یھاییدارا
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 انیــز از یریپذبیآســحداکثر  نییکھ نحوه تع یاطالعات
 . کندیم مشخصرا 

 دیــبازخر یبــرا کـھشده نلیتنز یخروج ینقد یانھایجر .ت
ممکن است  ایالزم است  ،شدهتقطع شناخ یمال یھاییدارا
 اریاخت قرارداداعمال در  متیمثال، ق یشود (برا الزم

 یھاییکھ در ارتباط با دارا یگریمبالغ د ایمعاملھ) 
 در. است پرداخت قابل رندهیگانتقال بھ افتھ،یانتقال
باشـد، مبلــغ  ریـمتغ یخروج ینقد یانھایجر کھ یصورت

 خیموجـود در ھـر تـار طیشرا یبر مبنا دیافشاشده با
 باشد. یگزارشگر

ــتجز .ث ــتحل و ھی ــ لی ــایجر دیسررس ــد یانھ ــ ینق  یخروج
قطــع  یمـال یھـاییدارا دیـبازخر ینشده کھ برایلتنز

 مبـالغ ایــ شود الزمممکن است  ایشده، الزم است شناخت
 افتـھ،یانتقال یھـاییدارا بــا ارتبـاط در کھ یگرید

 افشــا مـورد نیااست.  رندهیگقابل پرداخت بھ انتقال
 مشـارکت مانــدهیباق یقـرارداد یدھایسررس دھندهنشان
 . است یتجار واحد مستمر

 یکّمــ یھاافشـا یبانیپشــت و فیتوص یبرا یفیک اطالعات .ج
 (الف) تا (ث). یقسمتھا طبق یالزام

 مســتمر مشارکت نوع یك از بیش تجاري واحد كھ صورتي در ج.42
 اسـت ممكـن باشـد، داشتھ شدهشناخت قطع مالي دارایي در

 ارتبـاط در راث 42 بنـد طبق یالزام اطالعات یواحد تجار
 نــوع کی عنوان بھ را آن و کند تجمیع خاص دارایي کی با

 .دینما گزارش مستمر مشارکت

مشـارکت  نــوع ھر براي باید تجاري واحد ن،یاافزون بر  چ.42
 :کند افشا را زیر موارد مستمر،

ــود .الف ــا س ــان ی ــدهییشناسا زی ــاریخ در ش ــال ت  انتق
 .داراییھا

 مستمر مشارکتشده ناشي از ییشناسا یھاو ھزینھ درآمد .ب
شده (بـراي داراییھاي مالي قطع شناخت در یواحد تجار

ھـم  ،ھاي مشتقھ)ارزش منصفانھ ابزار درمثال، تغییر 
 ر انباشتھ.در دوره گزارشگري و ھم بطو

حاصل از فعالیت انتقــال (كـھ  دیعواصورتي كھ كل  در .پ
 در گزارشـگري، دوره در) اسـتقطع شناخت  طیشرا واجد

توزیع نشــده باشــد  یكنواخت بطور یطول دوره گزارشگر
 از حاصـل دیــعوا كلاز  یاعمده بخشاگر  ،(براي مثال

گزارشـگري  دورهفعالیت انتقـال در روزھــاي پایـاني 
 ):شود واقع
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در آن دوره  انتقـال فعالیت بزرگترینوقوع  زمان .1
 پایــان از قبـل روزگزارشگري (براي مثال، پــنج 

 )،گزارشگري دوره

) مربـوطی ھـایـا زیان سـودھا مثــال(براي  مبلغ .2
 بخـشفعالیت انتقـال در آن  ازحاصل  شدهییشناسا

 از دوره گزاشگري، و

حاصـل از فعالیـت انتقـال در آن  دمبلغ عوای كل .3
 .گزارشگري دوره ازبخش 

 كـھ ايدوره ھــر بـراي را اطالعـات این باید تجاري واحد
 .کند تھیھ شود،مي ارائھ جامع زیان و سود صورت

 یلاطالعات تکمی

 یبــرا کـھ را یھرگونھ اطالعــات اضـاف دیبا یتجار واحد ح.42
 یضـرورب، 42بھ اھــداف افشـا، منــدرج در بنــد  یابیدست
 .کند افشا داند،یم

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ط.42تا  خ42

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.
 گذار و اجرا خیتار

 یاسـتاندارد را بــرا نیـالزامـات ا دیـبا یتجــار واحد .43
 از پـس ای 2007سال  ھیکھ از اول ژانو یاساالنھ یھادوره
از موعـد  شیپـ یریبکـارگ. ردیـگ بکــار شود،یم شروع آن
 اسـتاندارد نیـا یتجار واحد کھ یصورت در. شودیم ھیتوص
موضـوع را افشـا  نیـا دیبا رد،یگ بکار موعد از شیپ را
 .کند

 یاســتاندارد را بــرا نیــا تجــاری کــھ واحــد یصــورت در .44
 شـروع 2006سـال  ھیاول ژانو از شیکھ پ یاساالنھ یھادوره

 الزامات یبرا یاسھیارائھ اطالعات مقا رد،یبکار گ شودیم
 زانیو م تیدرباره ماھ 42تا  31 یبندھا در مندرج یافشا

 . ندارد ضرورت ،یمال یابزارھا از یناش یسکھایر

در  دهرشــدنظی(تجد 1 حسـابداري یالمللـنیب استانداردالف.44
 یاسـتانداردھاکل مورد استفاده در  اصطالحات)، 2007سال 

 ن،یـرا اصالح کرد. افزون بر ا یمال یگزارشگر یالمللنیب
ــدھا ــتیپ 5(پ) و ب27(پ) و (ت)، 23، 21، 20 یبن  راب  وس

 یبـرا را یاصـالح موارد نیا دیبا یتجار واحد. نمود اصالح
 شـروع 2009 سـال ھیـژانو اول از کـھ یاســاالنھ یھادوره

ــود،یم ــار ش ــگ بک ــر. ردی ــد اگ ــار واح ــتاندارد یتج  اس
) را 2007سـال در  شـدهردنظی(تجد 1 حسابداري یالمللنیب
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آن  یبرا دیبا یموارد اصالح نیا رد،یاز موعد بکار گ شیپ
 شود. اعمالھا دوره

شـده دنظری(تجد 3 مـالي گزارشگري الملليبین استاندارد ب.44
 دیـبا یتجار واحد. کرد(پ) را حذف 3)، بند 2008در سال 

 اول از کـھ یاسـاالنھ یھـادوره یبرا را یاصالح مورد نیا
 یتجار واحد اگر. ردیگ بکار شود،یم شروع 2009 سال یجوال

در سـال  دنظرشدهی(تجد 3 یحسابدار یالمللنیب استاندارد
 دیبا یاصالح مورد نیا رد،یاز موعد بکار گ شی) را پ2008
 یاصــالح مـورد ن،یـا وجـود با. شود اعمال دوره آن یبرا

احتمالي ناشي از تركیب تجاري كھ  یازامابھ برايمزبور، 
المللــي تاریخ تحصیل آن قبل از بكارگیري استاندارد بین

 اســت،) 2008 ســال درنظرشــده (تجدید 3گزارشــگري مــالي 
 ازامابھواحد تجاري باید این  مقابل، درکاربرد ندارد. 

المللــي ث اســتاندارد بین65الـف تـا 65ھاي را طبق بنــد
 منظـور حساب بھ) 2010سال دره شدحاصال( 3گزارشگري مالي 

 .کند

را بــراي  3مندرج در بند  یتجاري باید مورد اصالح واحد پ.44
یا پـس از  2009ژانویھ سال  اولكھ از  یاھاي ساالنھدوره
شود، بكار گیرد. در صورتي كــھ واحـد تجـاري مي شروعآن 

(اصالحات  انحاللناشر و تعھدات ناشي از  بھ فروشمالي قابل  ھايابزار
و اســـتاندارد  32المللـــي حســـابداري اســـتاندارد بین

، 2008)، منتشرشده در فوریھ سـال 1المللي حسابداري بین
 3در بند  مندرج یاز موعد بكار گیرد، مورد اصالح شیرا پ

 شود. اعمالباید براي آن دوره 

شده در مي رمنتش ،مالي زارشگريگ الملليبینی استانداردھا اصالحات ت.44
کرد. واحد تجــاري بایــد  اصالح(الف) را 3 بند، 2008سال 
 اولكـھ از  ایھـاي سـاالنھبراي دوره را یاصالح مورداین 

شود، بكار گیــرد. مي شروعیا پس از آن  2009ژانویھ سال 
از موعد مجاز است. اگر واحد تجـاري ایــن  شیبكارگیري پ
بكار گیرد، باید این موضوع  موعد از شیپرا  یمورد اصالح

المللــي اسـتاندارد بین 1را افشا کنـد و اصــالحات بنـد 
 31المللي حســابداري استاندارد بین 1، بند 28حسابداري 

شـده ر، منتش32المللي حسـابداري استاندارد بین 4و بند 
آن دوره بكـار گیــرد. واحـد  یرا بــرا ،2008در مي سال 

 نـدهیآ بـھ یتسر با را یاصالح موردتجاري مجاز است این 
 بكار گیرد.

ــدطبقھ دیــتجد .ث44 ــاییدارای بن ــتانداردھا یمــالی ھ ــالحات اس  ی(اص
 یالمللـــنیو اســـتاندارد ب 39 یحســـابدار یالمللـــنیب

، بنــد 2008در اکتبر سـال  دهرشمنتش)، 7 یمال یگزارشگر



 7المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 ابزارھای مالی: افشا

29 

 ی. واحـد تجـارکــردرا اضـافھ  الف12 بند ورا اصالح  12
پـس  ای 2008 سال یجوالرا از اول  یاصالحموارد  نیا دیبا

 .ردیگ بکاراز آن 

(اصـالحات  اجـرا و گـذار جیتار -ی مالیھابندی داراییطبقھ دیتجد  .ج44
و اســـتاندارد  39 یحســـابدار یالمللـــنیاســـتاندارد ب

در نوامبر سـال  شدهرمنتش)، 7 یمال یگزارشگر یالمللنیب
مورد  نیا دیبا یث را اصالح کرد. واحد تجار44، بند 2008
پـس از آن بکـار  ایــ 2008سـال  یجـوال اولرا از  یاصالح

 .ردیگ

ــود .چ44 ــا بھب ــاره ابزار افش ــاي درب ــاليھ ــتاندارد  م ــالحات اس (اص
 سـال مـارس درشـده رمنتش ،)7المللي گزارشگري مالي بین
 بنــدھاي و نمــود اصــالح را 11ب و 39، 27 ھايبنــد ،2009
ج را اضــافھ کـرد. 11الف تا ب11و ب لفا10بب، 27 الف،27

 یاھاي سـاالنھواحد تجاري باید این اصالحات را براي دوره
 ،شـودمي شـروعاز آن  پسیا  2009ژانویھ سال  اولكھ از 

 مزبــور، اصـالحات طبــق یالزام افشاھاي ارائھبكارگیرد. 
 موارد زیر ضروري نیست: یبرا

اي، دورهمالي ساالنھ یــا میـان یوضعیتھا صورت تمام .الف
 31قبــل از  آنھـااي ســاالنھ دوره مقایســھ انیــپاكھ 

 یا باشد،یم 2009دسامبر سال 

 دوره نینخسـت آغـازمــالي در  یھاصـورت وضــعیت تمام .ب
 .2009 سال دسامبر 31 از قبل یخیتار دراي مقایسھ

 واحـد كـھ صــورتي در. است مجاز ،از موعد شیپ یریبکارگ
، باید این ردیگ بکار موعد از شیپ را اصالحات این تجاري

 1.دینماموضوع را افشا 

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ د.44تا  ح44

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

شده در مي رمنتش ،مالي گزارشگري الملليبینی استانداردھا اصالحات ذ.44
 نیـ. واحد تجاري باید اکرد اصالحب را 44 بند، 2010سال 
 جـوالي اول از كـھ ايساالنھ ھايدوره براي را یاصالح مورد
. گیــرد بكــار شــود،مي شــروع آن از پــس یــا 2010 ســال

 .است مجاز موعد از شیپ بكارگیري

                                                      
 یالمللـنیب اسـتاندارد یاسھیمقا یافشا از رندهیپذ یتجار یواحدھا محدود تیمعاف دنبال بھ 1

شـده در ر)، منتش1 یمـال یگزارشـگر یالمللـنیب(اصالحات استاندارد  7 یمـال یگزارشگر
 یسـازشفافچ را بـھ منظـور 44بنـد  ئـت،یھچ اصـالح شـد. 44، بنـد 2010سـال  ھیژانو
(اصـالحات  یمـال یابزارھــا دربـاره افشـا بھبــود یبراخود، اصالح کرد و  یھایریگجھینت

 )، گذار در نظر گرفت.7 یمال یگزارشگر یالمللنیباستاندارد 
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شده در مـي رمنتش ،یمال گزاشگري الملليبینی استانداردھا اصالحات .ر44
 38تا  36و  34ھاي الف را اضافھ و بند32 ، بند2010سال 

را اصالح کرد. واحد تجاري بایــد ایـن اصـالحات را بـراي 
یا پـس از  2011كھ از اول ژانویھ سال  یاھاي ساالنھدوره
 مجاز موعد از شیپ بكارگیري. ردیگ بکارشود، مي شروعآن 
 از شیپــ را اصــالحات ایـن تجاري واحد كھ صورتي در. است
 .کند افشا را موضوع این باید بكارگیرد، موعد

المللـي (اصالحات استاندارد بین مالي داراییھاي انتقال -افشا .ز44
 13، بند 2010ده در اكتبر سال رش)، منتش7گزاشگري مالي 
را اضــافھ  39تا ب 29ح و ب42الف تا 42ھاي را حذف و بند

ھـاي کرد. واحد تجاري باید ایـن اصـالحات را بــراي دوره
 شــروعاز آن  پــس یـا 2011 سال یجوال اول ازكھ  یاساالنھ

از موعد مجاز است. در  شیپ یریبکارگبكار گیرد.  ،شودمي
بكـار  موعد از شیپواحد تجاري این اصالحات را  كھصورتي 

گیرد، باید این موضوع را افشا کند. واحد تجــاري ملـزم 
 بـراي رااصـالحات  ایــن طبــق یالزامـ افشـاھاي کھ ستین
 شروعاولیھ اصالحات  بكارگیري خیتاركھ قبل از  یھایرهدو

 .دینما ارائھشده است، 

االجـرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ .ژ44

 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

و اسـتاندارد  10المللي گزارشگري مـالي بین استاندارد س.44
 مـي در شـدهرمنتش ،تھاكارمش 11 یالمللي گزارشگري مالبین
 ایــن بایـد تجــاري واحد. کرد اصالح را 3 بند، 2011 سال
 المللــيبین اسـتاندارد بكـارگیري ھنگام را یاصالح مورد

 گزارشـگري المللــيبین اسـتاندارد و 10 مـالي گزارشگري
 .کند اعمال 11 یمال

 در منتشرشـده، 13 مالي گزارشگري الملليبین استاندارد ش.44
 اصــالح را الف پیوست و 29 و 28، 3 ھايبند، 2011 سال مي

 باید تجاري واحد. کرد حذف راب 27 تا 27 ھايبند و نمود
 یالمللــنیب اسـتاندارد یریبکـارگ ھنگام را اصالحات این

 .دینما اعمال 13 یمال یگزارشگر

(اصـالحات اسـتاندارد  جـامع انزی واقالم سود  سایرارائھ اجزای  ص.44
، 2011)، منتشرشده در ژوئـن سـال 1المللي حسابداري بین

 یاصالح موردب را اصالح کرد. واحد تجاري باید این 27بند 
، 1المللـي حسـابداريبین اسـتاندارد بكارگیري ھنگامرا 
  .کند اعمال ،2011ده در ژوئن سال شحاصال

(اصالحات استاندارد  مالي بدھیھاي و مالي داراییھاي افشاـتھاتر .ض44
در دســامبر  شــده)، منتشر7المللــي گزارشــگري مــالي بین
 اضــافھ را 53ب تا 40ب وج 13 تاالف 13 ی، بندھا2011سال
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 ايھـهدور بــراي را اصـالحات ایـن باید تجاري واحد. کرد
 شـروع آن از پس یا 2013 سال ژانویھ اول از كھ یاساالنھ

. گیـرد بكار ساالنھ، یھادوره آن یانیم یھادوره و شودمي
 با را اصالحات این طبق یالزام افشاھاي باید تجاري واحد
 .دینما ارائھ گذشتھ بھ یتسر

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ف.44تا  ط44

 ]نشده است.نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج 

 یالمللـنی(اصالحات اسـتاندارد ب یگذارھیسـرمای تجاری واحدھا ق.44
 یمال یگزارشگر یالمللنی، استاندارد ب10 یمال یگزارشگر

شـده در ر)، منتش27 یحسابدار یالمللنیو استاندارد ب 12
 دیـبا یرا اصالح کرد. واحد تجار 3، بند 2012اکتبر سال 

 اولکـھ از  یاسـاالنھ یھـادوره یرا برا یمورد اصالح نیا
. ردیــگ بکار شود،یم شروعپس از آن  ای 2014سال  ھیژانو
مجاز است.  یگذارھیسـرما یتجار یواحدھا موعد از شیپ یریبکارگ

از موعـد بکــار  شیرا پ یمورد اصالح نیا یاگر واحد تجار
 یتجـار یواحـدھاتمــام اصـالحات مربـوط بـھ  دیبا رد،یگ

 . دیاعمال نما ھمزمان را یگذارھیسرما

این بنـدھا اشـاره بـھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز [ الف.گ44تا  ک44
االجرا نشده اسـت و بنـابراین، در ایـن ویـرایش درج نشـده الزم
 ]است.

 ــیمـال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردھا ساالنھ اصالحات .الفالف44

ــا 2012 دوره ــال  ،2014 ت ــپتامبر س ــده در س ، 2014منتشرش
الـف را اضـافھ 30را اصالح و بنـد ب 30ض و ب44 یبندھا

 یھــادوره یاصالحات را بـرا نیا دیبا یتجارکرد. واحد 
پــس از آن  ایــ 2016ســال  ھیـکھ از اول ژانو یاساالنھ

 8 یحسـابدار یالمللــنیطبق اســتاندارد ب شود،یشروع م
بـا  اشتباھات و یحسابدار یبرآوردھا در رییتغ ،یحسابدار ھایھیرو

 یریبکـارگ نکـھیمگـر ا رد،یـبھ گذشـتھ بکـار گ یتسر
 یھـــادوره یالـــف بـــرا30و ب 30ب یاصـــالحات بنـــدھا

 نیقبل از دوره ساالنھ نخسـت ای کھ شروع آنھاشدهارائھ
، ضـرورت اسـت یآن اصالحات توسط واحــد تجـار یریبکارگ

 یبنـدھا اصـالحات موعد از شیپ یرینداشتھ باشد. بکارگ
 نیـا یتجــار واحـد اگر. است مجاز الف30ب و 30ب ض،44

 موضـوع نیـا دیبا رد،یگ بکار موعد از شیپ را اصالحات
 .کند افشا را

)، 1 یحسابدار یالمللنی(اصالحات استاندارد ب افشـا بھبود .بب44
را  5و ب 21 ی، بنــدھا2014منتشرشده در دسـامبر سـال 

 یاصـالحات را بـرا نیـا دیـبا یاصالح کرد. واحد تجـار
پـس  ایـ 2016سال  ھیکھ از اول ژانو یاساالنھ یھادوره
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 موعد از شیپ یری. بکارگردیبکار گ شود،یمشروع از آن 
 .است مجاز اصالحات نیا

 30 حسابداري الملليبین استاندارد كنارگذاري

 حسابداري الملليبین استاندارد جایگزین استاندارد، این .45
 .شودیم مشابھ در صورتھاي مالي بانكھا و مؤسسات ماليافشا  30



 الفپیوست 
 شدهاصطالحات تعریف

 المللی گزارشگری مالی است.این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین
 بھ ،یمال ابزار طرف کی نکھای سکیر ریسک اعتباری

 انیـز موجــب تعھد،ی فایا عدم لیدل
 .شود گرید طرفی مال

ــکیر ریسک واحد پول  ــان س ــفانھ ارزش نوس ــ منص  ای
ی مـال ابزار کی یآتی نقد یانھایجر
  ارزی نرخھا در رییتغ لیدل بھ

ــکیر ریسک نرخ بھره ــان  س ــ ارزشنوس ــفانھ ی  امنص
ی مـال ابزار کی یآتنقدی  یانھایجر
 بھـرهی نرخھـا در رییــتغ لدلیــ بھ

  بازار
ی فـایا درتجــاری  واحد نکھیا سکیر ریسک نقدینگی

ی کـھ مالی ھایبدھبھ  مربوط تعھدات
دارایی مالی  انقد ی لیتحو قاز طری

 دچار مشکل شود. شود،می ھتسوی گردی
 ی مالی بھھابدھی ،یپرداختنی وامھا وامھای پرداختنی

حسـابھای پرداختنـی تجـاری  از ریغ
مدت در شرایط اعتبـاري عـادی کوتاه
 .است

ــکری ریسک بازار  ــان س ــ ارزش نوس ــفانھ ی  امنص
ابزار مـالی  کی آتی ینقد یانھاجری
ی بـازار. متھادر قی رتغیی لیدل بھ
 لیتشـک سکیرسھ نوع  از بازار سکیر

بھره  نرخ سکیر پول،واحد  سکیراست:  شده

 .ھاقیمت رسای سکیرو 
ــکیر ریسک سایر قیمتھا  ــان  س ــفانھ ارزشنوس ــ منص  ای

 ،یمال ابزار کی یآتی نقد یانھایجر
 بــازاری متھـایق در رییتغ لیدل بھ
 سـکری از یناشــ راتییتغ از ریغ (بھ

 نظرصـرف ،)پـول واحد سکری ای نرخ بھره
عوامل  اثر در راتییتغ آن نکھیا از

ناشر آن،  اخاص ابزار مالی منفرد ی
بــر تمــام  گــذاررعوامــل تأثی ایــ

شده در ابزارھای مالی مشابھ معاملھ
 .شود جادبازار ای

ــیدارا سررسید گذشتھ  ــورتی سررس ــالی در ص ــی م  دی
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کھ طـرف مقابـل  شودگذشتھ محسوب می
 پرداخــت ،قرارداد دسررسی ختاری در

 .دھدرا انجام ن

 32ی حســابداری المللنیب استاندارد 11 بند در ر،اصطالحات زی
 در و شده فیتعر 39ی حسابدار الملليبین استاندارد 9 بند ای

 شـدهمشخصی معان با ،یمالی گزارشگری المللنیبی استانداردھا
ـــتاندارد در ـــيبین اس ـــابداري الملل ـــتانداردو  32 حس  اس
 .است رفتھ بكار 39 حسابداري الملليبین

 

 یمالی بدھ اشده دارایی مالی ی بھای مستھلک •

 دارایی مالی آماده برای فروش   •

 قطع شناخت •

 ابزار مشتقھ •

 روش بھره مؤثر •

 ابزار مالکانھ  •

 ارزش منصفانھ •

 دارایی مالی •

شده بـھ یرگیبدھی مالی اندازه ادارایی مالی ی •
 دوره انزی اسود ی قمنصفانھ از طریارزش 

شـده بـرای بدھی مالی نگھداری ادارایی مالی ی •
 مبادلھ

 مالی  نقرارداد تضمی •

 ابزار مالی •

 بدھی مالی •

 شدهینیبشمعاملھ پی •

 سازیابزار مصون •

  دشده تا سررسییھای نگھداریگذارھسرمای •

 ھایافتنوامھا و دری •

 فروش بھ روش معمول ای دخری •



 
 پیوست ب

 رھنمود بکارگیری

 المللی گزارشگری مالی است.این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین
 )6و سطح افشا (بند  یمال یطبقات ابزارھا

 دررا  مــالی ابزارھای کندمیرا ملزم  تجاری واحد 6بند  .1ب
افشاشــده اسـت و کھ متناسب بـا ماھیـت اطالعــات  طبقاتی

دھــد، نظـر قــرار می ویژگیھای آن ابزارھای مالی را مـد
 ، توسـط واحـد6شده در بنــد توصیفطبقات  بندی کند.گروه
شـده تعییناز طبقـات  بنــابراین،و  شـودمی تعیین تجاری
حسـابداری المللي در استاندارد بین مالی ابزارھای برای
محــل انعکـاس و  مالی ابزارھای گیریاندازه(کھ نحوه  39

ــناخت  ــراتش ــفانھ را  در ارزش تغیی ــینمنص ــدیم تعی ) کن
 است. یزمتما

حداقل  دیبا تجاری واحد ،یمال یابزارھاطبقات  نییتعدر  .2ب
 :ردیبگ نظر را در ریزموارد 

مسـتھلک شـده را  شده بھ بھايگیریاندازه ابزارھای الف.
 متمایز منصفانھ ارزش شده بھگیریاندازه ابزارھایاز 
 کند.

 ن استانداردای کاربرد دامنھ از خارج یمال یابزارھا ب.
در نظـر ا طبقـات جداگانــھ یـک طبقــھ یـ صورت بھرا 

 .بگیرد

ات قابــل یـئزان جزیـط خـود، می، برحسب شـرایرتجا واحد .3ب
د یزان تأکین استاندارد، میت الزامات ایرعا یارائھ برا
اطالعـات ع یتجم ین الزامات و چگونگیمختلف ا یھابر جنبھ

 برخـوردار ازب اطالعات یبدون ترک یر کلیارائھ تصو یبرا
ان یـتا م دارد تکند. ضرورین مییمتفاوت را تع یھایژگیو

ارائھ اطالعات بسیار تفصیلي در صورتھاي مالي كـھ ممكـن 
كنندگان از صورتھاي مـالي كمــك نكنــد و است بھ استفاده

ز حــد پنھان نمودن اطالعات مھم بــھ دلیـل تجمیــع بــیش ا
 تجـاری مثــال، واحـد یاطالعات، توازن برقرار شود. بــرا

 یان انبــوھمی در آن درج واسطھ د اطالعات مھم را بھینبا
 تجـاری ن واحـدیت پنھــان کنــد. ھمچنــیاھمیات بیئاز جز

مھم بین  ید اطالعات را آنقدر تجمیع کند کھ تفاوتھاینبا
 ده بماند.یمربوط، پوش یسکھایا ریمعامالت منفرد 

  یو عملکرد مال تیوضع یبرا یمال یابزارھا تیاھم
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 ایــ سـود قیـطر از منصفانھ ارزش بھ شدهیریگاندازه یمال یھایبدھ
 )11و  10 ی(بندھا دوره انیز

طبقــھ خــود را بـھ  یمـال یبدھ یکھ واحد تجار یصورت در .4ب
 ،دھـد اختصـاص دوره انیز ایسود  قیارزش منصفانھ از طر

در ارزش  رییــمبلـغ تغ ی(الف) ملزم بھ افشــا10طبق بند 
 سـکیدر ر رییــقابـل انتسـاب بـھ تغ یمال یمنصفانھ بدھ

) بـھ واحـد تجـاری 1(الـف)(10 بنـد. است یبدھ یاعتبار
در  تغییــر زانیــمعنوان  بھمبلغ مزبور را  دھداجازه می

کند كھ قابل انتساب بھ تغییر  نییتعارزش منصفانھ بدھی 
شــود، مي بــازار ســکیرایجــاد  موجــبار كــھ شــرایط بــاز

 یبــازار بـرا طیمربوط در شرا ریی. اگر تنھا تغباشدینم
 باشـد،(مبنــا)  شدههدر نرخ بھره مشاھد رییتغ ،یبدھ کی

 :شود برآورد ریز یروشھا بھ تواندیممبلغ مزبور 

، واحد تجاری نرخ بازده داخلی بدھی در آغـاز نخست الف.
شــده در بـازار قیمـت مشاھده دوره را با استفاده از

بدھی و جریانھای نقدی قراردادی بدھی در آغــاز دوره 
شـده (مبنـا) در کند. سپس نرخ بھره مشاھدهمحاسبھ می

شود تـا آغاز دوره، از نرخ بازده داخلی بدھی کسر می
 جزء مختص نرخ بازده داخلی بھ دست آید.

ط با سپس، واحد تجاری ارزش فعلی جریانھای نقدی مرتب ب.
بدھی را با اســتفاده از جریانھـای نقـدی قـراردادی 
بدھی در پایان دوره و نرخ تنزیلی برابر بـا مجمـوع 

شـده (مبنـا) در پایـان دوره و مشاھده ) نرخ بھره1(
شــده در قسـمت ) جزء مختص نرخ بازده داخلــی تعیین2(

 کند.(الف)، محاسبھ می

در پایـان شده در بازار بدھی تفاوت بین قیمت مشاھده پ.
شده در قسمت (ب) بــاال، تغییـر در دوره و مبلغ تعیین

ای است کھ قابل انتسـاب بـھ تغییـر در ارزش منصفانھ
شده (مبنا) نیست. این ھمـان مبلغــی نرخ بھره مشاھده
 شود.است کھ افشا می

شود تغییر در ارزش منصفانھ کھ ناشی در این مثال فرض می
یسک اعتباری ابزار یـا از عواملی بھ غیر از تغییر در ر

باشـد. اگـر تغییر در نرخھای بھــره اســت، بااھمیـت نمی
ابزار مورد نظر در این مثال، دربردارنده ابزار مشـتقھ 

شده باشد، تغییر در ارزش منصـفانھ ابـزار مشــتقھ تعبیھ
(الــف) 10شده در تعیین مبلغی کھ بایـد طبــق بنــد تعبیھ

 شود.افشا شود، در نظر گرفتھ نمی
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 )21(بند  یحسابدار ھاییھموارد افشا ـ رو سایر

مـورد  یریگ) انـدازهیا مبـانیــمبنــا ( یافشــا ،21بند  .5ب
ــتفاده در تھ ــاس ــورتھای ــالی یھ ص ــا م ــر رویو س  یھاھی

مربـوط  مـالی یدرک صـورتھا یکھ برا رفتھبکار یحسابدار
، یمــال یابزارھــا یبرا این افشاکند. یم یاست را الزام

 ر باشد:زی موارد شامل است ممکن

بــدھیھاي مــالي داراییھــای مــالی یــا بــراي  الف.
ــاص ــھ اندازهاختص ــھ طبق ــھگیرییافتھ ب ــده ب ارزش  ش

 :دوره انیز یاق سود یمنصفانھ از طر

ھاي مالي كھ واحد یبدھداراییھای مالی یا ماھیت  .1
ق یـارزش منصـفانھ از طرطبقھ آنھا را بھ  یتجار
 ؛ اختصاص داده است دوره انیز یاسود 

برای تخصـیص ایـن چنینـی داراییھــای  ییارھایمع .2
 و ھ؛یاول شناختزمان  در یمال یھایبدھمالی یا 

 12الــف یــا 11، 9 ھایاحــراز شــرایط بنــد نحــوه .3
بــراي چنــین  39حســابداری المللي بین استاندارد

یافتھ طبـق بنـد برای ابزارھای اختصـاص .تخصیصی
ــالی 1(ب)( ــی م ــا دارای ــالی ی ــدھی م ــف ب ) تعری

شده بھ ارزش منصفانھ از طریق سود یا گیریندازها
المللــی حســابداری زیان دوره در اسـتاندارد بین

، این افشا شـامل تشــریح شـرایط اساســی عـدم 39
گیری یا شــناخت اسـت کــھ در یکنواختی در اندازه

ــی ــورت رخ م ــن ص ــر ای ــای غی ــرای ابزارھ داد. ب
) تعریف بـدھی مـالی 2یافتھ طبق بند (ب)(اختصاص

شده بھ ارزش منصفانھ گیریدارایی مالی اندازه یا
ــتاندارد  ــان دوره در اس ــا زی ــود ی ــق س از طری

، این افشا شـامل تشـریح 39المللی حسابداری بین
شده گیریبندی بھ عنوان اندازهنحوه ھماھنگی طبقھ

بھ ارزش منصفانھ از طریق سود یا زیان دوره بـا 
شده مستندگذاری یا مدیریت ریسک استراتژی سرمایھ
 واحد تجاری است.

معیار اختصاص داراییھای مالی بھ طبقھ آمـاده بـرای  .ب
 فروش.

 ،روش معمـول بـھ مالي ھايیدارای فروش و خرید اینكھ .پ
بھ حساب گرفتــھ  ھیتسو خیتار در ای معاملھ تاریخ در
 39حسابداری  یالمللنیب استاندارد 38 بند(بھ شود می

 ).شود مراجعھ
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 مـالي یداراییھا یدفتر مبلغ كاھش براي کھ یصورت در .ت
 انــد،كـاھش ارزش یافتھ اعتباري زیانھاي دلیل بھ كھ
 :شود استفاده ذخیره کاھش ارزش حساب از

مورد استفاده براي تعیـین زمــاني كـھ  یارھایمع .1
 یافتـھ،كـاھش ارزش یمــال یھادارایی یمبلغ دفتر

برگشـت  مــوردیابد (یـا در بطور مستقیم كاھش مي
یابــد) و بطــور مســتقیم افــزایش مي ارزش، کــاھش
 اســتفاده مـورد ذخیره کاھش ارزش حساب کھزماني 

 و  رد؛یگمي قرار

منـدرج  مبـالغ حذفاستفاده براي  مورد یارھایمع .2
 یدفتــر مبلغ مقابل در ذخیره کاھش ارزشحساب  در

 16 بنـد(بــھ  افتـھیشارز کـاھش یمال یھاییدارا
 .)شود مراجعھ

 از کیـ ھـر یزیانھا خالص یا سودھا خالص تعیین نحوه .ث
 ؛)شود مراجعھ(الف) 20 بند(بھ  مالي ھايابزار طبقات
 یزیانھـا خــالص ایـ ســودھا خـالص اینكھ مثال، براي

 ای سود قیطر از منصفانھ ارزش بھ كھ اقالميمربوط بھ 
 یـا بھره درآمد شامل شوند،یم گیرياندازه دوره انیز

 .ریخ ای باشدیم یمیتقس سود درآمد

كھ واحد تجاري براي تعیــین وجــود شـواھد  ییارھایمع .ج
 قـرار اسـتفاده مورد ارزش، كاھش وقوعبر  یعیني مبن

 ).شود مراجعھ(ث) 20 بند(بھ  دھدیم

سررسـید  کــھگاه درباره شـرایط داراییھـاي مـالي ھر .چ
 مجـدداً  ،شــوندیافتـھ محسـوب ميشگذشتھ یا كــاھش ارز

حسـابداري داراییھــاي مـالي كــھ  ، رویـھشودمذاكره 
 است. مجددمشمول شرایط مذاكره 

 1 یحسـابدار یالمللنیاستاندارد ب 122بند  طبق ن،یھمچن
در  بایـد یتجـار ی)، واحـدھا2007در سال  شدهدنظری(تجد

ــت ــم رو یادداش ــھ اھ ــخالص ــابدار یھاھی ــ یحس ــا ای  ریس
ــتھا،ی ــاوتھا ادداش ــد یقض ــدیفرا در تیریم ــارگ ن  یریبک
موارد مستلزم  ازی، بھ غیر تجار واحد یحسابدار یھاھیرو

 مبـالغ بـر را ریتـأث بیشـترین و قضاوتھایی کھبرآورد 
 .کنندافشا  را است داشتھ یالم یصورتھا در شدهییشناسا

 )42تا  31 ی(بندھا یمال یابزارھا از یناش یسکھایر زانیم و تیماھ

 یدر صورتھا دی، با42تا  31 یطبق بندھا یالزام یافشاھا .6ب
 ریبھ سـا مالی یصورتھا ازمتقابل  عطف قیطر از ای مالی

 بــاکـھ  ســکیگزارش ر ای تیریمد ادداشتی مانندصورتھا، 
 دسـترس در خیتـار ھمـان در و مالی یصورتھا طیشرا ھمان
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شود.  ارائھ رد،یگیم قرار مالی یصورتھا کنندگاناستفاده
 ،متقابــل عطــف از اسـتفاده بـا شــدهھارائ اطالعات بدون

 .ستین کامل مالی یصورتھا
 )34(بند  کّمی افشاھای

ــد .7ب ــف(34 بن ــا)، ال ــھ یافش ــاداده خالص ــ یھ ــاره  یکّم درب
اطالعــات  یمبنــابـر  سـکھایر از تجـاری واحد یریپذبیآس

را  تجـاری واحــد یاصل رانیشده بھ مدھارائ یسازماندرون
ــ ــدیم یالزام ــاه. کن ــد ھرگ ــاری واح ــرا تج ــد یب  تیریم

 قـرار اسـتفاده موردروش را  نیچند ،سکیر از یریپذبیآس
 ییروشــھا ایـ روش از اســتفاده اطالعات را با دیبا دھد،

اطالعــات را  نیاتکــاترو قابـل  نیترافشا کند کھ مربـوط
ی ھاھرویـ 8 یالمللي حسـابدار. استاندارد بینکندیمفراھم 

 مربوط درخصوص در برآوردھای حسابداری و اشتباھات رییتغ ،یحسابدار
 .کندیم بحثبودن  اتکا قابل و بودن

. کنـدیم یرا الزام سکیر تمرکزافشا درباره  ،(پ)34 بند .8ب
 یھـایژگیو کـھ است یمال یابزارھا از یناش ،سکیرتمرکز 
شـرایط  در رییتغ ریتحت تأث ھیطور مشابب و دارند مشابھ
تمرکــز  صی. تشـخرنـدیگیقـرار م طیشرا رییا سا یاقتصاد

 تجاری واحد طیشرا گرفتن نظر دربا  قضاوت مستلزم سک،یر
 :باشد ریز موارد شامل دیبا سکیرتمرکز   یاست. افشا

 ت؛یریمد توسط تمرکزھا نیینحوه تع تشریح .الف

 کنــدیرا مشخص م ھر تمرکزکھ  یمشترک یھایژگیو تشریح .ب
 ایــ پــول واحــد ،ییایجغراف حوزه مقابل،(مانند طرف 

 و)؛ بازار

 یابزارھـا تمـام مرتبط بـا سکیر پذیری ازآسیب زانیم .پ
 مشترك. یژگیآن و یدارا یمال

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ د.8بتا  الف8ب

 ]نشده است و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

 
 (الف)) 36(بند  اعتباری ریسک از پذیریآسیب حداکثر

 انگریــب شــکل، نیبھتر بھ کھ یمبلغ ی(الف)، افشا36 بند .9ب
 یاعتبــار سـکیر از یتجار واحد یریپذبیآس زانیم حداکثر

 ،یمـال ییدارا کی یمبلغ برا نی. اکندیم یالزامرا  است
ناخالص، پس از کسـر مــوارد  یعمومًا برابر با مبلغ دفتر

 است: ریز

 المللـيبین اســتاندارد طبـق شدهتھاتر مبالغ تمام .الف
 و؛ 32 حسابداری
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طبــق اســتاندارد  شدهییرزش شناساا کاھش یانز ھرگونھ .ب
 .39 حسابداری المللیبین

و حـداکثر  شودیم یاعتبار سکیر بھ کھ منجر ییتھایفعال .10ب
شـامل مـوارد  مربوط، یاعتبار سکیر از یریپذبیآس زانیم
 :باشدینم آنھااست، اما محدود بھ  ریز

 رینــزد سـا یگذارو سـپرده انیبھ مشـتر وام اعطاي .الف
 زانیــمــوارد، حــداکثر م نیــ. در ایتجــار یواحــدھا

 یمبلــغ دفتـر معـادل ،یاعتبـار سـکیر از یریپذبیآس
 مربوط است. یمال یھاییدارا

 مبادلھ یقراردادھا مانند مشتقھ، یقراردادھا انعقاد .ب
. یاعتبار مشتقھ یابزارھانرخ بھره و  یسواپھا ،یارز

 منصـــفانھ ارزش بـــھ جادشـــده،یا یـــیدارا ھرگـــاه
 ســکیر از یریپذبیآسـ زانیشود، حداکثر م یرگیاندازه
برابـر بـا مبلــغ  ،یگزارشگر دوره انیپا در یاعتبار
 .بود خواھد یدفتر

 زانیـحـداکثر م مورد، نی. در ایمال ینھایتضم یاعطا .پ
است کـھ  یمبلغ نیشتریب ،یاعتبار سکیر از یریپذبیآس

 واحـد اســت ممکـن شــود، گذاشـتھ اجرا بھ نیتضماگر 
ممکـن  مزبـور مبلــغ. شود آنپرداخت  بھ مجبور تجاری
 شدهییشناسا مبلغ از شیب ایمالحظھ قابل زانمی بھاست 

 .باشد یبدھ عنوانھ ب

 رقابــلیغ آن، از استفادهعمر  طول درکھ  وام تعھدات .ت
 نــامطلوب رییـتغ بـھ واکـنش در تنھا ای باشدیمفسخ 
نتواند تعھـدات  ناشر. اگر شودیمقابل فسخ  ت،یبااھم
 یمـال ابــزار ایـ نقد قیخالص از طر صورت بھرا  وام
 ســکیراز  یریپذبیآســ زانیحداکثر م کند، ھیتسو گرید

 مبلــغ رایـزبا مبلغ کامل تعھد است،  برابر یاعتبار
 نـدهیآ درممکـن اسـت  کـھ ترازنامھ از خارج تعھدات
 مبلغ ممکن نی. استین مشخص رد،یگ قرار استفاده مورد
 شـدهییمبلغ شناسا از شیب ایمالحظھ قابل زانمی بھ است
 باشد. بدھی عنوان بھ
 (الف) و (ب))39(الف) و 34 ی(بندھا نقدینگی ریسک کّمی افشاھای

 يكّمـ ھـایدادهواحد تجاري خالصھ  ،(الف)34طبق بند  .الف10ب
مبنـاي  بــررا نقـدینگي  ریسـک پذیری ازآســیبدرباره 

شده بھ مدیران اصـلي افشـا سازماني ارائھاطالعات درون
را  ھـاداده ایـنكند. واحد تجاري باید نحوه تعیین مي

(یـا  خروجـی ینقـد جریانھاي كھتوضیح دھد. در صورتي 
 :ھاداده آن در شدهمنظور) دیگری مالي دارایي
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شـده واقـع  ھا،داده آن در انعکاسزودتر از  بسیار .الف
 ، یاباشد

شـده متفاوت از مبـالغ ارائھ بسیار یبھ مبالغ مربوط .ب
 ابــزار در مــورد(بــراي مثــال  باشــد ھــادادهدر آن 
 بــھ صـورت تســویھ مربوط بـھ ھایدادهاي كھ در مشتقھ

دارد اختیــار  ،اما طرف مقابل استخالص گنجانده شده 
 )، ناخالص آن ابزار را الزامی نماید تسویھ

 كّمـي اطالعات وکند  بیانتجاري باید این موضوع را  واحد
 را بــرای یسـکر یـنا یزانم یابیارز ارائھ نماید کھ را

 اینكــھ مگـر ،کنـد فراھمصورتھاي مالي  كنندگاناستفاده
بند  طبق داديقرار سررسید تحلیل و تجزیھ در اطالعات این
 .باشد مد نظر قرار گرفتھ ،(ب) یا) الف(39

(الـف) و 39بنـد  طبق دیسررس لتحلی و ھیتجز ھیتھ ھنگام .11ب
 یزمـان یھــابازهتعـداد  نیـیتع یبـرا تجاری (ب)، واحد

 مثال، ممکــن ی. براکندیاستفاده مخود مناسب، از قضاوت 
 :باشد مناسب ریز یزمان یھابازه تجاری واحد نظر از است

 ماه؛ کی از کمتر .الف

 ماه؛ سھ تا کی نیب .ب

 و سال؛ کی تا ماه سھ نیب . پ

 .سال پنج تا کی نیب .ت

 ابـزار(الف) و (ب)، واحد تجاري نباید 39 بند طبق الف.11ب
. کنــدجـدا  مخـتلطابزار مالي  از راشده ھیتعب مشتقھ

 را(الـف) 39براي چنین ابزاري، واحد تجاري باید بند 
 .گیرد بكار

 داديھاي قــرارسررســید كــھ صـورتي در(ب)، 39 بند طبق .ب11ب
واحـد  باشد، ضروري نقدي یانھایبراي درك زمانبندي جر

بدھیھاي مــالي  سررسیدکّمی تجزیھ و تحلیل  دیتجاري با
 داديقــرار ھايسررســیددھنده نشــان كــھرا مشــتقھ 

 زیـر موارد در مثال، براي. کند افشا است، باقیمانده
 :باشدایجاد شده  شرایطي چنین است ممكن

 سـال پنج ماندهیباق دیسررس با بھره نرخ پاسو .الف
 یمـال یبدھ ای ییدارا ینقد یانھایجر یسازمصون در

 . ریبا نرخ متغ

 تمام تعھدات وامھا. .ب

کـھ کنـد (الف) و (ب) واحد تجـاري را ملـزم مي39 بند .پ11ب
 ھايسررسـید كـھ مالي، بدھیھاي سررسید تحلیل و تجزیھ
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 نشان را مالي بدھیھاي برخي براي باقیمانده داديقرار
 :افشا این را افشا کند. در ،دھدمي

 پرداخت زمان انتخاب حق مقابل، طرف كھ یھنگام .الف
 كـھ ايدوره نزدیكتـرین بـھ بـدھي باشد، داشتھ را

 تخصـیص شـود پرداخت بھ ملزم تجاري واحد است ممكن
 تجـاري واحد كھ مالي بدھیھاي مثال، براي. ابدییم

 ھايسـپرده(مانند  مقابل طرف درخواست با است ممكن
 بازه اولین در شود، آنھا پرداخت بھ ملزم) دیداري
 .دنگیرمي قرار زماني

 صورت بھ مبالغ پرداخت بھ متعھد تجاري واحد ھرگاه .ب
اي كـھ ممكـن اقساطي باشد، ھر قسط بھ اولــین دوره

ملزم بھ پرداخت شـود،  در آن دوره است واحد تجاري
 از خـارج. براي مثـال، تعھـدات وام ابدییمتخصیص 

اولــین  دربردارنــدهزمــاني  بــازهدر  ،ترازنامــھ
 ،شـود بازپرداختدر آن تاریخ تاریخي كھ ممکن است 

 .ردیگیقرار م

حـداكثر  منتشرشـده،مـالي  تضمینھاي دادبراي قرار .پ
كـھ  دابـییم صیتخصـاي بھ اولـین دورهتضمین مبلغ 

 .بھ اجرا گذاشتھ شود تضمین در آن دوره ممکن است

 ،سررسـید تحلیـل و تجزیھ در شدهافشا قراردادي مبالغ .ت11ب
(الف) و (ب) الزامي شده است، جریانھاي 39 بند طبق کھ

 نشده است، براي مثال:دادي تنزیلنقدي قرار

 كسر از(قبل  مالي تأمین اجاره ناخالص تعھدات .الف
 ؛)مالي تأمین ھايھزینھ

 بـراي آتــي یھانامـھموافقتشـده در تعیین یمتھايق .ب
 مالي؛ داراییھاينقدی  خرید

 ثابـت دریافـت /شــناور پرداخـت بــراي خالص مبالغ .پ
 آنھــاكھ جریانھاي نقدي خالص ای نرخ بھره یپھااسو

 شود؛مي مبادلھ

ابـزار مـالي یــک در  قابل مبادلھدادي قرار مبالغ .ت
 جریانھاي با كھ) واحد پول پاسو مثالمشتقھ (براي 

 و شود؛مي مبادلھ ناخالص نقدي

  .وام ناخالص تعھدات .ث

 صورت در كھ مبالغي با نشده،تنزیل نقدي یانھایجر این
 مبـالغ زیـرا دارد تفــاوت ،شـودمی ارائھ مالي وضعیت
 نقــدي جریانھـاي مبنـاي بر مالي، صورت آن درشده درج

 ثابـت پرداخــت قابـل مبلــغ كـھ زماني. است شدهتنزیل
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 پایـان در موجـود شرایط حسب بر شدهافشا مبلغ نباشد،
 كـھ زمــاني مثـال، براي. شودمي تعیین گزارشگري دوره
 ،كنــدمي تغییـر شـاخص تغییـرات با پرداخت قابل مبلغ

 پایـان در شاخص سطحمبتنی بر شده ممكن است مبلغ افشا
 .باشد دوره

 مـدیریت نحـوه کنـدیم ملزم را تجاري واحد(پ) 39 بند .ث11ب
 كّمي افشاھاي در افشاشده اقالم مربوط بھ نقدینگي سکیر

 در. دھـد توضــیح را(ب)  و(الـف) 39 بنــد طبق الزامی
 داراییھـاي سررســید تحلیـل و تجزیھ اطالعات كھ صورتي
(بـراي  نقــدینگي سـکیر مدیریت براي شدهنگھداري مالي

قابل فروش ھســتند  یمثال، داراییھاي مالي كھ بھ آسان
ورودي بـراي تـأمین  یرود جریانھاي نقــدیا انتظار مي
بدھیھاي مـالي ایجــاد مربوط بھ خروجي  یجریانھاي نقد

 یابیـارز در مالي صورتھاي كنندگاناستفاده بھ ،کنند)
 تجـاري واحـد كنـد، كمك ینگینقد سکیر زانیم و تیماھ
 .دینما افشا را اطالعات این باید

الزامی ھاي عواملي كھ واحد تجاري در ارائھ افشا سایر .ج11ب
 ریــز مـوارد شـامل دھـدیم(پ) مدنظر قرار 39بند  طبق
 : باشدینم موارد نیا بھ محدود اما است،

 ھاي نقـدینگيتأمین نیاز براي یواحد تجار ایآ .الف
 ماننــد( شــدهتعھد یاعتبــار تســھیالتتوانــد بــھ می

تجـاري) یـا ســایر خطـوط اعتبـاري  سـنادتسھیالت ا
دسترسـی ) بـا مقاصـد خــاصتسھیالت اعتباري  مانند(

 ؛داشتھ باشد

ھـاي نقـدینگي، بـراي تــأمین نیاز یواحد تجار ایآ .ب
 کند؛یمركزي نگھداري م یھایي را نزد بانكھاسپرده

 متنـوعیبسـیار  یمال نیمنابع تأم یواحد تجار ایآ .پ
 دارد؛

 ایقابل مالحظھ نقدینگي سکیر زتمرک یواحد تجار ایآ .ت
 ؛خود دارد یمال نییا منابع تأم داراییھادر 

 از نقـدینگي، سـکیر مـدیریت براي یتجار واحد ایآ .ث
ــد ــرل ھایفراین ــي كنت ــاي و داخل ــال طرحھ  یاحتم
 است؛ برخوردار

رنـده دادربر كـھ ھــایيابزاراز  یواحـد تجــار ایآ .ج
باشـد، برخـوردار اسـت می سـریعشرایط بازپرداخـت 

 واحـد اعتبــاري رتبـھ کـاھش(براي مثال در زمـان 
 )؛تجاري
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 انتقالھایي دارد كھ بتواند ابزار یواحد تجار ایآ .چ
 سـپرده یرا الزامي کند (براي مثـال تقاضـا قھیوث

 ھاي مشتقھ)؛ابزار بابت

واحـد آن دارد كـھ بــھ  ھایيابزار یواحد تجار ایآ .ح
 از طریق تحویل یمال یتسویھ بدھیھااجازه دھد بین 

 تحویـل قیـ) یـا از طردیگـر مالي دارایي(یا  نقد
 خود، انتخاب کند؛ سھام

ــآ .خ ــد ای ــار واح ــمول ابزار یتج ــھ مش ــایي دارد ك ھ
 .شود جامعسازی ی خالصھاتوافق

 ]شد[حذف  .16ب تا 12ب
 )41و 40 ی(بندھا حساسیت تحلیل -بازار ریسک

 انـواع ھر یـک از برای را حساسیت تحلیل )،الف(40 بند .17ب
 در معـرض آن قــرار دارد، تجاری بازار کھ واحد یسکھایر

 چگــونگیدرباره  تجاری ، واحد3. طبق بند بکندیم یالزام
اطالعات  یببدون ترکی کل یرتصو ھئارا یتجمیع اطالعات برا

 پذیری ازآسـیبمتفـاوت دربــاره  یژگیھــایاز و برخوردار
بســیار متفــاوت،  یاقتصــاد ھــاییطمح از یناشــ یســکھایر

 مثال: ی. براکندیم گیرییمتصم

 کنـد،یرا معاملــھ م یمال یکھ ابزارھا یواحد تجار الف.
 یمــال یابزارھــا یاطالعــات را بــرا یــنممکــن اســت ا

 یکـھ بـرا مالی یھ و ابزارھابادلم یشده براینگھدار
 .یدنما اند، بطور جداگانھ افشانشده یھ نگھداربادلم

از  یبــازار ناشـ ریسکھای پذیری ازی، آسیبحد تجاروا ب
 ھمـان از خود پذیریآسیببا تورم حاد را با  یھاحوزه

 ،انـدک یاربـا تـورم بســ ھایحوزهبازار در  ریسکھای
 .کندینم یعتجم

 یکر دبازار  ریسک نوع یک معرض درتنھا  یواحد تجار اگر
شـده یکاطالعات را بھ صورت تفک گیرد، قرار یاقتصاد یطمح

 .دھدینشان نم

 یرنشان دادن تـأث یرا برا یتحساس یلتحل ،(الف)40بند  .18ب
مربـوط (ماننـد  ریسـک یـرو معقـول متغ محتمـل ییراتتغ

 ایسھام  متی، قارز یھابازار، نرخ در جیبھره را ینرخھا
و حقـوق مالکانـھ  دوره انیـز ایـکاال) بر سود  یمتھایق

 :منظور ھمین بھ کند.یم یالزام

دوره  یــانز یـاسود  تعیین بھ ملزم یتجار یواحدھا .الف
. یسـتندنبا فرض متفاوت بودن متغیرھای ریسک مربوط، 

 ییــرفـرض کـھ تغ ایـن بــا یتجار واحدھای مقابل، در
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دوره  یـانمربوط در پا یسکر یرو معقول در متغ محتمل
پذیری از میـزان آسـیب ربـاتفاق افتاده و  یگزارشگر

 رااست، اثر آن  گذاشتھ اثر یخموجود در آن تار ریسک
دوره  یاندوره و حقوق مالکانھ در پا یانز یابر سود 
 تجـاری مثال، اگر واحد برای. کنندیم افشا یگزارشگر
 اثـر باشــد، داشتھ شناور نرخ با یسال بدھ یاندر پا

 را جــاری سال) بھره ینھھز یعنی( یانز یا سود بر آن
معقول  وحتمل بھره با مبالغ م نرخھايفرض کھ  این با

 .نمایدمی افشا كند،مي تغییر

 در تغییـر ھــر اثـرکــھ  نیستندتجاري ملزم  ھايواحد ب.
 و محتمـل تغییـرات دامنـھ در کھ مربوط، ریسک متغیر
زیان دوره و حقوق مالکانھ  یارا بر سود  است، معقول
تغییــرات در محـدوده دامنــھ  آثار. افشاي کنند افشا

 .است كافيمحتمل و معقول، 

 معقول و محتمل تغییرکدام تغییرات،  اینکھ تعیین برای .19ب
 بایـد تجـاری واحـد ،شـودتلقـی می مربوط ریسک متغیر در

 :بگیرد نظر در را زیر موارد

 ییـر. تغکنــدیم یتکھ در آن فعال یاقتصاد محیطھای .الف
 یـا یـدبع وضــعیتھایشـامل  یــدمحتمل و معقــول، نبا

 بـر افـزونباشد.  “تنش یآزمونھا” یا “مورد ینبدتر”
ثابـت  مربـوط، ریسـک یـراگر نرخ تغییر در متغ ین،ا

 و محتمـل تغییـر در تجاری واحدندارد  ضرورتیباشد، 
 بــرای. کند ایجاد تغییر انتخابی، ریسک متغیر معقول

واحــد  و اسـتدرصـد  5کھ نرخ بھــره  یدمثال، فرض کن
واحـد  ±5/0را  بھره نرخو معقول  محتملنوسان  یتجار

 نرخ بھــره بـھ تغییر صورت است. در کرده تعیینمبنا 
 ییــرتغ یـناثر ا تجاری واحد ،درصد 5/5 یا درصد 5/4

 افشــادوره و حقـوق مالکانـھ  یـانز یــارا بر سـود 
درصـد  5/5بھــره بـھ  نرخھـای بعــد، دوره در. کندمی

باور است  ینا برھمچنان  تجاری . واحدیابدمی یشافزا
نـرخ  یعنیاست ( واحد مبنا  ±5/0 بھره نرخ نوسان کھ
 صـورت در تجاری در نرخ بھره ثابت است). واحد ییرتغ

 یــناثــر ا درصـد، 6 یــا درصـد 5 بھ بھرهنرخ  تغییر
 افشادوره و حقوق مالکانھ  یانز یارا بر سود  ییرتغ
 از خود ارزیابیکھ در  یستن ملزم تجاری واحد. کندمی

بھـره،  ینرخھـادر  یدرصد ±5/0 معقول و محتمل نوسان
 وجـود شـواھدی اینکــھ مگـرآورد،  عمـلبھ  یدنظرتجد

 قابـل میـزان بـھ بھره نرخنشان دھد  کھ باشد داشتھ
 است. شده پذیرترنوسان ایمالحظھ
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 تحلیل. شودمی انجام آن در ارزیابی کھ زمانی چارچوب .ب
 و محتمـل دوره آن در کھ تغییراتی آثار باید حساسیت
 این تجاري واحد كھ زماني تا را رسدمی نظر بھ معقول

 دوره معمـوالً  کــھ كنـد،مي افشا آینده در را تغییرات
 .دھد نشان است، بعدی ساالنھ گزارشگری

، در صورتي كھ واحد تجاري از تحلیل حساسیت 41بند  طبق .20ب
مالي استفاده كنـد،  یسکھایر پذیری ازآسیببراي مدیریت 

ارزش در ماننـد روش  ت،یتحلیــل حساسـ یمجاز است از نوع
را  ســکیر ھــايمتغیربین کھ وابستگي متقابل  ،معرض ریسک
کـھ  صورتی در یحت کار نیاستفاده كند. ا دھد،یانعکاس م

و  دیــنما یریگرا انــدازه احتمال زیـانروش مزبور تنھا 
ایـن نکنـد، کـاربرد دارد.  یریگانـدازه را سوداحتمال 

 ،)الـف(41 بند با تطابق منظور بھ است ممکن تجاری واحد
برای مثـال، ( استفادهمورد  ارزش در معرض ریسک مدل نوع
ــھیا ــتفاده نک ــورد اس ــدل م ــتھم ــ ، وابس ــازھیشب ھب  یس

 و مـدل کــاربرد نحـوه حیتشـر)، ریـخ ای استکارلو مونت
) نـانیاطم سطح و ینگھدار دوره(مانند  آن یاصل مفروضات

 دوره تواننـدیم یتجـار یواحــدھا نیرا افشا کند. ھمچنـ
شده بھ مشاھدات آن اختصاص داده یوزنھا ومشاھده  یخیتار

 درانتخــابي  یھانــھیگزنحـوه برخــورد بـا  حیدوره، تشر
 ای( استفاده مورد یھایو ھمبستگ نوسانھامحاسبات و نوع 

احتمــال  عیــتوز یســازھیشب ن،یگزجـای کــارراھ عنوان بھ
 کارلو) را افشا کنند.مونت

فعالیتھـای کل  یرا برا تیحساس لیتحل دیبا تجاری واحد .21ب
 یمتفــاوت انـواع است ممکن اما د،ینما ارائھ خود تجاری

 یمـال یطبقات مختلف ابزارھـا یرا برا تیحساس لیتحل از
 .کندارائھ 

 بھره نرخ ریسک

ــکیر .22ب ــرخ س ــره ن ــ ،بھ ــا از یناش ــال یابزارھ ــره یم  داربھ
ــعییشناسا ــورت وض ــده در ص ــالی تیش ــد  م ــا و (مانن وامھ

ــا و دریافتنی ــاھ ــدھ یابزارھ ــده) یب ــ منتشرش  یو برخ
 (مانند مالی توضعی صورت نشده درییشناسا یمال یابزارھا
 .باشدیم)، وام تعھداتبرخی 

 پول واحد ریسک

 یابزارھـا از ی) ناشمبادلھ ارزی سکیر ای( پول واحد سکیر .23ب
واحـد  از ریـغ یپـول واحد یعنیاست کھ برحسب ارز،  یمال

 سـکیاسـتاندارد، ر نیــ. در اشــوندیم بیان یاتیپول عمل
 یرپــولیغ اقــالم کــھ یمـال یابزارھاناشی از واحد پول، 
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 یاتیــعمل پـول واحـد برحسب کھ یمال یابزارھا ای ھستند
 .باشدنمی شوند،یم انیب

 قابـل زانمیــ بـھ تجـاری کھ واحــد یھر واحد پول یبرا .24ب
گیرد، تحلیــل حساسـیت قرار میآن  ریسکدر معرض  ایمالحظھ
 .شودیم افشا
 قیمتھا سایر ریسک

 یمتھایق مانند یموارد در رییتغ علت بھ ،ریسک سایر قیمتھا .25ب
 در ارتباط با ابزارھای مالی ،حقوق مالکانھ متیق ای کاال
 ،40 بنــد با انطباق منظور بھ تجاری . واحدشودیم جادیا

 ایـکـاال  متیسھام، قاثر کاھش در شاخص بازار ممکن است 
 مثـال، اگـر واحـد ی. براکندرا افشا  سکیر گرید ریمتغ

 ارائــھ یینھایتضم ھاییدارا ماندهیبابت ارزش باق تجاری
 ایـ شیافـزا ھرگونـھ باشند، یمال ابزار ،خود کھ دینما
 .شودیم افشا شدهنیتضم یھاییدارا ارزش در کاھش

 مــتیق سـکیر بـھ کھ منجـر یمال یاز ابزارھا نمونھ دو .26ب
 اریـاخت در )الف( از عبارتند شود،یم ابزارھای مالکانھ

ــتن  ــھداش ــای مالکان ــد ابزارھ ــاری واح ــرید تج ب) (و  گ
ــرما ــندوقیدر  یگذارھیس ــدام ص ــھ اق ــھ ک ــداری ب  نگھ
 گرید یمثالھا. کندیمالکانھ م یدر ابزارھا یگذارھیسرما

فـروش تعــداد  ایـ دیخر ھایاریو اخت یآت یمانھایشامل پ
 وابسـتھ بـھ یپھاامالکانھ و سو ابزارنوع  کی از یصمشخ
 یابزارھـا نچنــی منصفانھ . ارزشاست حقوق مالکانھ تمیق

 یبــازار ابزارھـا مــتیدر ق راتییــتغ رتـأثی تحت ی،مال
 .است ھیپامالکانھ 

 یبـرا(کھ  دوره انیز ای سود تیحساس(الف)، 40 بند طبق .27ب
ــال، ــ مث ــا از یناش ــدهیریگاندازه یابزارھ ــھ ش  ارزش ب
دوره یـا کـاھش ارزش  انیـز یــا سـود قیـطر از منصفانھ

 تیحساسـ از جدا)، استداراییھای مالی آماده برای فروش 
گذاري در مثال، ناشي از سـرمایھ ی(كھ برا حقوق مالکانھ

) شده بھ عنوان آماده برای فروش اسـتبندیطبقھ یابزارھا
 .شودمي افشا

 عنـوان بــھآنھـا را  تجـاری کـھ واحـد یمال یابزارھا .28ب
 یریگانـدازه دیـتجد کند،یم یبندمالکانھ طبقھ ابزارھای

 کیـ چیھـ مالکانـھ، حقوق و دوره انیز ای. سود دنشوینم
 نیـا. بر ردیگیقرار نم ابزارھا آن متیق سکیر رتأثی تحت

 .باشدینم تیحساس لیتحل انجام بھ یازین اساس،
 ح)42پ تا 42 ی(بندھا شناخت قطع
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 پ)42(بند  مستمر مشارکت

ث تــا 42ھاي در بنــد منــدرجالزامات افشاي  مقاصد یبرا .29ب
ـــابيح، 42 ـــارکت ارزی ـــتمر مش ـــي در مس ـــالي دارای  م

گیرد. بـراي در سطح واحد گزارشگر صورت مي ،افتھیانتقال
فرعي، دارایي مالي را كـھ واحـد  یواحد تجار اگرمثال، 

 ثالـثبـھ شـخص  دارد، آن در مسـتمر مشارکت یاصل یتجار
 مستمر مشارکت ،فرعي یتجار واحد دھد، انتقال روابستھیغ

در  مستمر مشارکترا در ارزیابي اینكھ  یاصل یتجارواحد 
 مـالي صـورتھاي در ر،یـخ ایــدارد  افتھیدارایي انتقال

 زماني(یعني  دھدینم قرار نظر مد خودمنفرد  ای جداگانھ
). با وجود این، باشد گزارشگر واحد فرعي یتجارواحد  كھ

 مسـتمر مشارکت(یا  خود مستمر مشارکت ،یاصل یواحد تجار
توســط  افتھیانتقال مالي دارایي در) گروه از دیگري عضو

را، بـراي تعیـین اینكـھ در دارایـي  فرعـي یتجارواحد 
 صـورتھاي در ر،یــخ ایدارد  مستمر مشارکت افتھ،یانتقال
 واحـد كـھ زماني(یعني  دھدیم قرار نظر مد تلفیقي مالي

 ).استگروه  گزارشگر،

 تجـاري واحــد انتقال، از بخشي عنوان بھ كھ، صورتي در .30ب
 دارایـيمــرتبط بــا  یقـرارداد تعھدات یا حقوق گونھھیچ
گونـھ حقــوق یـا را حفـظ نكنـد و ھیچ یافتھانتقال مالي

در ارتبـاط بـا دارایـي مــالي  یدادي جدیـدتعھدات قرار
 مشارکت مسـتمر، واحد تجاري نیاوردبھ دست  یافتھانتقال

ندارد. در صورتي كھ واحــد  یافتھدر دارایي مالي انتقال
گونھ منـافعي در عملكـرد آتـي دارایـي مــالي تجاري ھیچ

 نـدهیدر آ ،نداشتھ باشد و تحت ھیچ شرایطي یافتھانتقال
مــالي  مسئولیتي بــراي پرداخـت در ارتبـاط بـا دارایـي

در  مشارکت مستمرواحد تجاري  نداشتھ باشد، یافتھانتقال
در  “پرداخـت”اصـطالح  نــدارد. یافتھدارایي مالي انتقال

یافتھ این متن، شامل جریانھای نقدی دارایی مالی انتقال
بـھ آن را کنـد و ملـزم اســت کھ واحـد تجـاری وصـول می

 باشد.، نمینمایدگیرنده پرداخت انتقال

را انتقـال  یمال ییدارا کی یکھ واحد تجار یھنگام .الف30ب
 یمـال یــیممکن است حق ارائھ خدمت بھ آن دارا دھد،یم

 کیـمثــال در  یکـھ بــرا یکـارمزد افتیدر یرا در ازا
 ،یحفظ کنــد. واحـد تجـار شود،یدرج م یقرارداد خدمات
پ 42 یرا طبق رھنمود مندرج در بنــدھا یقرارداد خدمات

 مقاصــد یبرا کھ نماید نییتع تا کندیم یابیارز 30و ب
 مشـارکت یخدمات قرارداد نیا جھینت در افشا، الزامات
 کـارمزد کھ یصورت در مثال، یبرا. ریخ ای دارد مستمر
 یانھــایجر یزمانبنـد ای مبلغ بھ وابستھ خدمت، ارائھ
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 باشـد، افتـھیانتقال یمـال یـیدارا از شدهوصول ینقد
 مشـارکت افشـا، الزامات مقاصد یبرا خدمت دھندهارائھ
. داشـت خواھــد افتـھیانتقال یمـال یـیدارا در مستمر
 ییتعھد دارا یفایعدم ا لیکھ بھ دل یدر صورت ن،یھمچن
کارمزد ثابت بطــور کامــل پرداخـت  افتھ،یانتقال یمال

مقاصد الزامات افشا از  یدھنده خدمت، برانشود، ارائھ
ــت. در ا ــوردار اس ــتمر برخ ــارکت مس ــمش ــا،  نی مثالھ

ــارائھ ــرد آت ــدمت در عملک ــده خ ــیدارا یدھن ــال ی  یم
مسـتقل از  ،یابیــارز نیدارد. ا یمنافع افتھ،یانتقال

کھ قـرار اســت  یکارمزدرود انتظار می آیااست کھ  نیا
خـدمات را جبـران  یفـایا یکاف زانیشود، بھ م افتیدر
 یا خیر. کند

 اسـت ممكن ،یافتھانتقال مالي دارایي مشارکت مستمر در .31ب
 یــا انتقـال توافـق در منــدرج داديقرار شرایط از ناشي
 در كـھ ثــالثي شــخص یا گیرندهانتقال با جداگانھ توافق
 باشد.ورود کرده است،  انتقال با ارتباط

 شــوندنمیكھ بطور كامل قطـع شـناخت  افتھیانتقال مالي داراییھاي
 ت)42(بند 

کـھ تمـام داراییھــاي مـالي  یت، در صـورت42بنـد  طبق .32ب
از آنھا، حائز شرایط قطع شــناخت  یقسمت ای یافتھانتقال

 ،ایـن افشـا شـود.برخی موارد افشــا الزامـی مینشوند، 
 واحد كھ گزارشگري تاریخ ھر در زمان انتقال،از  نظرصرف

 یافتــھھمچنان بھ شناخت داراییھـاي مـالي انتقال تجاري
 .است الزامي دھد،یمادامھ 

 ح)42 تاث 42ھاي (بند مستمر مشارکت واعان

ح، افشاھاي كّمي و كیفي براي ھـر 42ث تا 42ھاي بند طبق .33ب
 شـده،شناخت قطـع مـالي داراییھايمشارکت مستمر در نوع 

در  را خـود مشارکت مستمر. واحد تجاري باید استالزامي 
واحد پذیری آسیبتجمیع کند كھ بیانگر  انواع مشارکتھایی

 واحــدباشد. بــراي مثـال، ممكــن اسـت  سکھایر ازتجاري 
 مـالي ابــزار نـوعبر اساس  را خودمشارکت مستمر  تجاري

 اســاس بـر یـا) خرید یاختیارھا یا تضمینھا مثال(براي 
ــروش  ــال ف ــراي مث ــال (ب ــوع انتق ــادریافتنین ــھ ، ھ ب

) بھـادار اوراق دادن قرض یا بھادار اوراق گذاشتنوثیقھ
 .کند تجمیع
نشـده بـراي خروجـي تنزیل نقــدی جریانھـاي سررسید تحلیل و تجزیھ

 ث(ث))42(بند  یافتھالنتقبازخرید داراییھاي ا

 تحلیـل و تجزیـھ دیـباث(ث)، واحــد تجـاري 42بند  طبق .34ب
 بـھ منظـورنشـده خروجــي تنزیل ینقـد جریانھــاي سررسید
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شده یا سـایر مبــالغ بازخرید داراییھاي مالي قطع شناخت
 داراییھـاي بادر ارتباط  رندهیگانتقال بھقابل پرداخت 

دادي ھاي قـراررا افشا كند و سررسـید یافتھانتقال مالي
 نشـان را تجاري واحد مشارکت مستمر مربوط بھ باقیمانده

بین جریانھاي نقدي كھ الزامًا  ،. این تجزیھ و تحلیلدھد
آتي)، جریانھاي نقدي  یمانھایپ مانندباید پرداخت شود (

 ماننــدكھ ممكن است واحد تجاري ملزم بھ پرداخـت شـود (
) و جریانھاي نقدي كھ ممكن است شدهصادرفروش ھای اختیار
 ماننــد( دیــنماانتخـاب  را آنھـا پرداخـت یتجــار واحد

 .شودیم لائتمایز ق ،شده)خرید خریداريھای اختیار

زماني بھ  یھابازهتجاري براي تعیین تعداد مناسب  واحد .35ب
ث(ث) ، 42بنــد  طبـقمنظور تھیھ تجزیھ و تحلیل سررسـید 

. براي مثال، ممكن اســت کنداز قضاوت خود استفاده  دیبا
 :دھد صیتشخ مناسب را زیرھاي زماني بازه یواحد تجار

 كمتر از یك ماه؛ .الف

 ماه؛ سھ تا ماه یك بین .ب

 ماه؛ شش تا ماه سھ بین  .پ

 سال؛ یك تا ماه شش بین .ت

 سال؛ سھ تا سال یك بین .ث

 سال؛ پنج تا سال سھ بین .ج

 .سال پنج از بیش .چ

 وجود داشــتھ محتمل یدھایسررس از یادامنھ كھ صورتي در .36ب
باشد، جریانھاي نقدي بر مبناي نزدیكتـرین تــاریخي كـھ 

 گرفتھ نظر در ،واحد تجاري ملزم یا مجاز بھ پرداخت است
 .شودیم

 (ج))ث 42(بند  كیفي اطالعات

شـرحی  ،شـودمی الزاميث(ج) 42 بند کھ طبق كیفي اطالعات .37ب
مشارکت  ھدف و ماھیت و شدهشناخت قطع مالي ھايیدارای از

. شـودیم شــامل را داراییھا انتقال از پس شدهحفظ مستمر
 كھاز جملھ موارد زیر است  ییسکھایر تشریح اطالعات، این
 :گیردقرار میدر معرض آن  تجاري واحد

 مسـتمرمشــارکت  مرتبط با سکینحوه مدیریت ر تشریح .الف
 .شدهشناخت قطع مالي داراییھاي در

واحد تجاري ملـزم بـھ تحمـل زیانھــا قبـل از  اینكھ .ب
بنــدي و مبلــغ و رتبھ ر،یــخ ایـطرفھاي مقابـل اسـت 

در شده توسط طرفھایي كـھ منــافع آنھـا زیانھاي تحمل
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منافع واحد تجاري در دارایي رتبھ پایینتری نسبت بھ 
 ).ییدارا درآن  مشارکت مستمر یعنی( گیردقرار می

بــھ ارائــھ  تعھــد عامــل مــرتبط بــاھرگونــھ  تشــریح .پ
 مـالي دارایـي بازخریــدتعھد بـھ  یا یمال پشتیباني
 .یافتھانتقال

 چ(الف))42(بند  شناخت قطع زیان یا سود

سود یا زیان قطـع  دیبا تجاري واحد ،چ(الف)42 بند طبق .38ب
مشــارکت  آنھــا درمالي كھ واحد تجاري  یشناخت داراییھا

 قطع زیان یا سودکھ  یصورت دردارد را افشا كند. مستمر 
اجزاي دارایــي  منصفانھ بھ دلیل تفاوت بین ارزش شناخت،
شــده در گذشــتھ (یعنــي منــافع در دارایــي قطــع شناسایي
شـده توسـط واحــد تجــاري) و ارزش نافع حفظشده و مشناخت

 شــود، جـادیاشده در گذشــتھ شناسایي دارایيکل منصفانھ 
. در چنـین كنــد افشـا را موضـوع نیـا باید تجاري واحد

بایـد افشــا كنـد كـھ آیــا  ھمچنین شرایطي، واحد تجاري
شــامل  الـف،27طبق توصیف بند  گیري ارزش منصفانھاندازه
قابـل غیرھـاي داده بــر یمبتنــ بااھمیـت ھای ورودیداده

 . ریخ ایباشد میبازار  در مشاھده
 ح)42(بند  تكمیلي اطالعات

چ، ممكـن اسـت 42ت تــا 42ھاي بنــد الزامی طبق افشاھاي .39ب
ب، كـافي 42براي دستیابي بھ اھداف افشا مندرج در بنـد 

، واحـد تجـاري بایـد ھرگونـھ گونھ مواردنباشد. در این
بھ اھــداف افشـا ضـروري  یابیدست یاطالعات اضافي كھ برا

 بـھ توجـھ بــاتجــاري بایـد  واحدرا افشا كند.  باشدیم
 براي اضافي اطالعات میزان چھ کھخود تصمیم بگیرد  شرایط
 تـا و اسـت الزم كنندگاناستفاده اطالعاتي ھاينیاز تأمین

تأكیـد  اضـافي اطالعــات مختلــف ابعاد برباید  میزان چھ
بین صورتھاي مالي حاوي جزئیات بسیار  توازن. ایجاد كند

كنندگان صورتھاي مالي كمك زیاد كھ ممكن است بھ استفاده
نكند و پنھان كـردن اطالعـات در نتیجـھ تجمیـع بـیش از 

 اندازه اطالعات، ضروري است. 
 ج)13الف تا 13 ی(بندھا مالي بدھیھاي و مالي داراییھاي تھاتر

 الف)13(بند  کاربرد دامنھ

 تمــام برايث، 13 تاب 13 ھايبند در مندرج افشايموارد  .40ب
 اسـتاندارد 42بنــد طبـق كـھ شدهشناسایي مالي ھايابزار
الزامـي اســت.  شـوند،مي تھــاتر 32 حسابداري الملليبین

مشـمول  مـالي، ھـايابزار كـھ صـورتي در ن،یا بر افزون
مشابھي  نامھموافقتیا  اعمالجامع قابل  سازیخالصتوافق 
 ،گیــردھــا و معــامالت مــالي مشــابھ را دربرميابزاركــھ 
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 42ھـاي مـالي طبـق بنـداینكــھ ابزار از نظرصرفباشند، 
یا خیـر،  شوندتھاتر  32 یالمللي حسابداراستاندارد بین

در  منـدرجھاي مالي در دامنھ الزامـات افشـاي ابزارآن 
 .گیرندمي قرار ث13 تا ب13 ھايبند

بـھ  40الـف و ب13ھاي مشابھ كھ در بنـدھای نامھموافقت .41ب
 مشـتقھ، ھای پایاپـاینامـھموافقتآنھا اشاره شد، شامل 

 ھاینامــھموافقت جھـاني، جـامع بازخریـدھای نامھموافقت
 گونـھ ھـر و جھاني سطح در بھادار اوراق دادن قرض جامع
ھا و معامالت مـالي . ابزاراستمالي  وثیقھ نسبت بھ حقوق

ابزارھـای بھ آنھا اشاره شد شامل  40د بمشابھ كھ در بن
 ھاینامــھموافقت د،یفروش و بازخر ھاینامھموافقتمشتقھ، 

معكـوس، قـرض گـرفتن اوراق بھـادار، و  دیفروش و بازخر
 ھایینمونـھقرض دادن اوراق بھادار است. ھای نامھموافقت

الف قـرار 13ھاي مالي كھ در دامنھ کاربرد بند از ابزار
مؤسســھ  کیمشتریان در  یھاشامل وامھا و سپرده ،ردیگنمي

در صــورت وضــعیت مــالي تھــاتر شــوند)، و  نکــھی(مگــر ا
وثیقــھ نامـھ موافقت موضـوع ،ھاي مــالي كـھ تنھــاابزار

 .باشدیھستند، م
و بـدھیھاي مـالي  شـدهشناسایياطالعات كیفـي بـراي داراییھـاي مـالي  افشاي

 پ)13(بند الف 13بند کاربرد دامنھ در شدهشناسایي

ممكن است  شوند،یپ افشا م13مالي كھ طبق بند  ھايابزار .42ب
 مثـال،گیري متفاوتي باشند (براي الزامات اندازه مشمول
بازخریـد ممكـن  نامھیک موافقتمربوط بھ  یپرداختنمبلغ 

 كـھگیري شود، در حـالي است بھ بھاي مستھلک شده اندازه
شود). واحد گیري ميبھ ارزش منصفانھ اندازه مشتقھابزار 

شده افشا كند و ھا را بھ مبلغ شناسایيتجاري باید ابزار
 مربوطدر افشاھاي  راگیري اندازهحاصل از ھرگونھ تفاوت 

 .توضیح دھد
شده سایيشده و بدھیھاي مالي شناافشاي مبالغ ناخالص داراییھاي مالي شناسایي

 (الف))پ13الف (بند 13در دامنھ کاربرد بند 

پ(الـف)، در ارتبـاط بـا 13بنـد  مورد درخواستمبالغ   .43ب
 42اي اســت كــھ طبــق بنــد شــدهھــاي مــالي شناسایيابزار

ــتاندارد بین ــابداري اس ــي حس ــاتر  32الملل ــوندمیتھ . ش
 بـھ مربـوطپ(الـف)، 13بند مورد درخواست مبالغ ھمچنین،
 احـراز از نظرصرف كھ، است ايشدهشناسایي مالي ھايابزار

جــامع قابـل  سـازیخالص توافــق مشـمول تھاتر، یارھایمع
باشند. با وجود ایـن، مشابھ ميھای نامھموافقتیا  اعمال
شده پ(الف) با مبالغ شناسایي13بند  الزامی طبق یافشاھا

تھــاتر  یارھـایوثیقـھ كـھ معھای نامــھموافقتدر نتیجھ 
را  32المللي حســابداري استاندارد بین 42مندرج در بند 
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 مبــالغ ایـن مقابل، در. ندارد یارتباط کنند،ینم احراز
 .شود افشاپ(ت) 13 بند طبق باید

المللـي اسـتاندارد بین 42در بنـد  منـدرجافشاي مبالغي كـھ طبـق معیارھـای 
 (ب))پ13(بند  شوندمیتھاتر ، 32 حسابداري

شـده مبالغ تھاتر دیھاي تجاري باپ(ب)، واحد13بند  طبق .44ب
را ھنگام  32المللي حسابداري بین استاندارد 42طبق بند 

 ،یارائـھ در صــورت وضـعیت مـالقابل مبالغ خالص  نییتع
ــا ك ــالي شناسایينافش ــاي م ــالغ داراییھ ــد. مب ــده و ن ش

مشــمول  یكسـاني توافقشده كھ طبق بدھیھاي مالي شناسایي
ھـم  و مــالي دارایـي یافشا موارد جزء ھمتھاتر ھستند، 

. با وجــود خواھند شد افشا ،مالي بدھي یموارد افشا جزء
در یك جدول) محدود بھ  مثال،شده (براي این، مبالغ افشا

. براي مثــال، ممكــن دنشومیمبالغي است كھ مشمول تھاتر 
و بدھي مشتقھ  شدهییشناسامشتقھ  دارایيتجاري  واحداست 
 42بند معیارھای تھاتر در داشتھ باشد كھ  یاشدهییشناسا

. در کنندمی احراز را 32حسابداري  المللياستاندارد بین
مبلغ ناخالص دارایي مشـتقھ بزرگتــر از مبلـغ  كھصورتي 

ناخالص بدھي مشتقھ باشد، جــدول افشـاي دارایـي مـالي، 
 مبلغ وپ(الف)) 13شامل مبلغ كل دارایي مشتقھ (طبق بند 

 وجـود بـا. بود خواھد(ب)) پ13 بند(طبق  مشتقھ بدھي كل
شــاي بـدھي مــالي دربرگیرنـده جدول اف كھ حالي در این،

(الـف)، پ13مبلغ كل بدھي مشتقھ خواھد بـود (طبـق بنـد 
جـدول نشـان داده ایــن تنھا مبلغي از دارایي مشتقھ در 

 مشــتقھ بــدھي مبلـغ بـا كھپ(ب)) 13خواھد شد (طبق بند 
 .باشد برابر
 (پ))پ13ند شده در صورت وضعیت مالي (بارائھمبالغ خالص افشاي 

ھایي داشتھ باشد كـھ در صورتي كھ واحد تجاري ابزار در .45ب
الـف) 13بند  الزامی طبقدامنھ کاربرد این موارد افشا (

استاندارد  42بند  طبقتھاتر  یارھاید، اما معنقرار گیر
د، مبالغي كھ طبق نرا احراز نکن 32المللي حسابداري بین

مبـالغي  اافشا شود ب تجاري واحدتوسط  دیپ(پ) با13بند 
(الـف) ملـزم بـھ افشـاي آن پ13 بند طبق یتجار واحدكھ 
 .باشدیمبرابر  است،

پ(پ) افشاي آنھــا الزامـي اسـت، 13كھ طبق بند  مبالغي .46ب
شده در صورت وضعیت مالي ارائھ یاصل اقالمباید با مبالغ 

داده شود. براي مثال، در صورتي كھ واحـد تجـاري  قیتطب
 ی یـکاصـل اقــالمدھد تجمیع یا عدم تجمیع مبـالغ  صیتشخ
 مبـالغ باید كند،مي فراھم تريمربوط اطالعات مالي، صورت

 بـا راپ(پ) 13 بنـد در شــدهافشا نشـدهتجمیع یا تجمیعي
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 قیــتطب مالي، وضعیت صورت در شدهارائھ یاصل اقالم مبالغ
 .دھد

بھ مشابھ، كھ  توافقیا  اعمالجامع قابل  سازیخالصافشاي مبالغ مشمول توافق 
 پ(ت))13شوند (بند منظور نمی پ(ب)13طریقی دیگر در بند 

مبــالغي را كــھ  دیـھاي تجاري باپ(ت)، واحد13بند  طبق .47ب
 ییــا تـوافق اعمــالجـامع قابـل  سازیخالصمشمول توافق 

پ(ب) 13در بنـد  امــا بــھ طریقـی دیگــر باشند،یمشابھ م
)، بـھ 1پ(ت)(13بنـد د. نـرا افشـا کن شـوند،یمنظور نم

ای اشــاره شــدهھـاي مـالي شناسایيمبالغ مربوط بھ ابزار
تھـاتر منـدرج در  یارھـایكھ تمام یا برخي از مع کندمی

را احـراز  32المللــي حســابداري اسـتاندارد بین 42بند 
تھـاتر  اری(براي مثال، حقوق فعلي تھاتر كھ مع کنندینم

المللي حسـابداري (ب) استاندارد بین42شده در بند اشاره
یا حقوق مشروط تھاتر كھ تنھـا در  کند،یرا احراز نم 32

 بازپرداخت در توانایي عدم صورت در تنھا یا ،نکولصورت 
 قابل و اجرا قابل طرفین، از یك ھر ورشكستگي یا ھایبدھ

 ).است اعمال

)، بھ مبالغ مربوط بھ وثیقھ مالي، شـامل 2پ(ت)(13 بند .48ب
، اشـاره شـدهبـھ رھـن گذاشتھشــده و نقدي دریافت وثیقھ

ھـاي مــالي كند. واحد تجاري باید ارزش منصفانھ ابزارمي
یــا دریافــت  اندبھ رھن گذاشتھ شـدهوثیقھ  عنوان ھكھ ب
ــده ــالغ افشا اند راش ــد. مب ــا كن ــد افش ــق بن ــده طب ش

بھ رھــن شده یا وثیقھ واقعي دریافت باید با ،)2پ(ت)(13
ــدهگذاشتھ ــھ  ،ش ــاو ن ــایپرداختن ب ــا  ھ ــایافتنیدری  یھ
، در شده بـراي برگشــت یـا دریافـت ایـن وثیقـھشناسایي
 .باشد ارتباط

 ت)13پ(ت) (بند 13شده در بند مبالغ افشامربوط بھ محدودیتھاي 

پ(ت)، واحد تجاري بایـد 13 بند طبق مبالغ افشاي ھنگام .49ب
توسط ابزار مالي را  نیاز حدبیش از  گذاشتن وثیقھ آثار
 درمنظور، واحـد تجـاري بایــد  نیا یبرا. ردیبگ نظر در

) را از مبلـغ 1پ(ت)(13 بنــد طبــق شدهافشا مبالغ ابتدا
 تجـاري واحـد سپس،. دینما(پ) كسر پ13شده طبق بند افشا
) را بـھ مبلــغ 2(ت)(پ13 بنـد طبـق شدهافشا مبالغ باید

 مربـوط مـالي ھـايابزار براي(پ) پ13باقیمانده در بند 
بـھ  نسـبتحقوق  كھ صورتي در این، وجود با. سازدمحدود 

باشد، چنـین  اعمالمالي قابل  ھايابزار قیوثیقھ، از طر
 منظور ت13شده طبق بند تواند در افشاھاي ارائھحقوقي مي

 .شود
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 توافقھـایو  اعمـالجامع قابـل  سازیخالصحقوق تھاتر مشمول توافقھای  تشریح
 ث)13مشابھ (بند 

مشـابھ  یتجاري باید انواع حقوق تھاتر و توافقھا واحد .50ب
پ(ت)، شـامل ماھیــت ایــن حقـوق، را 13شده طبق بند افشا

. براي مثال، واحد تجاري بایــد حقــوق مشــروط توصیف کند
ھاي مشمول حقوق تھـاتر ي ابزار. برایدنما تشریحخود را 

 معیارھـای سـایرآتي نیسـتند امـا  كھ مشروط بھ رویداد
ــده  ــدرج در باقیمان ــدمن ــتاندارد بین 42 بن ــي اس الملل

واحد تجاري باید دلیــل  کنند،نمی احرازرا  32حسابداري 
را بیان كنـد. بـراي ھـر  یارھاآن مع عدم احراز(دالیل) 

، واحــد شــدهرھـن گذاشتھبـھ شده یـا دریافت یوثیقھ مال
كنـد  توصـیفوثیقـھ را  نامــھموافقتتجاري باید شــرایط 

 ).شودمي محدود کھ وثیقھ زماني(براي مثال، 
 افشا برحسب نوع ابزار مالي یا برحسب طرف مقابل 

پ(الف) تــا (ث)، ممکــن 13بند  الزامی طبقكّمي  افشاھاي .51ب
شـود  بنـدينوع ابزار مالي یـا معاملــھ گروه برحسباست 

 و بازخرید ھاینامھموافقت مشتقھ،ابزارھای (براي مثال، 
 اوراق گــرفتن قـرضھای نامـھموافقت یـا معكـوس بازخرید
 ).بھادار اوراق دادن قرض یا بھادار

 توانــدیجــایگزین، واحــد تجــاري مراھکــار عنــوان  بــھ .52ب
پ(الف) تا (پ) را برحسب 13بند  الزامی طبقافشاھاي كّمي 

پ(پ) 13بند  الزامی طبقي ي كمّ ھانوع ابزار مالي، و افشا
. در صورتي كھ دکنبندي تا (ث) را برحسب طرف مقابل گروه

طرف مقابـل ارائــھ  الزامی را برحسبواحد تجاري اطالعات 
مقابل برحسب نــام نیسـت.  کند، ملزم بھ مشخص نمودن طرف

فھاي مقابل (طرف الف، طرف ب، طــرف پ، طر بندیطبقھاما، 
، شـدهغیره) براي حفظ قابلیت مقایســھ در سـالھاي ارائھ

یكنواخت باشد. موارد افشاي كیفي  در سالھای مختلفباید 
در نظر گرفتھ شـود كــھ بتــوان اطالعـات  یاباید بھ گونھ

 زمــاني. داد ارائـھ مقابل طرفھاي انواعبیشتري درباره 
 حسـب بـر(پ) تـا (ث) پ13 بند در رجمندافشاي مبالغ  كھ

شود، مبالغي كھ بھ تنھایي نسبت بـھ می ارائھطرف مقابل 
 افشا انھباید جداگ است،كل مبلغ طرف مقابل حائز اھمیت 

بــھ تنھــایي  كــھمقابــل  طــرفو مبــالغ باقیمانـده  شود
بــا  یاصـل قلــمیـك  عنـوان بـھ باید باشد،ینم بااھمیت

 ع شوند.یجمت گریکدی
 سایر 

 الزامـيث 13 تـاپ 13 ھايبند طبق كھ یخاص یافشاموارد  .53ب
 بنـد ھـدف بھ یابیدست براي. ھستند الزامات حداقل است،
 سـازیخالص یتوافقھا شرایط بھ توجھ با تجاري واحدب، 13
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 ماھیــت شـامل مربوط، ھاینامھموافقت و اعمال قابل جامع
 وضـعیت بـر آنھــا بالقوه یا بالفعل آثار و تھاتر حقوق
 بـا آنھـا تكمیـل بـھ نیاز است ممكن تجاري، واحد مالي
 .باشد داشتھ(كیفي)  شتریب ھايافشا
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