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انجمن حسابداران خبره

بالك چین
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انجمن حسابداران خبره

) زنجیـره(Chainو) بلوك(Blockترکیبی از دو کلمه ) Block chain(واژه بالك چین 
در هـر بلـوك، هـر اطالعـاتی. این فناوري در حقیقت زنجیره اي از بلوك هاست. است

بکه می تواند ثبت شود؛ از جرم و جنایت هاي یک فرد تا جزئیات تراکنش هاي یـک شـ

ورت اطالعات در بالك ها ثبت می شوند و بالك ها با هم بـه صـ. پولی مانند بیت کوین

.این زنجیره، بالکچین را تشکیل می دهد. زنجیره اي مرتبط می شوند
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انجمن حسابداران خبره

:رفته شودبالك چین می تواند به عنوان یک متا تکنولوژي با خصوصیات زیر در نظر گ

 یک شبکه کامپیوتري همتا به همتا توزیع شده
یک برنامه نرم افزاري که شامل پروتکل اجماع است
یک مرجع مرکزي ندارد
تراکنش ها به صورت خودکار تایید می شوند
یک فایل داده است
 ساختار داده اي که به صـورت رمزنگـاري تمـام رکوردهـا را بـه هـم پیونـد

ــذیر  ــورد تغییرناپ ــک رک ــابراین ی ــد، بن ــر(می ده ــل تغیی ــام ) غیرقاب از تم
.دتراکنش هایی که تا به حال بر روي پلتفرم انجام شده است ارائه می ده

mortezaassadi@yahoo.com  



انجمن حسابداران خبره

اس بالك چین را می توان یک پایگاه داده دانست که بـر اسـ-
. فناوري دفاتر کل توزیع شده مستقر شده است

در این پایگاه داده به منظـور ورود داده جدیـد بایـد مجـوز -
. اکثریت کاربران فعال در بالکچین دریافت شود

اق این پایگاه داده داراي مدیر نیست؛ و براسـاس قواعـد اتفـ-
. نظر جمعی اداره می شود

املی از به عالوه، در یک ساختار بالکچینی هر کاربر نسخه ک-
. داده هاي موجود در پایگاه داده را حفظ و نگهداري می کند

مه این پایگاه هاي داده به لحظه در حال بروزرسانی بوده و ه-
بکه تغییرات پایگاه داده نیز در همه دفاتر کل موجود در شـ

.بروزرسانی می شود
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:هبالکچین تکنولوژي است ک

.

اطالعات تراکنش ها را در داخل بلوك هاي 
.اطالعاتی جمع آوري و ثبت می کند

ط اجازه می دهد تا دفتر کل به دست آمده توس
.سرورهاي مختلف قابل دسترسی باشد

ر هر بلوك را در زنجیره به بلوك هاي دیگ
.به ترتیب زمان متصل می کند

هر بلوك، قسمت بـه روز شـده اي از 
بالك چین اسـت کـه تراکنش هـا را 
ثبت می کند و به محض کامل شـدن

.به زنجیره باز می گردد
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بالك چین زنجیره اي از بلوك هاي اطالعاتی است و  به عنـوان دفتـر کـل عمـومی
)Public Ledger (استفاده می شود و پلتفرم معامالت و براي انواع ارزهاي دیجیتالی

. میزبان نقل و انتقاالت این ارزهاست

ده بوده بالك چین بستري براي ذخیره تمام اطالعات مربوط به ارزهاي پشتیبانی ش
ه و به عنوان پایگاه داده دائمی اطالعات آنها عمـل می کنـد و دفتـر کلـی اسـت کـ

.ثبت می کندتبادالت را به ترتیب زمانی

افـت هر سیستمی که به شبکه رمز ارز وصل می شود، یـک کپـی از بالك چـین دری
.می کند
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انجمن حسابداران خبره

هنحوه کارکرد دفتر توزیع شد

کاربران با استفاده از
امضاي دیجیتال خود 

معامالت را آغاز 
می کنند

کاربران تراکنش هاي 
خود را در گره ها 
پخش می کنند

گره ها شروع به 
اعتبارسنجی هر 
تراکنش می کنند

گره ها معامالت 
معتبر را در بلوك ها 
جمع آوري می کنند

گره ها بلوك هاي 
اطالعاتی را بین 
یکدیگر توزیع 

می کنند

پروتکل رسیدن 
به اجماع استفاده 

می شود

ه بلوك منعکس کنند
به "حالت واقعی"

بلوك قبلی متصل 
می شود
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ویژگی هاي دفتر 
توزیع شده

که هیچگونه می تواند بدون مرجع مرکزي توسط افراد یا اشخاصی
.مبنایی براي اعتماد به یکدیگر ندارند مورد استفاده قرار گیرد

.می تواند براي ایجاد ارزش یا انتشار دارایی ها استفاده شود

.می تواند براي انتقال ارزش یا مالکیت دارایی ها استفاده شود

.می تواند براي ثبت انتقال ارزش یا مالکیت دارایی ها استفاده شود

می تواند براي قادر ساختن صاحبان دارایی ها جهت استفاده از برخی حقوق 
.مرتبط با مالکیت و ثبت این حقوق استفاده شود
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5
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انجمن حسابداران خبره

ز با وجود مزایاي یادشده چالش هـایی نیـ
براي استفاده از بالکچـین در حوزه هـاي

:تمختلف بیان شده که به شرح زیر اس

ــاختاري  ــتن س ــت داش ــه عل ــین ب بالك چ
پیچیده داراي نقاط ضـعف و قـوت خـاص 

نقاط قوت اصـلی ایـن فنـاوري . خود است
:عبارتند از

نقاط قوت بالك چین
دقت باال

کاهش هزینه
عدم تمرکز

سرعت ثبت معامالت 
محرمانگی معامالت

امنیت معامالت
شفافیت

نقاط ضعف بالك چین
هزینه باالي استفاده از فناوري

هزینه هاي سنگین طراحی
امکان فعالیت مجرمانه

امکان هک شدن
عدم تدوین و تصویب قوانین و 

مقررات مربوط
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بالك چین و حسابداري

بـر پـذیري و اعمـال کنتـرلبا فراگیر شدن فنـاوري بالك چـین مالکیـت
یـن از ا. بسیار افزایش خواهد یافـتدارایی هاي نرم افزاري و دیجیتالی 

واهـد رو، ارزشگذاري و گزارشگري آنها به شیوه اي مطلـوبتر امکان پـذیر خ
سـه به همین ترتیب،امکان پیاده سازي کم هزینه تر نظـام دفتـرداري. شد

.طرفه در بستر بالك چین تا حدودي برآورده می شود

نقطـه بحرانـی کسـب وزیرساخت قراردادهاي هوشمند امکان تعیـین 
در قراردادهاي فناورانه را تا حدودي مشخص تر خواهد کرد تحقق درآمد 

و امکان کاهش عدم اطمینان در حسابداري محصوالت فناورانـه را فـراهم 
.خواهد آورد
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انجمن حسابداران خبره

ناوريفکاربردپرکاربردترینوترینشدهشناختهدیجیتال،ارزهايمعاملهحاضرحالدر
وبررسیحالدرصنایعسایرومالیبخشفزاینده اي،طوربهامااست،بالك چین

لفیمختبالقوهمزایايبالك چینفناوري.هستندبالك چینهايبرنامهسایرآزمایش
:جملهازدارد،حسابداريدرخاصکاربردهايبراي

جایگزینی سیستم هاي متداول دو طرفه متمرکز•
فراهم کردن گزارش  مالی شفاف و بالدرنگ براي استفاده کنندگان •
تراکنش ها% 100یا خودکار /امکان حسابرسی بالدرنگ، مستمر و•
ط فعال کردن قراردادهاي هوشمند تعبیه شده که به طور خودکار بر اساس شرای•

اجرا می شوند، شفافیت بیشتر و کاهش اختالفات
ناد ثبت یک رکورد تغییرناپذیر از کل عمر هر رویداد حسابداري، از جمله تمام اس•

مربوطه در تمام مقاطع زمانی مرتبط
شاید به طور خودکار گزارش هاي مالی تولید کند•
تسهیل تراکنش هاي کوچک•
.عدم واسطه گري در معامالت•
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انجمن حسابداران خبره

رمز ارزها
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انجمن حسابداران خبره

شـکلی منحصـر بـه فـرد از پـول دیجیتـالی می باشـند کـه رمز ارزهـا 
ي بـه توسعه پیدا کرده و بر اساس علـم رمزگـذارشبکه بالك چینتحت

.وجود آمده اند

نـوعی پـول اینترنتـی هسـتند کـه تمـامرمز ارزها 
ارا ویژگی هاي پول هاي رایج بجز ماهیت فیزیکی را د

می باشند و می توان آنها را بـا ارزهـاي دیگـر مبادلـه
کرد، با آنهـا تراکنش هـاي مـالی انجـام داد، و بـراي 

.خرید کاال و خدمات از آنها استفاده کرد
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رمز ارزها از کد هاي فوق العاده پیچیده براي رمز گذاري داده هاي حساس و انتقال آن هـا 
توسـعه دهندگان رمـز  ارزهـا ایـن . استفاده می کنند تا معـامالت امنـی را فـراهم کننـد

د که آن ها را پروتکل  ها را بر پایه اصول پیچیده ریاضیات و مهندسی کامپیوتر بنا کرده ان
ز  ارز ها را این پروتکل ها همچنین هویت افراد استفاده کننده از رم. غیرقابل نفوذ می کند

.مخفی نگه می دارد و ردیابی و پیدا کردن آن ها را براي دیگران دشوار می سازد

. ودبا توسعه بالکچین هاي فعال درحوزه  کسب و کار، رمز ارزهاي مختلفی ایجاد می ش

نین در چ. دردنیاي آینده، پول به شکل یک نوع محتواي اطالعاتی رد و بدل خواهد شد
نظیـر قراردادهـاي(بستري و به دلیل وجـود بالکچین هـا و فناوري هـاي متکـی بـر آن 

د این موضـوع باعـث خواهـد شـ. می توان پول قابل برنامه ریزي را تجربه کرد) هوشمند
خـود شکل سنتی بازارهاي پولی و مالی در هم شکسته شود و نظام هاي مالی هوشـمند

.انتظام مبتنی بر توافق طرفین و بدون وجود ناظر ثالث ظهور کند
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:شیوه تولید رمز ارزها

در پاداش یا دستمزد ناشی از میزان مشـارکتاز متداولترین شیوه  هاي تولید رمز ارزها، ) 1
وان بـا بکـارگیري تـ) ماینرهـا(در واقع، جویندگان ارزهاي جدیـد . استفرآیند تصدیق کارها 

ده، واقعا بررسی این که آیا پرداخت کنن(محاسباتی خود در جهت تایید انجام معامالت بالك چین 
و اضـافه کـردن بلوك هـاي ) مالک رمز ارز شده و همچنین آیا رمز ارز قبال مصـرف نشـده اسـت

هم جدید به زنجیره قبلی براي خود امکان ارزش افزایی و استحقاق کسـب ارزهـاي جدیـد را فـرا
.می کند

راي بـ. از توسعه دهندگان یک پلتفرم اسـتخرید توکن روش دیگر ایجاد رمز ارزهاي جدید، ) 2
ت بـه میـزان مثال، در پلتفرم اتریوم براي انتقال وجه در بستر بالك چین شبکه استتوس، الزم اس

خریداري شود تا پس از آن از طریق نرم افزارهاي کاربردي مجاز بتوان ایـن ارزSNTالزم توکن 
.را براي دیگري ارسال کرد
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استخراج رمز ارزها

تراکنشتاییدوتولیدمعنیبهارزهارمزدنیايدر)Mining(یااستخراجکلمه
شدهرمزنگاريارزهايکهآنجااز.استکامپیوتريمسائلحلطریقازارزرمز

راسرسدرافراديتااستنیازآنهاشبکهکردنکاربرايدارند،غیرمتمرکزماهیت
شبکهیاراختدرراخدماتیوسرویس هاوداشتهفعالیتشبکهاینپیشبردبرايدنیا
تهگرفنظردرپاداش هاییمی کنندمشارکتامرایندرکهافراديبراي.دهندقرار
یدتولباعثپاداش هااین.گرفتخواهدتعلقآنهابهارزهارمزقالبدرکهشودمی
.می شود…واتریوموکوینبیتمانندارزهاییرمز
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قـابتی استخراج فرآیند کشف ارزهاي دیجیتالی است که به طور ر
بـر مسـئولیت نظـارت. بین ماینرها در سراسر دنیا انجام می شـود

ز بـه بالك چین و ثبت تراکنش هایی که روزانه انجام می شـود نیـ
.عهده ماینرهاست

رمـول هنگام تشکیل بلوك بـراي تراکنش هـا، ماینرهـا یکسـري ف
مجموعـه اي از (Hashریاضی بر روي آن اعمال کرده و آن را به 

. تبدیل کرده که در آن بلوك ذخیره می شود) حروف و اعداد

ماینرها بابت مهـر و مـوم کـردن بلوك هـا، درصـدي از ارزي کـه 
.دریافت می کنند) Reward(استخراج کرده اند، به عنوان پاداش

استخراج رمز ارزها
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Hash(نرخ تولید هش Rate ( مهم است چراکه بیانگر تعداد محاسباتی اسـت کـه سـخت
ماینرها بیشتر باشد، معادالت ریاضی موردHRهرچه . افزار ماینر در هر ثانیه انجام می دهد

.ب می شودنیاز براي تکمیل تراکنش یک بلوك، سریعتر انجام شده و سود بیشتري کس

استخراج رمز ارزها

:استخر استخراج
تصل می توان به تنهایی استخراج را انجام داد و یا به یک استخر م

جامـد و استخراج به تنهایی ممکن است یکسال به طـول بیان. شد
.در نهایت چیزي بدست نیاید

بـه هنگام متصل شدن به استخر، بخشی از مقدار استخراج شـده
ه رقـم عنوان کامزد یا کمیسیون استخر از حساب کسر گردیده ک

.آن به ورودي دیگر کاربران بلوك بستگی دارد
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ــختی  ــل س ــود و عام ــی ش ــه م ــوریتمی پرداخت ــکالت الگ ــل مش ــه ح ــتخراج ب در اس

)Difficulty (ه مشخص کننده درجه سختی حل مسائل ریاضی در یک بلوك بـوده کـ
.براي هر ارز دیجیتالی متفاوت است

تا مقدار مشخص شـده توسـط ارز بـوده و 1هر استخر استخراج داراي نرخ سختی بین 

آن، افزایش پیدا می کند کـه در صـورت افـزایش/بسته به تعداد ماینرها این رقم کاهش

.نیاز به سخت افزار قوي تري براي استخراج خواهد بود

استخراج رمز ارزها
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انجمن حسابداران خبره

انواع  دسته بندي رمز ارزها

پلتفرم

اکوسیستم

حریم خصوصی

صرافی

گیمینگ

شبکه اجتماعی

متاورس

استیبل کوین

وي چین/ کاردانو/ اتریوم

چین لینک/ اوالنچ / ویوز

کش/ ست / بایننس

بایت کوین/ زي کش/ مونرو

آلیس/ اطلس/ استارلینک 

استیم/ کین 

دي آي/ دالر بایننس/ تتر 

گاال/ سندباکس/ مانا

امور مالی غیر متمرکزتوکن غیر مثلی دیفاي/ کوك ام باکس/ چیلیز/ اگزي

mortezaassadi@yahoo.com  
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ویژگی هاي 
رمز ارزها

ودنتغییر ناپذیر ب

ی فراگیر در سطح بین الملل

عدم ماهیت فیزیکی
ناشناس بودن

رمزنگاري شده

ذخیره سازي آسان و کم هزینه 

فرد به فرد بودن

غیر متمرکز بودن

ه بدون نیاز به واسط
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مزایاي رمز ارزها
راحتی در انتقال وجه

حریم خصوصی
حفاظت در برابر تورم

کارمزد پایین

معایب رمز ارزها
مشکالت امنیتی

پولشویی و فرار مالیاتی از طریق
جرایم اینترنتی

فقدان نظارت جامع و قوانین سخت
اشتباه ممنوع

عدم ثبات و احتمال سقوط ارزش 
عدم شناسایی هویت

پیچیدگی فنی
تهدید اقتصاد حقیقی
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کهاست،نرم افزاريبرنامهنوعیارزها،رمزپولکیف
ودخدررابالکچینبامرتبطخصوصیوعمومیکلیدهاي

ردارزهارمزدریافتوارسالبرايکلیدهاایناز.می داردنگه
.دمی شواستفادهارزهارمزحسابماندهردیابیوبالك چین

گیریم،بنظردربانکیحسابیکبهشبیهراپولکیفاگر
کلیدوحساب،پسوردیاعبوررمزهمانخصوصیکلید

.می شودمحسوبشماحسابشمارههمانعمومی

)Wallet(کیف پول 
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ال همانند نگهداري پول در حساب بانکی، براي نگهـداري ارز دیجیتـ
. در یک مکان امن نیاز بـه حسـابی تحـت عنـوان کیـف پـول اسـت

نـه سرویس هاي مختلفی با ارائـه قابلیت هـاي گونـاگون در ایـن زمی
د و وجود دارند که می توان ارز دیجیتالی را خریداري یا استخراج کر

.به کیف پول واریز نمود

ر کیف پول این امکان را می دهد که کلیدهاي دیجیتـالی مخـتص هـ
ن شامل مثال کیف پول بیت کوی. ذخیره شوند) کلید خصوصی(رمز ارز

لیـد و دیگـري ک) کلید عمومی(دو کلید است؛ یکی آدرس کیف پول
.خصوصی است

براي دریافت ارز دیجیتال: کلید خصوصی
براي ارسال ارز دیجیتال: کلید عمومی
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انواع کیف پول
کیف پول 

آنالین/گرم

کیف پول 
آفالین/سرد

کیف پول 
سیستمی

کیف پول همراه

ه ارزها امکان ذخیره کلیدهاي خصوصی در فضاي اینترنت و دسترسی ب
در هر زمان و مکان

کان در این نوع کیف پول، بحث امنیت بسیار مهم بوده؛ چراکه همواره ام
به سرقت رفتن اطالعات کاربر در فضاي وب وجود دارد

ن یا روي سیستم آفالی(نگهداري کلیدهاي خصوصی در محیط آفالین
)روي کیف پول سخت افزاري

رها عدم امکان به سرقت رفتن اطالعات در این نوع کیف پول توسط هک

ش هانصب بر روي سیستم عامل رایانه و ایجاد آدرسی براي انجام تراکن

کاربرد براي افرادي که مدام در حال جابه جایی بوده و به دلیل توان
پردازش محدودتر تلفن همراه، حداقل قابلیت هاي مورد نیاز براي 

.مدیریت کیف پول را ارائه می دهند
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):Transaction Fee(کارمزد تراکنش 

ه ، بـ)ماننـد بالك چـین(در بستر نقل و انتقال رمز ارزها 

ازاي هر تراکنش کارمزدي لحاظ می شود کـه در نهایـت 

بــه عنــوان پــاداش بــراي اســتخراج کننــده هایی کــه در 

. تراکنش ها نقش داشتند، درنظر گرفته می شود

معامله رمز ارزها
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:چگونگی انجام تراکنش ها

جزئیات رمز ارزها در بالك چین ذخیـره شـده و تمـام 
انجـام ) Miners(تراکنش ها توسط استخراج کننده ها 

.می شود

معامله رمز ارزها

مومی هنگام فروش رمز ارز، از کلید خصوصی فروشنده براي ارسال رمز ارز به کلید ع
Public(خریدار Address (استفاده می شود.

هـا تا زمانی که کلیدهاي خصوصی ایمن باشند، جـاي نگرانـی بـراي سـرقت رمـز ارز
.نخواهد بود
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ی که مراجعه به صرافی ها یا خرید مستقیم از فروشنده هاي مختص ارزهاي دیجیتال•
پرداخت ها جهت خرید رمز ارزها عمدتا از طریق کارت هـاي اعتبـاري یـا حسـاب 

.انجام می شودPayPalهاي الکترونیکی از قبیل 

مخصـوص ارزهـاي دیجیتـالی در برخـی از ) ATM(خرید از طریق خود پردازهاي •
)مانند انگلستان و آمریکا(کشورها 

مالقات حضوري شخص خریدار و فروشنده•

)Mining(استخراج رمز ارزها •

رمز ارزهاخرید
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).تفروش ارز به آسانی خرید آن نیس(فروش به روش هاي مختلف به صورت آنالین•
معامله از براي انتقال ارز دیجیتال به کیف پول خریدار،می بایست کیف پول دو طرف

ایـد ارز چنانچه این مورد وجود نداشته باشد فروشـنده ابتـدا ب. آن ارز پشتیبانی کند
عـد آن را خود را به یکی از ارزهاي پشتیبانی شده کیف پول خریدار تبـدیل کنـد و ب

. انتقال دهد

مستلزم تایید هویت شخص فروشنده-فروش به صورت مستقیم•

رمز ارزهافروش
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رمز ارزهاگزارشگري مالی

mortezaassadi@yahoo.com  



افزایش چشمگیر حجم سرمایه گذاري در رمز ارزها در سال هاي اخیر، موجب شده تـا 
. اشدمباحث مربوط به حسابداري و گزارشگري مالی رمز ارزها اهمیت ویژه اي داشته ب

و ختشـنا، کننـده و دارنـده رمـز ارزهـامسئله اصلی گزارشگري مالی براي منتشـر
. ها استآنمعامالت مربوط به گیرياندازه

ن همزمان با استقبال سرمایه گذاران از بازار رمز ارزها، عوامل زیر موجب نگرانی فعـاال
:این بازار شده و هرچه بیشتر به وجود قوانین و مقررات در این حوزه تاکید دارد

o نوسانات زیاد رمزارزها
oعدم نظارت روي سازمان و نهادهاي تسهیل کننده معامالت رمز ارز
oع ریسک این معامالت تماما بر عهده معامله گران بوده و در صورت زیان هیچ  مرجـ

. قانونی پاسخگو نخواهد بود
oنبود قانونی منسجم براي حمایت و مدیریت سرمایه هاي موجود در این بازار
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سامانه هايدراطالعاتفناوريبکارگیريسطح)2016(دیلویتحسابرسیموسسه
ی تریناصلازیکیکهدانستهمهجورصنایعدیگربامقایسهدرراحسابدارياطالعاتی

اطالعاتیسامانه هاياعتبارودرستیدربارهمقرراتوقوانینوجودعدمراآندالیل
.می داندحسابداري
اطالعاتیسامانه هايبینیکپارچگیایجادبرايفناوريیکمی توانرابالك چین
ازعیتجمیراشرکتاگر.دانستشرکتباقراردادطرفیندیگرباشرکتحسابداري
نیم،کفرضو کارکسبدرحاضراشخاصسایربامرکزيگزارشگرواحدبینقراردادهاي

زاعمده ايبخشآندرکهکردفرضحسابدارياطالعاتیسامانهبرايرامدلیمی توان
با( شدهنظارتو)آنی(بروزساختارمند،امن،خودکار،صورتبهفیمابینتراکنش هاي

.دشونگهداريوثبت)هوشمندقراردادهايدرشدهتعبیهپایهداخلیکنترلرعایت
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درمتخصصانوحرفه ايجوامعبیننیزارزهارمزمالیگزارشگريزمینهدر
داريحسابقاعدههیچونداشتهوجودنظراتفاقشدهرمزنگاريدارایی هايعملیات
عمومیاصولطبقحاضرحالدر.استنشدهمنتشرارزهارمزمختصرسمی

استانداردهايهمچنینومتحدهایاالتفعلی)GAAP(حسابداريشدهپذیرفته
درنامشهودهايداراییصورتبهارزهارمز،)IFRS(مالیگزارشگريبین المللی

.شودمیگرفتهنظر
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مشهود دارایی نا•
در شرایطی موجودي •

سرمایه گذاري 

روش هاي متعدد حسابداري از جمله دارایی •
نامشهود

تحت شرایطی موجودي و سرمایه گذاري •

طبقه بندي مورد به مورد•
اشاره به تحقیقات هیات •

ا استانداردهاي حسابداري استرالی
به عنوان دارایی نامشهود 

به عنوان دارایی نامشهودIFRICبیان نظر •دارایی نامشهود با عمر نامعین
در مواردي موجودي•
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عمنافبهنسبتحقوقازاستعبارتدارایی:داراییتعریف
کهعمنافآنبهمشروعدستیابیهايراهسایریاآتیاقتصادي

واحدلکنتربهگذشتهرویدادهايسایریامعامالتنتیجهدر
.استدرآمدهتجاري

گزارشگرينظريمفاهیم3-5بندطبقداراییتعریفبهتوجهبا
ویژگی هايکلیهنگار ي شدهرمزدارایی هايفوق،شرحبهمالی
نتیجهدرآتی،اقتصاديمنافعحقوق،ماننددارایییک

،حرفه ايجامعهاینکهضمن.داردراکنترلوگذشتهرویدادهاي
ودنبدارایی(حالتاین و کارهاکسباغلبوحسابرسیموسسات

.کرده اندتاییدرا)ارز هارمز
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:رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات34استاندارد حسابداري 6بند 
رد دارد، هنگامی که یک استاندارد حسابداري بطور مشخص در مورد یک معامله، رویداد دیگر یا شرایط کارب

.  عیین شودرویه یا رویه هاي حسابداري مورد استفاده براي آن، باید با بکارگیري استاندارد حسابداري مزبور ت

استانداردهاي حسابداري مرتبط با دارایی ها

دارایی هاي ثابت مشهود11استاندارد حسابداري -1

فعالیت هاي کشاورزي 26استاندارد حسابداري -2

ابزارهاي مالی ارائه و ابزارهاي مالی افشا37و 36استاندارد حسابداري -3

صورت جریان هاي نقدي2استاندارد حسابداري -4

حسابداري سرمایه گذاري ها15استاندارد حسابداري -5

دارایی هاي نامشهود17استاندارد حسابداري -6

موجودي مواد و کاال 8استاندارد حسابداري -7

ــاي ــب ردیف ه ــدین ترتی ــل 4و1ب قاب
بکارگیري نیسـتند؛ زیـرا رمـز ارزهـا 
ــد  ــراز نمی کنن ــوط را اح ــاریف مرب تع
شناخت رمز ارز هاي رایج به عنوان هـر 

7الـی 5یک از دارایی هاي ردیف هاي 
به شکل، شـرایط، حقـوق و تعهـدات، 
هدف و قصد واحد تجـاري از ورود بـه 

.مبادالت رمز ارزها بستگی دارد
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است؟نقدموجوديارزرمزآیا
مبلغبهتبدیلقابلسرعت(نقدمعادلو)دیداريهايسپردهودسترسدرنقد((نقدتعریفبازیراخیر،

هايجریانصورت2حسابدارياستاندارد7و6بندطبق))کمآنارزشتغییرریسکونقدمعینی
راآنيمرکزهايبانکونیستبرخودارمعاملهابزارعنوانبهگستردهپذیرشازوندارندتطبیقنقدي
.نداردقانونیپشتوانه/کنندنمیمنتشر

است؟مالیداراییارزرمزآیا
زار36حسابدارياستاندارد7بندطبقمالیابزارتعریفبازیراخیر، نبود.نداردتطبیقارایه:مالیاب
مالکانهابزارونقد.کندایجادمالیبدهیدیگرطرفبرايومالیداراییطرفیکبرايکهقرارداديرابطه
.ندکنمیایجاد...دیگرمالیدارایییانقدوجهدریافتبرايقرارداديحقوقونیستدیگرتجاريواحد

است؟نامشهودداراییارزرمزآیا
شهودداراییهاي17حسابدارياستاندارد5بندطبقنامشهودداراییتعریفبازیرابله،شرایطیدر نام
عاديروالدررمزارزچنانچه.داردتطبیق)عینیماهیتفاقدوپولیغیرتشخیصقابلدارایییک(

،17حسابدارياستاندارد3بند)د(جزءو2بندطبقشودنگهداريفروشقصدبهتجاريواحدعملیات
.شودمیانجامکاالوموادموجودي8حسابدارياستانداردطبقآنحسابداري
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است؟گذاريسرمایهنوعازداراییارزرمزآیا

ارزشزایشافطریقازاقتصاديمنافع)افزایش(کسبقصدبهگذارسرمایهچنانچهبله،شرایطیدر

ایندرو)15استاندارد5بند(.استگذاريسرمایهکند،نگهداريراآنمزایاسایریامبادالتی

سابداري15استانداردکاربرددامنهدرشرایط .گیردمیقرارگذاریهاسرمایهح

است؟موجوديارزرمزآیا

8حسابدارياستاندارد3بندطبقموجوديتعریفباشرایطیدرزیرابله،شرایطیدر

سابداري نگهداريعملیاتعاديروالدرفروشبرايکهدارایی هایی(کاالوموادموجوديح

.داردتطبیق)می شود
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انگیري اولیه و بعدي مربوط به رمز ارزها در ایرخالصه رویکردهاي قابل بکارگیري  اندازه

گیري اندازهطبقه بندي
آثار اندازه گیري بعديگیري بعدياندازهاولیه

)  8استاندارد (موجودي
بهاي تمام 

شده
اقل بهاي تمام شده و خالص 

ارزش فروش
تغییرات کاهش بهاي تمام 

سود و زیان دوره: شده

)15استاندارد (گذاري ها سایر سرمایه
بهاي تمام 

شده

اقل بهاي تمام شده و خالص 
ارزش فروش یا خالص ارزش

فروش
تجدید ارزیابی بعنوان روش /

جایگزین

تغییرات کاهش و افزایش 
سود و زیان : دفتري بهاي 
دوره

سایر اقالم سودوزیان جامع/ 

-) 17استاندارد (دارایی هاي نامشهود 
بهاي تمام شدهروش

بهاي تمام 
شده

بهاي تمام شده به کسرهرگونه
و کاهش ارزشانباشته استهالك 

انباشته

تغییرات کاهش بهاي تمام 
سود و زیان دوره: شده

) 17اسـتاندارد ((هاي نامشهود دارایی
ن ایـانتخاب (مدل تجدید ارزشیابی -

ـــابداريروش  ـــه،حس ارزش چنانچ
ل منصفانه به گونـه اي اتکاپـذیر قابـ

اندازه گیري باشد و تجدیـد ارزیـابی
)بعنوان روش جایگزین انتخاب شود

بهاي تمام 
شده

ارزش منصفانه به کسرهرگونه
و کاهش ارزشانباشته استهالك 

انباشته

ام تغییرات افزایش بهاي تم
سایر اقالم سود و زیان: شده

)OCI(جامع 
تغییرات کاهش بهاي تمام 

سود و زیان دوره: شده
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انجمن حسابداران خبره

)IFRS(گیري اولیه و بعدي مربوط به رمز ارزها خالصه رویکردهاي اندازه
بعديگیري اندازهآثار گیري بعدياندازهگیري اولیهاندازهطبقه بندي

مدل -) IAS 38(هاي نامشهود دارایی
انتخاب رویه (تجدید ارزشیابی 

از حسابداري اما به وجود بازار فعال نی
)دارد

بهاي تمام شده
کاهش وانباشته ارزش منصفانه به کسرهرگونه استهالك 

ارزش انباشته

سود سایر اقالم: تغییرات افزایش بهاي تمام شده
)OCI(و زیان جامع 

رهسود و زیان دو: تغییرات کاهش بهاي تمام شده

مدل -) IAS 38(دارایی هاي نامشهود 
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده

وانباشته بهاي تمام شده به کسرهرگونه استهالك 
رهسود و زیان دو: تغییرات کاهش بهاي تمام شدهکاهش ارزش انباشته

-) IAS 2(موجودي ها
سود و زیان دورهارزش منصفانه به کسر مخارج فروشبهاي تمام شدهمعامله گر -واسط 

-) IAS 2(موجودي ها 
رهسود و زیان دو: تغییرات کاهش بهاي تمام شدهاقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروشبهاي تمام شدهمعامله گر -به استثناي واسط 

بهاي تمام شده)IFRS 9(هاي مالی دارایی

)  FVPL(ارزش منصفانه از طریق سود و زیان دوره 
ع یا ارزش منصفانه از طریق سایر اقالم سود و زیان جام

)FVOCI(
یا بهاي مستهلک شده

د و سو: تغییرات کاهش و افزایش بهاي تمام شده
زیان دوره یا سایر اقالم سود و زیان جامع

رهسود و زیان دو: تغییرات کاهش بهاي تمام شدهIAS 36مشمول آزمون کاهش ارزش تحت بهاي تمام شدههاپرداخت داراییپیش

هاي غیرمالیگذاري در داراییسرمایه
)IAS 36 ( یا

)IAS 8(موجودي
بهاي تمام شده

بهاي تمام شده
یا ) FVPL(یا ارزش منصفانه از طریق سود و زیان دوره 

ارزش منصفانه از طریق سایر اقالم سود و زیان 
)FVOCI(جامع

د و سو: تغییرات کاهش و افزایش بهاي تمام شده
زیان دوره یا سایر اقالم سود و زیان جامع

به عنوان یک دارایی منحصر به فرد
. در نظر گرفته می شود

)مثال ژاپن(
بازار (FVPLارزش منصفانه از طریق سود و زیان دوره توصیه نشده

)بازار غیرفعال(تاریخی بهاي تمام شدهیا ) فعال
د و سو: تغییرات کاهش و افزایش بهاي تمام شده

زیان دوره

mortezaassadi@yahoo.com  



با تشکر از حسن توجه شما

انجمن حسابداران خبره

:راه هاي ارتباطی با انجمن حسابداران خبره

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