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خبرهحسابدارانانجمن

( 1400تجدندرظرشاده  )الزاماا  اناا اساداردارد    : 62بند 

مورد تمام صورتهای مالی که دوره ماالی نرهاا ات تاارن     در

.و بعد ات نن شروع می شود، التم االجرا است1401/1/1



خبرهحسابدارانانجمن

با،31تا29بندهایدرمندرجموارداسدثنایبه:63بند

یبیا المللاسدارداردمفاداسداردارد،اناالزاما اجرای

رعانتریزارتررخدرتغییرنثارعنوانبا21حسابداری

.می شود



حتسابابهمربوطمعیارهایرعایتشرطبهشرایط،واجدداراییهایبهمربوطارزیبدهیهایتسعیرتفاوتهای.الف-29بند
شدهتمامبهایبهبایدمالی،تأمینمخارجحسابداری13حسابداریاستانداردطبقداراییهاشدهتمامبهایدرمالیمخارج

.شودمنظورداراییآن

ورتصدرریال،ارزششدیدکاهشازناشیداراییها،ساختوتحصیلبهمربوطارزیبدهیهایتسعیرتفاوتهای.ب-29
:میشوداضافهمربوطداراییشدهتمامبهایبهبازیافت،قابلمبلغسقفتازیر،شرایطتماماحراز

.باشددرصد20حداقلارزش،کاهششروعتاریخبهنسبتریالارزشکاهش.الف

.باشدنداشتهوجودحفاظیبدهیمقابلدر.ب

سقفتامزبوربدهیهایتسعیرازناشیسود،(درصد20حداقل)ریالارزشکاهششدیدبرگشتصورتدرهمچنین
داراییشدهامتمبهایازباقیماندهمفیدعمربامتناسباستشدهمنظورداراییشدهتمامبهایبهقبالًکهتسعیریزیانهای
.میشودکسر

خبرهحسابدارانانجمن



شورکعمومیمحاسباتقانونمشمولدولتیشرکتهایارزیبدهیهایوداراییهاتسعیرتفاوتهای.30بند
بدهیهایوداراییهاتسعیراندوختهحساببهبایدقانوناین136مادهاجرایدر،1366ماهشهریورمصوب
.شودطبقهبندیمالکانهحقوقسرفصلدرآن،ماندهبودنبستانکارصورتدرومنظورارزی

هدورهمانزیانوسودبهمبلغاینباشد،بدهکارمزبوراندوختهحسابمانده،مالیدورهپایاندرچنانچه
.شودمیمنظور

باید،استدهگردیدورهطیتسعیراندوختهتغییرموجبفوقترتیببهکهتسعیریتفاوتهایخالصهمچنین
.دشومنعکسدورهجامعزیانوسودصورتدرجاری،دورهزیانوسوددرشدهشناساییمبلغکسرازپس

خبرهحسابدارانانجمن



:میداردمقرر1366ماهشهریورمصوبکشورعمومیمحاسباتقانون136ماده:31بند

ازاصلحمابهالتفاوت.گرددنمیتلقیهزینهیادرآمد،دولتیشرکتهایارزیبدهیهایوداراییهاتسعیرازحاصلزیانوسود”
سالایانپدرکهصورتیدر.شودمنظورارزیبدهیهایوداراییهاتسعیرذخیرهحسابدربایدمذکوربدهیهایوداراییهاتسعیر
.شدخواهدمنظورسالهمانزیانوسودحساببهمبلغاینباشد،بدهکارذخیرهحسابمانده،مالی

شرکتدهشثبتسرمایهمبلغازمالیسالپایاندرارزیبدهیهایوداراییهاتسعیرذخیرهحسابماندهکهصورتیدر:تبصره
“.میباشدشرکتسرمایهحساببهانتقالقابلقانونیمراحلطیازپسمازادمبلغنماید،تجاوز

تسعیرازحاصلتفاوتهایازقسمتآناستاندارد،اینموجببه،دولتیشرکتهایتوسطفوقمادهمفادرعایتضرورتبهتوجهبا
سرفصلحتتارزتسعیراندوختهحسابدرمستقیماًفوقمادهتبصرهازاستنباطباکهدولتیشرکتهایارزیبدهیهایوداراییها
.میشودمنعکسجامعزیانوسوداقالمسایردرمیگردد،منظورمالکانهحقوق

خبرهحسابدارانانجمن



اسدارداردتغییرا 

خبرهحسابدارانانجمن
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خبرهحسابدارانانجمن

کهیریذخاشود؛پرداختنقدیبطوربایدکهکارکنانمزایایدیگروبازنشستگیمزایای:16بند
ناساییشبدهیعنوانبهکهنقدیتقسیمیسودواجارهبدهیهایگردند؛تسویهنقدیبطورباید

بزارهایاازمتغیریتعداد(تحویلیا)دریافتقراردادهمچنین،.استپولیاقالمازمثالهاییمیشود،
یا)دریافتنیمنصفانهارزشقراردادآندرکهداراییهاازمتغیریمیزانیاتجاریواحدخودمالکانه
استیپولقلمیکمیشود،برابرپولواحدازتعیینیقابلیاثابتتعدادباآنها(تحویلقابل

ولیحسابهایدریافتنیوپرداختنیتجاریوسودسهامپرداختنی،نمونههههاییازاقهالمپه:  16بند 
آینهدهصورتغیرنقدیوبرمبنایارزشمنصفانهکها وخهدماتدرمطالباتوبدهیهاییکهبه.است

صمانندپیشدریافتبابتفهروشکا ههاییکههقیمهتآندرزمهانتحویهلمشهخ)تسویهمیشود
.نیزجزءاقالمپولیمحسوبمیگردد(میشود

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

قابلایثابتمبلغ(پرداختتعهدیا)دریافتحقنبودپولی،غیراقالماصلیویژگی:16بند
مانند)ثابتقیمتبهخدماتوکا خریدپیشپرداخت.میباشدنقدوجهازتعیینی

ثابتداراییهایکا ،وموادموجودیهاینامشهود،داراییهایسرقفلی،،(اجارهپیشپرداخت
غیرالماقازنمونههاییمیشود،تسویهپولیغیرداراییتحویلطریقازکهبدهیهاییومشهود
.استپولی

قابلیاتثابتعداد(تحویلتعهدیا)دریافتحقنبودغیرپولی،قلمیکاصلیویژگی:16بند
لی،سرقفخدمات،یاکا هابرای(پیشدریافتیا)پیشپرداخت.استپولواحدازتعیینی

یقطرازبایدکهذخایریومشهودثابتداراییهایکا ،وموادموجودیهاینامشهود،داراییهای

.استغیرپولیاقالمازمثالهایی،شوندتسویهغیرپولیدارایییکتحویل

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

:تجاریواحدکهمیآیندوجودبهصورتیدرارزیمعامالت:20بند
شد؛بفرویاکندخریداریمیشود،تعیینارزحسببرآنهاقیمتکهراخدماتیوکا ها.الف
حسببردریافتنییاپرداختنیمبالغاینکهبرمشروطدهد،قرضیاکنداستقراضراوجوهی.ب
یاشود؛تعیینارز
ایشودمتحملرابدهیهایییاکند،واگذاریاتحصیلراداراییهاییدیگر،شیوهایبه.ج

.شودتعیینارزحسببرآنمبلغاینکهبرمشروطکندتسویه

:شرحزیراستنمونههاییازمعامالتارزیبه: 20بند 
خریدیافروشکا هاوخدماتیکهبهایآنبرحسبارزتعیینمیشود،.الف
دریافتیاپرداختتسهیالتارزی،یا.ب
.بهتحصیلیافروشداراییهامعامالتمربوط.ج

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

کهمیشوداستفادهتسعیربراینرخیازارز،یکبرایمتعددنرخهایوجودصورتدر:26
.میشودتسویهآنحسببرمربوط،حسابماندهیامعاملهازناشیآتینقدیجریانهای

یجریانهاکهاستنرخیاستفادهموردنرخ،باشدداشتهوجودارزنرخچندینکههنگامی:26
واندمیتشود،واقعاندازهگیریتاریخدرکهصورتیدرحسابماندهیامعاملهازناشیآتینقدی

.گرددتسویهآنبرحسب

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

درگرگزارشواحدسرمایهگذاریخالصازبخشیکهپولیقلمیکازناشیتسعیرتفاوتهای:32بند
یاگزارشگرواحدجداگانهمالیصورتهایدرمورد،حسبباید،میدهد،تشکیلراخارجیعملیات

شاملکهمالیصورتهایدر.شودشناساییدورهزیانیاسوددرخارجی،عملیاتمنفردمالیصورتهای
واحد،خارجیعملیاتکههنگامیتلفیقیمالیصورتهایمانند)استگزارشگرواحدوخارجیعملیات
وشوداییشناسجامعزیانوسوداقالمسایردرابتدادربایدتسعیرتفاوتهایاین،(استفرعیتجاری

تجدیدزیانوسودصورتبهمالکانهحقوقاز،50بندطبقسرمایهگذاری،خالصواگذاریزماندر
.گرددطبقهبندی

یتجارواحدسرمایهگذاریخالصازبخشیماهیتاًکهپولیاقالمازگروهآنتسعیرتفاوتهای.32
انزمتاوشناساییجامعزیانوسودصورتدربایدمیدهدتشکیلراخارجیعملیاتدرگزارشگر
فاوتهاتاین.شودطبقهبندیترازنامهدرسرمایهصاحبانحقوقسرفصلتحتسرمایهگذاریواگذاری

.شودمنتقلانباشته(زیان)سودبه50بندطبقسرمایهگذاری،واگذاریزماندرباید

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

راخارجیعملیاتدرگزارشگرواحدسرمایهگذاریخالصازبخشیپولی،قلمیکچنانچه.الف32
صورتهایدر،27بندطبقشود،تعیینگزارشگرواحدعملیاتیپولواحدحسببرودهدتشکیل
.میشودایجادتسعیرتفاوتخارجی،عملیاتمنفردمالی
درصورتهای،27بندطبقشود،تعیینخارجیعملیاتعملیاتیپولواحدحسببرقلمیچنیناگر
.میشودایجادتسعیرتفاوتگزارشگرواحدجداگانهمالی
تعیینخارجیعملیاتیاگزارشگرواحدعملیاتیپولواحدازغیرپولیواحدبرحسبقلمیچنیناگر

،خارجیعملیاتمنفردمالیصورتهایوگزارشگرواحدجداگانهمالیصورتهایدر،27بندطبقشود،
.میشودایجادتسعیرتفاوت
ویخارجعملیاتشاملکهمالیصورتهایدرجامعزیانوسوداقالمسایردرتسعیر،تفاوتهایاین
ازفادهاستبایامیشودتلفیقآندرخارجیعملیاتکهمالیصورتهاییعنی)استگزارشگرواحد

.میشودشناسایی،(میگرددمنظورحساببهویژهارزشروش

جدند



خبرهحسابدارانانجمن

اتیعملیپولواحدبهتسعیرضوابطبایدتجاریواحد،عملیاتیپولواحدتغییرصورتدر.36

.گیردبکارتغییرتاریخازراجدید

قابلرتسعیروشهایبایدتجاریواحدکند،تغییرتجاریواحدعملیاتیپولواحدکههنگامی.36
گیردبکارآیندهبهتسریباتغییرتاریخازراجدیدعملیاتیپولواحدبرایاستفاده

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

دیگر،عبارتبه.میشودگرفتهحساببهتغییرتاریخازعملیاتیپولواحددرتغییراثر.38
تسعیردجدیعملیاتیپولواحدبهرااقالمتمامتغییر،تاریخدرارزنرخازاستفادهباتجاریواحد

رفتهگنظردرآنهاشدهتمامبهایعنوانبهپولیغیراقالمبرایشدهتسعیرمبالغ.مینماید
جقسمتو32بندطبققبالًکهخارجیعملیاتتسعیرازناشیتسعیرتفاوتهای.میشود

بهخارجی،عملیاتواگذاریزمانتااستشدهشناساییجامعزیانوسودصورتدر40بند
.نمیشودمنتقلانباشته(زیان)سود

دیگر،رتعبابه.میشودمنظورحساببهآیندهبهتسریباعملیاتی،پولواحددرتغییراثر.38
تسعیردجدیعملیاتیپولواحدبهرااقالمتمامتغییر،تاریخدرارزنرخازاستفادهباتجاریواحد

رفتهگنظردرآنهاشدهتمامبهایعنوانبهغیرپولیاقالمبرایتسعیرشدهمبالغ.مینماید
بندو32بندطبققبالًکهخارجیعملیاتتسعیرازناشیتسعیرتفاوتهای.میشود

ازخارجی،عملیاتواگذاریزمانتااستشدهشناساییجامعزیانوسوداقالمسایردر(ج)40

.نمیشودتجدیدطبقهبندیزیانوسودصورتبهمالکانهحقوق

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

باتورماقتصادپولیکپولعملیاتیآن،واحدتجاریکهواحدنتایجعملکردووضعیتمالیواحد.40
:پولگزارشگریمتفاوتتسعیرشودواحدیکاستفادهازروشهایزیربهحادنیست،بایدبا

عیرشود،استفادهازنرخارزدرتاریخترازنامهتسبایدبا(مقایسهایجملهارقاماز)داراییهاوبدهیها.الف
رتاریخمعامالتتسعیارزدراستفادهازنرخبایدبا(مقایسهایجملهارقاماز)درآمدهاوهزینهها.ب

شود،و
.زیانجامعشناساییشودوصورتسودتمامتفاوتهایتسعیرحاصلبایددر.ج

تورمبااقتصادیکپولواحدآن،عملیاتیپولواحدکهتجاریواحدمالیوضعیتوعملکردنتایج.40
:شودتسعیرمتفاوتگزارشگریپولواحدیکبهزیرروشهایازاستفادهبابایدنیست،حاد
ازادهاستفباباید(مقایسهایارقامجملهاز)ارائهشدهمالیوضعیتصورتهربدهیهایوداراییها.الف
شود،تسعیرمالیوضعیتصورتآنتاریخدرارزنرخ
جملهاز)ارائهشدهجامعزیانوسودصورتوزیانوسودصورتهرهزینههایودرآمدها.ب

.شودتسعیرمعامالتتاریخدرارزنرخازاستفادهباباید،(مقایسهایارقام
.شودشناساییجامعزیانوسوداقالمسایردربایدحاصلتسعیرتفاوتهایتمام.ج

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

کهرجیخاعملیاتآنبهمربوطتسعیرتفاوتهایانباشتهمبلغخارجی،عملیاتواگذاریزماندر.50
است،شدهانباشتهمالکانهحقوقازجداگانهایبخشدروشناساییجامعزیانوسوداقالمسایردر

بقهبندیطتجدیدزیانوسودصورتبهمالکانهحقوقازبایدواگذاریزیانیاسودشناساییهنگام
شود

کهرجیخاعملیاتآنبهمربوطتسعیرتفاوتهایانباشتهمبلغخارجی،عملیاتواگذاریزماندر.50
دهشمنعکسسرمایهصاحبانحقوقدرجداگانهایبخشدروشناساییجامعزیانوسودصورتدر

.گرددمنتقلانباشته(زیان)سودبهبایداست،

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

تجاریواحداگرحتینیز،زیرمواردخارجی،عملیاتدرتجاریواحدمنافعتمامواگذاریبرعالوه.51
قسابمشترککنترلتحتتجاریواحدیاوابسته،تجاریواحدفرعی،تجاریواحددررامنافعیهمچنان
:میشودگرفتهنظردرواگذاریعنوانبهنماید،نگهداری

است،خارجیعملیاتدارایکهفرعیتجاریواحدبرکنترلدادندستاز.الف
واست،خارجیعملیاتدارایکهوابستهایتجاریواحدبرمالحظهقابلنفوذدادندستاز.ب
.استخارجیعملیاتدارایکهمشترکیکنترلتحتتجاریواحدبرمشترککنترلدادندستاز.ج

هبمنافعازبخشیواگذاریزیر،موارددرخارجی،عملیاتدرتجاریواحدمنافعتمامواگذاریبرعالوه.51
:میشودمحسوبواگذاریعنوان
کیدربردارندهکهباشدفرعیتجاریواحدکنترلدادندستازمستلزممنافع،ازبخشیواگذاری.الف

راشینپیفرعیتجاریواحددرکنترلحقفاقدمنافعتجاری،واحداینکهازصرفنظراست،خارجیعملیات
وکند؛حفظمنافع،ازبخشیواگذاریازپس
واحدکیدرمنافعازبخشیواگذارییامشارکتیکدرمنافعازبخشیواگذاریازپسباقیماندهمنافع.ب

خارجیعملیاتدربردارندهکهباشدمالیدارایییکاست،خارجیعملیاتیکدربردارندهکهوابستهتجاری
.است

جدند

قدنم
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اشتهانبمبلغاست،خارجیعملیاتیکدربردارندهکهفرعیتجاریواحدیکواگذاریهنگام.52
شدههدادانتسابکنترلحقفاقدمنافعبهکهخارجیعملیاتآنبهمربوطتسعیرتفاوتهای

.گرددطبقهبندیتجدیدزیانوسودصورتبهنبایداماشود،شناختقطعبایداست،

رتسعیتفاوتهایانباشتهمبلغخارجی،عملیاتدارایفرعیتجاریواحدواگذاریزماندر.52
کنلیمیگرددحذفاست،شدهدادهتخصیصاقلیتسهمبهکهخارجیعملیاتآنبهمربوط

.نمیشودمنعکسانباشته(زیان)سوددر

جدند

قدنم



خبرهحسابدارانانجمن

فروش،طریقازراخارجیعملیاتدرخودمنافعازبخشییاتماماستممکنتجاریواحد.55
اهشک.کندواگذارتجاری،واحدآنازبخشییاتمامتوقفیا،سرمایهسهامبازپرداختانحالل،
ارزشکاهشدلیلبهیاخارجیعملیاتزیانهایدلیلبهخارجی،عملیاتدفتریمبلغ

زمانردنتیجه،در.نمیشودمحسوبمنافعازبخشیواگذاریسرمایهگذار،توسطشناساییشده
وودساقالمسایردرشناساییشدهارزتسعیرزیانیاسودازبخشیهیچدفتری،مبلغکاهش
.نمیشودطبقهبندیتجدیدزیانوسودصورتبهجامع،زیان

یخارجعملیاتدرخودمنافعازبخشییاتمامواگذاریبهنسبتاستممکنتجاریواحد.55
غمبلکاهش.نمایداقدامعملیاتآنازبخشییاتمامتوقفیاانحاللفروش،مانندطرقیاز

ارزشکاهشدلیلبهیاباشدخارجیعملیاتزیانهایدلیلبهخواهخارجی،عملیاتدفتری
.ددنمیگرمحسوبخارجیعملیاتازبخشیواگذاریسرمایهگذار،واحدتوسطشدهشناسایی

شدهشناساییارزتسعیرزیانیاسودازبخشیهیچدفتری،مبلغکاهشزماندرنتیجه،در

.نمیشودمنتقلانباشتهزیانوسودبهجامعزیانوسودصورتدر

جدند

قدنم
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ي فعالیتهای خارج

عملیاتخارجی معامالتیبهارز

ودششناساییچگونهارزنرختغییرازناشیمالیآثار-2

شودگرفتهبکارتسعیربراینرخیچه-1

:ماليصورتهایدراصليموضوع

روشق،تلفیطریقازکهخارجیعملیاتمالیوضعیتوعملکردنتایجتسعیر-3
منظورتجاریواحدمالیصورتهایدرویژهارزشروشیاناخالصویژهارزش

(ریالبهارز)میشود

ریال)یگزارشگرپولواحدبهتجاریواحدمالیوضعیتوعملکردنتایجتسعیر-2
(ارزبه

(ریالبهارز)ارزیحسابهایماندهومعامالتحسابداری-1

:کاربرددامنه
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:  اقالم پولي
استقرارکهبدهیهاییوداراییهاونقدوجهازاستعبارت

رداختپیادریافتنقدوجهازتعیینیقابلیاثابتمبلغبه
.شود

میباشدنقدهوجازتعیینیقابلیاثابتمبلغ(پرداختتعهدیا)دریافتحق،پولیاقالماصلیویژگی

:پولياقالمازمثالهایي
؛شودپرداختنقدیبطوربایدکهکارکنانمزایایدیگروبازنشستگیمزایای•
گردند؛تسویهنقدیبطوربایدکهذخایری•
میشود،شناساییبدهیعنوانبهکهنقدیتقسیمیسودواجارهبدهیهای•
ازریمتغیمیزانیاتجاریواحدخودمالکانهابزارهایازمتغیریتعداد(تحویلیا)دریافتقرارداد•

قابلایثابتتعدادباآنها(تحویلقابلیا)دریافتنیمنصفانهارزشقراردادآندرکهداراییها
میشودبرابرپولواحدازتعیینی
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قابلیابتثامبلغ(پرداختتعهدیا)دریافتحقنبود،پولیغیراقالماصلیویژگی
.میباشدنقدوجهازتعیینی

:  مثالهایي از اقالم غیرپولي
برایکا هایاخدمات،(یاپیشدریافت)پیشپرداخت•
سرقفلی،•
داراییهاینامشهود،•
موجودیهایموادوکا ،•
داراییهایثابتمشهود•
ذخایریکهبایدازطریقتحویلیکداراییغیرپولیتسویهشوند•



خبرهحسابدارانانجمن

.ندتجاریدرآنفعالیتمیکپولمحیطاقتصادیاصلیکهواحدازواحدعبارتاست:پول عملیاتيواحد

.ارائهصورتهایمالیاستفادهدرپولموردازواحدعبارتاست:پول گزارشگریواحد

بهمربوطاصلیمعامالتورویدادهاشرایط،کنندهمنعکستجاریواحدعملیاتیپولواحد
.میباشدتجاریواحد

هوجعمدهبخشکهاستمحیطیمعمولطوربهتجاری،واحدفعالیتمحلاصلیاقتصادیمحیط
میشودمصرفوایجادآندرتجاریواحدنقد

:ارزیمعامالتازنمونه هایي
بفروشد؛یاکندخریداریمیشود،تعیینارزحسببرآنهاقیمتکهراخدماتیوکا ها.الف
ارزحسببردریافتنییاپرداختنیمبالغاینکهبرمشروطدهد،قرضیاکنداستقراضراوجوهی.ب

یاشود؛تعیین
برمشروطدکنتسویهیاشودمتحملرابدهیهایییاکند،واگذاریاتحصیلراداراییهاییدیگر،شیوهایبه.ج

.شودتعیینارزحسببرآنمبلغاینکه
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تجدید شناخت شناخت اولیه 

تسعیربهنرخارزدرتاریخ:اقالم پولي 
ترازنامهتاریخدرارزنرخبهتسعیرمعامله

تسعیربهنرخارزدرتاریخ:اقالم غیر پولي
معامله

دهشاندازهگیریارزیشدهتمامبهایبهکهپولیغیراقالم
شودتسعیرمعاملهتاریخدرارزنرخبهبایداست

و
یریاندازهگارزحسببرمنصفانهارزشبهکهپولیغیراقالم
نهمنصفاارزشتعیینتاریخدرارزنرخبهبایداستشده

.شودتسعیر

برایمعاملهحسابداری،استانداردهایطبقکهاستتاریخی:تاریخ معامله
میکنداحرازراشناختشرایطتاریخآندرباراولین

اولیهناختشدراستفادهموردنرخهایبامتفاوتنرخهاییبهتجاریواحدارزیپولیاقالمتسعیریاتسویهازناشیتفاوتهای
.شودشناساییوقوعدورههزینهیادرآمدعنوانبهباید،قبلدورهمالیصورتهایدراقالماینتسعیردریااقالماین

ماندهایمعاملهازناشیآتینقدیجریانهایکهاستنرخیاستفادهموردنرخ،باشدداشتهوجودارزنرخچندینکههنگامی
بهپولدواحدوتبدیلقابلیتاگر.گرددتسویهآنبرحسبمیتواندشود،واقعاندازهگیریتاریخدرکهصورتیدرحساب
.یشودمامکانپذیرتبدیلآن،درکهاستتاریخیاولیننرخاستفاده،موردنرخنباشد،ممکنموقتصورتبهیکدیگر
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:نمیشودمنظوردورههزینهیادرآمدحساببهزیرمواردارزتسعیرتفاوتهایاستثناءحالتدر

.شودمنظورداراییآنشدهتمامبهایبهبایدشرایطواجدداراییهایبهمربوطارزیبدهیهایتسعیرتفاوتهای-1

تاریخبهنسبتریالارزشکاهشکهصورتیدرریالارزششدیدکاهشازناشیداراییها،ساختوتحصیلبهمربوطارزیبدهیهایتسعیرتفاوتهای-2
.شودمنظورداراییآنشدهتمامبهایبهبایدباشدنداشتهوجودحفاظیبدهیمقابلدروباشددرصد20حداقلارزش،کاهششروع

میشودمنظورارزیبدهیهایوداراییهاتسعیراندوختهحساببهدولتیشرکتهایارزیبدهیهایوداراییهاتسعیرتفاوتهای-3

اقالمسایردراابتددربایدمیدهدتشکیلراخارجیعملیاتدرگزارشگرواحدسرمایهگذاریخالصازبخشیکهپولیقلمیکازناشیتسعیرتفاوتهای-4
..گرددطبقهبندیتجدیدزیانوسودصورتبهمالکانهحقوقازسرمایهگذاری،خالصواگذاریزماندروشودشناساییجامعزیانوسود

بهقبالًکهتسعیریزیانهایسقفتامزبوربدهیهایتسعیرازناشیسود،(درصد20حداقل)ریالارزشکاهششدیدبرگشتصورتدر
.میشودکسرداراییشدهتمامبهایازباقیماندهمفیدعمربامتناسباستشدهمنظورداراییشدهتمامبهای

مبلغماید،نتجاوزشرکتشدهثبتسرمایهمبلغازمالیسالپایاندرارزیبدهیهایوداراییهاتسعیرذخیرهحسابماندهکهصورتیدر
میباشدشرکتسرمایهحساببهانتقالقابلقانونیمراحلطیازپسمازاد

بکارآیندهبهیتسرباتغییرتاریخازراجدیدعملیاتیپولواحدبهتسعیرضوابطبایدتجاریواحد،عملیاتیپولواحدتغییرصورتدر
گیرد



:استزیرشرحبهحادتورمبااقتصادیکویژگیهایبرخي

.کنندنگهداریثباتبانسبتاًارزیاغیرپولیداراییهایصورتبهراخودثروتمیدهندترجیحمردمعموم.الف
میشوند،سرمایهگذاریبالفاصلهخریدقدرتحفظبرایرایج،پولمبتنیبروجوهپساندازهای

استمکنمنیزقیمتها.میکنندمحاسبهثباتبانسبتاًارزحسببرمحلیپولواحدجایبهراپولیمبالغمردمعموم.ب
شود،تعیینثباتبانسبتاًارزحسببر

انجبررااعتباردورهطیخریدقدرتانتظارموردکاهشکهمیشودانجامقیمتهاییبهاعتباریفروشهایوخریدها.ج
باشد،کوتاهمزبوردورهاگرحتینماید

وباشند،وابستهقیمتشاخصبهقیمتهاودستمزدهامالی،تسهیالتکارمزدوسودنرخهای.د

.باشدآنازبیشتریادرصد100بابرابرتقریباًاخیرسالسهطیتورم(مرکب)انباشتهنرخ.ه

خبرهحسابدارانانجمن
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پول عملیاتيپول گزارشگری متفاوت با واحداستفاده از واحد

روشهایازاستفادهباباید،نیستحادتورمبااقتصادیکپولواحدآن،عملیاتيپولواحدکهتجاریواحدماليوضعیتوعملکردنتایج
:شودتسعیرمتفاوتگزارشگریپولواحدیکبهزیر

سعیرشود،بایدبااستفادهازنرخارزدرتاریخآنصورتوضعیتمالیت(ازجملهارقاممقایسهای)داراییهاوبدهیهایهرصورتوضعیتمالیارائهشده.الف

ت،بایدبااستفادهازنرخارزدرتاریخمعامال(ازجملهارقاممقایسهای)درآمدهاوهزینههایهرصورتسودوزیانوصورتسودوزیانجامعارائهشده.ب
.تسعیرشود

.تمامتفاوتهایتسعیرحاصلبایددرسایراقالمسودوزیانجامعشناساییشود.ج

زیروشهایرازاستفادهباباید،استحادتورمبااقتصادپولواحدآن،عملیاتيپولواحدکهتجاریواحدیکماليوضعیتوعملکردنتایج
:شودتسعیرمتفاوتگزارشگریپولواحدیکبه

آخریناریختدرارزنرخازاستفادهباباید(مقایسهایارقامجملهازهزینهها،ودرآمدهاسرمایه،صاحبانحقوقاقالمبدهیها،داراییها،یعنی)مبالغکلیه.الف
.شودتسعیرمالیوضعیتصورت

مبالغنوانعبهقبلسالمالیصورتهایدرکهباشدارقامیبایدمقایسهایارقاممیشود،تسعیرحادتورمبدوناقتصادپولواحدبهمبالغکهزمانی.ب
.(شودتعدیلارزنرخیاقیمتهاسطحدربعدیتغییراتبراینبایدیعنی)استشدهارائهجاری



درجداگانهقلمیکعنوانبهانباشتهشدهوجامعزیانوسوداقالمسایردرشدهشناساییتسعیرتفاوتهایخالص.ب
.دورهپایانوابتدادرآنماندهتطبیقصورتومالکانهحقوق

زیان؛یاسودصورتدرشدهشناساییتسعیرتفاوتهایمبلغ.الف

:نمایدافشارازیرمواردبایدتجاریواحد
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دلیلویعملیاتپولواحدافشایهمراهبهموضوعاینبایدباشدعملیاتیپولواحدازمتفاوتگزارشگری،پولواحدکهصورتیدر
.گرددبیانمتفاوتگزارشگریپولواحدازاستفاده

پولواحدتغییردلیلوموضوعاینبایدکندتغییربااهمیتخارجیعملیاتیاگزارشگرواحدعملیاتیپولواحدکهصورتیدر
.شودافشاعملیاتی



با تشکر از توجه شما
:راههایارتباطیباانجمنحسابدارانخبره

Site: iica.ir

Instagram: @iica_ir

Telegram: @iica_ir
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