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 هدف

ممکن است معامالتی به ارز انجام دهد یـا دارای عملیـات خـارجی    واحد گزارشگر یک  .1

 ارائـه  ارزبه مالی خود را  یهاصورتممکن است گر واحد گزارشبر این، یک  باشد. عالوه

عملیـات خـارجی   و معـامالت ارزی  چگونگی انعکاس  تجویزهدف این استاندارد، کند. 

مـالی بـه    یهاصـورت  نحـوه تسـعیر   همچنـین  وواحد گزارشـگر  مالی یک  یهاصورت در

 .استگزارشگری  پول واحد

اسـتفاده شـود و    تسعیربرای  بدیلیت چه نرخاین است که از  استاندارد اصلی اتموضوع .2

 مالی گزارش شود. یهاصورت در ، چگونهتبدیلنرخ  در تغییر آثار

 دامنه کاربرد

 موارد زیر بکار گرفته شود: درباید  الزامات این استاندارد .3

 ارزی، یهاحسابمانده و حسابداری معامالت  الف.

طریق تلفیق، روش ارزش ویژه  ازو وضعیت مالی عملیات خارجی که عملکرد مالی تسعیر  . ب

 شود، و میمنظور واحد گزارشگر مالی  یهاصورت در ناخالص یا روش ارزش ویژه

 .گزارشگری پول واحدبه واحد گزارشگر و وضعیت مالی عملکرد مالی تسعیر  . پ

 

سـازی   مصـون  شـامل ) اقـالم ارزی  مصون سازیعملیات این استاندارد برای حسابداری  .4

( که با هدف کاهش یا جبران ریسـک ناشـی از   یعملیات خارج در گذاری خالص سرمایه

 .کاربرد ندارد ،گیرد انجام می تبدیلتغییر نرخ 

کاربرد دارد  نیز ارز بر حسبواحد گزارشگر مالی یک  یهاصورت ارائهاین استاندارد برای  .5

بخـش   ریحسـابدا اسـتانداردهای   بـا مـالی   یهاصورت برای انطباق این و الزامات مربوط

 نماید. را تعیین میعمومی 
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ـ عمل  ینقـد   یهـا جریان ریو تسـع   یارز  از معامالت یناش  ینقد  یهاجریان ارائه  نحوه .6   اتی

 .شود ینم  استاندارد مطرح  نیدر ا جریان وجوه نقد  صورت در  یخارج

 تعاریف

 این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است: اصطالحات ذیل در .7

 گزارشگر پول عملیاتی واحد به غیر از واحد پولی واحد رز: هرا. 

 مبلغ ثابت یاا قابال    که قرار است به ییهابدهیو  هاداراییو  نگهداری شده نقد اقالم پولی: وجه

 نقد دریافت یا پرداخت شود. تعیینی از وجه

  یهانرخدیگر با  پول پول به واحد از تسعیر میزان معینی از یک واحد تفاوت ناشی :تبدیلتفاوت 

 متفاوت. لیتبد

 یهاا داراییخاالص   درواحاد گزارشاگر   میزان منافع  عملیات خارجی:  گذاری در خالص سرمایه 

 عملیات خارجی.

 :آن  یهاا فعالیتوابسته، مشارکت خاص یا شعبه که واحد ، تحت کنترلواحد یک  عملیات خارجی

واحاد  د پولی غیر از واحد پاول  یا برحسب واحواحد گزارشگر خارج از کشور محل فعالیت  در

 شود. انجام میگزارشگر 

  دو واحد پول. لیتبد: نسبت لیتبدنرخ 

 کند. در آن فعالیت میواحد گزارشگر پول محیط اقتصادی اصلی که  پول عملیاتی: واحد واحد 

 مالی. یهاصورتارائه  استفاده در پول مورد پول گزارشگری: واحد واحد 

 عملیاتی پول واحد

بخش محیطی است که به طور معمول ، گزارشگرواحد فعالیت  محلاقتصادی اصلی محیط  .8

 پـول  واحـد تعیـین   بـرای . شود ایجاد و مصرف میآن  درواحد گزارشگر  عمده وجه نقد

 دهد: نظر قرار می مدعوامل زیر را واحد گزارشگر  ،عملیاتی

 ،شود کسب می با آنمالیات، عوارض و جرایم  هایی نظیردرآمد که یواحد پول الف.

تعیـین و تسـویه   بـا آن   عمـدتا   خدمات ارائه قیمت فروش کاالها و پولی که واحدب  . 

  ،شود می
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قیمـت  تعیین کننده  ،آن کشورمقررات و محیط رقابتی  که اساسا  کشوری پول واحدپ  . 

 ، واستواحد گزارشگر خدمات ارائه فروش کاال و 

کاالهـا و خـدمات    تأمین مخارج سایرو  ،دتمزس، دمواد بخش عمدهکه  پولی واحد . ت

 .دشو میآن تعیین و تسویه  با
 

واحـد گزارشـگر   عملیـاتی   پـول  واحدتواند شواهدی برای تعیین  همچنین عوامل زیر می .9

 :کندفراهم 

ـ نتبرای مثال، اتأمین مالی ) یهافعالیتاز  حاصل نقد وجوهکه  پولی واحد الف.  قوراا ارش

 شود. یم تحصیلآن  ا( بکترمشا

نگهـداری  آن  براساسعملیاتی  یهافعالیتاز  حاصل یهادریافتال که معمو لیواحد پو . ب

 شود. می

 پول واحد بااین واحد پولی آیا اینکه عملیات خارجی و  یکعملیاتی  پول واحدتعیین  برای .10

ایـن  گیـرد )در   نظر قرار می مد زیر نیز عوامل، یا خیر عملیاتی واحد گزارشگر یکسان است

تحـت  واحـد  صـورت   است که دارای عملیات خارجی به یواحد، واحد گزارشگر ،رابطه

 باشد(: می یا شعبه مشارکت خاص ،وابستهواحد ، کنترل

انجـام  واحد گزارشـگر  عنوان توسعه فعالیت  عملیات خارجی به یهافعالیت آیااینکه  الف.

واحد گزارشگر فعالیت . نمونه توسعه مستقل استقابل توجهی میزان  به یاد، شو می

را بـه   هـا فعالیتبخش دفاعی، چندین پایگاه خارج از کشور دارد که زمانی است که 

 را بـه  هافعالیتی دفاعی ممکن است این ها هدهند. پایگا نمایندگی از دولت انجام می

، مثـال ای به واحد پول عملیاتی واحد گزارشگر انجام دهند. برای  طور قابل مالحظه

تنهـا  و  صورت گیردبه کارکنان نظامی به واحد پول عملیاتی داخت پرممکن است 

ناچیزی  بخشاینکه پرداخت شود یا به واحد پول محلی  بخش جزئی از مزایای آنها

واحـد  . مثال دیگر، خرید ملزومات و تجهیزات به واحد پول محلی صورت گیرد از
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فعالیت  انشگاهآن داست که تحت مدیریت و سرپرستی دولتی دانشگاه  خارجی یک

، ممکـن  اسـت  توجهی مستقلمیزان قابل  که بهدر مقابل، عملیات خارجی  کند. می

اخـذ  و هزینـه، ایجـاد درآمـد     انجـام ، نقد و دیگر اقالم پـولی  وجه است دریافت

یی از عملیـات  هـا  نمونـه  .دهـد  با واحد پول محلی انجـام   عمدتا تسهیالت مالی را 

ی دولتـی  هاواحـد به طور مستقل از سایر  استت دولتی که ممکن یکخارجی با مال

 است.  اکتشاف نفت یهاشرکت گردشگری وفعالیت کنند شامل دفاتر 

عملیـات   یهافعالیتاز  ای عمدهیا  جزئیگزارشگر، بخش واحد معامالت با آیا اینکه  . ب

 .یا خیر دهد را تشکیل می خارجی

ات خارجی به طور مسـتقیم بـر   عملی یهافعالیتنقدی حاصل از  یهاجریانآیا اینکه  . پ

واحـد  بـه   انتقـال بـه سـهولت بـرای    و  دارد تأثیرگزارشگر واحد نقدی  یهاجریان

 .یا خیر گزارشگر در دسترس است

 هابـدهی تسـویه  عملیات خارجی برای  یهافعالیتاز  حاصلنقدی  یهاجریانآیا اینکه  . ت

کـافی   ،واحد گزارشـگر  طریق مین نقدینگی ازبه تا بدون نیاز (انتظار موردو  )فعلی

 .یا خیر است

مقامـات  نیست،  تعیین قابلوضوح  عملیاتی به پول واحد فوق، عوامل بر اساسزمانی که  .11

 یرویـدادها  و سـایر  ر اقتصـادی معـامالت  اثآعملیاتی که  پول واحدبرای تعیین  اجرایی

بـدین منظـور،   . دنکن ، از قضاوت خود استفاده میبیان کند ترین حالت صادقانهبه اصلی را 

 بـه عنـوان  کـه   ،10و  9 هایبند در مندرج عواملنسبت به  8اصلی مندرج در بند  عوامل

 اولویت دراست،  شده ارائهواحد گزارشگر عملیاتی  پول واحدتعیین  برایشواهد اضافی 

 .دارد قرار 
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ـ رو ریمعـامالت و سـا  کننده  منعکسواحد گزارشگر عملیاتی  پول واحد .12 اصـلی   یدادهای

تنها زمانی تغییر  شده تعیینپول عملیاتی  واحد، بنابراین باشد. میواحد گزارشگر به  مربوط

 تغییر کند.واحد گزارشگر به  اصلی مربوط یدادهایرو ریمعامالت و سا کهکند  می

باشـد،   حـاد بـا تـورم    اقتصـاد  یـک  ، واحد پـول گزارشگر واحد عملیاتی پول واحداگر  .13

تجدید  “با تورم حاد یدر اقتصادها یمال یگزارشگر” الزاماتس اسا بر مالی آن یهاصورت

مغایر بـا الزامـات ایـن     پولی واحدتواند با انتخاب یک  نمیواحد گزارشگر شود.  ارائه می

، (کننـده  کنترلواحد پول عملیاتی  )مانند واحد عملیاتی خود پول واحدعنوان  استاندارد به

 اجتناب نماید. ورکمذ اصولمالی طبق  یهاصورتاز ارائه مجدد 

 اقالم پولی

دریافت )یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یـا قابـل تعیینـی از     ویژگی اصلی اقالم پولی، حق .14

مالیات و عوارض دریافتنی، مزایای بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان باشد.  نقد می وجه

است. برعکس، ویژگـی   یی از اقالم پولیها نمونه، شوندو ذخایر که به وجه نقد تسویه می

دریافت )یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابـل تعیینـی از    پولی، نبود حق اصلی اقالم غیر

پرداخـت اجـاره(،    پرداخت خریـد کـاال و خـدمات )ماننـد پـیش      باشد. پیش نقد می وجه

کـه   ییهابـدهی و  ،ثابت مشـهود  یهادارایی، هاموجودی، )مانند سرقفلی( نامشهود یهادارایی

 پولی است. یی از اقالم غیرها شود، نمونه پولی تسویه می ریق تحویل دارایی غیرط از

 عملیات خارجی در گذاري خالص سرمایه

ممکن است دارای اقالم پـولی قابـل دریافـت از عملیـات خـارجی یـا       واحد گزارشگر  .15

ـ  یـا باشـد  ریزی نشده  م برنامهقالا نیچنانچه تسویه اپرداخت به آن باشد.  قابل  ویه آنتس

عملیـات   در گـذاری  بخشی از خالص سرمایه از نظر محتوا ،نباشدمحتمل آینده نزدیک  در

پـولی ممکـن اسـت    اقالم  گونه نیاشود.  حساب گرفته می به 33خارجی است و طبق بند 
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 جـاری  های و پرداختنی ها یافتنیدر اما مدت باشد بلند یالت مالیا تسهی ها دریافتنیشامل 

 .ردیگ یبر نم را در

دریافت از عملیات خـارجی یـا    دارای اقالم پولی قابل 15بند  طبقکه  یواحد گزارشگر  .16

باشد. برای مثال، گزارشگر گروه  تحت کنترلواحد باشد ممکن است آن  پرداخت به قابل

یـک   بتحـت کنتـرل   واحـد   دارد.الف و ب  تحت کنترلواحد دو واحد گزارشگر یک 

ب اعطا تحت کنترل واحد را به  یالتیتسهالف کنترل  تحتواحد عملیات خارجی است. 

آینـده   در آنیا تسویه ریزی نشده باشد  برنامه التیتسهکه تسویه این  صورتی در .کند می

ب،  تحت کنترلواحد الف از تحت کنترل واحد دریافتنی  التیتسه، محتمل نباشدنزدیک 

 باشد. ب می تحت کنترلد واح درتحت کنترل الف واحد گذاری  بخشی از خالص سرمایه

ـ ا همچنـان الف نیز عملیات خارجی باشد، تحت کنترل واحد که  صورتی در ن موضـو   ی

 .داردمصداق 

 نظر این استاندارد خالصه رویکرد مورد

دارای عملیـات  واحـد   ،منفـرد واحد اعم از  ،گزارشگر واحد هرمالی،  یهاصورتدر تهیه  .17

یـا   تحـت کنتـرل  واحد یک عملیات خارجی )مانند ( یا کننده کنترلواحد خارجی )مانند 

 ،گزارشـگر  کند. واحـد  تعیین می 13 تا 8بندهای پول عملیاتی خود را طبق  واحد ،شعبه(

 39 تـا  20تسعیر را طبـق بنـدهای   آثار عملیاتی خود تسعیر و  پول واحد بهاقالم ارزی را 

 کند. گزارش می

یـک   ،)برای مثـال  اند ل شدهکیتش جداگانهواحد تعدادی  ازگزارشگر  واحدهایاز  برخی .18

(. اسـت  تحـت کنتـرل  واحـد  و یک یا چنـد   کننده کنترلواحد شامل یک گزارشگر گروه 

غیر از آن، ممکن اسـت دارای   ایگزارشگر گروه  یک ی، اعم از اعضاگزارشگر واحدهای

ضروری  باشند.ز ینیی ها شعبه ایخاص  یهامشارکت، وابسته واحدهای در ییهاگذاری سرمایه
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واحـد   یمـال  یهاصـورت  در کـه  جداگانـه واحـد  هر و وضعیت مالی عملکرد مالی  است

مالی خـود را بـر    یهاصورت واحد گزارشگر به واحد پولی کهشود،  گزارشگر منعکس می

 ،گزارشـگر واحـد  دهـد کـه    تسعیر شود. این استاندارد اجازه مـی  کند، اساس آن ارائه می

گزارشـگری انتخـاب نمایـد.     پـول  واحدعنوان  ( را بهپولی واحدهای)یا  پولی واحد هر

آن با واحـد پـول    یاتیه واحد پول عملک جداگانهواحد  و وضعیت مالی هرعملکرد مالی 

گزارشگر، طبق بنـدهای  واحد  یمال یهاصورتاس در کانع یمتفاوت است برا یگزارشگر

 شود. تسعیر می 53 تا 40

 یواحد گزارشـگر ا یکند  مالی تهیه می یهاصورتکه  منفردواحد این استاندارد همچنین به  .19

 یهاصورت، جداگانهمالی  یهاصورت به مربوطبخش عمومی که طبق استاندارد حسابداری 

)یـا   پـولی  واحـد  هر مالی خود را به یهاصورتدهد  د، اجازه میکن میمالی جداگانه تهیه 

متفاوت واحد گزارشگر  گزارشگری پول واحدکه  صورتی در ( ارائه نماید.پولی واحدهای

به  53تا  40طبق بندهای آن و وضعیت مالی عملکرد مالی عملیاتی آن باشد،  پول واحداز 

 شود. تسعیر می یواحد پول گزارشگر

 عملیاتی پول واحد هگزارش معامالت ارزي ب

 شناخت اولیه

لزم تسـویه  شود یـا مسـت   می نییتع ارز بر حسبآن  یاای است که به معامله ،معامله ارزی .20

 است: زیرشرح  یی از معامالت ارزی بهها ارز است. نمونه به

  ،شود ین مییتع ارزآن بر حسب  یبهاخدماتی که  ارائه فروش کاالها و یاخرید  الف.

 ای، گیرد صورت می ارز ی که تسویه آن بهپرداخت تسهیالت یا افتیدر . ب

که بـر حسـب ارز انجـام     ییهابدهی د یا تسویهایجایا  ،هادارایی واگذاریتحصیل یا  . پ

 .شود می
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در تاریخ معاملاه   تبدیلمعامله ارزی در شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ  .21

 ثبت شود.

طبـق   ختشرایط شـنا  خیدر آن تاربار  معامله برای اولین تاریخی است که ،تاریخ معامله .22

از  ، اغلـب مالحظات عملیبه  . بناندک یاحراز م رااستانداردهای حسابداری بخش عمومی 

تاریخ انجام معامله باشد. بـرای مثـال،    در شود که تقریبی از نرخ واقعی نرخی استفاده می

شود براساس نرخ میانگین هفتگـی یـا    ماه انجام می کلیه معامالتی که طی یک هفته یا یک

توجـه باشـد، اسـتفاده از     قابل دیلتب نرخنوسانات  اگر ن حال،یبا ا شود. ماهانه تسعیر می

 .نیستمناسب  ،نرخ میانگین برای یک دوره

ز د. اثیر داشته باشتانگهداری شده  ارزی نقد موجودیمکن است بر م تبدیلرخ ت ناغییرت .23

به منظور تطابق وجه نقد ابتـدای  شود،  محسوب نمیاین تغییرات، جریان نقدی  که ییآنجا

ارشگری، تفاوت تبدیل به عنوان یک قلم جداگانه در صـورت  دوره مالی و پایان دوره گز

 شود.  گزارش می جریان وجوه نقد

 از شناخت اولیه پس گزارشگري

 در هر دوره گزارشگری: .24

 تسعیر شود، در پایان دوره تبدیلبا استفاده از نرخ اقالم پولی ارزی باید  الف.

باا   دیا بااسات   شاده  گیاری  انادازه رز بر حسب ا شده تمامبهای  پولی که به غیراقالم  . ب

 تاریخ معامله تسعیر شود، و در تبدیلاستفاده از نرخ 

باا  اسات بایاد    شاده  گیاری  انادازه  بر حسب ارزمنصفانه  ارزش بهپولی که  اقالم غیر . پ

 تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود. در لیتبداستفاده از نرخ 

مربـوط تعیـین   بخـش عمـومی   داردهای حسابداری استان قلم با توجه به یک مبلغ دفتری .25

بخـش  طبق استاندارد حسـابداری   ثابت مشهود یهاداراییممکن است  ،شود. برای مثال می

ـ د ارزیمبلغ تجد شده یا بهای تمام به ثابت مشهود یهاداراییعنوان  با 5شماره عمومی   یابی
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، طبـق  تعیین شده باشددر هر صورت، چنانچه مبلغ دفتری بر حسب ارز گیری شود.  اندازه

 شود. تسعیر می یاتیواحد پول عمل به ، آن مبلغاین استاندارد

شود. برای مثال، مبلـغ دفتـری    مبلغ دفتری برخی اقالم با مقایسه دو یا چند مبلغ تعیین می .26

 اقلمعادل  ،هاموجودی عنوان با 6شماره بخش عمومی ، طبق استاندارد حسابداری هاموجودی

حسـابداری   هایباشد. همچنین طبق اسـتاندارد  می ارزش فروشخالص و ه شد بهای تمام

 اقلمعادل  نشانه کاهش ارزش وجود دارد، ،دارایی که برای آن، مبلغ دفتری بخش عمومی

و مبلـغ بازیـافتنی آن    (کاهش ارزش احتمـالی  یهازیاننظر گرفتن  در از قبل)مبلغ دفتری 

شود، مبلغ دفتـری   گیری  ارز اندازهبر حسب  و باشدپولی  دارایی غیر نیا است. زمانی که

 :شود تعیین می زیرآن با مقایسه موارد 

آن ن یـی خ تعیتـار  در لیتبدنرخ  بهه ک، یا مبلغ دفتری شده تمامبهای حسب مورد،  الف.

ـ  یقلم تاریخ معامله برای در لیتبد )یعنی نرخ مبلغ تسعیر شده است بهـای   بـه  هک

 د(، وشو گیری می اندازه شده تمام

تـاریخ   در لیتبـد  نـرخ  هبه ک، بازیافتنیمبلغ  یافروش ارزش خالص حسب مورد،  . ب

 (.گزارشگریپایان دوره  درمبادله  نرخ ،شده است )برای مثال ریتسع مبلغآن ن ییتع

زیان کاهش ارزش پول عملیاتی،  حسب واحد براثر این مقایسه ممکن است این باشد که 

 عکس. شناسایی نشود یا بر زیانز حسب ار شناسایی شود ولی بر

نقدی آتی  یهاجریانکه  شود یماستفاده  ینرخاز ، متعدد لیتبد یهانرخدر صورت وجود   .27

قابلیـت   اگـر تواند بر حسب آن تسـویه شـود.    می ،مربوطمعامله یا مانده حساب  از ناشی

 نـرخ  اده،اسـتف  نباشد، نرخ مـورد ن کبه صورت موقت ممبه یکدیگر  پول واحددو  لیتبد

 .شود یر میان پذکام لیتبد ،آن در است که یخیتاراولین 
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 لیتبد يهاتفاوتشناخت 

 ناشی از تسویه یا تسعیر اقاالم پاولی   لیتبد یهاتفاوت، 34تا  31استثنای موارد مندرج در بندهای  به .28

ن ماناده  صورت بستانکار باود  درمنظور و  تفاوت تسعیر ارز  حساب  بهباید  واحد گزارشگر  یارز

 به عنوان بخش یمال تیصورت وضعدر  ،ارزش خالص تغییرات درصورت  ضمن انعکاس در  ،آن

مزباور      حسااب   ، مانده مالی  دوره  در پایان  . چنانچهشود یبند ارزش خالص طبقه ای درجداگانه

در  شاود.   شناسایی  دوره در وضعیت مالی همان راتییصورت تغدر باید   مبلغ  بدهکار باشد، این

طی دوره بیش از مانده بساتانکار اول دوره حسااب تفااوت     لیتبدصورتی که مبلغ زیان تفاوت 

خالص منعکس و تغییرات در ارزش صورت  باشد، مبلغ زیان تا میزان مانده مزبور در  ارز ریتسع

همچنین خالص مانده بساتانکار   شود.منظور میوضعیت مالی  باقیمانده در صورت تغییرات در 

 تغییرات در ارزش خالص منعکس شود.صورت  تفاوت تسعیر ارز، طی دوره باید در  حساب

 تغییـر  حاصـل از آن  یاقالم پولو تاریخ تسویه ارزی  بین تاریخ معامله لیتبدنرخ  چنانچه .29

 معاملـه  همـان دوره وقـو    در اقالم پولی مـرتبط  آید. اگر وجود می به لیتبدکند، تفاوت 

اقـالم  ه ک یاما درصورت شود، می همان دوره شناسایی در لیتبد یهاتفاوتتمام تسویه شود 

 بـه تغییـر   توجه با لیتبدتسویه شود، تفاوت  از انجام معامله ی مالی بعدها دوره  در پولی

 شود. تعیین می ها طی آن دوره لیتبد یهانرخ در

در بنـد   نقد، وجوه جریاندر صورت  تبدیل بر موجودی نقدنحوه برخورد با تغییرات نرخ  .30

 شده است. تشریح 23

 معیارهاای شارط رعایات    باه  ،شارایط  واجاد  یهاداراییبه  ارزی مربوط یهابدهی لیتبدتفاوت  .31

بخاش  طباق اساتاندارد حساابداری     هاداراییشده  تمام به احتساب مخارج مالی در بهای مربوط

شاده آن دارایای    تماام  ی، باید به بهاا “مالی تأمینمخارج حسابداری ”عنوان  با 9شماره عمومی 

 شود. منظور

نارخ  شادید   افازایش از  ، ناشیهاداراییبه تحصیل و ساخت  ارزی مربوط یهابدهی لیتبدتفاوت  .32

صاورت احاراز تماام شارایط زیار، تاا ساقف مبلاغ قابال بازیافات، باه             در تبدیل ارز به ریال

 شود: شده دارایی مربوط اضافه می تمام بهای

 درصد باشد. 20حداقل  ،نسبت به تاریخ شروع افزایش نرخ افزایش نرخ تبدیل الف.
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 بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. مقابل در . ب

نسابت باه تااریخ     درصاد  20)حاداقل   افزایش نرخ تبدیلصورت برگشت شدید  همچنین در

باه   تسعیری که قابال  یهازیانمزبور تا سقف  یهابدهیاز تسعیر  (، سود ناشیشروع افزایش نرخ

شاده   تماام  مفید باقیمانده از بهاای  شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر امتم بهای

 شود. دارایی کسر می

گاذاری واحاد    بخشای از خاالص سارمایه   از نظر محتاوا  آن گروه از اقالم پولی که  لیتبدتفاوت  .33

ییرات تغصورت  در مراجعه شود( باید 15دهد )به بند  عملیات خارجی را تشکیل می گزارشگر در

ای در ارزش خاالص در  باه عناوان بخاش جداگاناه    تا زمان واگذاری منعکس و  در ارزش خالص

گاذاری، طباق    شود. این تفاوت باید در زمان واگذاری سرمایه بندیصورت وضعیت مالی طبقه

 منتقل شود. وضعیت مالی در راتییصورت تغه ب 52بند 

ارزش خالص شناسایی  تغییرات در صورت  پولی در به اقالم غیر چنانچه درآمد یا هزینه مربوط  .34

تغییارات در  صاورت   در درآمد یا هزیناه نیاز بایاد     آن مربوط به لیتبدتفاوت شود، هرگونه  

 .منعکس شود ارزش خالص

صـورت  ها در طبق سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی، برخی درآمدها و هزینه  .35

برای مثال، طبق استاندارد حسـابداری بخـش   شود. تغییرات در ارزش خالص شناسایی می

ارزیـابی   از تجدید ثابت مشهود، درآمد یا هزینه ناشی یهاداراییعنوان  با 5عمومی شماره 

گـردد.   شناسـایی مـی   تغییـرات در ارزش خـالص  صـورت  در ثابـت مشـهود    یهادارایی

این  24ت پ بند گیری شود، طبق قسم حسب ارز اندازه ی بریهاداراییکه چنین  صورتی در

ارزیابی،  تاریخ تجدید در لیتبد استفاده از نرخ شده با ارزیابی مبلغ تجدیدباید  استاندارد،

به  ،تغییرات در ارزش خالصصورت ضمن انعکاس در حاصل نیز  لیتبدتسعیر و تفاوت 

 .شـود  یبنـد  طبقـه  یمـال  تیصورت وضـع در ارزش خالص  ای درجداگانه عنوان بخش

به عنوان جزئـی از مـازاد تجدیـدارزیابی اسـت و      لیتبدمربوط به تفاوت بنابراین بخش 

 شود. جداگانه منعکس نمی
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 پـول  واحـد غیـر از   پولی واحد خود را بهسوابق دفاتر و واحد گزارشگر  که صورتی در .36

مـالی، تمـام مبـالغ طبـق بنـدهای       یهاصـورت  هیهنگام تهعملیاتی خود نگهداری نماید، 

 یبه مبالغجه یدر نتو شود  میتسعیر واحد گزارشگر عملیاتی  پول احدو بر حسب 27 تا 20

. شـد  یجاد می، اشده بود عملیاتی ثبت پول واحدشود که اگر این اقالم از ابتدا به  می منجر

پولی کـه   و اقالم غیر گزارشگریتاریخ  در لیتبد استفاده از نرخ برای مثال، اقالم پولی با

بـه   ، تاریخ معامله در لیتبد نرخاستفاده از  شود، با گیری می دازهشده ان مبنای بهای تمام بر

 شود. تسعیر می یاتیواحد پول عمل

 عملیاتی پول واحد در تغییر

اساتفاده بارای    قابال  تساعیر  یهاروشا باید واحد گزارشگر عملیاتی،  پول واحد رییتغ صورت در .37

 بکار گیرد. رییتغ عملیاتی جدید را از تاریخ پول واحد

 یرویـدادها  معـامالت و کننده  منعکسواحد گزارشگر عملیاتی  پول واحد ،12بند طبق   .38

پس از تعیـین،   عملیاتی پول واحد ن اساس،یبر ا باشد. میواحد گزارشگر به  اصلی مربوط

 توانـد  مـی واحد گزارشـگر  به  مربوطی اصل یدادهایمعامالت و رو تغییر صورت در فقط

بـه  خـدمات را   ارائه یا کاالها قیمت فروش که پولی واحد در ییرتغییر کند. برای مثال، تغ

واحـد  عملیاتی  پول واحد در به تغییر قرار دهد ممکن است تأثیر تحتمالحظه  طور قابل

 گردد. منجرگزارشگر 

 عبـارت دیگـر،   شود. به حساب گرفته می عملیاتی از تاریخ تغییر به پول واحد در اثر تغییر .39

 پـول  واحـد تمـام اقـالم را بـه     ،تاریخ تغییـر  در تبدیل نرخاستفاده از  باواحد گزارشگر 

بهـای   بـه عنـوان  پـولی   برای اقالم غیـر  نماید. مبالغ تسعیر شده عملیاتی جدید تسعیر می

 . شود یدر نظر گرفته مشده آنها  تمام
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 عملیاتی پول واحد متفاوت باگزارشگري  پول واحداستفاده از 

 رشگريگزا پول واحدتسعیر به 

( پـولی  واحـدهای )یا  پولی واحد هر مالی خود را به یهاصورتتواند  میواحد گزارشگر   .40

 پـول  واحـد متفاوت از واحد گزارشگر گزارشگری  پول واحدکه  صورتی در نماید. ارائه

گزارشگری تسعیر  پول واحدبه  آن واحدو وضعیت مالی عملکرد مالی باشد،  آنعملیاتی 

بـا  گزارشـگر   شـامل واحـدهای  گزارشـگر  که یک گروه  صورتی در ،. برای مثالشود می

عملکرد مالی  ،ی مالی تلفیقیهاصورتبه منظور تهیه عملیاتی متفاوت باشد،  پول واحدهای

 .شود ، بر اساس واحد پول مشترک ارائه میگزارشگر یاز واحدها یک هرو وضعیت مالی 

اقتصااد باا    پول یک پول عملیاتی آن، واحد احدکه وواحد گزارشگر و وضعیت مالی عملکرد مالی  .41

پاول گزارشاگری متفااوت تساعیر      واحد یک زیر به یهاروشاستفاده از  باید با نیست، حادتورم 

 د:شو

 اساتفاده  باای( باید  مقایسه ارقام جمله از)در هر صورت وضعیت مالی  هابدهیو  هادارایی الف.

 ،دشوتسعیر  وضعیت مالی پایان دوره در تاریخ آن صورت تبدیلاز نرخ 

ای(  مقایساه  ارقام جمله از)در هر صورت تغییرات در وضعیت مالی  ها هزینهدرآمدها و  . ب

 د، وشوتاریخ معامالت تسعیر  در لیتبد نرخاز  استفاده باباید 

به عناوان  و منظور خالص در ارزش  راتییتغصورت   در حاصل باید لیتبد یهاتفاوتتمام  . پ

 .شود یبند طبقه یمال تیصورت وضعدر ارزش خالص  ای درجداگانه بخش

که  شود یماستفاده  اغلب برای تسعیر اقالم درآمد و هزینه از نرخی ،به مالحظات عملی بنا .42

بـا   .باشدمیانگین برای دوره،  ، برای مثال نرختتاریخ معامال در تبدیل یهانرختقریبی از 

توجه باشد، استفاده از نرخ میانگین برای یـک   قابل تبدیل نرخچنانچه نوسانات  ن حال،یا

 دوره مناسب نیست.

 باشد: از موارد زیر می ناشی 41بند  پقسمت مورد اشاره در  لیتبد یهاتفاوت .43

 هـا داراییو  تتاریخ معامال در لیتبد یهانرخاز  استفاده با ها تسعیر درآمدها و هزینه الف.

  .در پایان دوره لیتبد از نرخ استفاده با هابدهیو 
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کـه   پایـان دوره  در لیتبـد  از نـرخ  استفاده بادوره  ابتدای یهاداراییتسعیر خالص  . ب

 باشد.دوره قبل  در پایان لیتبد متفاوت از نرخ

گزارشـگر  واحـد    یمـال   یهاصـورت بـا   عملیات خـارجی   یمال  یهاصورت    هک  یموارد در

  ، مبلـغ ک کامل واحد گزارشـگر نباشـد  لیکن آن عملیات خارجی تحت تمل شودمی  قیتلف

صـورت  در ، منافع فاقـد حـق کنتـرل     به  انتساب  قابل اقالم ارزی لیتبد  یهاتفاوت  انباشته

از  یبخش  عنوان به شود و به منافع فاقد حق کنترل تخصیص داده می  یقیتلف وضعیت مالی

 شود. یم آن شناسایی

 اقتصااد باا   پول واحد ،آن یاتیعمل پول واحدکه شگر واحد گزار مالی یک وضعیتو عملکرد مالی  .44

 پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود: زیر به یک واحد یهاروشاستفاده از  است، باید باحاد تورم 

، هاا  ههزینا  و ، درآمدهاارزش خالصدهنده تشکیل، اقالم هابدهی، هاداراییمبالغ )یعنی  هیلک الف.

صورت ن یآخرتاریخ  درپایان دوره  لیتبد از نرخ ستفادها باای( باید  مقایسه ارقام جمله از

 ، مگرتسعیر شود وضعیت مالی

 در ایان حالات  کاه  شاود،   تسعیر می حادتورم  بدوناقتصاد  پول واحدکه مبالغ به  یزمان . ب

مباالغ جااری   به عنوان مالی سال قبل  یهاصورتدر باشد که  یارقامای باید  مقایسهارقام 

تعادیل   لیتباد  یا نارخ  هاقیمتسطح  در برای تغییرات بعدید ینبای )یعن استشده ارائه 

 (.شود
 

باشاد،   حااد پول یک اقتصاد با تاورم   ، واحدگزارشگر واحدپول عملیاتی یک  که واحد صورتی در .45

ماالی   یهاصورتباید کار گیرد، برا  44بند  در روش تسعیر تعیین شدهاینکه از  قبلواحد گزارشگر 

تجدیاد  با تورم حااد   یاقتصادها نداردهای حسابداری بخش عمومی مربوط بهطبق استاخود را 

بدون یک اقتصاد  پول واحد به 44طبق قسمت ب بند  ای که مبالغ مقایسه استثنای به)نماید  ارائه

واحد گزارشاگر  شود و  خارج  حاد حالت تورم که اقتصاد از صورتی در (.شود تسعیر می تورم حاد

 با تورم حااد  یدر اقتصادها یمال یگزارشگرمربوط به  الزاماتطبق گر یدا مالی خود ر یهاصورت

از  ،مالی به واحاد پاول گزارشاگری    یهاصورتباید برای تسعیر  واحد گزارشگر ، ندکن ارائهتجدید 

 یهاصاورت  ارائاه در تاریخ توقف تجدیاد   هاقیمت یعمومشده بر حسب سطح  ارائهمبالغ تجدید 

 استفاده نماید.شده  بهای تمام به عنوانمالی 
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حاد، تعیـین نشـده    رمدر استانداردهای حسابداری نرخ مطلقی برای تشخیص اقتصاد با تو .46

زامات حاکم بر گزارشگری مالی ال”مالی طبق  یهاصورتمجدد  ارائهاست و تشخیص لزوم 

حـال، برخـی ویژگیهـای     این مستلزم اعمال قضاوت است. با“ در اقتصادهای با تورم حاد

 شرح زیر است: حاد به رماقتصاد با تویک 

 غیرپولی یا ارز نسبتا یهادارایی صورت بهدهند ثروت خود را  عموم مردم ترجیح می الف.

بر پول رایج، بـرای حفـق قـدرت     اندازهای وجوه مبتنی با ثبات نگهداری کنند. پس

 شوند، گذاری می خرید بالفاصله سرمایه

بـا ثبـات    ی واحد پول محلی بر حسـب ارز نسـبتا  جا عموم مردم مبالغ پولی را به . ب

 با ثبات تعیین شود، نسبتا نیز ممکن است بر حسب ارز  هاقیمتکنند.  محاسبه می

شـود کـه کـاهش مـورد انتظـار       انجام می ییهاقیمتاعتباری به  یهاروشخریدها و ف . پ

 د،قدرت خرید طی دوره اعتبار را جبران نماید حتی اگر دوره مزبور کوتاه باش

به شاخص قیمت وابسته  هاقیمت، دستمزدها و تسهیالت مالی سود و کارمزد یهانرخ . ت

 باشند، و

از  درصد یـا بیشـتر   100برابر با  تقریبا اخیر نرخ انباشته )مرکب( تورم طی سه سال . ث

 آن باشد.

 تسعیر عملیات خارجی

ـ عملکرد مالی هنگام تسعیر  .47 پـول گزارشـگری،    دو وضعیت مالی عملیات خارجی به واح

ای که بتـوان   گونه شود، به بکار گرفته می نیز 50تا  48بندهای ، 46تا  40بر بندهای  عالوه

استفاده از تلفیق، روش ارزش ویژه ناخالص یـا روش ارزش ویـژه    عملیات خارجی را با

 گزارشگر منظور کرد.واحد مالی  یهاصورت در

واحـد  مـالی   یهاصـورت  عملیات خـارجی در و وضعیت مالی عملکرد مالی منظور کردن  .48

 و معـامالت درون گـروه   ها هقبیل حذف ماند معمول تلفیق، از یهاروشگزارشگر براساس 

 شود.  انجام می واحد گزارشگر
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مـدت یـا    ، اعم از کوتاهدرون گروه واحد گزارشگریک دارایی )بدهی( پولی  ،حال در هر .49

مـالی تلفیقـی،    یهاصورت پول در نوسانات واحدتواند بدون انعکاس نتایج  بلندمدت، نمی

مقابل یک بدهی )دارایی( درون گروهی متقابل حذف گردد. دلیل این امر آن است کـه   در

واحـد  پولی دیگر اسـت و   پولی به واحد اقالم پولی بیانگر تعهدی برای تبدیل یک واحد

نتیجـه،   دهد. در می قرار لیتبداز نوسانات نرخ  معرض سود یا زیان ناشی را درگزارشگر 

مبادله تا زمان واگذاری عملیـات   یهاتفاوتگزارشگر، این واحد مالی تلفیقی  یهاصورت در

به عنـوان  منظور و  خالص در ارزش راتییتغ صورت  در لیتبدبه عنوان تفاوت  خارجی،

 شود. می یبند طبقه یمال تیصورت وضعدر ارزش خالص  ای درجداگانه بخش

واحـد  مـالی   یهاصـورت تـاریخ  مالی عملیات خارجی متفاوت از  یهاصورتتاریخ چنانچه  .50

مـالی بـه تـاریخ     یهاصـورت دیگـری از  اغلب مجموعـه   ،باشد، عملیات خارجی گزارشگر 

مالی تهیـه   یهاصورتکه چنین  صورتی نماید. در گزارشگر نیز تهیه میواحد مالی  یهاصورت

متفاوت برای گزارشـگری   یهاتاریخه از نشود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط استفاد

از سه ماه نباشد و تعدیالت الزم برای  بیشتر این تفاوت،اینکه بر  باشد مشروط مالی مجاز می

تاریخ اتفاق افتاده  فاصله دو اهمیت که در سایر رویدادهای بایا تمام معامالت آثار انعکاس 

ری واحـد گزارشـگر و عملیـات    هنگام وجود تفاوت بین تاریخ گزارشگعمل آید.  است به

پایـان دوره   در لیتبـد  اسـتفاده از نـرخ   عملیات خـارجی بـا   یهابدهیو  هاداراییخارجی، 

بخش عمومی مربوط شود. طبق استاندارد حسابداری  عملیات خارجی تسعیر میگزارشگری 

ـ پایـان دوره  تا  لیتبد یهانرخ برای تغییرات بااهمیت درمالی تلفیقی  یهاصورت به  گریگزارش

گیرد. همین رویکـرد در بکـارگیری روش ارزش    تعدیالت الزم صورت می ،واحد گزارشگر

خاص  یهامشارکتوابسته و بکارگیری روش ارزش ویژه ناخالص برای  ویژه برای واحدهای

 .شود استفاده میبخش عمومی مربوط حسابداری  هایطبق استاندارد

از کااربرد ارزش   ی و هار گوناه تعادیالت ناشای    از تحصیل عملیات خاارج  هر گونه سرقفلی ناشی .51

نتیجه تحصیل عملیات خارجی حاصل شده اسات،   که در هابدهیو  هاداراییمنصفانه برای مبالغ دفتری 
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عملیات خارجی تلقی گردد. این اقالم بایاد باه واحاد پاول عملیااتی       یهابدهیو  هاداراییعنوان  باید به

 تسعیر شود. در پایان دوره لیتبد  استفاده از نرخ با 44 و 41عملیات خارجی ارائه و طبق بندهای 

 واگذاري تمام یا بخشی از عملیات خارجی

به آن عملیات خارجی کاه   مربوط لیتبد یهاتفاوتدر زمان واگذاری عملیات خارجی، مبلغ انباشته  .52

در وضاعیت   صاورت تغییارات  شده است، باید به منظور  ارزش خالص تغییرات در صورت  در

 منتقل گردد. مالی

طرقی ماننـد   ممکن است نسبت به واگذاری منافع خود در عملیات خارجی ازواحد گزارشگر  .53

 توزیع منافع مالکانـه زمـانی  فروش، انحالل یا توقف تمام یا بخشی از آن عملیات اقدام نماید. 

در . باشدذاری گ سرمایه برگشت به منزلهکه  شود میدر نظر گرفته واگذاری  به عنوان بخشی از

ـ متناسب بـا مبلـغ واگـذاری بـه      لیتبدسهمی از مبلغ انباشته تفاوت  باید این حالت  ورتص

مبلغ دفتری عملیات خـارجی، واگـذاری    ارزش کاهش. منتقل شود در وضعیت مالی راتییتغ

 لیتبـد تفـاوت  نتیجـه، هـیب بخشـی از     در و گـردد  بخشی از عملیات خارجی محسوب نمی

 شود. نمی در وضعیت مالی منتقل راتییصورت تغبه  ،شده شناسایی

 افشا

واحاد  پاول عملیااتی    مورد گروه، واحد پول عملیاتی در از واحد منظور 59و  58، 56در بندهای  .54

 است. کننده کنترل

 باید موارد زیر را افشا نماید:واحد گزارشگر  .55

 دوره. ضعیت مالیتغییرات در و صورت شده در شناسایی لیتبد یهاتفاوتمبلغ  الف.

  بنادی  طبقاه و  تغییرات در ارزش خاالص  صورت  شده در منظور لیتبد  یهاتفاوت  خالص . ب

در   آن  ماناده   تطبیق  و صورتخالص  ارزش  در سرفصل  جداگانه  قلم  یک  عنوان به  شده

 . دوره  و پایان ابتدا

یااتی باشاد بایاد ایان موضاوع      پاول عمل  پول گزارشگری، متفاوت از واحد که واحد صورتی در .56

 پول گزارشگری متفاوت بیان گردد. پول عملیاتی و دلیل استفاده از واحد همراه افشای واحد به
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تغییر کند باید ایان   ،یا عملیات خارجی بااهمیتواحد گزارشگر پول عملیاتی  که واحد صورتی در .57

 پول عملیاتی افشا شود. موضوع و دلیل تغییر واحد

پاول   پولی متفاوت باا واحاد   حسب واحد مالی خود را بر یهاصورتواحد گزارشگر که  رتیصو در .58

ماالی طباق    یهاصاورت صاورتی مجااز اسات اعاالم نمایاد       عملیاتی خود ارائه دهاد، فقاط در  

تهیه شده است کاه تماام الزاماات ایان اساتانداردها،      بخش عمومی استانداردهای حسابداری 

 ، این استاندارد رعایت شده باشد.44و  41بندهای  درشده  جمله روش تسعیر تشریح از

مالی یا سایر اطالعات مالی خود را بدون رعایـت   یهاصورتممکن است گزارشگر  واحد .59

کند. بـرای   پول عملیاتی خود ارائه  پولی متفاوت با واحد حسب واحد ، بر58الزامات بند 

مالی خـود را بـه یـک     یهارتصوممکن است فقط اقالم خاصی از واحد گزارشگر مثال، 

پـول   پول عملیـاتی آن، واحـد   که واحدواحد گزارشگر پولی دیگر تبدیل نماید. یا  واحد

در  لیتبـد  استفاده از نـرخ  اقتصادی با تورم حاد نیست ممکن است با تسعیر تمام اقالم با

طبـق   اهپولی دیگری تبدیل نماید. این تبـدیل  مالی خود را به واحد یهاصورت، پایان دوره

 نیست.بخش عمومی استانداردهای حسابداری 

 تاریخ اجرا 

مالی که دوره مالی آنهاا از تااریخ اول فاروردین     یهاصورتمورد کلیه  الزامات این استاندارد در .60

 االجرا است. شود، الزم از آن شروع می بعدو  1398


