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پیشگفتار

()1

استتتاندارد حستتابداری شتتماره  16بتتا عنتتوان آثتتار تغییتتر در نتترخ ارز کتته در تتتاریخ  1391/9/22توستت

مجمتتع عمتتومی ستتازمان حسابرستتی ت تتویب شتتده استتت ،جتتایگزین استتتاندارد حستتابداری شتتماره  16قبلتتی
بتتا عنتتوان تستتعیر ارز میشتتود و الزامتتات آن در متتورد صتتورتهای متتالی کتته دوره متتالی آنهتتا از تتتاریخ  1391/1/1و
بعد از آن شروع میشود ،الزماالجراست.
دالیل تجدید نظر در استاندارد
()2

ایتتن تجدیتتدنظر بتتا هتتدف همتتاهنگی بیشتتتر بتتا استتتانداردهای بینالمللتتی گزارشتتگری متتالی و بهبتتود

استاندارد قبلی ،انجام شده است.
تغییرات اصلی
دامنه کاربرد
()3

حسابداری عملیات م ونسازی به طور کامل از دامنه کاربرد این استاندارد خارج شده است.

()4

در استتتاندارد قبلتتی ،اراوتته صتتورتهای متتالی واحتتد تجتتاری بتته واحتتد پتتول گزارشتتگری غیتتر از واحتتد پتتول

عملیاتی مطرح نشده بود .این استاندارد ،برای اراوه صورتهای مالی به ارز نیز کاربرد دارد.
تعاریف
()5

در استتتاندارد قبلتتی تنهتتا واحتتد پتتول گزارشتتگری تعریتتف شتتده بتتود .در ایتتن استتتاندارد ،عتتالوه بتتر واحتتد

پول گزارشگری ،واحد پول عملیاتی نیز تعریف شده است.
احتساب تفاوت تسعیر در بهای تمام شده دارایی
()6

در استتتاندارد قبلتتی ،احتستتاب زیتتان تستتعیر ناشتتی از کتتاهش شتتدید یتتا افتتت قابتتل مالحظتته در ارزش

رسمی ریال در بهای تمتام شتده دارایتی ،بتهعنوان نحتوه عمتل جتایگزین ،مجتاز بتود .نحتوه عمتل جتایگزین در ایتن
استاندارد به شرای خاصتی محتدود شتده استت .عتالوه بتر ایتن ،تفاوتهتای تستعیر بتدهیهای ارزی بته شتر رعایتت
الزامات استاندارد حسابداری شماره  13با عنوان مخارج تأمین مالی به بهای تمام شده منظور میشود.

تغییر در واحد پول عملیاتی
()7

ایتن استتتاندارد ،الزامتات پیشتتین مربتو بتته تغییتر در طبقهبنتتدی عملیتات ختتارجی را بتا الزامتتات مربتتو

به تغییر در واحد پول عملیاتی جایگزین کرده است.
تسعیر به واحد پول گزارشگری
()8

در استتتاندارد قبلتتی بتترای تعیتتین روش تستتعیر” ،واحتتد مستتتقل ختتارجی“ از ”عملیتتات ختتارجی الینف ت

از عملیتتات واحتتد تجتتاری گزارشتتگر“ تفکیتت

شتتده بتتود .ایتتن تفکیتت

معیارهتتایی کتته در استتتاندارد قبلتتی بتترای تشتتخیخ ی ت

در استتتاندارد جدیتتد وجتتود نتتدارد امتتا

عملیتتات ختتارجی بتته عنتتوان ”واحتتد مستتتقل ختتارجی“

استفاده شده بود در این استاندارد برای تشخیخ واحد پول عملیاتی بکار گرفته شده است.
سرقفلی و تعدیالت ارزش من فانه
()9

در ایتتن استتتاندارد ،تعتتدیالت ارزش من تتفانه داراییهتتا و بتتدهیهای عملیتتات ختتارجی و ستترقفلی ناشتتی از

تح تتیل عملیتتات ختتارجی ،بخشتتی از داراییهتتا و بتتدهیهای عملیتتات ختتارجی محستوب میشتتود و تستتعیر آنهتتا بایتتد
با نرخ ارز در تاریخ ترازنامته انجتام گیترد .در استتاندارد قبلتی رویته دیگتری نیتز مجتاز بتود کته در استتاندارد جدیتد
حذف شده است.
افشا
()10

بر استاس ایتن استتاندارد ،واحتد تجتاری بایتد هرگونته تغییتر در واحتد پتول عملیتاتی و دلیتل آن را افشتا

کنتتد .متتوارد افشتتای مربتتو بتته تغییتتر در طبقهبنتتدی عملیتتات ختتارجی و نحتتوه عمتتل مجتتاز جتتایگزین در متتورد
تفاوتهای تسعیر ،در این استاندارد حذف شده است.

ایتتتتتن استتتتتتاندارد بایتتتتتد بتتتتتا توجتتتتته بتتتتته ” مقدمتتتتتهای بتتتتتر استتتتتتانداردهای حستتتتتابداری“مطالعه و
بکار گرفته شود.
هدف
.1

ی

ایتتن ،ی ت

واحد تجتاری ممکتن استت معتامالتی بته ارز انجتام دهتد یتا دارای عملیتات ختارجی باشتد .عتالوه بتر
واحتتد تجتتاری ممکتتن استتت صتتورتهای متتالی ختتود را بتته ارز اراوتته کنتتد .هتتدف ایتتن استتتاندارد ،تجتتویز

چگتتونگی انعکتتاس معتتامالت ارزی و عملیتتات ختتارجی در صتتورتهای متتالی یتت

واحتتد تجتتاری و همچنتتین نحتتوه

تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری است.
.2

موضوعات اصلی استاندارد ایتن استت کته از چته نرختی بترای تستعیر استتفاده شتود و آثتار تغییتر در نترخ

ارز ،چگونه در صورتهای مالی گزارش شود.
دامنه کاربرد
.3

الزامات این استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته شود:

الف.

حسابداری معامالت و مانده حسابهای ارزی،

ب

.

تستتعیر نتتتایل عملکتترد و وضتتعیت متتالی عملیتتات ختتارجی کتته از طریتتق تلفیتتق ،روش ارزش

ویژه ناخالخ یا روش ارزش ویژه در صورتهای مالی واحد تجاری منظور میشود ،و
تسعیر نتایل عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری به واحد پول گزارشگری.

ج

.

.4

ایتتن استتتاندارد بتترای حستتابداری عملیتتات م تتون ستتازی اقتتالم ارزی (شتتامل م تتون ستتازی ختتالخ

ستترمایهگذاری در عملیتتات ختتارجی) کتته بتتا هتتدف کتتاهش یتتا جبتتران ریستت

ناشتتی از تغییتتر نتترخ ارز انجتتام

میگیرد ،کاربرد ندارد.
.5

ایتتن استتتاندارد بتترای اراوتته صتتورتهای متتالی یتت

واحتتد تجتتاری بتته ارز نیتتز کتتاربرد دارد و الزامتتات

مربو برای انطباق این صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری را تعیین مینماید.
.6

نحتتوه اراوتته جریانهتتای نقتتدی ناشتتی از معتتامالت ارزی و تستتعیر جریانهتتای نقتتدی عملیتتات ختتارجی

در صتتورت جریتتان وجتتوه نقتتد در ایتتن استتتاندارد مطتترح نمیشتتود (بتته استتتاندارد حستتابداری شتتماره  2بتتا عنتتوان
صورت جریان وجوه نقد مراجعه شود).
تعاریف

.7

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخخ زیر بکار رفته است:

ارز :عبارت است از هر واحد پولی ،به غیر از واحد پول عملیاتی واحد تجاری.
ارزش من تتفانه :مبلغتتی استتت کتته خریتتداری مطلتتع و مایتتل و فروش تندهای مطلتتع و مایتتل میتواننتتد در معاملتتهای
حقیقی و در شرای عادی ،ی

بدهی را تسویه نمایند.

دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله یا ی

اقتتالم پتتولی :عبتتارت استتت از وجتته نقتتد و داراییهتتا و بتتدهیهایی کتته قتترار استتت بتته مبلتتغ ثابتتت یتتا قابتتل تعیینتتی از
وجه نقد دریافت یا پرداخت شود.
تسعیر :فرآیندی استت کته از طریتق آن ،اطالعتات متالی مبتنیبتر ارز ،برحستب واحتد پتول گزارشتگری بیتان شتود.
واژه تستعیر ،گتتزارش معتتامالت منفترد ارزی بتتر حستتب واحتد پتتول گزارشتتگری و همچنتین برگتتردان یت

مجموعتته

کامل صورتهای مالی تهیه شده بر حسب ارز به واحد پول گزارشگری را در برمیگیرد.
تفاوت تستعیر :عبتارت استت از تفتاوت ناشتی از تستعیر میتزان معینتی از یت

واحتد پتول بته واحتد پتول دیگتر بتا

نرخهای متفاوت.
ختتالخ ستترمایهگذاری در یتت

عملیتتات ختتارجی :عبتتارت استتت از ستتهم واحتتد تجتتاری گزارشتتگر در ختتالخ

داراییهای عملیات خارجی.
عملیتتات ختتارجی :عبتتارت استتت از ی ت

واحتتد تجتتاری فرعتتی ،واحتتد تجتتاری وابستتته ،مشتتارکت ختتاص یتتا شتتعبه

واحتتد تجتتاری گزارشتتگر کتته فعالیتهتتای آن در ختتارج از کشتتور محتتل فعالیتتت واحتتد تجتتاری گزارشتتگر یتتا برحستتب
واحد پولی غیر از واحد پول واحد تجاری گزارشگر انجام میشود.
گروه :عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن.
واحد پول عملیاتی :عبارت است از واحد پول محی اقت ادی اصلی که واحد تجاری در آن فعالیت میکند.
واحد پول گزارشگری :عبارت است از واحد پول مورد استفاده در اراوه صورتهای مالی.
تشریح تعاریف
واحد پول عملیاتی
.8

محی اقت تادی اصتلی محتل فعالیتت واحتد تجتاری ،بته طتور معمتول محیطتی استت کته بختش عمتده

وجته نقتد واحتتد تجتاری در آن ایجتتاد و م ترف میشتتود .بترای تعیتتین واحتد پتتول عملیتاتی ،واحتتد تجتاری عوامتتل
زیر را مد نظر قرار میدهد:

الف.

واحتتد پتتولی کتته قیمتتت فتتروش کاالهتتا و ختتدمات عمتتدتاو بتتا آن تعیتتین و تستتویه میشتتود و رقابتتت و

مقررات موجود در محل فعالیت ،قیمت فروش کاال و خدمات را تعیین میکند.
ب

.

واحتتد پتتولی کتته بختتش عمتتده متتواد ،دستتتمزد ،و ستتایر مختتارج تتتأمین کاالهتتا و ختتدمات بتتا آن

تعیین و تسویه میشود.

.9

همچنین عوامل زیر میتواند شواهدی برای تعیین واحد پول عملیاتی واحد تجاری فراهم کند:

الف.

واحتتد پتتولی کتته وجتتوه نقتتد حاصتتل از فعالیتهتتای تتتأمین متتالی (بتترای مثتتال ،افتتزایش ستترمایه یتتا

استقراض) با آن تح یل میشود.
ب

.

واحتتد پتتولی کتته معمتتوالو وجتتوه نقتتد حاصتتل از فعالیتهتتای عملیتتاتی براستتاس آن دریافتتت

میشود.
.10

بتترای تعیتتین واحتتد پتتول عملیتتاتی ی ت

عملیتتات ختتارجی و اینکتته آیتتا ایتتن واحتتد پتتولی بتتا واحتتد پتتول

عملیتتاتی واحتتد گزارشتتگر یکستتان استتت یتتا خیتتر ،عوامتتل زیتتر نیتتز متتد نظتتر قتترار میگیتترد (در ایتتن استتتاندارد،
واحتد تجتاری گزارشتتگر ،واحتد تجتاری استتت کته دارای عملیتات ختتارجی بته صتورت واحتتد تجتاری فرعتی ،شتتعبه،
واحد تجاری وابسته یا مشارکت خاص میباشد):
الف.

اینکه آیا فعالیتهتای عملیتات ختارجی بته عنتوان توستعه فعالیتت واحتد تجتاری گزارشتگر انجتام میشتود،

یا به میزان زیادی مستقل استت .نمونته توستعه فعالیتت واحتد تجتاری گزارشتگر زمتانی استت کته عملیتات ختارجی
صتترفاو کاالهتتای وارداتتتی از واحتتد تجتتاری گزارشتتگر را میفروشتتد و عوایتتد آن را بتته واحتتد تجتتاری گزارشتتگر
برمیگردانتتد .نمونتته مستتتقل بتتودن فعالیتهتتای عملیتتات ختتارجی زمتتانی استتت کتته عملیتتات ختتارجی دریافتتت وجتته
نقد و دیگر اقتالم پتولی ،انجتام هزینته ،ایجتاد درآمتد و اختذ تستهیالت متالی را عمتدتاو بتا واحتد پتول محلتی انجتام
میدهد.
ب

.

اینکتته آیتتا معتتامالت بتتا واحتتد تجتتاری گزارشتتگر ،بختتش جزوتتی یتتا عمتتدهای از فعالیتهتتای

عملیات خارجی را تشکیل میدهد.
ج

.

اینکتته آیتتا جریانهتتای نقتتدی واحتتد تجتتاری گزارشتتگر بتته طتتور مستتتقیم تحتتت تتتأثیر فعالیتهتتای

عملیات خارجی قرار میگیرد و انتقال وجوه نقد به سهولت امکان پذیر است یا خیر.

د

.

اینکتته آیتتا جریانهتتای نقتتدی حاصتتل از فعالیتهتتای عملیتتات ختتارجی بتترای پرداختتت تعهتتدات

فعلی و تعهدات متورد انتظتار آن کتافی استت و بته تتأمین نقتدینگی از طریتق واحتد تجتاری گزارشتگر نیتاز دارد یتا
خیر.
.11

زمانی که تعتدادی از نشتانههای فتوق همزمتان وجتود دارد و واحتد پتول عملیتاتی بته وضتوح قابتل تعیتین

نیست ،مدیریت بترای تعیتین واحتد پتول عملیتاتی کته اثترات اقت تادی شترای  ،رویتدادها و معتامالت اصتلی را بته
طتتور صتتادقانه اراوتته نمایتتد ،از قضتتاوت ختتود استتتفاده میکنتتد .بتته عنتتوان بخشتتی از ایتتن رویکتترد ،متتدیریت قبتتل از
توجته بته نشتانههای منتدرج در بنتدهای  9و  ،10کته بته عنتوان شتواهد اضتافی بترای تعیتین واحتد پتول عملیتتاتی
واحد تجاری تشریح شده است ،به نشانههای اصلی مندرج در بند  8اولویت میدهد.
.12

واحتتد پتتول عملیتتاتی واحتتد تجتتاری متتنعکس کننتتده شتترای  ،رویتتدادها و معتتامالت اصتتلی مربتتو بتته

واحتتد تجتتاری میباشتتد .بنتتابراین ،واحتتد پتتول عملیتتاتی تعیتتین شتتده تنهتتا زمتتانی تغییتتر میکنتتد کتته شتترای ،
رویدادها و معامالت اصلی مربو به واحد تجاری تغییر کند.
.13

اگر واحد پتول عملیتاتی واحتد تجتاری ،واحتد پتول یت

اقت تاد بتا تتورم حتاد باشتد ،صتورتهای متالی آن

بر اساس الزامتات ”گزارشتگری متالی در اقت تادهای بتا تتورم حتاد“ تجدیتد اراوته میشتود .واحتد تجتاری نمیتوانتد
با انتخاب ی

واحد پولی مغتایر بتا الزامتات ایتن استتاندارد بته عنتوان واحتد پتول عملیتاتی ختود (ماننتد واحتد پتول

عملیاتی واحد تجاری اصلی) ،از اراوه مجدد صورتهای مالی طبق اصول مذکور اجتناب نماید.
خالخ سرمایهگذاری در عملیات خارجی
.14
باشتتد .ی ت

واحد تجاری ممکتن استت دارای اقتالم پتولی قابتل دریافتت از عملیتات ختارجی یتا قابتل پرداختت بته آن
قلتتم کتته تستتویه آن برنامتتهریزی نشتتده و احتمتتال تستتویه آن در آینتتده نزدی ت

بعیتتد استتت ،در واقتتع

بخشتتی از ختتالخ ستترمایهگذاری در عملیتتات ختتارجی استتت و طبتتق بنتتد  32بتته حستتاب گرفتتته میشتتود .اینگونتته
اقالم پولی ممکتن استت شتامل حستابها یتا تستهیالت متالی دریتافتنی بلنتد متدت باشتد امتا حستابهای دریتافتنی و
پرداختنی تجاری را دربر نمیگیرد.
.15

واحتتد تجتتاری کتته طبتتق بنتتد  14دارای اقتتالم پتتولی قابتتل دریافتتت از عملیتتات ختتارجی یتتا قابتتل پرداختتت

به آن باشد ممکن است واحتد تجتاری فرعتی گتروه باشتد .بترای مثتال ،یت
التتف و ب دارد .واحتتد تجتتاری فرعتتی ب ی ت

واحتد تجتاری دو واحتد تجتاری فرعتی

عملیتتات ختتارجی استتت .واحتتد تجتتاری فرعتتی التتف تستتهیالتی را بتته

واحتتد تجتتاری فرعتتی ب اعطتتا میکنتتد .در صتتورتی کتته تستتویه ایتتن تستتهیالت برنامتتهریزی نشتتده باشتتد و احتمتتال

پرداختتت آن در آینتتده نزدیت

بعیتتد باشتتد ،تستتهیالت دریتتافتنی واحتتد تجتتاری فرعتتی التتف از واحتتد تجتتاری فرعتتی

ب ،بخشتتی از ختتالخ ستترمایهگذاری واحتتد تجتتاری اصتتلی در واحتتد تجتتاری فرعتتی ب میباشتتد .در صتتورتی کتته
واحد تجاری فرعی الف نیز عملیات خارجی باشد ،همچنان این موضوع م داق دارد.
اقالم پولی
.16

ویژگتی اصتتلی اقتتالم پتولی ،حتتق دریافتتت (یتا تعهتتد پرداختتت) مبلتغ ثابتتت یتتا قابتل تعیینتتی از وجتته نقتتد

میباشتتد .حستتابهای دریتتافتنی و پرداختنتتی تجتتاری و ستتود ستتهام پرداختنتتی ،نمونتتههایی از اقتتالم پتتولی استتت.
مطالبتتات و بتتدهیهایی کتته بتته صتتورت غیرنقتتدی و برمبنتتای ارزش من تتفانه کتتاال و ختتدمات درآینتتده تستتویه
میشتود (ماننتد پیشدریافتت بابتت فتتروش کاالهتایی کته قیمتت آن در زمتان تحویتتل مشتخخ میشتود) نیتز جتتز
اقالم پتولی محستوب میگتردد .بترعکس ،ویژگتی اصتلی اقتالم غیتر پتولی ،نبتود حتق دریافتت (یتا تعهتد پرداختت)
مبلتتغ ثابتتت یتتا قابتتل تعیینتتی از وجتته نقتتد میباشتتد .پیشپرداختتت خریتتد کتتاال و ختتدمات بتته قیمتتت ثابتتت (ماننتتد
پیشپرداختتت اجتتاره) ،ستترقفلی ،داراییهتتای نامشتتهود ،موجودیهتتای متتواد و کتتاال ،داراییهتتای ثابتتت مشتتهود و
بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه میشود ،نمونههایی از اقالم غیر پولی است.
خالصه رویکرد مورد نظر این استاندارد
.17

در تهیتته صتتورتهای متتالی ،هتتر واحتتد تجتتاری ،اعتتم از واحتتد تجتاری منفتترد ،واحتتد تجتتاری دارای عملیتتات

خارجی (مانند واحتد تجتاری اصتلی) یتا یت

عملیتات ختارجی (ماننتد واحتد تجتاری فرعتی یتا شتعبه) ،واحتد پتول

عملیتتاتی ختتود را طبتتق بنتتدهای  8تتتا  13تعیتتین میکنتتد .واحتتد تجتتاری ،اقتتالم ارزی را بتتا استتتفاده از واحتتد پتتول
عملیاتی خود تسعیر و اثرات تسعیر را طبق بندهای  20تا  38گزارش میکند.
.18
یتت

بستتیاری از واحتتدهای تجتتاری گزارشتتگر از تعتتدادی واحتتد تجتتاری منفتترد تشتتکیل شتتدهاند (بتترای مثتتال،
گتتروه شتتامل یتت

واحتتد تجتتاری اصتتلی و یتت

واحتتتدهای تجتتتاری ،اعتتتم از اعضتتتای یتتت

یتتا چنتتد واحتتد تجتتاری فرعتتی استتت) .انتتواع مختلتتف

گتتتروه یتتتا غیتتتر از آن ،ممکتتتن استتتت دارای ستتترمایهگذاریهایی

در واحتتدهای تجتتاری وابستتته ،مشتتارکتهای ختتاص یتتا شتتعبههایی نیتتز باشتتند .زمتتانی کتته نتتتایل عملکتترد و وضتتعیت
مالی واحد تجتاری منفترد در صتورتهای متالی واحتد تجتاری گزارشتگر متنعکس میشتود ،ضتروری استت کته نتتایل
عملکتترد و وضتتعیت متتالی آن واحتتد تجتتاری بتتا استتتفاده از واحتتد پتتول واحتتد تجتتاری گزارشتتگر تستتعیر شتتود .ایتتن
استاندارد اجازه میدهد که واحتد تجتاری گزارشتگر ،هتر واحتد پتولی (یتا واحتدهای پتولی) را بته عنتوان واحتد پتول
گزارشگری انتخاب نماید .نتتایل عملکترد و وضتعیت متالی هتر واحتد تجتاری منفترد کته واحتد پتول عملیتاتی آن بتا

واحتتد پتتول گزارشتتگری متفتتاوت استتت بتترای انعکتتاس در صتتورتهای متتالی واحتتد تجتتاری گزارشتتگر ،طبتتق بنتتدهای
 39تا  55تسعیر میشود.
.19

این استتاندارد همچنتین بته واحتد تجتاری منفترد کته صتورتهای متالی تهیته میکنتد و یتا واحتد تجتاری

کتته طبتتق استتتاندارد حستتابداری شتتماره  18بتتا عنتتوان صتتورتهای متتالی تلفیقتتی و حستتابداری ستترمایهگذاری
در واحتتدهای تجتتاری فرعتتی ،استتتاندارد حستتابداری شتتماره  20بتتا عنتتوان ستترمایهگذاری در واحتتدهای تجتتاری
وابستتته یتتا استتتاندارد حستتابداری شتتماره  23بتتا عنتتوان حستتابداری مشتتارکتهای ختتاص صتتورتهای متتالی جداگانتته
تهیتته میکنتتد ،اجتتازه میدهتتد صتتورتهای متتالی ختتود را بتته هتتر واحتتد پتتولی (یتتا واحتتدهای پتتولی) اراوتته نمایتتد.
در صتتورتی کتته واحتتد پتتول گزارشتتگری واحتتد تجتتاری متفتتاوت از واحتتد پتتول عملیتتاتی آن باشتتد ،نتتتایل عملکتترد و
وضعیت مالی آن طبق بندهای  39تا  55به واحد پول گزارشگری تسعیر میشود.
گزارش معامالت ارزی به واحد پول عملیاتی
شناخت اولیه
.20

معاملتته ارزی معاملتتهای استتت کتته بهتتای آن بتتر حستتب ارز تعیتتین میشتتود یتتا مستتتلزم تستتویه بتته ارز

است .نمونههایی از معامالت ارزی به شرح مندرج در صفحه بعد است:
الف.

خرید یا فروش کاالها و خدماتی که بهای آن بر حسب ارز تعیین میشود،

ب

.

دریافت یا پرداخت تسهیالت ارزی ،یا

ج

.

معامالت مربو به تح یل یا فروش داراییها.

.21

معامله ارزی در زمان شتناخت اولیته بایتد بته واحتد پتول عملیتاتی و بتر استاس نترخ ارز در تتاریخ معاملته

ثبت شود.
.22

تتاریخ معاملتته ،تتاریخی استتت کتته طبتق استتتانداردهای حستابداری ،معاملتته بتترای اولتین بتتار در آن تتتاریخ

شرای شتناخت را احتراز میکنتد .بنتا بته مالحظتات عملتی ،اغلتب از نرختی استتفاده میشتود کته تقریبتی از نترخ
واقعی در تاریخ انجتام معاملته باشتد .بترای مثتال ،کلیته معتامالتی کته طتی یت

هفتته یتا یت

متاه انجتام میشتود

براساس نترخ میتانگین هفتگتی یتا ماهانته تستعیر میشتود .بتا ایتن حتال ،اگتر نوستانات نترخ ارز قابتل توجته باشتد،
دوره ،مناسب نیست.

استفاده از نرخ میانگین برای ی
گزارشگری پس از شناخت اولیه
.23

در پایان هر دوره گزارشگری:

الف.

اقالم پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود،

ب

.

اقتتالم غیتتر پتتولی کتته بتته بهتتای تمتتام شتتده ارزی انتتدازهگیری شتتده استتت بایتتد بتته نتترخ ارز

در تاریخ معامله تسعیر شود ،و
ج

.

اقالم غیر پتولی کته بته ارزش من تفانه بتر حستب ارز انتدازهگیری شتده استت بایتد بته نترخ ارز

در تاریخ تعیین ارزش من فانه تسعیر شود.
.24

مبلتتغ دفتتتری ی ت

قلتتم بتتا توجتته بتته استتتانداردهای حستتابداری مربتتو تعیتتین میشتتود .بتترای مثتتال،

ممکتتن استتت داراییهتتای ثابتتت مشتتهود طبتتق استتتاندارد حستتابداری شتتماره  11بتتا عنتتوان داراییهتتای ثابتتت مشتتهود
بتته بهتتای تمتتام شتتده یتتا مبلتتغ تجدیتتد ارزیتتابی انتتدازهگیری شتتود .مبلتتغ دفتتتری اقتتالم ارزی ،چتته بتتر استتاس بهتتای
تمام شده تعیین شده باشتد و چته بتر مبنتای مبلتغ تجدیتد ارزیتابی ،طبتق ایتن استتاندارد بته واحتد پتول عملیتاتی
تسعیر میشود.
.25

مبلتتغ دفتتتری برختتی اقتتالم بتتا مقایستته دو یتتا چنتتد مبلتتغ تعیتتین میشتتود .بتترای مثتتال ،مبلتتغ دفتتتری

موجودیهتتا ،طبتتق استتتاندارد حستتابداری شتتماره  8بتتا عنتتوان حستتابداری موجتتودی متتواد و کتتاال ،اقتتل بهتتای
تمتتام شتتده و ختتالخ ارزش فتتروش میباشتتد .همچنتتین طبتتق اس تتاندارد حستتابداری شتتماره  32بتتا عنتتوان کتتاهش
ارزش داراییهتتا ،مبلتتغ دفتتتری دارایتتی کتته بتترای آن ،نشتتانه کتتاهش ارزش وجتتود دارد ،اقتتل مبلتتغ دفتتتری (قبتتل از
در نظتتر گتترفتن زیانهتتای کتتاهش ارزش احتمتتالی) و مبلتتغ بازیتتافتنی آن استتت .زمتتانی کتته ایتتن دارایتتی غیتتر پتتولی
باشد و به ارز اندازهگیری شود ،مبلغ دفتری آن با مقایسه موارد زیر تعیین میشود:
الف.

بهای تمام شده یتا مبلتغ دفتتری ،حستب متورد ،کته بته نترخ ارز در تتاریخ تعیتین آن مبلتغ تستعیر شتده

است (یعنی نرخ ارز در تاریخ معامله برای قلمی که به بهای تمام شده اندازهگیری میشود) ،و
ب

.

ختتالخ ارزش فتتروش یتتا مبل تغ بازیتتافتنی ،حستتب متتورد ،کتته بتته نتترخ ارز در تتتاریخ تعیتتین آن

مبلغ تسعیر شده است (برای مثال ،نرخ ارز در تاریخ ترازنامه).

اثر این مقایسه ممکن است این باشتد کته زیتان کتاهش ارزش بتر حستب واحتد پتول عملیتاتی شناستایی شتود ولتی
بر حسب ارز شناسایی نشود یا بر عکس.
.26

در صتتورت وجتتود نرخهتتای متعتتدد بتترای یتت

ارز ،از نرختتی بتترای تستتعیر استتتفاده میشتتود کتته

جریانهتتای نقتتدی آتتتی ناشتتی از معاملتته یتتا مانتتده حستتاب مربتتو  ،بتتر حستتب آن تستتویه متتیشتتود .اگتتر تبتتدیل دو
واحد پول به یکتدیگر بته صتورت موقتت ممکتن نباشتد ،نترخ متورد استتفاده ،نترخ اولتین تتاریخی استت کته در آن،
تبدیل امکان پذیر میشود.
شناخت تفاوتهای تسعیر
.27

بتته استتتثنای متتوارد منتتدرج در بنتتدهای  30 ،29و  ،32تفاوتهتتای ناشتتی از تستتویه یتتا تستتعیر اقتتالم پتتولی

ارزی واحد تجاری به نرخهتایی متفتاوت بتا نرخهتای متورد استتفاده در شتناخت اولیته ایتن اقتالم یتا در تستعیر ایتن
اقالم در صورتهای مالی دوره قبل ،باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
.28

چنانچتته نتترخ ارز در فاصتتله تتتاریخ انجتتام معاملتته ارزی و تتتاریخ تستتویه اقتتالم پتتولی مربتتو بتته آن تغییتتر

کنتتد ،تفتتاوت تستتعیر بتته وجتتود میآیتتد .اگتتر معاملتته در همتتان دوره وقتتوع تستتویه شتتود کلیتته تفاوتهتتای تستتعیر
در همان دوره شناستایی میشتود ،امتا درصتورتی کته معاملته در یکتی از دورههتای متالی بعتد تستویه شتود ،تفتاوت
تسعیر در هر ی

از دورههای مالی تتا دوره تستویه ،بتا توجته بته تغییتر در نرخهتای تستعیر طتی آن دورههتا تعیتین

و شناسایی میشود.
-29التتف .تفاوتهتتای تستتعیر بتتدهیهای ارزی مربتتو بتته داراییهتتای واجتتد شتترای  ،بتته شتتر رعایتتت معیارهتتای
مربتو بته احتستاب مختارج متتالی در بهتای تمتام شتده داراییهتا طبتتق استتاندارد حستابداری شتماره  13بتا عنتتوان
”مخارج تأمین مالی“ ،باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.
-29ب .تفاوتهتتای تستتعیر بتتدهیهای ارزی مربتتو بتته تح تتیل و ستتاخت داراییهتتا ،ناشتتی از کتتاهش شتتدید ارزش
ریال ،در صورت احراز تمام شترای زیتر ،تتا ستقف مبلتغ قابتل بازیافتت ،بته بهتای تمتام شتده دارایتی مربتو اضتافه
میشود:
الف.
ب

کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش ،حداقل  20درصد باشد.
.

در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

همچنتتین در صتتورت برگشتتت شتتدید کتتاهش ارزش ریتتال (حتتداقل  20درصتتد) ،ستتود ناشتتی از تستتعیر بتتدهیهای
مزبور تا سقف زیانهای تستعیری کته قتبالو بته بهتای تمتام شتده دارایتی منظتور شتده استت متناستب بتا عمتر مفیتد
باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود.
.30

تفاوتهتتای تستتعیر داراییهتتا و بتتدهیهای ارزی شتترکتهای دولتتتی بایتتد در اجتترای مفتتاد متتاده  136قتتانون

محاستتبات عمتتومی کشتتور م تتوب شتتهریور متتاه  ،1366بتته حستتاب اندوختتته تستتعیر داراییهتتا و بتتدهیهای ارزی
منظتور و در صتتورت بستتانکار بتتودن مانتده آن ،در سرف تتل حقتوق صتتاحبان سترمایه طبقهبنتتدی شتود .چنانچتته در
پایان دوره مالی ،مانتده حستاب اندوختته مزبتور بتدهکار باشتد ،ایتن مبلتغ بته ستود و زیتان همتان دوره منظتور متی
شود .همچنین ختالخ تفاوتهتای تستعیری کته بته ترتیتب فتوق موجتب تغییتر اندوختته تستعیر طتی دوره گردیتده
استتت ،بایتتد پتتس از کستتر مبلتتغ شناستتایی شتتده در ستتود و زیتتان دوره جتتاری ،در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع دوره
منعکس شود.

.31

ماده  136قانون محاسبات عمومی کشور م وب شهریور ماه  1366مقرر میدارد:

”ستتود و زیتتان حاصتتل از تستتعیر داراییهتتا و بتتدهیهای ارزی شتترکتهای دولتتتی ،درآمتتد یتتا هزینتته تلقتتی نمتتی گتتردد.
مابتتهالتفاوت حاصتتل از تستتعیر داراییهتتا و بتتدهیهای متتذکور بایتتد در حستتاب ذخیتتره تستتعیر داراییهتتا و بتتدهیهای
ارزی منظور شود .در صورتی کته در پایتان ستال متالی ،مانتده حستاب ذخیتره بتدهکار باشتد ،ایتن مبلتغ بته حستاب
سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تب تتره :در صتتورتی کتته مانتتده حستتاب ذخیتتره تستتعیر داراییهتتا و بتتدهیهای ارزی در پایتتان ستتال متتالی از مبلتتغ
سرمایه ثبت شده شترکت تجتاوز نمایتد ،مبلتغ متازاد پتس از طتی مراحتل قتانونی قابتل انتقتال بته حستاب سترمایه
شرکت میباشد“.
با توجته بته ضترورت رعایتت مفتاد متاده فتوق توست شترکتهای دولتتی ،بته موجتب ایتن استتاندارد ،آن قستمت از
تفاوتهتتای حاصتتل از تستتعیر داراییهتتا و بتتدهیهای ارزی شتترکتهای دولتتتی کتته بتتا استتتنبا از تب تتره متتاده فتتوق
مستتتقیماو در حستتاب اندوختتته تستتعیر ارز تحتتت سرف تتل حقتتوق صتتاحبان ستترمایه منظتتور میگتتردد ،در جهتتت
انطباق با الزامات استتاندارد حستابداری شتماره  6بتا عنتوان گتزارش عملکترد متالی ،در صتورت ستود و زیتان جتامع
دوره منعکس میشود.
.32

تفاوتهتتای تستتعیر آن گتتروه از اقتتالم پتتولی کتته ماهیتتتاو بخشتتی از ختتالخ ستترمایهگذاری واحتتد تجتتاری

گزارشگر در عملیتات ختارجی را تشتکیل میدهتد (بته بنتد  14مراجعته شتود) بایتد در صتورت ستود و زیتان جتامع
شناستتایی و تتتا زمتتان واگتتذاری ستترمایهگذاری تحتتت سرف تتل حقتتوق صتتاحبان ستترمایه در ترازنامتته طبقهبنتتدی
شود .این تفاوتها باید در زمان واگذاری سرمایهگذاری ،طبق بند  50به سود (زیان) انباشته منتقل شود.
.33

چنانچتته درآمتتد یتتا هزینتته مربتتو بتته اقتتالم غیتتر پتتولی در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع شناستتایی شتتود،

هرگونتته درآمتتد یتتا هزینتته ناشتتی از تستتعیر آن اقتتالم نیتتز بایتتد در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع شناستتایی گتتردد.
بر عکس ،زمانی که درآمتد یتا هزینته مربتو بته اقتالم غیتر پتولی در صتورت ستود و زیتان دوره شناستایی میشتود،
هرگونه درآمد یا هزینه ناشی از تسعیر آن اقالم نیز باید در صورت سود و زیان دوره شناسایی شود.
.34

طبتتق ستتایر استتتانداردهای حستتابداری برختتی درآمتتدها و هزینتتهها در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع

شناسایی میشتود .بترای مثتال ،طبتق استتاندارد حستابداری شتماره  11بتا عنتوان داراییهتای ثابتت مشتهود ،درآمتد
یتتا هزینتته ناشتتی از تجدیتتد ارزیتتابی داراییهتتای ثابتتت مشتتهود در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع شناستتایی میگتتردد.
در صورتی کته چنتین داراییهتایی بتر حستب ارز انتدازهگیری شتود ،طبتق قستمت ج بنتد  23ایتن استتاندارد ،مبلتغ

تجدیتتد ارزیتتابی شتتده بتتا استتتفاده از نتترخ ارز در تتتاریخ تجدیتتد ارزیتتابی ،تستتعیر و تفتتاوت تستتعیر حاصتتل نیتتز
در صورت سود و زیان جامع شناسایی میشود.
.35

در صورتی کته واحتد تجتاری دفتاتر و ثبتهتای ختود را بته واحتد پتولی غیتر از واحتد پتول عملیتاتی ختود

نگهتتداری نمایتتد ،هنگتتام تهیتته صتتورتهای متتالی ،تمتتام مبتتالغ طبتتق بنتتدهای  20تتتا  26بتتر حستتب واحتتد پتتول
عملیتتاتی واحتتد تجتتاری تستتعیر میشتتود و در نتیجتته بتته مبتتالغی منجتتر میشتتود کتته اگتتر ایتتن اقتتالم از ابتتتدا بتته
واحتتد پتتول عملیتتاتی ثبتتت شتتده بتتود ،ایجتتاد میشتتد .بتترای مثتتال ،اقتتالم پتتولی بتتا استتتفاده از نتترخ ارز در تتتاریخ
ترازنامه و اقتالم غیتر پتولی کته بتر مبنتای بهتای تمتام شتده انتدازهگیری میشتود ،بتا استتفاده از نترخ ارز در تتاریخ
معامله ،به واحد پول عملیاتی تسعیر میشود.
تغییر در واحد پول عملیاتی
.36

در صورت تغییر واحد پتول عملیتاتی  ،واحتد تجتاری بایتد ضتواب تستعیر بته واحتد پتول عملیتاتی جدیتد

را از تاریخ تغییر بکار گیرد.
.37

طبق بنتد  ،12واحتد پتول عملیتاتی واحتد تجتاری متنعکس کننتده شترای  ،رویتدادها و معتامالت اصتلی

مربو به واحد تجتاری میباشتد .بتر ایتن استاس ،واحتد پتول عملیتاتی فقت در صتورت تغییتر شترای  ،رویتدادها و
معتتامالت اصتتلی مربتتو بتته واحتتد تجتتاری میتوانتتد تغییتتر کنتتد .بتترای مثتتال ،تغییتتر در واحتتد پتتولی کتته قیمتهتتای
فتروش کاالهتا و ختتدمات را بته طتتور قابتل مالحظته تحتتت تتأثیر قتترار دهتد ممکتن استتت بته تغییتتر در واحتد پتتول
عملیاتی واحد تجاری منجر گردد.
.38

اثتتر تغییتتر در واحتتد پتتول عملیتتاتی از تتتاریخ تغییتتر بتته حستتاب گرفتتته میشتتود .بتته عبتتارت دیگتتر،

واحد تجاری با استفاده از نترخ ارز در تتاریخ تغییتر ،تمتام اقتالم را بته واحتد پتول عملیتاتی جدیتد تستعیر مینمایتد.
مبالغ تسعیر شده برای اقالم غیر پتولی بته عنتوان بهتای تمتام شتده آنهتا در نظتر گرفتته میشتود .تفاوتهتای تستعیر
ناشتتی از تستتعیر عملیتتات ختتارجی کتته قتتبالو طبتتق بنتتد  32و قستتمت ج بنتتد  40در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع
شناسایی شده است تا زمان واگذاری عملیات خارجی ،به سود (زیان) انباشته منتقل نمیشود.
استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت با واحد پول عملیاتی
تسعیر به واحد پول گزارشگری
.39

واحتتد تجتتاری میتوانتتد صتتورتهای متتالی ختتود را بتته هتتر واحتتد پتتولی (یتتا واحتتدهای پتتولی) اراوتته نمایتتد.

در صتتورتی کتته واحتتد پتتول گزارشتتگری واحتتد تجتتاری متفتتاوت از واحتتد پتتول عملیتتاتی آن باشتتد ،نتتتایل عملکتترد و

وضعیت مالی آن واحتد بته واحتد پتول گزارشتگری تستعیر میشتود .بترای مثتال ،در صتورتی کته یت

گتروه شتامل

واحتتدهای تجتتاری بتتا واحتتدهای پتتول عملیتتاتی متفتتاوت باشتتد ،بتته منظتتور تهیتته صتتورتهای متتالی تلفیقتتی ،نتتتایل
عملکرد و وضعیت مالی هر ی
.40

از واحدهای تجاری به واحد پول مشترک اراوه میشود.

نتتتایل عملکتترد و وضتتعیت متتالی واحتتد تجتتاری کتته واحتتد پتتول عملیتتاتی آن ،واحتتد پتتول ی ت

تورم حاد نیست ،باید با استفاده از روشهای زیر به ی
الف.

اقت تتاد بتتا

واحد پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود:

داراییهتتا و بتتدهیها (از جملتته ارقتتام مقایستتهای) بایتتد بتتا استتتفاده از نتترخ ارز در تتتاریخ ترازنامتته تستتعیر

شود،
ب

.

درآمتتدها و هزینتتهها (از جملتته ارقتتام مقایستتهای) بایتتد بتتا استتتفاده از نتترخ ارز در تتتاریخ

معامالت تسعیر شود ،و
تمام تفاوتهای تسعیر حاصل باید در صورت سود و زیان جامع شناسایی شود.

ج

.

.41

بنا بته م الحظتات عملتی ،اغلتب بترای تستعیر اقتالم درآمتد و هزینته از نرختی کته تقریبتی از نرخهتای ارز

در تاریخهتتای معتتامالت باشتتد ،بتترای مثتتال نتترخ میتتانگین بتترای دوره ،استتتفاده میشتتود .بتتا ایتتن حتتال ،چنانچتته
نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد ،استفاده از نرخ میانگین برای ی

دوره مناسب نیست.

.42

تفاوتهای تسعیر مورد اشاره در قسمت ج بند  40ناشی از موارد زیر میباشد:

الف.

تستتتعیر درآمتتتدها و هزینتتتهها بتتتا استتتتفاده از نرخهتتتای ارز در تتتتاریخ معتتتامالت و داراییهتتتا و بتتتدهیها

با استفاده از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه.
ب

.

تستتعیر ختتالخ داراییهتتای اول دوره بتتا استتتفاده از نتترخ ارز در تتتاریخ ترازنامتته کتته متفتتاوت از

نرخ ارز در تاریخ ترازنامه دوره قبل باشد.
از آنجا که تغییترات در نرخهتای ارز تتأثیر مستتقیمی بتر جریانهتای نقتدی فعلتی و آتتی ناشتی از عملیتات نتدارد یتا
اینکه تأثیر آن نتاچیز استت ،تفاوتهتای تستعیر مزبتور بته عنتوان درآمتد یتا هزینته دوره شناستایی نمتی شتود .مبلتغ
انباشتتته تفاوتهتتای تستتعیر تتتا زمتتان واگتتذاری عملیتتات ختتارجی بتته صتتورت مجتتزا در سرف تتل حقتتوق صتتاحبان
سرمایه اراوه میشتود .در متواردی کته عملیتات ختارجی تحتت تملت

کامتل واحتد تجتاری گزارشتگر نباشتد لتیکن

صورتهای مالی آن بتا صتورتهای متالی واحتد تجتاری گزارشتگر تلفیتق شتود ،مبلتغ انباشتته تفاوتهتای تستعیر اقتالم
ارزی قابل انتستاب بته اقلیتت ،بته ستهم اقلیتت تخ تیخ مییابتد و در ترازنامته تلفیقتی بته عنتوان بخشتی از ستهم
اقلیتگزارش میشود.

.43

نتتتایل عملکتترد و وضتتعیت متتالی ی ت

واحتتد تجتتاری کتته واحتتد پتتول عملیتتاتی آن ،واحتتد پتتول اقت تتاد بتتا

تورم حاد است ،باید با استفاده از روشهای زیر به ی
الف.

واحد پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود:

کلیتته مبتتالغ (یعنتتی داراییهتتا ،بتتدهیها ،اقتتالم حقتتوق صتتاحبان ستترمایه ،درآمتتدها و هزینتتهها ،از جملتته

ارقام مقایسهای) باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ آخرین ترازنامه تسعیر شود.
ب

.

زمتتانی کتته مبتتالغ بتته واحتتد پتتول اقت تتاد بتتدون تتتورم حتتاد تستتعیر میشتتود ،ارقتتام مقایستتهای

باید ارقامی باشتد کته در صتورتهای متالی ستال قبتل بته عنتوان مبتالغ جتاری اراوته شتده استت (یعنتی نبایتد بترای
تغییرات بعدی در سطح قیمتها یا نرخ ارز تعدیل شود).

.44

در صتتورتی کتته واحتتد پتتول عملیتتاتی ی ت

واحتتد تجتتاری ،واحتتد پتتول ی ت

اقت تتاد بتتا تتتورم حتتاد باشتتد،

واحد تجتاری قبتل از اینکته روش تستعیر تعیتین شتده در بنتد  43را بکتار گیترد ،بایتد صتورتهای متالی ختود را بتر
اساس الزامات گزارشتگری متالی در اقت تادهای بتا تتورم حتاد تجدیتد اراوته نمایتد( ،بته استتثنای مبتالغ مقایستهای
که طبق قسمت ب بند  43بته واحتد پتول یت

اقت تاد بتدون تتورم حتاد تستعیر میشتود) .در صتورتی کته اقت تاد

از حالت تورم حتاد ختارج شتود و واحتد تجتاری صتورتهای متالی ختود را دیگتر طبتق الزامتات گزارشتگری متالی در
اقت تتادهای بتتا تتتورم حتتاد تجدیتتد اراوتته نکنتتد ،واحتتد تجتتاری بایتتد بتترای تستتعیر صتتورتهای متتالی بتته واحتتد پتتول
گزارشگری از مبتالغ تجدیتد اراوته شتده بتر حستب ستطح عمتومی قیمتهتا در تتاریخ توقتف تجدیتد اراوته صتورتهای
مالی به عنوان بهای تمام شده استفاده نماید.
.45

در استتتانداردهای حستتابداری نتترخ مطلقتتی بتترای تشتتخیخ اقت تتاد بتتا تتتورم حتتاد ،تعیتتین نشتتده استتت و

تشتتخیخ لتتزوم اراوتته مجتتدد صتتورتهای متتالی طبتتق ”الزامتتات حتتاکم بتتر گزارشتتگری متتالی در اقت تتادهای بتتا تتتورم
حاد“ مستلزم اعمال قضاوت است .با این حال ،برخی ویژگیهای ی
الف.

اقت اد با تورم حاد به شرح زیر است:

عمتتوم متتردم تتترجیح میدهنتتد ثتتروت ختتود را بتته صتتورت داراییهتتای غیرپتتولی یتتا ارز نستتبتاو بتتا ثبتتات

نگهتتداری کننتتد .پسانتتدازهای وجتتوه مبتنیبتتر پتتول رایتتل ،بتترای حفتتد قتتدرت خریتتد بالفاصتتله ستترمایهگذاری
میشوند،
ب

.

عموم مردم مبتالغ پتولی را بته جتای واحتد پتول محلتی بتر حستب ارز نستبتاو بتا ثبتات محاستبه

میکنند .قیمتها نیز ممکن است بر حسب ارز نسبتاو با ثبات تعیین شود،

ج

.

خریتتدها و فروشتتهای اعتبتتاری بتته قیمتهتتایی انجتتام میشتتود کتته کتتاهش متتورد انتظتتار قتتدرت

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

.

نرخهتتای ستتود و کتتارمزد تستتهیالت متتالی ،دستتتمزدها و قیمتهتتا بتته شتتاخخ قیمتتت وابستتته

باشند ،و
ه

.

نترخ انباشتته (مرکتب) تتورم طتی سته ستال اخیتر تقریبتاو برابتر بتا  100درصتد یتا بیشتتر از آن

باشد.
تسعیر عملیات خارجی
.46

هنگام تستعیر نتتایل عملکترد و وضتعیت متالی عملیتات ختارجی بته واحتد پتول گزارشتگری ،بنتدهای 47

تا  49عالوه بر بنتدهای  39تتا  43بکتار گرفتته میشتود ،بته گونتهای کته بتتوان ،عملیتات ختارجی را بتا استتفاده از
تلفیق ،روش ارزش ویژه ناخالخ یا روش ارزش ویژه در صورتهای مالی واحد تجاری گزارشگر منظور کرد.
.47

منظتتور کتتردن نتتتایل عملکتترد و وضتتعیت متتالی عملیتتات ختتارجی در صتتورتهای متتالی واحتتد تجتتاری

گزارشتتگر براستتاس روشتتهای معمتتول تلفیتتق ،از قبیتتل حتتذف مانتتدهها و معتتامالت درون گروهتتی انجتتام میشتتود.
به هتر حتال ،یت

دارایتی (بتدهی) پتولی درون گروهتی ،اعتم از کوتاهمتدت یتا بلندمتدت ،نمیتوانتد بتدون انعکتاس

نتتتایل نوستتانات واحتتد پتتول در صتتورتهای متتالی تلفیقتتی ،در مقابتتل یتت

بتتدهی (دارایتتی) درون گروهتتی متقابتتل

حذف گردد .دلیل این امر آن استت کته اقتالم پتولی بیتانگر تعهتدی بترای تبتدیل یت

واحتد پتولی بته واحتد پتولی

دیگتتر استتت و واحتتد تجتتاری را در معتترض ستتود یتتا زیتتان ناشتتی از نوستتانات نتترخ ارز قتترار میدهتتد .در نتیجتته،
در صتتورتهای متتالی تلفیقتتی واحتتد تجتتاری گزارشتتگر ،ایتتن تفاوتهتتای تستتعیر ارز در صتتورت ستتود و زیتتان شناستتایی
میشود یا ،اگر ناشتی از شترای تشتریح شتده در بنتد  32باشتد ،در صتورت ستود و زیتان جتامع شناستایی میشتود
و تا زمان واگذاری عملیات خارجی در بخش جداگانهای در حقوق صاحبان سرمایه انباشته میشود.
.48

چنانچتته پایتتان دوره متتالی عملیتتات ختتارجی متفتتاوت از پایتتان دوره متتالی واحتتد تجتتاری گزارشتتگر باشتتد،

عملیات خارجی اغلب ی

مجموعته صتورتهای متالی بته تتاریخ پایتان دوره متالی واحتد تجتاری گزارشتگر نیتز تهیته

مینمایتد .در صتتورتی کتته چنتتین صتتورتهای متتالی تهیته نشتتود ،طبتتق استتتانداردهای حستتابداری مربتتو استتتفاده از
تاریخهتتای متفتتاوت بتترای گزارشتتگری متتالی مجتتاز میباشتتد مشتترو بتتر اینکتته پایتتان دوره متتالی عملیتتات ختتارجی
بیشتتتر از ستته متتاه قبتتل از پایتتان دوره متتالی واحتتد تجتتاری گزارشتتگر نباشتتد و تعتتدیالت الزم بتترای انعکتتاس اثتترات
تمام معامالت و ستایر رویتدادهای بتا اهمیتت کته در فاصتله دو تتاریخ اتفتاق افتتاده استت بته عمتل آیتد .در چنتین
مواردی داراییهتا و بتدهیهای عملیتات ختارجی بتا استتفاده از نترخ ارز در پایتان دوره متالی عملیتات ختارجی تستعیر

میشتتود .طبتتق استتتاندارد حستتابداری شتتماره  18بتتا عنتتوان صتتورتهای متتالی تلفیقتتی و حستتابداری ستترمایهگذاری
در واحتتدهای تجتتاری فرعتتی بتترای تغییتترات بااهمیتتت در نتترخ ارز تتتا پایتتان دوره متتالی واحتتد تجتتاری گزارشتتگر
تعتتدیالت الزم صتتورت میگیتترد .همتتین رویکتترد در بکتتارگیری روش ارزش ویتتژه بتترای واحتتدهای تجتتاری وابستتته
طبتتق استتتاندارد حستتابداری شتتماره  20بتتا عنتتوان ستترمایهگذاری در واحتتدهای تجتتاری وابستتته و بکتتارگیری روش
ارزش ویتتژه ناختتالخ بتترای مشتتارکتهای ختتاص طبتتق استتتاندارد حستتابداری شتتماره  23بتتا عنتتوان حستتابداری
مشارکتهای خاص استفاده میشود.
.49

هتتر گونتته ستترقفلی ناشتتی از تح تتیل عملیتتات ختتارجی و هتتر گونتته تعتتدیالت ناشتتی از کتتاربرد ارزش

من فانه برای مبتالغ دفتتری داراییهتا و بتدهیها کته در نتیجته تح تیل عملیتات ختارجی حاصتل شتده استت ،بایتد
بتته عنتتوان داراییهتتا و بتتدهیهای عملیتتات ختتارجی تلقتتی گتتردد .ایتتن اقتتالم بایتتد بتته واحتتد پتتول عملیتتاتی عملیتتات
خارجی اراوه و طبق بندهای  40و  43با استفاده از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
واگذاری تمام یا بخشی از عملیات خارجی
.50

در زم تان واگتتذاری عملیتتات ختتارجی ،مبلتتغ انباشتتته تفاوتهتتای تستتعیر مربتتو بتته آن عملیتتات ختتارجی

کتته در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع شناستتایی و در بختتش جداگانتتهای در حقتتوق صتتاحبان ستترمایه متتنعکس شتتده
است ،باید به سود (زیان) انباشته منتقل گردد.
.51

عتتالوه بتتر واگتتذاری تمتتام منتتافع واحتتد تجتتاری در عملیتتات ختتارجی ،متتوارد زیتتر نیتتز ،حتتتی اگتتر

واحد تجتاری همچنتان منتافعی را در واحتد تجتاری فرعتی ،واحتد تجتاری وابستته ،یتا واحتد تجتاری تحتت کنتترل
مشترک سابق نگهداری نماید ،به عنوان واگذاری در نظر گرفته میشود:
الف.
ب

از دست دادن کنترل بر واحد تجاری فرعی که دارای عملیات خارجی است،
.

از دستتت دادن نفتتوذ قابتتل مالحظتته بتتر واحتتد تجتتاری وابستتتهای کتته دارای عملیتتات ختتارجی

است ،و
ج

.

خارجی است.

از دستتت دادن کنتتترل مشتتترک بتتر واحتتد تجتتاری تحتتت کنتتترل مشتتترکی کتته دارای عملیتتات

.52

در زمتتان واگتتذاری واحتتد تجتتاری فرعتتی دارای عملیتتات ختتارجی ،مبلتتغ انباشتتته تفاوتهتتای تستتعیر

مربتتو بتته آن عملیتتات ختتارجی کتته بتته ستتهم اقلیتتت تخ تتیخ داده شتتده استتت ،حتتذف میگتتردد لتتیکن
در سود (زیان) انباشته منعکس نمیشود.
.53

در زمتتان واگتتذاری بخشتتی از واحتتد تجتتاری فرعتتی دارای عملیتتات ختتارجی ،واحتتد تجتتاری بایتتد متناستتب

با درصد واگتذار شتده ،بخشتی از مبلتغ انباشتته تفاوتهتای تستعیر شناستایی شتده در صتورت ستود و زیتان جتامع را
بتته ستتهم اقلیتتت در آن عملیتتات ختتارجی منتقتتل کنتتد .در ستتایر متتواردی کتته بخشتتی از عملیتتات ختتارجی واگتتذار
میشتتود ،واحتتد تجتتاری بایتتد فق ت ستتهم متناستتبی از مبلتتغ انباشتتته تفاوتهتتای تستتعیر شناستتایی شتتده در صتتورت
سود و زیان جامع را به سود (زیان) انباشته منتقل نماید.
.54

واگتتذاری بخشتتی از منتتافع واحتتد تجتتاری در عملیتتات ختتارجی عبتتارت استتت از هرگونتته کتتاهش در منتتافع

مالکانتته واحتتد تجتتاری در عملیتتات ختتارجی ،بتته استتتثنای کاهشهتتای منتتدرج در بنتتد  51کتته بتته عنتتوان واگتتذاری
در نظر گرفته میشوند.
.55

واحتتد تجتتاری ممکتتن استتت نستتبت بتته واگتتذاری تمتتام یتتا بخشتتی از منتتافع ختتود در عملیتتات ختتارجی

از طرقتتی ماننتتد فتتروش ،انحتتالل یتتا توقتتف تمتتام یتتا بخشتتی از آن عملیتتات اقتتدام نمایتتد .کتتاهش مبلتتغ دفتتتری
عملیات خارجی ،خواه به دلیتل زیانهتای عملیتات ختارجی باشتد یتا بته دلیتل کتاهش ارزش شناستایی شتده توست
واحتتد ستترمایهگذار ،واگتتذاری بخشتتی از عملیتتات ختتارجی محستتوب نمیگتتردد .در نتیجتته ،در زمتتان کتتاهش مبلتتغ
دفتری ،هتی بخشتی از ستود یتا زیتان تستعیر ارز شناستایی شتده در صتورت ستود و زیتان جتامع بته ستود و زیتان
انباشته منتقل نمیشود.
افشا
.56

در بنتتتدهای  60 ،58و  61منظتتتور از واحتتتد پتتتول عملیتتتاتی در متتتورد گتتتروه ،واحتتتد پتتتول عملیتتتاتی

واحد تجاری اصلی است.
.57

واحد تجاری باید موارد زیر را افشا نماید:

الف.

مبلغ تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در صورت سود و زیان دوره.

ب

.

بتته عنتتوان ی ت
دوره.

ختتالخ تفاوتهتتای تستتعیر شناستتایی شتتده در صتتورت ستتود و زیتتان جتتامع و طبقهبنتتدی شتتده
قلتتم جداگانتته در سرف تل حقتتوق صتتاحبان ستترمایه و صتتورت تطبیتتق مانتتده آن در ابتتتدا و پایتتان

.58

در صورتی که واحد پتول گزارشتگری ،متفتاوت از واحتد پتول عملیتاتی باشتد بایتد ایتن موضتوع بته همتراه

افشای واحد پول عملیاتی و دلیل استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت بیان گردد.
.59

در صتتورتی کتته واحتتد پتتول عملیتتاتی واحتتد تجتتاری گزارشتتگر یتتا عملیتتات ختتارجی بااهمیتتت تغییتتر کنتتد

باید این موضوع و دلیل تغییر واحد پول عملیاتی افشا شود.
.60

در صتتورتی کتته واحتتد تجتتاری صتتورتهای متتالی ختتود را بتتر حستتب واحتتد پتتولی متفتتاوت بتتا واحتتد پتتول

عملیتتاتی ختتود اراوتته دهتتد ،فقتت در صتتورتی مجتتاز استتت اعتتالم نمایتتد صتتورتهای متتالی طبتتق استتتانداردهای
حستابداری تهیتته شتتده استتت کتته تمتتام الزامتتات ایتتن استتتانداردها ،از جملتته روش تستتعیر تشتتریح شتتده در بنتتدهای
 40و  ،43این استاندارد رعایت شده باشد.
.61

ممکن استت واحتد تجتاری ،صتورتهای متالی یتا ستایر اطالعتات متالی ختود را بتدون رعایتت الزامتات بنتد

 ،60بر حسب واحد پولی متفاوت با واحتد پتول عملیتاتی ختود اراوته کنتد .بترای مثتال ،واحتد تجتاری ممکتن استت
فق ت اقتتالم خاصتتی از صتتورتهای متتالی ختتود را بتته ی ت

واحتتد پتتولی دیگتتر تبتتدیل نمایتتد .یتتا واحتتد تجتتاری کتته

واحد پول عملیاتی آن ،واحد پول اقت تادی بتا تتورم حتاد نیستت ممکتن استت بتا تستعیر تمتام اقتالم بتا استتفاده از
نتترخ ارز در تتتاریخ آختترین ترازنامتته ،صتتورتهای متتالی ختتود را بتته واحتتد پتتولی دیگتتری تبتتدیل نمایتتد .ایتتن تبتتدیلها
طبق استانداردهای حسابداری نیست.
تاریخ اجرا و دوره گذار
.62

الزامتتات ایتتن استتتاندارد در متتورد کلیتته صتتورتهای متتالی کتته دوره متتالی آنهتتا از تتتاریخ ( 1391/1/1بتته

استثنا بند  -29ب که از تاریخ  )1391/6/1و بعد از آن شروع میشود ،الزماالجرا است.
.63

واحتتد تجتتاری بایتتد مفتتاد بنتتد  49را بتترای کلیتته عملیتتات ختتارجی تح تتیل شتتده بعتتد از ابتتتدای دوره

مالی گزارشگری ،که در آن ایتن استتاندارد بترای اولتین بتار بکارگرفتته میشتود ،بتا تستری بته آینتده رعایتت نمایتد.
بکارگیری بند  49برای عملیتات ختارجی کته قتبالو تح تیل شتده ،مجتاز استت .در متورد تح تیل عملیتات ختارجی
که بند  49با تسری به آینده بکار گرفتته شتده ،ولتی تح تیل قبتل از اجترای ایتن استتاندارد بترای اولتین بتار انجتام
پذیرفتتته استتت ،واحتتد تجتتاری مبتتالغ مقایستتهای مربتتو بتته ستتالهای قبتتل را تجدیتتد اراوتته نمیکنتتد و در نتیجتته
ممکتتن استتت بتتا ستترقفلی و تعتتدیالت ارزش من تتفانه ناشتتی از تح تتیل بتته عنتتوان داراییهتتا و بتتدهیهای واحتتد
تجتتاری بتته جتتای داراییهتتا و بتتدهیهای عملیتتات ختتارجی برختتورد نمایتتد .بنتتابراین ،ستترقفلی و تعتتدیالت ارزش

من تتفانه متتذکور تتتاکنون یتتا بتتر حستتب واحتتد پتتول عملیتتاتی واحتتد تجتتاری اراوتته میشتتود یتتا اقتتالم ارزی غیرپتتولی
است که با استفاده از نرخ ارز در تاریخ تح یل گزارش میشود.
.64

سایر تغییترات ناشتی از کتاربرد ایتن استتاندارد ،بته استتثنا بنتد  -29التف ،بایتد طبتق الزامتات استتاندارد

حسابداری شماره  6با عنوان گزارش عملکرد مالی به حساب گرفته شود.
مطابقت با استانداردهای بینالمللی حسابداری
.65

بتته استتتثنای متتوارد منتتدرج در بنتتدهای  29تتتا  50 ،32و  53بتتا اجتترای الزامتتات ایتتن استتتاندارد ،مفتتاد

استاندارد بینالمللی حسابداری شماره  21با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز نیز رعایت میشود.

پیوست
مبانی نتیجهگیری
این مبانی نتیجهگیری بخشی از الزامات استاندارد حسابداری شماره  16را تشکیل نمیدهد.
واحد پول عملیاتی
.1

در استتتاندارد قبلتتی اصتتطالح ”واحتتد پتتول گزارشتتگری“ بتته عنتتوان ”واحتتد پتتول متتورد استتتفاده در اراوتته

صورتهای مالی“ تعریف شده بتود .ایتن تعریتف مفهتوم واحتد پتول انتدازهگیری را نیتز دربرمیگرفتت کته واحتد پتول
متتورد استتتفاده در انتتدازهگیری اقتتالم صتتورتهای متتالی استتت .رویکتترد استتتاندارد جدیتتد ،تفکیتت

ایتتن دو مفهتتوم

است .از آنجا که واحتد پتول انتدازهگیری ،بتیش از تاکیتد بتر واحتد پتول محتی اقت تادی اصتلی کته واحتد تجتاری
در آن فعالیتتت میکنتتد و تعیینکننتتده قیمتتت معتتامالت استتت ،بتتر واحتتد پتتول متتورد استتتفاده بتترای انتتدازهگیری
معتتامالت تاکیتتد میکنتتد ،در ایتتن استتتاندارد اصتتطالح واحتتد پتتول عملیتتاتی تعریتتف و بتته جتتای واحتتد پتتول
اندازهگیری بکارگرفته شد.
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در استتتاندارد قبلتتی بتترای تعیتتین روش تستتعیر” ،واحتتد مستتتقل ختتارجی“ از ”عملیتتات ختتارجی الینف ت

از عملیات واحد تجاری گزارشتگر“ تفکیت

شتده بتود .بتا توجته بته اینکته فعالیتت یت

عملیتات ختارجی الینفت ،

خارج از محی اقت تادی کته واحتد تجتاری گزارشتگر در آن فعالیتت میکنتد بتا تعریتف عملیتات ختارجی الینفت
ستازگار نیستتت ،واحتتد پتتول عملیتتاتی عملیتتات ختتارجی الینفت

و واحتتد تجتتاری گزارشتتگر همتتواره یکستتان خواهتتد

بتتود و تستتعیر تنهتتا در متتورد صتتورتهای متتالی واحتتد مستتتقل ختتارجی کتتاربرد خواهتتد داشتتت .معیارهتتایی کتته
در استاندارد قبلی بترای تشتخیخ واحتد مستتقل ختارجی از عملیتات ختارجی الینفت  ،استتفاده شتده بتود در ایتن
استاندارد برای ت شخیخ واحد پتول عملیتاتی متورد استتفاده قترار گرفتته استت و دیگتر نیتازی بته تفکیت
خارجی الینف

از واحد مستقل خارجی نیست.

عملیتات

واحد پول گزارشگری
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با توجته بته رونتد جهانیشتدن و ایجتاد گروههتای بتزرك کته در کشتورهای مختلتف فعالیتت میکننتد ،ممکتن استت
گتروه دارای بتیش از یت

عملیتات گتتروه از یت

واحتد پتول عملیتاتی باشتد .همچنتین ،متدیریت ممکتن استت نتوانتد بترای کنتترل و نظتارت بتر

واحتتد پتتولی استتتفاده کنتتد .بنتتابراین ،واحتتدهای تجتتاری بایتتد مجتتاز باشتتند کتته صتتورتهای متتالی ختتود را

بر حسب واحتد پتولی یتا واحتدهای پتولی مختلتف اراوته کننتد .عتالوه بتر ایتن ،واحتدهای تجتاری در برختی کشتورها ملتزم بته
اراوه صورتهای مالی بته واحتد پتول محلتی هستتند ،حتتی اگتر آن واحتد پتولی ،متفتاوت از واحتد پتول عملیتاتی آنهتا باشتد .در
ایتتن صتتورت ،واحتتدهای تجتتاری ناچارنتتد کتته دو مجموعتته صتتورتهای متتالی ،یکتتی برحستتب واحتتد پتتول عملیتتاتی و دیگتتری
بر حسب واحد پول محلی ،اراوه کننتد .ایتن استتاندارد اراوته صتورتهای متالی برحستب واحتد پتولی غیتر از واحتد پتول عملیتاتی
را ،با هدف کم

به استفادهکنندگان ،منع نکرده است.

احتساب تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی در بهای تمام شده دارایی
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تفاوتهتتای تستتعیر بتتدهیهای ارزی بتترای رستتاندن ی ت

دارایتتی بتته مرحلتته بهتترهبتترداری یتتا آمادهستتازی بتترای فتتروش

اجتنابناپتتذیر استتت .از ستتوی دیگتتر ،شناستتایی ایتتن تفاوتهتتا در صتتورت ستتود و زیتتان قبتتل از شتتروع درآمتتدزایی ی ت

دارایتتی

موجب تحریتف عملکترد میشتود .افتزون بتر ایتن ،در ت تمیمگیریهای مربتو بته تح تیل و ستاخت داراییهتا ،اینگونته تفاوتهتا
به طور صتریح یتا ضتمنی در نظتر گرفتته میشتود .لتذا اکثریتت اعضتای کمیتته بتا احتستاب ایتن تفاوتهتا در بهتای تمتام شتده
داراییهتتای واجتتد شتترای بتته شتتر رعایتتت معیارهتتای مربتتو بتته احتستتاب مختتارج تتتأمین متتالی در بهتتای تمتتام شتتده دارایتتی
طبتتق استتتاندارد حستتابداری شتتماره  13بتتا عنتتوان مختتارج تتتأمین متتالی موافقتتت کردن تد .همچنتتین ،منظتتور نمتتودن تفتتاوت
تسعیر بتدهیهای ارزی مربتو بته تح تیل و ستاخت داراییهتا در بهتای تمتام شتده دارایتی ،در شترای افتت شتدید ارزش ریتال
و پتس از احتتراز شترای منتتدرج در استتتاندارد ،متورد موافقتتت قتترار گرفتت .دلیتتل ایتن ت تتمیم ،آثتتار تتورمی افتتت شتتدید ارزش
ریال بر داراییهای مرتب با بدهیهای ارزی است که نادیده گرفتن آن موجب مخدوش شدن صورتهای مالی میگردد.
خالخ سرمایهگذاری در ی
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عملیات خارجی

براستتاس بنتتد  32استتتاندارد جدیتتد ،تفتتاوت تستتعیر مربتتو بتته اقتتالم پتتولی بلندمتتدت کتته ماهیت تاو بخشتتی از ختتالخ

ستترمایهگذاری واحتتد تجتتاری گزارشتتگر در عملیتتات ختتارجی را تشتتکیل میدهتتد ،بتته عنتتوان بخشتتی جداگانتته در سرف تتل
حقوق صتاحبان سترمایه صتورتهای متالی تلفیقتی واحتد تجتاری گزارشتگر شناستایی میشتود .ماهیتت ایتن اقتالم پتولی مشتابه
سرمایهگذاری در حقوق صتاحبان سترمایه یت

عملیتات ختارجی استت بته ایتن معنتا کته تستویه ایتن اقتالم پتولی برنامتهریزی

نشتتده استتت و احتمتتال نمتتیرود کتته در آینتتده نزدیت

تستتویه شتتود .بنتتابراین بتتا آن مشتتابه ختتالخ ستترمایهگذاری در عملیتتات

خارجی برخورد میشود .این الزام بتدو ن توجته بته واحتد پتولی و اینکته قلتم پتولی ناشتی از معاملته بتا واحتد تجتاری گزارشتگر
یا هر ی

از عملیات خارجی آن است ،بکار گرفته میشود.

سرقفلی و تعدیالت ارزش من فانه
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براستتاس استتتاندارد قبلتتی ،تستتعیر ستترقفلی و تعتتدیالت ارزش من تتفانه داراییهتتا و بتتدهیهای ناشتتی از تح تتیل

عملیات خارجی ،بته نترخ ارز در تتاریخ ترازنامته یتا نترخ ارز در تتاریخ معاملته مجتاز بتود .از لحتاه نظتری ،نحتوه عمتل مناستب
بستگی بته ا یتن دارد کته سترقفلی و تعتدیالت ارزش من تفانه بخشتی از داراییهتا و بتدهیهای واحتد تجتاری اصتلی یتا عملیتات
ختتارجی تلقتتی شتتود .در صتتورتی کتته ستترقفلی و تعتتدیالت ارزش من تتفانه بخشتتی از داراییهتتا و بتتدهیهای واحتتد تجتتاری اصتتلی
باشد ،از نرخ ارز در تاریخ معامله و اگر متعلق به عملیات خارجی باشد ،نرخ ارز در تاریخ ترازنامه استفاده میشود.
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از آنجتتا کتته تعتتدیالت ارزش من تتفانه مربتتو بتته داراییهتتا و بتتدهیهای عملیتتات ختتارجی استتت ،تستتعیر آن بایتتد بتته

نترخ ارز در تتتاریخ ترازنامتته انجتتام شتتود .ستترقفلی بخشتتی از داراییهتتای عملیتتات ختتارجی استتت (کتته بتته دلیتتل قابتتل تشتتخیخ
نبتتودن ،در صتتورتهای متتالی عملیتتات ختتارجی شناستتایی نمیشتتود) و نبایتتد بتته شتتیوهای متفتتاوت از ستتایر داراییهتتای عملیتتات
خارجی با آن برخورد شود .بنابراین ،به منظور تسعیر سرقفلی ،از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه استفاده میشود.
واگذاری تمام یا بخشی از عملیات خارجی
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طبتتق ایتتن استتتاندارد ،بتتا از دستتت دادن کنتتترل ،نفتتوذ قابتتل مالحظتته ،یتتا کنتتترل مشتتترک در عملیتتات

خارجی ،همانند واگتذاری عملیتات ختارجی برختورد میشتود .بترای مثتال ،حتتی اگتر بتا از دستت دادن کنتترل ،واحتد تجتاری
اصلی همچنان نفوذ قابل مالحظته ختود را حفتد کنتد ،ایتن رویتداد ،واگتذاری عملیتات ختارجی تلقتی میگتردد زیترا تغییتر در
ماهیت سرمایهگذاری ی
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رویداد اقت ادی بااهمیت است.

در صتتورتی کتته واگتتذاری بخشتتی از منتتافع واحتتد تجتتاری گزارشتتگر در عملیتتات ختتارجی موجتتب از دستتت دادن

کنترل ،نفوذ قابتل مالحظته ،یتا کنتترل مشتترک نشتود ،بتا آن هماننتد یت

مبادلته مالکانته برختورد میشتود امتا در صتورت از

دست دادن کنترل ،نفتوذ قابتل مالحظته ،یتا کنتترل مشتترک ،ستود و زیتان تستعیری کته پیشتتر در سرف تل حقتوق صتاحبان
سرمایه شناسایی شده بود به سود (زیان) انباشته منتقل میشود.

