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16استاندارد حسابداری   

 آثار تغییر در نرخ ارز

 (1400شده تجدیدنظر)



 شود.  گرفته بكار  و مطالعه“حسابداري بر استانداردهاي  ايمقدمه ” به  استاندارد بايد با توجه اين 

 هدف

زر حی ، یک   تجکری  مکن  حتکککا متکرمهتا زکا حیم حهجکرا داک  یکر دحیح  رکی کرش .کریوا زکر ککک . رها  یک  احدک  .1
تجری  مکن  حتککا رککایتمر  مروا .اد یح زا حیم حیحنا  ه . ا ن حی  حتککدره حید، تجایگ  ااهاا حهتنر    احد 

سککت ر رککایتمر  مروا زا  تجری  ا اکچه   هحا  ت رککایتمر  مروا ی  احد  مترمهش حیم  ا رکی رش .ریوا دی
 پال گگحی ار  حتا. احد 

هرخ حیم،  ااها   زرح  تسککت ر حتککد رد   ککاد ا غیری تر  ر دی ماضککاررش حرککیا حتککدره حید حی  حتککا  ا حم  ا هر.ا .2
 رایتمر  مروا گگحیش  اد. دی

 دامنه کاربرد

 موارد زير بكار گرفته شود: الزامات اين استاندارد بايد در .3

   حسابداري معامالت و مانده حسابهاي ارزي، . الف

صعورتهاي مالع  طريق تکفرق يا روش ارزش ويژه در تسععرر نتاي  ملکكرد و وعععرم مالع ملکرات رارجع  ه از . ب
 شود، وتجاري منظور مع واحد

 پول گزارشگري. تجاري به واحد تسعرر نتاي  ملکكرد و وععرم مالع واحد . ج

گذحی  دی رکی رش  تکرم  .رو  تکرمریاتکرم  حالها حیم  ش کرمم منکا حتکدره حید زرح  دسکرز حی  رکی رش منکا حی    .4
 گ رد،  ریزرد ه حید..ریوا(  ا زر ا ن  راش یر وبرح  ییس  هر ا حم تر  ر هرخ حیم حهجرا ما

زرح  حهطبرق حی    دحید ا حوگحمرش مرزاطحیم ه گ  ریزرد   تجری  زا حی  حتککدره حید زرح  حیحنا رککایتمر  مروا ی  احد  .5
 هکری .رایتمر  مروا زر حتدره حیدار  دسرز حی  یح تت    ما

وریرهمر     رکککایش  دی   .ریوا   رکی رش   هق     وریرهمر    تسکککت ر یر  حیم    حم مترمهش  هر کککا   هق     وریرهمر    حیحنا   هحا   .6
  (1397نقدي )تجديدنظر شعده    هاي جريان   صعورت   2  دسککرز حی  حتککدره حید    ککاد شزا هکا   حتککدره حید مطر    دی حی    ، هق  

  اد(.   مرحوتا 

 تعاریف

 اين استاندارد با معانع مشخص زير بكار رفته اسم: اصطالحات ذيل در .7

 تجاري. پول ملکراتع واحد پولع به غرر از واحد واحد از هر مبارت اسمارز 

فعاالن بازار، در   نرب  مندنظام  يادر معامکه  عبده کيانتقال   اي يعدارا کي ه بابم فروش  اسعم  قرلتع  ارزش منصعفانه
 .قابل پردارم رواهد بود اي افميقابل در  يررگاندازه خيتار

 تعداد ثابم يا    تعدادشععده و دارايرها و بدهرهايع  ه قرار اسععم به  پول نگهداري  هايمبارت اسععم از واحد  اقالم پولع
 شود.قابل تعررنع از واحد پول، دريافم يا پردارم 

بر ارز، برحسععو واحد پول گزارشععگري بران شععود. وا ه  ، اطالمات مالع مبتنعآنطريق   يندي اسععم  ه ازافر  تسعععرر
بر حسععو واحعد پول گزارشععگري و هلبنرن برگردان يعک مجلومعه  عامعل  تسعععرر، گزارش مععامالت منفرد ارزي  

 گررد.شده بر حسو ارز به واحد پول گزارشگري را در برمعمالع تهره صورتهاي

 پول ديگر با نررهاي متفاوت.  پول به واحد معرنع از يک واحد تعداداز تسعرر  از تفاوت ناشع مبارت اسم تفاوت تسعرر



رالص دارايرهاي ملکرات   تجاري گزارشگر در  واحد   مرزان منافع از   مبارت اسم   يک ملکرات رارجع  گذاري در سرمايه رالص  
 رارجع. 

يک واحد تجاري اسعم  ه واحد تجاري فرمع، واحد تجاري وابسعته، مشعار م يا شععبه واحد گزارشعگر    ،رارجع   لکرات م 
اسعم و فعالرتهاي آن در  شعوري متفاوت از م ل فعالرم واحد گزارشعگر يا بر حسعو واحد پولع متفاوت از واحد پول  

 شود.واحد گزارشگر انجام مع

 تجاري فرمع آن. واحدهايتجاري اصکع و  مبارت اسم از واحد گروه

  ند.تجاري در آن فعالرم مع پول م رط اقتصادي اصکع  ه واحد از واحد مبارت اسم  پول ملکراتع واحد

 .شودع  ه صورتهاي مالع بر اساس آن ارائه معپول از واحد مبارت اسم  پول گزارشگري واحد

 تشریح تعاریف

 پول عملیاتی واحد

تجری    طای متکال مح طا حتکککا  ا زعش رک   هق  احد فتکرو ا احد  تجری ، زامح ط حالدنکککرد  حرکککیا محکم   .8
 دا :هظر الرحی ما تجری  راحمم میر یح م  پال رکی رتا، احد  تت    احد   اد. زرح غ  حیجرد ا منرن ما دی

یالرزا ا مقریحش ماواد   ککاد ا پاوا  ا ال کا فراش  رالار ا . مرش رک ترً زر غ  تت    ا تسککایا ما احد  . حوف
  ه .دی محم فترو ا، ال کا فراش  رال ا . مرش یح تت    ما

  اد. دکگد، ا تریر معریج تأم    رالار ا . مرش زر غ  تت    ا تسایا ما، دتپاوا  ا زعش رک   ماحد احد  . ب

 ام  ه :تجری  فرح پال رکی رتا احد   احا   زرح  تت    احد   مکن  حتااکچه   راحمم میر  .9

مرونرها( زر دسک     حزگحیار  ا از ا   حهدشکری حزگحیار  اته یش امرو      تأم   دمر   ا اوا  دررکم حم فترو  ااحد  پاو حوف.
 . ادام  م  غ  تحن

 . ادام   طای متکال زر حتر  غ  هام حیاز  ،ارت  رکی   دمر  دررم حم فترو   رفدمری ا دی  ااحد  پاو  .ب

پال رکی رتا احد  گگحی کار   رکی رتا ی  رکی رش .ریوا ا حیهنا غیر حی  احد  پاوا زر احد پال   تت    احد  زرح  .10
تجری  حتکا  ا   گ رد شدی حی  حتکدره حید، احد  گگحی کار، احد هظر الرحی ما ینسکر  حتکا یر . ر، راحمم میر ه گ م 

 زر  (:مشری ا   تجری  احزسدا یر تجری  فررا،  تبا، احد  رایش احد  دحیح  رکی رش .ریوا زا

 کککاد، یر زا م گح  تجری  گگحی کککار حهجرا ما رهاح  تاتکککتا فترو ا احد  حیهنا فترو دمر  رکی رش .ریوا زا . حوف
گگحی ککار ممرها حتککا  ا رکی رش .ریوا رککرفرً  رالار    میرد  مسککدقم حتککا. هکاها تاتککتا فترو ا احد 

گردحه . هکاها مسککدقم زاد   گگحی ککار زرما  یح زا احدفرا کک  ا راحی  غ  احیدحتا حم احد  گگحی ککار یح ما
فترو دمر  رکی رش .ریوا ممرها حتککا  ا رکی رش .ریوا دییرفا اوا هق  ا دیار حالها پاوا، حهجرا اگیها،  

 دا .حیجرد دیغم  ا ح.ذ تسم هش مروا یح رک ترً زر احد  پال محیا حهجرا ما

 دا .ح  حم فترو دمر  رکی رش .ریوا یح تشن م ماوگنا یر رک  گگحی ار، زعش   حیهنا مترمهش زر احد  . ب

احد  گگحی کار    هق    رهمریزر ور  م  طای مسکدق از  ،ا.ریو  رش  رکی   دمر  دررکم حم فترو  هق    رهمریور  هنایح . ج
 .ر  . ریحهدقرل زا غ ، زا تماوا دی دتدر  حتا    ا زرح  گذحیدام  ر  تأی

تتم حش  ا   افتی اتتم حش حتککدقرحضکک     ریح  زرح  ،ا.ریو  رش  رکی   دمر  دررککم حم فترو  هق    رهمریور  هنایح . د
   کاد، ااحد  گگحی کار فرحام م قی ا حم طر  ازا اواا  رم  ز ا  ه  ،دی یاحل ررد غ    ماید حهدظری  احتکدقرحضک 

 .ر  . ریحتا    ا رف



تت    ه سککا، م یریا   اضککا  الرزم رکی رتا زاپال  ار  فاق اکگمر  اواد دحید ا احد ممرها  ا تت حد  حم هشککرها .11
هکری ، پال رکی رتا  ا حیرحش حالدنکرد   کرحیط، یای حدار ا مترمهش حرکیا یح زا طای رکردالرها حیحنا   زرح  تت    احد 

زه ار    ار  مه یج دیرهاح  زعشکا حم حی  یاینرد، م یریا البم حم تاوا زا هشکرها  ه . زاحم الضکراش .اد حتکد رد  ما
تجری  تشککریش  کک   حتککا، زا   پال رکی رتا احد  زرح  تت    احد   تنک یاپشککد بر   ،  ا زا رهاح   ککاحا   10ا  9

 دا .حاوایا ما 8ار  حریا مه یج دی زه   هشرها

زر ک . تجری  ما زا احد   هه    کرحیط، یای حدار ا مترمهش حرکیا مرزاطتجری  مهتنس  پال رکی رتا احد  احد  .12
زکا    هک   کا  کککرحیط، یایک حداکر ا متکرمهش حرکککیا مرزاط ککک   تهمکر ممکرها تر  ر ماپال رکی کرتا تت     حدک زهکرزرحی ، ا

 تجری  تر  ر  ه . احد 

حتکککر  حوگحمکرش  مکروا غ  زر  تجکری ، احدک  پال یک  حالدنکککرد زکر تایا دکرد زکر ککک ، رکککایتمکر   پال رکی کرتا احدک   حگر احدک   .13
پاوا مرریر زر   تاحه  زر حهدعرب ی  احد  تجری  هکا   کاد. احد  حالدنکردار  زر تایا درد  تج ی  حیحنا ما ”گگحی کار  مروا دی  

  حیحنکا   تجک یک  تجکری  حرکککیا(، حم   پال رکی کرتا احدک   پال رکی کرتا .اد شمکرههک  احدک   رهاح  احدک   حوگحمکرش حی  حتکککدکرهک حید زکا 
 رایتمر  مروا طبق حرال مذ ای حودهرب هکری . 

 گذاری در عملیات خارجیسرمایهخالص 

  رش   الرزم پردح.ا زا رکی ری  ا.ریو  رش  حم رکی  رفایزر کک   ا الرزم دی اپاو  ی  الیم  مکن  حتککا دحیح   احد  تجری .14
  سکا،   محدکم ه  اه   زش   الرزم پ ه  یغ  دی غ  ایهشک   حتکا ا تسکا   گییغ  زرهرما  ایتسکا   ا زرح ی  الیم  حتکا.  ا.ریو

    ا طبق زه ار   ککادامحسککاب م  ا.ریو  رش  کیدی غ  ر   احد  تجری   گذحیایحم .رو  تککرمر  احم هظر محداح زعشکک 
    احممکر  ریک     زیهک مک شاکرارفده یک مکن  حتکککا  کککرمکم دی  احالها پاو   ه   .  گرددازکا دسکککرب مهظای م  حوف32ا    32

 .رد  گایح دیزرهک   تجری   اراپردح.ده  ری   تجری   ارارفده یدی. حی  حالها پاوا، زیه م ش زر  

، دحیح  یک  الیم پاوا الکرزکم دییکرفکا حم رکی کرش .کریوا یکر الکرزکم پردح.کا زکا 14احدک  تجکری   کا طبق تاضککک ش زهک    . 15
رکی رش .ریوا حتکا، مکن  حتکا احد  تجری  فررا گرا  زر ک . زرح  م،رل، ی  احد  تجری ، دا احد  تجری   

فررا ب، رکی کرش .کریوا حتکککا. احدک  تجکری  فررا حوف، زکا احدک  تجکری   فررا حوف ا ب یح دحید. احدک  تجکری   
الرزم  ییگ  هشکک   زر کک  ا تسککایا غ  دی غیه   ه . دی رککایتا  ا زرح  تسککایا حی  احا، زرهرمافررا ب احا حرطر ما

هبکر کککک ، احا    ز هاپ ش  حم .کرو     زکااحدک  تجکری  فررا حوف  حرطکریا  محدککم  احدک  تجکری  فررا ب، زعشکککا 
رکایتا  ا احد  تجری  فررا حوف ه گ رکی رش  گذحی  حی  احد  تجری  دی احد  تجری  فررا ب حتکا. دییاتکرمر

 .ریوا زر  ، حی  ماضاع اکچهر  من حق دحید.

 اقالم پولی

ا    ا زرمهشکسکدا    ر ی حم احد  پال حتکا. مگح   ا ه    الرزم تت   ر ی ( تت حد یرزا م ی تتم  تحا   ر ی ش   رفا ی دق دی  ، ا پاو  ی  الیم  ا حرکی  ا ژگ ی ا  .16
حوری  ا تککاد     مر   ز ا ده ؛ گر   ا ی تسککا    زطای هق  زری    ا     ر ی ذ.ر   ؛  ککاد پردح.ا     زطای هق    زری     ری هر   ا    ر ی مگح  ار ی د 

تت حد (  م ی تحا   ر ی ش   رفا ی الرحیدحد دی    ،   حتکا. اکچه  ا حم حالها پاو   یا م،رومر    کاد، ا م   یا  کهرتکر  ا  ا زا رهاح  ز ا    هق    ا ک   تقسک 
الکرزکم   ر یک ش   ا رفده یک حیمش مهنککک کرهکا دی    کا دی غ  الرحیدحد   مکر ی  حم دحیح     ر   مدر   م گح   ر یک     مکرونکرهکا .اد احدک  تجکری     حم حزگحیاکر     ر   مدر 

ی  الیم   ا حرکککی   ا ژگ ی . دی مقرزم، ا ی  الیم پاوا حتکککا ،   کککاد ما زرحزر حم احد  پال    ا ه    الرزم تت   ر ی ( غهمر زر تت حد یرزا م ی تحا 
زرح     دییرفا( شیر پ ش   پردح.ا ش   حم احد  پال حتککا. پ   ا ه    الرزم تت   ر ی ( تت حد یرزا م ی تتم  تحا   ر ی ش   رفا ی هباد دق دی   ، غ رپاوا 

  ق ی حم طر زری    ا     ر ی ا ذ.ر  دحیحی مر  یرزا مشککماد   ، ماحد ا  رال مر   ماوادی هرمشککماد،      مر ی  دحیح   ، ا ، تککرال ی  رالار یر . مرش 
 حتا.   ا رپاو   حم حالها غ   یا م،رومر   اه ،   ا ی تسا   ا رپاو   غ   یا دحیح ی     م ی تحا 



 نظر این استاندارد خالصه رویکرد مورد

تجکری  دحیح  رکی کرش .کریوا شمکرههک   تجکری  مه رد، احدک   تجکری ، حرم حم احدک   دی تم کا رکککایتمکر  مکروا، ار احدک   .17
رکی کرتا .اد یح طبق  پال   تجکری  فررا یکر  کککتبکا(، احدک   تجکری  حرکککیا( یکر یک  رکی کرش .کریوا شمکرههک  احدک   احدک  

تسککت ر یح  غیری پال رکی رتا .اد تسککت ر ا   حتککد رد  حم احد   تجری ، حالها حیم  یح زر   ه . احد  تت    ما  13تر   8زه ار   
  ه . گگحیش ما   38تر   20طبق زه ار   

 ککرمم ی  حه  شزرح  م،رل، ی  گرا  تجری  مه رد تشککن م  کک   زسکک ری  حم احد ار  گگحی ککار حم تت حد  احد  .18
تجری ، حرم حم حرضککر  ی   تجری  فررا حتککا(. حهاحع معدیف احد ار  تجری  حرککیا ا ی  یر  ه  احد  احد 

گذحییمریا دی احد ار  تجری  احزسکدا یر مشکری دمر دح کدا زر که . غهمر مکن   ن  حتکا تکرمریاگرا  یر غ ر حم غ ، مک
تجری  مه رد دی رکککایتمر  مروا  رکینرد ا اضکککت ا مروا احد . ممرها  ا هدریج حتکککا  کککتبا ه گ دح کککدا زر کککه 

حتد رد    تجری  زر  کاد، ضکرای  حتکا  ا هدریج رکینرد ا اضت ا مروا غ  احد تجری  گگحی کار مهتنس ما احد 
پاوا شیر  احد  گگحی کککار، ار دا   ا احد گگحی کککار تسکککت ر  کککاد. حی  حتکککدره حید حورم  ما پال احد  حم احد 

تجری    احد  پال گگحی کککار  حهدعرب هکری . هدریج رکینرد ا اضکککت ا مروا ار رهاح  احد  اوا( یح زاپ احد ار 
مه رد  ا احد  پال رکی رتا غ  زر احد  پال گگحی ار  مد راش حتا زرح  حهتنر  دی رایتمر  مروا احد  تجری   

  اد.تست ر ما 55تر  39گگحی ار، طبق زه ار   

تجکری   کا طبق   احدک یک    هک  یکر  تجکری  مه رد  کا رکککایتمکر  مکروا تم کا ما احدک   یک   زکا  حی  حتکککدکرهک حید اکچه    .19
 ه ،  رککایتمر  مروا و حگرها تم ا ما،  (1397)تجديدنظرشعده    جداگانهصعورتهاي مالع   18حتککدره حید دسککرز حی   

پال   ا احد  رکککایتا هکری . دیپاوا( حیحنا   پاوا شیر احد ار  احد  ار دا  رکککایتمر  مروا .اد یح زاحورم  ما
 39پال رکی رتا غ  زر ک ، هدریج رکینرد ا اضکت ا مروا غ  طبق زه ار    تجری  مد راش حم احد  گگحی کار  احد 

  اد.زا احد  پال گگحی ار  تست ر ما 55تر  

 پول عملیاتی گزارش معامالت ارزی به واحد

 شناخت اولیه

   ککرمم  ا حتککا  حیم  دسکک  زر  تسککایا مسککدیگا یر   ککادما  تت      حیم  دسکک  زر غ  مبیغ   ا حتککا  ح مترمیا  حیم ، مترمیا .20
 :تجری  احد    ا  غیه ما اواد  زا  رایتا  دی   ا  حتا  مترمهتا

 ز را  ؛ یر   ه  .ری حی    اد،ما  تت      حیم  دس  زر غهمر  ال کا   ا  یح  . مرتا ا   رالار . حوف

 یر    اد؛   تت     حیم  دس    زر   دییرفدها   یر   پردح.دها  مبروغ   حیهنا   زر  مشراط  دا ،   الرض   یر   ه    حتدقرحض   یح   اوااا  .  ب 

 زر  مشکراط   ه  تسکایا  یر  کاد  مدحکم یح  ز ا مریا یر   ه ، احگذحی یر  تحنک م  یح  دحیحی مریا دیار،  ح  ک ا   زا . ج
 . اد  تت      حیم دس  زر غ  مبیغ  حیهنا

 تاريخ معامکه ثبم شود. ارز در اساس نرخ پول ملکراتع و بر واحدزمان شنارم اولره بايد به  معامکه ارزي در .21

  یح  دسکرز حی   حتکدره حیدار   طبق   کهر.ا   کرحیط زری  هعسکد    زرح  مترمیا  ترییخ، غ  دی   ا  حتکا  ترییعا مترمیا،  ترییخ .22
ترییخ مترمیا زر ک .  احالتا دی کاد  ا تقریبا حم هرخ زا مهدظرش رکیا، حغی  حم هر.ا حتکد رد  ما . زهر ه ما  حدرحم

 کککاد زرحتکککر  هرخ م رها   ا داا یر مرارها تسکککت ر  مر  حهجرا ما زرح  م،رل،  ی ا مترمهتا  ا طا ی  ا دا یر ی 
 تاوا زر  ، حتد رد  حم هرخ م رها   زرح  ی  دای ، مهرت  ه سا. حیم الرزم  اد. زر حی  درل، حگر هاتر  هرخما



 ولیهاز شناخت ا گزارشگری پس

 در پايان هر دوره گزارشگري: .23

 د،نتسعرر شو پايان دوره نرخ ارز در هباقالم پولع ارزي بايد  . الف

تاريخ معامکه   ارز در نرخ هباسعم بايد  شعده گررياندازه  بر حسعو ارز شعده تلامبهاي   پولع  ه به اقالم غرر . ب
 د، ونتسعرر شو

تعاريخ  ارز در نرخ  هبع اسععم بعايعد    شععده گرريمنصععفعانعه بر حسععو ارز انعدازه  ارزش بعهپولع  عه   اقالم غرر . ج
 د.نارزش منصفانه تسعرر شو  گررياندازه

 کاد. زرح  م،رل، مکن  حتکا دحیحی مر  یرزا  مبیغ دفدر  ی  الیم زر تاوا زا حتکدره حیدار  دسکرز حی  مرزاط تت    ما .24
شمبیغ تج ی     حیمش مهنک رها ک   یر  زمر  تکرا زا داراییهای ثابت مشههددرهاح    زر  11مشکماد طبق حتکدره حید دسکرز حی   

  زمر    مبهر  زر   ک  تت      دفدر  مبیغ   کاد،  تت      حیم  دسک  زر دفدر  مبیغ   ا  رکایتا دی . هگ ر   کاحه حم   حیمیرزا(
 . ادما  تست ر  رکی رتا پال  احد  زا  حتدره حید  حی    طبق  مهن رها شمبیغ تج ی  حیمیرزا(،  حیمش مبهر  زر  یر     تکرا

 کککاد. زرح  م،کرل، مبیغ دفدر  ماوادیمکر، طبق حتکککدکره حید  مبیغ دفدر  زر.ا حالها زر مقکریسکککا دا یر  هک  مبیغ تت    ما .25
زر ککک . اکچه   طبق   ککک   ا .رو  حیمش فراش ما ، حالم زمر  تکراحسععابداري موجودي مواد و  اال  8دسکککرز حی   

اواد دحید، حالم  غ   راش حیمش    ح  حم، مبیغ دفدر  دحیحیا  ا هشککرها اهش ارزش دارايرها 32حتککدره حید دسککرز حی  
هظر گرفد  میکرهمکر   کراش حیمش حددککروا( ا مبیغ زکرمیکرفدها غ  حتکککا. ممکرها  کا حی  دحیحیا   حم دی مبیغ دفدر  شالبکم

  اد:  غ  زر مقریسا ماحید میر تت    ما اد، مبیغ دفدرگ ر  غ رپاوا زر   ا زا حیم حه حم 

شیتها هرخ    کادمایر مبیغ دفدر ، دسک  ماید،  ا زا هرخ حیم دی ترییخ تت    غ  مبیغ تسکت ر    ک   تکرازمر    . حوف
  اد(، اگ ر  ماحه حم      تکراترییخ مترمیا زرح  الیکا  ا زا زمر    حیم دی

   کککاد ما تسکککت ر.رو  حیمش فراش یر مبیغ زرمیرفدها، دسککک  ماید،  ا زا هرخ حیم دی ترییخ تت    غ  مبیغ  . ب
 (.پریر  دای  گگحی ار شزرح  م،رل، هرخ حیم دی 

پال رکی رتا  کهرتکریا  کاد اوا   دسک  احد  حیر حی  مقریسکا مکن  حتکا حی  زر ک   ا میر   راش حیمش زر  
 رنس.  هرتریا هشاد یر زردس  حیم   زر

حم مترمیا  اهر   اغت  هق    رهمریحتا  ا ور  اهرخ ماید حتد رد  هر.، دح دا زر     اواد حیم هرخ   ه ی    اهارما  ا  .26
تب یم  الرزی ا  حگر   گردد.  ایزردسک  غ  تسکا  تاحه ام ،احالع  کاد   ر  گحه حم   خی ا دی تری  امره   دسکرب دی رکایت ری

غ ، تب یم   حتد رد ، هرخ حاو   ترییعا حتا  ا دی ین یار زا رایش ماالا مکن  هبر  ، هرخ مایدپال زا  دا احد 
  اد.حمنرهپذیر ما

 شناخت تفاوتهای تسعیر

 به  واحد تجاري ارزي پولع يا تسععرر اقالم از تسعويه ناشعع  تفاوتهاي، 32و  30، 29اسعتنناي موارد مندرج در بندهاي   به .27

 مالع   صورتهاي در اقالم تسعرر اينيا در    طع دوره اقالم اين با نررهاي مورد استفاده در شنارم اولره  متفاوت نررهايع
  شود. شناسايع عوقو در سود يا زيان دوره، بايد قبل دوره

اواد   تر  ر  ه ، ت راش تسکککت ر زازا غ    فررکککیا ترییخ مترمیا ا ترییخ تسکککایا حالها پاوا مرزاط  هرهچا هرخ حیم دی .28
 ککاد، حمر اکر  دای   ککهرتککریا ما اکر  دای  االاع تسککایا  ککاد  ی ا ت راتمر  تسککت ر دی غی . حگر مترمیا دیما



ار   ی  حم دای  ار دی ک     کهرتکریاار  مروا زت  تسکایا  کاد، ت راش تسکت ر  ینا حم دای  دیرکایتا  ا مترمیا دی
  اد.ار تت    ماهر.مر  تست ر طا غ  دای  زا تر  ر دی تاوا تسایا، زر  ترییخمروا تر  

به احتسععاب   شععر  رمايم معرارهاي مربو  شععرايط، به به دارايرهاي واجد تفاوتهاي تسعععرر بدهرهاي ارزي مربو . حوف-29

بعايعد بعه  ،  معالع تعممرنمخعارج  ابعداري  حسعع   13شععده دارايرهعا طبق اسععتعانعدارد حسععابعداري   تلعام مخعارج معالع در بهعاي
 شده آن دارايع منظور شود. تلام بهاي

صعورت   از  اهش شعديد ارزش ريال، در به ت صعرل و سعارم دارايرها، ناشعع تفاوتهاي تسععرر بدهرهاي ارزي مربو ب. -29

 شود:شده دارايع مربو  اعافه مع تلام احراز تلام شرايط زير، تا سقف مبکغ قابل بازيافم، به بهاي

 درصد باشد. 20، حداقل  ارزش  اهشتاريخ شروع  به نسبمريال  ارزش  اهش . الف

 بدهع حفاظع وجود نداشته باشد. مقابل در . ب

از تسععرر بدهرهاي مزبور تا سعقف  درصعد(، سعود ناشعع   20ارزش ريال )حداقل  صعورت برگشعم شعديد  اهش  هلبنرن در 
شعده  تلام  مفرد باقرلانده از بهاي  منظور شعده اسعم متناسعو با ملر شعده دارايع  تلام  زيانهاي تسععرري  ه قبال  به بهاي 

 شود. دارايع  سر مع 

 شعهريور ماه   شعور مصعوب  ملومع   م اسعبات   قانون  مشعلول  دولتع   شعر تهاي  ارزي   تسععرر دارايرها و بدهرهاي   تفاوتهاي  .30
  حسععاب  بعه ايعد  بع اين قعانون    136در اجراي معاده  ،  34و     32ب،  29الف،  29بنعدهعاي  موارد منعدرج در  ، بعه اسععتننعاي  1366

 معالكعانعه  حقوق   سععرفصععل  صععورت بسععتعانكعار بودن معانعده آن، در  در منظور و   ارزي   تسعععرر دارايرهعا و بعدهرهعاي   انعدورتعه 
  هلان  سعود و زيان   به   مبکغ   مزبور بدهكار باشعد، اين   اندورته   حسعاب  ، مانده مالع   دوره  در پايان   شعود. ننانبه   بندي طبقه 
  دوره   تسعععرر طع   تغررر انعدورتعه   موجعو   فوق   ترترعو   بعه    عه   تسعععرري   تفعاوتهعاي   رعالص   شععود. هلبنرن  منظور مع  دوره 

  دوره   جامع  سعود و زيان  صعورت  جاري، در   سعر مبکغ شعناسعايع شعده در سعود و زيان دوره  از  پس بايد ، اسعم  گرديده 
 شود.   منعكس 

 دحید:مقری ما 1366  مریای مر    شای مناب  رکاما  محرتبرش الرها  136 مرد  .31

گا  .  نمی  تلقی  ،  یآمه    از نه یلیی  شووواایو    این   ان تسووو دا  ایا دو  ی یهادو    ح صووو  سوووو  ی ن   ”
  این    دو  تسو دا  ایا دو  ی یها ذخداه  مذاوی ی  ه  ی حسو    ان تسو دا  ایا دو  ی یهادو    ح صو   الیف یتم یه

سوو  ی   حسو   یه  مبلغ  یهاک ی ی شوه، ا   ذخداه  حسو    ، م نههم لی  سو      ی پ     اه  صوویتی منظوی شوو .  ی
 منظوی خوااه شه.  س    ام   ن   

  کر ا   ک    یبا تکرمریا حم مبیغ مروا تکرل دی پریر   حیم  تسکت ر دحیحی مر ا ز ا مر  ذ. ر   دسکرب مره     ا ارکایت دی  :تبصعره 
  زر  .ما  ر ا ترمریا دسرب زا حهدقرل الرزم الرهاها مرحدم حم طا مرمحد پس تجرام هکری ، مبیغ

ان   قسوومت اسووی نهای ، آ   ا    موجب ، یه یلیی  شوواایو    توسوو   فوق مف   م  ه  یع  ت  ضوواییت یه  ی  توجه
مسویقدم    ی   فوق م  ه  ان تبصواه  ی  اسوینب   اه  یلیی  شواایو    این   ان تسو دا  ایا دو  ی یهادو    ح صو   تف یتو  
  ج مع      ن  ی  سووو   سوو  ا اق   گا  ،  یمنظوی می  م لک نه حقوق  سووافصوو   تسوو دا این ت ت  انهیخیه  حسوو  
 شو .می  من کس

 ل ررا تشعك عرارج  اترواحد گزارشعگر در ملک   يگذارهياز رالص سعرما  ع ه بخشع   عقکم پول کياز   عناشع   تسععرر  يتفاوتها .32

 ع مال  يصععورتها ايجداگانه واحد گزارشععگر   عمال  يحسععو مورد، در صععورتها د،يمراجعه شععود(، با 14)به بند  دهدعم
و واحد  عرارج  اتر ه شعامل ملک   عمال  يصعورتها  درشعود.  يعدوره شعناسعا انيز ايدر سعود   ع،رارج  اترمنفرد ملک 

  ي ا تفاوته نياسععم(، ا  عفرم  يواحد تجار ،عرارج  اتر ه ملک   عهنگام  عقرتکف  عمال  يگزارشععگر اسععم )مانند صععورتها



طبق    ،يگذارهيرالص سعرما  يشعود و در زمان واگذار يعجامع شعناسعا انياقالم سعود و ز ريدر ابتدا در سعا  ديبا  تسععرر
 گردد.  يبندطبقه ديتجديان ز وسود صورت ، از حقوق مالكانه به 50بند 

دا  ا زر   م  یح تشککن  ا.ریو  رش  احد  گگحی ککار دی رکی  گذحیایحم .رو  تککرمر  ازعشکک  ،االیم پاوی   هرهچا    حوف.32
ت راش    ،ا.ریو  رش  مه رد رکی  امرو   ، دی رکایتمر27 کاد، طبق زه         احد  گگحی کار تت  ارت  دسک  احد  پال رکی

، 27 کککاد، طبق زهک          تت  اریو.ک   رش ک رکی  ارت ک زر دسککک  احدک  پال رکی  االیک      . حگر  ه  کککادام  جکردیح  تسکککت ر
حم   ر  غ  ازردسک  احد  پاو  االیک       ه حگر .   کادام  جردیح تسکت رو حگرها احد  گگحی کار ت راش   امرو   دیرکایتمر

و حگرها احد    امرو   ، دی رککایتمر27 ککاد، طبق زه         تت  ا.ریو  رش  رکی ریاحد  گگحی ککار    ارت  احد  پال رکی
حالها   ری، دی تکرر  تسکت   ت راتمر    ی. ح کادام  جردیح  تسکت رت راش    ،ا.ریو  رش  مه رد رکی  امرو   گگحی کار ا رکایتمر

 ا    امرو   رکایتمر  اته یا احد  گگحی کار حتکا ش  ا.ریو  رش   ا  کرمم رکی  امرو   ورمع دی رکایتمر ر یتکاد ا م
 . ادام  یار(،  هرتگرددازا دسرب مهظای م ژ یزر حتد رد  حم یاش حیمش ا ری   ادام  ق  دی غ  تی    ا.ریو  رش  رکی

  اي هااز آن سعود عشعود، بخشع   يعجامع شعناسعا انياقالم سعود و ز ريدر سعا  ،عرپولرقکم غيک  هايانيز اي هاننانبه سعود .33
 ه   ع. در مقابل، هنگامگردد  يعجامع شعناسعا انياقالم سعود و ز ريدر سعا  ديارز اسعم، با  تسععرر ه مربو  به  هاانيز

 ه مربو  به   هاانيز  اي هاسعودآن از  عشعود، بخشع  يعشعناسعا انيز  وسعود صعورت در  عرپولرقکم غيک  هايانيز اي هاسعود
 گردد. يعشناسا انيز وسود صورت در  ديارز اسم، باتسعرر  

 کاد. زرح  میر  ورمع  کهرتکریا ما ا تکاد  تکریر حالها دی  میرهمر ا تکادارطبق تکریر حتکدره حیدار  دسکرز حی  زر.ا   .34
حیمیرزا دحیحی مر  یرزا   حم تج ی  هر ککا میر یر   تککاد  دارايرهاي ثابم مشعهود،  11م،رل، طبق حتککدره حید دسککرز حی   

گ ر   دسک  حیم حه حم   ا  ه   دحیحی مریا زر رکایتا گردد. دی کهرتکریا مامیر  ورمع  ا تکریر حالها تکاد مشکماد دی
حیمیرزا، تسکت ر ا  ترییخ تج ی  حیم دی حتکد رد  حم هرخ  ک   زرحیمیرزا حی  حتکدره حید، مبیغ تج ی  شج(23 زه    کاد، طبق

  اد.میر  ورمع  هرتریا ما ا تاد تریر حالها ت راش تست ر دررم ه گ دی

رکی رتا .اد هام حی  هکری ، اهارا تم ا  پال   پاوا غ ر حم احد   تجری  دفرتر ا یبدمر  .اد یح زا احد    ا احد   رککایتا  دی  .35
 اد ا دی هد جا زا مبرورا  تجری  تست ر ما  پال رکی رتا احد   زر دس  احد    26 تر  20رایتمر  مروا، تکرا مبروغ طبق زه ار   

حتککد رد  حم   ا زر  کک . زرح  م،رل، حالها پاو  کک   زاد، حیجرد ما  پال رکی رتا یبا   ککاد  ا حگر حی  حالها حم حزد ح زا احد  مهجر ما 
حیم  حتککد رد  حم هرخ   ککاد، زر گ ر  ما  کک   حه حم   مبهر  زمر  تکرا  پاوا  ا زر  ا حالها غ ر   پریر  دای  گگحی ککار  هرخ حیم دی  

  اد. ، زا احد  پال رکی رتا تست ر ما ترییخ مترمیا  دی 

 پول عملیاتی واحد تغییر در

واحد پول    يقابل اسعتفاده برا  ررتسعع  يروشعها  ديبا  ي ند، واحد تجار  رررتغ  يواحد تجار  عاتر ه واحد پول ملک   هنگامع .36
 .ردربكار گ ندهيبه آ  يبا تسر رررتغ خيرا از تار ديجد  عاترملک 

زکا   ههک    کککرحیط، یایک حداکر ا متکرمهش حرکککیا مرزاطتجکری  مهتنس  پال رکی کرتا احدک  ، احدک 12طبق زهک     .37
رککایش تر  ر  ککرحیط، یای حدار ا مترمهش حرککیا  پال رکی رتا فقط دی حی  حتککر ، احد . زر حتککاتجری    احد 

پاوا  کا ال کدمکر  فراش  کرالاکر ا .ک مکرش یح زکا  احدک  تاحهک  تر  ر  هک . زرح  م،کرل، تر  ر دیتجکری  ما زکا احدک  مرزاط
 تجری  مهجر گردد. احد پال رکی رتا   احد  تأی ر الرحی دا  مکن  حتا زا تر  ر دی طای الرزم مهدظا تحا

حتکد رد  حم  تجری  زر  ربریش دیار، احد   زا  کاد.  حیر تر  ر دی احد  پال رکی رتا، زر تسکر  زا غیه   زا دسکرب مهظای ما  . 38
هکری . مبروغ تسکت ر ک   زرح  حالها غ رپاوا زا پال رکی رتا و ی  تسکت ر ما  ترییخ تر  ر، تکرا حالها یح زا احد   حیم دی  هرخ 

ا    32 حم تسکت ر رکی رش .ریوا  ا البًه طبق زه    کاد. ت راتمر  تسکت ر هر کا  ک   غهمر دی هظر گرفدا ما  رهاح  زمر  تکرا 



زا   ، حم دقاق مرونرها تر ممر  احگذحی  رکی رش .ریوا  میر  ورمع  کهرتکریا  ک   حتکا  ا  تکاد   تکریر حالها  دی  شج( 40زه  
 .  اد زه   هکا میر  تج ی طبقا   و  تاد رایش  

 پول عملیاتی پول گزارشگری متفاوت با واحد استفاده از واحد

 پول گزارشگری تسعیر به واحد

 کا  رکککایتا  پال( حیحنکا هککریک . دی  پال شیکر احدک اکر   احدک   زر حتکککر  ار تاحهک  رکککایتمکر  مکروا .اد یح  تجکری  ما  احدک   .39
زر کک ، هدریج رکینرد ا اضککت ا مروا غ  احد  زا  پال رکی رتا غ    تجری  مد راش حم احد   پال گگحی ککار  احد   احد  
پال   زر احد ار  مه رد تجری    ا ی  گرا   رمم احد ار   رایتا   اد. زرح  م،رل، دی پال گگحی ار  تست ر ما  احد  

حم احد ار  تجری  زا   ی   رکی رتا مد راش زر ک ، زا مهظای تم ا رکایتمر  مروا تی  قا، هدریج رکینرد ا اضکت ا مروا ار 
  اد. پال مشدرک حیحنا ما  د  اح 

اقتصععاد با تورم حاد نرسععم، بايد   پول يک پول ملکراتع آن، واحد تجاري  ه واحد نتاي  ملکكرد و وععععرم مالع واحد .40
 پول گزارشگري متفاوت تسعرر شود: واحد يک استفاده از روشهاي زير به با

در از نرخ ارز    استفاده بااي( بايد  مقايسه ارقام  جلکه از)شده ي هر صعورت وعععرم مالع ارائهدارايرها و بدهرها . الف
 تسعرر شود، تاريخ آن صورت وععرم مالع

،  اي( مقايسه ارقام جلکه ازشده )ارائه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامعي هر  هادرآمدها و هزينه  ب.
 .تاريخ معامالت تسعرر شود درارز  از نرخ  استفاده بابايد 

 زيان جامع شناسايع شود. و سود ساير اقالم تلام تفاوتهاي تسعرر حاصل بايد در  ج.

تکرییعمکر    حیم دی زکا مهدظکرش رکیا، حغیک  زرح  تسکککت ر حالها دیغمک  ا اگیهکا حم هر.ا  کا تقریبا حم هر.مکر  زهکر .41
تاوا   حیم الرزم  کاد. زر حی  درل،  هرهچا هاتکرهرش هرخدای ، حتکد رد  مام رها   زرح   مترمهش زر ک ، زرح  م،رل هرخ

 زر  ، حتد رد  حم هرخ م رها   زرح  ی  دای  مهرت  ه سا.

 :حتاحم ماحید میر  هر ا شج(40ت راتمر  تست ر ماید ح ری  دی زه   .42

حیم   حم هرخ   حتکککد کرد   زکر تکرییخ متکرمهش ا دحیحی مکر ا زک ا مکر  حیم دی  حم هر.مکر   حتکککد کرد   زکر اکر  تسکککت ر دیغمک اکر ا اگیهکا  . حوف
 . پریر  دای   دی 

 زر  .   البم پریر  دای    حیم دی   ا مد راش حم هرخ پریر  دای    حیم دی  حم هرخ   حتد رد   زر تست ر .رو  دحیحی مر  حال دای    . ب

     ا نکه نهای     ان عملد ت ن شوی ی آتی  ف لی  نقه   جا  نو  یا   تأثدا مسویقدمیاین   ناخو    ی  تغدداات ان آنج  اه
شووو . مبلغ انب شوویه  نمی  شوون سوو  ی  ییه   یآمه    از نه  عنوا  تسوو دا مزیوی یه  ، تف یتو  ن چدز اسووت تأثدا آ 

 اه  یانگ مشوو .  ایائه می  حقوق م لک نهصوویت مجزا  ی  تف یتو   تسو دا ت  نم   یاگذای  عملد ت خ یجی یه
 تسوو دا    یصووه مایو  ی شووه، تف یتو   100امیا ان   تدی  م لک  شووههقدتلف یخ یج   تد، یه عملتسوو دا   تف یتو 
یه من فع ف قه حق   یقدتلف  یم ل  تدیه من فع ف قه حق انیا ،  ی صویت یض   انیس   ی ق ی   ادان تس   ین ش  انب شیه

 .گا  یم   یان آ  شن س  یی یه عنوا  یخش  شو ی ا ه م  صدانیا  تخص

پول اقتصععاد با تورم حاد اسععم، بايد  پول ملکرعاتع آن، واحد تجعاري  ه واحد مالع يک واحد نتعاي  ملکكرد و وععععرعم .43

 پول گزارشگري متفاوت تسعرر شود: استفاده از روشهاي زير به يک واحد با



  باایاد(  ایمقاایساااه  ارقعام  جلکعه ازهعا،  ، درآمعدهعا و هزينعهمعالكعانعه کرعه مبعالغ )يعنع دارايرهعا، بعدهرهعا، اقالم حقوق   . الف
  به استنناي اينكه؛ .شود  تسعرر مالع وععرم صورت آررين تاريخ در ارز از نرخ  استفاده با

اي بايد ارقامع باشعد  ه در صعورتهاي  ارقام مقايسعه شعود،  قتصعاد بدون تورم حاد تسععرر مع ا  پول  مبالغ به واحد  اگر  . ب
ارز تعديل   نرخ   یا  قیمتها  ساحح  مالع سعال قبل به منوان مبالغ جاري ارائه شعده اسعم )يعنع نبايد براي تغرررات بعدي در 

 شود(. 

از اينكعه   تجعاري قبعل  پول يعک اقتصععاد بعا تورم حعاد بعاشععد، واحعد  تجعاري، واحعد  پول ملکرعاتع يعک واحعد   عه واحعد  صععورتع  در  .44

را بكار گررد، بايد صععورتهاي مالع رود را بر اسععاس الزامات گزارشععگري مالع در   43بند  روش تسعععرر تعررن شععده در 
پول يک اقتصععاد   به واحد  )ب( 43بند اي  ه طبق  اسععتنناي مبالغ مقايسععه  اقتصععادهاي با تورم حاد تجديد ارائه نلايد، )به 

تجاري صعورتهاي مالع رود  شعود و واحد حالم تورم حاد رارج   ه اقتصعاد از  صعورتع  . در شعود( بدون تورم حاد تسععرر مع 
بعايعد براي تسعععرر  تجعاري   را ديگر طبق الزامعات گزارشععگري معالع در اقتصععادهعاي بعا تورم حعاد تجعديعد ارائعه نكنعد، واحعد 

مع قرلتها در تاريخ توقف تجديد صعورتهاي مالع به واحد پول گزارشعگري از مبالغ تجديد ارائه شعده بر حسعو سعط  ملو 
 شده استفاده نلايد.  ارائه صورتهاي مالع به منوان بهاي تلام 

دی حتکدره حیدار  دسکرز حی  هرخ مطیقا زرح  تشکع   حالدنکرد زر تایا درد، تت    هشک   حتکا ا تشکع   وگاا حیحنا   .45
  مسکدیگا حرکرل الضکراش  زر تایا درد  ”حوگحمرش در م زر گگحی کار  مروا دی حالدنکردار مروا طبق   مج د رکایتمر 

  ر  میر حتا: درل، زر.ا ایژگ مر  ی  حالدنرد زر تایا درد زا حی   حتا. زر

دحیحی مر  غ رپاوا یر حیم هسککبدرً زر یبرش هام حی   هه .    رککایش زاداه  یراش .اد یح  رکاا مردا ترو ش ما . حوف
  اه ،گذحی  مازر پال یحیج، زرح  د ظ ال یش .ری  زهفرریا ترمریاحه حمار  اوا  مبدهاپس 

 هه . ال کدمر ه گ مکن  ور  احد  پال محیا زر دسک  حیم هسکبدرً زر یبرش محرتبا ما رکاا مردا مبروغ پاوا یح زا . ب
 س  حیم هسبدرً زر یبرش تت     اد،حتا زر د

 کاد  ا  راش ماید حهدظری ال یش .ری  طا دای  حردبری یح  .ری ار ا فرا کمر  حردبری  زا ال کدمریا حهجرا ما . ج
 وبرح  هکری  ددا حگر دای  مگزای  اتر  زر  ،

  ه ، اهر.مر  تاد ا  ریمگد تسم هش مروا، دتدکگدار ا ال کدمر زا  ر.  ال کا احزسدا زر . د

 حم غ  زر  . دیر  یر ز شدر 100هرخ حهبر دا شمر  ( تایا طا تا ترل ح. ر تقریبرً زرحزر زر  . ا

 تسعیر عملیات خارجی

زر   رها   49تکر   47پال گگحی کککار ، زهک اکر    اهاکرا تسکککت ر هدکریج رکینرد ا اضکککت کا مکروا رکی کرش .کریوا زکا احدک   . 46
دی یح زر حتد رد  حم تی  ق یر یاش حیمش ایژ ،  رکی رش .ریوا    زداح  ح   ا  گاها ، زا  اد،  زنری گرفدا ما   43تر   39زه ار   

 . مهظای  رد   رایتمر  مروا احد  گگحی ار 

گگحی ککار زرحتککر  یا ککمر    رککایتمر  مروا احد  مهظای  رد  هدریج رکینرد ا اضککت ا مروا رکی رش .ریوا دی .47
صعورتهاي مالع   39شزا حتکدره حید دسکرز حی     کادگرااا حهجرا ماار ا مترمهش دیا الب م دذن مره   تی  ق، حم متکال

م ش یر ، ی  دحیحیا شز اا( پاوا دیا  گرااا، حرم حم  اتر زر اواد حی    مرحوتا  اد(.(  1398     شتنکای   تکفرقع 
مقرزم ی  ز اا شدحیحیا(   رککایتمر  مروا تی  قا، دی پال دی احد   تاحه  ز ا  حهتنر  هدریج هاتککر زیه م ش، هکا

پال  پاوا ز رهار تتم   زرح  تب یم ی  احد  ی  الیمدیا  گرااا مدقرزم دذن گردد. دو م حی  حمر غ  حتکا  ا  



د جا،  ه دا . دیحم هاتکر  هرخ حیم الرحی ما مترض تکاد یر میر  هر کا یح دی  گگحی کار پال دیار حتکا ا احد  زا احد 
 کاد یر، حگر میر   کهرتکریا ما ا تکاد رکایش  گگحی کار، حی  ت راتمر  تسکت ر حیم دی رکایتمر  مروا تی  قا احد  دی

ا تر   گرددمامیر  ورمع  کهرتکریا   ا تکاد  تکریر حالها زر ک ، دی  32زه    ک   دیحم  کرحیط تشکریش هر کات راش تسکت ر  
  اد.حم دقاق مرونرها حهبر دا ماح   زعش و حگرها ممر  احگذحی  رکی رش .ریوا دی

زر ککک ، رکی کرش .ریوا حغی   گگحی کککار    هکرهچکا پریر  دای  مروا رکی کرش .ریوا مد کراش حم پریر  دای  مروا احد  .48
 کا  ه     رکککایتا هککریک . دیتم کا ماگگحی کککار ه گ   یک  مجکارکا رکککایتمکر  مکروا زکا تکرییخ پکریکر  دای  مکروا احدک 
حتکد رد  حم ترییعمر  مد راش زرح  گگحی کار  مروا  ،رکایتمر  مروا تم ا هشکاد، طبق حتکدره حیدار  دسکرز حی  مرزاط

حم    ت راش ز   ترییخ رکایتمر  مروا رکی رش .ریوا ا ترییخ رکایتمر  مروا تی  قا، ز ش   زا  کرطا مجرم حتکا  ا
ترییخ   فررکککیا دا حاک ا  ا دی تکرا مترمهش ا تکککریر یای حدار  زر  غیریما زرح  حهتنر   هبر ککک  ا تت یهش المر  3

پریر   حیم دی حتکککد رد  حم هرخ  ه   ماحید  دحیحی مر ا ز ا مر  رکی رش .ریوا زر رکم غی . دی حت رق حفدرد  حتکککا زا
حیم تر   هرخ زرح  تر  رحش زرحاک ا دی 39 کاد. طبق حتکدره حید دسکرز حی  رکی رش .ریوا تسکت ر ما  گگحی کار دای  

گ رد. اک   یاینرد دی زنریگ ر  یاش حیمش  گگحی ککار تت یهش الما رککایش ما احد   گگحی ککار پریر  دای  
گذاري در واحدهاي رمايهسع  20طبق حتکدره حید دسکرز حی   ا مشکری دمر  .ر   تجری  احزسکدا   ایژ  زرح  احد ار 

  اد.حتد رد  ما (1399)تجديدنظرشده و مشار تهاي راص تجاري وابسته  

نترجه  مبالغ دفتري دارايرها و بدهرها  ه در دراز ت صعرل ملکرات رارجع و تعديالت ارزش منصعفانه   سعرقفکع ناشعع .49
دارايرها و بدهرهاي ملکرات رارجع تکقع گردد. اين اقالم بايد  منوان   ت صعرل ملکرات رارجع حاصعل شعده اسعم، بايد به

 تسعرر شود.پايان دوره  ارز در استفاده از نرخ با  43و  40به واحد پول ملکراتع ملکرات رارجع ارائه و طبق بندهاي 

 واگذاری تمام یا بخشی از عملیات خارجی

 سععاير اقالم  بعه آن ملکرعات رعارجع  عه در  تفعاوتهعاي تسعععرر مربو  در زمعان واگعذاري ملکرعات رعارجع، مبکغ انبعاشععتعه   . 50

هنگام شعناسعايع سعود يا زيان  شعده اسعم،   مالكانه انباشعته حقوق    از اي  بخش جداگانه  و در  زيان جامع شعناسعايع  و  سعود 
بندي( )به  بندي شعود )به منوان تعديل تجديد طبقه  يان تجديد طبقه و  ز سعود  صعورت  واگذاري بايد از حقوق مالكانه به  

 مراجعه شود(.   (1397      تجديدنظرش ارائه صورتهاي مالع  1استاندارد حسابداري  

    حم مهکرفع زکا رهاح  احگکذحی   ا زعشککک     احگکذحی  ، ر ی دی ماحید م رکی کرش .کریوا،   تجکری  دی  زر احگکذحی  تککرا مهکرفع احدک   رها   .51
 :  اد ا محساب م 

  رش   رکی  یزر ک   ا دیزردحیه    افرر   حم مهرفع، مسکدیگا حم دتکا دحد   هدرل احد  تجری  ازعشک   احگذحی حوف.
یح پس حم        شک   پ  افرر   مهرفع فرال  دق  هدرل دی احد  تجری  ، احد  تجری  هنایهظر حم ححتکا، رکرن  ا.ریو

 حم مهرفع، د ظ  ه ؛ ا   ازعش  احگذحی

احد     یحم مهرفع دی   ازعشکک    احگذحی ریمشککری ا    یحم مهرفع دی   ازعشکک    پس حم احگذحی کره    مهرفع زرال  ب.
  رش  ک زر ککک   ا دیزردحیه   رکی  امرو  یادحیح  یک حتکککا،   ا.ریو  رش ک رکی  یک  ا دیزردحیه     احزسکککدکا   تجکری

 حتا.  ا.ریو

  تسکککت ر    حتکککا، مبیغ حهبر کککدا ت راتمر  ا.ریو  رش  رکی  ی ا دیزردحیه     افرر   احد  تجری  ی  اهارا احگذحی .52
زا    یالطع  کهر.ا  کاد، حمر هبر  ی ا زا مهرفع فرال  دق  هدرل حهدسکرب دحد   ک   حتکا، زر  ا.ریو  رش  مرزاط زا غ  رکی

 گردد.   زه طبقا  یتج  ر یم اتاد  رایش  



  ديبا  ياسعم، واحد تجار  عرارج  اترملک  کي ه دربردارنده    عفرم يواحد تجار کياز منافع در   عبخشع  يهنگام واگذار .53
شعده اسعم، به منافع   يعجامع شعناسعا انياقالم سعود و ز ريرا  ه در سعا  تسععرر  ياز مبکغ انباشعته تفاوتها  عسعهم متناسعب

واحد  ،عرارج  اتراز ملک  عبخشع  يموارد واگذار ري. در سعاهدمجددا  انتسعاب د ،عرارج  اترفاقد حق  نترل در آن ملک 
شعده   يعجامع شعناسعا  انيسعود و ز  سعاير اقالمرا  ه در   تسععرر  ياز مبکغ انباشعته تفاوتها  عتنها سعهم متناسعب  ديبا  يتجار

  ند.  يبندطبقه ديتجد انيز ايسود صورت اسم، به 

  دی   تجری   احد  مرونرها  مهرفع دی   راش   حم  حتککا  ربریش  .ریوا  رکی رش دی  تجری  احد   مهرفع حم  زعشککا احگذحی  .54
 .. اه ما  گرفدا هظر دی  احگذحی   رهاح   زا  ا 51 زه   دی مه یج  ار  راش   حتد،هر   زا  .ریوا،  رکی رش

احدک  تجکری  مکن  حتکککا تککرا یکر زعشکککا حم مهکرفع .اد دی رکی کرش .کریوا یح حم طریق فراش، حهحهل، زکرمپردح.کا   .55
.  راش مبیغ دفدر  رکی رش .ریوا، زا دو م   ه حگذحی تکمرا تکرمریا، یر تاالف تکرا یر زعشکا حم غ  احد  تجری ، ا

گذحی، احگذحی  زعشا حم مهرفع محساب      تاتط ترمریامیرهمر  رکی رش .ریوا یر زا دو م  راش حیمش  کهرتکریا
    دی تریر حالها تاد ، ا چ زعشکا حم تکاد یر میر  تسکت ر حیم  هرتریادفدر  مبیغ   راش  ممر  دی  هد جا، دی کاد.  هکا

  اد.زه   هکامیر  تج ی  طبقاا تاد  رایش  رمع، زا ا میر  و

 افشا

 تجاري اصکع اسم. پول ملکراتع واحد مورد گروه، واحد پول ملکراتع در از واحد منظور 61و  60،  58در بندهاي  .56

 تجاري بايد موارد زير را افشا نلايد: واحد .57

 ؛زيانيا  سودصورت  شده در مبکغ تفاوتهاي تسعرر شناسايع . الف

 جداگانه   قکم  يک  عنوان شده بهانباشتهسود و زيان جامع و    ساير اقالم شناسايع شده درتسعرر    تفاوتهاي  رالص . ب

 .دوره و پايان ابتدادر  آن مانده  تطبرق و صورت  حقوق مالكانهدر 

پول   هلراه افشعاي واحد بايد اين موععوع بهپول ملکراتع باشعد  پول گزارشعگري، متفاوت از واحد  ه واحد صعورتع در .58

 پول گزارشگري متفاوت بران گردد. ملکراتع و دلرل استفاده از واحد

گزارشعگر يا ملکرات رارجع بااهلرم تغررر  ند بايد اين موععوع و دلرل تغررر   پول ملکراتع واحد  ه واحد صعورتع در .59

 پول ملکراتع افشا شود. واحد

پول ملکراتع رود ارائه دهد،   پولع متفاوت با واحد حسعو واحد تجاري صعورتهاي مالع رود را بر  ه واحد صعورتع در .60

صعورتع مجاز اسعم امالم نلايد صعورتهاي مالع طبق اسعتانداردهاي حسعابداري تهره شعده اسعم  ه تلام  فقط در

 اين استاندارد رمايم شده باشد.،  43و  40بندهاي  شده در جلکه روش تسعرر تشري  الزامات اين استانداردها، از

دسکک    ، زر60تجری ، رککایتمر  مروا یر تککریر حطهررش مروا .اد یح ز ا  یرریا حوگحمرش زه   مکن  حتککا احد  .61
تجری  مکن  حتککا فقط حالها .ررککا حم    ه . زرح  م،رل، احد پال رکی رتا .اد حیحنا   پاوا مد راش زر احد  احد 

پال  پال رکی رتا غ ، احد  تجری   ا احد  پاوا دیار تب یم هکری . یر احد    احد رکککایتمر  مروا .اد یح زا ی
، رکایتمر   دای   پریر  حیم دی هرخ  غ.ری    حتکد رد  حم حالدنکرد  زر تایا درد ه سکا مکن  حتکا زر تسکت ر تکرا حالها زر

 حتدره حیدار  دسرز حی  ه سا.ار طبق  پاوا دیار  تب یم هکری . حی  تب یم مروا .اد یح زا احد 
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