
 عملی   رهنمود
 

 

 

 

 

 

 حسابداری و حسابرسی

 دارایی های دیجیتالی

 بخش اول: حسابداری
 

 برگردان به فارسی:

 مرتضی اسدی    هانیه اخوان



 2 
 

 قابل توجه خوانندگان

هیای  در مورد نحوه حسابداری و حسابرسیی داراییی   رسمی راهنمایی غیر ارائه ،رهنمود عملیهدف این 

 ( بیرای ناادهیای غییر   GAAPبه ترتیب تحت اصول حسابداری پذیرفته شده ایاالت متحده ) یدیجیتال

 هنمییا بییرای  ا( اسییتا اییین ر GAAS)حسابرسییی دولتییی و اسییتانداردهای عمییومی پذیرفتییه شییده   

از فناوری بالکچین در نظیر گرفتیه شیده     ایزمینههای مالی با دانش  تن صورحسابرساکنندگان و تایه

به طور کلیی بیه عنیوان سیوابج دیجیتیالی       یهای دیجیتال، داراییرهنمود عملیاستا برای اهداف این 

توزیع شده  کلروی یک دفتربر یید و اهداف امنیتی، اشوند که با استفاده از رمزنگاری برای تتعریف می

توزیع شده کلییه معیامالت در شی  ه     کلشوندا دفترمی ایجادشود( )که به عنوان بالکچین شناخته می

مم ن است بیا  ، همانطور که در اینجا تعریف شده است، یکندا دارایی های دیجیتالبالکچین را ث ت می

ارائیه ییا دسترسیی بیه      ماینیده ن، وسیله م ادلهیک به عنوان جمله مقاصد مختلفی از قابلیت خود برای 

دیگیر،   کاربردهیای ، در مییان  اوراق بایادار تیامین میالی، ماننید     ابزارکاالها یا خدمات، یا به عنوان یک 

توجای متفاوت است، همیان   های دیجیتال به طور قابل حقوق و تعادات مربوط به دارایی مشخص شودا

توجه به این ن ته حیائز اهمییت   شودا  می ب ار بردهها  طور که اصطالحات مورد استفاده برای توصیف آن

شرایط خیا،، شی ل، حقیوق     باتوجه بهدر ناایت  یحسابداری برای یک دارایی دیجیتال نحوهاست که 

 شودااساسی و تعادات دارایی دیجیتال انجام می

ارات و در حیال تحیول اسیت و انتظی    ، ییک حیوزه   و فناوری زیربنایی مرت ط با آن یهای دیجیتالدارایی

مم ن است به همین ترتیب تغییر کندا  گذارانقانوننندگان، حسابرسان و کتایه تجارب ذینفعان مانند

رهنمیود  ذکر شیده در ایین    احتمالیهای ها، خطرات، مالحظات و رویهها، چالشاالت، نمونهوبنابراین س

ها قیرار  باید در جریان پیشرفت ارکان راه ریکنندگان، حسابرسان و ن اید جامع تلقی شوندا تایه عملی

 .و پیامدهای این تحوالت را در نظر بگیرند گرفته

هیای  ای موجود و تجربه اعضیای کیارگروه داراییی   براساس ادبیات حرفه رهنمود عملیراهنمایی در این 

و کارکنیان   یهای دیجیتیال دارایینظرات کارگروه  دهندهشانن رسمی استا این راهنمای غیر یدیجیتال

اسیتانداردهای  تیدوین  اسیتا ایین نشیریه توسیط هی یت       (AICPA) انجمن حسابداران رسمی آمری ا

نشده اسیت و   ب ار گرفتهیا رد یید، ات انجمن حسابداران رسمی آمری ا ارکان راه رییا  اعضاحسابرسی، 

 نیستا انجمن حسابداران رسمی آمری ارسمی  هایبیانیه ءجز
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 محتوای حسابداری

انجمین حسیابداران رسیمی     توسط ( کمیته ارشد تعیین شدهFinRECگزارشگری مالی ) کمیته اجرایی

های حسابداری و گزارشگری مالی صح ت کنیدا راهنمیای   در زمینهآن است که مجاز است برای  آمری ا

بررسی شده است، که اعتراضیی  کمیته اجرایی گزارشگری مالی توسط  رهنمود عملیحسابداری در این 

 اشده استآن ن انتشاربه 

 

 محتوای حسابرسی

اطالعیات درییافتی   بر اساس انجمن حسابداران رسمی آمری ا  انکندهنده نظرات کاراین اطالعات نشان 

ییید  ات انجمین حسیابداران رسیمی آمری یا     است و توسط کمیته ارشید  یهای دیجیتالکارگروه دارایی از

حسابرسیی اسیت کیه در بخیش      هیای  نشیریه سیایر  ، رهنمیود عملیی  نشده استا بخش حسابرسی این 

222AU-C،      اهداف کلی حسابرس مستقل و نحوه انجام حسابرسی مطیابج بیا اسیتانداردهای عمیومی

 استا برای حسابرسان رسمی و هدف آن ارائه راهنمایی غیر تعریف شده است ،حسابرسیپذیرفته شده 

استانداردهای عمومی پذیرفتیه شیده    حسابرسی مم ن است به حسابرس کمک کند تا های هنشریسایر 

حسابرسیی   رهنمودهیای نداردا در اسیتفاده از   حالت الزامیرا بفامد و از آن استفاده کند اما  حسابرسی

ای اسیتفاده کنید و ارت یاط و    ، حسابرس بایید از قضیاوت حرفیه   آمدهحسابرسی  های نشریه سایر که در

 اارزیابی کند هایی را با شرایط حسابرسیرهنمودمناسب بودن چنین 
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 فهرست

 حسابداری اول: بخش

 [9102منتشر شده در دسامبر ] سواالت

 9 ................................................................................................................................................... مقدمه

 خریاداری  را شاده  رمزنگااری  های دارایی تجاری واحد که هنگامی گیری اندازه و بندی بقهط

 11 ................................................................................................................................................ کند می

بییه عنییوان متییال تییدوین ) گیییرد نمییی ب ییار را صیینعت تخصصییی رهنمودهییای کییه تجییاری واحیید -1

مربوط به هیات تیدوین اسیتانداردهای حسیابداری آمری یا،      [ASC]949 استانداردهای حسابداری

هیای   ، چگونیه بایید خریید داراییی    (گییرد  را ب یار نمیی   - گذاریسرمایه هایشرکت - مالی خدمات

 رمزنگاری شده به صورت نقد را به حساب منظور کند؟

، کند های دیجیتالی را دریافت می داراییکه واحد تجاری  گیری اولیه هنگامی شناخت و اندازه

 13 ............................................شوند بندی می طبقه عینهای نامشهود با عمر نام به عنوان دارایی

های عیادی آن   با مشتری قرارداد منعقد می کند کاال یا خدماتی که حاصل فعالیت A تجاری واحد -2

حساب خودش و نیه از  است و در ازای م ادله همزمان با تعداد مشخصی از دارایی دیجیتالی که به 

کنتیرل کیاال ییا     A شود، را ارائه دهدا هنگام شروع قرارداد، واحد تجاری طریج متولی نگاداری می

خدمات را به مشتری منتقل می کند و همزمان دارایی دیجیتالی را در ازای آن دریافت میی کنیدا   

شود و قرارداد در حساب میدارایی دیجیتالی دریافت شده به عنوان دارایی نامشاود با عمر نامعین 

 ااست مشتریان با قرارداد از حاصل درآمد  FASB ASC 929 دامنه

باید دریافت دارایی دیجیتالی به عنوان ما به ازا بر اساس قیرارداد درآمید بیا     Aچگونه واحد تجاری 

 حساب منظور کند؟ مشتری، را به

در آینده داراییی دیجیتیالی را    A تغییر کند و واحد تجاری 2پاسخ  اگر شرایط موجود در پرسش و -3

 FASB 929همزمان در ازای م ادله کاال یا خدمات دریافت ن ند، چه مالحظات دیگری خیار  از  

ASC   برای واحد تجاریA الزم است؟ 
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 )ادامه( فهرست

 حسابداری اول: بخش

 [9191بر اکتمنتشر شده در ] سواالت

های نامشهود با عمر ناامعین   های دیجیتالی که به عنوان دارایی حسابداری بعدی برای دارایی

 14 ......................................................................................................................... شوند بندی می طبقه

های نامشاود  عنوان داراییهای دیجیتالی را که پس از تحصیل به  چگونه  واحد تجاری باید دارایی -4

 شوند، به حساب منظور کند؟ بندی می با عمر نامعین ط قه

بندی شود و  اگردارایی دیجیتالی توسط  واحد تجاری به عنوان دارایی نامشاود با عمر نامعین ط قه -5

دفتری فعلی آن خرید و فروش شود، های دیجیتالی ی سان در بازار با قیمتی کمتر از ارزش  دارایی

 آیا این فعالیت نشانه کاهش ارزش است و اگر چنین است، آیا باید هزینه کاهش ارزش ث ت شود؟

بنیدی   اگر ارزش منصفانه دارایی دیجیتالی که به عنیوان داراییی نامشیاود بیا عمیر نیامعین ط قیه        -9

گزارشگری به کمتر از ارزش دفتیری کیاهش یافتیه باشید)یعنی     شود، ارزش آن در اواسط دوره  می

که ارزش منصفانه در پایان همان دوره بازیافت شیود،   زیان کاهش ارزش رخ داده باشد(، در صورتی

 آیا ث ت کاهش ارزش ضرورت دارد؟

شیده در ط قیه داراییی     های دیجیتیالی نگایداری   واحد تجاری هنگام ارزیابی کاهش ارزش دارایی -7

 تعیین کند؟ نامشاود با عمر نامعین، چگونه  باید هر واحد مربوط به این حساب را

هاای   به عناوان دارایای   بندی شده طبقه های دیجیتالی  گیری بهای تمام شده دارایی اندازه

 11 ........................................................................... شناخت هنگام قطع ،نامشهود با عمر نامعین

های نامشاود با عمر  های دیجیتالی واحد تجاری که به عنوان دارایی دارایی از بخشی فروش هنگام -1

نامعین به حساب منظور شده است، واحد تجاری چگونه  باید م نای باام شده واحدهای فروش 

 رفته را تعیین کند؟
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 )ادامه( فهرست

 حسابداری اول: بخش

 [9191بر اکتمنتشر شده در ] سواالت

هاای نامشاهود باا عمار ناامعین       های دیجیتالی که به عناوان دارایای   قطع شناخت دارایی

 11 .................................................................................................................... شوند بندی می طبقه

های نامشاود  های دیجیتالی نگاداری شده به عنوان دارایی دارایی فروش باید  چگونه تجاری واحد -9

 با عمر نامعین، را به حساب منظور کند؟

که واحد تجاری از خدمات کیف پول میزباان شا      های دیجیتالی هنگامی شناخت دارایی

 19 .................................................................................................................. کند ثالث استفاده می

میزبان گذار( دارایی دیجیتالی خود را از طریج خدمات کیف پول  )سپرده که واحد تجاری هنگامی -12

گذار یا  های مالی سپرده شخص ثالث )متولی( نگاداری می کند، آیا دارایی دیجیتالی باید در صورت

 متولی شناسایی شود؟

 22 ااااااااااااااااا های دارایی دیجیتالی است گذار وقتی شامل فعالیت تحقق تعریف شرکت سرمایه

های استخرا (  شرکت را )به عنوان متال، فعالیتهای دارایی دیجیتالی  فعالیت در مشارکت آیا -11

شرکت – مالی خدمات، FASB ASC 949 ط جگذاری  بندی به عنوان شرکت سرمایه برای ط قه
 کند؟ فاقد شرایط الزم می -گذاریسرمایه های

 

باه عناوان    هاای دیجیتاالی کاه    گذاری برای دارایای  حسابداری توسط یک شرکت سرمایه

 24 ............................................................................................... شود گذاری نگهداری می سرمایه

، بیه عنیوان   گیذاری سیرمایه  هایشرکت-مالی خدمات ،FASB ASC 949تحت  که تجاری واحد -12

های دیجیتیالی را بیه    گذاری در دارایی گذاری واجد شرایط است، چگونه باید سرمایه شرکت سرمایه

 حساب منظور کند؟
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 942 کنید کیه در دامنیه    میی  تعییین این ه چگونه واحد تجاری به  15-13در پرسش و پاسخ  :یادداشت

FASB ASC شودا برای اطالعات بیشیتر در میورد   معامله گر اشاره نمی -و رهنمود واسط گیرد قرار می

، به یادداشت ق یل از پرسیش و   FASB ASC 942 دامنه نس ت به قرارگیری درمالحظات واحد تجاری 

 امراجعه کنید 13پاسخ 

ایین پرسیش و    همچنینهای رمزنگاری شده استا ویژه دارایی 21تا  19دامنه پرسش و پاسخ  :یادداشت

 شوندا مطالعهدر کنار ی دیگر  باتر استها به هم مرت ط هستند بنابراین پاسخ

 )ادامه( فهرست

 حسابداری اول: بخش

 [9191بر اکتمنتشر شده در ] سواالت

 

 25 ......... معامله گران -هاهای دیجیتالی خاص برای واسطگیری و ارائه داراییشناخت، اندازه

 

قیرار   گیران معاملیه -هیا واسط -، خدمات مالی FASB ASC 942واحد تجاری که در دامنه چگونه  -13

مشتریان را در صیورت   به نمایندگی ازهای دیجیتالی نگاداری یا دریافت شده  گیرد، باید دارایی می

 وضعیت مالی خود  ارائه دهد؟

بایید درآمید مربیوط بیه معیامالت خریید و        ،FASB ASC 942گر در دامنه  معامله-واسطچگونه  -14

 های دیجیتالی را به نمایندگی از مشتریان خود شناسایی دهد؟ فروش دارایی

به عنیوان بخشیی از    FASB ASC 942 دامنهدر  گر معامله-متعلج به واسط یهای دیجیتال دارایی -15

 گیری شود؟ چگونه باید اندازه ،معامالتی آن پرتفوی

 21 ..... گیری ارزش منصفانه دارند های رمزنگاری شده که نیاز به اندازه مالحظاتی برای دارایی

 های رمزنگاری شده، بازار اصلی کدام است؟ دارایی برای منصفانه ارزش تعیین هنگام  -19

 

های  تجاری هنگام تعیین ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شده در مورد بازارهایی که دارایی واحد -17

 شود، چه مواردی را باید در نظر بگیرد؟ رمزنگاری شده در آن معامله می
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 )ادامه( فهرست

 اول: حسابداری بخش

 [9191بر اکتمنتشر شده در ] سواالت

 

هیای   ترین بازار( برای دارایی رمزنگاری شده، بازار فعالی با قیمیت  باصرفهفرض کنید بازار اصلی)یا  -11

هیای بیازار اصیلی، واحید تجیاری نتیجیه        ا با توجه به ویژگیباشدهای مشابه  شده برای دارایی اعالم

بنیدی شیود، چگونیه ارزش منصیفانه داراییی       ط قیه  1 منصفانه به عنیوان سیط     گیرد که ارزش می

 شود؟ رمزنگاری شده در این شرایط تعیین می

گیری ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شده را تعدیل کند تا  آیا مناسب است واحد گزارشگر اندازه -19

 ؟نمایداحد تجاری را منع س میزان نگاداری دارایی رمزنگاری شده در و

کننیدا   سنتی کار میی  بازارهای دارایی رمزنگاری شده اغلب به طور مداوم و بدون بسته شدن بازار -22

ه را در چنیین شیرایطی تعییین    دواحدهای تجاری چگونه باید ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شی 

 کنند؟

 1ترین( بازار فعال ن اشد یا معامالت منظمی نداشته باشد )یعنی سیط    بازار اصلی )یا باصرفه گرا -21

های حاصل از منیابع مختلیف در تعییین ارزش منصیفانه داراییی       مدیریت چگونه به ورودی ،ن اشد(

 دهد؟ رمزنگاری شده وزن می

 35 .......................................................................... پایدارحسابداری نگهداری ارزهای دیجیتالی 

کننید، چگونیه بایید نگایداری     گذارانی که از رهنمودهای تخصصی صینعت اسیتفاده نمیی    سرمایه -22

 ارزهای دیجیتالی با قیمت پایدار را به حساب منظور کنند؟

واحد ارز دیجیتال پایداراست،  دارایی دیجیتالی که ارزش اعیالم شیده    122دارای Aواحد تجاری  -23

از طرییج دالرهیای نگایداری شیده در  حسیاب بیان ی        1به  1دالر آمری ا است و به صورت  1آن 

شودا دارندگان این واحدها فقط حیج بازخریید    گذاشته می وثیقهجداگانه توسط واحد منتشرکننده 

چگونه باید ارز دیجیتال پایدار خود را به حساب  Aالر آمری ا دارندا واحد تجاری د 1هر واحد را با 

 949)ماننید   گییرد  هیچ رهنمود صنعت خاصی را ب ار نمی A تجاری واحد کنید فرض منظورکند؟

FASB ASC 942 یا FASB ASC)ا 



 

2 
 
 

 مقدمه

 ی اسیت زییر نظیر   کیارگروه  را کیه  های دیجیتیالی  کارگروه دارایی آمری ا رسمی حسابداران انجمن

با هدف  (،ASEC)مشترک کمیته اجرایی گزارشگری مالی و کمیته اجرایی خدمات اطمینان بخشی

حسابرسیان در میورد نحیوه    هیای میالی و    کننیدگان صیورت   رسمی بیرای تاییه   توسعه رهنمود غیر

هیای دیجیتیالی بیه ترتییب تحیت اصیول عمیومی پذیرفتیه شیده           حسابداری و حسابرسیی داراییی  

 دولتیی و اسیتانداردهای عمیومی پذیرفتیه شیده حسابرسیی       برای واحدهای تجاری غییر  حسابداری

ی و تش یل داده استا این کارگروه به دو زیر گروه تقسیم شده است که ی ی بیر م احیث حسیابدار   

 دیگری بر م احث حسابرسی متمرکز استا

 حسابداریبخش 

هیای دیجیتیالی و    رسیمی در میورد حسیابداری داراییی     حسابداری بر توسعه رهنمیودی غییر   بخش

متمرکز شده استا دامنیه هیر سیوال    اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  معامالت مربوط، تحت

هیای    های دیجیتالی در مقابیل داراییی   تمام دارایی ،در داخل سوال تعریف شده است )به عنوان متال

شیوند(ا پرسیش و   بنیدی میی  های نامشاود با عمرمفید نیامعین ط قیه   دیجیتالی که به عنوان دارایی

 کندا های حسابداری به عوامل دیگری مانند انط اق با قوانین و مقررات اشاره نمی پاسخ

مم ین   ؛کننید  های مشیابه را توصییف میی    اراییاگرچه بسیاری از اصطالحات و ع ارات مرسوم که د

ام اسیت  مو معامالت مربوطه مورد استفاده قرار گیرند، اما  یهای دیجیتال است برای توصیف دارایی

و معامالت مربیوط، در نااییت توسیط شیرایط      یدر نظر بگیریم که نحوه حسابداری  دارایی دیجیتال

، نتیجیه  شیودا بنیابراین   خا،، ش ل، حقوق پایه و تعادات مربوط به دارایی دیجیتیالی تعییین میی   

هیای دیجیتیالی کیه خیار  از دامنیه       گیری در هر موضوع خا، مم ن است در مورد سیایر داراییی  

 چنین موضوعی هستند، قابل استفاده ن اشدا

 رسیحساب بخش

هیای  رسمی در میورد حسابرسیی داراییی    کز بخش حسابرسی این نوشتار، ارائه رهنمودهای غیرتمر

استا حسابرسی ناشران، حسابرسیی   استانداردهای عمومی پذیرفته شده حسابرسیدیجیتالی تحت 

( PCAOBهیاات نظارت بر حسابداری شرکتاای بخش عمیومی )  جام شده مطابج با استانداردهاینا

 گیرندااعت اردهی غیر حسابرسی درحال حاضر مورد بررسی قرار نمیاست و خدمات 

رابطیه بیا   اگرچه استقالل حسابرس و الزامات اخالقی وی باید ق ل از اجرای مراحل پذیرش یا تداوم 
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 حسابرسی در نظر گرفته شود، اما چنین مالحظاتی در دامنه این بحث نیستا صاح  ار

 هیای  ریسککه فعاالن آن را با  ،کار در حال ت امل استکسب واکوسیستم دارایی دیجیتالی، محیط 

تیری در کسیب شیواهد مناسیب کیافی جایت درک       های حسابرسی پیچیده منحصر به فرد و چالش

کندا رهنمود پییش رو  محیط پیچیده فناوری اطالعات واحدهای تجاری دراین اکوسیستم مواجه می

 هیای نوهاورخاصیی   های توصیه شده ندارد و به شرکت ها یا رویه قصد ارائه فارستی جامع از چالش

بل یه   ؛کنید  کننید، اشیاره نمیی    مین استفاده میی اکه به عنوان نمونه از فناوری بالکچین در زنجیره ت

 اند، متمرکز استا      درحال حاضر بر مواردی که در استفاده مورد پذیرش گسترده قرار گرفته

و امنیت از طریج رمزنگیاری   طمینانابرخی اصول اساسی  اگرچه بسیاری از کاربردهای بالکچین  از

های مختلف مم ن است تفاوت چشمگیری بیاهم   و عدم تمرکز برخوردار است، اما طراحی بالکچین

در حالی ه برخی دیگر خصوصیی بیوده و بیه     ،هستند مجوز بدونعمومی و   داشته باشدا برخی کامال

پرداختن به هرنیوع بالکچیین عملیی نیسیتا      ،نتیجهدهندا در  خدمات ارائه می ،هدف بسیار خاصی

به هیچ کیاربرد خاصیی    ،عملی به کار رفته است اهنمایهمانطور که در کل این ر ،اصطالح بالکچین

اشیاره دارد کیه    متمرکز کند در عوض به مفاوم گسترده دفترکل غیر از فناوری بالکچین اشاره نمی

کندا ایین ارزش بیه طیور کلیی بیه       من ارزش استفاده میاز اصول رمزنگاری برای انتقال یا ذخیره ای

 ش ل یک یا چند دارایی دیجیتالی استا

کیه بیه عنیوان     ،شیود  در طول این راهنمای عملی، اصطالح اکوسیستم دارایی دیجیتالی استفاده می

شودا ایین موضیوع    های دیجیتال تعریف می کننده یا مرت ط با دارایی کلیه واحدهای تجاری مشارکت

 ،از جملیه توسیعه   ،مم ن است شامل واحدهای تجیاری باشید کیه در عناصیر مختلیف اکوسیسیتم      

تجارت یا م ادله( متیولی ییا امنییت     ،گذاری سرمایه ،فروش ،استفاده)به عنوان متال خرید ،نگاداری

دهندگان کیف پول گرم یا سیرد، متولییان واجید شیرایط ییا سیایر خیدمات متیولی( ییا           )مانند ارائه

 دارندا فعالیتنجی اعت ارس
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به عنیوان متیال تیدوین اسیتانداردهای     ) گیردواحد تجاری که رهنمودهای تخصصی صنعت را ب ار نمی

 - میالی  خیدمات مربوط بیه هییات تیدوین اسیتانداردهای حسیابداری آمری یا،        949 حسابداری
های رمزنگاری شیده بیه صیورت    چگونه باید خرید دارایی ،(گیردرا ب ار نمی - گذاریسرمایه ایهشرکت

 نقد را به حساب منظور کند؟

هیای دیجیتیالی   اصطالح دارایی رمزنگاری شده ویژه آن نیوع از داراییی   ،برای اهداف این پرسش و پاسخ

 :است که

 ا عمل رد آن به عنوان واسط م ادله باشد والف

 :ب دارای تمام مشخصات زیر است

 (یک دولت مستقل ،مقام قضایی منتشر نشده است)به عنوان متالتوسط یک  -1

 شودمنجر به انعقاد قرارداد بین دارنده و طرف دیگر نمی -2

بیه عنیوان اوراق    ،1934یا قانون م ادلیه اوراق بایادار در سیال     1933ط ج قانون اوراق باادار سال  -3

سیت و مم ین اسیت الزم باشید سیایر حقیایج و       گیر نیها همهشودا این ویژگیباادار در نظر گرفته نمی

 ،هیا شیامل بییت کیوین    های رمزنگاری شده با این ویژگیهایی از داراییشرایط در نظرگرفته شودا نمونه

 کوین نقد و اتر استا بیت

 حسابداری بخش

 خریاداری  را شاده  رمزنگااری  هاای  دارایی تجاری واحد که هنگامی گیری اندازه و بندی طبقه

 کند می

 :1 پاسخ

های نامشاود را به عنوان  مربوط به هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمری ا دارایی ASCنامه اصلی  واژه

 ،کنیدا بیر ایین اسیاس     های مالی( تعریف میی  هایی که فاقد ماهیت فیزی ی است)بدون احتساب دارایی دارایی

کند  های نامشاود را برآورده می شرح داده شد، تعریف دارایی رمزنگاری شده با مشخصاتی که ق الهای  دارایی

بیه حسیاب منظیور     میوارد  سیایر  و سیرقفلی  - نامشاود هایدارایی ،FASB ASC 352و به طورکلی تحت 

 شودا می

 های رمزنگاری شده به طور کلی تعاریف سایر ط قات دارایی ط ج اصول پذیرفته شیده حسیابداری   این دارایی

همچنان  ،ن اشد مناسب است مم ن نامشاود هایدارایی از غیر آناا حسابداری بنابراین، اندنک را برآورده نمی
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 های زیر شرح داده شده است: که در متال

 واژه در همانطورکیه )دنکن نمی برآورده را نقد های معادل و نقد تعریف شده رمزنگاری های دارایی هنگامی 

شیوند و   درنظیر گرفتیه نمیی   که به عنوان پول رایج قانونی  تعریف شده است( FASB ASC اصلی نامه

تاریخ سررسیید   های رمزنگاری معموال این دارایی ،عالوه بر این شوندا مستقل پشتی انی نمی دولتتوسط 

 کنندا توجای را تجربه می معمول نوسان قیمت قابل ندارند و به طور

 واحید  ییک  در مال ییت  منافع یا( ب ینید را ق لی بحث)نقدبه صورت  چنانچه شده رمزنگاری های دارایی 

ابزارهای  ءجزابزارهای مالی ایجاد ن نند،  نقد یا دیگر دریافت برای یقرارداد حقوق اگر و ن اشند تجاری

 تعریف شده است( نخواهند بودا FASB ASCهای مالی )همانطورکه در واژه نامه اصلی  مالی یا دارایی

 شوند می نگاداری فروش قصد به وکار کسب معمول های دوره در شده رمزنگاری های دارایی این اگرچه، 

)همیانطور   ند بنابراین مم ن است با تعریف موجودی مطابقت نداشته باشیند نیست مشاود های دارایی اما

 تعریف شده است(ا FASB ASCنامه اصلی  که در واژه

 

واحد تجاری باید تعیین کند که دارایی نامشاود دارای عمر معین یا نامعین اسیتا   ،352FASB ASCط ج

32-35-4- 352 FASB ASC اقتصادی  ،رقابتی ،قراردادی ،نظارتی ،کند چنانچه هیچ عامل قانونی بیان می

عمر مفید دارایی بایید   ،یا عوامل دیگر عمر مفید یک دارایی نامشاود مربوط به واحد گزارشگر را محدود ن ند

یا نامشخص نیستا عمر مفید دارایی نامشیاود   حدودنامعین در نظر گرفته شودا اصطالح نامعین به معنای نام

یعنی هیچ محدودیت قابیل پییش بینیی بیرای      -نامعین است اگر این عمر فراتر از افج قابل پیش بینی باشد 

 ای نقدی واحد گزارشگر کمک کند، وجود نداشته باشداه رود دارایی به جریان دوره زمانی که انتظار می

    ASC 352 -32-35-4واحدهای تجاری هنگام تعیین عمر مفید دارایی نامشاود باید عوامل ذکر شده در 

FASB   را در نظر بگیرندا چنانچه هیچ محدودیت ذاتی برای عمر مفید دارایی رمزنگاری شده برای واحد

بنابراین آن دارایی رمزنگاری شده به عنوان یک دارایی نامشاود با عمر نامعین  ،تجاری تعیین نشده باشد

 شودا بندی می ط قه

بیه بایای    ،های رمزنگاری شده خریداری شده به صورت نقد در ابتدا این دارایی ،های نامشاود به عنوان دارایی

 شودا گیری می تمام شده اندازه
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های عادی آن قرارداد منعقد می کند کاال یا خدماتی که حاصل فعالیتبا مشتری  A واحد تجاری

است و در ازای م ادله همزمان با تعداد مشخصی از دارایی دیجیتالی که به حساب خودش و نه از 

کنترل کاال یا  A شود، را ارائه دهدا هنگام شروع قرارداد، واحد تجاریطریج متولی نگاداری می

نتقل می کند و همزمان دارایی دیجیتالی را در ازای آن دریافت می کندا خدمات را به مشتری م

دارایی دیجیتالی دریافت شده به عنوان دارایی نامشاود با عمر نامعین حساب می شود و قرارداد در 

 ااست مشتریان با قرارداد از حاصل درآمد  FASB ASC 929 دامنه

باید دریافت دارایی دیجیتالی به عنوان ما به ازا بر اساس قرارداد درآمد با  Aچگونه واحد تجاری 

 را به حساب منظور کند؟ ،مشتری

، کناد  های دیجیتالی را دریافت می که واحد تجاری دارایی گیری اولیه هنگامی شناخت و اندازه

 شوند بندی می طبقه عیننامهای نامشهود با عمر  به عنوان دارایی

 :2پاسخ 

دریافت دارایی دیجیتالی را بیه عنیوان شی لی از مابیه ازای غییر       ،هنگام تعیین قیمت معامله Aواحد تجاری 

 FASB  929 در نظر می گیردا واحدهای تجیاری بایید کلییه جن یه هیای      FASB ASC 929 نقدی  تحت 

ASC و افشا( به کار برندا گیری، ارائه را در معامالت مربوط به این رهنمود)به عنوان متال، شناخت، اندازه 

ما به ازای غیر نقیدی )داراییی دیجیتیالی( را بیه      Aواحد تجاری  ،برای تعیین قیمت معامله در قرارداد درآمد

 یعنیی تیاریخی کیه تمیام معیارهیای      -کنید  میی گیری اندازهارزش منصفانه برآورد شده هنگام شروع قرارداد 

1-25-12-929FASB ASC  برآورده شودا 

هرگونیه تغیییر در ارزش منصیفانه     ،توضی  داده شده اسیت   FASB ASC 929-12-32-23همانطور که در 

دارایی دیجیتالی پس از شروع قرارداد به دلیل ش ل ما به ازا، تاثیری در قیمت معامله قرارداد درآمد نخواهید  

نه دارایی دیجیتالی پیس از  داشتا واحد تجاری برای تعیین چگونگی شناسایی هرگونه تغییر در ارزش منصفا

 ،از رهنمود حسابداری مربوط برای ش ل ما به ازای غیر نقدی استفاده می کندا به عنوان متال ،انعقاد قرارداد

داشیته    FASB ASC 352-32 گییری بعیدی در  انیدازه مم ن است واحد تجاری نیاز به استفاده از راهنمای 

 ااست شده بحث 7–4همانطور که در پرسش و پاسخ  ،باشد
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در آینیده داراییی دیجیتیالی را     Aتغیییر کنید و واحید تجیاری     2اگر شرایط موجود در پرسش و پاسخ 

  FASB ASC 929خار  از  مالحظات دیگریهمزمان در ازای م ادله کاال یا خدمات دریافت ن ند، چه 

 الزم است؟ Aبرای واحد تجاری 

های نامشاود با های دیجیتالی را که پس از تحصیل به عنوان داراییچگونه  واحد تجاری باید دارایی

 منظور کند؟شوند، به حساب بندی میعمر نامعین ط قه

 :3پاسخ 

پیچیده تر از م ادله همزمان کاال یا خدمات واحد تجاری بیا داراییی دیجیتیالی    برخی از معامالت مم ن است 

مم ین   ،باشدا در توافقاتی که شامل دریافت آتی دارایی دیجیتالی در ازای تحویل فعلی کاال یا خدماتی اسیت 

 ک ابیزار است نیاز باشد که واحدهای تجاری برای تعیین این ه آیا حج دریافت دارایی دیجیتیالی در آینیده یی   

ظر ن رو در FASB ASC 115راهنمای  مشتقه یا ابزار ترکی ی شامل ابزارهای مشتقه تع یه شده است یا خیر،

 بگیرندا

 

های نامشهود با عمر نامعین  های دیجیتالی که به عنوان دارایی حسابداری بعدی برای دارایی

 شوند بندی می طبقه

 :4پاسخ 

 یت  ث FASB ASC  352-32-32-1 دارایی نامشاود با عمر نامعین در ابتدا به ارزش تعیین شده مطیابج بیا  

دهد که احتمال کیاهش ارزش   در شرایط نشان اگر رویدادها یا تغییر ،شودا در عوض شود و مستالک نمی می

 11بمورد آزمون کاهش ارزش قرار گیردا بندهای  به تعداد بیشتردارایی وجود دارد، باید به صورت ساالنه یا 

دهد که باید ارزیابی  هایی از حقایج و شرایط مربوط را ارائه می نمونه  FASB ASC 352-32-35 در 11پو 

نشانه  شود تا مشخص شود که آیا احتمال کاهش ارزش دارایی نامشاود با عمر نامعین وجود دارد یا خیرا اگر

کاهش ارزش وجود داشته باشد و مشخص شود که م لغ دفتری دارایی نامشاود از ارزش منصفانه آن بیشیتر  

شناسیایی  زییان کیاهش ارزش    واحد تجاری باید به میزان بیشتر بودن م لغ دفتری از ارزش منصیفانه،  ،است

 داکن
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بنیدی شیود و   اگردارایی دیجیتالی توسط  واحد تجاری به عنوان دارایی نامشاود با عمیر نیامعین ط قیه   

های دیجیتالی ی سان در بازار با قیمتی کمتر از ارزش دفتری فعلی آن خرید و فروش شیود، آییا   دارایی

 آیا باید هزینه کاهش ارزش ث ت شود؟ ،این فعالیت نشانه کاهش ارزش است و اگر چنین است

م لغ دفتری تعدیل شده م نای جدید حسابداری داراییی نامشیاود قیرار     ،پس از شناسایی زیان کاهش ارزش

بیه بنیدهای    ،شیوند  های نامشاود که مستالک نمی گیردا برای جزئیات مربوط به حسابداری بعدی دارایی می

 مراجعه کنیدا FASB ASC  352-32-35در  22 -15

 

 

 :5پاسخ 

چنانچه رویدادها یا تغییر شرایط نشان دهد که احتمال کاهش ارزش دارایی نامشاود بیا عمیر مفیید نیامعین     

 352-32-35 در 11پو  11ببنیدهای  باید ساالنه یا به تعداد بیشتر مورد آزمیون قیرار گییرد،ا     ،است زیاد

FASB ASC کند که واحید تجیاری مم ین اسیت در تعییین این یه داراییی         می بیانهایی از عواملی را  متال

گییر نیسیتند و    ها همیه  ا این نمونه، درنظر بگیردنامشاود با عمر نامعین دچار کاهش ارزش شده است یا خیر

است کیه منجیر    باید سایر حقایج و شرایط را نیز در نظر گرفتا برای تشخیص این ه آیا رویدادی اتفاق افتاده

 ضرورت ارزیابی کاهش ارزش شود، مم ن است قضاوت الزم باشدابه 

قیمتی کمتیر از ارزش دفتیری فعلیی  واحید تجیاری خریید و فیروش         هکه دارایی دیجیتالی ی سان ب هنگامی

استا واحدهای  زیادشود که احتمال کاهش ارزش آن  ای مطرح می این موضوع اغلب به عنوان نشانه ،شود می

تیرین   گذاری دارایی در بازار اصلی )یا رایج مانند اطالعات قیمت ،تجاری باید کیفیت و ارت اط اطالعات موجود

بازار( یا اطالعات سایر م ادالت دارایی دیجیتالی یا بازارها را کنترل و ارزیابی کنند تا مشخص شود آیا چنین 

 اطالعاتی نشان دهنده کاهش ارزش احتمالی است یا خیرا

ر واحد تجاری تشخیص دهد که دارایی نامشاود بیا عمیر نیامعین بیه احتمیال زییاد  دچیار کیاهش ارزش         اگ

گییری   ، انیدازه FASB ASC 122شود، باید ارزش منصفانه آن را  بر اساس چیارچوب ارزش منصیفانه در    می

 ارزش منصفانه، تعیین کندا

ارزش منصفانه دارایی دیجیتالی کمتیر از ارزش  اگر واحد تجاری براساس ارزیابی خود به این نتیجه برسد که 

 داکنباید زیان کاهش ارزش ث ت  ،دفتری آن است
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 ،شیود بنیدی میی  اگر ارزش منصفانه دارایی دیجیتالی که به عنوان دارایی نامشاود با عمر نامعین ط قیه 

ارزش آن در اواسط دوره گزارشگری به کمتر از ارزش دفتری کیاهش یافتیه باشید)یعنی زییان کیاهش      

که ارزش منصفانه در پایان همان دوره بازیافت شود، آییا ث یت کیاهش    ارزش رخ داده باشد(، در صورتی

 ارزش ضرورت دارد؟

 

 :6پاسخ 

آزمون کاهش  ،احتمال وقوع کاهش ارزش وجود دارددر شرایط نشان دهد  که رویدادها یا تغییر یبلها هر زمان

ارزش دارایی های نامشاود با عمر نامعین ضرورت داردا اگر واحید تجیاری بیه ایین نتیجیه برسید کیه ارزش        

شیودا   در آن زمیان زییان کیاهش ارزش ث یت میی      ،منصفانه دارایی دیجیتالی کمتر از ارزش دفتری آن است

هیای نامشیاود کیه     های کاهش ارزش داراییی  برگشت بعدی زیان ، 352FASB ASC-32-35-22 مطابج با 

ممنیوع اسیتا ایین بنید حتیی اگیر ارزش منصیفانه داراییی دیجیتیال در همیان دوره            ،ق ال ث ت شده بودند

 شودا اعمال می ،حسابداری بیشتر از ارزش دفتری اصلی بازیافت شود

میلیون واحد از دارایی دیجیتالی است که آن را به صورت نقدی در تیاریخ   1دارای  ABCتجاریمتال:  واحد 

داراییی هیای دیجیتیالی      ABCدالرخریداری کرده استا واحد تجیاری   12به ازای هر واحد  1X22ژانویه  1

ژانوییه   کندا در هفته آخیر  می نگاداری شده خود را به عنوان دارایی نامشاود با عمر نامعین به حساب منظور

1X22،       واحدهای دارایی دیجیتالی مشابه در بورس با قیمت هیای کمتیر از ارزش دفتیری در واحید تجیاری

ABC تجاریواحد  ،معامله شدندا پس از در نظر گرفتن کیفیت و ارت اط اطالعات موجودABC  به این نتیجه

بیر   ABCتجیاری اسیتا  واحید    رسید که معامالت ژانویه نشان دهنده احتمال کاهش ارزش دارایی دیجیتالی

دالر برای هیر   1تعیین کرد که ارزش منصفانه در آن زمان  FASB ASC 122اساس رهنمودهای موجود در 

 رخ داده استا 1X22ژانویه  31میلیون دالری در تاریخ  2واحد بود و نتیجه گرفت زیان کاهش ارزش 

واحدهای دارایی دیجیتالی به م لغیی بیاالتر از ارزش    ،)تاریخ گزارشگری ترازنامه( 1X22مارس  31در تاریخ 

توانید نشیانه ایین باشید کیه ارزش       معامله شدندا اگرچه ایین موضیوع میی     ABCدفتری اصلی واحد تجاری 

امیا برگشیت    ،منصفانه دارایی دیجیتالی از تاریخ گزارشگری به باالتر از ارزش دفتری اصلی افزایش یافته است

بیرای    ABC تجارینتایج عملیات واحد  ،یی شده ق لی ممنوع استا بر این اساسبعدی کاهش ارزش شناسا

 میلیون دالری باشدا 2ای برای زیان کاهش ارزش  این دوره باید شامل هزینه
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های دیجیتالی نگاداری شده در ط قه دارایی نامشیاود  واحد تجاری هنگام ارزیابی کاهش ارزش دارایی

 تعیین کند؟ چگونه  باید هر واحد مربوط به این حساب رابا عمر نامعین، 

 

 :7پاسخ 

 

با چندین تحصیل و واگذاری های دارایی دیجیتیالی سیروکار دارنیدا     ،واحدهای تجاری معموال طی یک دوره

واحد حساب  ، 352FASB ASC-32-35از  27-21واحدهای تجاری باید با استفاده از راهنمایی در بندهای 

 ، 352FASB ASC-32-35-24 اهداف آزمون کاهش ارزش دارایی نامشاود با عمر نامعین مطابج بیا برای  را

واحدهای تجاری معموال توانایی فروش یا واگذاری هر واحید )ییا بخیش قابیل تقسییم از      چراکه تعیین کنند، 

های تجاری به تعییین  هرواحد( مربوط به دارایی دیجیتالی را جداگانه از هر واحد دیگر دارند، بطور کلی واحد

این موضوع دست خواهند یافت که واحد منفرد )یا بخش قابل تقسیم از هرواحد( نشان دهنده واحد حسیاب  

واحیدهای تجیاری بایید     ،دهدا برای انجام آزمیون کیاهش ارزش  میرا برای اهداف آزمون کاهش ارزش نشان 

 ل تقسیم از یک واحد منفرد( را ردیابی کننداهای دیجیتالی منفرد خود )یا بخش قاب های دفتری دارایی ارزش

واحد تجاری بایید ارزش دفتیری آن داراییی خیا، را بیا       ،هنگام انجام آزمون کاهش ارزش دارایی دیجیتالی

ارزش منصفانه آن مقایسه کندا اگر واحد تجاری تشخیص دهد که یک واحد منفرد )یا بخش قابل تقسییم از  

ای بیرای  مقایسیه دهنده واحد حساب برای اهداف آزمون کاهش ارزش اسیت، انجیام چنیین     یک واحد( نشان

های مختلفی خریداری شده اند، مناسب نخواهد بودا این  های دیجیتالی از همان نوع که با قیمتداراییبسته 

ان مربیوط  ( زی1تواند منجر به کاهش نامناسب در م لغ زیان کاهش ارزش از طریج خالص سازی ) روی رد می

های تحقج نیافته واحیدهای بیا    ( سود2به واحدهایی با ارزش دفتری باالتر از ارزش منصفانه فعلی در مقابل )

 ارزش دفتری کمتر از ارزش منصفانه فعلی شودا

های واحدهای دارایی دیجیتالی بیا   توانند آزمون کاهش ارزش را برای دسته واحدهای تجاری می ،از بعد عملی

 های قابل تقسیم از یک واحد( اجرا کنندا ل و ارزش دفتری ی سان )یا بخشتاریخ تحصی
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هیای نامشیاود بیا عمیر     به عنیوان داراییی  های دیجیتالی واحد تجاری که هنگام فروش بخشی از دارایی

نامعین به حساب منظور شده است، واحد تجاری چگونه  باید م نای باام شده واحدهای فروش رفتیه را  

 تعیین کند؟

هیای نامشیاود بیا    های دیجیتالی نگاداری شده به عنوان داراییواحد تجاری چگونه  باید فروش دارایی

 عمر نامعین، را به حساب منظور کند؟

هاای   باه عناوان دارایای    بندی شاده  طبقه های دیجیتالی  گیری بهای تمام شده دارایی اندازه

 قطع شناختهنگام  ،نامشهود با عمر نامعین

 

 

 :8پاسخ 

 

هیای   )یا ارزش دفتری بعدی آن( واحدهای مربوط به دارایی دیجیتالی که در زمیان  واحدهای تجاری باید باا

های دیجیتالی با کاالها ییا خیدمات    ردیابی کنند و هنگام فروش یا م ادله داراییرا آیند،  مختلف به دست می

هیای   های دیجیتال در زمان قطع شناخت اسیتفاده کننیدا داراییی    دیگر، از این ارزش برای هر واحد از دارایی

ئیی کیوچ تر تقسییم    بیه واحیدهای جز  د توان د که میده دیجیتالی معموال واحدهای قابل معاوضه را نشان می

هیای دیجیتیالی فروختیه شیده ییا منتقیل        د و مم ن است تشخیص این ه چه واحدهای خاصی از داراییی شو

مم ن اسیت واضی  باشید کیه تعیداد واحیدهای داراییی دیجیتیالی          ،ن اشدا به عنوان متال اند، ام انپذیر شده

ول واحد تجاری(، اما مشیخص ن اشید   واحد در کیف پ 9واحد به  12از  نگاداری شده کاهش یافته است)متال

توانید بیا    آخر یا واحد خریداری شده دیگر، همانی است که فروخته شده استا واحد تجاری می ،آیا واحد اول

ایجاد یک روش معقول و منطقی برای شناخت واحدهای دارایی دیجیتالی، رهنمودی را در این شرایط اعمال 

تواند استفاده از روش  یک روی رد معقول و منطقی می ،به عنوان متال کند و آن را به طور پیوسته ب ار گیردا

FIFO باشدا 
 

بندی  های نامشهود با عمر نامعین طبقه داراییهای دیجیتالی که به عنوان  داراییقطع شناخت 

 شوند می
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گذار( دارایی دیجیتیالی خیود را از طرییج خیدمات کییف پیول میزبیان        )سپرده که واحد تجاریهنگامی

گیذار ییا   هیای میالی سیپرده   شخص ثالث )متولی( نگاداری می کند، آیا دارایی دیجیتالی باید در صورت

 متولی شناسایی شود؟

 :9پاسخ 

 

واحد تجاری مم ن است دارایی های دیجیتالی را از طریج م ادله آناا با ارزهای بدون پشتوانه )میتال داراییی   

فروشنده باید ارزیابی کند که آیا معاملیه بیا مشیتری     ،در این صورت ،به دالر آمری ا( منتقل کند Xدیجیتال 

فعیالیتی اسیت کیه     Xانجام شده است یا خیرا اگر طرف مقابل مشتری باشد )یعنی فروش داراییی دیجیتیال   

 واحید تجیاری بایید فیروش را تحیت      ،بخشی از عملیات عمده یا اصلی واحید تجیاری را تشی یل میی دهید(     

929FASB ASC های دیجیتالی فروختیه   حساب کند و فروش را به عنوان درآمد هنگام انتقال کنترل دارایی

بخشیی از عملییات عمیده ییا      Xشده ارائه کندا اگر طرف مقابل مشتری ن اشد )یعنی فروش دارایی دیجیتال 

 و سیود  - درآمید  سیایر ،  912FASB ASC-22 واحد تجاری باید فروش را تحت ،اصلی واحد تجاری نیست(

بسته بیه ماهییت    ،پولی غیر معامالت، 145FASB ASCیا  ،مالی غیر هایدارایی شناخت قطع از حاصل زیان

خیار    ،هرگونه سود و زیان ناشی از قطع شناخت معموال خیالص  ،انتقال به حساب منظور کندا در آن شرایط

گیری اندازهبعدی آن[ از ما به ازای از درآمد )سود و زیان خالص که به کسر باای تمام شده ]یا ارزش دفتری 

 شودا شده تعیین می شود(، ارائه می

 

که واحد تجاری از خدمات کیف پاول میزباان شا       های دیجیتالی هنگامی شناخت دارایی

 کند ثالث استفاده می

 :11پاسخ 

کنتیرل دارد،   یهای مالی واحد تجاری کیه بیر داراییی دیجیتیال     بستگی داردا دارایی دیجیتالی باید در صورت

کند باید  دارایی دیجیتالی را کنترل می -گذار یا متولی  سپرده -شناسایی شودا تعیین این ه کدام واحد تجاری

گذار و متولی و قوانین و مقررات قابل اجیرا باشیدا در ایین     براساس حقایج خا، و شرایط قرارداد بین سپرده

مم ین اسیت بیه تجزییه و تحلییل       ،از جمله مال یت قیانونی  های خاصی از قرارداد، راستا، برای ارزیابی جن ه

 قانونی نیاز باشدا
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گذار و متولی مم ن است متفاوت باشد اما اغلب در شرایط و ضوابط یا اسناد افتتیاح   ش ل قرارداد بین سپرده

 شودا حساب ارائه شده توسط متولی گنجانده می

 ،9شیماره   FASBهای دارایی که توسط بیانیه مفاهیم  ژگیعالوه بر ارزیابی شرایط قرارداد، تجزیه و تحلیل وی

مم ن است به تعیین این ه کدام طرف بایید داراییی دیجیتیالی را     ،های مالی تعریف شده است عناصر صورت

 :که مم ن است واحد تجاری در نظر بگیرد شامل موارد زیر است کند، کمک کندا برخی از عواملی شناسایی

 حیوزه  بیه  اسیت  مم ن که)  گذار سپرده و متولی مورد در اعمال قابل نظارتی یا قانونی های چارچوب آیا 

کنید کیه    آیا چارچوب مزبورمشیخص میی   ،رود؟ اگر چنین است ز بستگی داشته باشد( ب ار مینی قضایی

 مالک قانونی دارایی دیجیتالی چه کسی است؟

 قیانونی  مال ییت  ییا  بایره  ،عنوان گذار سپرده که دهد می نشان متولی و گذار سپرده بین توافج شرایط آیا 

 کرد؟ خواهد منتقل متولی به را دیجیتالی دارایی

 متیولی  آیا ،کند می منتقل متولی پول کیف از خار  را خود دیجیتالی های دارایی گذار سپرده که هنگامی 

 است؟ شده ملزم متولی نزد گذار سپرده دیجیتالی دارایی اصلی واحدهای انتقال به

 گیذار ییا    یت یا اطالع سپردهرضا بدون خود اهداف برای( مقررات یا قانون ،قرارداد شرایط ط ج)متولی آیا

مصادره کنید ییا    ،وام دهد ،دهد انتقال ،گذاری شده را  بفروشد دارایی دیجیتالی سپرده دارد حجهر دو، 

 آن را به عنوان وثیقه قرار دهد؟

 در متیولی  انحیالل  ییا  تصیفیه  ،ورش ستگی صورت در متولی نزد شده گذاری سپرده دیجیتالی دارایی آیا 

گذاران در چنین شرایطی دارای  آیا ادعای سپرده ،شود؟ در غیر این صورت می محافظت بستان اران برابر

 حج تقدم است؟

 در کنید؟  برداشیت  را شیده  سیپرده  دیجیتالی دارایی دلیلی هر به و زمان هر در تواند می  گذار سپرده آیا 

مرت ط است؟ آیا  شده سپرده دیجیتالی دارایی دریافت حقوق با احتمالی رویدادهای چه ،صورت این غیر

قیانونی ییا نظیارتی میانع از      ،عوامل فناوری یا عوامل دیگری وجود دارد که بیا وجیود حقیوق قیراردادی    

 برداشت به موقع شود؟

 است؟ یرگذارثتا متولی و گذار سپرده تعادات و حقوق بر جان ی های توافج آیا 

 باید میورد توجیه قیرار گییرد، ث یت شیده        که زیربنایی بالکچین از خار  "ای زنجیره برون" معامالت آیا

 است؟
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 دیجیتالی امضاهای است، چنین اگر و شود؟ می نگاداری امضایی چند پول کیف در دیجیتالی دارایی آیا 

 اختییار  در را عالمتیی  چنید  پول کیف خصوصی رمزهای کسی چه کدامند؟ معامله انجام برای نیاز مورد

 ؟شود های حساب قابل اجرا مشاهده می توافج هرگونه طریج از مال یت چگونه و دارد

 هیای داراییی  از را گیذاران  سیپرده  دیجیتالی های دارایی باید( مقررات یا قانون ،قرارداد ط ج) متولی آیا 

  چنید  بیه  مربیوط  دیجیتیالی  هیای داراییی  متیولی  آییا  کنید؟  تف ییک   خود حساب به متعلج دیجیتالی

 کند؟می ترکیب را گذارسپرده

 نقی   دلییل  بیه  ،متال عنوان به) ن اشد بازیابی قابل متولی توسط شده سپرده دیجیتالی دارایی چنانچه 

 پذیرد؟می را زیان ریسک گذار سپرده آیا ،(کاله رداری یا سرقت ،هک ،امنیت

 ل کنتیر  از حاصل اقتصادی مزایای کلیه دریافت از متولی توسط نحوی هر به گذارسپرده است مم ن آیا

 از جمله افزایش قیمت منع شودا ،دارایی دیجیتالی

   فارست ق لی جامع نیست و هیچ عاملی وجود ندارد که تعیین کننده کنترل دارایی دیجیتالی نگایداری

 جداگانه ارزیابی شودا به طورباید  وافجشده از طریج کیف پول دیجیتالی متولی باشدا هر ت

هیای   باید داراییی دیجیتیالی را در صیورت     ،گذار بر دارایی دیجیتالی کنترل دارد اگر مشخص شود که سپرده

 مالی خود شناسایی کندا

 -کنید   یعنی متولی آن را کنتیرل میی   -گذار بر دارایی دیجیتال کنترل ندارد  چنانچه مشخص شود که سپرده

هیای   )از متولی( را به عنیوان داراییی در صیورت    باید حج دریافت دارایی دیجیتالیگذار  در این صورت سپرده

مالی خود شناسایی کندا متولی باید دارایی دیجیتالی را به عنوان دارایی خود شناسایی کند و بدهی متنیاهر  

 های مالی خود شناسایی کندا گذار در صورت برای بازگرداندن دارایی دیجیتالی به سپرده

شیود و بیدهی جایت بازگشیت داراییی       گیذار شناسیایی میی    یافت دارایی دیجیتالی که توسط سیپرده حج در

مم ن است نیاز به ارزیابی بیشتری برای اهیداف   ،شود گذار که توسط متولی شناسایی می دیجیتالی به سپرده

تع یه شده که مم ن بعدی و ارزیابی ابزارهای مشتقه   گیری از جمله مالحظات اندازه ،حسابداری داشته باشد

 به دو بخش تقسیم شودا باشدنیاز  FASB ASC 115است ط ج 
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هیای اسیتخرا (  شیرکت را بیرای     فعالیت ،های دارایی دیجیتالی )به عنوان متالآیا مشارکت در فعالیت

سرمایه هایشرکت – مالی خدمات ،FASB ASC 949 ط جگذاری بندی به عنوان شرکت سرمایهط قه

 کند؟فاقد شرایط الزم می -گذاری

 ی استهای دارایی دیجیتال فعالیت وقتی شامل گذار تحقق تعریف شرکت سرمایه

 

 :11پاسخ 

 1942ی، شرکتی که تحت قیانون شیرکت سیرمایه گیذار    FASB ASC 949-12-15-5 بستگی داردا مطابج با

تواند  می ،باشد به شرح زیر  949FASB ASC-12-15-9 دارای مشخصات اساسی در چنانچه ،اداره نشده باشد

 :گذاری محسوب شود شرکت سرمایه

 :دهد گذاری، واحد تجاری است که هر دو مورد زیر را انجام می ا شرکت سرمایهالف

گیذاری را بیه    گذار به دست آورد و خدمات مدیریت سرمایه منابع مالی را ازطریج یک یا چند سرمایه -1

 ادهد گذاران ارائه  سرمایه

گیذاری   آن سیرمایه  اصیلی هیای   شود که هدف تجاری و تناا فعالیت گذاران خود متعاد می ه سرمایهب -2

 اگذاری یا هر دو است ، درآمد سرمایهگذاری سرمایهارزش صرفا جات بازده حاصل از افزایش  منابع مالی،

هیای   پیذیر ییا شیرکت    سیرمایه شرکت نافع از های وابسته آن هدف کسب بازده یا م واحد تجاری یا شرکت اب

یا درآمد  گذاریارزش سرمایهافزایش  بهقابل انتساب به منافع مال یت نیستند یا  که معموالندارد  ،وابسته آن

 شودا مربوط نمیگذاری  سرمایه

گیذاری دارای  سیرمایه ییک شیرکت    معمیوال ذکیر شیده اسیت،     ،FASB ASC 949-12-15 همیانطور کیه در  

 زیر است:مشخصات 

 گذاری داردا ا بیش از یک سرمایهالف

 گذار داردا با بیش از یک سرمایه

گذاری  گذارانی دارد که اشخا، وابسته شرکت اصلی)درصورت وجود شرکت اصلی( یا مدیر سرمایه  ا سرمایه

 نیستندا

 دا دارای منافع مال یت به ش ل حقوق مال انه یا منافع مشارکت استا

 کندا های خود را بر اساس ارزش منصفانه مدیریت می گذاری سرمایه ها بطور اساسی تمام
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که واحد تجاری یک شیرکت   شود میمانع از آن ن ا چند مورد از این مشخصات لزومافقدان یک ی ،با این وجود

هیای   های آن بیا فعالییت   گذاری باشدا واحد تجاری باید قضاوت کند و مشخص کند که چگونه فعالیت سرمایه

 گذاری مطابقت داردا سرمایه یک شرکت

دیگیری بیه جیز     اصیلی گیذاری ن ایید هییچ فعالییت      شیرکت سیرمایه   ،FASB ASC 949-12-55مطابج با 

 کیه میرت ط بیا   توجای غییر از آنچیه    گذاری خود داشته باشد و ن اید دارایی یا بدهی قابل های سرمایه فعالیت

 خیییا، ذکیییر شیییده در یتتنااسیییمیییوارد بیییا توجیییه بیییه  ،گیییذاری آن اسیییت هیییای سیییرمایه فعالییییت

 5-55-12-949 FASB ASC، داشته باشدا 

بنیدی   های اساسی خود را در تعیین ط قیه  مام است که واحد تجاری شواهد مربوط به هدف تجاری و فعالیت

هیای اساسیی    گذاری در نظر بگیردا شواهد مربوط به هدف تجیاری و فعالییت   مناسب به عنوان شرکت سرمایه

توزیع شیده توسیط واحید تجیاری و سیایر اسیناد        های نشریه ،یادداشت پیشنااد واحد تجاریمم ن است در 

همچنیین  وجیود داشیته باشیدا     ،دهید  گذاری واحد تجاری را نشان میی  شرکتی یا مشارکت که اهداف سرمایه

گیذاران   های دیگر)ماننید سیرمایه   ای که واحد تجاری خود را به طرفشیوهشواهد بیشتری مم ن است شامل 

 ،واحید تجاری)بیه عنیوان متیال     گیذاری  های سیرمایه  کند، باشدا برنامه پذیران بالقوه( ارائه می بالقوه یا سرمایه

( نییز شیواهدی از هیدف تجیاری و     گیذاری  سیرمایه ارزش خرو  احتمالی  بیرای تحقیج افیزایش    های راه رد

 دهدا های اساسی آن را ارائه می فعالیت

اسیتخرا (   ،ننده در فعالیت های دارایی دیجیتالی)به عنوان متال خرید و فروشبرای واحد تجاری مشارکت ک

هیا بیا شیرکت     آیا ایین فعالییت  که  قضاوت و تعیین کند  ،مام است که با در نظر گرفتن تمام شواهد موجود

هیای دیجیتیالی  بیا     خرید داراییی  ،مطابقت داردا به عنوان متال ،FASB ASC 949-12گذاری ط ج  سرمایه

گذاری مطابج بیا   های سرمایه توسط واحد تجاری، فعالیت گذاری سرمایه ارزش افزایش جات آناا فروش هدف

های واحید تجیاری در اختصیا، دادن     فعالیت ،شودا در مقابل گذاری محسوب می های شرکت سرمایه فعالیت

ش  ه ای قابل توجه برای کسب  ای و رایانهبرداری از تجایزات  از جمله فراهم کردن و باره ،منابع به استخرا 

  غییر  هیای  فعالییت "بیه طیور کلیی     ،مین منیابع محاسی اتی بیه بالکچیین    اهیای دیجیتیالی در ازای تی    دارایی

 گذاری مطابقت نداردا های سرمایه شود که با شرکت تلقی می "گذاریسرمایه

د، واحد مشارکت داشته باش "گذاری سرمایه  غیر"های  های وابسته به آن در فعالیت اگر واحد تجاری یا شرکت

 ،باشیند  اصیلی هستندا چنانچیه آنایا    اصلی "گذاری سرمایه غیر های فعالیت"تجاری باید ارزیابی کند که این 

هیای غییر    بیودن فعالییت   اساسیی کنیدا تعییین    گیذاری را بیرآورده نمیی    واحد تجاری تعریف شرکت سیرمایه 

 داشته باشداگذاری مم ن است نیاز به قضاوت عمده  سرمایه
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، بیه عنیوان شیرکت    گیذاری سرمایه هایشرکت-مالی خدمات ،FASB ASC 949تحت  واحد تجاری که

های دیجیتالی را به حساب منظور گذاری در دارایی، چگونه باید سرمایهگذاری واجد شرایط استسرمایه

 کند؟

تعیین این ه آیا " 9912139تواند پرسش و پاسخ بخش  واحد تجاری می ،FASB ASC 949عالوه بر رهنمود 

را در  "گذاری اسیت ییا نیه    است هنگام ارزیابی این ه واحد تجاری، شرکت سرمایه اصلیمنشا وام یک فعالیت 

 اصیلی هیای   دهنیده فعالییت   واحد تجاری نشیان  های نظر بگیرد، که چارچوبی را برای ارزیابی این ه آیا فعالیت

اهمییت درآمید    ،دهدا به عنوان متال ، را  ارائه میمطابقت نداردگذاری  های شرکت سرمایه است که با فعالیت

درآمید سیرمایه   ،گذاری سرمایهارزش گذاری باید با درآمد حاصل از افزایش  های غیر سرمایه حاصل از فعالیت

شیرکت بیه    تعییین میانع از   ،تشخیص داده شیود  اصلیهایی  شودا اگر چنین فعالیتگذاری یا هر دو مقایسه 

 شودا ذاری میگ عنوان شرکت سرمایه

کاه باه عناوان     یهاای دیجیتاال   گذاری بارای دارایای   حسابداری توسط یک شرکت سرمایه

 شود می نگهداریگذاری  سرمایه

 

 :12پاسخ 

های دیجیتیال نگایداری   باید تعیین کند که آیا دارایی ،FASB ASC 949گذاری با ب ارگیری شرکت سرمایه

  ،FASB ASC 949-322  دهید و از رهنمیود  گذاری دیگری را نشیان میی   ساام یا سرمایه ،اوراق بدهی ،شده

 هیا  گیذاری  بیرای سیایر سیرمایه     ،FASB ASC 949-325 گذاری در اوراق بدهی و ساام ییا از  برای سرمایه

در  کند گذاری را ملزم می شرکت سرمایه  FASB ASC 949گذاری،  کندا صرف نظر از نوع سرمایه استفاده می

که بخشی از معاملیه خریید    هایی های خود را به قیمت معامله شامل کارمزد و سایر هزینه گذاری ابتدا سرمایه

 گیری کندا اندازه ،است

  گذاری در دارایی های دیجیتالی را مطابج با راهنمیای ب یارگیری   گذاری باید سرمایه در ادامه، شرکت سرمایه

1-35-322-949 FASB ASC 949-325-35-1 یا FASB ASC  گیری کند، مگیر   به ارزش منصفانه اندازه

چنانچیه بیه    ،کندا به عنوان متیال  این ه استتنائی باشد که حسابداری به روش ارزش  ویژه یا تلفیج را الزامی

موجب دارایی دیجیتالی کنترل بر یک واحد عملیاتی فیراهم شیود کیه هیدف آن ارائیه خیدمات بیه شیرکت         
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 -های دیجیتیالی، وییژه واسیط    گیری و ارائه داراییشناخت، اندازه 15تا  13پرسش و پاسخ   :یادداشت

، و راهنمای حسابرسیی و  گرانمعامله -هاواسط -، خدمات مالی FASB ASC 942گر در دامنه معامله

را نشان میی  گران(معامله -هادر اوراق باادار )رهنمود واسط گرانمعامله -هاواسط AICPAحسابداری 

 دهدا

 FASB ASC 942در دامنه کند که تعیین میواحد تجاری ه چگوناین ه به  15تا  13پرسش و پاسخ 

کنییدا کییارگروه م احییث  اشییاره نمییی گیییرد یییا خیییر،  قییرار مییی  گییرمعاملییه -واسییطو راهنمییای 

بیشتری در مورد چگونگی تعییین این یه آییا ییک     هنمود ، ر12-29در شماره  ،FASB(EITF)نوهاور

گر قرار دارد یا خیر، در نظر گرفته استا بیا ایین حیال،    معامله –واحد تجاری در دامنه راهنمای واسط 

مشاهده کرد این موضوعی است که در عمل متنیوع   EITFا ه استهیچ اجماع نظری حاصل نشدهنوز 

 استا

 که در برسدبه این نتیجه  ،پرونده دارد، یا قصد دارد تش یل پرونده دهد SECواحد تجاری که نزد  اگر

گییری را  باید بحث در مورد چنین نتیجه ،قرار دار گرمعامله-و رهنمود واسط FASB ASC 942دامنه

-هیر واحید تجیاری کیه رهنمیود واسیط       ،لحاظ کندا عالوه بر ایین  SECبا سرپرست حسابداری اداره 

 FASB ASC 942زهای خاصی اگیرد، باید )الف( قسمتب ار می FASB ASC 942گر را تحتمعامله

هیا را بیه کیار    باید کلیه راهنمیایی  ،گر را به طور انتخابی اعمال ن ندا در عوضمعامله-و رهنمود واسط

-که در بیانیه مشترک کارکنان در مورد متولی واسیط  SECب ندد و )ب( م حث قواعد مس ولیت مالی 

و کارکنیان   SECرا در نظیر بگییردا    ،گر نس ت به اوراق باادار دارایی دیجیتالی ارائه شده اسیت معامله

در مورد نحوه نشان دادن مال ییت ییا کنتیرل فیزی یی بیا      ( FINRA)ره تنظیم مقررات صنعت مالیادا

گیر در تجیارت   معاملیه -توجه به امنیت دارایی دیجیتالی و همچنین نس ت به نحیوه مشیارکت واسیط   

ایین   اندا به عیالوه دارایی دیجیتالی مطابج با قواعد مس ولیت مالی، رهنمود و دستورالعملی ارائه ن رده

کاهش سرمایه خالص مربیوط   ،گر)به عنوان متالمعامله-سواالت نظارتی واسط پرسش و پاسخ به سایر

گر به صورت اختصاصیی  معامله-های دیجیتالی که واسطهای دیجیتالی یا اوراق باادار داراییبه دارایی

 کند( پاسخ نمی دهدانگاداری می

مشیاهده   FASB ASC 949-112و  FASB ASC 949-323ی استا رهنمودهای بیشیتر را در  گذار سرمایه

 کنیدا

 انگرمعامله -هاهای دیجیتالی خاص برای واسطگیری و ارائه داراییشناخت، اندازه
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گیرد، قرار می گرانمعامله -هاواسط -، خدمات مالی FASB ASC 942واحد تجاری که در دامنه چگونه 

مشتریان را در صورت وضیعیت میالی    به نمایندگی ازهای دیجیتالی نگاداری یا دریافت شده باید دارایی

 خود  ارائه دهد؟

باید درآمید مربیوط بیه معیامالت خریید و فیروش        ،FASB ASC 942گر در دامنه معامله-چگونه واسط

 های دیجیتالی را به نمایندگی از مشتریان خود شناسایی دهد؟دارایی

 942 کنید کیه در دامنیه    میی  تعییین این ه چگونه واحد تجاری به  15-13در پرسش و پاسخ  :یادداشت

FASB ASC شودا برای اطالعات بیشیتر در میورد   معامله گر اشاره نمی -و رهنمود واسط گیرد قرار می

، به یادداشت ق یل از پرسیش و   FASB ASC 942 دامنه نس ت به قرارگیری درمالحظات واحد تجاری 

 امراجعه کنید 13پاسخ 

 

 

 :13پاسخ 

 

کنید و   هیای دیجیتیالی را دریافیت ییا نگایداری میی       مشتری داراییی  به نمایندگی ازکه واحد تجاری  هنگامی

، ایین واحید تجیاری بایید     اسیت  FASB ASC 942-22هیایی در دامنیه    دهد که چنین فعالیت تشخیص می

باید م احث قواعید   معامله گر-و برای ث ت واسط FASB ASC  942-22-25-1 های موجود در  رهنمودهای

گر نسی ت بیه اوراق بایادار     معامله-که در بیانیه مشترک کارکنان در مورد متولی واسط  SECمس ولیت مالی 

کیه   ، هنگیامی FASB ASC 942-22-25-1 دارایی دیجیتالی ارائه شده است، را در نظیر بگییردا مطیابج بیا     

 وضعیت مالی آن منع س شودا معامله ن اید در صورت ،معامله گر نماینده مشتری است-واسط
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 942 کنید کیه در دامنیه    میی  تعییین این ه چگونه واحد تجاری به  15-13در پرسش و پاسخ  :یادداشت

FASB ASC شودا برای اطالعات بیشیتر در میورد   معامله گر اشاره نمی -و رهنمود واسط گیرد قرار می

، به یادداشت ق یل از پرسیش و   FASB ASC 942 دامنه نس ت به قرارگیری درمالحظات واحد تجاری 

 امراجعه کنید 13پاسخ 

به عنوان بخشی از پرتفوی  FASB ASC 942 دامنهدر  گرمعامله-متعلج به واسط یهای دیجیتالدارایی

 گیری شود؟چگونه باید اندازه ،معامالتی آن

 :14پاسخ 

های دیجیتالی را خرید و فروش کنیدا   خود داراییسوی مشتریان  تواند در ازای کارمزد از گر می معامله -واسط

گیر   معاملیه  -کند که معامالت کارگزاری معامالتی اسیت کیه در آن واسیط    گر بیان می معامله -رهنمود واسط

 مطیابج بیا   "کنیدا  ییک واسیط بیین دو طیرف معاملیه اسیت ااا ]و[ بیه عنیوان کیارگزار فعالییت میی            اصیرف "

1-25-22-942 FASB ASC گیر تعایدات عمل یرد     معاملیه  -که )یا به عنوان( واسط کارمزد هنگامی، درآمد

کنید، درآمید    ، ایفیا میی  مشتریان با قرارداد از حاصل رآمدد، FASB ASC 929خود را ط ج قرارداد مطابج با 

 شودا شناسایی می

 

 

 

 

 :15پاسخ 

هیای حاصیل از معیامالت مال انیه بایید بیه        ، موقعیتFASB ASC 942-322-35 از  2–1مطابج با بندهای 

گییری شیودا    زییان دوره، انیدازه  ارزش منصفانه همراه با تغییرات در ارزش منصفانه شناسایی شده در سیود و  

تحیت   گر معامله-دانیم که شیوه عمل این صنعت برای تفسیر تعریف موجودی نگاداری شده توسط واسط می

942 FASB ASC هیای   هایی مانند ابزارهای مالی و کاالهای فیزی ی نگاداری شده درموقعییت  دارایی شامل

دیجیتییالی کییه بییرای معییامالت مال انییه نگاییداری هییای  مال انییه، گسییترش تفسیییر موجییودی شییامل دارایییی

 امنطقی استشود، می
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 942 کنید کیه در دامنیه    میی  تعییین این ه چگونه واحد تجاری به  15-13در پرسش و پاسخ  :یادداشت

FASB ASC شودا برای اطالعیات بیشیتر در میورد    گر اشاره نمیمعامله -و رهنمود واسط گیرد قرار می

، به یادداشت ق یل از پرسیش و   FASB ASC 942 دامنه نس ت به قرارگیری درمالحظات واحد تجاری 

 امراجعه کنید 13پاسخ 

 های رمزنگاری شده، بازار اصلی کدام است؟هنگام تعیین ارزش منصفانه برای دارایی

 

 

 گیری ارزش منصفانه دارند رمزنگاری شده که نیاز به اندازههای  مالحظاتی برای دارایی

 

 :16پاسخ 

شود که دارایی یا بیدهی در   گیری ارزش منصفانه فرض می ، دراندازهFASB ASC 122-12-35-3 مطابج با 

گیری تحت شرایط فعلی بازار، داراییی بیه   شود تا در تاریخ اندازه بین فعاالن بازار م ادله می ای متعارف معامله

کنید در   ،  بییان میی  FASB ASC 122-12-35-5 فروش برسد  یا بدهی انتقال پیدا کنیدا عیالوه بیر ایین،     

که معامله فروش دارایی یا انتقال بیدهی )الیف( در بیازار اصیلی      بر این استگیری ارزش منصفانه فرض  اندازه

بازار برای دارایی یا بدهی انجیام   ترین با صرفهبرای دارایی یا بدهی یا )ب( درصورت عدم وجود بازار اصلی، در 

بیازار  برای فروش دارایی ییا انتقیال بیدهی در     تعارفمای  گیری ارزش منصفانه معامله شودا بنابراین، اندازه می

 گیردا بازار( در نظر می ترین با صرفهاصلی آن را )یا در غیاب بازار اصلی، 

ا قابلییت ات یا و کفاییت    دشیون  میی های رمزنگاری شده در آناا م ادله  بازارهای مختلفی وجود دارد که دارایی

که بررسی کنند آییا  تواند بازار به بازار متفاوت باشدا برای واحدهای تجاری مام است  اطالعات تولید شده می

این بازارها از حجم و سط  اطالعات قابل ات ای فعالیت در تعیین بازار اصلی )یا در صورت عدم وجیود  بیازار   

 بازار( برخوردار هستندا ترین با صرفه ،اصلی

بازار اصلی بازاری اسیت کیه بیشیترین حجیم و سیط        ،گیری ارزش منصفانه اندازه ،FASB ASC 122تحت 

برای دارایی یا بدهی داردا تعیین بازار اصلی باید بر اساس بازار با بیشترین حجم و سیط  فعیالیتی   فعالیت را 

تواند به آن دسترسی داشته باشد و نه بر اساس میزان فعالیت خود واحید تجیاری    باشد که واحد گزارشگر می

هیای نظیارتی    برای واحد تجاری مام است که ارزیابی کند که آیا محدودیت ،در یک بازار خا،ا در این راستا
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 های دیگری وجود دارد که از دسترسی آن به بازار خا، جلوگیری کندا یا محدودیت

واحد تجیاری ملیزم بیه  جسیتجوی      -بازار  ترین با صرفه ،یا در غیاب بازار اصلی -هنگام شناسایی بازار اصلی 

اما باید تمام اطالعاتی را که بیه طیور معقیول در دسیترس      ،ای مم ن برای دارایی نیستجامع در تمام بازاره

بازاری که در آن واحد تجیاری بیه طیور    ،  122FASB ASC-12-35-5 الف را در نظر بگیردا مطابج با ،است

مگیر این یه شیواهدی خیالف آن      ،شیود  بازار اصلی فرض می ،کند معمول با دارایی رمزنگاری شده معامله می

 وجود داشته باشدا

 ،کند ط یعی در آن معامله می واحد تجاری باید شواهدی کسب کند که بازاری که به طور ،برای رد این فرض

اگر واحید تجیاری    ،بازاری با بیشترین حجم و سط  فعالیت برای دارایی رمزنگاری شده ن اشدا به عنوان متال

ای رمزنگاری شده را از طریج واسط یا کارگزار خرید و فروش کند، بیه طیور کلیی آن    ه به طور معمول دارایی

 معقیول مگر این ه  )با در نظر گرفتن تمام اطالعاتی که به طور  ،کند بازار را به عنوان بازار اصلی شناسایی می

سط  فعالییت  ی کسب کرده باشد م نی بر این ه بازار دیگری )متال بورس( حجم و دشواه در دسترس است(

کند،  بین بازار دیگر و بازاری که واحد تجاری به طور معمول در آن معامله می ،بیشتری داردا برای این منظور

هیا ییا کیارگزاران در     گیردا اگرچه بسیاری از فعاالن بازار مم ین اسیت از طرییج واسیط     ای صورت می مقایسه

ها یا کارگزاران خود یک بازار نیستندا به طور  واسطاین  اما هرکدام از ،های رمزنگاری شده معامله کنند دارایی

ای  گذاری معامالت دارایی رمزنگاری شده در بازارهای غیر م ادلیه  اطالعات کافی در مورد حجم و قیمت ،کلی

مم ن است برای واحد تجاری مقایسه بین بازارها دشوار باشد تا نتیجه بگیرد کیه بیازار    ،وجود نداردا بنابراین

نس ت به بازاری که به طور معمول از طرییج   یشتریی )به عنوان متال بورس( از حجم و سط  فعالیت بدیگر

رد این فرض که بازاری که بطور  ،شود، برخوردار استا در این شرایط واسط یا کارگزار در آن معامله انجام می

 دشوار خواهد بودا ،شود بازار اصلی است معمول در آن معامله انجام می

گییری   دارایی رمزنگاری شده وجود دارد، باید از قیمت در آن بازار برای اندازه وقتی بازار اصلی برای ارزشیابی

تری وجیود داشیته    در بازار دیگری قیمت مناسب ،گیری حتی اگر در تاریخ اندازه ،ارزش منصفانه استفاده شود

 رود فقط در شرایطی ب ار میی  FASB ASC 122-12-35 بازار تحت  ترین با صرفهمفاوم  بیان دیگرباشدا به 

بیا  که  واحد تجاری تشخیص دهد هیچ بازار اصیلی بیرای ارزشییابی داراییی رمزنگیاری شیده وجیود نیداردا         

هیای   بازاری است که م لغ دریافتی برای فروش دارایی رمزنگاری شده را پس از کسر هزینیه  ،بازار ترین صرفه

های معامله مم ین اسیت    دا اگرچه هزینهکنرا حداکتر  ،م ادله یا کارگزار( های کارمزدمعامله )به عنوان متال 

ها  ، این ق یل هزینه 122FASB ASC-12-35-9 ب ط ج اما ،کننده باشد بازار تعیین ترین با صرفهدر تعیین 

 شوندا در ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شده لحاظ نمی
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ایین پرسیش و    همچنینهای رمزنگاری شده استا ویژه دارایی 21تا  19دامنه پرسش و پاسخ  :یادداشت

 شوندا مطالعهدر کنار ی دیگر  باتر استها به هم مرت ط هستند بنابراین پاسخ

های رمزنگاری واحد تجاری هنگام تعیین ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شده در مورد بازارهایی که دارایی

 شود، چه مواردی را باید در نظر بگیرد؟شده در آن معامله می

 

 

 

 :17پاسخ 

 

شوندا قابلیت ات ا و کفایت اطالعات تایه شده کیه    های رمزنگاری شده در بازارهای مختلفی معامله می دارایی

توانید از   میی  ،گیرد در تعیین منظم بودن معامالت گزارش شده  بازار یا فعال بودن بازار مورد استفاده قرار می

 122 یک بازار به بازار دیگر متفاوت باشدا برای تعییین ارزش منصیفانه داراییی رمزنگیاری شیده مطیابج بیا        

FASB ASC- بیا  واحد تجیاری، در مییان میوارد دیگیر،  بایید بیازار اصیلی )ییا          -گیری ارزش منصفانه اندازه

را تعیین کند، فعیال ییا غیرفعیال بیودن آن     شود  ( بازار که دارایی رمزنگاری شده در آن معامله میترین صرفه

و تعیین کنید آییا اطالعیات تاییه      گزارش شده بازار منظم است بررسی کند آیا معامالت ،بازار را ارزیابی کند

 شده توسط بازار قابل ات ا است یا خیرا

زش منصیفانه   ارگییری   توجای بیر چگیونگی انیدازه    ارزیابی واحد تجاری از این موارد مم ن است به طور قابل

 ها به شرح زیر است: نمونهثیر بگذاردا ادارایی رمزنگاری ت

 آن بیه  را وزنیی  ن اید، نیست ات ا قابل بازار توسط شده ارائه اطالعات که دهد تشخیص تجاری واحد اگر •

 ادهد اختصا، اطالعات

 نیست مناسب کلی طور به، باشد داشته مشارکت خود اصلی بازار به مربوط معامالت در تجاری واحد اگر •

 داشو داده اختصا، بازار اطالعات به صفر وزن

 عیادی  و معمیول  های فعالیت جازها بازار و شود  انجام متقاضی فروشندگان و خریداران بین معامالت اگر •

 معاملیه  ییک  معاملیه  ایین  زیرا ؛نیستند منظم معامالت که کرد ادعا توان می سختی به ،بدهد را بازاریابی

 انیست اج اری
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ایین پرسیش و    همچنینهای رمزنگاری شده استا ویژه دارایی 21تا  19دامنه پرسش و پاسخ  :یادداشت

 شوندا مطالعهدر کنار ی دیگر  باتر استها به هم مرت ط هستند بنابراین پاسخ

هیای  ترین بازار( برای داراییی رمزنگیاری شیده، بیازار فعیالی بیا قیمیت       باصرفهفرض کنید بازار اصلی)یا 

گییرد  اصلی، واحد تجاری نتیجه میی  های بازارا با توجه به ویژگیباشدهای مشابه شده برای داراییاعالم

بندی شود، چگونه ارزش منصفانه داراییی رمزنگیاری شیده در    ط قه 1منصفانه به عنوان سط  که ارزش

 شود؟این شرایط تعیین می

شیود در   گیرد که بازار غیرفعال است، مقدار وزنی که به  قیمت معامله داده میی ب نتیجه تجاری واحد اگر •

 ها و شرایط بستگی داردا به واقعیت ،های ارزش منصفانه معیارمقایسه با سایر 

شوند را بیه   های رمزنگاری شده در آناا معامله می در ناایت، واحدهای تجاری باید بازارهایی را که دارایی •

رایی رمزنگاری شیده  های مناسب برای تعیین ارزش منصفانه دا ها یا ت نیک دقت ارزیابی کنند تا ورودی

 مراجعه کنیدا 22تا 11را تعیین کنندا برای اطالعات بیشتر به پرسش و پاسخ 

 

 

 :18پاسخ 

گیری ارزش منصفانه آن داراییی بایید    چنانچه بازار اصلی برای دارایی رمزنگاری شده وجود داشته باشد، اندازه

 ها در بازار دیگری احتماال از قیمت ،گیری در تاریخ اندازه براساس قیمت اعالم شده در آن بازار باشد، حتی اگر

  122FASB ASC-12-35-44 (ا همچنیین FASB ASC 122-12-35-9)صرفه بیشیتری برخیوردار باشید   

اشد)شامل تعداد زییادی  داشته ب خاصیکند که اگر واحد تجاری گزارشگر در مقطعی دارایی یا بدهی  بیان می

دارایی یا بدهی ی سان، مانند نگاداری ابزارهای مالی( و دارایی یا بدهی در بازار فعال مورد معامله قرار گیرد، 

با حاصلضرب قیمت اعالم شده برای دارایی یا بدهی خا،  1ارزش منصفانه آن دارایی یا بدهی باید در سط  

گیری شودا در این صورت، حتی اگر حجم معامالت روزانه  شگر اندازهدر مقدار نگاداری شده توسط واحد گزار

عادی بازار برای جذب مقدار نگاداری شده کافی ن اشد، ث ت سفارش برای فروش در ییک معاملیه مشیخص    

 مم ن است بر قیمت اعالم شده تاثیر بگذاردا

ن اید  ،مشخص شده است FASB ASC 122-12-35-41 پبه استتنای شرایط خاصی که در  ،بر این اساس

انجام شود و ارزش منصفانه داراییی رمزنگیاری شیده بایید بیر اسیاس قیمیت         1هیچ تعدیلی بر ورودی سط  
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ایین پرسیش و    همچنینهای رمزنگاری شده استا ویژه دارایی 21تا  19دامنه پرسش و پاسخ  :یادداشت

 شوندا مطالعهدر کنار ی دیگر  باتر استها به هم مرت ط هستند بنابراین پاسخ

گیری ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شده را تعدیل کند تا میزان آیا مناسب است واحد گزارشگر اندازه

 ؟نمایدنگاداری دارایی رمزنگاری شده در واحد تجاری را منع س 

 نشان داده می شود(ا "p × q"به صورت ربدر مقدار تعیین شود)که معموالض

وش را برای بازارهایی که اطالعات مربوط به اخیتالف قیمیت خریید و فیر     FASB ASC 122-12-35-39 پ

دهند، ارزش منصفانه م تنی بر قیمت در بازه اختالف قیمت خرید و فروش که باترین ارائیه از ارزش   ارائه می

توانند از قیمت خرید و فروش، میانگین قیمت خرید  ا واحدهای تجاری میرا الزامی کرده استمنصفانه است، 

 FASB 122-12-35-39 تای موجیود در  و فروش یا نقطه دیگری در بازه استفاده کنندا اگرچه رهنمودهی 

ASC اما مم ن است شرایطی وجود داشیته باشید    ،گذاری میانگین )یا میانگین بازار( نیست مانع عرف قیمت

 اکه اختالف زیادی بین قیمت خرید و فروش وجود دارد( که استفاده از چنین عرفی مناسب ن اشد)متال زمانی

 

 

 :19پاسخ 

 کند: میموارد زیر را بیان  FASB ASC 122-12-35-39 بخیرا 

 بازار فعاالن که موردنظر بدهی یا دارایی هایویژگی با کند که انتخاب را ورودیداده های  باید گزارشگر واحد

 پ تیا  FASB ASC 122-12-35-2 ب بند به)سازگار باشد  ،گیرندمی نظر در بدهی یا دارایی آن معامله در

 عنیوان  بیه ) شیود می تعدیل به منجر کسر یا صرف مانند ،هاویژگی آن ،موارد برخی در(ا کنید مراجعه 35-2

 و صیرف  ن اید منصفانه ارزش گیریاندازه در حال، این با(ا کنترل حج فاقد منافع کسر یا کنترل صرف ،متال

 مجیاز  ییا  را الزامی منصفانه ارزش گیریاندازه که ی لحاظ شود که با واحد حساب مندر  در استانداردیکسر

دارایی یا بدهی )برای متال،  به جای انع اس اندازه به عنوان ویژگیکه  یصرف و کسر اکند، سازگار ن اشدمی

گیری ارزش منصفانه منافع فاقد حج کنتیرل(، انیدازه را بیه عنیوان ویژگیی مییزان       صرف کنترل هنگام اندازه

عامیل   FASB ASC 122-12-35-44  ط یج توصییف    ،وییژه )بیه  مال یت واحد تجاری منع س میی کنید   

عیادی   حجیم  کنید کیه  ای است که قیمت اعالم شده دارایی یا بدهی را به این دلیل تعدیل میکننده محدود

در  (،ای نیست که مقادیر نگاداری شیده توسیط واحید تجیار ی را جیذب کنید      معامالت روزانه بازار به اندازه
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ایین پرسیش و    همچنینهای رمزنگاری شده استا ویژه دارایی 21تا  19پاسخ دامنه پرسش و  :یادداشت

 شوندا مطالعهدر کنار ی دیگر  باتر استبنابراین  ؛ها به هم مرت ط هستندپاسخ

کننیدا  سینتی کیار میی    بازارهای دارایی رمزنگاری شده اغلب به طور میداوم و بیدون بسیته شیدن بیازار     

 ه را در چنین شرایطی تعیین کنند؟دچگونه باید ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شواحدهای تجاری 

 اشودنمی نظرگرفته درگیری ارزش منصفانه  اندازه

 حسیاب رسیند کیه واحید     دهد که واحدهای تجاری به طور کلی به این نتیجه می نشان می 7پاسخ به پرسش

 1دارایی رمزنگاری شده واحد خاصی است )یا بخش قابل تقسیم از ییک واحید(ا بعیالوه، پاسیخ بیه پرسیش       

ابزار مالی، دارایی مالی یا اقالم غیر مالی منظور شده به عنوان  ءتوضی  می دهد که دارایی رمزنگاری شده جز

 ، اسیتتنای پرتفیوی در  در نتیجیه سازی، نیستا  مشتقه و مصون ابزار FASB ASC 115ابزار مشتقه مطابج با 

بیرای داراییی رمزنگیاری شیده کیاربردی نیسیتا بنیابراین، تعیدیل          FASB ASC 122-12-35-11 ت بنید 

گیری ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شده برای انع اس اندازه واحد تجاری نگادارنده دارایی رمزنگاری  اندازه

 شده مناسب نیستا

 

 

 

 

 :21پاسخ 

در چنین شرایطی، عرف)میتاق( حسابداری مم ن است انقطاع زمیانی بیرای تعییین ارزش منصیفانه داراییی      

اسیاس  رمزنگاری شده، مقرر کندا به عنوان متال، منطقیی اسیت کیه واحید تجیاری عیرف حسیابداری را بیر         

 های زیر تعیین کند: قیمت

 اری واحد تجاریاک روز پایان 

 جاانی هماهنگ ساعت (UTC) 

 اختیار اساس بر سنتی شدن بسته زمان مانند ،شود می داده تشخیص منطقی که دیگری بندی زمان 

 امحلی بازار قانونی

شیوند،   دوره گزارشگری انجیام میی  واحدهای تجاری باید معامالتی را که پس از انقطاع زمانی اما ق ل از پایان 

 در نظر بگیرندا FASB ASC 122-12-35-41 پمشابه رهنمودهای 
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پرسیش و  ایین   همچنینهای رمزنگاری شده استا ویژه دارایی 21تا  19دامنه پرسش و پاسخ  :یادداشت

 شوندا مطالعهدر کنار ی دیگر  باتر استها به هم مرت ط هستند بنابراین پاسخ

 ،ن اشد( 1ترین( بازار فعال ن اشد یا معامالت منظمی نداشته باشد )یعنی سط  اگر بازار اصلی )یا باصرفه

های حاصل از منابع مختلف در تعیین ارزش منصفانه داراییی رمزنگیاری شیده    مدیریت چگونه به ورودی

 دهد؟وزن می

گیرد باید معقول و به طور مداوم اعمال شود، و تغیییرات فقیط در صیورت     هر عرفی که مورد استفاده قرار می

 شودا ها و شرایط ایجاد می تحقج واقعیت

 

 :21پاسخ 

 

گیری ارزش منصفانه دارایی رمزنگاری شده،  هنگام ارزیابی ارت اط قیمت معامالت به عنوان ورودی برای اندازه

 FASB ASC 122-12-35-54 دبا رهنمودهای مطابج از روی رد زیر استفاده کند که  تواند میواحد تجاری 

منتشر شده  ساام ارزشیابی  - انجمن حسابداران رسمی آمری ارهنمود از  1127و چارچوب مربوط در بند 

 ارزشییابی  - انجمین حسیابداران رسیمی آمری یا    رهنمیود   12134و بند  پاداش عنوان به خصوصی شرکت

 و خصوصیی  گیذاری سیرمایه  هیای صندوق و آمیز مخاطره هایسرمایه مربوط به شرکت گذاری سرمایه پرتفوی

 استا گذاریسرمایه هایشرکت سایر

  نیسیت،  (تیرین  باصرفه یا)اصلی بازار که باشد فعال بازاری در ی سان ابزار ایو برباشد اگر معامله منظم 

 مطیابج  منصفانه ارزش به دستیابی برای بازار فعاالن که باشد داشته تعدیالتی به نیاز معامله است مم ن

 اکنندمی اعمال را آن ،(بازار ترین صرفه با یا) تجاری واحد یاصلزاربا

 نشیان  شیواهد  و ،نیسیت  مربیوط  ابیزار  بیرای  ییا  فعال بازار در اما است ی سانی ابزار برای معامله این اگر 

 قیمیت  بیه  کیه  وزنیی  مقیدار ا شد خواهد گرفته نظر در معامله قیمت آن ،است منظم معامله که دهد می

 ها و شرایط بستگی داردا ی ارزش منصفانه به واقعیتمعیارها سایر با مقایسه در شود می داده معامله

 اشود می داده معامله قیمت  به کمی وزن نیست، منظم معامله که دهد نشان شواهدی اگر 

 در بایید  ،باشد نداشته معامله بودن منظم به نس ت گیری نتیجه برای کافی اطالعات گذار سرمایه چنانچه 
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ایین پرسیش و    همچنینهای رمزنگاری شده استا ویژه دارایی 21تا  19دامنه پرسش و پاسخ  :یادداشت

 شوندا مطالعهدر کنار ی دیگر  باتر استها به هم مرت ط هستند بنابراین پاسخ

کننید، چگونیه بایید نگایداری ارزهیای      گذارانی که از رهنمودهای تخصصی صنعت استفاده نمیی سرمایه

 دیجیتالی با قیمت پایدار را به حساب منظور کنند؟

مله را در نظر بگیرد)یعنی به آن مقداری وزن دهد( اما مم ن است قیمت معاملیه  معا قیمت خود تحلیل

های ارزشیابی ت میل کندا با وجیود ایین، واحید تجیاری هنگیام       ها یا ت نیک را همچنین با سایر ورودی

ارزش منصییفانه، باییید اسییتفاده از گیییری  ، انییدازهFASB ASC 122بییرآورد ارزش منصییفانه مطییابج بییا 

 های غیرقابل مشاهده را حداقل کندا و استفاده از ورودی های قابل مشاهده مربوط را حداکتر ورودی

 

0ارزهای دیجیتالی پایدارحسابداری نگهداری 
 

 

 :22پاسخ 

 

ارزهیای  وجیود دارد کیه از آنایا بیه عنیوان      هیای متفیاوتی    ، داراییدیجیتالی های بستگی داردا در بین دارایی

هیای میورد اسیتفاده بیرای      ای هسیتند و در داراییی   در بازار یاد می شودا برخی از آناا وثیقه دیجیتالی پایدار 

خیا، ییا   دارایی رمزنگاری شیده   ،کاالی خا، ،از جمله دالر آمری ا ،ارزهای دیجیتالی پایداروثیقه گذاشتن 

ای یا قابل بازخریید نیسیتندا بیه طیور      قابل بازخرید هستندا سایر موارد  وثیقه ،های مختلف ترکی ی از دارایی

هایی سیازوکار با دارایی رمزنگاری شده معمیولی تفیاوت دارنید چراکیه شیامل       ارزهای دیجیتالی پایدار  ،کلی

ا )بیه عنیوان متیال    هیای آنای   دادن ارزشهستند که برای به حداقل رساندن نوسیان قیمیت از طرییج پیونید     
2

"peg" )انیدا بیا توجیه بیه تفیاوت در       طراحی شیده  ،تر، مانند ارز بدون پشتوانه یا کاال ارزش دارایی سنتی به

ییاد   ارزهیای دیجیتیالی پاییدار    های دیجیتالی که از آناا به عنوان  حقوق و تعادات اساسی موجود در دارایی

بیه واقعییات و شیرایط مربیوط      ارزهای دیجیتیالی پاییدار   گذاری در  حسابداری صحی  برای سرمایه ،شود می

 بستگی داردا

                                                 
1 - stablecoin 

 2- peg  گویندا می واقعی چه و دیجیتال چهبه یک دارایی یا ارز دیگر  ارز، ارزش تت یت به و است و گره خوردن شدن میخ وب معنای به لغت در 
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برخی از سواالت اصلی که مم ن است واحد تجاری هنگیام تعییین    ،ها و شرایط مربوط هنگام ارزیابی واقعیت

 شامل موارد زیر است: ،گیردبخواهد در نظر ب ،ارزهای دیجیتالی پایدارنحوه حسابداری برای نگادار 

 

 کند؟ می محقج را هدف آن چگونه و چیستارزهای دیجیتالی پایدار هدف 

 ارزهای دیجیتالی پایدار بیه  آیا متال، عنوان به چیست؟ ارزهای دیجیتالی پایدار دارنده تعادات و حقوق 

ارزهای دیجیتالی پاییدار  گر چنین است، اش ال واجد شرایط وثیقه چیست؟ آیا ا شود؟ می گذاشته وثیقه

 کننده قابل معامله است؟ با واحد تجاری دیگری غیر از واحد منتشر

 ارزهیای   از پشیتی انی  بیرای  منیابع  تجمیع حال در که تجاری واحدهای از گروهی یا منتشرکننده واحد

 چه کسی است؟ ،دیجیتالی پایدار هستند

 ارزهیای دیجیتیالی    آیا صورت، این در دارد؟ وجود ارزهای دیجیتالی پایدار کننده منتشر تجاری واحد آیا

 کند؟ می منتقل دارنده به را منتشرکننده واحد پایدار منافع

 انه( چیست؟مال حقوق یا بدهی متال عنوان به) ارزهای دیجیتالی پایدار قانونی ش ل  

 ارزهیای   تیوان  میی  آییا  متیال،  عنوان به دارد؟ وجود قیمت نوسان رساندن حداقل به برای سازوکاری چه

  کننید  میی  کار چگونه سازوکارها این کرد؟ ت دیل آن پایه دارایی به یا م ادله بازخرید، را دیجیتالی پایدار

 شوند؟ می اداره چگونه و

 شود؟ خرید باز تواند می بار چند و چگونه است، بازخرید قابل اگر 

 سیط   گذاشیتن،  وثیقیه  بیه  صیورت  در شود؟ می ت میل و ییدتا چگونه وثیقه گذاشتن، وثیقه صورت در 

 است؟ چقدر(  وثیقه از بیش یا کامل طور به آن، از بخشی یعنی)وثیقه

 کند؟ به عنیوان متیال، قیمیت ارزهیای      یمت چقدر خوب کار میق نوسان رساندن حداقل به سازوکارهای

 ث ات است؟ نظر چقدر بی مورد pegدیجیتالی پایدار در برابر 

 دارد؟ وجود نقدینگی یا اعت اری های نگرانی آیا 

 ؟رود ب ار می ارزهای دیجیتالی پایدار مورد در مقرراتی و قوانین چه 

تیدوین قیانون کلیی بیرای حسیابداری       ،ها و شرایطی که مم ن است وجود داشته باشد  به دلیل تنوع واقعیت

مال ییت ارز   ،مرت ط باید در نظر گرفته شودا به عنوان متال GAAPغیرمم ن استا  ارزهای دیجیتالی پایدار

ارز  ،تالی دیجیتالی پایدار مم ن است منافع مال یت دارنده را در واحد منتشیرکننده فیراهم کنیدا در ایین ح    
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 1واحد ارز دیجیتال پایداراست،  دارایی دیجیتالی کیه ارزش اعیالم شیده آن     122دارای Aواحد تجاری 

از طریج دالرهای نگاداری شده در  حساب بیان ی جداگانیه توسیط     1به  1دالر آمری ا است و به صورت 

دالر  1شودا دارندگان این واحدها فقط حج بازخرید هر واحید را بیا   گذاشته می وثیقهواحد منتشرکننده 

 چگونه باید ارز دیجیتال پایدار خود را به حساب منظورکند؟ Aآمری ا دارندا واحد تجاری 

   ییا   FASB ASC 949)ماننید   گییرد هیچ رهنمود صنعت خاصی را ب ار نمیی  Aفرض کنید واحد تجاری 

942 FASB ASC) 

 گیذاری سرمایه ،FASB ASC 321 ،مرت ط ارزشیابی شود )به عنوان متال GAAPدیجیتالی پایدار باید تحت 

 ،FASB ASC 112هیای خیا،؛ ییا     روش سیاام و مشیارکت   -ها  گذاری سرمایه ،FASB ASC 323؛ ساام-

های مالی یا ابزارهیای میالی حیاوی ییک ابیزار       مم ن است دارایی ارزهای دیجیتالی پایدار (ا انواع دیگرتلفیج

ارزیابی شودا با این  سازیمصون و مشتقه ابزارهای ،FASB ASC 115مشتقه تع یه شده باشد که باید تحت 

 شودا محدود نمی FASB ASCالذکر  حسابداری ارز دیجیتالی پایدار به موضوعات فوق ،وجود

 

 :23پاسخ 

صول عمیومی  اشود اما تعریف دارایی مالی تحت ابزارمشتقه نمی Aموجودی ارز دیجیتالی پایدار واحد تجاری 

تواند به صورت نقید بازخریید شیودا اگیر ارز      کند زیرا می ایاالت متحده را برآورده می شده حسابداریپذیرفته

در واژه نامیه اصیلی    2دیجیتالی پایدار با تعریف اوراق باادار مطابقت داشته باشید )همیانطور کیه در تعرییف     

FASB ASC )322به طور کلی تحت  ،تعریف شده است FASB ASC بیه  اوراق بیدهی  -هیا گیذاری سرمایه ،

 اشود می حساب منظور

، هادریافتنی FASB ASC 312به طور کلی تحت  ،پایدار تعریف اوراق باادار را برآورده ن نداگرارز دیجیتالی 

چراکه  قراردادی به صورت نقد قابل بازخرید استا ارز دیجیتالی پایدار کیه تعرییف    ،شود به حساب گرفته می

بیرای گزینیه ارزش   ، میالی  ابزارهیای ، FASB ASC 125کنید نییز معمیوال تحیت      دارایی مالی را برآورده می

 منصفانه واجد شرایط استا

ها و شرایط مربوط به ارز دیجیتالی پایدار، واحدهای تجاری مم ن اسیت الزم باشید تعیاریف      بسته به واقعیت

 نقد یا معادل نقد را در نظر بگیرندا
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