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 ارجاع

 ارائھ صورتھای مالی 1المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2007شده در سال (تجدیدنظر

ھای حسابداری، تغییر رویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

دوره رویدادھای پس از  10المللی حسابداری استاندارد بین •
  گزارشگری

 آثار تغییر در نرخ ارز 21المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2003شده در سال (تجدیدنظر

صورتھای مالی تلفیقی و  27المللی حسابداری استاندارد بین •

 )2008شده در سال (اصالح جداگانھ
 مسئلھ 

 پـولیاتحادیــھ اقتصـادی و کھ  1999از اول ژانویھ سال  .1
 بھ واســطھ ویژگیھـایی کـھ داشـت، یورو آغاز بھ کارکرد

نرخھای تبدیل بــین یــورو و و تبدیل بھ یک واحد پول شد 
بطور قطعی تثبیــت گردیـد،  گانکنندواحد پول ملی مشارکت

این واحدھای  مربوط بھیعنی ریسک تفاوتھای مبادلھ بعدی 
 حذف شد. بھ بعد از این تاریخ ،پول

 21المللـی حســابداری بکـارگیری اســتاندارد بین ،مسئلھ .2
کننده عضـو از واحد پول ملی کشورھای مشارکت تغییربرای 

 است. ) “واحد پول تغییر”(اتحادیھ اروپا بھ یورو 

 اجماع

در ارتبــاط  21المللی حسـابداری مات استاندارد بینالزا .3
 ،با تسعیر معامالت ارزی و صورتھای مالی عملیــات خـارجی

نیـز اعمــال  “تغییــر واحـد پــول”د بطور دقیق برای بای
اقتصادی و پولی  اتحادیھھنگام پیوستن کشورھا بھ گردد. 

 مبادلـھ، ھمین منطق برای تثبیت نرخھـای ،در مراحل بعد
 مصداق دارد. 

 : خاصست کھ بطور ا معنا بداناین  .4

 ،داراییھا و بدھیھای پولی ارزی ناشـی از معـامالت الف.
بھ واحد  مبادلھ در پایان دوره،با نرخ  باید ھمچنان

تسـعیر شـود. ھرگونـھ تفـاوت مبادلــھ پول عملیــاتی 
بھ عنوان درآمـد یـا ھزینــھ  بالفاصلھایجادشده باید 

، مگر اینکھ واحد تجاری ملزم بھ ادامھ گرددشناسایی 
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بکــارگیری رویــھ حســابداری موجــود بــرای ســودھا و 
 معاملھک ارز سازی ریسمصون مربوط بھزیانھای مبادلھ 

 شده باشد؛ بینیپیش

تســعیر صــورتھای مربوط بھ تفاوتھای مبادلھ انباشتھ  .ب
مالی عملیات خارجی، کھ در سایر اقــالم ســود و زیـان 
جامع شناسـایی شـده اسـت، بایـد در حقـوق مالکانـھ 

ھنگام واگذاری تمام یا بخشی از  تنھا شود و انباشتھ
ــرمایھ ــالص س ــارجیخ ــات خ ــوق  ،گذاری در عملی از حق

بندی گردد؛ مالکانھ بھ سود یا زیان دوره تجدید طبقھ
 و 

شـده ارائھتفاوتھای مبادلھ ناشی از تسعیر بـدھیھای  .پ
نباید در مبلغ دفتـری  هکنندبر حسب واحد پول مشارکت

 داراییھای مربوط منظور شود.
 تاریخ اجماع

 1997 سال اکتبر
 تاریخ اجرا

االجرا اسـت. تغییـر در الزم 1998این تفسیر از اول ژوئن سال 
المللـی ھای حسابداری باید طبق الزامات اسـتاندارد بینرویھ

 بھ حساب منظور شود.  8حسابداری 

شــده در ســال (تجدیدنظر 1المللــی حســابداری اســتاندارد بین
ــطالحات 2007 ــتفاده در )، اص ــورد اس ــلم ــتانداردھای  ک اس
بر این، بنـد  زونافالمللی گزارشگری مالی را اصالح کرد. بین
را اصالح نمود. واحد تجـاری بایـد ایـن اصــالحات را بـرای  4

یـا پـس از آن  2009ای کھ از اول ژانویھ سال ھای ساالنھدوره
شــود، بکــار گیــرد. اگــر واحــد تجــاری اســتاندارد می شــروع
) را پـیش 2007شده در سـال (تجدیدنظر 1المللی حسابداری بین

الحات باید برای آن دوره پـیش از از موعد بکار گیرد، این اص
 .اعمال شودموعد 

شـده در سـال (تجدیدنظر 27المللــی حسـابداری استاندارد بین
مـورد اصالح کرد. واحـد تجـاری بایـد آن  ا(ب) ر4) بند 2008
 2009ســال  ای کھ از اول جــوالیھای ساالنھهرا برای دور یاصالح

د تجـاری بکــار گیـرد. اگـر واحــ ،شـودمی شروعیا پس از آن 
) 2008شــده در سـال (اصالح 27المللی حسابداری استاندارد بین

را پیش از موعد بکار گیرد، اصـالح مــذکور بایـد در آن دوره 
 . اعمال شودپیش از موعد 
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