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المللی گزارشگري  پذیرش استانداردهاي بین: 1المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد 
  براي نخستین بار مالی

IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting 
Standards 

 Introduction  مقدمه
  استاندارد این دالیل انتشار 

ژوئن  1را در  1 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب ي،حسابدار المللیینب ياستانداردها یئته -1
مباحث  یرتفاس یتهکم 8 یرتفس یگزین، جا1 یمال يگزارشگر یالملل ینمنتشر کرد. استاندارد ب 2003
 یاصل يمبنا انبار به عنو یننخست يبرا يحسابدار المللیینب ياستانداردها یرشپذبا عنوان  يجار

نسبت به  هایرا به منظور رفع نگران یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یئت،شد. ه يحسابدار
به گذشته، ملزم شده بر اساس  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یريکامل بکارگ يتسر
  نمود. ینتدو يمباحث جار یرتفاس یتهکم 8 یرتفس

Reasons for issuing the IFRS 
IN1- The International Accounting Standards Board issued IFRS 1 in June 
2003. IFRS 1 replaced SIC-8 First-time Application of IASs as the Primary 
Basis of Accounting. The Board developed the IFRS to address concerns 
about the full retrospective application of IFRSs required by SIC-8. 

 یرشالزامات پذ یقبار به منظور تطب ینچند 1 یمال يگزارشگر المللیبینمتعاقباً، استاندارد  -2
اصالح شده، اصالح  یا یدجد یمال يگزارشگر المللیینب ياز استانداردها یبار، ناش یننخست يبرا

، به عنوان یئت، ه2007در سال  بنابراین،. شد ترو مبهم تریچیدهاستاندارد پ ینا یجه،شد. در نت
را به منظور  1 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب ییرساالنه خود، تغ ياز برنامه بهبودها یبخش
 ینداد. ا یشنهادپ یآت ییراتآن به منظور تطابق با تغ یدرك خوانندگان و طراح يآن برا سازيساده

مفاد نسخه قبل را حفظ  ،2008، منتشر شده در سال 1 یمال يگزارشگر المللییننسخه استاندارد ب
نسخه  یگزیناستاندارد جا ینانجام شده است. ا یافته ییرساختار تغ یککار در قالب  ینا یکنکرده، ل

 یننخست يرا برا یمال يگزارشگر المللیینب يکه استانداردها يتجار يواحدها يشده و برا یقبل
 گیرند،یبکار م شود، یشروع م نو پس از آ 2009 يجوال 1که از  يا ساالنه هايدوره يبار برا
  از موعد، مجاز است. یشپ بکارگیري. است جرااالالزم

IN2- Subsequently, IFRS 1 was amended many times to accommodate first-
time adoption requirements resulting from new or amended IFRSs. As a 
result, the IFRS became more complex and less clear. In 2007, therefore, the 
Board proposed, as part of its annual improvements project, to change IFRS 
1 to make it easier for the reader to understand and to design it to better 
accommodate future changes. The version of IFRS 1 issued in 2008 retains 
the substance of the previous version, but within a changed structure. It 
replaces the previous version and is effective for entities applying IFRSs for 
the first time for annual periods beginning on or after 1 July 2009. Earlier 
application is permitted. 

  استاندارد این هاي مهمترین ویژگی
 یننخست يرا برا یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها يکه واحد تجار یاستاندارد زمان ینا -3

 المللیینب يبر مطابقت با استانداردها یمبن شرط و یدو بدون ق یحصر یبار و با اظهار عبارت
  .کاربرد دارد دهد،یقرار م یرشمورد پذ ی،مال يگزارشگر

Main features of the IFRS 
IN3- The IFRS applies when an entity adopts IFRSs for the first time by an 
explicit and unreserved statement of compliance with IFRSs. 
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 المللیینب ياز استانداردها یکتا هر  کندیرا ملزم م يتجار استاندارد، واحد ینا ی،به طور کل -4
 يگزارشگر المللی ینب يطبق استانداردها يدوره گزارشگر یننخست یانکه در پا یمال يگزارشگر

 کندمیرا ملزم  يتجار استاندارد، واحد ین. به طور خاص، ایدنما یتاالجراست را رعا الزم ی،مال
که  یمال يارشگرگز المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یترا در صورت وضع یرموارد ز

- یم یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها يآن واحد تجار يحسابدار ينقطه شروع برا
 کند: یترعا باشد،
 المللیینب استانداردهاي طبق هاآن ییکه شناسا هاییيو بدها هاییتمام دارا یی) شناساالف

  شده است؛ یالزام یمال يگزارشگر
 يآنها طبق استانداردها ییکه شناسایدر صورت هایو بده هاییاقالم به عنوان دارا یی) عدم شناساب
  مجاز نباشد. یمال يگزارشگر المللیینب

از انواع  یکیبه عنوان  يشده حسابدار یرفتهپذ یشینکه طبق اصول پ یاقالم بنديطبقه ید) تجدپ
 المللیینب يطبق استانداردها یکنشده، ل ییاز حقوق مالکانه شناسا یبخش یا یبده یی،دارا

  و باشد؛یاز حقوق مالکانه م یبخش یا یبده یی،از دارا ینوع متفاوت یمال يگزارشگر
 هايیو بده هاییدارا یهکل گیريدر اندازه یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یري) بکارگت

  شده. ییشناسا

IN4- In general, the IFRS requires an entity to comply with each IFRS 
effective at the end of its first IFRS reporting period. In particular, the IFRS 
requires an entity to do the following in the opening IFRS statement of 
financial position that it 
prepares as a starting point for its accounting under IFRSs: 
(a) recognise all assets and liabilities whose recognition is required by 
IFRSs; 
(b) not recognise items as assets or liabilities if IFRSs do not permit such 
recognition; 
(c) reclassify items that it recognised under previous GAAP as one type of 
asset, liability or component of equity, but are a different type of asset, 
liability or component of equity under IFRSs; and 
(d) apply IFRSs in measuring all recognised assets and liabilities. 

مطابقت با  ینهکه هز یخاص هايالزامات را در حوزه یناز ا يمحدود هايیتاستاندارد معاف ینا -5
 ینا ین،. همچنکندیباشد، ارائه م یمال صورتهاي کنندگاناستفاده ياز منافع آن برا بیش هاآن

به  يتسر با را هاحوزه یدر برخ یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرياستاندارد، بکارگ
 هايقضاوت یازمندبه گذشته، ن يآنها با تسر یريکه بکارگ ییخصوصاً جا کند؛یگذشته ممنوع م

  مشخص شده باشد، است. یمعامله خاص یجهنت ینکهگذشته پس از ا یطدر مورد شرا  یریتمد

IN5- The IFRS grants limited exemptions from these requirements in 
specified areas where the cost of complying with them would be likely to 
exceed the benefits to users of financial statements. The IFRS also prohibits 
retrospective application of IFRSs in some areas, particularly where 
retrospective application would require judgements by management about 
past conditions after the outcome of a particular transaction is already 
known. 

شده  یرفتهپذ یشینگذار از اصول پ یکه چگونگ کندیرا الزام م ییاستاندارد موارد افشا ینا -6
و  یلکرد مالعم ی،مال یتکه بر صورت وضع یمال يگزارشگر المللیینب يبه استانداردها يحسابدار

  .یدنما یحاثر گذاشته را تشر يگزارش شده واحد تجار ينقد هاي یانجر

IN6- The IFRS requires disclosures that explain how the transition from 
previous GAAP to IFRSs affected the entity’s reported financial position, 
financial performance and cash flows. 
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آن  یمال يهاصورت یناستاندارد است که نخست ینا یريملزم به بکارگ یدر صورت يواحد تجار -7
 یا 2009 يجوال 1 یخباشد که در تار ايدوره يبرا یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها

  شده است. یباز موعد، ترغ یشپ یري. بکارگشود یپس از آن شروع م

IN7- An entity is required to apply the IFRS if its first IFRS financial 
statements are for a period beginning on or after 1 July 2009. Earlier 
application is encouraged. 

 المللیین) به استاندارد ب2012در مارس  یدولت هاي(اضافه شده طبق وام 11و ب 10ب يبندها -8
هنوز  یکنل یرداستاندارد را بکار گ ینا يواحد تجار یکهارجاع دارد. در صورت 9 یمال يگزارشگر

به  11و ب 10ب يرا بکار نگرفته باشد، ارجاعات بندها 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب
با  39 يحسابدار المللیینبه عنوان ارجاعات استاندارد ب یدبا 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب

  شود. یرتعب گیريو اندازه یی: شناسایمال يابزارهاعنوان 

IN8- Paragraphs B10 and B11 (introduced by Government Loans in March 
2012) refer to IFRS 9. If an entity applies this IFRS but does not yet apply 
IFRS 9, the references in paragraphs B10 and B11 to IFRS 9 shall be read as 
references to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. 

  هدف
 يهاصورت یناست که در نخست یاطالعات يباال یفیتاز ک یناناستاندارد حصول اطم ینهدف ا -1
آن  ايیاندورهم یمال هايو گزارش یمال يگزارشگر یالمللینطبق استاندارد ب يواحد تجار یمال
 که: يا ارائه شده  به گونه باشد،یم یمال يها که مشمول آن صورت اياز دوره یبخش يبرا
  باشد؛ یسهارائه شده قابل مقا هايتمام دوره براي و شفاف کنندگان،استفاده ي) براالف
  فراهم کند؛ یمال يگزارشگر المللیینب يدهاطبق استاندار يحسابدار يبرا ی) نقطه شروع مناسبب
  از منافع آن نباشد. یشآن ب یهته ینه) هزپ

Objective 
1- The objective of this IFRS is to ensure that an entity’s first IFRS financial 
statements, and its interim financial reports for part of the period covered by 
those financial 
statements, contain high quality information that: 
(a) is transparent for users and comparable over all periods presented; 
(b) provides a suitable starting point for accounting in accordance with 
International Financial Reporting Standards (IFRSs); and  
(c) can be generated at a cost that does not exceed the benefits. 

  کاربرد دامنه
 :یردبکار گ یراستاندارد را در موارد ز ینا یدبا يواحد تجار -2

  و ی؛مال يگزارشگر المللیینخود طبق استاندارد ب یمال يهاصورت ین) نخستالف
 المللیینکه طبق استاندارد ب ايیاندورهم یمال هاياز گزارش یک) در صورت وجود، هر ب

که مشمول آن  اياز دوره یبخش يبرا ايیاندورهم یمال يگزارشگربا عنوان  34 يحسابدار
  .شودیارائه م باشد،یم یمال يصورتها

Scope 
2- An entity shall apply this IFRS in: 
(a) its first IFRS financial statements; and 
(b) each interim financial report, if any, that it presents in accordance with 
IAS 34 Interim Financial Reporting for part of the period covered by its first 
IFRS financial statements. 
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 یننخست ی،مال يگزارشگر لمللیاینطبق استاندارد ب يواحد تجار یمال يهاصورت یننخست -3
و شرط  یدو بدون ق یحصر یبا اظهار عبارت ياست که در آن واحد تجار ايساالنه یمال يهاصورت

 ياستانداردها ی،مال يگزارشگر المللیینب يبا استانداردها یمال يها در رابطه با مطابقت صورت
 يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال ي. صورتهاپذیرد یرا م یمال يگزارشگر یالملل نیب

است  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها طبق يواحد تجار یمال يهاصورت یننخست ی،مال
 :ياگر، به عنوان مثال واحد تجار

 ارائه کرده باشد: یرگذشته خود را به صورت ز یمال يهاصورت ین) آخرالف
 یمال يگزارشگر المللی ینب استانداردهاي با هاکه از تمام جنبه ی) طبق اصول و الزامات مل1

  باشد؛یسازگار نم
 ینکها يداشته باشد، به استثنا یمال يگزارشگر المللیینب يهمه جانبه با استانداردها ی) هماهنگ2

و شرط  در رابطه با مطابقت  یدو بدون ق یحصر یاظهار عبارت یرندهمزبور در برگ یمال يها صورت
  یست؛ن یمال يگزارشگر المللی ینب يبا استانداردها

 المللیینب يو نه همه استانداردها یبر مطابقت با برخ یمبن یحصر یعبارت یرنده) در برگ3
  است؛ یمال يگزارشگر

 یو استفاده از برخ یمال يگزارشگر المللیینب يبا استانداردها یرمغا ی،) طبق اصول و الزامات مل4
 هادرخصوص آن یکه الزامات مل یدر مورد اقالم یمال يگزارشگر المللیینخاص ب ياستانداردها

  یا ؛ نداشته، وجود
مبالغ با مبالغ محاسبه شده طبق  یبرخ یقهمراه با صورت تطب ی،) طبق اصول و الزامات مل5

 ی؛مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
و تنها به منظور استفاده  یمال يگزارشگر المللیینب يرا طبق استانداردها یمال يها) صورتب
- از استفاده یک یچه یا يآن را در دسترس مالکان واحد تجار ینکهکرده، بدون ا یهته سازمانینودر

  قرار داده باشد؛ سازمانیبرون کنندگان
 یهته یقاهداف تلف يبرا یمال يشگرگزار المللیینب يرا طبق استانداردها يبسته گزارشگر یک) پ

با  1 يحسابدار المللیینرا طبق استاندارد ب یمال يهامجموعه کامل صورت یک ینکهکرده بدون ا
  یاکرده باشد؛  یهته یمال يهاارائه صورتعنوان 

  ارائه نکرده باشد. یمال يهاگذشته، صورت هايدوره ي) برات

3- An entity’s first IFRS financial statements are the first annual financial 
statements in which the entity adopts IFRSs, by an explicit and unreserved 
statement in those financial statements of compliance with IFRSs. Financial 
statements in accordance with IFRSs are an entity’s first IFRS financial 
statements if, for example, the entity: 
(a) presented its most recent previous financial statements: 
(i) in accordance with national requirements that are not consistent with 
IFRSs in all respects; 
(ii) in conformity with IFRSs in all respects, except that the financial 
statements did not contain an explicit and unreserved statement that they 
complied with IFRSs; 
(iii) containing an explicit statement of compliance with some, but not all, 
IFRSs; 
(iv) in accordance with national requirements inconsistent with IFRSs, using 
some individual IFRSs to account for items for which national requirements 
did not exist; or 
(v) in accordance with national requirements, with a reconciliation of some 
amounts to the amounts determined in accordance with IFRSs;  
(b) prepared financial statements in accordance with IFRSs for internal use 
only, without making them available to the entity’s owners or any other 
external users; 
(c) prepared a reporting package in accordance with IFRSs for consolidation 
purposes without preparing a complete set of financial statements as defined 
in IAS 1 Presentation of Financial Statements (as revised in 2007); or 
(d) did not present financial statements for previous periods. 
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 يبار استانداردها یننخست يبرا يواحد تجار یککه  شودیبکار گرفته م یاستاندارد زمان ینا -4
 کاربرد ندارد: یراستاندارد در موارد ز ین. به عنوان مثال، اپذیرد یرا م یمال يگزارشگر المللیینب

 یرا متوقف کرده ول یطبق اصول و الزامات مل یمال يهاارائه صورت ي،که واحد تجار ی) زمانالف
و  یدو بدون ق یحصر یرا ارائه کرده که شامل اظهار عبارت یمال يهااز صورت یگريقبالً مجموعه د

  است. یمال يگزارشگر المللیینب يبر تطابق با استانداردها یشرط مبن
ارائه کرده  یسال گذشته را طبق اصول و الزامات مل یمال يهاصورت ي،که واحد تجار ی) زمانب

 يگزارشگر المللیینب يبر مطابقت با استانداردها یو شرط مبن یدو بدون ق یحصر یکه شامل عبارت
  یا باشد؛یم یمال
و شرط  یدو بدون ق یحصر یسال گذشته با عبارت یمال يهادر صورت ي،که واحد تجار ی) زمانپ

اگر گزارش حسابرس  یرا اظهار نموده، حت یمال يگزارشگر المللیینب يمطابقت با استانداردها
  اظهارنظر مشروط باشد. يحاو یمال يهانسبت به آن صورت

4- This IFRS applies when an entity first adopts IFRSs. It does not apply 
when, for example, an entity: 
(a) stops presenting financial statements in accordance with national 
requirements, having previously presented them as well as another set of 
financial statements that contained an explicit and unreserved statement of 
compliance with IFRSs; 
(b) presented financial statements in the previous year in accordance with 
national requirements and those financial statements contained an explicit 
and unreserved statement of compliance with IFRSs; or 
(c) presented financial statements in the previous year that contained an 
explicit and unreserved statement of compliance with IFRSs, even if the 
auditors qualified their audit report on those financial statements. 

 يگزارشگر المللیینب يکه استانداردها يواحد تجار یک، 3و  2 يالزامات بندها رغمیعل -الف4
آن  یرساالنه اخ یمال يهاصورت یکندر گذشته بکار برده است، ل يدوره گزارشگر یکرا در  یمال

 يگزارشگر المللیینب يبر مطابقت با استانداردها یو شرط مبن یدو بدون ق یحصر یشامل عبارت
   ياستانداردها ینکها یا یدنما یتاستاندارد را رعا ینالزامات ا یا یدبا باشد،ینم مالی

با عنوان  8 يحسابدار المللیینبه گذشته طبق استاندارد ب يرا با تسر یمال يگزارشگر المللیینب
 واحدکه  ايگونه به برد، بکار و اشتباهات يحسابدار يدر برآوردها ییرتغ ي،حسابدار هايیهرو

  است. را متوقف نکرده یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یريهرگز بکارگ يتجار

4A-Notwithstanding the requirements in paragraphs 2 and 3, an entity that 
has applied IFRSs in a previous reporting period, but whose most recent 
previous annual financial statements did not contain an explicit and 
unreserved statement of compliance with IFRSs, must either apply this IFRS 
or else apply IFRSs retrospectively in accordance with IAS 8 Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors as if the entity had 
never stopped applying IFRSs. 

 المللیینب يکه استانداردها يواحد تجار يحسابدار هايیهدر رو ییراتاستاندارد شامل تغ ینا -5
 موضوع: ییراتیتغ ین. چنشودینم برد،یرا بکار م یمال يگزارشگر

 هايیهروبا عنوان  8 يحسابدار المللییندر استاندارد ب يحسابدار هايیهدر رو ییر) الزامات تغالف
  یا؛ و اشتباهات يحسابدار يدر برآوردها ییرتغ ي،حسابدار

  .باشندیم یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یر) الزامات خاص دوره گذار در ساب

5- This IFRS does not apply to changes in accounting policies made by an 
entity that already applies IFRSs. Such changes are the subject of: 
(a) requirements on changes in accounting policies in IAS 8 Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors; and 
(b) specific transitional requirements in other IFRSs 



 IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards  براي نخستین بار المللی گزارشگري مالی پذیرش استانداردهاي بین: 1المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد 

 

 58 از 6 صفحه
 

  گیريشناخت و اندازه
  المللی گزارشگري مالیاستانداردهاي بین طبقافتتاحیه صورت وضعیت مالی 

 یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتصورت وضع یدبا يواحد تجار -6
 يواحد تجار ينقطه شروع برا یخ،تار ینو ارائه کند. ا یهمزبور ته يگذار به استانداردها یخرا در تار

  دهد. یقتطب یمال يگزارشگر المللیینب يخود را با استانداردها ياست تا حسابدار

Recognition and measurement 
Opening IFRS statement of financial position 
6- An entity shall prepare and present an opening IFRS statement of 
financial position at the date of transition to IFRSs. This is the starting point 
for its accounting in accordance with IFRSs. 

  هاي حسابداريرویه
 المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتدر صورت وضع یدبا يواحد تجار یک -7

خود طبق  یمال يهاصورت ینرا که در نخست هاییو تمام دوره یمال يگزارشگر
-یهرو یناستفاده کند. ا یکسان يحسابدار هايیهاز رو کند،یمزبور ارائه م ياستانداردها

ب  هايیوستو پ 19 یال 13 يمشخص شده در بندها دموار يبه استثنا يحسابدار هاي
 یننخست یانکه در پا یمال يگزارشگر المللیینب ياز استانداردها یکبا هر یدث، با یال

  االجراست مطابقت داشته باشد. مزبور الزم يطبق استانداردها يدوره گزارشگر

Accounting policies 
7- An entity shall use the same accounting policies in its opening IFRS 
statement of financial position and throughout all periods presented in 
its first IFRS financial statements. Those accounting policies shall 
comply with each IFRS effective at the end of its first IFRS reporting 
period, except as specified in paragraphs 13–19 and Appendices B–E. 
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که قبال  یمال يگزارشگر المللیینب يمتفاوت استانداردها هاياز نسخه یدنبا يواحد تجار -8
را  یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یک تواندیم ياالجرا بودند، استفاده کند. واحد تجار الزم

 جرااالالزم تاریخاز  یشپ یريکه استاندارد مزبور بکارگ یبه شرط یرداالجرا بکار گ الزم یخقبل از تار
  .باشد کرده مجاز را دنش

  مالی گزارشگريالمللی مثال: بکارگیري یکنواخت آخرین نسخه استانداردهاي بین
  پیشینه
 31 یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها يواحد تجار يدوره گزارشگر یننخست پایان

 يها در آن صورت ايیسهاطالعات مقا گیردیم یمالف تصم ي. واحد تجارباشدیم 20×5دسامبر 
 هگذار آن ب یختار ین،). بنابراییدرا مالحظه نما 21(بند  یدسال  ارائه نما یک يرا تنها برا یمال

معادل آن،  یا( 20×4 یهژانو 1 یخشروع کسب و کار در تار ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
ساالنه را به  یمال يهاف صورتال ي. واحد تجارباشدی) م20×3دسامبر  31کسب و کار در  یانپا
ارائه   يشده حسابدار یرفتهپذ یشین، طبق اصول پ20×4دسامبر  31دسامبر هر سال و تا  31 یختار

 کرده است.
  بکارگیري الزامات

دوره  ياالجرا برا الزم یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یريالف ملزم به بکارگ يتجار واحد
 :باشدیم 20×5دسامبر  31به  یمنته
در  یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتو ارائه صورت وضع یه) تهالف
 ؛ و20×4 یهژانو 1 یختار
)، 20×4 يبرا ايیسه(شامل مبالغ مقا 20×5دسامبر  31 يبرا یمال یتو ارائه صورت وضع یه) تهب

سال  يبرا ينقد هايیاندر حقوق مالکانه و صورت جر ییراتجامع، صورت تغ یانصورت سود و ز
)، و موارد افشا (شامل اطالعات 20×4 يبرا ايیسه(شامل مبالغ مقا 20×5دسامبر  31به  یمنته
 ).20×4 يبرا ايیسهمقا
از موعد آن  یشپ یريبکارگ یکننشده، ل یالزام یدجد یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یک اگر

در  یمال يگزارشگر المللیینآن استاندارد ب یريالف مجاز به بکارگ يه باشد، واحد تجارمجاز شد
 یکنل باشد،یم یمال يگزارشگر المللیینب يخود طبق استانداردها یمال يهاصورت یننخست
  آن ندارد. یريدر بکارگ یالزام

8- An entity shall not apply different versions of IFRSs that were effective at 
earlier dates. An entity may apply a new IFRS that is not yet mandatory if 
that IFRS permits early application. 
Example: Consistent application of latest version of IFRSs  
Background 
The end of entity A’s first IFRS reporting period is 31 December 20X5. 
Entity A decides to present comparative information in those financial 
statements for one year only (see paragraph 21). Therefore, its date of 
transition to IFRSs is the beginning of business on 1 January 20X4 (or, 
equivalently, close of business on 31 December 20X3). Entity A presented 
financial statements in accordance with its previous GAAP annually to 31 
December each year up to, and including, 31 December 20X4. 
Application of requirements 
Entity A is required to apply the IFRSs effective for periods ending on 31 
December 20X5 in: 
(a) preparing and presenting its opening IFRS statement of financial position 
at 1 January 20X4; and 
(b) preparing and presenting its statement of financial position for 31 
December 20X5 (including comparative amounts for 20X4), statement of 
comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash 
flows for the year to 31 December 20X5 (including comparative amounts for 
20X4) and disclosures (including comparative information for 20X4). 
If a new IFRS is not yet mandatory but permits early application, entity A is 
permitted, but not required, to apply that IFRS in its first IFRS financial 
statements. 
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-ینب ياستانداردها یردر سا یمال يگزارشگر المللی ینب يمقررات مربوط به گذار به استانداردها -9
که در حال حاضر  يتجار يواحدها يحسابدار هايیهدر رو ییراتتغ يبرا ی،مال يگزارشگر المللی

 واحدهاي يبرا یکنکاربرد دارد؛ ل کنند،یاستفاده م یمال يگزارشگر المللیینب ياز استانداردها
موارد مشخص  ي، به استثنامزبور هستند يبار در حال گذار به استانداردها یننخست يکه برا يتجار

  ث ، کاربرد ندارد. یب ال هايیوستشده در پ

9- The transitional provisions in other IFRSs apply to changes in accounting 
policies made by an entity that already uses IFRSs; they do not apply to a 
first-time adopter’s transition to IFRSs, except as specified in Appendices 
B–E. 

در  یدبا يث، واحد تجار یب ال هايیوستو پ 19 یال 13 يموارد مشروح در بندها يبه استثنا -10
 :یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتصورت وضع

 یمال يگزارشگر المللیینب يآنها طبق استانداردها ییکه شناسا هایییو بده هایی) تمام داراالف
  کند؛ ییملزم شده است را شناسا

 يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها ها یو بده ها ییآنها به عنوان دارا ییکه شناسا ی) اقالمب
  نکند؛ ییرا شناسا باشدیمجاز نم یمال
 یا یبده یی،نوع دارا یکعنوان  به يشده حسابدار یرفتهپذ یشینکه طبق اصول پ ی) اقالمپ

نوع  یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یکنشده، ل ییاز حقوق مالکانه شناسا یبخش
  کند؛ و بنديطبقه یدرا تجد باشدیاز حقوق مالکانه م یبخش یا یبده یی،از دارا یگريد
 ییشناسا هايیو بده هاییتمام دارا گیريرا در اندازه یمال يگزارشگر المللیینب ي) استانداردهات

  .یردشده بکار گ

10- Except as described in paragraphs 13–19 and Appendices B–E, an entity 
shall, in its opening IFRS statement of financial position: 
(a) recognise all assets and liabilities whose recognition is required by 
IFRSs; 
(b) not recognise items as assets or liabilities if IFRSs do not permit such 
recognition; 
(c) reclassify items that it recognised in accordance with previous GAAP as 
one type of asset, liability or component of equity, but are a different type of 
asset, liability or component of equity in accordance with IFRSs; and 
(d) apply IFRSs in measuring all recognised assets and liabilities. 

 يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتدر صورت وضع يکه واحد تجار يحسابدار هايیهرو -11
همان  يباشد که برا هایی یهممکن است متفاوت از رو گیردیبکار م یمال يگزارشگر المللیینب

موضوع  منجر به  ینبکار گرفته است. ا يشده حسابدار یرفتهپذ یشینبا استفاده از اصول پ یختار
 يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخاز تار یشو معامالت پ یدادهااز رو یناش یالتیتعد
) یان(ز در سود یمرا به طور مستق یالتتعد ینگونها یدبا يواحد تجار ین،خواهد شد. بنابرا ی،مال

 المللیینب يگذار به استانداردها یخاز حقوق مالکانه) در تار یگريطبقه مناسب د یاانباشته (
  .یدنما ییشناسا یمال يگزارشگر

11- The accounting policies that an entity uses in its opening IFRS statement 
of financial position may differ from those that it used for the same date 
using its previous GAAP. The resulting adjustments arise from events and 
transactions before the date of transition to IFRSs. Therefore, an entity shall 
recognise those adjustments directly in retained earnings (or, if appropriate, 
another category of equity) at the date of transition to IFRSs. 
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 یمال یتکه صورت وضع کندیم یینرا تع یدر اصول ها یتاستاندارد دو طبقه از معاف ینا -12
از  یکمطابق با هر  یدبا یمال يگزارشگر یالمللینب يطبق استانداردها يواحد تجار یهافتتاح

 مزبور باشد: ياستانداردها
 هايجنبه یبرخ یريبه گذشته را درخصوص بکارگ يب، تسر یوستو پ 17 یال 14 ي) بندهاالف
  .کندیمنع م ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرسا
 يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرالزامات سا یاز برخ هایتث معاف یپ ال هايیوست) پب
  .کندیرا ارائه م یمال

12- This IFRS establishes two categories of exceptions to the principle that 
an entity’s opening IFRS statement of financial position shall comply with 
each IFRS: 
(a) paragraphs 14–17 and Appendix B prohibit retrospective application of 
some aspects of other IFRSs. 
(b) Appendices C–E grant exemptions from some requirements of other 
IFRSs. 

به  يتسربا  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرسابکارگیري در  ها معافیت
 گذشته

 ياستانداردها یرسا هايجنبه یبرخ یريبه گذشته را درخصوص بکارگ ياستاندارد تسر ینا -13
 یانب ب یوستو پ 17 یال 14 يدر بندها ها یتمعاف ین. اکندیمنع م ی،مال يگزارشگر المللیینب

  .اندشده

Exceptions to the retrospective application of other IFRSs 
13- This IFRS prohibits retrospective application of some aspects of other 
IFRSs. These exceptions are set out in paragraphs 14–17 and Appendix B. 

  برآوردها
 یخدر تار یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها يواحد تجار يبرآوردها - 14

طبق اصول  یخن تارانجام شده در هما يبا برآوردها یدمزبور با يگذار به استانداردها
به منظور انعکاس هرگونه تفاوت در  یالت(پس از تعد يشده حسابدار یرفتهپذ یشینپ

از اشتباه بودن برآوردها  ینیشواهد ع ینکهمگر ا اشد،ب یکنواخت) يحسابدار هايیهرو
  وجود داشته باشد.

Estimates 
14- An entity’s estimates in accordance with IFRSs at the date of 
transition to IFRSs shall be consistent with estimates made for the same 
date in accordance with previous GAAP (after adjustments to reflect 
any difference in accounting policies), unless there is objective evidence 
that those estimates were in error. 
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 ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخپس از تار يممکن است واحد تجار -15
کسب کند. طبق  يشده حسابدار یرفتهپذ یشینانجام شده طبق اصول پ يدرباره برآوردها یاطالعات

پس از دوره  یرتعدیلیغ یدادهايکسب آن اطالعات را همانند رو یدبا ي، واحد تجار14بند 
 يپس از دوره گزارشگر یدادهايروبا عنوان  10 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب يگزارشگر

در  یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یختار ید. به طور مثال، فرض کنیدنما یتلق
 20×4 يالجو 15 یخکسب شده در تار یدباشد و اطالعات جد 20×4 یهژانو 1 يواحد تجار یک

 یشینطبق اصول پ 20×3دسامبر  31 یخبرآورد انجام گرفته در تار یکدر  دیدنظرمستلزم تج
 یمال یترا در صورت وضع یدآن اطالعات جد یدنبا يباشد. واحد تجار يشده حسابدار یرفتهپذ

 یازمندبرآوردها ن ینکهمنعکس کند (مگر ا یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح
از اشتباه بودن  ینیشواهد ع ینکها یاباشد  يحسابدار هايیهنفاوت در رو رگونهه يبرا یالتتعد

دروه  یانرا در سود و ز یدآن اطالعات جد یدبا يبرآوردها وجود داشته باشد). در عوض، واحد تجار
 20×4امبر دس 31به  یسال منته يجامع) برا یاناقالم سود و ز یردر سا ی،در صورت مقتض یا(

  .یدمنعکس نما

15- An entity may receive information after the date of transition to IFRSs 
about estimates that it had made under previous GAAP. In accordance with 
paragraph 14, an entity shall treat the receipt of that information in the same 
way as non-adjusting events after the reporting period in accordance with 
IAS 10 Events after the Reporting Period. For example, assume that an 
entity’s date of transition to IFRSs is 1 January 20X4 and new information 
on 15 July 20X4 requires the revision of an estimate made in accordance 
with previous GAAP at 31 December 20X3. The entity shall not reflect that 
new information in its opening IFRS statement of financial position (unless 
the estimates need adjustment for any differences in accounting policies or 
there is objective evidence that the estimates were in error). Instead, the 
entity shall reflect that new information in profit or loss (or, if appropriate, 
other comprehensive income) for the year ended 31 December 20X4. 

 يگزارشگر المللیینب يملزم به انجام برآوردها طبق استانداردها يممکن است واحد تجار -16
در  يشده حسابدار یرفتهپذ یشینمزبور باشد که طبق اصول پ يگذار به استانداردها یخدر تار یمال
 عنوانبا  10 يحسابدار المللییننبوده است. به منظور تطابق با استاندارد ب یمذکور الزام یختار
 یمال يگزارشگر المللیینب يبرآوردها طبق استانداردها ین، ايوره گزارشگرپس از د یدادهايرو
وجود داشته، را منعکس  یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخکه در تار یطیشرا یدبا

گذار به  یخدر تار ارز یرتسع هاينرخ یاسود  هايبازار، نرخ هايیمت. به طور خاص، برآورد قیدنما
  .یدرا منعکس نما یخبازار در آن تار یطشرا یدبا یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

16- An entity may need to make estimates in accordance with IFRSs at the 
date of transition to IFRSs that were not required at that date under previous 
GAAP. To achieve consistency with IAS 10, those estimates in accordance 
with IFRSs shall reflect conditions that existed at the date of transition to 
IFRSs. In particular, estimates at the date of transition to IFRSs of market 
prices, interest rates or foreign exchange rates shall reflect market conditions 
at that date. 

 المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتدر مورد صورت وضع 16 یال 14 يبندها -17
ارائه  ايیسهبندها درخصوص اطالعات دوره مقا ینا ین. همچنشود یبکار گرفته م یمال يگزارشگر

کاربرد دارد؛  یزن ی،مال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال يها صورت ینشده در نخست
 یگزینجا یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر آن، ارجاعات مربوطه در تار که

  .شودیم ايیسهآن دوره مقا یانارجاعات مربوطه در پا

17- Paragraphs 14–16 apply to the opening IFRS statement of financial 
position. They also apply to a comparative period presented in an entity’s 
first IFRS financial statements, in which case the references to the date of 
transition to IFRSs are replaced by references to the end of that comparative 
period. 
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  المللی گزارشگري مالیمعافیت از سایر استانداردهاي بین
ث را انتخاب و  یپ ال هايیوستمندرج در پ یتچند معاف یا یکممکن است   يواحد تجار -18

  .یرداقالم بکار گ یربا سا یسهمقا یقرا از طر هایتمعاف ینا یدنبا ي. واحد تجاریداستفاده نما

Exemptions from other IFRSs 
18- An entity may elect to use one or more of the exemptions contained in 
Appendices C–E. An entity shall not apply these exemptions by analogy to 
other items. 

 [Deleted] -19  حذف شد.-19

  ارائه و افشا
 المللیینب ياستانداردها یرمندرج در سا يالزامات ارائه و افشا هايیتاستاندارد شامل معاف ینا -20

  .باشد ینم یمال يگزارشگر

Presentation and disclosure 
20- This IFRS does not provide exemptions from the presentation and 
disclosure requirements in other IFRSs. 

  ايمقایسهاطالعات 
 یدبا یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها يواحد تجار یمال يهاصورت یننخست -21

جامع، دو  یاناقالم سود و ز یرو سا یاندو صورت سود و ز ی،مال یتحداقل شامل سه صورت وضع
در  ییراتو دو صورت تغ ينقد هايیانجداگانه (در صورت ارائه)، دو صورت جر یانصورت سود و ز

ارائه  هايهمه صورت يبرا ايیسهشامل اطالعات مقا یحی،توض هايیادداشتو  الکانهحقوق م
  شده، باشد.

Comparative information 
21- An entity’s first IFRS financial statements shall include at least three 
statements of financial position, two statements of profit or loss and other 
comprehensive income, two separate statements of profit or loss (if 
presented), two statements of cash flows and two statements of changes in 
equity and related notes, including comparative information for all 
statements presented. 
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 المللیینب ياز استانداردها یرغ ییبر مبنا یخیتار هايو خالصه ايیسهمقا اطالعات
 یمال يگزارشگر

 ینقبل از اول هايدوره يمنتخب را برا هايداده یخیتار هايخالصه يتجار يواحدها یبرخ -22
. کنندیارائه م ی،مال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها ايیسهدوره ارائه کامل اطالعات مقا

 المللیبین ياستانداردها گیرياندازه و شناخت الزامات با هاخالصه یناستاندارد، مطابقت ا ینا
طبق  ايیسهمقا اطالعات يتجار يواحدها یبرخ ین،. همچنداندینم یرا الزام یمال يگزارشگر
 المللیینطبق استاندارد ب ايیسهعالوه بر اطالعات مقا یزرا ن يشده حسابدار یرفتهپذ یشیناصول پ
اطالعات  یا یخیتار هايخالصه يحاو یمال ياز صورتها یک. در هرکنندیارائه م 1 يحسابدار

 :یدبا يواحد تجار ي،شده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ ايیسهمقا
-ینب يکه طبق استانداردها يشده حسابدار یرفتهپذ یشینشده طبق اصول پ یه) اطالعات تهالف

  و نماید؛ مشخص به را اندنشده یهته یمال يگزارشگر المللی
 المللیینب يکه منجر به مطابقت اطالعات مزبور با استانداردها يا عمده یالتتعد یت) ماهب

-یمزبور نم یالتتعد یمقدار کم یینملزم به تع ي. واحد نجاریدرا افشا نما شود یم یمال يگزارشگر
  .باشد

Non-IFRS comparative information and historical summaries 
22- Some entities present historical summaries of selected data for periods 
before the first period for which they present full comparative information in 
accordance with IFRSs. This IFRS does not require such summaries to 
comply with the recognition and measurement requirements of IFRSs. 
Furthermore, some entities present comparative information in accordance 
with previous GAAP as well as the comparative information required by IAS 
1. In any financial statements containing historical summaries or 
comparative information in accordance with previous GAAP, an entity shall: 
(a) label the previous GAAP information prominently as not being prepared 
in accordance with IFRSs; and 
(b) disclose the nature of the main adjustments that would make it comply 
with IFRSs. An entity need not quantify those adjustments. 

  المللی گزارشگري مالیبه استانداردهاي بین انتقالتشریح 
به  يشده حسابدار یرفتهپذ یشینانتقال از اصول پ یرِتأث یچگونگ یدبا يواحد تجار - 23

 هايیانو جر یعملکرد مال ی،مال یتبر وضع رای مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
  .یدنما یحتشر ينقد

Explanation of transition to IFRSs 
23- An entity shall explain how the transition from previous GAAP to 
IFRSs affected its reported financial position, financial performance 
and cash flows. 

 يگزارشگر المللیینب يکه استانداردها يشد، واحد تجار یانالف ب4همانطور که در بند  -الف23
 :یدرا افشا نما یرموارد ز یدقبل بکار برده است، با هاياز دوره یکیرا در  یمال
  و ی؛مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یريتوقف بکارگ یل) دلالف
  .یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یريشروع مجدد بکارگ یل) دلب

23A- An entity that has applied IFRSs in a previous period, as described in 
paragraph 4A, shall disclose: 
(a) the reason it stopped applying IFRSs; and 
(b) the reason it is resuming the application of IFRSs. 

را بکار  1 یمال يگزارشگر المللیینالف، استاندارد ب4مطابق بند  ي،که واحد تجار یزمان -ب23
که هرگز  ییرا ، گو یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یريبکارگ یلدال یدبا یرد،نگ

  .یدنما یحمزبور را متوقف نکرده، تشر ياستانداردها یريبکارگ

23B- When an entity, in accordance with paragraph 4A, does not elect to 
apply IFRS 1, the entity shall explain the reasons for electing to apply IFRSs 
as if it had never stopped applying IFRSs. 
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  هاي تطبیقصورت
-ینب يمطابق استانداردها يواحد تجار یمال يصورتها ین، نخست23به منظور انطباق با بند  -24

 باشد: یرشامل موارد ز یدبا یمال يگزارشگر المللی
با  يشده حسابدار یرفتهپذ یشینحقوق مالکانه گزارش شده طبق اصول پ یقتطب يها ) صورتالف

 :یرز هايیختار يبرا یمال يگزارشگر المللیینب يحقوق مالکانه طبق استانداردها
 و ی؛مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخ) تار1
 یرفتهپذ یشینطبق اصول پ يواحد تجار یرساالنه اخ یمال يکه صورتها ايدوره ینآخر یان) پا2

 ارائه شده است. يشده حسابدار
 یمال يگزارشگر المللیینب يجامع طبق استانداردها یانصورت مجموع سود و ز یق) صورت تطبب
 یدبا یقصورت تطب ین. نقطه شروع ايواحد تجار یرساالنه اخ یمال يهادوره در صورت ینآخر يبرا

 یادوره مشابه،  يبرا يشده حسابدار یرفتهپذ یشینجامع طبق اصول پ یانصورت مجموع سود و ز
شده  یرفتهپذ یشینطبق اصول پ یانصورت سود و ز ي،آن توسط واحد تجار یهعدم ته رتدرصو

  باشد. يحسابدار
 یمال یتصورت وضع یهدوره ته یناول يارزش برا کاهش یانهرگونه ز ي) اگر واحد تجارپ

 یدبرگشت دهد، با یاو  یدنما ییرا شناسا یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح
 یکهرا در صورت هاییکاهش ارزش دارابا عنوان  36 يحسابدار المللیینالزامات افشاطبق استاندارد ب

- یشروع م یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخکه با تار ايدر دوره يواحد تجار
  .یدنما یتبرگشت داده، رعا یاکرده و  ییکاهش ارزش شناسا یانز شود،

Reconciliations 
24- To comply with paragraph 23, an entity’s first IFRS financial statements 
shall include: 
(a) reconciliations of its equity reported in accordance with previous GAAP 
to its equity in accordance with IFRSs for both of the following dates: 
(i) the date of transition to IFRSs; and 
(ii) the end of the latest period presented in the entity’s most recent annual 
financial statements in accordance with previous GAAP. 
(b) a reconciliation to its total comprehensive income in accordance with 
IFRSs for the latest period in the entity’s most recent annual financial 
statements. The starting point for that reconciliation shall be total 
comprehensive income in accordance with previous GAAP for the same 
period or, if an entity did not report such a total, profit or loss under previous 
GAAP.  
(c) if the entity recognised or reversed any impairment losses for the first 
time in preparing its opening IFRS statement of financial position, the 
disclosures that IAS 36 Impairment of Assets would have required if the 
entity had recognised those impairment losses or reversals in the period 
beginning with the date of transition to IFRSs. 

 یالتدرباره تعد یکاف ییاتجز ید(الف) و (ب) با 24الزام شده طبق بند  یقتطب يهاصورت -25
. نماید ارائه کنندگاندرك استفاده يجامع برا یانو صورت سود و ز یمال یتصورت وضع یتبااهم

ارائه کرده  يشده حسابدار یرفتهپذ یشینرا طبق اصول پ ينقد هايیانصورت جر ياگر واحد تجار
  .یدنما یحرا تشر ينقد هاي یانصورت جر یتبااهم یالتتعد یدبا شد،با

25- The reconciliations required by paragraph 24(a) and (b) shall give 
sufficient detail to enable users to understand the material adjustments to the 
statement of financial position and statement of comprehensive income. If an 
entity presented a statement of cash flows under its previous GAAP, it shall 
also explain the material adjustments to the statement of cash flows. 

 یاهآگ يشده حسابدار یرفتهپذ یشیناز اشتباهات صورت گرفته طبق اصول پ ياگر واحد تجار -26
 ییراشتباهات از تغ یناصالح ا ید(الف) و (ب) با 24الزام شده طبق بند  یقتطب يها در صورت یابد،
  شود. یزمتما يحسابدار هايیهدر رو

26- If an entity becomes aware of errors made under previous GAAP, the 
reconciliations required by paragraph 24(a) and (b) shall distinguish the 
correction of those errors from changes in accounting policies. 
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 یرشدر زمان پذ يحسابدار هايیهدر رو ییراتدرباره تغ 8 يحسابدار المللییناستاندارد ب -27
-صورت ینتا بعد از ارائه نخست هایهدر آن رو ییراتتغ یا یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

-ینب استانداردالزامات  ین،کاربرد ندارد. بنابرا یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب یمال يها
واحد  یمال يهاصورت یندر نخست يحسابدار هايیهدر رو ییراتدرباره تغ 8 يحسابدار المللی
  کاربرد ندارد. یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب يتجار

27- IAS 8 does not apply to the changes in accounting policies an entity 
makes when it adopts IFRSs or to changes in those policies until after it 
presents its first IFRS financial statements. Therefore, IAS 8’s requirements 
about changes in accounting policies do not apply in an entity’s first IFRS 
financial statements. 

طبق استاندارد  یمال يهاصورت یندر طول دوره تحت پوشش نخست ياگر واحد تجار -الف27
 ینمندرج در ا هايیتمعاف یرينحوه بکارگ یاخود  يحسابدار هايیهرو ی،مال يگزارشگر المللیینب

طبق  ايیاندورهم یگزارش مال یننخست ینب ییرات، تغ23بند  مطابق یددهد، با ییراستاندارد را تغ
 المللیینطبق استاندارد ب یمال يهاصورت ینبا نخست یمال يگزارشگر المللیینب ستانداردهايا

  .ید(الف) و (ب) را بروز نما 24الزام شده در بند  یقتطب يها و صورت یحرا تشر یمال يگزارشگر

27A- If during the period covered by its first IFRS financial statements an 
entity changes its accounting policies or its use of the exemptions contained 
in this IFRS, it shall explain the changes between its first IFRS interim 
financial report and its first IFRS financial statements, in accordance with 
paragraph 23, and it shall update the reconciliations required by paragraph 
24(a) and (b). 

در  یدقبل ارائه نکرده باشد، با هايدوره يبرا یمال يهاصورت يواحد تجار یکهدر صورت -28
  .یدرا افشا نما یقتحق ینا یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال يصورتها یننخست

28- If an entity did not present financial statements for previous periods, its 
first IFRS financial statements shall disclose that fact. 

 هاي مالی بدهیهاي مالی یا  دارایی تعیین
شده را به  ییشناسا یشترپ یمال ییدارا یکالف، 19مجاز است مطابق بند ت يتجارواحد  -29

. واحد یدنما یینتع یانسود و ز یقشده به ارزش منصفانه از طر گیرياندازه یمال ییدارا یکعنوان 
 زشو ار يبندو طبقه یین،تع یخشده را در تار یینتع یمال هايییارزش منصفانه دارا یدبا يتجار
  را افشا کند. یقبل یمال هايصورت در هاآن يدفتر

Designation of financial assets or financial liabilities 
29- An entity is permitted to designate a previously recognised financial 
asset as a financial asset measured at fair value through profit or loss in 
accordance with paragraph D19A. The entity shall disclose the fair value of 
financial assets so designated at the date of designation and their 
classification and carrying amount in the previous financial statements. 

شده را به  ییشناسا یشترپ یمال یبده یک، 19مجاز است مطابق بند ت يواحد تجار -الف 29
. واحد یدنما یینتع یانسود و ز یقشده به ارزش منصفانه از طر گیرياندازه یمال یبده یکعنوان 
و ارزش  يبندو طبقه یین،تع یخشده را در تار یینتع یمال هايیارزش منصفانه بده یدبا يتجار
  را افشا کند. یمال هايصورت در هاآن تريدف

29A- An entity is permitted to designate a previously recognised financial 
liability as a financial liability at fair value through profit or loss in 
accordance with paragraph D19. The entity shall disclose the fair value of 
financial liabilities so designated at the date of designation and their 
classification and carrying amount in the previous financial statements. 
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 تمام شده مفروض ياز ارزش منصفانه به عنوان بها استفاده
 المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتدر صورت وضع يواحد تجار یکهدر صورت -30

قلم از اموال،  یک يتمام شده مفروض برا ياز ارزش منصفانه به عنوان بها ی،الم يگزارشگر
 ییحق استفاده از دارا یانامشهود  ییدارا یکدر امالك،  گذاريیهسرما یزات،و تجه آالتینماش
طبق  یمال يهاصورت یندر نخست ید)، بایدرا مالحظه کن 7و ت 5ت ي(بندها ید،نما دهاستفا

طبق  یهافتتاح یمال یتهر قلم در صورت وضع يبرا یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
 :یدرا افشا نما یرموارد ز یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

  منصفانه آنها؛ و هاي) مجموع ارزشالف
  .يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ يصورت گرفته در مبالغ دفتر یالت) مجموع تعدب

Use of fair value as deemed cost 
30- If an entity uses fair value in its opening IFRS statement of financial 
position as deemed cost for an item of property, plant and equipment, an 
investment property, an intangible asset or a right-of-use asset (see 
paragraphs D5 and D7), the entity’s first IFRS financial statements shall 
disclose, for each line item in the opening IFRS statement of financial 
position: 
(a) the aggregate of those fair values; and 
(b) the aggregate adjustment to the carrying amounts reported under 
previous GAAP. 

 ی،فرع يتجار يدر واحدها ها گذاريیهسرما يتمام شده مفروض برا ياز بها استفاده
 وابسته يتجار يخاص و واحدها هايمشارکت

 یک يتمام شده مفروض برا يبها یکاز  يواحد تجار یکهبه طور مشابه، در صورت -31
 یتوابسته در صورت وضع يواحد تجار یاخاص   مشارکت ی،فرع يدر واحد تجار  گذاري یهسرما
را مالحظه  15(بند ت یداستفاده نما یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال
 يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها يجداگانه واحدتجار یمال يهاصورت تین)، نخسییدنما
 را افشا کند: یرموارد ز یدبا یمال
 يتمام شده مفروض، مبلغ دفتر يکه بها هاییگذاريیهتمام شده مفروض سرما ي) مجموع بهاالف
  باشد؛یم يشده حسابدار یرفتهپذ پیشین اصول مطابق هاآن
تمام شده مفروض، ارزش  يکه بها هاییگذاريیهتمام شده مفروض سرما ي) مجموع بهاب

  و باشد؛یمنصفانه م
  .يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ يرصورت گرفته در مبلغ دفت یالت) مجموع تعدپ

Use of deemed cost for investments in subsidiaries, joint ventures and 
associates 
31- Similarly, if an entity uses a deemed cost in its opening IFRS statement 
of financial position for an investment in a subsidiary, joint venture or 
associate in its separate financial statements (see paragraph D15), the 
entity’s first IFRS separate financial statements shall disclose: 
(a) the aggregate deemed cost of those investments for which deemed cost is 
their previous GAAP carrying amount; 
(b) the aggregate deemed cost of those investments for which deemed cost is 
fair value; and 
(c) the aggregate adjustment to the carrying amounts reported under previous 
GAAP. 

 نفت و گاز هايییدارا يتمام شده مفروض برا ياز بها استفاده
نفت و گاز استفاده  هايییدارا يالف (ب) برا8بند پ یتاز معاف يواحد تجار یکهدر صورت -الف31
شده  یرفتهپذ یشینشده طبق اصول پ یینتع يمبلغ دفتر یصتخص يو مبنا یقتحق ینا یدبا ید،نما

  .یدرا افشا نما يحسابدار

Use of deemed cost for oil and gas assets 
31A- If an entity uses the exemption in paragraph D8A(b) for oil and gas 
assets, it shall disclose that fact and the basis on which carrying amounts 
determined under previous GAAP were allocated. 
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 گذاريمشمول مقررات نرخ یاتعمل يتمام شده مفروض برا ياز بها استفاده
 گذاريمشمول مقررات نرخ یاتعمل يب برا8بند پ یتاز معاف يواحد تجار یکهدر صورت -ب31

شده  یرفتهپذ یشینطبق اصول پ يمبلغ دفتر یینتع يو مبنا یقتحق ینا یدبا ید،استفاده نما
  .یدرا افشا نما يحسابدار

Use of deemed cost for operations subject to rate regulation 
31B- If an entity uses the exemption in paragraph D8B for operations subject 
to rate regulation, it shall disclose that fact and the basis on which carrying 
amounts were determined under previous GAAP. 

 تمام شده مفروض بعد از تورم حاد ياز بها استفاده
کند و به  گیريرا به ارزش منصفانه اندازه هایو بده هاییدارا ي،واحد تجار یکهدر صورت -پ31
 یتتمام شده مفروض در صورت وضع يوجود تورم حاد، از آن ارزش منصفانه به عنوان بها یلدل
 30ت یال 26ت ي(بندها یداستفاده نما یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال

 یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال يهاصورت ین)، در نخستییدرا مالحظه نما
استفاده نموده و سپس  یرز هاي یژگیبا و یاتیکه چگونه و چرا از واحد پول عمل یدافشا نما یدبا

 استفاده از آن را متوقف کرده است:
 بر هامعامالت و مانده يدارا يتجار يهمه واحدها يبرا ییقابل اتکا یمتق ی) شاخص عمومالف

  وجود ندارد. پولی واحد آن حسب
  نسبتاً باثبات وجود ندارد. یواحد پول خارج یکواحد پول مزبور و  ینب یلتبد یت) قابلب

Use of deemed cost after severe hyperinflation 
31c- If an entity elects to measure assets and liabilities at fair value and to 
use that fair value as the deemed cost in its opening IFRS statement of 
financial position because of severe hyperinflation (see paragraphs D26–
D30), the entity’s first IFRS financial statements shall disclose an 
explanation of how, and why, the entity had, and then ceased to have, a 
functional currency that has both of the following characteristics: 
(a) a reliable general price index is not available to all entities with 
transactions and balances in the currency. 
(b) exchangeability between the currency and a relatively stable foreign 
currency does not exist. 



 IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards  براي نخستین بار المللی گزارشگري مالی پذیرش استانداردهاي بین: 1المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد 

 

 58 از 17 صفحه
 

 ايیاندورهم یمال هايگزارش
 34 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب يواحد تجار یکه، در صورت23بند  یتبه منظور رعا -32
 المللیینب يطبق استانداردها یمال يهاصورت یناز دوره تحت پوشش نخست یبخش يبرا

عالوه بر الزامات استاندارد  یدبا يارائه کند، واحد تجار ايیاندورهم یگزارش مال ی،مال يگزارشگر
 :یدنما یترعا یزرا ن یرالزامات ز 34 يحسابدار المللیینب

قبل  یمشابه سال مال یانیدوره م يبرا ايیاندورهم یگزارش مال يواحد تجار یکه) در صورتالف
 باشد: یرشامل موارد ز یدبا ايیاندورهم یمال هاياز گزارش یکارائه کرده باشد، هر 

 یانیدوره م یاندر پا يشده حسابدار یرفتهپذ یشینحقوق مالکانه طبق اصول پ یق) صورت تطب1
  و یخ؛در آن تار یمال يگزارشگر المللیینب يمشابه، با حقوق مالکانه طبق استانداردها

 یمال يگزارشگر المللیینب يجامع طبق استانداردها یانصورت مجموع سود و ز یق) صورت تطب2
 یدبا یقصورت تطب ینا يشروع برا). نقطه یخو ساالنه تا آن تار يمشابه (جار یانیدوره م يبرا

در  یاآن دوره  يبرا يشده حسابدار یرفتهپذ یشینجامع طبق اصول پ یانصورت مجموع سود و ز
 یشینطبق اصول پ یانز یاگزارش نکرده باشد، صورت سود  یجمع ینچن يکه واحد تجاریصورت

 باشد. يشده حسابدار یرفتهپذ
واحد  ايیاندورهم یگزارش مال یندر بند الف، نخستالزام شده  یقیتطب هاي) عالوه بر صورتب

 یناز دوره تحت پوشش نخست یبخش يبرا 34 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب يتجار
ذکر شده  یقشامل صورت تطب یدبا یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال يصورتها
عطف متقابل به  یا) 26و  25 يذکر شده در بندها ییات(الف) و (ب)  (با توجه به جز 24در بند 

  مذکور، باشد. یقتطب هايشامل صورت یگريگزارش منتشر شده د
مندرج در  هايیتمعاف یرينحوه بکارگ یاخود  يحسابدار هايیهرو يواحد تجار یکه) در صورتپ
 23را طبق بند  ايدورهیانم یمال هاياز گزارش یکدر هر  ییراتتغ یددهد، با ییراستاندارد را تغ ینا

  .یدنما انیبند را به روز رس ینالف و ب ا يها الزام شده در بخش یقتطب هايو صورت یدنما یحتشر

Interim financial reports 
32- To comply with paragraph 23, if an entity presents an interim financial 
report in accordance with IAS 34 for part of the period covered by its first 
IFRS financial statements, the entity shall satisfy the following requirements 
in addition to the requirements of IAS 34: 
(a) Each such interim financial report shall, if the entity presented an interim 
financial report for the comparable interim period of the immediately 
preceding financial year, include: 
(i) a reconciliation of its equity in accordance with previous GAAP at the 
end of that comparable interim period to its equity under IFRSs at that date; 
and 
(ii) a reconciliation to its total comprehensive income in accordance with 
IFRSs for that comparable interim period (current and year to date). The 
starting point for that reconciliation shall be total comprehensive income in 
accordance with previous GAAP for that period or, if an entity did not report 
such a total, profit or loss in accordance with previous GAAP. 
(b) In addition to the reconciliations required by (a), an entity’s first interim 
financial report in accordance with IAS 34 for part of the period covered by 
its first IFRS financial statements shall include the reconciliations described 
in paragraph 24(a) and (b) (supplemented by the details required by 
paragraphs 25 and 26) or a cross-reference to another published document 
that includes these reconciliations. 
(c) If an entity changes its accounting policies or its use of the exemptions 
contained in this IFRS, it shall explain the changes in each such interim 
financial report in accordance with paragraph 23 and update the 
reconciliations required by (a) and (b). 
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 کنندگانفرض که استفاده ین، حداقل موارد افشا را با ا34 يحسابدار المللییناستاندارد ب -33
دارند، الزام نموده  یدسترس یزساالنه ن یمال يهاصورت ینبه آخر ايیاندورهم یمال هايگزارش

 یا معامالتی یدادهارو 34 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب یدبا يوجود، واحد تجار یناست. با ا
 یکهدر صورت ین،. بنابرایدافشا نما یزمهم هستند را ن يجار اي یاندورهم یدرك گزارش مال يکه برا

 یشینساالنه خود طبق اصول پ یمال يهاصورت ینبار، در آخر یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار
را افشا  جاري اي دورهیانم یدرك گزارش مال يبرا یتاطالعات بااهم ي،شده حسابدار یرفتهپذ

به گزارش منتشر شده در  یا یدآن اطالعات را افشا نما اي،یاندورهم یدر گزارش مال یدنکرده باشد، با
  بردارنده آن اطالعات، عطف متقابل دهد.

33- IAS 34 requires minimum disclosures, which are based on the 
assumption that users of the interim financial report also have access to the 
most recent annual financial statements. However, IAS 34 also requires an 
entity to disclose ‘any events or transactions that are material to an 
understanding of the current interim period’. Therefore, if a first-time 
adopter did not, in its most recent annual financial statements in accordance 
with previous GAAP, disclose information material to an understanding of 
the current interim period, its interim financial report shall disclose that 
information or include a cross-reference to another published document that 
includes it. 

  تاریخ اجرا
-صورت ینکه نخستیرا در صورت یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب ینا یدبا يواحد تجار -34
 يجوال 1است که از  ايدوره يآن برا یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال يها

  از موعد، مجاز است. یشپ یري. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2009

Effective date 
34- An entity shall apply this IFRS if its first IFRS financial statements are 
for a period beginning on or after 1 July 2009. Earlier application is 
permitted. 

 1 یخساالنه که از تار هايدوره يرا برا 23(ژ) و ت1ت ياصالحات بندها یدبا يواحد تجار -35
 المللییناستاندارد ب يواحد تجار یکه. در صورتیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2009 يجوال

-دورهاز  یکی ي) را برا2007شده در سال  یدنظر(تجد استقراض هايینههزبا عنوان  23 يحسابدار
  آن دوره بکار گرفته شود. يبرا یداصالحات با ینا یرد،قبل بکار گ هاي

35- An entity shall apply the amendments in paragraphs D1(n) and D23 for 
annual periods beginning on or after 1 July 2009. If an entity applies IAS 23 
Borrowing Costs (as revised in 2007) for an earlier period, those 
amendments shall be applied for that earlier period. 

شده در  یدنظر(تجد يتجار هايیبترکبا عنوان  3 یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب -36
-یناستاندارد ب ي،واحد تجار یکه(ج) و (چ) اصالح شد. در صورت4و پ 1، پ19 ي) بندها2008سال 
 گیرد،قبل بکار  هاياز دوره یکی ي) را برا2008شده در سال  یدنظر(تجد 3 یمال يگزارشگر المللی

  بکار گرفته شود. یزآن دوره ن يبرا یداصالحات با

36- IFRS 3 Business Combinations (as revised in 2008) amended paragraphs 
19, C1 and C4(f) and (g). If an entity applies IFRS 3 (revised 2008) for an 
earlier period, the amendments shall also be applied for that earlier period. 

(اصالح  یقیجداگانه و تلف یمال هايصورتبا عنوان  27 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب -37
 المللییناستاندارد ب يواحد تجار یکهاصالح شد. در صورت 7و ب 1ب ي) بندها2008شده در سال 

 بایداصالحات  یرد،قبل بکار گ هاياز دوره یکی ي) را برا2008(اصالح شده در سال  27 يحسابدار
  شود. آن دوره بکار گرفته يبرا

37- IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (as amended in 
2008) amended paragraphs B1 and B7. If an entity applies IAS 27 (amended 
2008) for an earlier period, the amendments shall be applied for that earlier 
period. 
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واحد  یابا کنترل مشترك  يواحد تجار ی،در واحد فرع گذاريیهتمام شده سرما يبهاطبق  -38
)، 27 يحسابدار المللیینو استاندارد ب 1 یمال يگزارشگر المللیین(اصالحات استاندارد ب وابسته

 ینا یدبا ياضافه شد. واحد تجار 15و ت 14(چ)، ت1، ت31 ي، بندها2008 یمنتشر شده در م
. یردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2009 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره يرا برا هابند

 هاياز دوره یکی يبندها را برا ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ یريبکارگ
  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ

38- Cost of an Investment in a Subsidiary, Jointly Controlled Entity or 
Associate (Amendments to IFRS 1 and IAS 27), issued in May 2008, added 
paragraphs 31, D1(g), D14 and D15. An entity shall apply those paragraphs 
for annual periods beginning on or after 1 July 2009. Earlier application is 
permitted. If an entity applies the paragraphs for an earlier period, it shall 
disclose that fact. 

 یمنتشر شده در م یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها يبهبودهابر اساس  37بند  -39
 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره ياصالحات را برا ینا یدبا ي، اصالح شد. واحد تجار2008
 یالمللیناستاندارد ب يواحد تجار یکه. در صورتیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2009
اصالحات  ینا یرد،قبل بکار گ هاياز دوره یکی ي) را برا2008(اصالح شده در سال  27 اريحسابد

  آن دوره بکار گرفته شود. يبرا یدبا

39- Paragraph B7 was amended by Improvements to IFRSs issued in May 
2008. An entity shall apply those amendments for annual periods beginning 
on or after 1 July 2009. If an entity applies IAS 27 (amended 2008) for an 
earlier period, the amendments shall be applied for that earlier period. 

(اصالحات  بار یننخست يبرا یرندهپذ يتجار يواحدها يبرا یاضاف هايیتمعافطبق  -الف39
الف، 8الف، ت31 ي، بندها2009 ي)، منتشر شده در جوال1 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب

 ینا یدبا ي(پ)، (ت) و (ر) اصالح شد. واحد تجار1ت يالف اضافه و بندها21الف و ت9ت
بکار  شود،یپس از آن شروع م یا 2010 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره ياصالحات را برا

از  یکی ياصالحات را برا ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ یري. بکارگیردگ
  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ هايدوره

39A- Additional Exemptions for First-time Adopters (Amendments to IFRS 
1), issued in July 
2009, added paragraphs 31A, D8A, D9A and D21A and amended paragraph 
D1(c), (d) and (l). An entity shall apply those amendments for annual 
periods beginning on or after 1 January 2010. Earlier application is 
permitted. If an entity applies the amendments for an earlier period it shall 
disclose that fact. 

 39B- [Deleted]  حذف شد. -ب39

 یهتسوبا عنوان  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 19 یرطبق تفس -پ39
را در  یمورد اصالح ینا یدبا ياضافه شد واحد تجار 25، بند تمالکانه يبا  ابزارها یمال هايیبده

  رد.یبکار گ یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 19 یرتفس یريزمان بکارگ

39C- IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
added paragraph D25. An entity shall apply that amendment when it applies 
IFRIC 19. 
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 يگزارشگر المللییندر استاندارد ب ايیسهاقالم مقا يمحدود از موارد افشا هايیتمعافطبق  -ت39
 يگزارشگر المللیین(اصالحات استاندارد ببار  یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار يبرا 7 یمال
را  حیمورد اصال ینا یدبا ياضافه شد. واحد تجار 3، بند ث2010 یه)، منتشر شده در ژانو1یمال
 یري. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2010 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره يبرا
قبل  هاياز دوره یکی ياصالحات را برا ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ

  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،بکار گ

39D- Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-
time Adopters (Amendment to IFRS 1), issued in January 2010, added 
paragraph E3. An entity shall apply that amendment for annual periods 
beginning on or after 1 July 2010. Earlier application is permitted. If an 
entity applies the amendment for an earlier period, it shall disclose that fact. 

، 2010 یمنتشر شده در م ،یمال يگزارشگر المللیینب يداردهااستان يبهبودهاطبق  -ث39
 ياصالح شد. واحد تجار 8(پ) و ت1، ت31، 27 يب اضافه و بندها8ب و ت31الف، 27 يبندها

 شود،یپس از آن شروع م یا 2011 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره ياصالحات را برا ینا یدبا
 ياصالحات را برا ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ یري. بکارگیردبکار گ
 يکه استانداردها يتجار ي. واحدهایدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ هاياز دوره یکی

 المللییناستاندارد ب ياجرا یخقبل از تار هاياز دوره یکیرا در  یمال يگزارشگر المللیینب
از  یکیرا در  1 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یااند  قرار داده یرشمورد پذ 1 یمال ارشگريگز

به گذشته در خصوص  يبا تسر 8اصالحات بند ت یرياند، مجاز به بکارگ قبل بکار گرفته يها  دوره
را با  8که بند ت يباشند. واحد تجاریآن اصالحات م ياجرا یخدوره ساالنه پس از تار یننخست
  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا گیرد،یبه گذشته بکار م يتسر

39E- Improvements to IFRSs issued in May 2010 added paragraphs 27A, 
31B and D8B and amended paragraphs 27, 32, D1(c) and D8. An entity shall 
apply those amendments for annual periods beginning on or after 1 January 
2011. Earlier application is permitted. If an entity applies the amendments 
for an earlier period it shall disclose that fact. Entities that adopted IFRSs in 
periods before the effective date of IFRS 1 or applied IFRS 1 in a previous 
period are permitted to apply the amendment to paragraph D8 
retrospectively in the first annual period after the amendment is effective. An 
entity applying paragraph D8 retrospectively shall disclose that fact. 

 يگزارشگر المللیین(اصالحات استاندارد ب یالم هايیینقل و انتقاالت دارا -موارد افشاطبق  -ج39
را  یمورد اصالح ینا یدبا ياضافه شد. واحد تجار 4، بند ث2010)، منتشر شده در اکتبر 7 یمال
 بکارگیري. یردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2011 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره يبرا
قبل  هاياز دوره یکی ياصالحات را برا ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ

  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،بکار گ

39F- Disclosures—Transfers of Financial Assets (Amendments to IFRS 7), 
issued in October 2010, added paragraph E4. An entity shall apply that 
amendment for annual periods beginning on or after 1 July 2011. Earlier 
application is permitted. If an entity applies the amendment for an earlier 
period, it shall disclose that fact. 

 39G- [Deleted]  حذف شد. -چ39
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 یننخست يبرا یرندهپذ يتجار يواحدها يثابت برا هايیخارو حذف ت یدتورم حاد شدطبق  -ح39
، 2ب ي، بندها2010)، منتشر شده در سال 1 یمال يگزارشگر المللیین(اصالحات استاندارد ب بار
اصالحات  ینا یدبا ياضافه شد. واحد تجار 30ت یال 26پ و ت31 ياصالح و بندها 20و ت 1ت

. یردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2011 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره يرا برا
  از موعد، مجاز است. یشپ یريبکارگ

39H- Severe Hyperinflation and Removal of Fixed Dates for First-time 
Adopters (Amendments to IFRS 1), issued in December 2010, amended 
paragraphs B2, D1 and D20 and added paragraphs 31C and D26–D30. An 
entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after 
1 July 2011. Earlier application is permitted. 

و استاندارد  یقیتلف یمال يصورتهابا عنوان  10 یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب -خ39
 ي، بندها2011 ی، منتشر شده در مخاص هايمشارکتبا عنوان  11 یمال يگزارشگر مللیالینب

اصالحات را  ینا یدبا ياضافه شد. واحد تجار 31اصالح و بند ت 15و ت 14، ت1، ت1، پ7، ب31
 یمال يگزارشگر المللیینو استاندارد ب 10 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یريبکارگ زماندر 
  .یردبکار گ 11

39I- IFRS 10 Consolidated Financial Statements and IFRS 11 Joint 
Arrangements, issued in May 2011, amended paragraphs 31, B7, C1, D1, 
D14 and D15 and added paragraph D31. An entity shall apply those 
amendments when it applies IFRS 10 and IFRS 11. 

، منتشر به ارزش منصفانه گیرياندازهبا عنوان  13 یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب - د39
و  15ت يالف و بندها یوستارزش منصفانه مندرج در پ یفحذف، تعر 19، بند 2011 یشده در م

 المللییناستاندارد ب یرياصالحات را در زمان بکارگ ینا یدبا ياصالح شد. واحد تجار 20ت
  .یردبکار گ 13 یمال زارشگريگ

39J- IFRS 13 Fair Value Measurement, issued in May 2011, deleted 
paragraph 19, amended the definition of fair value in Appendix A and 
amended 
paragraphs D15 and D20. An entity shall apply those amendments when it 
applies IFRS 13. 

 يحسابدار المللیین(اصالحات استاندارد ب جامع یاناقالم سود و ز یرارائه اقالم در ساطبق  - ذ39
اصالحات را در زمان  ینا یدبا ياصالح شد. واحد تجار 21، بند 2011)، منتشر شده در ژوئن 1

  .یرداصالح شده، بکار گ 2011که در سال  1 يحسابدار المللییناستاندارد ب یريبکارگ

39K- Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Amendments 
to IAS 1), issued in June 2011, amended paragraph 21. An entity shall apply 
that amendment when it applies IAS 1 as amended in June 2011. 

(اصالح شده در ژوئن  کارکنان یايمزابا عنوان  19 يحسابدار المللییناستاندارد ب طبق -ر39
 ینا یدبا ياضافه شد. واحد تجار 5حذف و بند ث 11و ت 10ت ياصالح، بندها 1)، بند ت2011

) 2011(اصالح شده در ژوئن  19 يحسابدار المللییناستاندارد ب یرياصالحات را در زمان بکارگ
  .یردبکار گ

39L- IAS 19 Employee Benefits (as amended in June 2011) amended 
paragraph D1, deleted paragraphs D10 and D11 and added paragraph E5. An 
entity shall apply those amendments when it applies IAS 19 (as amended in 
June 2011). 

مخارج با عنوان  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 20 یرطبق تفس-ز39
 یدبا ياصالح شد. واحد تجار 1اضافه و بند ت 32بند ت یددر مرحله تول یمعادن سطح برداريباطله

 المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 20 یرتفس یريرا در زمان بکارگ یمورد اصالح ینا
  .یردبکار گ یمال رشگريگزا

39M- IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
added paragraph D32 and amended paragraph D1. An entity shall apply that 
amendment when it applies IFRIC 20. 
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)، منتشر شده در سال 1 یمال يگزارشگر المللیین(اصالحات استاندارد ب یدولت هايوامطبق  -ژ39
 هايدوره يبندها را برا ینا یدبا ياصالح شد. واحد تجار 12ب یال 10(ج) و ب1، بند ب2012
 ،از موعد یشپ یري. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2013 يجوال 1که از  ايساالنه

  مجاز است.

39N- Government Loans (Amendments to IFRS 1), issued in March 2012, 
added paragraphs B1(f) and B10–B12. An entity shall apply those 
paragraphs for annual periods beginning on or after 1 January 2013. Earlier 
application is permitted. 

 یکهر صورتارجاع دارد. د 9 یمال يگزارشگر المللیینبه استاندارد ب 11و ب 10ب يبندها-س39
 المللییناستاندارد ب یکنل یردرا بکار گ یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب ینا يواحد تجار
 المللیینبه استاندارد ب 11و ب 10ب يرا هنوز بکار نگرفته باشد، ارجاعات بندها 9 یمال يگزارشگر
 يابزارهابا عنوان  39 يحسابدار المللیینبه عنوان ارجاعات به استاندارد ب یدبا 9 یمال يگزارشگر

  شود. یرتعب یريگو اندازه یی: شناسایمال

39O- Paragraphs B10 and B11 refer to IFRS 9. If an entity applies this IFRS 
but does not yet apply IFRS 9, the references in paragraphs B10 and B11 to 
IFRS 9 shall be read as references to IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement. 

الف 4 ي، بندها2012، منتشر شده در سال 2011 یال 2009دوره  - ساالنه يطبق بهبودها-ش39
اصالحات را مطابق با  ینا یدبا يب اصالح شد. واحد تجار23 یالف ال23 يب اضافه و بندها4 یال

 ادر برآوردها و اشتباهات ب ییرتغ ي،حسابدار هاي یهروبا عنوان  8 يحسابدار المللییناستاندارد ب
بکار  شود،یپس از آن شروع م یا 2013 يجوال 1که از  ايساالنه هايدوره يبرا به گذشته يتسر
 يرا برا یمورد اصالح ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ یري. بکارگیردگ

  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ هاياز دوره یکی

39P- Annual Improvements 2009–2011 Cycle, issued in May 2012, added 
paragraphs 4A–4B and 23A–23B. An entity shall apply that amendment 
retrospectively in accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors for annual periods beginning on or after 1 
January 2013. Earlier application is permitted. If an entity applies that 
amendment for an earlier period it shall disclose that fact. 

 23، بند ت2012، منتشر شده در سال 2011 یال 2009دوره  -ساالنه يدهابهبوطبق  -ص39
با عنوان  8 يحسابدار المللییناصالحات را مطابق با استاندارد ب ینا یدبا ياصالح شد. واحد تجار

که  ايساالنه هايدوره يبرا به گذشته يدر برآوردها و اشتباهات با تسر ییرتغ ي،حسابدار هاي یهرو
از موعد، مجاز است. در  یشپ یري. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2013 يجوال 1از 

 یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ هاياز دوره یکی يرا برا یمورد اصالح ینا يواحد تجار یکهصورت
  .یدرا افشا نما

39Q- Annual Improvements 2009–2011 Cycle, issued in May 2012, amended 
paragraph D23. An entity shall apply that amendment retrospectively in 
accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors for annual periods beginning on or after 1 January 
2013. Earlier application is permitted. If an entity applies that amendment 
for an earlier period it shall 
disclose that fact. 
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اصالح  21، بند 2012، منتشر شده در سال 2011 یال 2009دوره  -ساالنه يبهبودهاطبق  -ض39
با عنوان  8 يحسابدار المللیینرا مطابق با استاندارد ب یمورد اصالح ینا یدبا يشد. واحد تجار

که  ايساالنه هايدوره يبرا به گذشته يدر برآوردها و اشتباهات با تسر ییرتغ ي،حسابدار هاي یهرو
از موعد، مجاز است. در  یشپ یري. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2013 يجوال 1از 

 یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ هاياز دوره یکی يرا برا یمورد اصالح ینا يواحد تجار یکهصورت
  .یدرا افشا نما

39R- Annual Improvements 2009–2011 Cycle, issued in May 2012, amended 
paragraph 21. An entity shall apply that amendment retrospectively in 
accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors for annual periods beginning on or after 1 January 
2013. Earlier application is permitted. If an entity applies that amendment 
for an earlier period it shall disclose that fact. 

 :يتجار يواحدها یرمنافع در سا افشاي و هامشارکت یقی،تلف یمال يهاصورتطبق  -ط39
)، منتشر شده در 12و  11، 10 یمال يگزارشگر المللیینب ي(اصالحات استانداردها گذار يراهنما
 یريرا در زمان بکارگ یمورد اصالح ینا یدبا ياصالح شد. واحد تجار 31، بند ت2012ژوئن 

  .یرد) بکار گ2012(اصالح شده در ژوئن  11 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب

39S- Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and 
Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments 
to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12), issued in June 2012, amended paragraph 
D31. An entity shall apply that amendment when it applies IFRS 11 (as 
amended in June 2012). 

 یمال يگزارشگر المللیینب ي(اصالحات استانداردها گذاريیهسرما يتجار يواحدهاطبق -ظ39
و  17، ت16ت ي، بندها2012)، منتشر شده در اکتبر 27 يحسابدار المللیینو استاندارد ب 11، 10
اصالحات را  ینا یدبا ياضافه شد. واحد تجار 7ث یال 6ث يپ اصالح و عنوان و بندها یوستپ

 یري. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2014 یهژانو 1که از  ايساالنه هايدوره يبرا
اصالحات  ینا يواحد تجار یکهمجاز است. در صورت گذاري،یهسرما يتجار ياز موعد واحدها یشپ

را همزمان بکار  يگذاریهسرما يتجار يالحات واحدهااص یهکل یدبا یرد،از موعد بکار گ یشرا پ
  رد.یگ

39T- Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27), 
issued in October 2012, amended paragraphs D16, D17 and Appendix C and 
added a heading and paragraphs E6–E7. An entity shall apply those 
amendments for annual periods beginning on or after 1 January 2014. Earlier 
application of Investment Entities is permitted. If an entity applies those 
amendments earlier it shall also apply all amendments included in 
Investment Entities at the same time. 

 39U- [Deleted]  حذف شد. -ع39

منتشر  ،یمقررات یانتقال هايحساببا عنوان  14 یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب -غ39
 هايدوره يرا برا یمورد اصالح ینا یدبا يب اصالح شد. واحد تجار8، بند ت2014 یهشده در ژانو

از موعد،  یشپ یري. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2016 یهژانو 1که از  ايساالنه
از  یکی يرا برا 14 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب يواحد تجار یکهمجاز است. در صورت

  .یردآن دوره بکار گ يرا برا یمورد اصالح ینا یدبا یرد،قبل بکار گ هايدوره

39V- IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, issued in January 2014, 
amended paragraph D8B. An entity shall apply that amendment for annual 
periods beginning on or after 1 January 2016. Earlier application is 
permitted. If an entity applies IFRS 14 for an earlier period, the amendment 
shall be applied for that earlier period. 
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- ینتحت کنترل مشترك (اصالحات استاندارد ب یاتمنافع در عمل یلتحص يطبق حسابدار -ف39
 ینا یدبا ياصالح شد. واحد تجار 5، بند پ2011 ی)، منتشر شده در م11 یمال يگزارشگر المللی

شود، بکار یپس از آن شروع م یا 2016 یهژانو 1که از  ايساالنه هايدوره يرا برا یمورد اصالح
 یجه،در نت 11 یمال يگزارشگر المللییناصالحات استاندارد ب يواحد تجار یکهد. در صورتیرگ

 المللیینتحت کنترل مشترك (اصالحات استاندارد ب یاتمنافع در عمل یلتحص يحسابدار
 يرا برا 5بند پ یاصالح مورد یدبا یرد،قبل  بکار گ هايدوره از یکی ي) را برا11 یمال يگزارشگر

  .یردآن دوره بکار گ

39W- Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations 
(Amendments to IFRS 11), issued in May 2014, amended paragraph C5. An 
entity shall apply that amendment in annual periods beginning on or after 1 
January 2016. If an entity applies related amendments to IFRS 11 from 
Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Amendments to 
IFRS 11) in an earlier period, the amendment to paragraph C5 shall be 
applied in that earlier period. 

درآمد حاصل از قراردادها با با عنوان  15 یمال يگزارشگر المللیینق استاندارد بطب -ق39
 یال 34ت يو عنوان مرتبط با آن حذف و بندها 24، بند ت2014 یمنتشر شده در م ،یانمشتر

 یرياصالحات را در زمان بکارگ ینا یدبا تجاري واحد. شد اضافه هاو عنوان مرتبط با آن 35ت
  .یردبکار گ 15 یمال يگزارشگر المللیینب داستاندار

39X- IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, issued in May 2014, 
deleted paragraph D24 and its related heading and added paragraphs D34–
D35 and their related heading. An entity shall apply those amendments when 
it applies IFRS 15. 

منتشر شده در ژوئن  ،یمال يابزارهابا عنوان  9 یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب -ك39
چ و 39ب، 39 ياصالح، بندها 20و ت 19، ت15، ت14، ت1، ت6ب یال 1، ب29 ي، بندها2014

اضافه  2و ث 1، ث33پ، ت19ت یالف ال19، ت9چ، ب8ب یال 8الف، ب29 يع حذف و بندها39
 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یرياصالحات را در زمان بکارگ ینا باید يشد. واحد تجار

  .یردبکار گ

39Y- IFRS 9 Financial Instruments, as issued in July 2014, amended 
paragraphs 29, B1–B6, D1, D14, D15, D19 and D20, deleted paragraphs 
39B, 39G and 39U and added paragraphs 29A, B8–B8G, B9, D19A–D19C, 
D33, E1 and E2. An entity shall 
apply those amendments when it applies IFRS 9. 

 المللیین(اصالحات استاندارد ب جداگانه یمال يهادر صورت یژهروش ارزش وطبق -گ39
الف اضافه شد. واحد 15اصالح و بند ت 14، بند ت2014)، منتشر شده در اگوست 27 يحسابدار

پس از آن شروع  یا 2016 یهژانو 1که از  ايساالنه هايدوره ياصالحات را برا ینا یدبا يتجار
اصالحات را  ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ یري. بکارگیردبکار گ شود،یم
  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ هاياز دوره یکی يبرا

39Z- Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 
27), issued in August 2014, amended paragraph D14 and added paragraph 
D15A. An entity shall apply those amendments for annual periods beginning 
on or after 1 January 2016. Earlier application is permitted. If an entity 
applies those amendments for an earlier period, it shall disclose that fact. 
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 یال 2012دوره  -یمال يگزارشگر المللیینب يساالنه استانداردها بهبودهاي طبق-الفالف 39
را  یمورد اصالح ینا یدبا يالف اضافه شد. واحد تجار4، بند ث2014، منتشر شده در سپتامبر 2014

 گیري. بکاریردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2016 یهژانو 1که از  ايساالنه هايدوره يبرا
 هايرهاز دو یکی يرا برا یمورد اصالح ینا يواحد تجار یکهاز موعد، مجاز است. در صورت یشپ

  .یدرا افشا نما یتواقع ینا یدبا یرد،قبل بکار گ

39AA- Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle, issued in 
September 2014, added paragraph E4A. An entity shall apply that 
amendment for annual periods beginning on or after 1 January 2016. Earlier 
application is permitted. If an entity applies that amendment for an earlier 
period it shall disclose that fact. 

 ژانویه در شده منتشر ،هااجارهبا عنوان  16 یمال يگزارشگر المللیبین استاندارد طبق -بالف39
 یب ال9ت يالف حذف و بندها9اصالح، بند ت 9ب و ت8، ت7، ت1، ت4، پ30 ي، بندها2016

 یالمللیناستاندارد ب یرياصالحات را در زمان بکارگ ینا یدبا يث اضافه شد. واحد تجار9ت
  .یردبکار گ 16 یمال يگزارشگر

39AB- IFRS 16 Leases, issued in January 2016, amended paragraphs 30, C4, 
D1, D7, D8B and D9, deleted paragraph D9A and added paragraphs D9B–
D9E. An entity shall apply those amendments when it applies IFRS 16. 

  )2003(منتشر شده در سال  1 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب کنارگذاري
و  2003(منتشر شده در سال  1 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یگزیناستاندارد، جا ینا -40

  .شودی) م2008 یاصالح شده در م

Withdrawal of IFRS 1 (issued 2003) 
40- This IFRS supersedes IFRS 1 (issued in 2003 and amended at May 
2008). 
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  الفپیوست 
  تعریف اصطالحات

  این پیوست، بخش جدایی ناپذیر این استاندارد است.
   یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یختار

 يکامل خود را طبق استانداردها ايیسهاطالعات مقا ياست که واحد تجار ايدوره یناول ابتداي
 المللیینب يخود طبق استانداردها یمال يهاصورت یننخستدر  یمال يگزارشگر المللیینب

  .کندیارائه م ،یمال يگزارشگر

date of transition to IFRSs 
The beginning of the earliest period for which an entity presents full 
comparative information under IFRSs in its first IFRS financial 
statements. 

  بهاي تمام شده مفروض
تمام شده مستهلک شده  يبها یاتمام شده  يبها یگزینبه عنوان جا ینمع یختار یککه در  مبلغی

که شناخت  شودیفرض م یآت هايدوره يمورد استفاده قرار گرفته است. در محاسبه استهالك برا
تمام  هايبرابر با ب یختمام شده آن در آن تار يانجام شده و بها ینمع یخدر تار یبده یا ییدارا یهاول

  شده مفروض بوده است.

deemed cost 
An amount used as a surrogate for cost or depreciated cost at a given date. 
Subsequent depreciation or amortisation assumes that the entity had initially 
recognised the asset or liability at the given date and that its cost was equal 
to the deemed cost. 

  ارزش منصفانه
بابت  ي،یرگ اندازه یخفعاالن بازار در تار یانمعامله منظم م یکاست که در  یمتیق منصفانه ارزش

 المللیین. (استاندارد بشودیپرداخت م ی،بده یکبابت انتقال  یا یافتدر یی،دارا یکفروش 
  )ییدرا مالحظه نما 13 یمال يگزارشگر

fair value 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to 
transfer a liability in an orderly transaction between market participants at 
the measurement date. (See IFRS 13.) 

  المللی گزارشگري مالیهاي مالی طبق استانداردهاي بیننخستین صورت
 المللیینب يآن از استانداردها یهدر ته يکه واحد تجار ايساالنه یمال يهاصورت نخستین
و شرط، مطابقت با  یدو بدون ق یحصر یاستفاده کرده و در آن با عبارت یمال يگزارشگر

  اظهار شده است. یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

first IFRS  financial statements 
The first annual financial statements in which an entity adopts International 
Financial Reporting Standards (IFRSs), by an explicit and unreserved 
statement of compliance with IFRSs. 

  المللی گزارشگري مالینخستین دوره گزارشگري طبق استانداردهاي بین
شده طبق  یهته یمال يهاصورت یننخستکه تحت پوشش  يدوره گزارشگر آخرین

  است. یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

first IFRS reporting  period 
The latest reporting period covered by an entity’s first IFRS financial 
statements. 

  براي نخستین بار پذیرندهواحد تجاري 
 یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال يهاصورت ینکه نخست يتجار واحد

first-time adopter 
An entity that presents its first IFRS financial statements. 



 IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards  براي نخستین بار المللی گزارشگري مالی پذیرش استانداردهاي بین: 1المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد 

 

 58 از 27 صفحه
 

  .کندیرا ارائه م
  المللی گزارشگري مالیاستانداردهاي بین

که شامل  يحسابدار یالمللینب ياستانداردها یئتمنتشر شده توسط ه یرهايو تفس استانداردها
 است: یرموارد ز

 ی؛مال يگزارشگر المللیینب ي) استانداردهاالف
 ي؛حسابدار المللیینب ي) استانداردهاب
 و ی؛مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم یر) تفاسج
  .يجار مباحث یرتفاس یتهکم یر) تفاسد

International Financial Reporting Standards (IFRSs) 
Standards and Interpretations issued by the International Accounting 
Standards Board (IASB). They comprise: 
(a) International Financial Reporting Standards; 
(b) International Accounting Standards; 
(c) IFRIC Interpretations; and 
(d) SIC Interpretations. 

  المللی گزارشگري مالیاستانداردهاي بین طبقصورت وضعیت مالی افتتاحیه 
  .یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها گذار به یختاردر  يواحد تجار یمال یتوضع صورت

opening IFRS statement of financial position 
An entity’s statement of financial position at the date of transition to IFRSs. 

  اصول پیشین پذیرفته شده حسابداري
 ياستانداردها یرشاز پذ یشبار، پ یننخست يبرا یرندهپذ يکه توسط واحد تجار يحسابدار مبناي

  استفاده شده است. یمال يگزارشگر المللیینب

previous GAAP 
The basis of accounting that a first-time adopter used immediately before 
adopting IFRSs 
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  ب پیوست
 تسري به گذشتهبا المللی گزارشگري مالی ها در بکارگیري استانداردهاي بین معافیت

  این پیوست، بخش جدایی ناپذیر این استاندارد است.
 :یردرا در بکار گ یرز هاي یتمعاف یدبا يواحد تجار -1ب
  )؛3و ب 2ب ي(بندها یمال هايیو بده یمال هايیی) قطع شناخت داراالف
  )؛6ب یال 4ب ي(بندها سازيمصون ي) حسابدارب
  )؛ 7(بند ب یکنترل یر) حقوق غپ
  پ)؛8ب یال 8ب ي(بندها یمال هايییدارا گیريو اندازه بندي) طبقهت
  چ)؛8ب یت ال8ب ي(بندها یمال هايیی) کاهش ارزش داراث
  )؛ و9(بند ب یمشتقه تبع ي) ابزارهاج
  ).12ب یال 10ب ي(بندها یدولت هاي) وامچ

B1- An entity shall apply the following exceptions: 
(a) derecognition of financial assets and financial liabilities (paragraphs B2 
and B3); 
(b) hedge accounting (paragraphs B4–B6); 
(c) non-controlling interests (paragraph B7); 
(d) classification and measurement of financial assets (paragraph B8–B8C); 
(e) impairment of financial assets (paragraphs B8D–B8G); 
(f) embedded derivatives (paragraph B9); and 
(g) government loans (paragraphs B10–B12). 

  هاي مالیو بدهی ي مالیهاقطع شناخت دارایی
 یدبار با یننخست يبرا یرندهپذ ي، واحد تجار3مورد مجاز دانسته شده در بند ب يبه استثنا -2ب

معامالت  يبرا یندهبه آ يرا با تسر 9 یمال يگزارشگر یالمللینالزامات قطع شناخت در استاندارد ب
. به یردگ کارپس از آن ب یا یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخانجام شده در تار

-یبده یا یرمشتقهغ یمال هايییبار، شناخت دارا یننخست يبرا یرندهپذ يطور مثال، اگر واحد تجار
که  يامعامله یجهبه عنوان نت يشده حسابدار یرفتهپذ یشینرا طبق اصول پ یرمشتقهغ یمال هاي

آن  یدنبا ید،قطع نما ست،داده ا يرو یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخقبل از تار
(مگر آنکه حائز  یدنما ییشناسا یمال يگزارشگر المللیینب يرا طبق استانداردها هایو بده هاییدارا
  باشد). يبعد یداديرو یامعامله  یجهدر نت ییشناسا یطشرا

Derecognition of financial assets and financial liabilities 
B2- Except as permitted by paragraph B3, a first-time adopter shall apply 
the derecognition requirements in IFRS 9 prospectively for transactions 
occurring on or after the date of transition to IFRSs. For example, if a first-
time adopter derecognised non-derivative financial assets or non-derivative 
financial liabilities in accordance with its previous GAAP as a result of a 
transaction that occurred before the date of transition to IFRSs, it shall not 
recognise those assets and liabilities in accordance with IFRSs (unless they 
qualify for recognition as a 
result of a later transaction or event). 

 المللیینممکن است الزامات قطع شناخت در استاندارد ب ي، واحد تجار2با وجود بند ب -3ب
اطالعات مورد  ینکهدهد، مشروط بر ا يبه گذشته تسر ی،انتخاب یختار یکرا از  9 یمال يگزارشگر

 یمال هايیو بده یمال هايییدارا يبرا 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یريبکارگ يبرا یازن
آن معامالت در  يبرا یهاول يمعامالت گذشته، در زمان انجام حسابدار یجهقطع شناخت شده در نت

  باشد. یاراخت

B3- Despite paragraph B2, an entity may apply the derecognition 
requirements in IFRS 9 retrospectively from a date of the entity’s choosing, 
provided that the information needed to apply IFRS 9 to financial assets and 
financial liabilities derecognised as a result of past transactions was 
obtained at the time of initially accounting for those transactions. 
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  سازيحسابداري مصون
در  يالزام شده است، واحد تجار 9 یمال يگزارشگر المللیینهمانگونه که در استاندارد ب -4ب
 :یدبا یمال يگزارشگر المللیینب ياردهاگذار به استاند یختار
  و ید؛نما گیريمشتقه را به ارزش منصفانه اندازه ي) تمام ابزارهاالف
شده  یرفتهپذ یشینکه طبق اصول پ ايمشتقه ياز ابزارها یناش یانتقال هايیان) تمام سودها و زب

  .یدگزارش نموده است را حذف نما یبده یا ییبه عنوان دارا يحسابدار

Hedge accounting 
B4- As required by IFRS 9, at the date of transition to IFRSs an entity shall: 
(a) measure all derivatives at fair value; and 
(b) eliminate all deferred losses and gains arising on derivatives that were 
reported in accordance with previous GAAP as if they were assets or 
liabilities. 

 يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتدر صورت وضع یدنبا يواحد تجار -5ب
 يحسابدار یط، حائز شرا9 یمال يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب که سازيروابط مصون ی،مال

که  ییدر جا سازياز روابط مصون یاريرا منعکس کند (به طور مثال، بس باشدینم يسازمصون
که قلم مصون  ییجا یا باشد؛یمعامله خالص م یاراخت یک یامعامله  یاراخت یک سازي،مصون ابزار

 يارز یسکاز ر یرغ یسکیر يبرا ينقد هايیانجر سازيخالص در مصون یتوضع یکشده، 
قلم  یکخالص را به عنوان  یتوضع یک يواحد تجار یکهوجود، در صورت ین). با اباشد یم

کار  ینبه شرط آنکه انجام ا ید،نما یینتع يشده حسابدار یرفتهپذ یشینپ لطبق اصو شده مصون
 یکآن را به عنوان  تواند یباشد، م یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخاز تار یشپ

در  یا یمال يگزارشگر المللیینب يخالصطبق استانداردها یتشده در آن وضع قلم جداگانه مصون
 یک، به عنوان 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 1.6.6الزامات بند شرایطصورت احراز 

  .یدنما یینخالص تع یتوضع

B5- An entity shall not reflect in its opening IFRS statement of financial 
position a hedging relationship of a type that does not qualify for hedge 
accounting in accordance with IFRS 9 (for example, many hedging 
relationships where the hedging instrument is a stand-alone written option 
or a net written option; or where the hedged item is a net position in a cash 
flow hedge for another risk than foreign currency risk). However, if an 
entity designated a net position as a hedged item in accordance with 
previous GAAP, it may designate as a hedged item in accordance with 
IFRSs an individual item within that net position, or a net position if that 
meets the requirements in paragraph 6.6.1 of IFRS 9, provided that it does 
so no later than the date of transition to IFRSs. 

 ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخقبل از تار يواحد تجار یکهدر صورت -6ب
در استاندارد  سازيمصون يحسابدار یطشرا یکنل یدنما یینتع سازيرا به عنوان مصون ايمعامله

 المللیینرد باستاندا 7.5.6و  6.5.6 يبندها یدرا نداشته باشد، با 9 یمال يگزارشگر المللیینب
 یش. معامالت انجام شده پیردبکار گ سازيمصون يرا به منظور توقف حسابدار 9 یمال يگزارشگر

به گذشته به عنوان  يبا تسر یدنبا یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخاز تار
  شود. یینتع يساز مصون

B6- If, before the date of transition to IFRSs, an entity had designated a 
transaction as a hedge but the hedge does not meet the conditions for hedge 
accounting in IFRS 9, the entity shall apply paragraphs 6.5.6 and 6.5.7 of 
IFRS 9 to discontinue hedge accounting. Transactions entered into before 
the date of transition to IFRSs shall not be retrospectively designated as 
hedges. 

  حقوق غیرکنترلی
 يگزارشگر المللییناز استاندارد ب یرالزامات ز یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -7ب

Non-controlling interests 
B7- A first-time adopter shall apply the following requirements of IFRS 10 
prospectively from the date of transition to IFRSs: 
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 يگزارشگر المللیینب يبه استانداردهاگذار  یخرا از تار یقیتلف یمال يصورتهابا عنوان  10 یمال
 :یردبکار گ یندهبه آ يبا تسر یمال
و دارندگان  یجامع به مالکان واحد اصل یانز یامجموع سود  ینکهبر ا یمبن 94) الزام بند بالف

شدن مانده حقوق  یمنجر به منف یصتخص یناگر ا یحت یابد،یم یصتخص یرکنترلیحقوق غ
  شود؛ یرکنترلیغ
در  یاصل يدر حقوق مالکانه واحد تجار ییراتتغ يدرباره حسابدار 96و ب 23 ي) الزامات بندهاب

  و شود؛یکه منجر به از دست دادن کنترل نم یفرع يواحد تجار
و  ی،فرع ياز دست دادن کنترل بر واحد تجار يدرباره حسابدار 99ب یال 97ب ي) الزامات بندهاپ

 ينگهدار یرجاريغ هايییدارابا عنوان  5 یمال يگزارشگر المللیینالف استاندارد ب8الزامات بند 
 يبرا یرندهپذ يواحد تجار یکهوجود، در صورت ینا با .متوقف شده یاتفروش و عمل يشده برا
 يتجار يهایبرا به ترک 3 یمال يگزارشگر المللیینکه استاندارد ب یردبگ یمبار، تصم یننخست

استاندارد  ینا 1را طبق بند پ 10 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یددهد، با يگذشته  تسر
  .یردبکار گ

(a) the requirement in paragraph B94 that total comprehensive income is 
attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests 
even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance; 
(b) the requirements in paragraphs 23 and B96 for accounting for changes 
in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss 
of control; and 
(c) the requirements in paragraphs B97–B99 for accounting for a loss of 
control over a subsidiary, and the related requirements of paragraph 8A of 
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. 
However, if a first-time adopter elects to apply IFRS 3 retrospectively to 
past business combinations, it shall also apply IFRS 10 in accordance with 
paragraph C1 of this IFRS. 

  هاي مالیگیري داراییاندازهبندي و طبقه
 المللیینب يگذار به استانداردها یخموجود در تار یطو شرا هایتواقع يبر مبنا يواحد تجار -8ب

بند  یطشرا یا 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 2.1.4بند  یطاحراز شرا یدبا ی،مال يگزارشگر
  .مایدن یابیرا ارز یمال ییدارا يبرا 9 یمال يگزارشگر المللیینالف استاندارد ب2.1.4

Classification and measurement of financial assets 
B8- An entity shall assess whether a financial asset meets the conditions in 
paragraph 4.1.2 of IFRS 9 or the conditions in paragraph 4.1.2A of IFRS 9 
on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition 
to IFRSs 

 یب ال9.1.4ب يطبق بندها یشده قلم پول یلتعد یارزش زمان یابیارز یکهدر صورت -الف8ب
 یخموجود در تار یطو شرا هایتواقع يبر مبنا 9 یمال يگزارشگر المللیینت از استاندارد ب9.1.4ب

 هايیژگیو یدبا يباشد، واحد تجار یرعملیغ یمال يگزارشگر المللیینب ينداردهاگذار به استا
گذار به  یخموجود در تار یطو شرا هایتواقع يرا بر مبنا یمال ییآن دارا يقرارداد ينقد ریانج

 یارزش زمان یلبدون در نظر گرفتن الزامات مربوط به تعد یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
 یابیارز 9 یمال يگزارشگر یالمللینت استاندارد ب9.1.4ب یب ال9.1.4ب يدر بندها یقلم پول

بکار  یزرا ن 7 یمال يگزارشگر المللیینض استاندارد ب42بند  یدبا يمورد، واحد تجار ین. (در ایدنما
 یمال يگزارشگر المللیینب استاندارد 4.2.7بند "ارجاعات به  یدبند با ینبه منظور درك ا یکنل یردگ

B8A- If it is impracticable to assess a modified time value of money 
element in accordance with paragraphs B4.1.9B–B4.1.9D of IFRS 9 on the 
basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to 
IFRSs, an entity shall assess the contractual cash flow characteristics of that 
financial asset on the basis of the facts and circumstances that existed at the 
date of transition to IFRSs without taking into account the requirements 
related to the modification of the time value of money element in 
paragraphs B4.1.9B–B4.1.9D of IFRS 9. (In this case, the entity shall also 
apply paragraph 42R of IFRS 7 but references to ‘paragraph 7.2.4 of IFRS 
9’ shall be read to mean this paragraph and references to ‘initial recognition 
of the financial asset’ shall be read to mean ‘at the date of transition to 



 IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards  براي نخستین بار المللی گزارشگري مالی پذیرش استانداردهاي بین: 1المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد 

 

 58 از 31 صفحه
 

 یدبا "یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار"مطالعه شود و به منظور درك  "9
  مطالعه شود.) "یمال ییدارا یهشناخت اول"ارجاعات به 

IFRSs’.) 

طبق بند  پرداختیشپ یژگیبودن ارزش منصفانه و اهمیتیب یابیارز یکهدر صورت -ب8ب
 یخموجود در تار یطو شرا هایتواقع يبر مبنا 9 یمال يگزارشگر المللیینب(ج) استاندارد  12.1.4ب

 هايیژگیو یدبا يباشد، واحد تجار یرعملیغ یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها
گذار به  یخموجود در تار یطو شرا هایتواقع يرا بر مبنا یمال ییآن دارا يقرارداد ينقد یانجر

- یشپ هايیژگیو يبرا یتبدون در نظر گرفتن معاف یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
مورد، واحد  ین. (در ایدنما یابی، ارز9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 12.1.4پرداخت در بند ب

به منظور درك  یکنل یردبکار گ یزرا ن 7 یمال يگزارشگر المللیینط استاندارد ب42بند  یدبا يتجار
مطالعه شود و به  "9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 5.2.7بند "ارجاعات به  یدبند با ینا

شناخت "د ارجاعات به یبا "یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار"منظور درك 
  مطالعه شود.) "یمال ییدارا یهاول

B8B- If it is impracticable to assess whether the fair value of a prepayment 
feature is insignificant in accordance with paragraph B4.1.12(c) of IFRS 9 
on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition 
to IFRSs, an entity shall assess the contractual cash flow characteristics of 
that financial asset on the basis of the facts and circumstances that existed at 
the date of transition to IFRSs without taking into account the exception for 
prepayment features in paragraph B4.1.12 of IFRS 9. (In this case, the 
entity shall also apply paragraph 42S of IFRS 7 but references to ‘paragraph 
7.2.5 of IFRS 9’ shall be read to mean this paragraph and references to 
‘initial recognition of the financial asset’ shall be read to mean ‘at the date 
of transition to IFRSs’.) 

 یريبکارگ یکهمشخص شده، در صورت 8 يحسابدار المللیینهمانطور که در استاندارد ب -پ8ب
 واحد يبه گذشته برا يبا تسر 9 یمال يگزارشگر یالمللینروش نرخ بهره مؤثر در استاندارد ب

 يگذار به استانداردها یخدر تار یمال یو بده یمال ییباشد، ارزش منصفانه دارا یرعملیغ يتجار
تمام شده  يبها یا یمال ییدارا یدجد يناخالص ارزش دفتر یدبا یمال يگزارشگر یلالملینب

  باشد. یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار یمال یبده یدمستهلک شده جد

B8c- If it is impracticable (as defined in IAS 8) for an entity to apply 
retrospectively the effective interest method in IFRS 9, the fair value of the 
financial asset or the financial liability at the date of transition to IFRSs 
shall be the new gross carrying amount of that financial asset or the new 
amortised cost of that financial liability at the date of transition to IFRSs. 

  هاي مالیکاهش ارزش دارایی
 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 5.5الزامات کاهش ارزش در بخش  یدبا يواحد تجار -ت8ب
  .یردبه گذشته بکار گ يآن استاندارد، با تسر 20.2.7 یال 18.2.7و 15.2.7 يرا با توجه به بندها 9

Impairment of financial assets 
B8D- An entity shall apply the impairment requirements in Section 5.5 of 
IFRS 9 retrospectively subject to paragraphs 7.2.15 and 7.2.18–7.2.20 of 
that IFRS. 

به منظور  یدبا يواحد تجار ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار -ث8ب
 يتعهدات وام و قراردادها يبرا یا( یمال يابزارها یهشناخت اول یخدر تار ياعتبار یسکر یینتع

ابل یرق، تعهد غ9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 6.5.5که طبق بند  یخیتار ی،ضمانت مال
کند که بدون صرف ) از اطالعات معقول و قابل دفاع استفاده شودیم یجادا يواحد تجار يفسخ برا

 ياعتبار یسکرا با ر یسک) در دسترس باشند و آن ریرضروريغ یا یادي(ز مورد یتالش ب یا ینههز

B8E- At the date of transition to IFRSs, an entity shall use reasonable and 
supportable information that is available without undue cost or effort to 
determine the credit risk at the date that financial instruments were initially 
recognised (or for loan commitments and financial guarantee contracts the 
date that the entity became a party to the irrevocable commitment in 
accordance with paragraph 5.5.6 of IFRS 9) and compare that to the credit 
risk at the date of transition to IFRSs (also see paragraphs B7.2.2–B7.2.3 of 
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 یال 2.2.7ب يکند (بندها یسهمقا یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار
  ).ییدرا مالحظه نما 9 یمال يگزارشگر المللییناز استاندارد ب3.2.7ب

IFRS 9). 

 ياعتبار یسکدر ر يا قابل مالحظه یشافزا یه،از زمان شناخت اول یاآ ینکها ییندر زمان تع -ج8ب
 :یردرا بکار گ یرممکن است موارد ز يواحد تجار یر،خ یاداده است  يرو

  ؛ و9 یمال يگزارشگر یالملل-یناستاندارد ب24.5.5ب یال 22.5.5و ب 10.5.5 ي) الزامات بندهاالف
 يقرارداد هايپرداخت يبرا 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 11.5.5رد در بند  ) فرض قابلب

الزامات کاهش ارزش  يواحد تجار صورتیکه در است، گذشته هاآن یدروز از سررس 30از  یشترکه ب
آن  يبرا یهت اولاز زمان شناخ ياعتبار یسکقابل مالحظه در ر هاي یشافزا یینتع یقرا از طر
  .یردبکار گ یداطالعات موجود در زمان سررس يبر مبنا یمال يابزارها

B8f- When determining whether there has been a significant increase in 
credit risk since initial recognition, an entity may apply:  
(a) the requirements in paragraph 5.5.10 and B5.5.22–B5.5.24 of IFRS 9; 
and 
(b) the rebuttable presumption in paragraph 5.5.11 of IFRS 9 for contractual 
payments that are more than 30 days past due if an entity will apply the 
impairment requirements by identifying significant increases in credit risk 
since initial recognition for those financial instruments on the basis of past 
due information. 

قابل  یشافزا یینتع ی،مال یگزارشگ المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار یکهدر صورت -چ8ب
تالش  یا ینهف هز، مستلزم صر ی،ابزار مال یک یهاز زمان شناخت اول ياعتبار یسکمالحظه در ر

- یانبا ز ربراب یبه مبلغ یانبابت ز یرهذخ یک یدبا ي) باشد، واحد تجاریرضروريغ یا یادي(ز مورد یب
تا زمان قطع شناخت آن  يگزارشگر هايیخاز تار یکموردانتظار چرخه عمر در هر ياعتبار هاي

 یکم ياعتبار یسکر ي،گزارشگر یخدر تار یآن ابزار مال ینکه(مگر ا یدنما ییشناسا ی،ابزار مال
  ).رودیج (الف) بکار م8صورت بند ب ینداشته باشد، که در ا

B8G- If, at the date of transition to IFRSs, determining whether there has 
been a significant increase in credit risk since the initial recognition of a 
financial instrument would require undue cost or effort, an entity shall 
recognise a loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit 
losses at each reporting date until that financial instrument is derecognised 
(unless that financial instrument is low credit risk at a reporting date, in 
which case paragraph B8F(a) applies). 

  تبعیابزارهاي مشتقه 
 یابزار مشتقه تبع یک یکتفک یاکند که آ یابیارز یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -9ب

 یخیر تارموجود د یطابزار مشتقه بر اساس شرا یکو در نظر گرفتن آن به عنوان  یزباناز قرارداد م
 یدتجد یخابزار محسوب شده و تار ینبه عنوان طرف قرارداد ا يبار واحد تجار یننخست يکه برا
، هر کدام که مؤخر 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 11.3.4الزام شده طبق بند ب یريگ اندازه

  .یرخ یااست، الزم است 

Embedded derivatives 
B9- A first-time adopter shall assess whether an embedded 
derivative is required to be separated from the host contract 
and accounted for as a derivative on the basis of the conditions 
that existed at the later of the date it first became a party to the 
contract and the date a reassessment is required by paragraph 
B4.3.11 of IFRS 9. 

  هاي دولتیوام
 یرا به عنوان بده یافتیدر یدولت هايوام یهکل یدبار، با  یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -10ب
 : نحوه ارائهیمال يابزارهابا عنوان  32 يحسابدار المللیینابزار مالکانه طبق استاندارد ب یا یمال

 يبرا یرندهپذ ي، واحد تجار11مورد مجاز دانسته شده در بند ب يکند. به استثنا يبندطبقه

Government loans 
B10- A first-time adopter shall classify all government loans received as a 
financial liability or an equity instrument in accordance with IAS 32 
Financial Instruments:  Presentation. Except as permitted by paragraph 
B11, a first-time adopter shall apply the requirements in IFRS 9 Financial 
Instruments and IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure 
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  و استاندارد  یمال يابزارهابا عنوان  9 یمال يگزارشگر المللیینالزامات استاندارد ب یدبار، با یننخست
 دولت يها کمک يبالعوض دولت و افشا هايکمک يحسابداربا عنوان  20 يحسابدار المللیینب

 المللیینب ياستانداردها بهگذار  یخموجود در تار یدولت هايوام يبرا یندهبه آ يرا با تسر
با نرخ سود کمتر از نرخ بازار را به  یمنافع حاصل از وام دولت یدو نبا یردبکار گ یمال يگزارشگر

بار،  یننخست يبرا یرندهپذ ياگر واحد تجار یجه،. در نتیدنما ییعنوان کمک بالعوض دولت شناسا
 المللیینب ياستانداردها زاماتخود و برخالف ال يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ

نکرده باشد،  یريگو اندازه ییبا نرخ سود کمتر از نرخ بازار را شناسا یدولت يوامها ی،مال يگزارشگر
ها طبق اصول وام ياز ارزش دفتر یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار یدبا
طبق  یهافتتاح یمال یتوام در صورت وضع تريبه عنوان ارزش دف يشده حسابدار یرفتهپذ یشینپ

گذار به  یخبعد از تار یدبا ياستفاده کند. واحد تجار یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
-هزاندا يرا برا 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

  .گیرد بکار هاوام یلقب ینا گیري

of Government Assistance prospectively to government loans existing at the 
date of transition to IFRSs and shall not recognise the corresponding benefit 
of the government loan at a below-market rate of interest as a government 
grant. Consequently, if a first-time adopter did not, under its previous 
GAAP, recognise and measure a government loan at a below-market rate of 
interest on a basis consistent with IFRS requirements, it shall use its 
previous GAAP carrying amount of the loan at the date of transition to 
IFRSs as the carrying amount of the loan in the opening IFRS statement of 
financial position. An entity shall apply IFRS 9 to the measurement of such 
loans after the date of transition to IFRSs. 

 9 یمال يگزارشگر المللیینممکن است الزامات استاندارد ب ي، واحد تجار10بند ب رغمیعل -11ب
گذار به  یخشده قبل از تار یجادا یدولت يهاوام يرا ، برا 20 يحسابدار المللیینو استاندارد ب
 داريدر زمان حساب یازدر صورت کسب اطالعات موردن ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

  .یردبه گذشته بکار گ يآنها، با تسر يبرا یهاول

B11- Despite paragraph B10, an entity may apply the requirements in IFRS 
9 and IAS 20 retrospectively to any government loan originated before the 
date of transition to IFRSs, provided that the information needed to do so 
had been obtained at the time of initially accounting for that loan. 

قادر به  يشود که واحد تجارینم ینمانع از ا 11و ب 10ب يبندها يالزامات و رهنمودها -12ب
 یشترپ یمال يابزارها یینت مربوط به تع19ت یال 19ت يذکر شده در بندها هايیتاستفاده از معاف

  نباشد. یانسود و ز یقشده به ارزش منصفانه از طر ییشناسا

B12- The requirements and guidance in paragraphs B10 and B11 do not 
preclude an entity from being able to use the exemptions described in 
paragraphs D19–D19D relating to the designation of previously recognised 
financial instruments at fair value through profit or loss. 
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  پ پیوست
  هاي تجاري کیبرهاي مربوط به تمعافیت

المللی گزارشگري مالی شناسایی هاي تجاري که واحد تجاري پیش از تاریخ گذار به استانداردهاي بیناین پیوست، بخش جدایی ناپذیر این استاندارد است. واحد تجاري باید الزامات زیر را در ترکیب
  گیرند.هاي تجاري قرار میبا عنوان ترکیب 3المللی گزارشگري مالی گرفته شود که در دامنه کاربرد استاندارد بینهاي تجاري بکار کرده، بکار گیرد. این پیوست، باید تنها در مورد ترکیب

را در  3 یمال يگزارشگر یالمللیناستاندارد ب تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -1پ
 يگذار به استانداردها خیکه قبل از تار يتجار هايیب(ترک یشینپ يتجار هايیبخصوص ترک

 روجود، د ین. با ایردبه گذشته بکار نگ يداده است)، با تسر يرو یمال يگزارشگر المللیینب
 يگزارشگر المللیینبار، به منظور تطابق با استاندارد ب یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار یکهصورت
 یدتجد یزرا ن يبعد يتجار هايیبتمام ترک یدارائه کند، با یدرا تجد يتجار هايیب، ترک3 یمال

. به طور مثال، اگر گیردبکار  یخرا از همان تار 10 یمال يگزارشگر المللیینو استاندارد ب یدارائه نما
داده  يرو 20×6ژوئن  30 یخکه در تار يتجار یبترک یکبار،  یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار

 یخو تار 20×6ژوئن  30 ینکه در فاصله ب يتجار هايیبتمام ترک یدبا ید،ارائه نما یداست را تجد
و استاندارد  یدارائه نما یدتجد راداده است  يرو یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها

  .یردبکار گ 20×6ژوئن  30 یخرا از تار 10 یمال يگزارشگر یالمللینب

C1- A first-time adopter may elect not to apply IFRS 3 retrospectively to 
past business combinations (business combinations that occurred before the 
date of transition to IFRSs). However, if a first-time adopter restates any 
business combination to comply with IFRS 3, it shall restate all later 
business combinations and shall also apply IFRS 10 from that same date. 
For example, if a first-time adopter elects to restate a business combination 
that occurred on 30 June 20X6, it shall restate all business combinations 
that occurred between 30 June 20X6 and the date of transition to IFRSs, 
and it shall also apply IFRS 10 from 30 June 20X6. 

در  ییرآثار تغبا عنوان  21 يحسابدار المللییناستاندارد ب یريبکارگ يواحد تجار یستن یازين -2پ
 یخکه قبل از تار يتجار هايیباز ترک یناش یارزش منصفانه و سرقفل یالترا در مورد تعد نرخ ارز

. در یردبکار گ هبه گذشت يرخ داده است، با تسر یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها
ارزش منصفانه و  یالترا در مورد تعد 21 يحسابدار المللییناستاندارد ب يواحد تجار یکهصورت
-یو بده هاییها به عنوان داراآن یتلق يبه جا یدبا یرد،به گذشته بکار نگ يمذکور با تسر یسرقفل
برخورد کند.  يواحد تجار هايیو بده هادارایی همانند هانشده، با آ یلتحص يواحد تجار هاي
واحد  یاتیارزش منصفانه مذکور در حال حاضر بر اساس واحد پول عمل یالتو تعد یسرقفل ین،بنابرا
مورد استفاده طبق اصول  یرنرخ تسع یلهوس هستند که به یرپولیغ ياقالم ارز یااند  ارائه شده يتجار

  .اندگزارش شده يشده حسابدار یرفتهپذ یشینپ

C2- An entity need not apply IAS 21 The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates retrospectively to fair value adjustments and goodwill 
arising in business combinations that occurred before the date of transition 
to IFRSs. If the entity does not apply IAS 21 retrospectively to those fair 
value adjustments and goodwill, it shall treat them as assets and liabilities 
of the entity rather than as assets and liabilities of the acquiree. Therefore, 
those goodwill and fair value adjustments either are already expressed in 
the entity’s functional currency or are non-monetary foreign currency items, 
which are reported using the exchange rate applied in accordance with 
previous GAAP. 

ارزش منصفانه و  یالترا در مورد تعد 21 يحسابدار المللییناستاندارد ب تواندیم يواحد تجار -3پ
 :یردبکار گ یراز موارد ز یکبه گذشته در هر  يبا تسر یسرقفل

C3- An entity may apply IAS 21 retrospectively to fair value adjustments 
and goodwill arising in either: 
(a) all business combinations that occurred before the date of transition to 
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 یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخکه قبل از تار يتجار هايیب) تمام ترکالف
  یاداده است؛  يرو
- ینبه منظور تطابق با استاندارد ب يفوق، واحد تجار 1که طبق بند پ يتجار هايیب) تمام ترکب

  ارائه انتخاب کرده است. یدجهت تجد 3 یمال يگزارشگر المللی

IFRSs; or 
(b) all business combinations that the entity elects to restate to comply with 
IFRS 3, as permitted by paragraph C1 above. 

 3 یمال يگزارشگر المللیینبار، استاندارد ب یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار یکهدر صورت -4پ
آن  يرا برا یرز یامدهايپ یرد،به گذشته بکار نگ يبا تسر یشین،پ يتجار هايیبرا در مورد ترک

 در بردارد: يتجار هاي یبترک
توسط  یل(به عنوان تحص بنديطبقه یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ ي) واحد تجارالف
اتحاد منافع)  یا یقانون شده یلتحص يمعکوس توسط واحد تجار یلتحص ی،قانون کننده یلتحص

  .یدرا حفظ نما يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ یمال يمشابه صورتها
تقبل  هايیشده و بده یلتحص هايییتمام دارا یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ ي) واحد تجارب

 يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر گذشته را در تار يتجار یبترک یکاز  یشده ناش
 : یدنما ییشناسا یرموارد ز يبه استثنا یمال
 يشده حسابدار یرفتهپذ یشینکه طبق اصول پ یمال هايیو بده یمال هايییدارا ی) برخ1

  )؛ و ییدرا مالحظه نما 2است (بند ب گردیده متوقف هاآن ییشناسا
 کننده یلواحد تحص یقیتلف یمال یتکه در صورت وضع هایییو بده یشامل سرقفل هایی) دارا2

طبق  ییشناسا یطحائز شرا یننشده و همچن ییشناسا يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ
 شده یلتحص يجداگانه واحد تجار یمال یتدر صورت وضع یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

 ).ییدرا مالحظه نما یر(خ) ز ی(ج) ال ياه (بخش باشندینم
طبقه  یاانباشته ( یانسود و ز یقرا از طر ییرهرگونه تغ یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ يتجار واحد

 ییدارا ییاز شناسا یناش ییرات،تغ ینکهکند، مگر ا ییاز حقوق مالکانه) شناسا یگريمناسب د
 ).ییدرا مالحظه نما یر) ز1شامل شده باشد (بخش (چ)( یباشد که قبالً در سرقفل ينامشهود

 يخود بر مبنا یهافتتاح یمال یتاز صورت وضع یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ يپ) واحد تجار
 يشده حسابدار یرفتهپذ یشینکه مطابق اصول پ یقلم ی،هرمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

 المللیینب يطبق استانداردها یبده یا ییبه عنوان دارا ییشناسا یطنموده و حائز شرا ییشناسا

C4- If a first-time adopter does not apply IFRS 3 retrospectively to a past 
business combination, this has the following consequences for that business 
combination: 
(a) The first-time adopter shall keep the same classification (as an 
acquisition by the legal acquirer, a reverse acquisition by the legal acquiree, 
or a uniting of interests) as in its previous GAAP financial statements. 
(b) The first-time adopter shall recognise all its assets and liabilities at the 
date of transition to IFRSs that were acquired or assumed in a past business 
combination, other than: 
(i) some financial assets and financial liabilities derecognised in accordance 
with previous GAAP (see paragraph B2); and 
(ii) assets, including goodwill, and liabilities that were not recognised in the 
acquirer’s consolidated statement of financial position in accordance with 
previous GAAP and also would not qualify for recognition in accordance 
with IFRSs in the separate statement of financial position of the acquiree 
(see (f)–(i) below). 
The first-time adopter shall recognise any resulting change by adjusting 
retained earnings (or, if appropriate, another category of equity), unless the 
change results from the recognition of an intangible asset that was 
previously subsumed within goodwill (see (g)(i) below). 
(c) The first-time adopter shall exclude from its opening IFRS statement of 
financial position any item recognised in accordance with previous GAAP 
that does not qualify for recognition as an asset or liability under IFRSs. 
The first-time adopter shall account for the resulting change as follows: 
(i) the first-time adopter may have classified a past business combination as 
an acquisition and recognised as an intangible asset an item that does not 
qualify for recognition as an asset in accordance with IAS 38 Intangible 
Assets. It shall reclassify that item (and, if any, the related deferred tax and 
non-controlling interests) as part of goodwill (unless it deducted goodwill 
directly from equity in accordance with previous GAAP, see (g)(i) and (i) 
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 ییرهرگونه تغ یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ ي. واحد تجاریدرا خارج نما باشدینم یمال يگزارشگر
 :یدبه حساب منظور نما یرموضوع را به شکل ز یناز ا یناش
 یلگذشته را به عنوان تحص يجارت یبترک یک تواند یبار، م یننخست يبرا یرندهپذ ي) واحد تجار1

 هايییدارابا عنوان  38 يحسابدار المللیینرا که مطابق استاندارد ب یکرده و قلم بنديطبقه
کند.  شناسایینامشهود  ییرا به عنوان دارا باشدینم ییبه عنوان دارا ییشناسا یط، حائز شرانامشهود

به عنوان   یدمربوطه) با یرکنترلیو حقوق غ یانتقال یاتآن قلم (و در صورت وجود، هرگونه مال
شده  یرفتهپذ یشینمطابق اصول پ یسرقفل ینکهشود (مگر ا بنديطبقه یدتجد یاز سرقفل یبخش

 ).ییدرا مالحظه نما یر) ز1(چ)( يها از حقوق مالکانه کسر شده باشد؛ بخش یمامستق يحسابدار
انباشته  یانرا در سود و ز ییراتتغ یرسا یتمام یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ ي) واحد تجار2

  1.یدنما ییشناسا
که بر  هایو بده هاییدارا یبرخ يبعد گیرياندازه ی،مال يگزارشگر المللیینب ي) استانداردهات

 ي. واحد تجارنمایدیم یمانند ارزش منصفانه، را الزام یست،ن یتمام شده اصل يبها ياساس مبنا
را بر اساس همان مبنا در صورت  هایو بده هاییدارا یلقب ینا یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ

 یناگر ا یکند، حت گیرياندازه یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتوضع
 يتقبل شده باشند. واحد تجار یا یلگذشته تحص يتجار یبترک یکدر  هایو بده هاییدارا یلقب
 یقاز طر یسرقفل دیلتع يرا به جا يدر مبلغ دفتر ییراتهرگونه تغ یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ
  کند. ییاز حقوق مالکانه) شناسا یگريطبقه مناسب د یاانباشته ( یانسود و ز یلتعد
 يبرا يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ يمبلغ دفتر ي،تجار یب) بالفاصله پس از ترکث
تمام  يبه عنوان بها یدبا ي،تجار یبتقبل شده در آن ترک هاي یبده یاشده  یلتحص هاي ییدارا

در نظر گرفته شود. در  یخدر آن تار یمال يگزارشگر المللیینب يشده مفروض مطابق استانداردها
و  هاییدارا گیريبعد از آن، اندازه یخیدر تار یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها ورتیکهص
 يمبنا یدتمام شده مفروض با يآن بها ید،نما یتمام شده الزام يمزبور را بر اساس بها هايیبده

  باشد. يتجار یبترک یختمام شده از تار ياستهالك بها

below). 
(ii) the first-time adopter shall recognise all other resulting changes in 
retained earnings 
(d) IFRSs require subsequent measurement of some assets and liabilities on 
a basis that is not based on original cost, such as fair value. The first-time 
adopter shall measure these assets and liabilities on that basis in its opening 
IFRS statement of financial position, even if they were acquired or assumed 
in a past business combination. It shall recognise any 
resulting change in the carrying amount by adjusting retained earnings (or, 
if appropriate, another category of equity), rather than goodwill. 
(e) Immediately after the business combination, the carrying amount in 
accordance with previous GAAP of assets acquired and liabilities assumed 
in that business combination shall be their deemed cost in accordance with 
IFRSs at that date. If IFRSs require a cost-based measurement of those 
assets and liabilities at a later date, that deemed cost shall be the basis for 
cost-based depreciation or amortisation from the date of the business 
combination. 
(f) If an asset acquired, or liability assumed, in a past business combination 
was not recognised in accordance with previous GAAP, it does not have a 
deemed cost of zero in the opening IFRS statement of financial position. 
Instead, the acquirer shall recognise and measure it in its consolidated 
statement of financial position on the basis that IFRSs would require in the 
statement of financial position of the acquiree. To illustrate: if the acquirer 
had not, in accordance with its previous GAAP, capitalized leases acquired 
in a past business combination in which the acquiree was 
a lessee, it shall capitalise those leases in its consolidated financial 
statements, as IFRS 16 Leases would require the acquiree to do in its IFRS 
statement of financial position. Similarly, if the acquirer had not, in 
accordance with its previous GAAP, recognised a contingent liability that 
still exists at the date of transition to IFRSs, the acquirer shall recognize 
that contingent liability at that date unless IAS 37 Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets would prohibit its recognition in the 
financial statements of the acquiree. Conversely, if an asset or liability was 
                                                           

دهد که طبق اصول پیشین پذیرفته شده  هاي نامشهود است. این زمانی روي می بندي از/به دارایی در صورتیکه سرقفلی طبق اصول پیشین پذیرفته شده حسابداري به عنوان دارایی شناسایی نشده باشد، این قبیل تغییرات، شامل تغییرات طبقه 1
  کانه کسر شده باشد یا (ب) با ترکیب تجاري به عنوان تحصیل برخورد نشده باشد.حسابداري، (الف) سرقفلی مستقیما از حقوق مال
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گذشته  يتجار یبترک یکتقبل شده در  هايیبده یاشده  یلتحص هايییکه دارای) در صورتج
مذکور،  هاي یو بده ها ییه باشند، دارانشد ییشناسا يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ

 المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتتمام شده مفروض صفر در صورت وضع يبها
مذکور را  هاي یو بده ها ییدارا یدبا کننده یلتحص يندارند. در عوض، واحد تجار لیما يگزارشگر

در  یمال يگزارشگر المللیینب يکه استانداردها ییخود، بر مبنا یقیتلف یمال یتدر صورت وضع
. جهت یدنما گیريو اندازه ییکند، شناسایم یالزام شده یلتحص يواحد تجار یمال یتصورت وضع

 ي،شده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ کننده یلتحص يواحد تجار یکهتر: در صورتیشب یحتوض
آن  یدنکرده باشد، با ايیهگذشته را سرما يتجار یبترک یکشده در  یلتحص یمال ینتام هاياجاره
 یمال يگزارشگر المللیینکه استاندارد ب یخود، به همان روش یقیتلف یمال يها ها را در صورت اجاره

خود طبق  یمال یترا به انجام آن در صورت وضع شده یلتحص تجاري واحد هااجارهبا عنوان  16
 یکه. به طور مشابه، در صورتیدنما ايیهسرما کند، یالزام م یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
هنوز  هک یاحتمال یبده یک ي،شده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ کننده یلتحص يواحد تجار

 یدنکرده باشد، با ییوجود دارد را شناسا یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار
با  37 يحسابدار المللییناستاندارد ب ینکهکند، مگر ا ییشناسا یخا در آن تارر یاحتمال یآن بده
واحد  یمال هايآن را در صورت ییشناسا یاحتمال هايییو دارا یاحتمال هايیبده یر،ذخاعنوان 
 یشینطبق اصول پ یبده یا ییدارا یکممنوع کرده باشد. در مقابل، اگر  شده یلتحص يتجار
 يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب یکنشامل شده باشد ل یدر سرقفل يشده حسابدار یرفتهپذ
ماند مگر یم باقی یدر سرقفل یبده یا ییشده باشد، آن دارا ییبه صورت جداگانه شناسا 3 یمال
 يواحد تجار یمال هايآن را در صورت ییشناسا یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها ینکها

  کرده باشد. یالزام شده یلتحص
 يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یتدر صورت وضع یسرقفل ي) مبلغ دفترچ
 يگذار به استانداردها یخدر تار يشده حسابدار یرفتهپذ یشینآن طبق اصول پ يمبلغ دفتر یدبا یمال
 باشد: یرز یالتپس از اعمال تعد یمال يگزارشگر المللیینب

بار،  یننخست يبرا یرندهپذ يشده باشد، واحد تجار ی) فوق الزام1در بخش (پ)( یکه) در صورت1
شده  یرفتهپذ یشینکه طبق اصول پ یقلم بنديطبقه یدرا، در زمان تجد یسرقفل يمبلغ دفتر یدبا

subsumed in goodwill in accordance with previous GAAP but would have 
been recognised separately under IFRS 3, that asset or liability remains in 
goodwill unless IFRSs would require its recognition in the financial 
statements of the acquiree. 
(g) The carrying amount of goodwill in the opening IFRS statement of 
financial position shall be its carrying amount in accordance with previous 
GAAP at the date of transition to IFRSs, after the following two 
adjustments: 
(i) If required by (c)(i) above, the first-time adopter shall increase the 
carrying amount of goodwill when it reclassifies an item that it recognised 
as an intangible asset in accordance with previous GAAP. Similarly, if (f) 
above requires the first-time adopter to recognise an intangible asset that 
was subsumed in recognized goodwill in accordance with previous GAAP, 
the first-time adopter shall decrease the carrying amount of goodwill 
accordingly (and, if applicable, adjust deferred tax and non-controlling 
interests). 
(ii) Regardless of whether there is any indication that the goodwill may be 
impaired, the first-time adopter shall apply IAS 36 in testing the goodwill 
for impairment at the date of transition to IFRSs and in recognising any 
resulting impairment loss in 
retained earnings (or, if so required by IAS 36, in revaluation surplus). The 
impairment test shall be based on conditions at the date of transition to 
IFRSs. 
(h) No other adjustments shall be made to the carrying amount of goodwill 
at the date of transition to IFRSs. For example, the first-time adopter shall 
not restate the carrying amount of goodwill: 
(i) to exclude in-process research and development acquired in that business 
combination (unless the related intangible asset would qualify for 
recognition in accordance with IAS 38 in the statement of financial position 
of the acquiree); 
(ii) to adjust previous amortisation of goodwill; 
(iii) to reverse adjustments to goodwill that IFRS 3 would not permit, but 
were made in accordance with previous GAAP because of adjustments to 
assets and liabilities between the date of the business combination and the 
date of transition to IFRSs. 
(i) If the first-time adopter recognised goodwill in accordance with previous 
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 خشدهد. به طور مشابه، اگر طبق ب یششده بود، افزا یینامشهود شناسا ییبه عنوان دارا يحسابدار
نامشهود شده باشد  ییدارا یک ییبار، ملزم به شناسا یننخست يبرا یرندهپذ ي(ج) فوق واحد تجار

شامل شده بود، واحد  شده ییشناسا یدر سرقفل يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ که
را کاهش دهد (و در صورت وجود،  یسرقفل يمبلغ دفتر یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ يتجار
  ).یدنما یلرا تعد یرکنترلیو حقوق غ یانتقال لیاتما
بار،  یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار ی،از کاهش ارزش سرقفل اي نشانه وجود از نظر) صرف2
 یانز ییو شناسا یآزمون کاهش ارزش سرقفل يرا برا 36 يحسابدار المللییناستاندارد ب یدبا

 امالز 36 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب یکهدر صورت یا) انباشته (یانکاهش ارزش در سود (ز
 .یردبکار گ یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخ)، در تاریابیارز یدشده، در مازاد تجد

 يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار یطشرا يبر مبنا یدآزمون کاهش ارزش با
 باشد. یمال
-ینب يگذار به استانداردها یخدر تار یسرقفل يدر مورد مبلغ دفتر یدنبا یگريد یلتعد ونهگیچ) هح

 یدبار، نبا یننخست يبرا یرندهپذ ي. به طور مثال، واحد تجاریردصورت پذ یمال يگزارشگر المللی
 :یدارائه نما یدتجد یررا در موارد ز یسرقفل يمبلغ دفتر

 ییدارا ینکه(مگر ا يتجار یبشده در ترک یلتحص یانو توسعه در جر یقکردن تحق ی) مستثن1
 یمال یتشناخت در صورت وضع یطشرا 38 يحسابدار المللییننامشهود مربوط طبق استاندارد ب

  را داشته باشد)؛ شده یلتحص يواحد تجار
  ی؛سرقفل یشیناستهالك پ یل) تعد2
آن را مجاز  3 یمال يگزارشگر المللیینکه استاندارد ب یمعکوس در سرقفل یالت) اعمال تعد3

گذار به  یخو تار يتجار یبترک یختار ینب هایو بده هاییدارا یالتتعد یلبه دل یکنندانسته، ل
 هصورت گرفت يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

 است.
شده  یرفتهپذ یشینرا طبق اصول پ یبار، سرقفل یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار یکه) در صورتخ

 کرده باشد: ییبه عنوان کاهنده حقوق مالکانه شناسا يحسابدار
 يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یهافتتاح یمال یترا در صورت وضع یآن سرقفل ید) نبا1

GAAP as a deduction from equity: 
(i) it shall not recognise that goodwill in its opening IFRS statement of 
financial position. Furthermore, it shall not reclassify that goodwill to profit 
or loss if it disposes of the subsidiary or if the investment in the subsidiary 
becomes impaired. 
(ii) adjustments resulting from the subsequent resolution of a contingency 
affecting the purchase consideration shall be recognised in retained 
earnings. 
(j) In accordance with its previous GAAP, the first-time adopter may not 
have consolidated a subsidiary acquired in a past business combination (for 
example, because the parent did not regard it as a subsidiary in accordance 
with previous GAAP or did not prepare consolidated financial statements). 
The first-time adopter shall adjust the carrying amounts of the subsidiary’s 
assets and liabilities to the amounts that IFRSs would require in the 
subsidiary’s statement of financial position. The deemed cost of goodwill 
equals the difference at the date of transition to IFRSs between: 
(i) the parent’s interest in those adjusted carrying amounts; and 
(ii) the cost in the parent’s separate financial statements of its investment in 
the subsidiary. 
(k) The measurement of non-controlling interests and deferred tax follows 
from the measurement of other assets and liabilities. Therefore, the above 
adjustments to recognised assets and liabilities affect non-controlling 
interests and deferred tax. 



 IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards  براي نخستین بار المللی گزارشگري مالی پذیرش استانداردهاي بین: 1المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد 

 

 58 از 39 صفحه
 

در واحد  گذاريیهسرما یاواگذار شده باشد  یواحد فرع یکهکند. به عالوه، در صورت ییشناسا یمال
 بنديطبقه یددوره تجد یانسود و ز یقرا از طر یآن سرقفل یدکاهش ارزش داشته باشد، نبا یفرع
  کند.

انباشته  یانزو در سود  یدبا آتی موثر بر خرید یاحتمال مواردحل و فصل آثار از  یناش یالت) تعد2
 شود. ییشناسا

بار، ممکن است  یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار ي،شده حسابدار یرفتهپذ یشین) طبق اصول پد
 یننکرده باشد (به طور مثال، به ا یقگذشته را تلف يتجار یبترک یکدر  شده یلتحص یواحد فرع

در  یآن را به عنوان واحد فرع ي،شده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ یکه شرکت اصل یلدل
بار،  یننخست يبرا یرندهپذ ينکرده است). واحد تجار یهته یقیتلف یمال هايصورت یانظر نگرفته 

 المللیینب يکه استانداردها یرا به مبالغ یواحد فرع هايیو بده هاییدارا يمبالغ دفتر یدبا
شده  يتما ي. بهایدنما یلتعد کند،یالزام م یواحد فرع یمال یتدر صورت وضع یمال يگزارشگر

 يگزارشگر یالمللینب يگذار به استانداردها یخدر تار زیر اقالم تفاوتبرابر مابه یمفروض سرقفل
  است: یمال
  شده؛ و یلتعد يدر آن مبالغ دفتر ی) حقوق شرکت اصل1
 .یجداگانه شرکت اصل یمال هايدر صورت یدر واحد فرع گذاريیهتمام شده سرما ي) بها2
 یرويپ هایو بده هاییدارا یرسا گیرياز اندازه یانتقال یاتو مال یرکنترلیحقوق غ گیري) اندازهذ
 یاتو مال یرکنترلیشده، حقوق غ ییشناسا هايیو بده هاییدارا فوق در یالتتعد ین،. بنابراکندیم

  .دهدیقرار م یررا تحت تأث یانتقال
 يتجار يدر واحدها ها يگذاریهسرما یلتحص يشته، براگذ يتجار هايیبترک هايیتمعاف -5پ

در آن به  یتتحت کنترل مشترك که فعال یاتخاص و منافع در عمل هايوابسته، منافع در مشارکت
 1بند پ يانتخاب شده برا یخ. به عالوه، تارشود یبکار برده م یزن انجامد، یکسب و کار م یک یجادا

  .شودیبکار برده م هایی یلتحص ینتمام چن يبرا

C5- The exemption for past business combinations also applies to past 
acquisitions of investments in associates, interests in joint ventures and 
interests in joint operations in which the activity of the joint operation 
constitutes a business, as defined in IFRS 3. Furthermore, the date selected 
for paragraph C1 applies equally for all such acquisitions. 
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 تپیوست 
  المللی گزارشگري مالیاز سایر استانداردهاي بین ها معافیت

  این پیوست، بخش جدایی ناپذیر این استاندارد است.
 :یداستفاده نما یرز هايیتچند مورد از معاف یا یکاز  تواندیم يواحد تجار -1ت
  )؛3و ت 2ت يبر سهم (بندها ی) معامالت پرداخت مبتنالف
  )؛4(بند ت یمهب ي) قراردادهاب
  ب)؛5ت یال 5ت يتمام شده مفروض (بندها ي) بهاپ
  الف)؛9و ت 9ت بندهاي( ها) اجارهت
  ) حذف شدهث
  )؛13و ت 12ت يارز (بندها یراز تسع یانباشته ناش هاي) تفاوتج
 یال 14ت يوابسته (بندها يخاص و واحدها يها مشارکت ی،فرع يدر واحدها ها گذاريیه) سرماچ
  )؛15ت
و  16ت يخاص (بندها هايوابسته و مشارکت يواحدها ی،فرع يواحدها هايیو بده هایی) داراح
  )؛17ت
  )؛18(بند ت یبیترک یمال ي) ابزارهاخ
  پ)؛19ت یال 19ت ي(بندها یشده قبل ییشناسا یمال يابزارها یین) تعد
  )؛20(بند ت یهاول ییدر شناسا یمال هايیبده یا یمال هايییارزش منصفانه دارا گیري) اندازهذ
 21ت ي(بندها یزاتو تجه آالتینتمام شده اموال، ماش يمنظور شده در بها يبرکنار هاي بدهی) ر

  الف)؛21و ت
 یرتفاس یتهکم 12 یرنامشهود به حساب گرفته شده طبق تفس هايییدارا یا یمال هايیی) داراز

  )؛22(بند ت ارائه خدمات یازامت هايتوافقبا عنوان  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
  )؛23استقراض (بند ت هايینه) هزژ

  )؛24(بند ت یاناز مشتر ها یی) انتقال داراس
  )؛25مالکانه (بند ت يبا ابزارها یمال هايیبده یه) تسوش
  )؛30ت یال 26ت ي) تورم حاد (بندهاص

D1- An entity may elect to use one or more of the following exemptions: 
(a) share-based payment transactions (paragraphs D2 and D3); 
(b) insurance contracts (paragraph D4); 
(c) deemed cost (paragraphs D5–D8B); 
(d) leases (paragraphs D9 and D9B–D9E); 
(e) [deleted] 
(f) cumulative translation differences (paragraphs D12 and D13); 
(g) investments in subsidiaries, joint ventures and associates (paragraphs 
D14–D15A); 
(h) assets and liabilities of subsidiaries, associates and joint ventures 
(paragraphs D16 and D17); 
(i) compound financial instruments (paragraph D18); 
(j) designation of previously recognised financial instruments (paragraphs 
D19–D19C); 
(k) fair value measurement of financial assets or financial liabilities at 
initial recognition (paragraph D20); 
(l) decommissioning liabilities included in the cost of property, plant and 
equipment (paragraphs D21 and D21A); 
(m) financial assets or intangible assets accounted for in accordance with 
IFRIC 12 Service Concession Arrangements (paragraph D22); 
(n) borrowing costs (paragraph D23); 
(o) transfers of assets from customers (paragraph D24); 
(p) extinguishing financial liabilities with equity instruments (paragraph 
D25); 
(q) severe hyperinflation (paragraphs D26–D30); 
(r) joint arrangements (paragraph D31); 
(s) stripping costs in the production phase of a surface mine (paragraph 
D32); and 
(t) designation of contracts to buy or sell a non-financial item (paragraph 
D33). 
An entity shall not apply these exemptions by analogy to other items. 
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  )؛31خاص (بند ت هاي) مشارکتض
  )؛32(بند ت یمعادن سطح یددر مرحله تول برداري) مخارج باطلهط
  )؛23(بند ت یرمالیقلم غ یکو فروش  یدخر يقراردادها برا یین) تعظ

  .یردرا در مورد اقالم مشابه بکار گ هایتمعاف ینا یدنبا يتجار واحد
 معامالت پرداخت مبتنی بر سهم

 المللیینو نه الزام شده است که استاندارد ب یببار، ترغ یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -2ت
نوامبر  7که در  ايمالکانه يرا در مورد ابزارها بر سهم یپرداخت مبتنبا عنوان  2 یمال يگزارشگر

بار،  نخستین يبرا یرندهپذ يواحد تجار ین. همچنگیرد بکار اند،از آن اعطا شده یشپ یا 2002
مالکانه  يرا در مورد ابزارها 2 یمال يگزارشگر المللیینو نه الزام شده است که استاندارد ب یبترغ

 المللیینب يگذار به استانداردها یخ) تار1اند و قبل از  اعطا شده 2002نوامبر  7 یخکه بعد از تار
 ین. با ایردبکار گ یزاند، ن شده گذار، هر کدام که موخر باشد، وا2005 یهژانو 1) 2و  یمال يگزارشگر

 المللییناستاندارد ب یريبار، بکارگ یننخست يبرا یرندهپذ يکه واحد تجاریوجود، در صورت
آن  تواندیم یطیمالکانه انتخاب کند، تنها در شرا يابزارها یلقب ینرا در مورد ا 2 یمال يگزارشگر
 یینتع گیرياندازه یخمالکانه مزبور که در تار ارهايارزش منصفانه ابز ي،که واحد تجار یردرا بکار گ

 یمشخص شده، به طور عموم 2 یمال يگزارشگر المللیینشده است را، همانگونه که در استاندارد ب
در  2 یمال يگزارشگر مللیالینمالکانه اعطا شده که استاندارد ب يتمام ابزارها يافشا کرده باشد. برا

 یا 2002نوامبر  7 یخمالکانه اعطا شده در تار يمثال، ابزارها ي(برا استمورد آن بکار گرفته نشده 
 يهمچنان اطالعات الزام شده در بندها یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ يقبل از آن)، واحد تجار

 یرندهپذ يواحد تجار یکه. در صورتیدنما را افشا 2 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 45و  44
 یمال يگزارشگر المللیینمالکانه که استاندارد ب يابزارها ياعطا یطشرا یان بار، مفاد ینخست يبرا
 یخانجام شده قبل از تار ییراتتغ یکهدهد، در صورت ییردر مورد آن بکار گرفته نشده است را تغ 2

 هايبند یريبه بکارگ یالزام يباشد، واحد تجار یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها
  را ندارد. 2 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 29 یال 26

Share-based payment transactions 
D2- A first-time adopter is encouraged, but not required, to apply IFRS 2 
Share-based Payment to equity instruments that were granted on or before 
7 November 2002. A first-time adopter is also encouraged, but not required, 
to apply IFRS 2 to equity instruments that were granted after 7 November 
2002 and vested before the later of (a) the date of transition to IFRSs and 
(b) 1 January 2005. However, if a first-time adopter elects to apply IFRS 2 
to such equity instruments, it may do so only if the entity has disclosed 
publicly the fair value of those equity instruments, determined at the 
measurement date, as defined in IFRS 2. For all grants of equity 
instruments to which IFRS 2 has not been applied (eg equity instruments 
granted on or before 7 November 2002), a first-time adopter shall 
nevertheless disclose the information required by paragraphs 44 and 45 of 
IFRS 2. If a first-time adopter modifies the terms or conditions of a grant of 
equity instruments to which IFRS 2 has not been applied, the entity is not 
required to apply paragraphs 26–29 of IFRS 2 if the modification occurred 
before the date of transition to IFRSs. 

 المللیینو نه الزام شده است که استاندارد ب یببار، ترغ یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -3ت
 یخبر سهم که قبل از تا یاز معامالت پرداخت مبتن یناش هايیرا در مورد بده 2 یمال يگزارشگر

D3- A first-time adopter is encouraged, but not required, to apply IFRS 2 to 
liabilities arising from share-based payment transactions that were settled 
before the date of transition to IFRSs. A first-time adopter is also 
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 يتجار احدو ین. همچنیرداند، بکار گ شده یهتسو یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها
را  2 یمال يگزارشگر المللیینو نه الزام شده است که استاندارد ب یببار، ترغ یننخست يبرا یرندهپذ

که  هاییی. در مورد بدهیرداند، بکار گ شده یهتسو 2005 یهژانو 1که قبل از  هایییدر مورد بده
 یننخست يبرا یرندهپذ اريبکار گرفته شده است، واحد تج 2 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب
 یابه دوره  ايیسهکه آن اطالعات مقا ییتا جا ايیسهارائه اطالعات مقا یدبه تجد یبار، الزام

  مربوط باشد، ندارد. 2002نوامبر  7زودتر از  یخیتار

encouraged, but not required, to apply IFRS 2 to liabilities that were settled 
before 1 January 2005. For liabilities to which IFRS 2 is applied, a first-
time adopter is not required to restate comparative information to the extent 
that the information relates to a period or date that is earlier than 7 
November 2002. 

  قراردادهاي بیمه
 المللیینمقرر در استاندارد ب یضوابط انتقال تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -4ت

 4 یمال يگزارشگر المللیین. استاندارد بیردرا بکار گ یمهب يقراردادهابا عنوان  4 یمال يگزارشگر
شده توسط واحد  یجادا ییراتشامل تغ یمه،ب يدر مورد قراردادها يحسابدار هايیهدر رو ییرتغ

  .کندیبار، را محدود م یننخست يبرا یرندهپذ يتجار

Insurance contracts 
D4- A first-time adopter may apply the transitional provisions in IFRS 4 
Insurance Contracts. IFRS 4 restricts changes in accounting policies for 
insurance contracts, including changes made by a first-time adopter. 

  بهاي تمام شده مفروض
گذار به  یخرا در تار یزاتو تجه آالتینهر قلم از اموال، ماش تواندیم يواحد تجار -5ت

و از آن ارزش منصفانه  گیريبه ارزش منصفانه آن اندازه ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
  .یداستفاده نما خیتمام شده مفروض در آن تار يبه عنوان بها

Deemed cost 
D5- An entity may elect to measure an item of property, plant and 
equipment at the date of transition to IFRSs at its fair value and use that fair 
value as its deemed cost at that date. 

قلم از اموال،  یک یابیارز یداز مبلغ تجد تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -6ت
 يگذار به استانداردها یخدر تار ي،شده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ یزاتو تجه آالتینماش

 یابیارز یدتجد یختمام شده مفروض در تار يقبل از آن، به عنوان بها یا یمال يگزارشگر المللیینب
قابل  یراز موارد ز یکیبا  یابی،ارز یدتجد یخدر تار یابی،ارز یداستفاده کند، مشروط بر آنکه مبلغ تجد

 باشد: یسهمقا
  یا) ارزش منصفانه؛ الف
 يگزارشگر المللیینب يتمام شده مستهلک شده طبق استانداردها يبها یاتمام شده  ي) بهاب
 یلتعد هایمتشاخص خاص ق یا هایمتق یشاخص عموم ییراتهمچون تغ يکه بابت موارد یمال

  شده است.

D6- A first-time adopter may elect to use a previous GAAP revaluation of 
an item of property, plant and equipment at, or before, the date of transition 
to IFRSs as deemed cost at the date of the revaluation, if the revaluation 
was, at the date of the revaluation, broadly comparable to: 
(a) fair value; or 
(b) cost or depreciated cost in accordance with IFRSs, adjusted to reflect, 
for example, changes in a general or specific price index. 

 :D7- The elections in paragraphs D5 and D6 are also available for قابل استفاده است: یزن یرموارد ز يبرا 6و ت 5ت يذکور در بندهام هايینهگز -7ت
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تمام شده طبق استاندارد  ياز مدل بها يواحد تجار یکهدر امالك، در صورت گذاريیه) سرماالف
  استفاده کند؛ و در امالك يگذاریهسرمابا عنوان  40 يحسابدار المللیینب

  ؛)هااجارهبا عنوان  16 یمال يگزارشگر المللیین(استاندارد ب ها یی) حق استفاده از داراالف الف
  را داشته باشند: یرز یطکه شرا ينامشهود هايیی) داراب
 يبها ياتکا قابل گیري(شامل اندازه 38 يحسابدار المللیینشناخت طبق استاندارد ب یارهاي) مع1

  )؛ ویتمام شده اصل
  (شامل وجود بازار فعال). 38 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب یابیارز یدتجد یار) مع2

  مورد استفاده قرار دهد. هایبده يبرا یا هاییدارا یرسا يرا برا هاینهگز ینا یدنبا يتجار واحد

(a) investment property, if an entity elects to use the cost model in IAS 40 
Investment Property; 
(aa) right-of-use assets (IFRS 16 Leases); and 
(b) intangible assets that meet: 
(i) the recognition criteria in IAS 38 (including reliable measurement of 
original cost); and 
(ii) the criteria in IAS 38 for revaluation (including the existence of an 
active market). 
An entity shall not use these elections for other assets or for liabilities. 

 یمشخص ناش یختار یکارزش منصفانه در  تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -8ت
تمام شده مفروض طبق  يسهام، را به عنوان بها یهعرضه اول یاشدن  یمانند خصوص یدادياز رو

 .یرددر نظر بگ هایو بده هاییاز دارا یبخش یاتمام  يبرا يشده حسابدار یرفتهپذ یشیناصول پ
 یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخقبل از تار یامقارن  گیرياندازه یخ) اگر تارالف

تمام شده  يبه عنوان بها یدادبر رو یمنصفانه مبتن يها از ارزش تواندیم ياشد، واحد تجارب
  استفاده کند. یخدر آن تار یمال يگزارشگر المللی ینب ياستانداردها يمفروض برا

در  یکنل یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخبعد از تار گیرياندازه یخ) اگر تارب
 یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها یمال يهاصورت یندوره تحت پوشش نخست یط

تمام شده مفروض در  يبه عنوان بها تواندیم یدادبر رو یارزش منصفانه مبتن یريگباشد، اندازه
-اندازه یخشده را در تار یجادا یالتتعد یدبا ي. واحد تجاریردمورد استفاده قرار گ یدادزمان وقوع رو

. یدنما ییاز حقوق مالکانه) شناسا یگريطبقه مناسب د یاانباشته ( یاندر سود و ز یماًمستق گیري
تمام شده  يبها ی،مال يگزارشگر یالمللینب يگذار به استانداردها یخدر تار یدبا يواحد تجار

 هاییدارا گیرياندازه یقاز طر یاو  7ت یال 5ت يبندها یارهايمع یريبکارگ یقاز طر یامفروض را 
  کند. ییناستاندارد تع ینالزامات ا یرطبق سا هایو بده

D8- A first-time adopter may have established a deemed cost in accordance 
with previous GAAP for some or all of its assets and liabilities by 
measuring them at their fair value at one particular date because of an event 
such as a privatization or initial public offering. 
(a) If the measurement date is at or before the date of transition to IFRSs, 
the entity may use such event-driven fair value measurements as deemed 
cost for IFRSs at the date of that measurement. 
(b) If the measurement date is after the date of transition to IFRSs, but 
during the period covered by the first IFRS financial statements, the event-
driven fair value measurements may be used as deemed cost when the event 
occurs. An entity shall recognise the resulting adjustments directly in 
retained earnings (or if appropriate, another category of equity) at the 
measurement date. At the date of transition to IFRSs, the entity shall either 
establish the deemed cost by applying the criteria in paragraphs D5–D7 or 
measure assets and liabilities in accordance with the other requirements in 
this IFRS. 

نفت و گاز  هايییمخارج اکتشاف و توسعه دارا ی،مل يالزامات حسابدار یبر اساس برخ -الف8ت
منطقه  یکدر  هاییکه شامل تمام دارا شوندیمنظور م ینهدر مراکز هز یدتول یادر مراحل توسعه 

 داريحساب ینبار، با استفاده از چن یننخست يبرا یرندهپذ ي. واحد تجارگرددیم یعوس یاییجغراف

D8A- Under some national accounting requirements exploration and 
development costs for oil and gas properties in the development or 
production phases are accounted for in cost centres that include all 
properties in a large geographical area. A first-time adopter using such 
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گذار به  یخنفت و گاز را در تار هايییدارا تواندیم يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ
 :یدنما گیرياندازه یرز يبر اساس مبنا یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

 یشینشده طبق اصول پ یینبه مبلغ تع یابیمورد استفاده در مراحل اکتشاف و ارز هايیی) داراالف
  و ي؛شده حسابدار یرفتهپذ
 ینهآن مرکز هز يشده برا یینبه مبلغ تع ید،تول یامورد استفاده در مراحل توسعه  هايیی) داراب

مرتبط با  هايییمبلغ را به دارا ینا یدبا ي. واحد تجاريشده حسابدار یرفتهپذ ینیشطبق اصول پ
  دهد. یصتخص یخدر آن تار یرارزش ذخا یامتناسب با حجم  ینه،مرکز هز

و  یابیمورد استفاده در مراحل اکتشاف و ارز هايییآزمون کاهش ارزش دارا یدبا يتجار واحد
کاهش ارزش طبق استاندارد  یرا به منظور بررس یدمورد استفاده در مراحل توسعه و تول هايییدارا
 المللییناستاندارد ب یا یمنابع معدن یابیاکتشاف و ارزبا عنوان  6 یمال يگزارشگر المللیینب

 يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار هاییکاهش ارزش دارابا عنوان  36 يحسابدار
(ب) فوق  یا(الف)  يها شده را مطابق با بخش یینانجام دهد، و در صورت لزوم، مبلغ تع یمال

نفت و  یدتوسعه و تول یابی،را که در اکتشاف، ارز ينفت و گاز هايییدارابند، تنها  ینکاهش دهد. ا
  .شودیرا شامل م یرندگیگاز مورد استفاده قرار م

accounting under previous GAAP may elect to measure oil and gas assets at 
the date of transition to IFRSs on the following basis: 
(a) exploration and evaluation assets at the amount determined under the 
entity’s previous GAAP; and 
(b) assets in the development or production phases at the amount 
determined for the cost centre under the entity’s previous GAAP. The entity 
shall allocate this amount to the cost centre’s underlying assets pro rata 
using reserve volumes or reserve values as of that date. 
The entity shall test exploration and evaluation assets and assets in the 
development and production phases for impairment at the date of transition 
to IFRSs in accordance with IFRS 6 Exploration for and Evaluation of 
Mineral Resources or IAS 36 respectively and, if necessary, reduce the 
amount determined in accordance with (a) or (b) above. For the purposes of 
this paragraph, oil and gas assets comprise only those assets used in the 
exploration, evaluation, development or production of oil and gas. 

 هاییحق استفاده از دارا یزات،و تجه آالتیناز امالك، ماش یاقالم يتجار يواحدها یبرخ -ب8ت
در گذشته  یا کنندیاستفاده م گذاريمشمول مقررات نرخ یاتنامشهود را در عمل هايییدارا یا

 یشینشده طبق اصول پ ییناقالم ممکن است شامل مبالغ تع ینا دفتري مبلغ. انداستفاده کرده
 یطواجد شرا یمال يگزارشگر المللیینب يباشد که طبق استانداردها يشده حسابدار یرفتهپذ

بار،  یننخست يبرا یرندهپذ يمورد، واحد تجار ین. در ایستندن ییتمام شده دارا ياحتساب در بها
گذار به  یخرا در تار يشده حسابدار یرفتهپذ یشیناقالم طبق اصول پ ینا يمبلغ دفتر تواندیم

. اگر واحد یردتمام شده مفروض در نظر بگ يبه عنوان بها یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
 هاییدارا یرسا يندارد که آن را برا یضرورت یرد،از اقالم بکار گ یکی يرا برا هایتمعاف ینا يتجار

آزمون  یدبا يتجار واحد ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخاعمال کند. در تار یزن
 ینکه از ا یاز اقالم یکهر  يبرا 36 يحسابدار المللیینکاهش ارزش را مطابق استاندارد ب

را در بر  گذاريدر معرض مقررات نرخ یاتبند، تنها عمل این. دهد انجام اند،استفاده کرده یتمعاف

D8B- Some entities hold items of property, plant and equipment, right-of-
use assets or intangible assets that are used, or were previously used, in 
operations subject to rate regulation. The carrying amount of such items 
might include amounts that 
were determined under previous GAAP but do not qualify for capitalisation 
in accordance with IFRSs. If this is the case, a first-time adopter may elect 
to use the previous GAAP carrying amount of such an item at the date of 
transition to IFRSs as deemed cost. If an entity applies this exemption to an 
item, it need not apply it to all items. At the date of transition to IFRSs, an 
entity shall test for impairment in accordance with IAS 36 each item for 
which this exemption is used. For the purposes of this paragraph, operations 
are subject to rate regulation if they are governed by a framework for 
establishing the prices that can be charged to customers for goods or 
services and that framework is subject to oversight and/or approval by a 
rate regulator (as defined in IFRS 14 Regulatory  Deferral Accounts). 
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است و آن چارچوب در  دماتخ یاکاالها  یانمشتر براي یمتق یینچارچوب تع یککه تابع  گیردیم
 يگزارشگر المللییند باستاندار در که همانگونه( باشد گذارتوسط نهاد نرخ ییدتا یامعرض نظارت و/

  شده است). یینتع معوقه قانونی هايحساببا عنوان  14 یمال
  هااجاره

گذار  یخقرارداد موجود در تار یاکند آ یابیارز تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -9ت
 المللییناستاندارد ب 11 یال 9 يبا در نظر گرفتن بندها یمال يگزارشگر المللیینب يبه استانداردها

اجاره در نظر  وانعن یخ،بهموجود در آن تار یطو شرا ها یتواقع يو بر مبنا 16 یمال يگزارشگر
  .یرخ یا شودیگرفته م

Leases 
D9- A first-time adopter may assess whether a contract existing at the date 
of transition to IFRSs contains a lease by applying paragraphs 9–11 of IFRS 
16 to those contracts on the basis of facts and circumstances existing at that 
date. 

 D9A- [Deleted]  .حذف شد -الف9ت

اجاره و  هايبدهی کننده،بار، به عنوان اجاره یننخست يبرا یرندهپذ يکه واحد تجار یزمان -ب9ت
خود بکار  هاياجاره یرا در مورد تمام یرز یکردرو تواندیکند، م ییرا شناسا ها ییحق استفاده از دارا

 ت):9شده در بند ت یانب یعمل ي(موضوع رهنمودها یردگ
. بر یمال يگزارشگر یالمللینب يگذار به استانداردها یخاجاره در تار یبده یک گیري) اندازهالف

 یماندهباق هايپرداخت یارزش فعل ياجاره را بر مبنا یآن بده باید کنندهاجاره یکرد،رو یناساس ا
 یلتنز کنندهرهاجا ياستقراض برا ی) که با استفاده از نرخ فرضییدث را مالحظه نما9اجاره (بند ت

 یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخ) در تارییدث را مالحظه نما9شده است (بند ت
  کند. گیرياندازه

. یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخر تارد ییحق استفاده از دارا گیري) اندازهب
-از روش یکی يرا بر مبنا دارایی از استفاده حق نامه،بر اجاره یاجاره مبتن يبر مبنا باید کنندهاجاره
  کند: گیرياندازه یرز هاي

شروع اجاره  یخاز تار 16 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب ییکه گو يآن به طور ي) مبلغ دفتر1
 يبرا استقراض یبا استفاده از نرخ فرض یکن)، لییدث را مالحظه نما9بکار گرفته شده است (بند ت

  یا اشد؛شده ب یلتنز یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخکننده در تاراجاره
اجاره  هايپرداخت یاپرداخت یششده به واسطه هر گونه پ یلاجاره، تعد یمعادل بده ی) مبلغ2

 المللیینب يگذار به استانداردها یخمحقق شده مربوط به آن اجاره، که بالفاصله قبل از تار

D9B- When a first-time adopter that is a lessee recognises lease liabilities 
and right-of-use assets, it may apply the following approach to all of its 
leases (subject to the practical expedients described in paragraph D9D): 
(a) measure a lease liability at the date of transition to IFRSs. A lessee 
following this approach shall measure that lease liability at the present 
value of the remaining lease payments (see paragraph D9E), discounted 
using the lessee’s incremental borrowing rate (see paragraph D9E) at the 
date of transition to IFRSs. 
(b) measure a right-of-use asset at the date of transition to IFRSs. The 
lessee shall choose, on a lease-by-lease basis, to measure that right-of-use 
asset at either: 
(i) its carrying amount as if IFRS 16 had been applied since the 
commencement date of the lease (see paragraph D9E), but discounted using 
the lessee’s incremental borrowing rate at the date of transition to IFRSs; or 
(ii) an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any 
prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognised in the 
statement of financial position immediately before the date of transition to 
IFRSs. 
(c) apply IAS 36 to right-of-use assets at the date of transition to IFRSs. 
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  شده است. ییشناسا یمال یتدر صورت وضع یمال يگزارشگر
گذار  یخدر تار هاییدر خصوص حق استفاده از دارا 36 يحسابدار المللییناستاندارد ب یري) بکارگپ

  .یمال يگزارشگر المللیینب يهابه استاندارد
 کنندهبار، به عنوان اجاره یننخست يبرا یرندهپذ يب، واحد تجار9وجود الزامات بند تبا  -پ9ت
در امالك طبق  گذاريیهسرما یفتعر یطکه حائز شرا هاییاجاره يرا برا ییحق استفاده از دارا باید

 يشگرگزار المللیینب يگذار به استانداردها یخهستند و از تار 40 يحسابدار المللییناستاندارد ب
 شوند،یم گیرياندازه 40 يحسابدار المللیینبا استفاده از مدل ارزش منصفانه طبق استاندارد ب یمال

  کند. گیرياندازه یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخبر اساس ارزش منصفانه در تار

D9C- Notwithstanding the requirements in paragraph D9B, a first-time 
adopter that is a lessee shall measure the right-of-use asset at fair value at 
the date of transition to IFRSs for leases that meet the definition of 
investment property in IAS 40 and are measured using the fair value model 
in IAS 40 from the date of transition to IFRSs. 

چند مورد از  یا یک تواندمی کنندهبار، به عنوان اجاره یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -ت9ت
بر  یاجاره مبتن يبر مبنا ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخرا در تار یرموارد ز
  :بکارگیرد نامهاجاره
(به طور  یمشابه منطق خصوصیات با هااز اجاره ییپرتفو يواحد برا یلنرخ تنز یک) اعمال الف

  مشابه). ياقتصاد یطدر مح یهپا ییاز دارا یطبقه مشابه يمشابه اجاره برا یماندهمثال، مدت باق
ث را مالحظه 9که مدت اجاره (بند ت هاییب در مورد اجاره9الزامات بند ت یري) عدم بکارگب
. در رسدیم یانبه پا یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخماه از تار 12 ی) طییدنما

 اطالعات ي(شامل افشا یدبه حساب منظور نما ايگونه به را هااجاره ینا یدبا يعوض، واحد تجار
 المللییناستاندارد ب 6هستند که مطابق با بند  یمدتکوتاه هاياجاره هاآن ییدر مورد آن) که گو

  اند. به حساب منظور شده 16 یمال يگزارشگر
دارد  یینیارزش پا یه،پا ییکه دارا هاییب در مورد اجاره9الزامات بند ت یري) عدم بکارگپ

 را هااجاره ینا یدبا يشده است). در عوض، واحد تجار یانب 8ب یال 3ب ي(همانگونه که در بندها
 ي(شامل افشا یدبه حساب منظور نما 16 یمال يگزارشگر المللیبین استاندارد 6 بند مطابق

  در مورد آن). العاتاط
حق استفاده از  گیري) از اندازهییدث را مالحظه نما9(بند ت یهاول یممستق هايینه) حذف هزت
  .یمال يگزارشگر یالمللینب يگذار به استانداردها یخدر تار ییدارا
خاتمه  یا یدتمد یارکه طبق قرارداد، اختیمدت اجاره، در صورت ییناز جمله تع یق) استفاده از حقاث

D9D- A first-time adopter that is a lessee may do one or more of the 
following at the date of transition to IFRSs, applied on a lease-by-lease 
basis: 
(a) apply a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably 
similar characteristics (for example, a similar remaining lease term for a 
similar class of underlying asset in a similar economic environment). 
(b) elect not to apply the requirements in paragraph D9B to leases for which 
the lease term (see paragraph D9E) ends within 12 months of the date of 
transition to IFRSs. Instead, the entity shall account for (including 
disclosure of information about) these leases as if they were short-term 
leases accounted for in accordance with paragraph 6 of IFRS 16. 
(c) elect not to apply the requirements in paragraph D9B to leases for which 
the underlying asset is of low value (as described in paragraphs B3–B8 of 
IFRS 16). Instead, the entity shall account for (including disclosure of 
information about) these leases in accordance with paragraph 6 of IFRS 16. 
(d) exclude initial direct costs (see paragraph D9E) from the measurement 
of the right-of-use asset at the date of transition to IFRSs. 
(e) use hindsight, such as in determining the lease term if the contract 
contains options to extend or terminate the lease. 
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  اجاره وجود دارد.
شروع اجاره،  یخکننده، تار اجاره يبرا استقراض فرضی نرخ کننده،اجاره، اجاره هايپرداخت -ث9ت
 يگزارشگر المللیینشده در استاندارد ب یفو مدت اجاره، اصطالحات تعر یهاول یممستق هايینههز
  .انداستاندارد با همان مفهوم استفاده شده ینهستند و در ا 16 یمال

D9E- Lease payments, lessee, lessee’s incremental borrowing rate, 
commencement date of the lease, initial direct costs and lease term are 
defined terms in IFRS 16 and are used in this Standard with the same 
meaning. 

 –D10  .حذف شد -11و ت 10ت
D11 [Deleted] 

 هاي انباشته ناشی از تسعیرتفاوت
 :یدبا يواحد تجار 21 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب -12ت
 در را هاو آن ییجامع شناسا یاناقالم سود و ز یررا در سا یراز تسع یناش هايتفاوت ی) برخالف

  و ید؛از حقوق مالکانه انباشته نما ايجداگانه بخش
(در صورت  یخارج یاتانباشته آن عمل یرتسع هايتفاوت ی،خارج یاتعمل یک ي) در مورد واگذارب

دوره  یانمربوطه) را از حقوق مالکانه به سود و ز هاي يساز مصون یانمناسب بودن، شامل سود و ز
  .یدنما يبندقهطب یدتجد يواگذار یانز یاو به عنوان بخش از سود 

Cumulative translation differences 
D12- IAS 21 requires an entity: 
(a) to recognise some translation differences in other comprehensive 
income and accumulate these in a separate component of equity; and 
(b) on disposal of a foreign operation, to reclassify the cumulative 
translation difference for that foreign operation (including, if applicable, 
gains and losses on related hedges) from equity to profit or loss as part of 
the gain or loss on disposal. 

الزامات در  ینا یتبار، ملزم به رعا یننخست يبرا یرندهپذ يوجود، واحد تجار ینبا ا -13ت
 یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخکه در تار یرانباشته تسع هايخصوص تفاوت
 :یداستفاده نما یتمعاف ینبار، از ا یننخست يبرا یرندهپذ ي. اگر واحد تجارباشدیوجود دارد، نم

 المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار یخارج یاتعمل یهکل یرانباشته تسع هاي) تفاوتالف
  و شود؛یمعادل صفر فرض م یمال يگزارشگر

شده  یجادا یرتسع هايتفاوت یدبا ی،خارج یاتاز عمل یکهر  يبعد يواگذار یانز یا) در سود ب
 يبعد یرتسع هايحذف شده و تفاوت یمال يگزارشگر یالمللینب يگذار به استانداردها یخقبل از تار

  در بر گرفته شود.

D13 - However, a first-time adopter need not comply with these 
requirements for cumulative translation differences that existed at the date 
of transition to IFRSs. If a first-time adopter uses this exemption: 
(a) the cumulative translation differences for all foreign operations are 
deemed to be zero at the date of transition to IFRSs; and 
(b) the gain or loss on a subsequent disposal of any foreign operation shall 
exclude translation differences that arose before the date of transition to 
IFRSs and shall include later translation differences. 

 وابسته يخاص و واحدها يها مشارکت ی،فرع يدر واحدها گذاريسرمایه
 المللیینطبق استاندارد ب یدبا کند،یم یهجداگانه ته یمال يصورتها يکه واحد تجار یزمان -14ت

وابسته را به  يخاص و واحدها يها مشارکت ی،فرع يدر واحدها گذاريیه، سرما27 يحسابدار
 :یدبه حساب منظور نما یرز هاياز روش یکی

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 
D14- When an entity prepares separate financial statements, IAS 27 
requires it to account for its investments in subsidiaries, joint ventures and 
associates either: 
(a) at cost; 
(b) in accordance with IFRS 9; or 
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  تمام شده؛ ي) بهاالف
  یا؛ 9 یمال يگزارشگر المللیین) مطابق با استاندارد بب
  ت.شده اس یانب 28 يحسابدار المللیینکه در استاندارد ب یژه) با استفاده از روش ارزش وپ

(c) using the equity method as described in IAS 28. 

را مطابق  ها گذاريیهسرما یلقب ینبار، ا یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار یکهدر صورت -15ت
را در  گذاريیهآن سرما یدبا ید،نما گیريتمام شده اندازه يبه بها 27 يحسابدار المللییناستاندارد ب

از مبالغ  یکی هب ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها يبر مبنا یهافتتاح یمال یتصورت وضع
 :یدنما گیرياندازه یرز

  ؛27 يحسابدار المللیینشده طبق استاندارد ب یینتمام شده تع ي) بهاالف
از مبالغ  یکی یداب ها گذاريیهسرما یلقب ینتمام شده مفروض ا يتمام شده مفروض. بها ي) بهاب
  باشد: یرز
در  یمال يگزارگشر المللیینب يبه استانداردها يگذار واحد تجار یخ) ارزش منصفانه آن در تار1

  یا؛ جداگانه آن یمال هايصورت
  .یخدر آن تار يشده حسابدار یرفتهپذ یشینآن طبق اصول پ ي) مبلغ دفتر2

تمام شده مفروض را  يبا استفاده از بها گیريبار، که اندازه یننخست يبرا یرندهپذ يتجار واحد
- گذاريیهسرما گیريفوق را به منظور اندازه 2 یا 1هر کدام از موارد  تواندیانتخاب کرده است، م

  . یردوابسته بکار گ يواحدها یاخاص  يها مشارکت ی،فرع ياز واحدها یکخود در هر  هاي

D15- If a first-time adopter measures such an investment at cost in 
accordance with IAS 27, it shall measure that investment at one of the 
following amounts in its separate opening IFRS statement of financial 
position: 
(a) cost determined in accordance with IAS 27; or 
(b) deemed cost. The deemed cost of such an investment shall be its: 
(i) fair value at the entity’s date of transition to IFRSs in its separate 
financial statements; or 
(ii) previous GAAP carrying amount at that date. 
A first-time adopter may choose either (i) or (ii) above to measure its 
investment in each subsidiary, joint venture or associate that it elects to 
measure using a deemed cost. 

را با  ها گذاريیهسرما یلقب ینبار، ا یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار یکهدر صورت -الف15ت
  :یدبه حساب منظور نما  28 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب یژهاستفاده از روش ارزش و

 یشینپ يتجار هايیبترک يرا برا یتمعاف ینبار، ا یننخست يبرا یرندهپذ ي) واحد تجارالف
  .گیرد یبکار م ها يگذاریهسرما یلپ) درخصوص تحص یوست(پ
 المللیینب ياستانداردها یرشبار، اقدام به پذ یننخست يبرا یرندهپذ ي) اگر واحد تجارب

 یقیتلف یمال يها صورت يبرا یرشجداگانه خود قبل از پذ یمال يصورتها يبرا یمال يگزارشگر
  خود، و

جداگانه خود  یمال يرا در صورتها 16بند ت یدخود کند، با یشرکت اصل يبرا یرش) پس از پذ1
  .یردبکار گ

D15A- If a first-time adopter accounts for such an investment using the 
equity method procedures as described in IAS 28: 
(a) the first-time adopter applies the exemption for past business 
combinations (Appendix C) to the acquisition of the investment. 
(b) if the entity becomes a first-time adopter for its separate financial 
statements earlier than for its consolidated financial statements, and 
(i) later than its parent, the entity shall apply paragraph D16 in its separate 
financial statements. 
(ii) later than its subsidiary, the entity shall apply paragraph D17 in its 
separate financial statements. 
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جداگانه خود بکار  یمال يرا درصورتها 17ت بند یدخود کند، با یواحد فرع يبرا یرش) پس از پذ2
  .یردگ

 خاص هايوابسته و مشارکت يواحدها ی،فرع يواحدها هايیو بده هادارایی
 يبرا یرندهپذ يبه عنوان واحد تجار ی،اصل يپس از واحد تجار ی،واحد فرع یکهدر صورت -16ت

در  یدبا یکند، واحد فرع یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرشبار، اقدام به پذ یننخست
 کند: گیرياندازه یرز یاز مبان یکیرا بر اساس  هایو بده هاییخود، دارا یمال يصورتها

گذار واحد  یخبر اساس تار یاصل يواحد تجار یقیتلف یمال يکه در صورتها ي) مبالغ دفترالف
بابت  ینکهمشروط بر ا شوند،یارائه م یمال يگزارشگر المللیینب يبه استانداردها یاصل يتجار
واحد  یلاقدام به تحص یاصل يکه به موجب آن واحد تجار يتجار یبو آثار ترک یقتلف هايیهرو

 يواحد تجار یک یواحد فرع يانتخاب برا ینانجام نشده باشد (ا یلینموده است، تعد فرعی
به ارزش منصفانه  یدشده و با یفتعر 10 یمال يگزارشگر المللیینکه در استاندارد ب گذاريیهسرما
  یا)؛ باشدیشوند، قابل استفاده نم ییشناسا یانسود و ز یقاز طر

به  یگذار واحد فرع یختار ياستاندارد، بر مبنا ینا هايبخش یرالزام شده در سا ي) مبالغ دفترب
متفاوت از  یرممکن است در موارد ز يمبالغ دفتر ین. ایمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

  شده، باشد: یانآنچه در بخش (الف) ب
گذار به  یخشود که به تار هایی گیرياستاندارد منجر به اندازه یندر ا هایتکه معاف ی) زمان1

  وابسته هستند. یمال يشگرگزار المللیینب ياستانداردها
 هاي یهمتفاوت از رو یواحد فرع یمال هايمورد استفاده در صورت يحسابدار هاي یهکه رو ی) زمان2

ممکن است  یباشد. به طور مثال، واحد فرع یقیتلف یمال يهامورد استفاده در صورت يحسابدار
 تجهیزاتو  آالتیناموال، ماشبا عنوان  16 يحسابدار المللیینتمام شده در استاندارد ب يمدل بها

  .یردرا بکار گ یابیارز یدگروه ممکن است مدل تجد یکهرا استفاده کند، در حال
 یاکه پس از نفوذ قابل مالحظه  یخاص يها وابسته و مشارکت يدر مورد واحدها یمشابه انتخاب

 المللیینب ياستانداردها یرشباراقدام به پذ یننخست يبر آنها، برا يواحد تجار یککنترل مشترك 
  در دسترس است. یزن کنند یم یمال يگزارشگر

Assets and liabilities of subsidiaries, associates and joint ventures 
D16- If a subsidiary becomes a first-time adopter later than its parent, the 
subsidiary shall, in its financial statements, measure its assets and liabilities 
at either: 
(a) the carrying amounts that would be included in the parent’s consolidated 
financial statements, based on the parent’s date of transition to IFRSs, if no 
adjustments were made for consolidation procedures and for the effects of 
the business combination in which the parent acquired the subsidiary (this 
election is not available to a subsidiary of an investment entity, as defined 
in IFRS 10, that is required to be measured at fair value through profit or 
loss); or 
(b) the carrying amounts required by the rest of this IFRS, based on the 
subsidiary’s date of transition to IFRSs. These carrying amounts could 
differ from those described in (a): 
(i) when the exemptions in this IFRS result in measurements that depend on 
the date of transition to IFRSs. 
(ii) when the accounting policies used in the subsidiary’s financial 
statements differ from those in the consolidated financialstatements. For 
example, the subsidiary may use as its accounting policy the cost model in 
IAS 16 Property, Plant and Equipment, whereas the group may use the 
revaluation model.  
A similar election is available to an associate or joint venture that becomes 
a first-time adopter later than an entity that has significant influence or joint 
control over it. 

 D17- However, if an entity becomes a first-time adopter later than itsمشارکت  یاواحد وابسته  یا( یپس از واحد فرع يواحد تجار یکهوجود، در صورت ینبا ا -17ت
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 یدبا ید،نما یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرشبار اقدام به پذ یننخست يخاص) خود، برا
 تمشارک یاواحد وابسته  یا( یواحد فرع هايیو بده هاییخود، دارا یقیتلف یمال يدر صورتها

مشارکت  یاواحد وابسته  یا( یواحد فرع یمال هايآنها در صورت يخاص) را معادل مبالغ دفتر
بابت آثار  یالتو تعد یژهارزش و يروش حسابدار یالتو تعد یقتلف یالتخاص) پس از انجام تعد

ن ی. با وجود ایدنما گیرينموده است، اندازه یلرا تحص یواحد فرع ي،که واحد تجار يتجار یبترک
که  یقمربوط به تلف یتمعاف یدنبا یستن گذاريیهسرما يکه واحد تجار یاصل يالزامات، واحد تجار

. به طور مشابه، یردرا بکار گ شودیاستفاده م يگذاریهسرما يواحد تجار یک یفرع يتوسط واحدها
 پذیرشبار اقدام به  یننخست يخود، برا یقیتلف یالم هايپس از صورت یا یشپ یاگر واحد اصل
و  هاییدارا یدبا ید،جداگانه خود نما یمال هايصورت يبرا یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

 گیرياندازه یبه همان مبالغ  در هر دو صورت مال یق،تلف یالتتعد يخود را به استثنا هايیبده
  .یدنما

subsidiary (or associate or joint venture) the entity shall, in its consolidated 
financial statements, measure the assets and liabilities of the subsidiary (or 
associate or joint venture) at the same carrying amounts as in the financial 
statements of the subsidiary (or associate or joint venture), after adjusting 
for consolidation and equity accounting adjustments and for the effects of 
the business combination in which the entity acquired the subsidiary. 
Notwithstanding this requirement, a non-investment entity parent shall not 
apply the exception to consolidation that is used by any investment entity 
subsidiaries. Similarly, if a parent becomes a first-time adopter for its 
separate financial statements earlier or later than for its consolidated 
financial statements, it shall measure its assets and liabilities at the same 
amounts in both financial statements, except for consolidation adjustments. 

 ابزارهاي مالی ترکیبی
: نحوه یمال يابزارهابا عنوان  32 يحسابدار المللیینطبق استاندارد ب یدبا يواحد تجار -18ت

. اگر جزء یدنما یکو حقوق مالکانه تفک یبده يرا در ابتدا به اجزا یبیترک یمال ي، ابزارهاارائه
به گذشته،  يبا تسر32 يحسابدار المللییناستاندارد ب یريوجود نداشته باشد، بکارگ یگرد ی،بده

حقوق  یانگرانباشته است و ب یانجزء، در سود و ز یندو جزء حقوق مالکانه است. اول یکشامل تفک
وجود،  ینحقوق مالکانه است. با ا یجزء اصل یانگرب یگراست. جزء د یانباشته منتسب به جزء بده

 يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار یجزء بده یکهاستاندارد، درصورت ینمطابق با ا
دو جزء  ینا یکبه تفک یازيبار، ن یننخست يبرا یرندهپذ يوجود نداشته باشد، واحد تجار یگرد ی،مال

  ندارد.

Compound financial instruments 
D18- IAS 32 Financial Instruments: Presentation requires an entity to split 
a compound financial instrument at inception into separate liability and 
equity components. If the liability component is no longer outstanding, 
retrospective application of IAS 32 involves separating two portions of 
equity. The first portion is in retained earnings and represents the 
cumulative interest accreted on the liability component. The other portion 
represents the original equity component. However, in accordance with this 
IFRS, a first-time adopter need not separate these two portions if the 
liability component is no longer outstanding at the date of transition to 
IFRSs. 

 یشده قبل ییشناسا یمال يابزارها تعیین
(به شرط احراز  یمال یکه بده کندیمجاز م 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب -19ت
 رغمیگردد. عل یینتع یانز یاسود  یقبه ارزش منصفانه از طر یمال ی) به عنوان بدهینمع یارهايمع
 الی،م يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخمجاز است، در تار يالزامات، واحد تجار ینا

 2.2.4بند  یارمشروط به احراز مع یان،ز یاسود  یقرا به ارزش منصفانه از طر یمال یهر گونه بده

Designation of previously recognised financial instruments 
D19- IFRS 9 permits a financial liability (provided it meets certain criteria) 
to be designated as a financial liability at fair value through profit or loss. 
Despite this requirement an entity is permitted to designate, at the date of 
transition to IFRSs, any financial liability as at fair value through profit or 
loss provided the liability meets the criteria in paragraph 4.2.2 of IFRS 9 at 
that date. 
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  .یدنما یین، تع9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب
 المللیینباستاندارد  5.1.4را مطابق بند  یمال ییدارا یک تواند یم يواحد تجار -الف19ت

 المللیینب يگذار به استانداردها یخموجود در تار یطو شرا هایتواقع ي، بر مبنا9 یمال يگزارشگر
  .یدنما یینتع یانز یاسود  یقبه ارزش منصفانه از طر ی،مال يگزارشگر

D19A- An entity may designate a financial asset as measured at fair value 
through profit or loss in accordance with paragraph 4.1.5 of IFRS 9 on the 
basis of the facts and circumstances that exist at the date of transition to 
IFRSs. 

استاندارد  5.7.5در ابزار مالکانه را مطابق بند  گذاريیهسرما یک تواندیم يواحد تجار -ب19ت
 يگذار به استانداردها یخموجود در تار یطو شرا هایتواقع ي، بر مبنا9 یمال يگزارشگر المللیینب
  .یدنما تعیینجامع  یاناقالم سود و ز یرسا یقبه ارزش منصفانه از طر ی،مال يگزارشگر المللیینب

D19B- An entity may designate an investment in an equity instrument as at 
fair value through other comprehensive income in accordance with 
paragraph 5.7.5 of IFRS 9 on the basis of the facts and circumstances that 
exist at the date of transition to IFRSs. 

 یانسود و ز یقبه ارزش منصفانه از طر یمال یکه به عنوان بده یمال یبده یک يبرا -پ19ت
 المللییناستاندارد ب 7.7.5نحوه عمل بند  یاآ یدنما یینتع یدبا يشده است، واحد تجار یینتع

و  هایتواقع يبر مبنا یانز یادر سود  يعدم تطابق حسابدار یجاد، منجر به ا9 یمال يگزارشگر
  .یرخ یا شودیم یمال يگزارشگر یالمللینب يگذار به استانداردها یخموجود در تار ایطشر

D19C- For a financial liability that is designated as a financial liability at 
fair value through profit or loss, an entity shall determine whether the 
treatment in paragraph 5.7.7 of IFRS 9 would create an accounting 
mismatch in profit or loss on the basis of the facts and circumstances that 
exist at the date of transition to IFRSs. 

 یهاول ییبه ارزش منصفانه در شناسا یمال هايیبده یا یمال هايییدارا گیرياندازه
الف (ب) 2.1.5الزامات بند ب تواندیم ي، واحد تجار9و  7 يالزامات بندها رغمیعل -20ت

-ینب يگذار به استانداردها یخکه در تار یرا در مورد معامالت 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب
  .یردبکار گ دهد،یم يرو یخپس از آن تار یا یمال يگزارشگر المللی

Fair value measurement of financial assets or financial liabilities at 
initial recognition 
D20- Despite the requirements of paragraphs 7 and 9, an entity may apply 
the requirements in paragraph B5.1.2A(b) of IFRS 9 prospectively to 
transactions entered into on or after the date of transition to IFRSs. 

و  آالتینتمام شده اموال، ماش يمنظور شده در بها ي،مرتبط با برکنار هاي بدهی
 یزاتتجه
در  ییراتتغبا عنوان  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 1 یرطبق تفس -21ت
مرتبط با  هايیمشخص در بده ییرات، تغمرمت و اقالم مشابه ي،مرتبط با برکنار هاي یبده

 شود؛یاز آن کسر م یامربوطه اضافه  ییتمام شده دارا يمرمت و موارد مشابه، به بها ي،برکنار
مستهلک  یمانده،باق یدعمر مف یط ینده،به آ يبا تسر یی،شده دارا یلتعد پذیرمبلغ استهالك سپس

در  ییراتالزامات درخصوص تغ ینا یتبار، ملزم به رعا یننخست يبرا یرندهپذ ي. واحد تجارشودیم
 یجادا یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخکه قبل از تار هااستیبده یلقب ینا

 ید،استفاده نما یتمعاف ینبار، از ا یننخست يبرا یرندهپذ يکه واحد تجار ی. درصورتباشدیشده، نم
  :یدبا

Decommissioning liabilities included in the cost of property, plant and 
equipment 
D21- IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 
Similar Liabilities requires specified changes in a decommissioning, 
restoration or similar liability to be added to or deducted from the cost of 
the asset to which it relates; the adjusted depreciable amount of the asset is 
then depreciated prospectively over its remaining useful life. A first-time 
adopter need not comply with these requirements for changes in such 
liabilities that occurred before the date of transition to IFRSs. If a first-time 
adopter uses this exemption, it shall: 
(a) measure the liability as at the date of transition to IFRSs in accordance 
with IAS 37; 
(b) to the extent that the liability is within the scope of IFRIC 1, estimate 
the amount that would have been included in the cost of the related asset 
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 لیالملینطبق استاندارد ب یمال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخرا در تار ی) بدهالف
  ید؛نما گیرياندازه 37 يحسابدار

 يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 1 یردر دامنه کاربرد تفس یکه بده یی) تا جاب
را،  یبده یهاول یجادمربوطه در زمان ا ییتمام شده دارا يمبلغ منظور شده در بها گیرد،یقرار م یمال

شده بابت  یلتعد یخیتار یل) تنزهاي(برآورد از نرخ ینبا بهتر یختا آن تار یبده یلتنز یقاز طر
  دوره رخداد آن، بکار گرفته شده است، برآورد کند. ؛ و یط یآن بده يکه برا یسک،ر
بر  ی،مال يگزارشگر یالمللینب يگذار به استانداردها یخ) استهالك انباشته آن مبلغ را در تارپ
با استفاده از روش استهالك مورد استفاده طبق  یی،دارا یداز عمرمف يبرآورد جار يمبنا

  محاسبه کند. ی،مال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

when the liability first arose, by discounting the liability to that date using 
its best estimate of the historical risk-adjusted discount rate(s) that would 
have applied for that liability over the intervening period; and 
(c) calculate the accumulated depreciation on that amount, as at the date of 
transition to IFRSs, on the basis of the current estimate of the useful life of 
the asset, using the depreciation policy adopted by the entity in accordance 
with IFRSs. 

نفت و گاز در مراحل  يهاییدارا يالف (ب) (برا8بند ت یتکه از معاف يواحد تجار -الف21ت
مشتمل بر تمام  ینهدر مراکز هز يشده حسابدار یرفتهپذ یشینکه طبق اصول پ یدتول یاتوسعه 

 يبه جا یدبا کند، یبزرگ، به حساب منظور شده است) استفاده م یاییمنطقه جغراف یکدر  هاییدارا
  :یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 1 یرتفس یا 21بند ت ارگیريبک
-ینب يگذار به استانداردها یخمرمت و موارد مشابه را در تار ي،مربوط به برکنار هايی) بدهالف

  کند؛ و گیرياندازه 37 يحسابدار المللیینمطابق استاندارد ب یمال يگزارشگر المللی
-ینب يگذار به استانداردها یخرا در تار هایآن بده يمبلغ مزبور و مبلغ دفتر ین) هرگونه تفاوت بب

در حساب سود و  یماًمستق ي،شده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ ی،مال يگزارشگر المللی
  کند. ییانباشته شناسا یانز

D21A- An entity that uses the exemption in paragraph D8A(b) (for oil and 
gas assets in the development or production phases accounted for in cost 
centres that include all properties in a large geographical area under 
previous GAAP) shall, instead of applying paragraph D21 or IFRIC 1: 
(a) measure decommissioning, restoration and similar liabilities as at the 
date of transition to IFRSs in accordance with IAS 37; and 
(b) recognise directly in retained earnings any difference between that 
amount and the carrying amount of those liabilities at the date of transition 
to IFRSs determined under the entity’s previous GAAP. 

 یتهکم 12 یرنامشهود به حساب گرفته شده مطابق تفس هايییدارا یا یمال هايدارایی
  یمال يگزارشگر یالمللینب ياستانداردها یرتفاس

 یرتفاس یتهکم 12 یرگذار در تفس یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -22ت
  .یردرا بکار گ یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها

Financial assets or intangible assets accounted for in accordance with 
IFRIC 12 
D22- A first-time adopter may apply the transitional provisions in IFRIC 
12. 

  استقراضهاي هزینه
 23 يحسابدار المللیینالزامات استاندارد ب تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -23ت

از  یاگذار  یخمجاز دانسته شده، از تار 23 يحسابدار المللییناستاندارد ب 28را همانگونه که در بند 

Borrowing costs 
D23- A first-time adopter can elect to apply the requirements of IAS 23 
from the date of transition or from an earlier date as permitted by paragraph 
28 of IAS 23. From the date on which an entity that applies this exemption 
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 يحسابدار المللی یناستاندارد ب یريبا بکارگ يکه واحد تجار یخی. از تاریردزودتر، بکار گ یخیتار
  :يواحد تجار گیرد،یرا بکار م یتمعاف ین،  ا23
و  اي یهسرما يشده حسابدار یرفتهپذ یشیناستقراض که طبق اصول پ ینهآن جزء از هز ید) نباالف

  و ید؛ارائه نما یدتجد یخلحاظ شده است را در آن تار هاییدارا يدر مبلغ دفتر
 المللیینبعد از آن را طبق استاندارد ب یا یخاستقراض متحمل شده در آن تار هايینههز ید) باب

پس از آن، در خصوص  یا یخاستقراض متحمل شده در آن تار هايینههز، شامل 23 يحسابدار
  .یددردست ساخت، به حساب منظور نما یطواجد شرا هايییدارا

begins to apply IAS 23, the entity: 
(a) shall not restate the borrowing cost component that was capitalized 
under previous GAAP and that was included in the carrying amount of 
assets at that date; and 
(b) shall account for borrowing costs incurred on or after that date in 
accordance with IAS 23, including those borrowing costs incurred on or 
after that date on qualifying assets already under construction. 

 D24- [Deleted]  .حذف شد -24ت

 هاي مالی با ابزارهاي مالکانهتسویه بدهی
 یرتفاس یتهکم 19 یرگذار در تفس یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -25ت

را  مالکانه يبا  ابزارها یمال هايیبده یهتسوبا عنوان  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها
  .یردبکار گ

Extinguishing financial liabilities with equity instruments 
D25- A first-time adopter may apply the transitional provisions in IFRIC 19 
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instrument. 

  شدید تورم حاد
اقتصاد با تورم حاد بوده  یکدارد که واحد پول  یاتیواحد پول عمل يواحد تجار یکهدر صورت -26ت
 يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخقبل از تار یامشخص کند آ یدبا ياست، واحد تجار یا
 تانداردهايکه اس يتجار يواحدها يموضوع برا ین. ایرخ یاداشته است  وجود یدتورم حاد شد ی،مال
 يتجار يمشابه واحدها دهندیقرار م یرشبار مورد پذ یننخست يرا برا یمال يگزارشگر المللیینب

  .رود یبکار م برند،یاز گذشته بکار م یمال يگزارشگر المللیینب يکه استانداردها

Severe hyperinflation 
D26- If an entity has a functional currency that was, or is, the currency of a 
hyperinflationary economy, it shall determine whether it was subject to 
severe hyperinflation before the date of transition to IFRSs. This applies to 
entities that are adopting IFRSs for the first time, as well as entities that 
have previously applied IFRSs. 

را  یرباشد که هر دو شرط زیم یدتورم حاد شد یاقتصاد با تورم حاد، در صورت واحد پول  -27ت
 :یداحراز نما

 بر هامعامالت و مانده يدارا يتجار يهمه واحدها يبرا ییاتکا قابل یمتق ی) شاخص عمومالف
  وجود ندارد. پولی واحد آن حسب

  نسبتاً باثبات وجود ندارد. یواحد پول خارج یکواحد پول مزبور و  ینب یلتبد یت) قابلب

D27- The currency of a hyperinflationary economy is subject to severe 
hyperinflation if it has both of the following characteristics: 
(a) a reliable general price index is not available to all entities with 
transactions and balances in the currency. 
(b) exchangeability between the currency and a relatively stable foreign 
currency does not exist. 

مشمول  یگرد یاتی،شدن واحد پول عمل يعاد یخاز تار يواحد تجار یک یاتیواحد پول عمل -28ت
 یژگیهر دو و یا یک یاتی،است که واحد پول عمل یزمان یختار ین. ایستن یدحاد شد یتورم یطشرا

D28- The functional currency of an entity ceases to be subject to severe 
hyperinflation on the functional currency normalisation date. That is the 
date when the functional currency no longer has either, or both, of the 
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 ییرتغ یگريبه واحد پول د يواحد تجار یاتیکه واحد پول عمل یزمان یارا نداشته باشد،  27بند ت
  .یستن یدتورم حاد شد یطکه مشمول شرا یابد

characteristics in paragraph D27, or when there is a change in the entity’s 
functional currency to a currency that is not subject to severe 
hyperinflation. 

شدن واحد  يعاد یختار ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخکه تار یزمان -29ت
شده  ينگهدار هايیو بده هاییتمام دارا تواندیم يپس از آن باشد، واحد تجار یا یاتیپول عمل

 المللیینب يگذار به استانداردها یخرا در تار یاتیشدن واحد پول عمل يعاد یخاز تار یشپ
ارزش  ینممکن است از ا ي. واحد تجاریدنما یريگبه ارزش منصفانه اندازه ی،مال يگزارشگر

 یمال یتمذکور در صورت وضع هايیو بده هاییتمام شده مفروض دارا يمنصفانه، به عنوان بها
  .یداستفاده نما یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها يبر مبنا یهافتتاح

D29- When an entity’s date of transition to IFRSs is on, or after, the 
functional currency normalisation date, the entity may elect to measure all 
assets and liabilities held before the functional currency normalisation date 
at fair value on the date of transition to IFRSs. The entity may use that fair 
value as the deemed cost of those assets and liabilities in the opening IFRS 
statement of financial position. 

قرار  ايیسهدر محدوده دوازده ماهه دوره مقا یاتیشدن واحد پول عمل يعاد یخکه تار یزمان -30ت
 هايکه مجموعه کامل صورت یکمتر از دوازده ماه گردد، به شرط تواند یم ايیسهدوره مقا یرد،گ
آن دوره  يالزام شده است) برا 1 يحسابدار المللییناستاندارد ب 10(همانطور که در بند  یمال

  گردد. تهیه ترکوتاه

D30- When the functional currency normalisation date falls within a 12-
month comparative period, the comparative period may be less than 12 
months, provided that a complete set of financial statements (as required by 
paragraph 10 of IAS 1) is provided for that shorter period. 

 هامشارکت
 المللیینگذار در استاندارد ب یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -31ت

  :یردبکار گ یرز هاي یترا با در نظر گرفتن معاف 11 یمال يگزارشگر
 ي، واحد تجار11 یمال يگزارشگر المللیینگذار در استاندارد ب یطشرا یري) در زمان بکارگالف
 يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخرا در تا یطشرا ینا یدبار، با یننخست يبرا یرندهپذ
  .یردبکار گ یمال
 یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار یژه،به روش ارزش و ینسب یقاز روش تلف ییر) در زمان تغب

 المللیینطبق استاندارد ب ی،مال يگزارشگر المللی ینب يگذار به استانداردها یخدر تار یدبار، با
 زش،از کاهش ار اي نشانه وجود از نظررا، صرف گذاريیه، آزمون کاهش ارزش سرما36 يحسابدار

گذار  یخانباشته در تار یانسود و ز یلبه عنوان تعد یدشده با یجادانجام دهد. هرگونه کاهش ارزش ا
  شود. ییشناسا ی،مال يگزارشگر المللی ینب يبه استانداردها

Joint arrangements 
D31- A first-time adopter may apply the transition provisions in IFRS 11 
with the following exceptions: 
(a) When applying the transition provisions in IFRS 11, a first-time adopter 
shall apply these provisions at the date of transition to IFRS. 
(b) When changing from proportionate consolidation to the equity method, 
a first-time adopter shall test for impairment the investment in accordance 
with IAS 36 as at the date of transition to IFRS, regardless of whether there 
is any indication that the investment may be impaired. Any resulting 
impairment shall be recognised as an adjustment to retained earnings at the 
date of transition to IFRS. 

 یددر مرحله تول یمعادن سطح برداريباطله مخارج
 1الف يگذار مشخص شده در بندها یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -32ت

Stripping costs in the production phase of a surface mine 
D32- A first-time adopter may apply the transitional provisions set out in 
paragraphs A1 to A4 of IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase 
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-مخارج باطلهبا عنوان  یمال يگزارشگر المللیینب ياستانداردها یرتفاس یتهکم 20 یرتفس 4الف یال
 یهاول ژانو یدبا ااجر یخ. در بند مزبور، اشاره به تاریردرا بکار گ یددر مرحله تول یمعادن سطح يبردار

هر کدام  ی،مال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها يدوره گزارشگر یننخست يابتدا یا 2013
  شود. یراست، تفس یرترکه د

of a Surface Mine. In that paragraph, reference to the effective date shall be 
interpreted as 1 January 2013 or the beginning of the first IFRS reporting 
period, whichever is later. 

  مالیتعیین قراردادها براي خرید و فروش یک قلم غیر
قلم  یکو فروش  یدخر يقراردادها یبرخ یین، تع9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب -33ت
 یريگ اندازه یانسود و ز یقکه به ارزش منصفانه از طر یدر شروع (قرارداد) را در زمان یرمالیغ

 رغمید). علییرا مالحظه نما 9 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 5.2(بند  داندیاند، مجاز م شده
مجاز است  ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار يالزام، واحد تجار ینا

 گیرياندازه یانسود و ز یقکه به ارزش منصفانه از طر یرا در زمان یخموجود در آن تار يقراردادها
 یخدر آن تار 9 یمال گريگزارش المللییند باستاندار 5.2الزامات بند  ینکهاند، مشروط بر ا شده
  .یدنما یینکرده باشد، تع یینمشابه را تع يقراردادها یهکل يشده باشد و واحد تجار یترعا

Designation of contracts to buy or sell a non-financial item 
D33- IFRS 9 permits some contracts to buy or sell a non-financial item to 
be designated at inception as measured at fair value through profit or loss 
(see paragraph 2.5 of IFRS 9). Despite this requirement an entity is 
permitted to designate, at the date of transition to IFRSs, contracts that 
already exist on that date as measured at fair value through profit or loss but 
only if they meet the requirements of paragraph 2.5 of IFRS 9 at that date 
and the entity designates all similar contracts. 

  درآمد
 المللییناستاندارد ب 5گذار در بند پ یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -34ت

به عنوان  یدبا یهاول یريبکارگ یختارمزبور، ارجاعات به  ي. در بندهایردرا بکار گ 15 یمال يگزارشگر
شود. در  تفسیر یمال يگزارشگر المللیینب يطبق استانداردها يدوره گزارشگر ینشروع نخست

 یدبا یرد،گذار مزبور گ یطشرا یريبه بکارگ یمبار، تصم یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار یکهصورت
  .یردبکار گ یزرا ن 15 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب 6بند پ

Revenue 
D34- A first-time adopter may apply the transition provisions in paragraph 
C5 of IFRS 15. In those paragraphs references to the ‘date of initial 
application’ shall be interpreted as the beginning of the first IFRS reporting 
period. If a first-time adopter decides to apply those transition provisions, it 
shall also apply paragraph C6 of IFRS 15. 

 ینکه قبل از نخست ییارائه قراردادها یدبار، ملزم به تجد یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -35ت
در  ياست که واحد تجار يشده، قرارداد یلقرارداد تکم یک. نیست اند،شده یلدوره ارائه شده، تکم

 منتقلرا  يشده حسابدار یرفتهپذ یشینکاالها و خدمات مشخص شده طبق اصول پ یهقبال آن، کل
  کرده باشد.

D35- A first-time adopter is not required to restate contracts that were 
completed before the earliest period presented. A completed contract is a 
contract for which the entity has transferred all of the goods or services 
identified in accordance with previous GAAP.  
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 ثپیوست 
  المللی گزارشگري مالیمدت از استانداردهاي بینهاي کوتاهمعافیت

  این پیوست، بخش جدایی ناپذیر این استاندارد است.
 يگزارشگر المللیینطبق استاندارد ب ايیسهارائه اطالعات مقا یداز الزام به تجد یتمعاف
 9 یمال
واحد  یمال يگزارشگر یالمللینب يطبق استانداردها يدوره گزارشگر یننخست یکهدر صورت -1ث

 9 یمال يگزارشگر المللییننسخه کامل استاندارد ب يباشد و واحد تجار 2019 یهژانو 1 ي،تجار
-ینالزام شده در استاندارد ب يکه موارد افشا یزانیتا م یرد،) را بکار گ2014(منتشر شده در سال 

مربوط  9 یمال يگزارشگر المللیینبه اقالم در دامنه کاربرد استاندارد ب 7 یمال يگزارشگر المللی
 : نحوه ارائهیمال يابزارهابا عنوان  7 یمال يگزارشگر المللییناستاندارد ب یتبه رعا یازين شود، یم
) در رابطه با 2014 ال(منتشر شده در س 9 یمال يگزارشگر المللییننسخه کامل استاندارد ب یا

 المللیینب يطبق استانداردها يواحد تجار یمال يصورتها یندر نخست ايیسهاطالعات مقا
 يگذار به استانداردها یختار"ارجاعات به  ي،تجار يواحدها یلقب ینا ي. برایستن یمال يگزارشگر

 المللیینو استاندارد ب 7 لیما يگزارشگر المللیین، در مورد استاندارد ب"یمال يگزارشگر المللیینب
 يطبق استانداردها يدوره گزارشگر ینشروع نخست یتنها به معن ید)، با2014( 9 یمال يگزارشگر

  باشد. یمال يگزارشگر المللیینب

Exemption from the requirement to restate comparative information 
for IFRS 9 
E1- If an entity’s first IFRS reporting period begins before 1 January 2019 
and the entity applies the completed version of IFRS 9 (issued in 2014), the 
comparative information in the entity’s first IFRS financial statements need 
not comply with IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure or the 
completed version of IFRS 9 (issued in 2014), to the extent that the 
disclosures required by IFRS 7 relate to items within the scope of IFRS 9. 
For such entities, references to the ‘date of transition to IFRSs’ shall mean, 
in the case of IFRS 7 and IFRS 9 (2014) only, the beginning of the first 
IFRS reporting period. 

 یمال يگزارشگر المللیینکه با استاندارد ب کندیارائه م ايیسهکه اطالعات مقا يواحد تجار -2ث
) مطابقت ندارد، در 2014(منتشر شده در  9 یمال يگزارشگر یالمللینو نسخه کامل استاندارد ب 7

  :یدسال گذار با یننخست
شده  یرفتهپذ یشین، الزامات اصول پ9 یمال يگزارشگر المللیینالزامات استاندارد ب ي) به جاالف

-یننسبت به اقالم مشمول دامنه کاربرد استاندارد ب ايیسهخود را در مورد اطالعات مقا يحسابدار
  .یردبکار گ 9 یمال يگزارشگر المللی

  .یداطالعات افشا نما ینا یهمورد استفاده در ته يرا به همراه مبنا یتواقع ین) اب
(به طور مثال  ايیسهدوره مقا يگزارشگر یخدر تار یمال یتصورت وضع ینب یالت) هرگونه تعدپ

 يشده حسابدار یرفتهپذ یشینطبق اصول پ ايیسهکه شامل اطالعات مقا یمال یتصورت وضع

E2- An entity that chooses to present comparative information that does not 
comply with IFRS 7 and the completed version of IFRS 9 (issued in 2014) 
in its first year of transition shall: 
(a) apply the requirements of its previous GAAP in place of the 
requirements of IFRS 9 to comparative information about items within the 
scope of IFRS 9. 
(b) disclose this fact together with the basis used to prepare this 
information. 
(c) treat any adjustment between the statement of financial position at the 
comparative period’s reporting date (ie the statement of financial position 
that includes comparative information under previous GAAP) and the 
statement of financial position at the start of the first IFRS reporting period 
(ie the first period that includes information that complies with IFRS 7 and 
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 المللیینب يطبق استانداردها يدوره گزارشگر یندر شروع نخست یمال یتباشد) و صورت وضع
 المللیینمطابق با استاندارد ب یدوره که شامل اطالعات ین(به طور مثال نخست یمال يگزارشگر
) 2014(منتشر شده در  9 یمال يگزارشگر المللیینو نسخه کامل استاندارد ب 7 یمال يگزارشگر

) از 1(ث) و (ج)( ی(الف) ال 28بند  يو الزامات افشا يحسابدار یهدر رو ییراز تغ یاست) که ناش
) تنها در مورد مبالغ ارائه 1(الف)( 28. بند یدرا اعمال نما باشد،یم 8 يحسابدار المللیبیناستاندارد 

  کاربرد دارد.  ايیسهقادوره م يگزارشگر یخدر تار یمال یتشده در صورت وضع
-درك استفاده يبرا ی،مال يگزارشگر المللیینب يالزامات خاص استانداردها یتکه رعا ی) زمانت

واحد  یو عملکرد مال یمال یتخاص در وضع یطو شرا یدادهارو سایر معامالت، اثر از کنندگان
 درا به منظور فراهم کردن موار 1 يحسابدار المللیین(پ) استاندارد ب 17بند  یست،ن یکاف يتجار
  .یردبکار گ یاضاف يافشا

the completed version of IFRS 9 (issued in 2014)) as arising from a change 
in accounting policy and give the disclosures required by paragraph 28(a)–
(e) and (f)(i) of IAS 8. Paragraph 28(f)(i) applies only to amounts presented 
in the statement of financial position at the comparative period’s reporting 
date. 
(d) apply paragraph 17(c) of IAS 1 to provide additional disclosures when 
compliance with the specific requirements in IFRSs is insufficient to enable 
users to understand the impact of particular transactions, other events and 
conditions on the entity’s financial position and financial performance. 

  ابزارهاي مالی درباره افشاموارد 
 المللیینچ استاندارد ب44گذار در بند  یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -3ث

   2.یردرا بکارگ 7 یمال يگزارشگر

Disclosures about financial instruments 
E3- A first-time adopter may apply the transition provisions in paragraph 
44G of IFRS 7. 

 المللیینز استاندارد ب44گذار در بند  یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -4ث
  3.یردرا بکارگ 7 یمال يگزارشگر

E4- A first-time adopter may apply the transition provisions in paragraph 
44M of IFRS 7. 

الف استاندارد  الف44گذار در بند  یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -الف4ث
  .یردرا بکارگ 7 یمال يگزارشگر المللیینب

E4A- A first-time adopter may apply the transition provisions in paragraph 
44AA of IFRS 7. 

  مزایاي کارکنان
- ین(ب) استاندارد ب 173گذار در بند  یطشرا تواندیبار، م یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -5ث

Employee benefits 
E5- A first-time adopter may apply the transition provisions in paragraph 
173(b) of IAS 19. 
                                                           

، اضافه شده 2010) منتشر شده در ژانویه 1مالی  المللی گزارشگري (اصالح استاندارد بین براي واحد تجاري پذیرنده براي نخستین بار 7المللی گزارشگري مالی  اي در استاندارد بین معافیت محدود از موارد افشاي اطالعات مقایسهدر رابطه با  3بند ث 2
هاي مالی طبق  کنندگان فعلی صورت ) براي تهیه7المللی گزارشگري مالی  (اصالحات استاندراد بین موارد افشاي در حال بهبود درباره ابزارهاي مالیاست. براي اجتناب از درك اشتباه و اطمینان از اجازه استفاده از شرایط گذار مشابه مجاز شده در 

المللی حسابداري تصمیم گرفت تا واحدهاي تجاري پذیرنده براي نخستین بار، باید اجازه داشته باشند تا از این شرایط گذار استفاده  المللی گزارشگري مالی، توسط واحدهاي تجاري پذیرنده براي نخستین بار، هیات استانداردهاي بین استانداردهاي بین
  نمایند.

، اضافه شده است. براي اجتناب از درك اشتباه و اطمینان از اجازه استفاده از شرایط گذار مشابه مجاز 2010) منتشر شده در اکتبر 7المللی گزارشگري مالی  (اصالحات استاندارد بین هاي مالی موارد افشاي نقل و انتقاالت داراییدر رابطه با  4بند ث 3
المللی گزارشگري مالی، توسط واحدهاي تجاري پذیرنده براي نخستین بار،  هاي مالی طبق استانداردهاي بین کنندگان فعلی صورت ) براي تهیه7المللی گزارشگري مالی  (اصالحات استاندراد بین هاي مالی راییموارد افشاي نقل و انتقاالت داشده در 

  ده براي نخستین بار، باید اجازه داشته باشند تا از این شرایط گذار استفاده نمایند.المللی حسابداري تصمیم گرفت تا واحدهاي تجاري پذیرن هیات استانداردهاي بین
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  .یردرا بکارگ 19 يحسابدار المللی
  گذاريواحدهاي سرمایه

طبق  یاآ یدنما یابیارز یدبا باشدیم یبار، که واحد اصل یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -6ث
موجود  یطو شرا هایتواقع يشده، بر مبنا یفتعر 10 یمال يگزارشگر المللیینآنچه در استاندارد ب

  .یرخ یا شودیم یتلق گذاريیهواحد سرما ی،مال يگزارشگر المللیینب يگذار به استانداردها یخدر تار

Investment entities 
E6- A first-time adopter that is a parent shall assess whether it is an 
investment entity, as defined in IFRS 10, on the basis of the facts and 
circumstances that exist at the date of transition to IFRSs. 

 يگزارشگر المللیینر استاندارد ببار، که طبق آنچه د یننخست يبرا یرندهپذ يواحد تجار -7ث
 یپ ال3پ يگذار در بندها یطشرا تواندیم باشد،یم يگذاریهشده، واحد سرما یفتعر 10 یمال
 المللیینچ از استاندارد ب18 یپ ال18 يو بندها 10 یمال يگزارشگر المللیینت از استاندارد ب3پ

 المللیینآن طبق استاندارد ب یمال يصورتها یننخست ینکهمشروط به ا یرد،را بکار گ 27 يگزارشگر
از آن باشد. ارجاعات در  یشپ یا 2014دسامبر  31به  یدوره ساالنه منته يبرا یمال يگزارشگر

دوره ساالنه  ینبه عنوان اول یدبا یريبکارگ یناول یخدوره ساالنه قبل از تار ینمذکور به آخر يبندها
گذار به  یخبه عنوان تار یدمذکور با يارجاعات در بندها ینارائه شده در نظر گرفته شود. بنابرا

  در نظر گرفته شود. یمال يگزارشگر المللی ینب ياستانداردها

E7- A first-time adopter that is an investment entity, as defined in IFRS 10, 
may apply the transition provisions in paragraphs C3C–C3D of IFRS 10 
and paragraphs 18C–18G of IAS 27 if its first IFRS financial statements are 
for an annual period ending on or before 31 December 2014. The references 
in those paragraphs to the annual period that immediately precedes the date 
of initial application shall be read as the earliest annual period presented. 
Consequently, the references in those paragraphs shall be read as the date of 
transition to IFRSs. 

 


