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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 7
اوراق بهادار(ابزارهای) مالی :افشاگری ها
اهـداف
 -1هدف از این  IFRSملزم کردن واحدهای تجاری به ارایه افشاگری در صورت های ماالی خاود مای باشاد کاه
کاربران را قادر به ارزیابی:
الف) اهمیت اوراق بهادار(ابزار)مالی برای وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری
ب) ماهیت و میزان خطرات ناشی از اوراق بهادار(ابزار مالی که یک واحد تجاری در طاو مادت و یایاان دوره
گزارشگری در معرض آن قرار گرفته می شود و چگونگی مدیریت این خطرات.
 -2اصو در این  ،IFRSاصو برای شناسایی ،اندازه گیاری و ارایاه دارایای هاای ماالی و بادهی هاای ماالی در
 " IAS32اوراق بهادار(ابزار) مالی :ارایه و  IAS39اوراق بهادار(ابزار) مالی" شناسایی و انادازه گیاری را تکمیا
می کند.

حوزه
 -3این  IFRSمی بایست به تمامی واحدهای تجاری به تمامی انواع اوراق بهادار(ابزار) مالی اعما شود به جز:
الف) آن دسته از منافع بهره (حق مالکیت)در شرکتهای فرعای ،وابساته یاا مشاارکت مصواو

کاه مطاابق باا

 IAS27صورت های مالی تلفیقی و جداگانه IAS28 ،سارمایه گاراری هاا در واحادهای تجااری وابساته یاا
 IAS31منافع بهره در شرکتهای مشارکت مصوو

به حساب گرفته میشوند.

با این حا  ،در برخی موارد IAS28 ،IAS27 ،یا  IAS31اجازه می دهد که یک واحد تجاری برای به حساب
گرفتن منافع بهره (حق مالکیت) در یک شرکت فرعی ،وابسته یا مشارکت مصوو

ز  IAS39استفاده کند؛ در

آن موارد ،واحدهای تجاری می بایست الزامات این  IFRSرا اعما کنند .واحدهای تجاری همچنین بایاد ایان
 IFRSرا به تمام اوراق بهادار مشتقه مرتبط با منافع بهره در شرکتهای فرعی ،وابساته یاا مشاارکت مصواو
اعما کند مگر اینکه اوراق بهادار مشاتقه تعریاف اوراق بهاادار سارمایه ای (ابازار سارمایه ای) در  IAS32را
برآورده سازد.
ب) حقوق کارفرمایان و تعهدات ناشی از برنامه ها مزایای کارکنان که  IAS19مزایای کارمند را اعما می کند.
ج)حرف شده است.
د) قراردادهای بیمه آن گونه که در " IFRSقراردادهای بیمه" تعریف شده اند .با این حا  ،این  IFRSبه اوراق
بهادار مشتقه ای که در قراردادهای بیمه گنجانده می شوند اعما می شود .اگر  IAS39واحاد تجااری را ملازم
کند آنها را به صورت جداگانه حساب کند.
2

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
عالوه بر این بیمه گر میبایست این  IFRSرابرای قراردادهای ضمانت مالی بکاار گیارد اگار  IAS39را اعماا
نماید در شناسایی و اندازه گیری قراردادها ،ولی میبایست  IFRS 4اعما نماید اگر مطابق با یااراگراف (د) 4از
IFRS 4انتصاب کند که  IFRS 4را برای شناسایی و سنجش آن قراردادها اعما کند.
ه) اوراق بهادار(ابزار) مالی ،قراردادها و تعهدات تحت معامالت یرداخت بر یایه مشاارکت (ساه ) کاه IFRS2
"یرداخت بر یایه شراکت" را اعما می کند مگار (بجاز) اینکاه ایان  IFRSدر حاوزه یااراگراف هاای  5-7از
 IAS39به کار میگیرد.
و) ابزارهایی که ملزم می شوند به عنوان اوراق بهادار سرمایه ای مطاابق باا یااراگراف ( 61الاف) و ( 61ب) یاا
یاراگراف ( 61ج) و ( 61د) از  IAS32طبقه بندی شوند.
 -4این  IFRSبه اوراق بهادار(ابزار) مالی به رسمیت شناخته شده یا نشده.
اوراق بهادار(ابزار) مالی شناخته شده ،دارایی های مالی و بدهی های مالی را شام می گردد که در حاوزه IAS39
قرار دارند .اوراق بهادار(ابزار) مالی شناخته نشده برخی اوراق بهادار(ابزار) مالی را شام می شود؛ گرچاه خاارج از
حوزه  IAS39هستند ،ولی در حوزه این  IFRSقرار دارند( .مانند برخی تعهدات وام).
 -5این  IFRSبرای قراردادهای خرید یافروش یک قل غیر مالی که در حوزه ( IAS39ببینید یاراگرافهای  5-7از
 IAS39قرار دارند اعما میشود.

دسته های اوراق بهادار(ابزار) مالی و سطح افشا
 -6هنگامی که این  IFRSافشاگری ها را بوسیله کالس اوراق بهادار(ابزار)ماالی الازام آور مای کناد ،یاک واحاد
تجاری می بایست اوراق بهادار(ابزار)مالی را به کالس هایی که مناسب با ماهیت اطالعات افشاء شاده مای باشاند،
گروه بندی کند و ویژگی های این اوراق بهادار(ابزار) مالی را به حساب آورد (درنظر بگیرد) .یک واحد تجاری مای
بایست اطالعات کافی که اجازه مغایرت گیری به اقالم خطی ارایه شده در ترازنامه را می دهد ،فراه کند.

اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد
 -7یک واحد تجاری می بایست اطالعاتی را افشا نماید که کاربران صورت های مالی خاودش را قاادر مای ساازد
اهمیت اوراق بهادار(ابزار) مالی را برای وضعیت مالی و عملکرد خودش ارزیابی کند.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
صورت وضعیت مالی
رده های دارایی های مالی و بدهی های مالی
 -8ارزش دفتری هر یک از رده ها یی که در ادامه می آید ،همانگونه که در  IAS39تعریف شده اند ،مای بایسات
افشاء شود چه در صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و در یادداشتها
الف) دارایی های مالی در ارزش متعارف در (ازطریق) سود یا زیان ،که بوورت جداگانه نشان دهنده ( )6آنهایی
که به عنوان یس از شناسایی اولیه تصویص داده شده اند و ( )2آنهایی که دسته بندی می شوند به عنوان منعقاد
شده برای تجارت مطابق با  IAS39و
ب) سرمایه گراری های نگهداری شده برای تکمی سررسید
ج) وامها و مطالبات
د) دارایی های مالی آماده برای فروش
ها) بدهی های مالی در ارزش متعارف بواسطه سود یا زیان ،که بوورت جداگانه نشان دهنده ( )6آنهایی کاه باه
عنوان یس از شناسایی اولیه تصویص داده شده اند ( )2آنهایی که به عناوان منعقاد شاده بارای تجاارت مطاابق
 IAS39دسته بندی شده اند.
و) بدهی های مالی اندازه گیری شده در بهای تمام شده مستهلک شده

دارایی های مالی یا بدهی های مالی در ارزش متعارف در میان سود و زیان
 -9اگر یک واحد تجاری وامی یا مطالبه ای (یا گروهی از وامها یا مطالبات) را تصویص داده است آنگوناه کاه در
ارزش متعارف در سود یا زیان می باشد ،آن را می بایست افشاء سازد.
الف) حداکثر مقدار در معرض ریسک اعتباری بودن (ببینید یارگراف - 31الف) وام یا مطالبه (یا گروهی از وامها
یا مطالبات) در یایان دوره گزارشگری.
ب) مقداری که بوسیله آن هر گونه اوراق بهادار مشتقه اعتبااری مارتبط یاا ابزارهاای مشاابه حاداکثر مقادار در
معرض بودن ریسک (خطر) اعتباری را کاهش می دهد.
ج) میزان تغییر ،در طو دوره و در مجموع ،در ارزش متعارف وام یا مطالبه (یا گروهی از وامها و مطالبات) کاه
به تغییرات در خطر اعتباری دارایی های مالی قاب انتساب می باشد و مشصص می شوند چه:
( )6به عنوان مقدار تغییر در ارزش متعارف خود که به تغییرات در شرایط بازار که باعث افزایش خطر باازار
می شود ،قاب انتساب نمی باشد.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
( )2با استفاده از روش های جایگزین که واحد تجاری معتقد است صادقانه تر مقدار تغییر در ارزش متعارف
که قاب انتساب به تغییرات در ریسک اعتباری دارایی می باشد را بیان می کند تغییرات در شرایط باازار کاه
موجب افزایش ریسک بازار شام تغییرات در یک نرخ بهره مشاهده شده (محک)،نرخ بهره ،قیمات کا هاا،
نرخ تبدی ارز ،شاخص قیمت ها یا نرخ ها می باشد.
د) مقدار تغییر در ا رزش متعارف هر گونه اوراق بهادار مشتقه یا ابزارهای مشابه که در خال دوره (باه صاورت
تجمیعی) و در مجموع رخ داده است از هنگامی که وام یا مطالبه تصویص داده شد.
 -11اگر واحد تجاری یک بدهی مالی را به عنوان ارزش متعارف در سود یا زیان مطابق باا یااراگراف 9از IAS39
تصویص داده است ،می بایست افشاء کند:
الف) مقدار تغییر ،در خال دوره و بوورت تجمیعی ،در ارزش متعارف یک دارایی بدهی مالی که قاب انتسااب
است به تغییرات در ریسک اعتباری بدهی شناخته شده یا:
( )6به عنوان مقدار تغییر در ارزش متعارف خود که به تغییرات در شرایط بازار کاه باعاث افازایش ریساک
بازار می شود ،قاب انتساب نمی باشد( .ببینید ییوست ب ،یاراگراف ب)4؛ یا
( )2استفاده یک روش جایگزین که واحد تجاری معتقد است صادقانه تر تغییر در ارزش متعاارف کاه قابا
انتساب به تغییرات در ریسک دارایی می باشد را بیان می کند.
تغییرات در شرایط بازار که باعث افزایش ریسک بازار می شود کاه شاام

تغییارات در نارخ بهاره محاک،

ارزش (قیمت) اوراق بهادار(ابزار) مالی یک واحد تجاری دیگر ،ارزش کا  ،نرخ ارز یا شاخص قیمت ها یاا
بهره ها .برای قراردادهایی که مشتم هستند بر قابلیت ایجاد ارتباط بین واحد ،تغییرات در شرایط باازار کاه
شام تغییرات در عملکرد داخلی یا وجوه سرمایه گراری خارجی مرتبط می باشد.
ب) تفاوت بین ارزش دفتری بدهی های مالی و مقداری که واحد تجاری بوورت قراردادی ملزم به یرداخت در
سررسید به دارنده تعهد می شود.
 -11واحد تجاری باید افشاء سازد
الف) روش های استفاده شده منطبق با الزامات در یاراگراف های ( 9ج) و ( 60الف).
ب) اگر واحد تجاری متعقد است که افشاگری هایی که برای مطابقت با الزامات در یاراگراف هاای ( 9ج) و یاا
(60الف) داده است (ارایه کرده است).
به طور صادقانه تغییر در ارزش متعارف دارایی های مالی یا تعهدات ماالی قابا انتسااب باه تغییارات در خطار
ریسک اعتباری خود را ارایه نمی کند ،د ی برای رسیدن به این نتیجه (نتیجه گیری) و عوام (فاکتورهای) ایان
اعتقاد با ه مرتبط باشند.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
دسته بندی مجدد
 -12اگر یک واحد تجاری یک دارایی مالی را دوباره دسته بندی کرده است (مطاابق باا یااراگراف هاای  56-54از
 )IAS39به عنوان یک اندازه گیری شده:
الف)در بهای تمام شده مستهلک شده ،به جای ارزش متعارف،یا
ب)در ارزش متعارف به جای بهای تمام شده مستهلک شده.
آن واحد تجاری باید مقدار دوباره دسته بندی شده به داخ و خارج هر دسته بندی (رده) و د یا بارای آن دساته
بندی مجدد را افشاء کند.
12الف -اگر واحد تجاری یک دارایی مالی را دسته بندی مجدد کرده است خارج از ارزش متعارف در میاان دساته
های (رده های) سود یا زیان مطابق با یاراگراف ( 5ب) یا ( 50د) از  IAS39یا خاارج از دساته هاای آمااده بارای
فروش مطابق با یاراگراف  50و از  ،IAS39آن می بایست افشاء سازد.
الف) مقدار دسته بندی مجدد به داخ و خارج هر کدام از این دسته ها.
ب) برای هر دوره گزارشگری تا زمان عدم شناسایی ارزش دفتری و ارزش متعارف تمام دارایی های ماالی کاه
دوباره دسته بندی شده اند در دوره های جاری و قبلی گزارشگری.
ج) اگر یک دارایی مالی دسته بندی مجدد شده بود مطابق باا یااراگراف ( 50ب) ،ماوارد اساتثنایی ،و حقاایق و
شرایط نشان دهنده اینکه آن موقعیت نادر بوده.
د) برای هر دوره گزارشگری ،هنگامی که دارایی مالی دساته بنادی مجادد شاد ،ارزش متعاارف ساود یاا زیاان
(ضرر)که در سود یا زیان یا دیگر درآماد جاامع شناساایی شاد در آن دوره گزارشاگری و در دوره گزارشاگری
گرشته.
ه) برای هر دوره گزارشگری ییرو دسته بندی مجدد (شام دوره گزارشگری که دارایی مالی دسته بنادی مجادد
شد) تا هنگام عدم شناسایی دارایی مالی ،ارزش متعارف بهره یا زیان که شناسایی شده است در سود یا زیاان یاا
دیگر درآمدهای جامع اگر دارایی مالی دسته بندی مجدد نشده بود ،و بهره ،زیان ،درآمد و هزینه شناخته شده در
سود و زیان و
و) نرخ بهره موثر و مقادیر تقریبی جریان های نقدی که واحد تجاری انتظار دارد بهبود یابند ،همان طاور کاه در
تاریخ دسته بندی مجدد دارایی مالی می باشد.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
عدم شناسایی
 -13یک واحد تجاری شاید دارایی های مالی را در روشی که قسمتی یا تماام دارایای هاای ماالی بارای عادم باه
رسمیت شناختن واجد شرایط نمی باشاند انتقاا داده اسات( .ببینیاد یااراگراف هاای  65-37از  .)IAS39واحاد
تجاری می بایست برای هر کدام از رده های این چنین دارایی های مالی موارد زیر را افشاء کند:
الف) ماهیت دارایی ها
ب) ماهیت خطرها و یاداش هایی که مالک واجد تجاری در معرض آنها قرار گرفته شده باقی می ماند.
ج) هنگامی که واحد تجاری همچنان به شناسایی تمام دارایی ها ارزش دفتری دارایی هاا و بادهی هاای هماراه
ادامه می دهد .و
د) هنگامی که واحد تجاری به شناسایی دارایی ها به میزان ادامه یادرگیری آن ،کا مقادار نگهاداارزش دفتاری
داراییهای اصلی ،مقادیر دارایی هایی که واحد تجاری به شناسایی آن ادامه می دهاد ،و ارزش دفتاری بادهیهای
همراه ادامه می دهد.

وثیقه (تضمین اضافه)
 -14یک واحد تجاری باید افشاء سازد:
الف) ارزش دفتری دارایی های مالی که گرو گراشته است به عنوان وثیقه برای بدهی ها یا بدهی های مشاروط،
از جمله مقادیری که دسته بندی مجدد شده اند مطابق با یاراگراف ( 37الف)  IAS39و
ب) شرایط و ضوابط مربوط به ترهین
 -15هنگامی که یک واحد تجاری وثیقه را تورف می کند (ضبط می کند) (از دارایای هاای ماالی یاا غیرماالی) و
مجاز به فروش یا دوباره گرو گراردن وثیقه در زمان قوور ،بوسیله دارنده وثیقه می شود باید افشاء کند
الف) ارزش متعارف وثیقه ضبط شده (گرفته شده).
ب) ارزش متعارف هر گونه از این چنین وثیقه های فروخته شده یا دوباره گرو گراشته شده و آیا واحد تجااری
تعهدی برای برگشت (برگرداندن) آن دارد و
ج) شرایط و ضوابط مرتبط با استفاده اش از وثیقه.
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حساب ذخیره برای ضررهای اعتباری
 -16هنگامی که دارایی های مالی آسیب دیده (خسارت دیده) می شوند بوسیله ضررهای اعتباری و واحاد تجااری
این زیان دیدگی (کاهش ارزش) را در حساب های جداگانه ثبت میکند (مانند حساب ذخیاره اساتفاده شاده بارای
ثبت زیان دیدگی (کاهش ارزش های جداگانه یا یک حساب مشابه استفاده شده بارای ثبات تجمیاع کااهش ارزش
داراییها) به جای کاهش مستقی ارزش دفتری دارایی و آن واحد می بایست یک مغایرت گیری تغییرات در حسااب
را در خال دوره برای هر کالس دارایی های مالی افشاء سازد.

اوراق بهادار(ابزارهای) مالی مرکب با اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده چندگانه
 -17اگر یک واحد تجاری اوراق بهادار(ابزاری) را منتشر کرده است که دربردارنده هر دو جزء بدهی و حق مالکانه
(ببینید یاراگراف  )IAS32 28و اوراق بهادار گنجانده شده چندگانه دارد که مقادیر آن ها به ه وابسته اناد (مانناد
اوراق بدهی قاب تبدی قاب بازخرید) ،آن واحد باید وجود این چنین ویژگی هایی را افشاء سازد.

کوتاهی ها و قصورها
 -18برای وام های قاب یرداخت شناخته شده در یایان دوره گزارشگری ،یک واحد تجاری باید افشاء کند:
الف) جزئیات هر گونه قوور (کوتاهی) در یرداخت اص  ،بهره ،،یاا شارایط بازخریاد (آزادساازی) آن گوناه از
وامهای قاب یرداخت در طی دوره.
ب) ارزش دفتری وامهای قاب یرداخت قوور شده در یایان دوره گزارشگری و
ج) آیا قوور (کوتاهی) جبران گردید یا شرایط وامهای قاب یرداخت مراکره مجدد شد ،قب از اینکاه صاورتهای
مالی به انتشار مجاز می شدند (توویب می شدند).
 -19اگر ،در طو دوره ،نقض شرایط قراردادی وام موجود بود غیر از آن هایی کاه در یااراگراف  68تشاری شاده
اند ،یک واحد تجاری می بایست همان اطالعات را آن گونه که بوسیله یاراگراف  68الزام آور شده است افشاء کند
اگر آن نقض ها وام دهنده را مجاز به مطالبه بازیرداخت تسریع شده می کردند (مگر اینکه نقض هاا جباران شاده
باشد ،یا شرایط وام دوباره مراکره شده باشد در آغاز یا قب از یایان دوره گزارشگری)

بیانیه سود جامع (اضهار نامه درآمد کل
بخش های درآمد ،هزینه(مخارج) سود یا زیان
 -21یک واحد تجاری باید اقالم درامد ،هزینه ،سود یا زیان را افشاء کناد یاا در ا هارناماه درآمادی جاامع یاا در
یادداشت های همرام:
الف) سود خالص یا ضرر خالص روی:
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( )6دارایی های مالی یا بدهی های مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان ،که بوورت جداگانه نشان دهنده
ی آن دسته از دارایی های مالی یا بدهی های مالی تصویص داده شده ای هستند که به عنوان شناسایی اولیاه
و آنهایی که روی دارایی های مالی یا بدهی های مالی که باه عناوان منعقاد شاده بارای تجاارت مطاابق باا
 IAS39دسته بندی می شوند.
( )2دارایی های مالی آماده برای فروش که بوورت جداگانه مقادار ساود یاا زیاان شاناخته شاده در دیگار
درآمدهای جامع در طو دوره و مقدار دوباره دسته بندی شده از حق مالکانه برای سود یا زیان برای دوره.
( )3سرمایه گراری نگهداری شده برای سررسید.
( )4وامها و مطالبات ؛ و
( )5بدهی های مالی اندازه گیری شده در بهای مستهلک شده.
ب) ک درآمد بهره و ک هزینه بهره (محاسبه شده با استفاده از روش بهره ی موثر) برای دارایی هاای ماالی یاا
بدهی های مالی که در ارزش متعارف برای سود یا زیان نمی باشند.
ج) درآمد و هزینه (به غیر از مقادیر مشتم بر مشصص کردن نرخ بهره موثر) ناشی از
( )6دارایی های مالی یا بدهی های مالی که در ارزش متعارف در سود یا زیان نمی باشد.
( )2اعتماد و دیگر فعالیت های امانتی که منجر به تورف یا سرمایه گراری دارایی هاا باه نماینادگی از (از
طرف) افراد ،شرکتها (ائتالف ها) ،برنامه های مزایای بازنشستگی و دیگر موسسه ها.
د) درآمدهای بهره مالی روی دارایی های مالی زیان دیده محقق شده مطابق با یاراگراف  AG93از IAS39؛ و
ها) مقدار هر گونه زیان دیدگی برای هر دسته از دارایی های مالی

دیگر افشاگری ها
سیاستهای حسابداری
 -21مطابق با یاراگراف  667از " IAS1ارایه ی صورت های مالی" (تجدید نظر شده در سا  ،)2007یاک واحاد
تجاری افشاء می کند ،خالصه ای از سیاستهای حسابداری قاب اهمیت ،اص یا اصو انادازه گیاری اساتفاده شاده
برای آماده سازی صورت های مالی و دیگر سیاستهای حسابداری استفاده شده که مربوط باه در (فها ) صاورت
های مالی می باشد.

حسابداری مقابله (مصون سازی)در برابر (ریسک)
 -22یک نهاد تجاری می بایست موارد زیر را بطور جداگانه برای هر نوع از روش های مقابله با ریسک شار داده
شده ( IAS39یعنی ابزار مقابله با ریسک ارزش متعارف ،ابزار مقابله با ریسک جریان نقدی ،ابزار مقابله با ریساک
سرمایه گراری خالص در عملیات های خارجی) افشا نماید:
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الف) شرحی از هر کدام از این ابزارهای مقابله با ریسک.
ب) شرحی ازاوراق بهادار(ابزارهای) مالی تصوایص داده شاد باه عناوان ابزارهاای مقابلاه باا ریساک و ارزش
متعارف آنها در یایان دوره گزارشگری؛ و
ج) ماهیت خطری که با آن مقابله می شود.
 -23برای ابزارهای مقابله با ریسک جریان نقدی ،یک نهاد می بایست افشاء کند:
الف) دوره هایی که جریان نقدی انتظار می رود محقق شوند و هنگامی که از آنها انتظار داشته می شود که سود
یا زیان را تحت تأثیر قرار دهند.
ب) شر هر گونه معامله ییش بینی برای حسابداری ابزار مقابله با ریسک حسابداری که قبالً استفاده شاده باود،
اما دیگر انتظار نمی رود که محقق شوند.
ج) مقداری که در دیگر درآمدهای جامع در طو دوره شناسایی.
د) مقداری که دوباره دسته بندی شد از حق مالکانه به سود یا زیان برای دوره ،نشان دهناده مقادار شاام شاده
(مشتم ) در هریک از اقالم خطی صورت جامع درآمد است؛ و
ها) مقداری که از حق مالکانه در خال دوره حرف شد و مشتم بود بر بهای تمام شاده اولیاه یاا دیگار ارزش
دفتری یک دارایی غیرمالی یا بدهی های غیرمالی که فراگیری و مشمو آن یک ابازار مقابلاه باا ریساک بسایار
محتم ییش بینی معامله بود.
 -24یک واحد تجاری می بایست بوورت جداگانه افشاء کند:
الف) در ابزارهای مقابله با ریسک ارزش متعارف روی سود یا زیان
( )6روی ابزارهای مقابله با ریسک ؛ و
( )2روی موارد ابزار مقابله با ریسک قاب انتساب به ابزار مقابله با ریسک
ب) ناکارآمدی شناسایی شده در سود یا زیان که از ابزارهای مقابله با ریسک جریان های نقدی ناشی شده است.
ج) ناکارآمدی شناسایی شده در سود یا زیان ناشی از ابزارهای مقابله با ریسک سرمایه گاراری هاای خاالص در
عملیات های خارجی است.

ارزش متعارف
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 -25به جزء آنچه تنظی شده است (محدود شده است) در یاراگراف  9برای هر دسته از دارایی های مالی و بادهی
های مالی (ببینید یاراگراف  ،)1یک واحد تجاری باید ارزش متعارف کالس دارایی ها و بدهی ها را در روشی کاه
اجازه می دهد با ارزش دفتری آن مقایسه شود را افشاء سازد.
 -26در افشای ارزش متعارف ،یک واحد تجاری باید دارایی های مالی و بدهی های مالی را به دساته هاایی گاروه
بندی کند .اما باید (می بایست) آنها را تنها به اندازه ی جبران کند (متعاد کند) که ارزش دفتاری آنهاا در ترازناماه
متعاد باشد.
 -27یک واحد تجاری باید افشاء کند برای هر دوره از اوراق بهادار (ابزار) مالی روشها ،و هنگامی کاه یاک روش
(تکنیک) ارزیابی استفاده می شود ،مفروضات مورد استفاده در تعیین ارزش هاای متعاارف هار کاالس (دساته) از
دارایی هایی مالی یا بدهی های مالی .برای مثا  ،در صورت اطالق ،یک نهاد اطالعات درباره مفروضات مارتبط باا
نرخ ییش یرداخت ،نرخ زیان های اعتباری برآورد شده (تصمین زده شده) ،نرخ بهره یا نرخ تنزی را افشا میکند.
اگر تغییری موجود بوده است در تکنیک ارزیابی،واحد تجاری می بایست آن تغییر و دلی ایجاد شده را افشا نماید.
27الف  -برای انجام افشاگری ملزم شده در یاراگراف ( 27ب) یک واحد تجاری می بایسات طبقاه بنادی نمایاد
اندازه گیری ارزش متعارف را با استفاده از سلسله مراتب ارزش متعارف که منعکس میکند اهمیت ورودیهای بکاار
گرفته شده در انجام آن اندازه گیری را.سلسله مراتب ارزش متعارف باید از مراتب (سطو ) زیر برخوردار باشد:
الف) قیمت های نق شده (تعدی نشده) در بازازهای فعا برای داراییها و بدهیهای منطبق – یکسان (سط )6
ب) ورودیهای به غیر از قیمتهای نق قو شده مشتم بر سط  6که قاب مشاهده اند برای دارایی و بدهی یا به
صورت مستقی (مث قیمتها) یا غیر مستقی (مث مشتقات ناشی از قیمت) (سط )2
ج) ورودیها برای داراییها یا بدهیهایی که بر اساس داده های قاب مشاهده بازار نمی باشند (ورودیهای غیار قابا
مشاهده) (سط )3
سطو در سلسله مراتب ارزش متعارف در درون اندازه گیری ارزش متعارف طبقه بندی میشود در تمامیت خودش
و می بایست تعیین گردد بر اساس یایین ترین سط ورودی که قاب اهمیت (توجه) است برای اندازه گیاری ارزش
متعارف در تمامیت خودش .اگر اندازه گیری ارزش متعارف بکار گیرد ورودیهای قابا مشااهده ای را کاه نیازمناد
تعدیالت قاب توجه (با اهمیت) بر اساس ورودیهای غیر قاب مشاهده است ،آن انادازه گیاری ساط  3مای باشاد.
ارزیابی اهمیت یک ورودی مشصص (ویژه) در اندازه گیری ارزش متعارف در تمامیات خاودش نبازمناد قتااوت،
فاکتورهای خا

سنجش دارایی یا بدهی است.

27ب – برای اندازه گیری ارزش متعارف شناسایی شده در صورت وضعیت مالی ،یک واحد تجااری مای بایسات
برای هر طبقه از اوراق بهادار (ابزار) مالی افشا نماید:
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الف) سط سلسله مراتب ارزش متعارف که در ان اندازه گیری ارزش متعارف در تمامیت خاودش طبقاه بنادی
می شود.جداسازی اندازه گیری ارزش متعارف مطابق با سطو تعریف شده در یاراگراف  27الف.
ب) هرگونه انتقا معنی دار (با اهمیت) مابین سط  6وسط  2در سلساله مراتاب ارزش متعاارف و د یا آن
انتقا ت .انتقا به داخ هر سط می بایست افشا شود و به صورت جداگانه از انتقا ت بیارون از ساط بحاث
شود.بدین منظور اهمیت می بایست مورد قتاوت واقع شود در ارتباط با سود یاا زیاان و کا داراییهاا یاا کا
بدهیها.
ج) برای اندازه گیری ارزش متعارف در سط  3سلسله مراتب ارزش متعارف یک اصال در مانده او دوره باه
مانده اخر دوره ،افشاء جداگانه تغییرات در طی دوره قاب انتساب به موارد زیر است:
( )6ک سود یا زیان برای دوره شناسایی شده در سود یا زیان و شرحی از اینکه آنها در کجا ارایه میشوند در
بیانیه سود جامع یا بیانیه سود جداگانه (اگر ارایه میشود)
( )2ک سود و زیان شناسایی شده در دیگر سودهای جامع
( )3خریدها ،فروشها ،صدورها و توفیه ها (هر نوع از نق و انتقا که به صورت جداگانه افشا شده اسات)
و
( )4انتقا به خارج از سط ( 3برای مثا انتقا ت قاب انتساب به تغییرات در داده های قاب مشاهده باازار)
و د ی این انتقا ت .برای انتقا ت با اهمیت ،انتقا ت باه ساط  3مای بایسات افشاا شاود و باه صاورت
جداگانه از انتقا ت خارج از سط  3مورد بحث قرارگیرد.
د) مقدار ک سود یا زیان در طی دوره در بند ج( )6فوق الرکر مشتم بر سود یا زیان که قاب انتساب باه ساود
یا زیان مرتبط با آن داراییهاو بدهیهای منعقد شده در یایان دوره گزارشاگری هساتند و شار اینکاه آن ساود و
زیانها در کجا قاب ارایه هستند در بیانیه سود جامع یا در صورتحساب جداگانه سود یا دراماد (اگار ارایاه شاده
است).
ه) برای اندازه گیری ارزش متعارف در سط  3اگر تغییر یک مورد یا بیش از یک مورد از ورودیها به مفروضات
جایگزین ممکن منطقی ارزش متعارف را به صورت با اهمیتی تغییر می دهد یک وا تجاری باید آن حقیقت را
بیان سازدو اثر آن تغییرات را افشا نماید.واحد تجاری باید افشا کند کاه چگوناه اثار یاک تغییار باه مفروضاات
جایگزین ممکن منطقی محاسبه شده بود.بدین منظور اهمیت می بایست در ارتبااط باا ساود یاا زیاان .مجماوع
داراییها و بدهیها مورد قتاوت قرار گیرد یا زمانیکه تغییرات در ارزش متعارف در دیگر بیانیاه هاای ساودجامع،
ک حق مالکانه شناسایی میشوند.
یک واحد تجاری باید ارایه نماید افشای کمی مورد لزوم این یاراگراف را در فرمت جادولی تاا زمانیکاه فرمات
دیگری مناسب باشد.
 -28اگر بازار برای یک اوراق بهادار(ابزار) مالی که فعا نمی باشد ،یک واحد تجااری ارزش متعاارف خاود را باا
استفاده از تکنیک ارزیابی (ببینید یاراگراف های  AG74-AS79از  )IAS39ایجاد می نماید.
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با این وجود ،بهترین شواهد (مدار ) ارزش متعارف در ا بتدای شناسایی قیمت هاای معاملاه اسات (یعنای ارزش
متعارف مابه ازاء داده شده یا گرفته شده) .مگرا ینکاه شارایط شار داده شاده در یااراگراف  AG76از IAS39
برآورده شوند .چنین برمی آید که می تواند تفاوتی بین ارزش متعارف در ابتدای شناسایی و مقداری که مای تواناد
در آن تاریخ با استفاده از تکنیک ارزیابی تعیین شود ،وجود دارد .اگر این چنین تفااوتی وجاود داشاته باشاد ،یاک
واحد تجاری می بایست بوسیله رده بندی اوراق بهادار(ابزارهای) مالی افشاء کند:
الف) سیاستهای حساب داری خود را برای شناسایی آن تفاوت در سود یا زیان برای انعکاس تغییری در عواما
(مشتم بر زمان) که فعا ن بازار در تدوین یک قیمت درنظر می گیرند (ببینید یاراگراف  G76الاف )IAS39؛
و
ب) تفاوت مجموع (انباشت) که هنوز می بایسات در ساود و زیاان در ابتادا و انتهاای دوره باشاد و و اصاال
تغییرات در تعاد این تفاوت شناسایی شود.
 -29افشاگری های ارزش متعارف که الزام آور نمی باشند:
الف) هنگامی که ارزش دفتری تقریب معقولی از ارزش متعارف باشد ،برای مثا برای اوراق بهادار (ابزارهاای)
مالی مانند دریافتنیها و یرداختنیهای تجاری کوتاه مدت.
ب) برای یک سرمایه گراری در اوراق بهادار سرمایه ای که ارزش بازار تقلبی را در بازار فعا را ندارند یا اوراق
بهادار مشتقه مرتبط با این چنین ابزارهای سرمایه ای ،که اندازه گیری مای شاود در بهاای تماام شاده مطاابق باا
 IAS39بصاطر اینکه ارزش متعارف آن نمی تواند بوورت قاب اعتماد اندازه گیری شود ؛ یا
ج) برای یک قرارداد حاوی یکی از ویژگی های مشارکت اختیاری آنگونه که در  IFRS4تشری شده است اگر
ارزش متعارف آن ویژگی نتواند بوورت قاب اعتماد اندازه گیری شود.
 -31در حالت های شر داده شده در یاراگراف های ( 29ب) و (ج) ،یک واحد تجااری بایاد اطالعاات را بارای
کمک به کاربران صورت های مالی افشاء کند تا قتاوت های خودشان را درباره یمیزان تفاوت احتمالی باین ارزش
دفتری آن دسته از دارایی های مالی یا بدهی های مالی و ارزش متعارف آنها را انجام دهند شام :
الف) این واقعیت که اطالعات ارزش متعارف برای این ابزارهای مالی افشاء نشاده اسات (ارزش متعاارف آنهاا
نمی تواند به صورت قاب اعتماد اندازه گیری شود)
ب) توضیحی از ابزارهای مالی ،ارزش دفتری آنها ،و شرحی از اینکه چرا ارزش متعاارف نمای تواناد بواورت
قاب اعتماد اندازه گیری شود.
ج) اطالعات درباره ی بازار برای آن ابزار
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د) اطالعات درباره ی چرایی و چگونگی اینکه واحد تجاری درنظر دارد اوراق بهادار(ابزارهای) ماالی را مرتاب
کند.
ها) اگر اوراق بهادار(ابزارهای) مالی که ارزش متعارف آن در گرشته نمی توانست به صورت قاب اعتماد اندازه
گیری شود ،شناسایی نشوند ،آن حقیقت ،ارزش دفتری آن ها در زمان شناسایی و مقدار سود یاا زیاان شناساایی
شده.

ماهیت و میزان خطرات ناشی ازاوراق بهادار(ابزارهای) مالی
 -31یک واحد تجاری می بایست اطالعاتی که کاربران صورتهای مالی خودرا قادر می سازد ا هارات مالی خودش
را برای ارزیابی ماهیت و میزان خطرات ناشی از اوراق بهادار(ابزارهای) مالی که واحاد تجااری در معارض ان در
انتهای دوره گزارش واقع می شود را افشاء کند.
 -32افشاگری های ملزم شاده بوسایله یاارگراف  33-42باه خطارات ناشای از اوراق بهادار(ابزارهاای) ماالی و
چگونگی اینکه آنها مدیریت شده اند تمرکز می کند .این ریسک ها معمو ً شام  ،اما نه محادود باه ،ریساک هاای
اعتباری ،ریسک نقدینگی و ریسک بازار می باشد.

افشاگریهای کیفی
 -33برای هر نوع از ریسکی ناشی از اوراق بهادار(ابزارهای) مالی ،یک واحد تجاری می بایست افشاء کند:
الف) قرار گرفتن در معرض خطر و چگونگی اینکه آنها بوجود می آیند.
ب) اهداف آن ،سیاستها و فرآیندهای مدیریت ریسک و روشهای استفاده شده برای اندازه گیری ریسک؛ و
ج) هر گونه تغییری در (الف) یا (ب) از دوره گرشته.

افشاگریهای کمی
 -34برای هر نوع از ریسک ناشی از اوراق بهادار(ابزارهای) مالی ،یک واحد تجاری می بایست افشاء کند:
الف) خالصه کمی اطالعات (داده ها) درباره در معرض قرار گرفتن به آن خطر در یایان دوره گزارشاگری .ایان
افشاگری می بایست بر یایه اطالعات تهیه شده داخلی به اشصا

کلیدی مدیریت واحد تجاری (همان گونه که

در  IAS24افشاگری های گروه هبات مدیره واحد اجرایی یا مدیران ارشد اجرایای مارتبط تعریاف شاده اناد)
برای مثا هیات مدیره.
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ب) افشاگری های ملزم شده بوسیله یاراگراف های  ،31-42به میزانی که در (الف) ارایه شده است .مگار اینکاه
خطر عمده (بنیادی) نباشد (ببینید یاراگراف های  29-36از  IAS1برای بحث (توضی بنیادی/عمده بودن)
ج) تجمیع (تمرکز) تمرکز خطر اگر از (الف) و (ب) آشکار نباشد.
 -35اگر داده های کمی افشاء شده در یایان دوره گزارشگری معرف یک واحد تجاری در معرض ریسک در طاو
دوره نباشند ،واحد تجاری می بایست اطالعات بیشتری را که معرف می باشند را فراه نماید.
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ریسک اعتباری
 -36یک واحد تجاری می بایست با استفاده از (بوسیله) کالس اوراق بهادار(ابزارهای) مالی افشاء کند:
الف) مقداری که به بهترین وجه حداکثر مقدار در معرض قرار گرفتن به ریسک اعتباری خود را بیان می کند در
یایان دوره گزارشگری و بدون محاسبه (بدون درنظر گرفتن) هر گونه وثیقه ضبط شده یاا دیگار ییشارفت هاای
اعتباری (افزایش/توسعه اعتباری) یعنی قراردادهای خالص (ویاژه) کاه بارای جباران مطاابق باا  IAS32واجاد
شرایط نمی باشند.
ب) در رابطه با مقدار افشاء شده در (الف) ،شرحی از وثیقه ضبط شاده باه عناوان تتامین و دیگار افزایشاهای
اعتباری.
ج) اطالعات درباره کیفیت اعتباری دارای های مالی که نه سررسید گرشته هساتند و ناه نقواان دیاده (آسایب
دیده) اند؛ و
د) ارزش دفتری دارایی های مالی که در غیر اینوورت می تواند سررسید گرشاته یاا نقواان دیاده باشاند کاه
شرایط آنها دوباره مراکره شده اند.

دارایی های مالی که یا سررسید گذشته اند یا آسیب (نقصان) دیده اند
 -37یک واحد تجاری می بایست بوسیله دسته (کالس) دارایی مالی موارد زیر را افشاء کند:
الف) یک تجزیه تحلی از عمر دارایی های مالی که سررسید گرشته هستند در یایان دوره گزارشگری اما آسایب
دیده (زیان دیده) نیستند.
ب) یک تجزیه تحلی دارایی های مالی که بوورت انفرادی (جداگانه) مشصص می شوند که آسایب دیاده مای
شوند در یایان دوره گزارشگری .مشتم بر عوام (فاکتورهای) واحد تجاری در شناسایی اینکه آنها آسیب دیاده
می شوند ،در نظر گرفته میشوند.
ج) برای مقادیر افشاء شده در (الف) و (ب) ،شر وثیقه ضبط شده (نگهداری شده) بوسایله واحاد تجااری باه
عنوان تتمین و دیگر افزایش های اعتباری و مگر اینکه یک تصمین از ارزش متعارف آنها غیرعملی باشد.
تضمینهای اضافه و دیگر افزایشهای اعتباری اخذ شده
 -38زمانی که یک واحد تجاری دارایی های مالی یا غیرمالی در طو دوره بوسیله تملیک رهان (توااحب وثیقاه)
بدست می آورد که آن به عنوان تتمین یا نامیدن به دیگر افزایش های اعتباری (مث ضمانت ها) و دارایی هایی که
معیار شناسایی در دیگر استانداردها را برآورده می کند ،یک واحد می بایست افشاء کند:
الف) ماهیت و ارزش دفتری دارایی های بدست آمده ؛ و
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ب) هنگامی که دارایی ها به آسانی قاب تبدی به یو نقد نیستند ،سیاستهای خود را برای خال

از ایان چناین

دارایی ها یا برای استفاده آنها در عملیات خودش.

ریسک نقدینگی
 -39یک واحد تجاری می بایست افشاء کند:
الف) یک تجزیه تحلی کام (سررسید) برای بدهی های مالی غیر مشتقه شام قراردادهای ضمانت مالی صادره
که نشان می دهد سررسیدهای قراردادی باقی مانده ؛ و
ب) تجزیه و تحلی کام (سررسید) برای بدهیهای مالی مشتقه – تجزیه و تحلی سررساید مای بایسات شاام
سررسیدها ی قراردادی باقیمانده برای آن بدهیهای مالی مشتقه برای سر رسیدهای قراردادی که ضروری هساتند
برای در زنانی جریان وجوه نقد (یاراگراف 66ب را ببینید).
ج) تشری اینکه آن واحد چگونه ریسک نقدی ذاتی در (الف) را مدیریت می کند.

ریسک بازار
تجزیه تحلیل حساسیت
 -41مگر در مواردی که یک واحد تجاری با یاراگراف  ،46مطابقت کند ،باید افشاء کند:
الف) یک تجزیه تحلی حساسیت برای هر نوع خطار باازار کاه واحاد تجااری در یایاان دوره گزارشاگری در
معرض آن باشد ،نشان دهنده اینکه چگونه سود یا زیان و حق مالکاناه تحات تاأثیر قارار گرفتاه شاوند بوسایله
تغییرات در متغیر ریسک مرتبط که بوورت معقولی (بوورت منطقی) در آن تاریخ ممکن نبود.
ب) روش ها و مفروضات استفاده شده در آماده سازی تجزیه تحلی حساسیت.
ج) تغییرات از دوره گرشته در روش ها و مفروضات استفاده شده و د ی این چنین تغییراتی.
 -41اگر یک واحد تجاری یک تجزیه تحلی حساسیت را آماده می کند ،مانند (از جمله) ریسک – در – ارزش که
وابستگی های بین متغیرهای خطر (مانند نارخ هاای بهاره و نرخهاای تبادی ارز را مانعکس میکناد و آن را بارای
مدیریت ریسکهای مالی استفاده میکندممکن است که تجزیه تحلی حساسیت در جای تجزیه تحلی مشصص شده
در یاراگراف  40را استفاده کند .واحد تجاری همچنین می بایست افشاء کند:
الف) توضیحی از روش استفاده شده در آماده ساازی ایان چناین تجزیاه تحلیا حساسایت و از یارامترهاای و
مفروضات اساسی اطالعات (داده) فراه شده و
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ب) تبیین هدف از روش استفاده شده و محدودیت هایی که ممکن است باعث شاود اطالعاات بواورت کاما
منعکس کننده ی ارزش متعارف دارایی ها و بدهی های شام شده نباشند.

سایر افشاگریهای ریسکهای بازار
 -42وقتی تجزیه و تحلی حساسیت افشا شده مطابق با یااراگراف  40یاا  46حااوی (نمایاانگر) ریساک ذاتای در
اوراق بهادار مالی نمی باشند (برای مثا افشاگری در انتهای ساا  ،افشااگریهای در طای دوره را مانعکس نمیکناد)
واحد تجاری می بایست حقیقت و دلی اینکه اعتقاد دارد (بر این باور است) که تجزیه و تحلیلهاای حساایت قابا
نمایندگی (نمایانگر)نیستند را افشا نماید.

تاریخ موثر و گذار
 -43واحد تجاری می بایست این استاندارد را برای دوره های مالی از آغاز یا یس از او ژانویه  2007بکاار گیارد.
کاربرد جلوتر آن تشویق میشود .اگر یک واحد تجاری این استاندارد را برای دوره زودتری اعما نماید بایاد آن را
افشا کند.
 -44اگر واحد تجاری این استاندارد را برای دوره های مالی از آغاز یا قب از او ژانویه  2001میالدی بکاار گیارد
نیازی به ارایه اطالعات مقایسه ای برای افشاگریهای الزام آور شده بوسیله یاراگراف های  36-42دربااره ماهیات و
میزان ریسک های ناشی از اوراق بهادار(ابزارهای) مالی ندارد.
44الف( IAS1 -تجدیدنظر شده در  )2007اصالحات استفاده شده در سراسر  IFRSها را اصال کرد .عالوه بار
آن ،یاراگراف های (ج) و (د)  23و  26و  20و (ب)  5ییوست (ب) را نیز اصاال کارد .یاک واحاد تجااری مای
بایست این اصالحات (اصالحیه ها) را برای دوره های سا نه آغاز شده در او ژانویه  2009یا یاس از آن اعماا
کند .اگر واحد تجاری ( IAS1تجدید نظر شده در سا  )2007را برای دوره جلوتر بکار گیرد اصالحیه را نیز برای
آن دوره باید اعما نماید.
44ب( IFRS3 -تجدیدنظر شده در  )2008توسط هیات مدیره استانداردهای بین المللی حساابداری یااراگراف 3
(ج) را ح رف کرد .یک واحد تجاری باید این اصالحیه را برای دوره های سا نه شروع شده در آغاز یا بعد از او
جو ی  2009اعما کند .اگر یک واحد تجاری ( IFRS3تجدیدنظر شده  )2008را برای یک دوره جلاوتر بکاار
می برده اصالحیه باید همچنین برای آن دوره جلوتر نیز اعما شود.
44ج -یک واحد تجاری باید اصالحیه در یاراگراف  3را برای دوره های ساا نه آغااز شاده در ابتادای ژانویاه ی
 2009یا بعد از آن اعما کند .اگر یک واحد تجاری اوراق بهادار(ابزارهای) مالی قاب به کارگیری و تعهدات ناشای
از فسخ (تسویه) (اصالحات برای  IAS32و  )IAS1منتشر شده در فوریه  2008را اعماا مای کناد ،بارای یاک
دوره جلوتر ،اصالحیه در یاراگراف  3باید برای دوره جلوتر اعما شود.
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44د -یاراگراف ( 3الف) بوسیله بهبودها برای  IFRSها منتشر شده در می  2008اصال شد .یک واحاد تجااری
می بایست آن اصالحیه را برای دوره های سا نه شروع شده در آغاز یا یس از او ژانویه  2009اعما کند .کااربرد
جلوتر مجاز می باشد .اگر یک واحد تجاری اصالحیه را برای یک دوره جلوتر اعما می کند ،باید ایان حقیقات را
افشاء کند و آن را بارای آن دوره یجلاوتر اعماا کناد .اصاالحات بارای یااراگراف  6از  ،IAS28یااراگراف  6از
 IAS31و یاراگراف  4از  IAS32منتشر شده در می  ،2008یک واحد تجااری مجااز مای شاود اصاالحیه هاا را
بوورت آینده نگرانه اعما کند.
44ه -دسته بندی دوباره دارایی های ماالی (اصاالحات بارای  IAS39و  )IFRS7منتشار شاده در اکتبار ،2008
یاراگراف  62را اصال کرد و یاراگراف 62الف را اضافه کرد .یاک واحاد تجااری مای بایسات آن اصاالحیه هاا
(اصالحات) را برای آغاز یا یس از او جو ی  2008اعما کند.
44و -دسته بندی دوباره دارایی های مالی – تاریخ موثر و گارار (اصاالحات بارای  IAS39و  )IFRS7و منتشار
شده در نوامبر  ،2008یاراگراف ( 44ها) را اصال کرد .یک واحد تجاری می بایست آن اصاالحات را در آغااز یاا
یس از او جو ی  2008اعما کند.
44ز -اصال نمودن افشاگری ها درباره اوراق بهادار (ابزار) مالی (اصالحات در استاندارد  )7صادر شاده در ماار
 2009میالدی ف یاراگرافهای اصال شده  27و  39و ب 66و یاراگرافهای اضافه شده 27الف27،ب ،ب 60الف و
ب  66الف الی ب  66و .یک واحد تجاری می بایست آن اصالحات را برای شروع دوره های سالیانه از او ژانویه
 2009میالدی یا یس از آن بکار گیرد .در اولین سا اعما  ،یک واحد تجااری نیااز باه فاراه نماودن اطالعاات
مقایسه ای برای افشاگریهای مورد لزوم در اصالحات را دارد .کاربرد جلاوتر مجااز اسات.اگر یاک واحاد تجااری
اصالحات را برای دوره جلوتر بکار گیرد می بایست آن را افشا سازذ.

صرف نظر کردن از IAS30
 -45این " IAS30 ،IFRSافشاگری ها در صورت های مالی بانکها و موسسه های مالی مشابه" را لغو می کند.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
پیوست الف
واژه های تعریف شده
این ییوست یک بصش جدایی نایریر از  IFRSمی باشد.
ریسک اعتباری :ریسکی که یک طرف برای یک اوراق بهادار(ابزار) مالی ،بوسیله قوور در ادا کردن یک تعهد یاک
ضرر مالی برای طرف دیگر ایجاد خواهد کرد.
خطر ارز :ریسکی که ارزش متعارف یا جریان های نقدی آینده یک اوراق بهادار(ابزار) مالی نوسان خواهد کارد باه
خاطر تغییرات در نرخ های ارز خارجی.
خطر نرخ بهره :ریسکی که ارزش متعارف جریان های نقدی آینده یک اوراق بهادار(ابزار) مالی نوسان خواهد کارد
به خاطر تغییرات در نرخ های بهره بازار.
ریسک نقدینگی :ریسکی که یک واحد تجاری در برآورد کردن تعهدات مرتبط با بدهی های مالی با مشک مواجاه
خواهد شد.
وام های قابل پرداخت :وام های قاب یرداخت ،بدهی های مالی هستند ،به غیر از یرداختهای تجاری کوتااه مادت
روی شرایط اعتباری معمولی
ریسک بازار :ریسکی که ارزش متعارف یا جریان های نقدی آینده یک اوراق بهادار(ابزار) مالی به خاطر تغییارات
در قیمتهای بازار نوسان خواهد کرد .ریسک بازار شام سه نوع ریسک می باشد ؛ ریسک ارز ،ریسک نارخ بهاره و
دیگر ریسک های قیمت.
دیگر ریسک های قیمت :ریسکی که ارزش متعارف یا جریان های نقدی آیناده یاک اوراق بهاادار(ابزار) ماالی باه
خاطر تغییرات در قیمتهای بازار نوسان خواهد کرد (به غیر از آن هایی که ناشی از خطر نرخ بهره یاا خطار ارز مای
باشند) چه آن تغییرات بوسیله عام های (فاکتورهای) مشصص برای اوراق بهاادار(ابزار) ماالی انفارادی یاا منتشار
کننده آنها یا فاکتورهای تأثیرگرار تمامی اوراق بهادار(ابزار) مالی تجارت شده در بازار ،سبب می شود.
سررسید گذشته :یک دارایی مالی ،سررسید گرشته است هنگامی که طرف مقابا بارای یرداخات در هنگاامی کاه
سررسید قراردادی می باشد قوور کرده است.
اصطالحاتی که در ادامه می آیند در یاراگراف  66از  IAS32یا یااراگراف  9از  IAS39تعریاف مای شاوند و در
 IFRSبا معنی مشصص شده در  IAS32و  IAS39استفاده می شوند.




بهای منقتی شده (مستهلک شده) یک دارایی مالی یا بدهی مالی
دارایی های آماده (حاضر) برای فروش
عدم به شناسایی
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اوراق بهادار مشتقه



روش بهره موثر



اوراق بهادار سرمایه ای (ابزار سرمایه ای)



ارزش متعارف



دارایی مالی



اوراق بهادار(ابزار) مالی



بدهی مالی



دارایی مالی یا بدهی مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان



قرارداد تتمین مالی



دارایی مالی یا بدهی مالی ضبط شده (نگهداری شده) برای تجارت



معامله ییش بینی (ییش بینی معامله)






ابزار مقابله با ریسک
سرمایه گراری نگهداری شده برای سررسید
وام ها و مطالبات
روش خرید و فروش منظ (با قاعده)
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
پیوست ب
راهنمای استفاده
این ییوست یک بصش جدایی نایریر  IFRSمی باشد.
کالس های اوراق بهادار(ابزارهای) مالی و سطح افشاگری (پاراگراف )6
ب  -1یاراگراف  1یک واحد تجاری را به گروه بندی اوراق بهادار(ابزارهای) مالی به کالس هایی ملزم می کند که
مناسب با ماهیت اطالعات افشاء شده می باشند و ویژگی های آن اوراق بهادار(ابزارهای) مالی را درنظر مای گیارد.
کالس های شر داده شده در یاراگراف  1بوسیله واحد تجاری مشصص مای شاوند و بناابراین (بادین جهات) از
دسته های اوراق بهادار(ابزارهای) مالی مشصص شده در ( IAS39که معین کند چگونه ابزارهای مالی اندازه گیری
می شوند و جایی که تغییرات در ارزش متعارف شناسایی می شوند) مجزا هستند.
ب  -2در تعیین کردن کالس های اوراق بهادار(ابزارهای) مالی ،یک واحد تجاری می بایست حداق ماوارد زیار را
افشاء سازد:
الف) تمیز دهد (متمایز کند) ابزارهای اندازه گیری شده در بهای تمام شده مستهلک شده یااز

آن هاایی کاه

در ارزش متعارف اندازه گیری می شوند.
ب) به عنوان یک کالس جداگانه یا کالس های آن اوراق بهادار(ابزارهای) مالی که خارج از حاوزه ایان IFRS
هستند ،رفتار کند.
ب  -3یک واحد تجاری تومی می گیرد ،در یرتو شرایط آن ،چه میزان (مقادار) جزئیاات بارای بارآورده کاردن
الزامات این  IFRSتهیه کند (ارایه کند) .چه مقدار بر جنبه های مصتلف الزامات تاکید کند و چگوناه آن اطالعاات
را برای نمایش یک توویر کلی بدون ترکیب اطالعات با و یژگای هاای متفااوت تجمیاع کناد (جماع آوری کناد).
ضروری است که بین صورت های مالی بیش از حد گران (سنگین) باا جزئیاات بایش از انادازه کاه ممکان اسات
کاربران صورت های مالی را کمک نکند ،و اطالعات مه را در نتیجه تجمیع بیش از حد مبه سازد تاوازن/تعااد
صورت گیرد.برای مثا  ،یک واحد تجاری نباید اطالعات مه را مبه سازد بوسیله شام کردن آن در میاان مقاادیر
زیادی از جزئیات بی اهمیت ،به طور مشابه ،یک واحد تجاری نمی بایست اطالعاتی که آن چنان تجمیع شاده اناد
که آن تفاوت های مه بین معامله های فردی یا ریسک های همراه را مبه می کند.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
اهمیت ابزارهای مالی برای صورت وضعیت مالی و عملکرد
بدهی های مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان (پاراگراف  11و )11
ب  -4اگر یک واحد تجاری یک بدهی مالی را به عنوان ارزش متعارف در سود یا زیان تصویص دهد ،یااراگراف
( 60الف) آن را ملزم به افشای مقدار تغییر در ارزش متعارف در بدهی مالی ای می کند که قاب انتساب اسات باه
تغییر در خطر اعتبار بدهی.یاراگراف 60الف ( )6اجازه میدهد واحد تجاری معین کند این مقدار را به عناوان تغییار
در ارزش متعارف بدهی ای که قاب انتساب نیست به تغییرات در شرایط بازار که باعث افزایش در ریسک بازار می
شود.
اگر تنها تغییر مرتبط به شرایط بازار برای یک بدهی تغییرات در یک نرخ بهره مشاهده شده (محک) می باشاد ،ایان
مقدار می تواند تصمین زده شود آنچنان که در ادامه می آید:
الف) او  ،واحد تجاری نرخ برگشت داخلی بدهی را در شروع (آغاز) دوره با استفاده از قیمات باازار مشااهده
شده بدهی و جریان های نقدی قراردادی در آغاز دوره محاسبه می کناد .آن ،از ایان نارخ برگشات ،نارخ بهاره
مشاهده شده (محک) را ک می کند ،در آغاز دوره ،برای رسیدن به یاک جازء ابازار – مشاصص از نارخ باازده
داخلی.
ب) بعد (در ادامه) ،یک واحد تجاری ارزش روز جریان های نقدی مرتبط با بدهی را با استفاده از جریاان هاای
نقدی قراردادی بدهی در یایان دوره محاسبه می کند و یک نرخ تنزی معاد با مجموع (جماع) ( )6نارخ بهاره
مشاهده شده (محک) در یایان دوره و ( )2جزء ابزار مشصص نرخ بازده داخلی آن گونه که در (الاف) مشاصص
شده ست.
ج) تفاوت بین قیمت بازارمشاهده شده از بدهی در انتهای دوره و مقدار مشصص شده در (ب) ،تغییر در ارزش
متعارف است که قاب انتساب به تغییرات مشاهده شده (محک) نرخ بهره نمی باشد .این مقداریسات کاه افشااء
می شود.
این مثا فرض می کند که تغییرات در ارزش متعارف ناشی از عوام ناشی از عوام

به غیار از تغییارات در

ریسک اعتباری اوراق بهادار(ابزارهای) یا تغییرات در نرخ بهره ،مه (قاب توجه) نمی باشند.
اگر ابزار در مثا حاوی یک اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده باشد ،تغییار در ارزش متعاارف اوراق بهاادار مشاتقه
گنجانده شده در شناسایی مقداری که افشاء می شود مطابق با یارگراف ( 65الف) مستثنی می شود.

دیگر افشاگری ها – سیاست های حسابداری (پارگراف )21
ب  -5یاراگراف  26افشاگری اساس (یا اساس های) اندازه گیری استفاده شده در آماده سازی صورت های ماالی و
صورت های مالی می باشد را الزام آور مای کناد.

دیگر سیاستهای حسابداری استفاده شده که مربوط به مه
برای ابزارهای مالی این چنین افشاگری ممکن است شام :
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جهت استفاده داخلی
الف) برای دارایی های مالی یا بدهی های مالی تصویص داده شده در ارزش متعارف در سود یا زیان
( )6ماهیت دارایی های مالی یا بدهی های مالی که واحد تجاری تصویص داده اسات در ارزش متعاارف در
سود یا زیان
( )2مال (معیار) برای چنین تصویص این چنین دارایی های مالی در شناسایی اولیه.
( )3چگونگی اینکه واحد تجاری شرایط در یاراگراف 66 ،9الف یا  62از  IAS39را برای چنین تصویوی
برآورده کرده است برای ابزارهای تصویص داده شده مطابق با یاراگراف ب ( )6از تعریف یک دارایی ماالی
یا بدهی مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان در  ،IAS39افشاگری شام یک شر نقلای (محااوره ای)
از شرایط اص اندازه گیری یا شناسایی (به رسمیت شناختن) ناهماهنگی که در غیر اینوورت باروز خواهاد
کرد .برای ابزارهای تصویص داده شده مطابق با یاراگراف ب ( )2از تعریف یک دارایی مالی یا بادهی ماالی
در ارزش متعارف در سود یا زیان در  ،IAS39افشاگری شام یک شر محااوره ای (نقلای) از چگاونگی
تصویص در ارزش متعارف در سود یا زیان که سازگار با سند مدیریت ریسک واحد تجااری یاا اساتراتژی
سرمایه گراری می باشد.
ب) مال برای تصویص دارایی های مالی به عنوان آماده برای فروش
ج)آیا روش با قاعده (منظ ) خرید و فروش دارایی های مالی در تاریخ تجاارت یاا تااریخ تساویه حسااب مای
شوند (ببینید یارگراف  38از )IAS39
د) هنگامی که یک حساب کمک هزینه برای کاهش ارزش دفتری دارایی های مالی زیان دیده (خاراب) بوسایله
ضررهای اعتباری استفاده می شود:
( )6مال برای مشصص کردن هنگامی که ارزش دفتری دارایی های مستهلک شده به روش مستقی کااهش
می یابد (یا ،در صورت برگشت نزولی ،بطور مسقتی افازایش یافتاه) و هنگاامی کاه حسااب کماک هزیناه
استفاده می شود؛ و
( )2مال برای نوشتن مقادیر مو ف شده برای حساب کمک هزینه بر خاالف ارزش دفتاری دارایای هاای
مستهلک شده (ببینید یاراگراف )61
ها) چگونه سودها یا زیان های خالص روی هر دسته (رده) اوراق بهادار(ابزارهاای) ماالی مشاصص مای شاوند
(ببینید یاراگراف ( 20الف) ،برای مثا  ،آیا سود ه یا زیان های خالص روی شارایط (ماوارد) در ارزش متعاارف
در میان سود یا زیان شام بهره یا درآمدهای سود سهام است.
و) مال (معیاری) که واحد تجاری برای مشصص کردن اینکه آیا شواهدی در دست است که آیا ضرر استهال
رخ داده است ،استفاده می کند( .ببینید یاراگراف ( 20و))
ز) هنگامی که شرایط (موارد) دارایی های مالی که در غیر اینوورت تاریخ گرشته یا مستهلک می شوند ،دوبااره
مراکره شده است ،سیاست حسابداری برای دارایی های مالی که موضاوع ماوارد (شارایط) ماراکره مجادد مای
باشند( .ببینید یاراگراف ( 31د))
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جهت استفاده داخلی
یاراگراف  622از ( IAS1تجدیدنظر شاده در  )2007همچناین واحاد تجااری را ملازم باه افشااء مینمایاد ،در
خالصهای از سیاستهای حسابداری مه یا دیگر سندها ،قتاوت هاا ،جادای از آنهاایی کاه برآوردهاا را شاام
هستند ،که مدیریت در فرآیند اعما سیاستهای حساابداری انجاام داده اسات و آن عماده تارین تاأثیر را روی
مقادیر شناخته شده در صورت های مالی را دارد.

ماهیت و میزان ریسک های ناشی از اوراق بهادار(ابزارهای)مالی(پاراگراف )42-31
ب  -6افشاگری های ملزم شده بوسیله یاراگراف  42-36می بایست یا در صورت های مالی داده شوند یا بوسایله
ارجاع متقاب از صورت های مالی به دیگر صورت ها مالی (گنجانده شوند ،مانند تفسیر مدیریت یا گزارش ریسک،
که برای کاربران صورت های مالی در شرایط (مفاد) یکسان به عناوان صاورت هاای ماالی و در زماان یکساان در
دسترس می باشد ،بدون اطالعات جا داده شده بوسیله ارجاع متقاب  ،صورت های مالی ناقص می باشند.

افشاگری های کمی (پاراگراف )34
ب  -7یاراگراف ( 34الف) افشاگری های خالصه اطالعات کمی درباره در معرض ریسک بودن یک واحد تجااری
بر یایه اطالعات ارایه شده ای که بوورت داخلی برای یرسن کلیدی مدیریت ارایه شده است را الازام آور میکناد.
هنگامی که یک واحد تجاری چندین روش را برای مدیریت در معرض ریسک بودن استفاده می کند ،واحد تجاری
می بایست اطالعات استفاده از روش یا روش هایی که مربوط ترین اطالعات و قاب اعتمادترین اطالعاات را ارایاه
می دهد افشاء سازد IAS8.سیاستهای حسابداری ،تغییرات در برآوردهای حسابداری و خطاها ارتباط و قاب اعتماد
بودن را مورد بحث قرار می دهد.
ب  -8یاراگراف ( 34ج) افشااگری هاا دربااره تمرکازات ریساک را ملازم مای کناد .تمرکازات ریساک از اوراق
بهادار(ابزارهای) مالی که ویژگی های مشابه دارند ناشی می شود و بطور مشابه بوسیله تغییرات در اقتواد یاا دیگار
شرایط تحت تأثیر قرار گرفته می شوند .شناسایی تمرکز ریسک قتاوتی را ملزم می کند که شرایط واحد تجاری را
درنظر می گیرد .افشاگری یک تمرکز ریسک می بایست شام :
الف) شرحی از چگونگی اینکه مدیریت تمرکزات را شناسایی می کند.
ب) شرحی از ویژگی های به اشترا گراشته شده که هر تمرکزی را مشصص می کند (به عنوان مثا همکااری،
منطقه ی جغرافیایی ،ارز یا بازار) ؛ و
ج) مقدار در معرض ریسک بودن مرتبط با تمام اوراق بهادار(ابزارهای) مالی کاه آن ویژگای را باه اشاترا مای
گرارند.
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حداکثر در معرض ریسک اعتباری قرار گرفتن (پاراگراف ( 36الف))
ب -9یاراگراف ( 31الف) افشاگری هااز مقداری که به بهترین صورت حداکثر در معارض ریساک اعتبااری باودن
یک واحد تجاری را ارایه می کند (بیان می کند) را ملزم می کند .برای یک دارایای ماالی ،ایان بطاور ناوعی ارزش
دفتری ناخالص است ،خالص از:
الف) هر مقدار متعاد کننده (جبران کننده) مطابق با IAS32؛ و
ب) هر گونه ضررهای آسیب دیدگی (کاهش ارزش) شناخته شده مطابق با .IAS39
ب -11فعالیت هایی که منجر به ریسک اعتباری می شوند و با حداکثر در معرض بودن ریسک اعتباری مرتبط مای
باشند ،شام اما نه محدود به موارد زیر ،می باشد:
الف) ارایه وامها (دادن وامها) و مطالبات به مشتریان و سپرده گراری با دیگر واحدهای تجاری.
در این موارد ،حداکثر در معرض ریسک اعتباری بودن ،ارزش دفتری دارایی های مالی مرتبط است.
ب) وارد شدن در قراردادهای اوراق بهادار مشتقه ،یعنی (ماثالً) قراردادهاای خریاد و فاروش ارز ،مبادلاه هاای
(معاوضه های) نرخ بهره و مشتقه های اعتباری .هنگامی که دارایی نتیجه شده در ارزش متعارف اندازه گیری می
شود ،حداکثر در معرض بودن ریسک اعتباری در یایان دوره گزارشگری با ارزش دفتری برابر خواهد بود.
ج) ارایه ضمانت های مالی ،در این حالت ،حداکثر در معرض ریسک اعتباری ،حداکثر مقاداری اسات کاه یاک
واحد تجاری مجبور به یرداخت است اگر ضمانت نامه واخواست (احتار شود) ،که ممکن است باه طاور قابا
توجهی (معنی داری) بیشتر از مقدار شناخته شده به عنوان بدهی باشد.
د) ایجاد (ساخت) یک تعهد وام که غیرقاب فسخ می باشد در طو عمر تسهیالت یا تنها در یاسخ باه تغییارات
نامطلوب بنیادی (عمده) قاب فسخ می باشد.
اگر صادرکننده نتواند خالص تعهد بدهی را بوورت نقدی یا دیگار اوراق بهادار(ابزارهاای) ماالی توافیه کناد،
حداکثر در معرض بودن اعتباری تمام مقدار تعهد می باشد .این به خاطر این است که نامشصص (نامعین) اسات
که آیا مقدار هر بصش اعطا نشده ممکن است در آینده اعطا شود .این ممکن است به طور معنی داری بزرگتار از
مقدار شناخته شده به عنوان بدهی باشد.

افشا گریهای کمی ریسک نقدینگی (پاراگرافهای ( 34الف) و ( 39الف) و (ب))
ب11الف -مطابق با یاراگراف (34الف) یک واحد تجاری بر اساس اطالعات ارایه شده داخلی برای یرسن کلیدی
مدیریت،خالصه کمی داده ها را درباره در معرض ریسک نقدینگی بودن افشا میسازد .یک واحد تجاری می بایست
توضی دهدچگونه آن داده ها معین میشوند.اگر جریان مربوط به نقد (یا دیگر دارایی مالی) مشاتم بار آن داده هاا
میتوانسته یا:
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الف) به طور با اهمیتی زودتر از آنچه در اطالعات نشان داده شده محقق شود یا
ب) به طور با اهمیتی مقادیر از آنهایی که در اطالعات نشان داده شده متفااوت باشاد (بارای مثاا اوراق بهاادار
مشتقه که مشمو در اطالعات شده بر اساس توفیه خاالص در حالیکاه طارف مقابا اختیاار الازام باه توافیه
ناخالص را دارد.
واحد تجاری می بایست آن حقیقت را ا هار نمایاد و اطالعاات کمای را ارایاه نمایاد کاه اساتفاده کننادگان از
صورتهای مالی اش را قادر میسازد برای ارزیابی در مورد میزان این ریسک تا زمانیکه آن اطالعات در تجزیاه و
تحلی سررسید قراردادی ملزم شده بوسیله یاراگرافهای (39الف) یا (ب) شام می شوند.
ب -11در آماده سازی تجزیه تحلی سررسید قراردادی برای بادهی هاای ماالی ملازم شاده توساط یااراگراف 36
(الف) ،یک واحد تجاری از قتاوت خودش برای شناسایی (مشصص کردن) یک تعداد مناسب از بازه هاای زماانی
استفاده میکند .برای مثا  ،یک واحد تجاری ممکن است تعیین کند که بازه های زمانی زیر مناسب می باشند:
لف) نه بعد از یک ماه
ب) بعد از یک ماه و نه بعد از سه ماه
ج) بعد از سه ماه و نه بعد از یک سا
د) بعد از یک سا و نه بعد از  5سا
ب11الف -در مطابقت با یاراگراف (34الف) یک واحد تجاری نباید اوراق بهادار مشتقه جاسازی (گنجانیده) شده
را را از اوراق بهادار(ابزار) مالی مصلوط/ییوسته (ترکیب شده) مجزا نماید .برای این چنینابزاری یک واحاد تجااری
باید یاراگراف (39الف)را بکار گیرد.
ب11ب -یاراگراف (39ب) یک واحد تجاری را به افشا نمودن تجزیه و تحلی کمی سررسید برای بدهیهای ماالی
مشتقه که نمایانگر سررسیدهای قراردادی باقیمانده است ،ملزم مینماید.اگر سررسیدهای قراردادی برای در زماانی
از جریانهای نقدی ضروری میباشند.برای مثا این امر میتئاند در مورد:
الف) مبادله نرخ بهره با سررسید باقیمانده  5ساله در مقابله با ریسک جریان نقددر نرخ متغیار دارایای یاا بادهی
مالی.
ب) کلیه تعهدات وام.
ب11ج -یاراگراف (39الف) و (ب) یک واحد تجاری را به افشا سازی تجزیه و تحلیا سررساید بارای بادهیهای
مالی که نشان میدهد سررسیدهای باقیمانده قراردادی را برای بعتای بادهیهای ماالی،ملزم مینمایاد .در ایان افشاا
سازی:
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الف) زمانیکه طرف مقاب یک انتصاب از اینکه چه زمانی مقدار یرداخت میشود را دارد ،بدهی به دوره جلوتر که
در آن واحد تجاری میتواند ملزم به یرداخت شود تصویص داده میشود .برای مثا بدهیهای مالی که یک واحاد
تجاری میتواند بر اساس تقاضا ملزم به باز یرداخت آنها شود (مث ساپرده هاای ماورد تقاضاا) مشامو در باازه
زمانی جلوترمیباشند.
ب) زمانیکه یک واحد تجاری متعهد میشود به در دسترس قراردادن مبالغ به ااقساط ،هر قسط به دوره جلوتر که
در آن واحد تجاری میتواند ملزم به یرداخت شود،تصویص داده میشاود.برای مثاا یاک تعهاد وام اعطاا نشاده
(جرب نشده)مشمو در بازه زمانی شام تاریخ جلوتری است که میتواند جرب شود.
ج) برای قراردادهای تتمین مالی صادر شده حاداکثر مقادار ضامانت باه دوران جلاوتری کاه در آن ضامانت
میتوانست فراخوانده شود (واخواست شود) تصویص داده میشود.
ب11د -مقادیر قراردادی افشاء شده در تجزیه تحلی سررسید،همانگونه که بوسیله یاراگراف (39الف) و (ب)الازام
آور شده اند ،جریان های نقدی افشا نشده قراردادی می باشند .به عنوان مثا :
الف) تعهدات (تامین مالی) مالی اجاره ناخالص (قب از کسر هزینه های مالی)
ب) قیمت های مشصص شده در موافقت نامه های رو به جلو برای خرید دارایی های مالی در قبا وجه نقد.
ج) مقادیر خالص در قبا یرداخت شناور – دریافت ثابت مبادله های نرخ بهره که جریاان هاای نقادی خاالص
معاوضه (رد و بد ) می شوند.
د) مقادیر قراردادی که در یک اوراق بهادار(ابزار) مالی مشتقه (اوارق بهاادار مشاتقه) رد و باد مای شاوند (باه
عنوان مثا مبادله ارز) برای جریان های نقدی ناخالص مبادله می شوند.
ها) تعهدات وام ناخالص
این چنین جریان های نقدی تنزی نشده از مقدار شام در ترازنامه ها متفاوت می باشد .به این دلی کاه مقادار در
ترازنامه ها براساس جریان های نقدی تنزی نشده می باشد.وقتی که مقدار قاب یرداخت ثابات نشاده اسات مقادار
افشا شده بوسیله ارجاع به شرایط موجود در یایان دوره گزارشگری معین میشود .برای مثا وقتای کاه مقادار قابا
یرداخت تغییر میکند با تغییرات در شاخص ،مقدار افشا شده ممکن است بر مبناای ساط شااخص در یایاان دوره
باشد.
ب11ه -پاراگراف ( 39ج) یک واحد تجاری را ملزم مینماید به توصیف اینکه چگونه ریسک ذاتی نقادینگی را در
اقالم افشاشده در افشاگریهای کمی الزام آور شده در یاراگراف (39الف) و (ب) مدیریت میکند.
ب11و -دیگر عوام که یک واحد تجاری باید در نظر بگیرد در ارایه نمودن افشااگری ماورد لازوم در یااراگراف
(39ج) شام اما نه محدود به این است که آیا واحد نجاری:
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الف)متعهد شده به اخر وام (مث

تسهیالت تجاری کاغری) یا دیگر خطوط اعتبااری (مثا تساهیالت اعتبااری

آماده)که میتواند در دسترس براورده نمودن احتیاجاتنقدینگی باشد.
ب) در بانکهای مرکزی برای براورده ساختن نیازهای نقدینگی سپرده گراری میکند.
ج) منابع کمک مالی متنوعی دارد.
د) بروی ریسک نقدینگی تمرکز با اهمیت دارد چه در داراییهایش یا در منابع کمک مالی اش.
ه) فرایند کنتر داخلی و برنامه های آتی احتمالی داردبرای مدیریت ریسک نقدینگی.
و) اوراق بهادار(ابزاری) دارد که شام شرایط شتاب در بازیرداخت است (مث ک ارزش کردن ریساک اعتبااری
واحد تجاری
ز) اوراق بهادار(ابزاری) دارد که میتوانست مستلزم ارسا تتمین اضافه شود (مث حاشیه سود واخواسات شاده
برای اوراق بهادار مشتقه).
) اوراق بهادار(ابزاری) دارد که واحد تجاری را مجازمیکند به انتصاب اینکه آیا بدهیهای ماالی اش را بفروشاد
بوسیله تحوی وجه نقد(یا دیگر دارایی مالی) یا بوسیله تحوی سه خودش یا
ط) اوراق بهادار (ابزاری) دارد که منوط به موافقت نامه های ارشد شبکه ای هستند.
ب-12ب( 16حرف شده است)

ریسک بازار – تجزیه تحلیل حساسیت (پاراگراف های  41و )41
ب -17یاراگراف ( 40الف) تجزیه تحلی حساسیت را برای هر نوع از ریسک بازار ،که واحد تجاری در معرض آن
قرار گرفته می شود را ملزم کرده است .مطابق با یاراگراف ب 3ف یک واحاد تجااری توامی مای گیارد چطاور
اطالعات را برای نمایش توویر کلی بدون ترکیب (ادغام) اطالعات با ویژگی های متفااوت دربااره ی در معارض
خطرات بودن از شرایط اقتوادی متفاوت معنی داری (به طور معنی داری این شرایط (محیط) اقتوادی متفاوت می
باشد) تجمیع نماید برای مثا :
الف) یک واحد تجاری که اوراق بهادار(ابزارهای) مالی معامله می کند ممکن اسات ایان اطالعاات را بواورت
جداگانه افشاء کند برای ابزارهای برقرار شده (م نعقده شده) بارای تجاارت و آنهاایی کاه بارای تجاارت منعقاد
(برقرار) نشده اند.
ب) یک واحد تجاری در معرض ریسک بازار بودن خودش ناشی از تورم بیش از حاد را باا در معارض باودن
ریسک های بازار خا

ناشی از نواحی با تورم خیلی ک تجمیع (جمع) نمی کند.
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اگر یک واحد تجاری فقط در معرض یک نوع از ریسک بازار در تنها یک محایط اقتواادی قارار گرفتاه اسات
اطالعات متراک نشده را نمایش نمی دهد.
ب -18یاراگراف ( 40الف) ملزم می کند تجزیه تحلی حساسیت را برای نمایش اثر روی سود یاا زیاان و حقاوق
صاحبان سهام از تغییرات ممکن معقو (منطقی) در متغیر ریسک مرتبط (به عنوان مثاا نارخ هاای بهاره ی باازار
غالب نرخ های ارز ،قیمت های سهام یا قیمت کا ها) برای این منظور:
الف) نهادها ملزم به مشصص کردن مقدار سود یا زیان که داشته اند برای دوره نمی باشند ،اگر متغیرهای ریساک
مرتبط متفاوت بوده اند .در عوض ،واحدهای تجاری افشا میکنداثر روی سود یا زیان و حقوق صاحبان ساهام را
در انتهای دوره گزارشگری با فرض اینکه تغییارات منطقای ممکان در متغیار ریساک مارتبط در یایاان دوره ی
گزارشگری محقق شده بود و به ریسک در معرض موجود اعما شده بود .برای مثا  ،اگار یاک واحاد تجااری
یک نرخ شناور بدهی در یایان سا دارد ،واحد تجاری می بایست اثر را روی سود یا زیان (یعنای هزیناه بهاره)
برای سا جاری اگر نرخ های بهره بوسیله مقادیر ممکن معقو تغییر کرده بودندرا افشا نماید.
ب) واحدهای تجاری ملزم به افشای اثر روی سود یا زیاان و حقاوق صااحبان ساهام بارای هار تغییار در یاک
محدوده در تغییرات ممکن منطقی از متغیر ریسک مرتبط نمی باشند .افشاگری هاای اثارات تغییارات در حادها
(نهایت های) محدوده (گسترده) ممکن معقو کافی می باشد.
ب -19در مشصص کردن آنچه تغییر ممکن معقو در متغیر ریسک مرتبط می باشد ،یک واحد تجاری باید درنظار
بگیرد:
الف) محیط (شرایط) اقتوادی که در آن عم مای کناد .یاک تغییار ممکان معقاو نبایاد شاام از راه دور یاا
سناریوهای بدترین حالت یا "تستهای استرس" باشد .عالوه بر این ،اگار نارخ تغییار در متغیار ریساک اساسای
(عمده) ثابت است یک واحد تجاری نیازی به جایگزین کردن تغییر ممکن معقو انتصاب شده در متغیر ریسک
ندارد .برای مثا  ،فرض کنید که نرخ های بهره  5درصد می باشند و یک واحد تجاری مشصص می کند که یاک
نوسان در نرخ های بهره (  50نقاط یایه) به طور معقو (منطقی) ممکن است .اثر روی سود یا زیان و حقوق
صاحبان سهام را افشاء میکند اگر نرخ های بهره به  4/5درصد یا  5/5درصد تغییر مای کردناد (در دوره بعادی)
نرخ های بهره به  5/5درصد افزایش یافته اند .واحد تجاری به این اعتقاد (باور) که نرخ های بهره ممکن اسات

با (  50نقاط یایه) نوسان کنند (یعنی نرخ تغییر در نرخ های بهره ثابات اسات) ،اداماه مای دهاد .یاک واحاد
تجاری اثر روی سود یا زیان و حقوق صاحبان سهام را افشاء می کند اگر نرخ های بهره تغییر کنند در  5درصاد
یا  1درصد واحد تجاری ملزم نشد است به تجدیدنظر در ارزیابی های خود که نرخ های بهره ممکان اسات باه
طور معقولی با   50نقاط یایه در نوسان باشند (نوسان کنند) ،مگر اینکه شواهدی موجود باشد کاه نارخ هاای
بهره به طور معنی داری شکننده تر شده است.
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ب) چارچوب زمانی با تری که ارزیابی می نماید .تجزیه تحلی حساسیت می بایست اثرات تغییراتی که درنظار
گرفته می شوند که بوورت معقولی ممکن است در طو دوره را نشان دهد .تا هنگامی که واحاد تجااری ارایاه
خواهد کرد این افشاگری ها را ،که معمو ً دوره گزارشگری سالیانه بعدی خود می باشد.
ب -21یاراگراف  46یک واحد تجاری را مجاز به اساتفاده از یاک تجزیاه تحلیا حساسایت کاه مانعکس کنناده
وابستگی متقاب بین متغیرهای ریسک ،مانند شیوه ریسک در ارزش است مینماید .اگر آن این تجزیاه تحلیا هاا را
برای مدیریت در معرض ریسک مالی بودن خودش به ریسک های مالی استفاده می کند .این حتی اگر چنین روش
اندازه گیری کند تنها رفیت (یتانسی ) برای ضرر و اندازه گیری نکند یتانسی برای بهره را نیز اعما می کند .ایان
چنین واحد تجاری ممکن است با یاراگراف ( 46الف) بوسیله افشای نوع مد ارزش – در – ریسک استفاده شاده
(یعنی آیا مد روی شبیه سازی  Montecarloاستوار است) توضیحی درباره اینکه ماد چطاور کاار مای کناد و
مفروضات مه (یعنی دروه ی نگهداری و سط اعتماد) هماهنگ باشد .واحد تجاری همچناین ممکان اسات دوره
مشاهده ی تاریصی و ضرایب وزن دهی اعما شده به مشااهدات در طاو دوره ،توضایحی دربااره اینکاه چطاور
اختیارات (انتصابات) با محاسبات برخورد (رفتار) می کنند ،و کدام نقض یا ارتباط (یا ،به طور مشاابه ،شابیه ساازی
های توزیع احتمالی  )Montecarloاستفاده می شود را افشاء سازند.
ب -21یک واحد تجاری می بایست تجزیه تحلی حساسیت برای تمامی فعالیت های تجاری خودش را ارایه کند،
اما ممکن است نوع های متفاوتی از تجزیه تحلی حساسایت بارای کاالس هاای متفااوت اوراق بهادار(ابزار)ماالی
راارایه کند.

ریسک نرخ بهره
ب -22ریسک نرخ بهره روی اوراق بهادار(ابزار)مالی بهره دار شناخته شده در ترازنامه (یعنی وام هاا و مطالباات و
ابزارهای بدهی منتشر شده) و روی خروجی از ابزارهای مالی شناخته نشده در ترازنامه (مانند برخای تعهادات وام)
بوجود می آید.

ریسک ارز (نرخ ارز)
ب -23ریسک ارز (یا ریسک ارز خارجی) از اوراق بهادار(ابزار) مالی که در یک ارز خارجی چیره شده است ،عین
در یک ارز به غیر از ارز کاربردی که آنها اندازه گیری می شوند ناشی می شود (بوجود می آیاد) بارای رسایدن باه
هاادف ایاان  ،IFRSریسااک ارز از اوراق بهادار(ابزار)مااالی کااه یااولی نماای باشااند ناشاای م ای شااود یااا از اوراق
بهادار(ابزار)مالی که در ارز کاربردی تصویص داده شده است ناشی نمیشود).
ب -24یک تجزیه تحلی حساسیت برای هر ارز که یک واحد تجاری در معرض بودن معنی داری دارد ،افشاء مای
شود.

دیگر ریسک های قیمت
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ب -25دیگر ریسک های قیمت روی اوراق بهادار(ابزار)مالی به خاطر تغییارات در ،بارای مثاا  ،قیمات کا هاا یاا
قیمت سهام (حق مالکانه) .برای موافقت کردن با یاراگراف  ،40یک واحد تجاری ممکان اسات اثار کااهش ناشای
میشود در شاخص بازار موجود مشصص (حاضر ،دم دست ،در انبار ،آماده ،موجودی و...؛  ،)STOCKارزش کاا
یا دیگر متغیرهای ریسک را افشا نماید .برای مثا  ،اگر یک واحد تجاری ضمانت های ارزش باقیمانده ای بدهد که
ابزارهای مالی می باشند ،واحد تجاری افزایش یا کاهش در ارزشی که ضمانت اعما می کند را افشاء می کند.
ب -26دو مثا اوراق بهادار(ابزار)مالی که منجر به ریسک قیمت سهام می شوند عباارت اناد از(:الاف) نگهاداری
سهام در دیگر واحد تجاری و (ب) یک سرمایه گراری در یک موسسه امین (حساب امانی) که سرمایه گاراری هاا
را در ابزارهای سهام نگهداری می کند.دیگر مثا ها شام قراردادهای روبه جلو اختیارات بارای خریاد یاا فاروش
کمیت های مشصص شده یک اوراق بهادار سرمایه ای و مباد ت که به ارزش های سهام شاخص گراری می شوند.
ارزش های متعارف چنین ابزارهای مالی بوسیله تغییرات در قیمت بازار ابزارهاای حاق مالکاناه اساسای متاأثر مای
شوند.
ب -27مطابق با یاراگراف ( 40الف) ،حساسیت سود یا زیان (که بوجود می آید ،برای مثا  ،از ابزارهای دسته بندی
شده به عنوان در ارزش متعارف در میان سود یا زیان و آسیب دیدگی (زیان دیدگی) دارایی های ماالی آمااده بارای
فروش) بوورت جداگانه از حساسیت حق مالکانه (که بوجود می آید ،برای مثا  ،از ابزارهای دسته بندی شاده باه
عنوان آماده برای فروش) افشاء می شود.
ب -28ابزارهای مالی که یک واحد تجاری به عنوان اوراق بهادر سرمایه ای دساته بنادی مای کناد ،دوبااره انادازه
گیری نمی شوند .نه سود یا زیان و نه حق مالکانه (حق مالکیت) بوسیله ریسک قیمت حق مالکیت آن ابزارها متاأثر
نصواهند شد .از این رو (بنابراین) هیچ گونه تجزیه تحلی حساسیت الزام آور نمی شود.
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