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عضویت در هیات های حل اختالف مالیاتی
عضویت درکمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی
مؤلف کتب و مقاالت از جمله :راهنمای کاربردی مالیات بر ارزش افزوده ( کتاب برگزیده چهارمین
جشنواره پژوهشهای برتر)
سابقه عضویت در کمیته های مالی و مالیاتی نظام مهندسی کشور ،شهرداری مشهد ،نظام پزشکی مشهد
شریک مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار(حسابداران رسمی)

بند  : 62الزاماا اناا اساداردارد (تجدندرظرشاده )1400
در مورد تمام صورتهای مالی که دوره ماالی نرهاا ات تاارن
 1401/1/1و بعد ات نن شروع میشود ،التماالجرا است.

انجمن حسابداران خبره

بند  : 63به اسدثنای موارد مندرج در بندهای  29تا  ،31با
اجرای الزاما

انا اسداردارد ،مفاد اسداردارد بیاالمللی

حسابداری  21با عنوان نثار تغییر در ررخ ارت ریز رعانت
میشود.

انجمن حسابداران خبره

بند - 29الف .تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط ،به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب
مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری  13حسابداری مخارج تأمین مالی ،باید به بهای تمام شده
آن دارایی منظور شود.

-29ب .تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها ،ناشی از کاهش شدید ارزش ریال ،در صورت
احراز تمام شرایط زیر ،تا سقف مبلغ قابل بازیافت ،به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود:

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

ب.در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
همچنین در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل  20درصد) ،سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف
زیانهای تسعیری که قبالً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی
کسر میشود.
انجمن حسابداران خبره

بند . 30تفاوتهای تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب شهریور ماه  ،1366در اجرای ماده  136این قانون باید به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای
ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن ،در سرفصل حقوق مالکانه طبقهبندی شود.
چنانچه در پایان دوره مالی ،مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد ،این مبلغ به سود و زیان همان دور ه
منظور می شود.

همچنین خالص تفاوتهای تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است ،باید
پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری ،در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود.

انجمن حسابداران خبره

بند  : 31ماده  136قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه  1366مقرر میدارد:

”سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی ،درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد .مابهالتفاوت حاصل از
تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور شود .در صورتی که در پایان سال
مالی ،مانده حساب ذخیره بدهکار باشد ،این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره :در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت
تجاوز نماید ،مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میباشد“.
با توجه به ضرورت رعایت مفاد ماده فوق توسط شرکتهای دولتی ،به موجب این استاندارد ،آن قسمت از تفاوتهای حاصل از تسعیر
داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی که با استنباط از تبصره ماده فوق مستقیماً در حساب اندوخته تسعیر ارز تحت سرفصل
حقوق مالکانه منظور میگردد ،در سایر اقالم سود و زیان جامع منعکس میشود.
انجمن حسابداران خبره

تغییرا اسداردارد
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 26آذر 1400
انجمن حسابداران خبره

قدنم
بند  : 16حسابهایدریافتنیوپرداختنیتجاریوسودسهامپرداختنی،نمونههههاییازاقهالمپهولی
است.مطالباتوبدهیهاییکهبه صورتغیرنقدیوبرمبنایارزشمنصفانهکها وخهدماتدرآینهده
تسویهمیشود( مانندپیشدریافتبابتفهروشکا ههاییکههقیمهتآندرزمهانتحویهلمشهخص
میشود)نیزجزءاقالمپولیمحسوبمیگردد.

جدند
بند  : 16مزایای بازنشستگی و دیگر مزایای کارکنان که باید بطور نقدی پرداخت شود؛ ذخایری که
باید بطور نقدی تسویه گردند؛ بدهیهای اجاره و سود تقسیمی نقدی که به عنوان بدهی شناسایی
میشود ،مثالهایی از اقالم پولی است .همچنین ،قرارداد دریافت (یا تحویل) تعداد متغیری از ابزارهای
مالکانه خود واحد تجاری یا میزان متغیری از داراییها که در آن قرارداد ارزش منصفانه دریافتنی (یا
قابل تحویل) آنها با تعداد ثابت یا قابل تعیینی از واحد پول برابر میشود ،یک قلم پولی است
انجمن حسابداران خبره

قدنم
بند  : 16ویژگی اصلی اقالم غیر پولی ،نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل
تعیینی از وجه نقد میباشد .پیشپرداخت خرید کا و خدمات به قیمت ثابت (مانند
پیشپرداخت اجاره) ،سرقفلی ،داراییهای نامشهود ،موجودیهای مواد و کا  ،داراییهای ثابت
مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه میشود ،نمونههایی از اقالم غیر
پولی است.

جدند
بند  : 16ویژگی اصلی یک قلم غیرپولی ،نبود حق دریافت (یا تعهد تحویل) تعداد ثابت یا قابل
تعیینی از واحد پول است .پیشپرداخت (یا پیشدریافت) برای کا ها یا خدمات ،سرقفلی،
داراییهای نامشهود ،موجودیهای مواد و کا  ،داراییهای ثابت مشهود و ذخایری که باید از طریق

تحویل یک دارایی غیرپولی تسویه شوند ،مثالهایی از اقالم غیرپولی است.

انجمن حسابداران خبره

قدنم
بند  : 20نمونههاییازمعامالتارزیبه شرحزیراست:
الف.خریدیافروشکا هاوخدماتیکهبهایآنبرحسبارزتعیینمیشود،
ب.دریافتیاپرداختتسهیالتارزی،یا
ج.معامالتمربوط بهتحصیلیافروشداراییها.

جدند
بند  : 20معامالت ارزی در صورتی به وجود میآیند که واحد تجاری:
الف.کا ها و خدماتی را که قیمت آنها بر حسب ارز تعیین میشود ،خریداریکند یا بفروشد؛
ب.وجوهی را استقراض کند یا قرض دهد ،مشروط بر اینکه مبالغ پرداختنی یا دریافتنی بر حسب
ارز تعیینشود؛ یا
ج.به شیوهای دیگر ،داراییهایی را تحصیل یا واگذار کند ،یا بدهیهایی را متحمل شود یا
تسویهکند مشروط بر اینکه مبلغ آن بر حسب ارز تعیین شود.
انجمن حسابداران خبره

قدنم
 :26در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز ،از نرخی برای تسعیر استفاده میشود که
جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط ،بر حسب آن تسویه میشود.

جدند
 : 26هنگامی که چندین نرخ ارز وجود داشته باشد  ،نرخ مورد استفاده نرخی است که جریانهای
نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب در صورتی که در تاریخ اندازهگیری واقع شود ،میتواند
برحسب آن تسویه گردد.

انجمن حسابداران خبره

قدنم
.32تفاوتهای تسعیر آن گروه از اقالم پولی که ماهیتاً بخشی از خالص سرمایهگذاری واحد تجاری
گزارشگر در عملیات خارجی را تشکیل میدهد باید در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان
واگذاری سرمایهگذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه طبقهبندی شود .این تفاوتها
باید در زمان واگذاری سرمایهگذاری ،طبق بند  50به سود (زیان) انباشته منتقل شود.

جدند
بند  : 32تفاوتهای تسعیر ناشی از یک قلم پولی که بخشی از خالص سرمایهگذاری واحد گزارشگر در
عملیات خارجی را تشکیل میدهد ،باید ،حسب مورد ،در صورتهای مالی جداگانه واحد گزارشگر یا
صورتهای مالی منفرد عملیات خارجی ،در سود یا زیان دوره شناسایی شود .در صورتهای مالی که شامل
عملیات خارجی و واحد گزارشگر است (مانند صورتهای مالی تلفیقی هنگامی که عملیات خارجی ،واحد
تجاری فرعی است) ،این تفاوتهای تسعیر باید در ابتدا در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شود و
در زمان واگذاری خالص سرمایهگذاری ،طبق بند  ،50از حقوق مالکانه به صورت سود و زیان تجدید
طبقهبندی گردد.
انجمن حسابداران خبره

جدند
32الف .چنانچه یک قلم پولی ،بخشی از خالص سرمایهگذاری واحد گزارشگر در عملیات خارجی را
تشکیل دهد و بر حسب واحد پول عملیاتی واحد گزارشگر تعیین شود ،طبق بند  ،27در صورتهای
مالی منفرد عملیات خارجی ،تفاوت تسعیر ایجاد میشود.
اگر چنین قلمی بر حسب واحد پول عملیاتی عملیات خارجی تعیین شود ،طبق بند  ،27درصورتهای
مالی جداگانه واحد گزارشگر تفاوت تسعیر ایجاد میشود.
اگر چنین قلمی برحسب واحد پولی غیر از واحد پول عملیاتی واحد گزارشگر یا عملیات خارجی تعیین
شود ،طبق بند  ،27در صورتهای مالی جداگانه واحد گزارشگر و صورتهای مالی منفرد عملیات خارجی،
تفاوت تسعیر ایجاد میشود.
این تفاوتهای تسعیر ،در سایر اقالم سود و زیان جامع در صورتهای مالی که شامل عملیات خارجی و
واحد گزارشگر است (یعنی صورتهای مالی که عملیات خارجی در آن تلفیق میشود یا با استفاده از

روش ارزش ویژه به حساب منظور میگردد) ،شناسایی میشود.

انجمن حسابداران خبره

قدنم
 .36در صورت تغییر واحد پول عملیاتی  ،واحد تجاری باید ضوابط تسعیر به واحد پول عملیاتی

جدید را از تاریخ تغییر بکار گیرد.
جدند

 .36هنگامی که واحد پول عملیاتی واحد تجاری تغییر کند ،واحد تجاری باید روشهای تسعیر قابل
استفاده برای واحد پول عملیاتی جدید را از تاریخ تغییر با تسری به آینده بکار گیرد

انجمن حسابداران خبره

قدنم
.38اثر تغییر در واحد پول عملیاتی از تاریخ تغییر به حساب گرفته میشود .به عبارت دیگر،
واحد تجاری با استفاده از نرخ ارز در تاریخ تغییر ،تمام اقالم را به واحد پول عملیاتی جدید تسعیر
مینماید .مبالغ تسعیر شده برای اقالم غیر پولی به عنوان بهای تمام شده آنها در نظر گرفته
میشود .تفاوتهای تسعیر ناشی از تسعیر عملیات خارجی که قبالً طبق بند  32و قسمت ج
بند  40در صورت سود و زیان جامع شناسایی شده است تا زمان واگذاری عملیات خارجی ،به
سود (زیان) انباشته منتقل نمیشود.

جدند
.38اثر تغییر در واحد پول عملیاتی ،با تسری به آینده به حساب منظور میشود .به عبارت دیگر،
واحد تجاری با استفاده از نرخ ارز در تاریخ تغییر ،تمام اقالم را به واحد پول عملیاتی جدید تسعیر
مینماید .مبالغ تسعیرشده برای اقالم غیرپولی به عنوان بهای تمام شده آنها در نظر گرفته
میشود .تفاوتهای تسعیر ناشی از تسعیر عملیات خارجی که قبالً طبق بند  32و بند
(40ج) در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شده است تا زمان واگذاری عملیات خارجی ،از

حقوق مالکانه به صورت سود و زیان تجدیدطبقهبندی نمیشود.

انجمن حسابداران خبره

قدنم
.40نتایجعملکردووضعیتمالیواحد تجاریکهواحد پولعملیاتیآن،واحد پولیک اقتصاد باتورم
حادنیست،بایدبا استفادهازروشهایزیربه یک واحد پولگزارشگریمتفاوتتسعیرشود:
الف.داراییهاوبدهیها(از جملهارقام مقایسهای)بایدبا استفادهازنرخارزدرتاریخترازنامهتسعیرشود،
ب.درآمدهاوهزینهها(از جملهارقام مقایسهای)بایدبا استفادهازنرخ ارزدر تاریخمعامالتتسعیر
شود،و
ج.تمامتفاوتهایتسعیرحاصلبایددر صورتسود و زیانجامعشناساییشود.

جدند
.40نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری که واحد پول عملیاتی آن ،واحد پول یک اقتصاد با تورم
حاد نیست ،باید با استفاده از روشهای زیر به یک واحد پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود:
الف.داراییها و بدهیهای هر صورت وضعیت مالی ارائهشده (از جمله ارقام مقایسهای) باید با استفاده از
نرخ ارز در تاریخ آن صورت وضعیت مالی تسعیر شود،
ب.درآمدها و هزینههای هر صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائهشده (از جمله
ارقام مقایسهای) ،باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ معامالت تسعیر شود.
ج.تمام تفاوتهای تسعیر حاصل باید در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شود.
انجمن حسابداران خبره

قدنم
.50در زمان واگذاری عملیات خارجی ،مبلغ انباشته تفاوتهای تسعیر مربوط به آن عملیات خارجی که
در صورت سود و زیان جامع شناسایی و در بخش جداگانهای در حقوق صاحبان سرمایه منعکس شده
است ،باید به سود (زیان) انباشته منتقل گردد.

جدند
.50در زمان واگذاری عملیات خارجی ،مبلغ انباشته تفاوتهای تسعیر مربوط به آن عملیات خارجی که
در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی و در بخش جداگانهای از حقوق مالکانه انباشته شده است،
هنگام شناسایی سود یا زیان واگذاری باید از حقوق مالکانه به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی
شود
انجمن حسابداران خبره

قدنم
.51عالوه بر واگذاری تمام منافع واحد تجاری در عملیات خارجی ،موارد زیر نیز ،حتی اگر واحد تجاری
همچنان منافعی را در واحد تجاری فرعی ،واحد تجاری وابسته ،یا واحد تجاری تحت کنترل مشترک سابق
نگهداری نماید ،به عنوان واگذاری در نظر گرفته میشود:
الف.از دست دادن کنترل بر واحد تجاری فرعی که دارای عملیات خارجی است،
ب.از دست دادن نفوذ قابل مالحظه بر واحد تجاری وابستهای که دارای عملیات خارجی است ،و
ج.از دست دادن کنترل مشترک بر واحد تجاری تحت کنترل مشترکی که دارای عملیات خارجی است.

جدند
.51عالوه بر واگذاری تمام منافع واحد تجاری در عملیات خارجی ،در موارد زیر ،واگذاری بخشی از منافع به
عنوان واگذاری محسوب میشود:
الف.واگذاری بخشی از منافع ،مستلزم از دست دادن کنترل واحد تجاری فرعی باشد که دربردارنده یک
عملیات خارجی است ،صرفنظر از اینکه واحد تجاری ،منافع فاقد حق کنترل در واحد تجاری فرعی پیشین را
پس از واگذاری بخشی از منافع ،حفظ کند؛ و
ب.منافع باقیمانده پس از واگذاری بخشی از منافع در یک مشارکت یا واگذاری بخشی از منافع در یک واحد
تجاری وابسته که دربردارنده یک عملیات خارجی است ،یک دارایی مالی باشد که دربردارنده عملیات خارجی
است.
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قدنم
.52در زمان واگذاری واحد تجاری فرعی دارای عملیات خارجی ،مبلغ انباشته تفاوتهای تسعیر
مربوط به آن عملیات خارجی که به سهم اقلیت تخصیص داده شده است ،حذف میگردد لیکن
در سود (زیان) انباشته منعکس نمیشود.

جدند
.52هنگام واگذاری یک واحد تجاری فرعی که دربردارنده یک عملیات خارجی است ،مبلغ انباشته
تفاوتهای تسعیر مربوط به آن عملیات خارجی که به منافع فاقد حق کنترل انتساب داده شده

است ،باید قطع شناخت شود ،اما نباید به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی گردد.
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قدنم
.55واحد تجاری ممکن است نسبت به واگذاری تمام یا بخشی از منافع خود در عملیات خارجی
از طرقی مانند فروش ،انحالل یا توقف تمام یا بخشی از آن عملیات اقدام نماید .کاهش مبلغ
دفتری عملیات خارجی ،خواه به دلیل زیانهای عملیات خارجی باشد یا به دلیل کاهش ارزش
شناسایی شده توسط واحد سرمایهگذار ،واگذاری بخشی از عملیات خارجی محسوب نمیگردد.
در نتیجه ،در زمان کاهش مبلغ دفتری ،هیچ بخشی از سود یا زیان تسعیر ارز شناسایی شده

در صورت سود و زیان جامع به سود و زیان انباشته منتقل نمیشود.

جدند
.55واحد تجاری ممکن است تمام یا بخشی از منافع خود در عملیات خارجی را از طریق فروش،
انحالل ،بازپرداخت سهام سرمایه ،یا توقف تمام یا بخشی از آن واحد تجاری ،واگذار کند .کاهش
مبلغ دفتری عملیات خارجی ،به دلیل زیانهای عملیات خارجی یا به دلیل کاهش ارزش
شناساییشده توسط سرمایهگذار ،واگذاری بخشی از منافع محسوب نمیشود .در نتیجه ،در زمان
کاهش مبلغ دفتری ،هیچ بخشی از سود یا زیان تسعیر ارز شناساییشده در سایر اقالم سود و
زیان جامع ،به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نمیشود.
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تشرنح اسداردارد

وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری
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فعالیتهای خارجي

معامالتیبهارز

عملیاتخارجی
دامنه کاربرد:

موضوع اصلي در صورتهای مالي:
-1چه نرخی برای تسعیر بکار گرفته شود

-2آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه شناسایی شود

-1حسابداری معامالت و مانده حسابهای ارزی(ارز به ریال)

-2تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری به واحد پول گزارشگری(ریال
به ارز)
-3تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی عملیات خارجی که از طریق تلفیق ،روش
ارزش ویژه ناخالص یا روش ارزش ویژه در صورتهای مالی واحد تجاری منظور
میشود (ارز به ریال)

اقالم پولي:

عبارت است از وجه نقد و داراییها و بدهیهایی که قرار است
به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت
شود.

ویژگی اصلی اقالم پولی ،حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد میباشد

مثالهایي از اقالم پولي:
• مزایای بازنشستگی و دیگر مزایای کارکنان که باید بطور نقدی پرداخت شود؛
• ذخایری که باید بطور نقدی تسویه گردند؛
• بدهیهای اجاره و سود تقسیمی نقدی که به عنوان بدهی شناسایی میشود،
• قرارداد دریافت (یا تحویل) تعداد متغیری از ابزارهای مالکانه خود واحد تجاری یا میزان متغیری از
داراییها که در آن قرارداد ارزش منصفانه دریافتنی (یا قابل تحویل) آنها با تعداد ثابت یا قابل
تعیینی از واحد پول برابر میشود
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ویژگی اصلی اقالم غیر پولی ،نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل
تعیینی از وجه نقد میباشد.

مثالهایي از اقالم غیرپولي:
• پیشپرداخت(یاپیشدریافت)برایکا هایاخدمات،
• سرقفلی،
• داراییهاینامشهود،
• موجودیهایموادوکا ،
• داراییهایثابتمشهود
• ذخایریکهبایدازطریقتحویلیکداراییغیرپولیتسویهشوند
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واحد پول عملیاتي:عبارتاست ازواحد پولمحیطاقتصادیاصلیکهواحد تجاریدرآنفعالیتمیکند.
واحد پول گزارشگری:عبارتاست ازواحد پولمورد استفادهدر ارائهصورتهایمالی.

محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت واحد تجاری ،به طور معمول محیطی است که بخش عمده وجه
نقد واحد تجاری در آن ایجاد و مصرف میشود
واحد پول عملیاتی واحد تجاری منعکس کننده شرایط ،رویدادها و معامالت اصلی مربوط به
واحد تجاری میباشد.
نمونههایي از معامالت ارزی :
الف.کا ها و خدماتی را که قیمت آنها بر حسب ارز تعیین میشود ،خریداریکند یا بفروشد؛
ب.وجوهی را استقراض کند یا قرض دهد ،مشروط بر اینکه مبالغ پرداختنی یا دریافتنی بر حسب ارز
تعیینشود؛ یا
ج.به شیوهای دیگر ،داراییهایی را تحصیل یا واگذار کند ،یا بدهیهایی را متحمل شود یا تسویه کند مشروط بر
اینکه مبلغ آن بر حسب ارز تعیین شود.
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شناخت اولیه

تجدید شناخت

اقالم پولي :

تسعیربهنرخارزدرتاریخ
معامله

تسعیر به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه

اقالم غیر پولي:

تسعیربهنرخارزدرتاریخ
معامله

اقالم غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازهگیری شده
است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود
و
اقالم غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازهگیری
شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه
تسعیر شود.

تاریخ معامله:

تاریخی است که طبق استانداردهای حسابداری ،معامله برای
اولین بار در آن تاریخ شرایط شناخت را احراز میکند

تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی واحد تجاری به نرخهایی متفاوت با نرخهای مورد استفاده در شناخت اولیه
این اقالم یا در تسعیر این اقالم در صورتهای مالی دوره قبل ،باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
هنگامی که چندین نرخ ارز وجود داشته باشد  ،نرخ مورد استفاده نرخی است که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده
حساب در صورتی که در تاریخ اندازهگیری واقع شود ،میتواند برحسب آن تسویه گردد .اگر قابلیت تبدیل دو واحد پول به
انجمنمیشود.
یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد ،نرخ مورد استفاده ،نرخ اولین تاریخی است که در آن ،تبدیل امکانپذیر
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در حالت استثناء تفاوتهای تسعیر ارز موارد زیر به حساب درآمد یا هزینه دوره منظور نمیشود:

 -1تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.
 -2تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها ،ناشی از کاهش شدید ارزش ریال در صورتی که کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ
شروع کاهش ارزش ،حداقل  20درصد باشد و در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.

ی دولتی به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور میشود
 -3تفاوتهای تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتها 
-4تفاوتهای تسعیر ناشی از یک قلم پولی که بخشی از خالص سرمایهگذاری واحد گزارشگر در عملیات خارجی را تشکیل میدهد باید در ابتدا در سایر اقالم
سود و زیان جامع شناسایی شود و در زمان واگذاری خالص سرمایهگذاری ،از حقوق مالکانه به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی گردد..

در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل  20درصد) ،سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبالً به
بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود.

در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید ،مبلغ
مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میباشد
در صورت تغییر واحد پول عملیاتی  ،واحد تجاری باید ضوابط تسعیر به واحد پول عملیاتی جدید را از تاریخ تغییر با تسری به آینده بکار
گیرد
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برخي ویژگیهای یک اقتصاد با تورم حاد به شرح زیر است:
الف .عموم مردم ترجیح میدهند ثروت خود را به صورت داراییهای غیرپولی یا ارز نسبتاً با ثبات نگهداری کنند.
پساندازهای وجوه مبتنیبر پول رایج ،برای حفظ قدرت خرید بالفاصله سرمایهگذاری میشوند،
ب .عموم مردم مبالغ پولی را به جای واحد پول محلی بر حسب ارز نسبتاً با ثبات محاسبه میکنند .قیمتها نیز ممکن است
بر حسب ارز نسبتاً با ثبات تعیین شود،
ج .خریدها و فروشهای اعتباری به قیمتهایی انجام میشود که کاهش مورد انتظار قدرت خرید طی دوره اعتبار را جبران
نماید حتی اگر دوره مزبور کوتاه باشد،

د .نرخهای سود و کارمزد تسهیالت مالی ،دستمزدها و قیمتها به شاخص قیمت وابسته باشند ،و
ه .نرخ انباشته (مرکب) تورم طی سه سال اخیر تقریباً برابر با  100درصد یا بیشتر از آن باشد.
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استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت با واحد پول عملیاتي
نتایج عملکرد و وضعیت مالي واحد تجاری که واحد پول عملیاتي آن ،واحد پول یک اقتصاد با تورم حاد نیست ،باید با استفاده از روشهای
زیر به یک واحد پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود:
الف.داراییهاوبدهیهایهرصورتوضعیتمالیارائهشده(ازجملهارقاممقایسهای)بایدبااستفادهازنرخارزدرتاریخآنصورتوضعیتمالیتسعیرشود،
ب.درآمدهاوهزینههایهرصورتسودوزیانوصورتسودوزیانجامعارائهشده(ازجملهارقاممقایسهای)،بایدبااستفادهازنرخارزدرتاریخمعامالت
تسعیرشود.
ج.تمامتفاوتهایتسعیرحاصلبایددرسایراقالمسودوزیانجامعشناساییشود.

نتایج عملکرد و وضعیت مالي یک واحد تجاری که واحد پول عملیاتي آن ،واحد پول اقتصاد با تورم حاد است ،باید با استفاده از روشهای زیر
به یک واحد پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود:
الف.کلیه مبالغ (یعنی داراییها ،بدهیها ،اقالم حقوق صاحبان سرمایه ،درآمدها و هزینهها ،از جمله ارقام مقایسهای) باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ آخرین
صورت وضعیت مالی تسعیر شود.
ب.زمانی که مبالغ به واحد پول اقتصاد بدون تورم حاد تسعیر میشود ،ارقام مقایسهای باید ارقامی باشد که در صورتهای مالی سال قبل به عنوان مبالغ
جاری ارائه شده است (یعنی نباید برای تغییرات بعدی در سطح قیمتها یا نرخ ارز تعدیل شود).
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واحد تجاری باید موارد زیر را افشا نماید:

الف.مبلغ تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در صورت سود یا زیان؛

ب.خالص تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در سایر اقالم سود و زیان جامع و انباشتهشده به عنوان یک قلم جداگانه در
ن در ابتدا و پایان دوره.
حقوق مالکانه و صورت تطبیق مانده آ 
در صورتی که واحد پول گزارشگری ،متفاوت از واحد پول عملیاتی باشد باید این موضوع به همراه افشای واحد پول عملیاتی و دلیل
استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت بیان گردد.
در صورتی که واحد پول عملیاتی واحد گزارشگر یا عملیات خارجی بااهمیت تغییر کند باید این موضوع و دلیل تغییر واحد پول
عملیاتی افشا شود.
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با تشکر از توجه شما
راههایارتباطیباانجمنحسابدارانخبره:

Site: iica.ir
Instagram: @iica_ir
Telegram: @iica_ir
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