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ارائه  وافشای

دو مورد از اســتانداردهای جدید حسابداری ایران 
كــه الزامات  آن ها در مــورد صورت هاي  مالي  كه  
دوره ی  مالــي  آن ها از 1 فروردین 1398 و پس از 
آن  آغاز مي شود، الزم االجرا شده است، استاندارد 
حسابداری شماره ی 36 "ابزارهای مالی - ارائه" و 
استاندارد حسابداری شماره ی 37 "ابزارهای مالی 
- افشا" هســتند. نکته ی قابل توجه درباره ی این 
دو اســتاندارد این اســت كه ما در ایران تا كنون 
اســتاندارد حســابداری با این موضوع نداشتیم، و 

برای ما جدید محسوب می شوند.

پیشینه ی استانداردهای حسابداری ابزارهای 
مالی

در سال 1988 پروژه ی مشتركی توسط كمیته ی 
 )IASC( بین المللی حســابداری  اســتانداردهای 
و انجمــن حســابداران خبره ی كانــادا1 درباره ی 
ابزارهای مالی اجرا شــد. نتیجه ی آن پروژه ابتدا 
در سپتامبر 21991  و پس از دریافت دیدگاه های 
مختلــف و اصالح موارد پیشــنهادی در ژانویه ی 
31994  منتشــر شد. ســپس در گام نخست، در 
ژوئن 1995، اســتاندارد بین المللی حســابداری 
شــماره ی 32 "ابزارهــای مالی: افشــاء و ارائه4" 
)IAS 32(، و در گام دوم، در دســامبر 1998، 
اســتاندارد بین المللی حســابداری شماره ی 39 
 IAS( "5ابزارهای مالی: شناســایی و اندازه گیری"
39( منتشر شد. در ادامه، در سال 2005، هیئت 

 )IASB( بین المللی حســابداری  اســتانداردهای 
تصمیم گرفت تا IAS 32 را در قالب دو استاندارد 

جداگانه به شرح زیر ارائه كند:
 اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره ی 

)IAS 32( "632 "ابزارهای مالی: ارائه
 اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 
 )IFRS 7( "7شماره ی 7 "ابزارهای مالی: افشاء

)الزم االجرا از سال 2007(

ایــن تغییر موجــب لغــو اســتاندارد بین المللی 
حسابداری شــماره ی 30 "افشــاهای مربوط به 
صورت های مالی بانک ها و موسسات مالی مشابه8" 

)IAS 30( شد. IAS 39 نیز طی سال های 2003 
و 2005 دچار تغییرات اساســی شــد. تا این كه 
سرانجام در ســال 2008 هیئت اســتانداردهای 
اســتاندارد  پــروژه  ی  حســابداری  بین المللــی 
بین المللی گزارشگری مالی شماره ی 9 "ابزارهای 
مالیIFRS 9( "9( را آغاز كرد، و در ســال 2018 
این اســتاندارد جایگزین IAS 39 شد. از این رو، 
هم اینک در سطح بین المللی سه استاندارد مرتبط 

با ابزارهای مالی به شرح زیر داریم:
  IAS 32 "ابزارهای مالی: ارائه" كه استاندارد 

حسابداری شــماره ی 36 ایران به نوعی ترجمه و 
مشابه آن است.

 IFRS 7 "ابزارهای مالی: افشا" كه استاندارد 

حسابداری شماره ی 37 ایران به نوعی ترجمه 
و مشابه آن است.

ایران  در  كــه   IFRS 9 "ابزارهــای مالی": 

اســتانداردی متناظــر آن نداریــم. در ایــن 
اســتاندارد مطالبی درباره ی شــناخت، قطع 
شناخت، طبقه بندی، اندازه گیری و حسابداری 
مصون سازی مطرح شده است. با توجه به این 
كه در ایران فعال این اســتاندارد مصوب نشده 
است، بنابراین درباره ی شناخت و اندازه گیری 
و قطع شــناخت ابزارهای مالی كه به شــرح 
اســتانداردهای حســابداری شــماره ی 36 و 
37 ارائه و افشــای آن ها الزامی شــده است از 
اســتانداردهای مربوط قبلی خودشان استفاده 

می شود. 

در ادامه، به بررســی اســتانداردهای حسابداری 
شماره ی 36 و 37 ایران می پردازیم.

ابزارهای مالی: ارائه
ابزار مالی عبارت اســت از هر قراردادي كه برای 
طرفیــن ایجاد حقی بدین شــرح كند: برای یک 
طرف دارایی مالی و برای طرف دیگر ابزار مالکانه 
یا بدهی مالی باشــد. تفاوت اصلــی بین ابزارهای 
مالی و دارایی ها و بدهی های دیگر وجود قرارداد 
اســت. یعنی طرفین اختیار محدودي براي عدول 
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از قرارداد دارند. این توافق ضمانت اجرایي قانوني 
دارد، ولی لزوما مکتوب نیست. 

ابزارهای مالی به سه دسته تقسیم می شوند:
 دارایی مالی
 بدهی مالی
 ابزار مالکانه

دارایــی مالی و بدهی مالی در اســتاندارد تعریف 
نشــده اند. بلکه فقط برای آن ها به ذكر مثال هایی 
اكتفا شده اســت. از این رو در ادامه، این مثال ها 
همراه با مصادیقی كــه در ایران وجود دارند ارائه 

می شود. 

دارایی های مالی عبارتند از:
 نقد )موجودی های نقد نزد بانک ها، معادل های 

وجه نقد، وجوه تنخواه گردان(
 ابزار مالکانه واحد تجاري دیگر )سهام منتشرشده 

توسط دیگران – سرمایه گذاری در سهام(
 حق قــرار دادي بــرای دریافت نقد یــا دارایي 
مالي دیگر از واحد تجاري دیگر )حســاب های 
دریافتنی تجاری، اســناد دریافتنــی، وام های 

دریافتنی، اوراق بدهی، و اوراق قرضه(
 حق قرار دادي بــرای مبادله ی دارایي هاي مالي 
یا بدهي هــاي مالي با واحد تجــاري دیگر، در 
شــرایطي كه به طور بالقوه بــراي واحد تجاري 
مطلوب اســت )اســناد دریافتنی قابل تسویه 
در مقابل دریافت اوراق مشــاركت شهرداری ها، 
حســاب های دریافتنــی قابل تســویه با اوراق 
خزانــه ی وزارت راه و شهرســازی، قراردادهای 
اختیار معامله شــامل اختیار خریــد و اختیار 
فــروش، پیمان های آتی كه طــی آن ها مقدار 
معینی ســهام، كاال یا ارز توسط واحد گزارشگر 

خریداری شده است(
 ابزار غیر مشــتقه اي كه واحــد تجاري در 
ازای آن نســبت به دریافت تعــداد متغیری از 
ابزارهــای مالکانه ی خود واحــد تجاري متعهد 
اســت یا ممکن است متعهد شــود. به عنوان 

مثال، یک صندوق ســرمایه گذاری با یک واحد 
گزارشــگر توافق می كند كــه صندوق در قبال 
ســرمایه گذاری در ســهام واحد گزارشگر این 
تضمین را داشته باشد كه در صورت عدم وجود 
تقاضا برای سهام واحد گزارشگر، در زمانی كه 
صندوق قصد فروش آن را داشــته باشد، اقدام 

به خرید سهام خودش از صندوق خواهد كرد.
 ابزار مشتقه اي كه به روشــی غیر از مبادله 
مبلــغ ثابتي نقد یا دارایــي مالي دیگر با تعداد 
ثابتی از ابزارهای مالکانه ی خود واحد تجاري، 
قابل تســویه اســت یا تســویه خواهد شد. به 
عنوان مثال، ســرمایه گذاری در پیمان آتی كه 
در سررســید آن طرف مقابل معادل ارزش 20 
كیلو طال سهام عادی خود را در قبال آن واگذار 

خواهد كرد.

بدهی های مالی عبارتند از:
 تعهــد قرار دادي بــرای تحویل نقــد یا دارایي 
مالي دیگر به واحد تجاري دیگر )حســاب های 
پرداختنی تجاری، اســناد پرداختنی، وام های 
پرداختنی، اوراق بدهی منتشرشده مانند اوراق 
قرضه ی پرداختنی، اوراق مشاركت پرداختنی و 

اوراق خزانه ی پرداختنی( 
 تعهد قرار دادي برای مبادله ی دارایي هاي مالي 
یا بدهي هــاي مالي با واحد تجــاري دیگر، در 
شــرایطي كه به طور بالقوه براي واحد تجاري 
نامطلوب اســت )اسناد پرداختنی قابل تسویه 
در مقابــل واگــذاری اوراق مشــاركت بانــک 
مركزی، حســاب های پرداختنی قابل تســویه 
با اوراق خزانه ی وزارت نیــرو، اختیار خرید یا 
اختیار فروش مقدار معینی سهام، كاال یا ارز كه 

توسط واحد گزارشگر منتشر شده( 
 ابزار غیر  مشــتقه اي كه واحــد تجاري در 
ازاي آن، نســبت به تحویــل تعداد متغیري 
از ابزارهای مالکانه خــود واحد تجاري، متعهد 
اســت یا ممکن است متعهد شــود. به عنوان 
مثــال، یک واحد گزارشــگر با یــک صندوق 
ســرمایه گذاری توافق می كنــد كه صندوق در 

قبال سرمایه گذاری در سهام واحد گزارشگر این 
تضمین را داشته باشد كه در صورت عدم وجود 
تقاضا برای ســهام واحد گزارشگر، در زمانی كه 
صندوق قصد فروش آن را داشــته باشد، اقدام 

به خرید سهام خودش از صندوق خواهد كرد.
 ابزار مشتقه اي كه به روشــی غیر از مبادله 
مبلغ ثابتي نقد یا دارایــي مالي دیگر با تعداد 
ثابتي از ابزارهای مالکانه ی خود واحد تجاري، 
قابل تسویه است یا تسویه خواهد شد. به عنوان 
مثال، اختیار خرید ســهام منتشرشــده توسط 
واحد گزارشــگر كــه دارنــده ی آن می تواند با 
پرداخت بهایی معــادل 70 درصد قیمت بازار، 
سهام عادی واحد گزارشــگر را خریداری كند، 
ســهام ممتاز كه توســط دارندگان می تواند بر 
اســاس ارزش بازار آن به ســهم عادی تبدیل 

شـود.

درباره ی بدهی های مالی این نکته قابل توجه است 
كه پیش دریافت درآمد و بیشــتر تعهدات ناشي از 
ضمانت كه جریان خروجي منافع اقتصادي مرتبط 
با آن ها به شــکل تحویل كاال و خدمات اســت و 
بیانگر تعهد قرار دادي براي پرداخت نقد یا دارایي 
مالي دیگر نیستند، بدهی مالی محسوب نمی شوند. 
بدهي هایــی كه قرار دادي نیســتند، مانند مالیات 
بر درآمد كــه در نتیجه ی الزامــات قانوني دولت 
ایجاد می شــود، بدهي مالي محســوب نمي شوند. 
همچنین، تعهدات عرفی )طبق تعریف اســتاندارد 
حســابداري شــماره ی 4 "ذخایــر، بدهي هــاي 
احتمالي و دارایي هاي احتمالي"( ناشی از قرار داد 
نیســـتند، در نتیجه، بدهي مالـــي محســــوب 

نمي شـــوند.

اســتاندارد درباره ی ابزار مالکانه مثالی ارائه نکرده 
اســت، و فقط به تعریف آن بدین شرح اكتفا كرده 
اســت: قرار دادي است كه نشــان  دهنده ی منافع 
باقي مانده در دارایي هاي واحد تجاري پس از كسر 
همه ی بدهي هاي آن است، مثل سهام منتشر شده 

واحد تجاري.
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نکتــه ی مهم در این جا، تمایــز بین بدهی مالی و 
ابزار مالکانه است. گاهی این تمایز مثل تمایز بین 
سهام عادی )ابزار مالکانه( و حساب های پرداختنی 
)بدهی مالی( مشخص و ساده است. ولی در پاره ای 
موارد مثل تمایز بین بدهی قابل تبدیل به ســهام 
و ســهام ممتاز این تمایز دشــوار می شود. در این 
باره، اســتاندارد رهنمودی برای تمایز بدهی مالی 
از ابــزار مالکانه ارائه كرده اســت. بدین ترتیب كه 
برای تشــخیص باید به محتوای قرارداد و تعاریف 
بدهی مالی و ابزار مالکانه توجه شــود. الزم به ذكر 
اســت، در طبقه بندي ابزارهای مالــي در صورت 
وضعیت مالی واحد تجــاري محتوای ابزار مالی بر 
شــکل قانوني آن رجحان دارد. به شــکل ساده تر 
می توان گفت برای تشــخیص باید این پرسش را 
مطرح كنیم: آیا تعهد قراردادی برای انتقال منافع 
اقتصــادی وجود دارد؟ اگر پاســخ بلی بود، عنصر 
مورد نظر بدهی مالی است. اگر پاسخ نه بود عنصر 

مورد نظر ابزار مالکانه است.

مثال 1: شــركتی قصــد دارد به منظــور افزایش 
سرمایه و تامین مالی دو نوع سهام صادر كند:

 سهام ممتاز با نرخ سود ساالنه ی 5 درصد و الزام 
به بازخرید در تاریخ مشخص

 سهام عادی )شركت قصد دارد این سهام را بعدا 
بازخرید كند(.

نحــوه طبقه بندی این دو نوع ســهام بدین ترتیب 
خواهد بود:

 ســهام ممتاز به دلیل این كــه تعهد قراردادی 
است به عنوان بدهی مالی طبقه بندی می شود.

 ســهام عادی به دلیل این كــه تعهد قراردادی 
نیســت به عنــوان ابــزار مالکانــه طبقه بندی 

می شـود.

مثال 2: شــركت این بار قصد دارد به جای سهام 
ممتاز با الزام به بازخرید در تاریخ مشــخص، اقدام 
به انتشــار 1000 میلیارد ریال سهام ممتاز با نرخ 
سود ساالنه ی 5 درصد همراه با دو اختیار زیر كند:

 یــک( این ســهام با ســهام عادی شــركت به 
ارزش 1000 میلیارد ریال قـــابل بازخــــرید 

اســـت.
 دو( ایــن ســهام با حــق اختیار شــركت قابل 

بازخرید است.

نحوه طبقه بندی این دو حالت بدین ترتیب خواهد 
بود:

در حالت اول، ســهام ممتاز با سهام عادی شركت 
به ارزش 1000 میلیارد ریال قابل بازخرید اســت 
یعنی، تعداد نامشــخصی ســهام ضرب در قیمت 
روز تســویه كه معادل 1000 میلیارد ریال ارزش 
داشــته باشد. برای تعیین نوع ابزار مالی در این جا 
رجوع می كنیم بــه مصادیقی كه در تعریف بدهی 
مالی وجود داشت: قرار دادي كه از طریق ابزار هاي 
مالکانــه خود واحد تجاري قابل تســویه اســت و 
ابزار غیر مشــتقه اي است كه واحد تجاري در ازاي 
آن، نســبت به تحویل تعــداد متغیري از ابزارهای 
مالکانــه ی خود واحد تجاري متعهد اســت. با این 

تعریف، حالت اول بدهی مالی است.

در حالــت دوم، تعهدی برای بازخرید وجود ندارد. 
پس ابزار مالکانه اســت. ولــی تعهد برای پرداخت 
سود وجود دارد. پس این بخش بدهی مالی است. 
در ایــن جا با نــوع جدیدی از ابزارهــای مالی با 
عنوان ابزار مالی مرکب آشــنا شدیم. ابزار مالی 
مركب عبارت است از ابزار مالی غیر مشتقه ای كه 
شــامل هر دو جز بدهی مالی و ابزار مالکانه باشد. 
اندازه گیری این نوع ابزار مالی در هنگام صدور )نه 
در هنگام اندازه گیری مجدد آن در پایان هر دوره( 
باید بدین شــرح و در سه گام صورت گیرد. در گام 
اول، ارزش منصفانــه ی كل ابزار مالی مشــخص 
شــود. در گام دوم، ارزش بخش بدهی مشــخص 
شــود. و سرانجام در گام ســوم، ارزش منصفانه ی 
بخش حقوق مالکانه با كســــــر مبلغ حاصــــل 
از گام یک از مبلغ حاصـل از گــــام دو مشخص 

شـــود.

درآمد یا هزینه ی مالی، ســود تقســیمی، 
سودها و زیان ها

نحــوه ی ارائه ی درآمد یــا هزینه ی مالی، ســود 
تقســیمی، و سودها و زیان های مربوط به ابزارهای 
مالی بســته به نحوه ی طبقه بنــدی ابزارهای مالی 
مربوط مشــخص می شــود. اگر ابزار مالی مربوط 
بدهی مالی باشــد، در ســود و زیــان دوره عمل 
می شــود. مثال، ســود ســهام پرداختنی به سهام 
ممتــازی كه حق بازخرید برای دارنده ی آن وجود 
دارد. و چنانچه ابزار مالی مربوط ابزار مالکانه باشد، 
در حقوق مالکانه عمل می شــود. مثال، سود سهام 
پرداختنــی به ســهام عادی. در ایــن ارتباط الزم 
به ذكر اســت، مخارج مربوط بــه معامالت حقوق 
مالکانه تا میزاني كه این مخارج به طور مســتقیم 
قابل انتســاب به معامالت حقوق مالکانه باشد، به 
عنــوان كاهنده ی حقوق مالکانه منظور مي شــود. 
مثال، حق الزحمه ی ثبت و ســایر حق الزحمه هاي 
قانونــي، مبالغ پرداختــي به مشــاوران حقوقي، 
حسابداري و سایر مشاوران حرفه اي، مخارج انتشار 

و حق تمبر و ... .

تهاتر دارایي مالي و بدهي مالي
منظور از تهاتر دارایي مالي و بدهي مالي به معنی 
ارائه ی آن هــا در قالب یک عدد اســت. این رویه 
هنگامی باید انجام شــود كــه هم زمان هم حق 
تهاتــر مبالغ شناسایي شــده وجود  براي  قانوني 
داشــته باشــد، و هم این قصد وجود داشته باشد 
كــه یا به صورت خالص تســویه كند یا هم زمان با 
نقد كردن دارایی، بدهي را تسویه كند. در مواردي 
كه واحد تجاري حق تهاتر دارد، ولی قصد تســویه 
به صورت خالــص یا تبدیل دارایي به نقد هم زمان 
بــا تســویه ی بدهي را نــدارد، تأثیر ایــن حق بر 
آسیب پذیری واحد تجاري از ریسک اعتباري باید 
طبق استاندارد حسابداری شماره ی 37 "ابزارهای 

مالی – افشا" افشا  شود.

پــس از انجام تهاتــر طبق این اســتاندارد جدید 
اطالعات زیر باید به شكل جدول به طور جداگانه 



38
 زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

مصطفی
علی مدد  

برای دارایي های مالی و بدهي هاي مالي ارائه شود 
)مگر این كه شکل  ارائه ی دیگري مناسب تر باشد(:
 مبالغ ناخالص دارایي های مالي شناسایی شده و 

بدهي هاي مالي شناسایي شده. 
 مبالغي كه هنگام تعیین مبالغ خالص قابل ارائه 

در صورت وضعیت مالي تهاتر شده اند
 مبالغ خالص قابل ارائه در صورت وضعیت مالي

 افشای حقوق تهاتر مربوط به دارایي های مالی 
شناسایی شده و بدهي هاي مالي شناسایي شده 
و مبالــغ مربــوط بــه وثیقه ی مالــي و توافق 

خالص سازی 

ماهیت و میزان ریسک های ابزارهای مالی
طبق استاندارد حسابداری شماره ی 37 "ابزارهای 
مالی – افشا" ماهیت و میزان ریسک های ابزارهای 
مالــی باید هم به صورت كیفــی و هم به صورت 
كمی افشا شــوند. در افشای كیفی این موارد باید 
افشا شــود: آسیب پذیری از ریســک ها و نحوه ی 
ایجاد آن ها، و اهداف، رویه ها و فرایندهای مدیریت 
ریسک و روش های مورد استفاده برای اندازه گیری 
ریســک و هر گونه تغییر در موارد فوق. افشــای 
اهــداف، رویه ها و فرایندهای مدیریت ریســک و 
اندازه گیری ریسک  روش های مورد استفاده برای 

و هرگونه تغییر نسبت به دوره قبل. 

ولی در افشــای كمی باید خالصه ای از اطالعات 
كّمــی درباره ی آســیب پذیری واحــد تجاری از 
ریســک مورد نظر در پایان دوره ی گزارشگری و 
تمركز ریسک افشــا شود. تمركز ریسک، ناشی از 
ابزارهای مالی اســت كه ویژگی های مشابه دارند 
و به طور مشــابهی تحت تأثیر تغییر در شــرایط 
اقتصادی یا سایر شــرایط قرار می گیرند. در كنار 
همه ی ریسک هایی كه باید افشا شوند سه ریسک 
از اهمیــت باالیی برخوردارند كه در ادامه به آن ها 

می پردازیم.

ریسک اعتباری 
ریســک این كه یک طرف ابزار مالی به دلیل عدم 

ایفای تعهد موجب زیان مالی طرف دیگر  شــود. 
مواردی كه باید افشا شوند عبارتند از:

 مبلغی كه بــه بهترین شــکل، حداكثر میزان 
آســیب پذیری واحد تجاری از ریسک اعتباری 
در پایــان دوره ی گزارشــگری را بدون در نظر 
گرفتن هر گونه وثیقه ی نگهداری شــده یا سایر 

روش های افزایش اعتبار نشان دهد.
 شــرحي از وثیقــه ی نگهداري شــده به عنوان 
تضمین و ســایر روش های افزایش اعتبار و اثر 

مالي آن ها.
 اطالعــات درباره ی كیفیت اعتباری دارایی های 
مالی كه نه از تاریخ سررسید آن ها گذشته است 

و نه كاهش ارزش یافته اند.

ریسک نقدینگی
 ریســک این كه واحد تجــاری در ایفای تعهدات 
مربوط به بدهی های مالی كه از طریق تحویل نقد 
یا دارایی مالی دیگر تسویه می شود، دچار مشکل 

شود. مواردی كه باید افشا شوند عبارتند از:
 تجزیه ی سررسید بدهی های مالی

 تشریح نحوه ی مدیریت ریسک نقدینگی 

ریسک بازار 
ریسک نوسان  ارزش منصفانه یا جریان های نقدی 
آتی یک ابزار مالی بــه دلیل تغییر در قیمت های 
بازار اســت. ریسک بازار از سه نوع ریسک تشکیل 

شده است:
 ریســک واحد پول: ریسک نوســان  ارزش 
منصفانه یــا جریان های نقدی آتــی یک ابزار 

مالی به دلیل تغییر در نرخ های مبادله ارز
 ریسک نرخ ســود: ریسک نوســان ارزش 
منصفانه یــا جریان های نقدی آتــی یک ابزار 

مالی به دلیل تغییر در نرخ های سود
 ریسک سایر قیمت ها: ریسک نوسان ارزش 
منصفانه یــا جریان های نقدی آتــی یک ابزار 
مالی، به دلیــل تغییر در قیمت های بازار به 
غیر از تغییرات ناشــی از ریســک نرخ سود یا 

ریسک واحد پول

صرف نظر از این كه آن تغییرات در اثر عوامل خاص 
آن ابزار مالی یا ناشر آن، یا عوامل تأثیر گذار بر تمام 
ابزارهای مالی مشابه معامله شده در بازار ایجاد  شود، 

مواردی كه باید افشا شــوند عبارتند از:
 تحلیــل حساســیت بــراي هــر یــک از انواع 
ریســک های بازار كــه واحد تجــاري در پایان 
دوره ی گزارشگري در آستانه ی آن قرار می گیرد.

 روش ها و مفروضات مورد استفاده در آماده سازی 
تحلیل حساسیت.

 تغییــر در روش ها و مفروضات مورد اســتفاده 
نسبت به دوره ی قبل و دالیل این تغییرات.   
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