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 فهرست مطالب:

 

  گفتار پیش

 براي واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق نشده  12گزارشگري مالی المللی بین استانداردالزامات افشا 

 چیست؟ "واحد تجاري ساختاریافته" .1

 تجاري ساختاریافته چیست؟در واحدهاي  "منافع" .2

 ساختاریافته تلفیق نشده و تجاري چه افشایی براي توضیح ماهیت، هدف، اندازه و فعالیتهاي واحدهاي .3
 چگونگی تأمین مالی آنها الزامی است؟

 ساختاریافته تجاري مرتبط با واحدهاي "هايماهیت ریسک"واحد تجاري چه اطالعاتی را براي توضیح  .4
 ند؟نشده افشا ک تلفیق

 واحدتجاري اطالعات الزامی را در چه سطحی باید تجمیع کند؟ .5

نشده در نظر  تلفیق ساختاریافته تجاري یک واحد "حمایت کننده"چه هنگام واحد تجاري به عنوان  .6
 شود؟گرفته می

نشده  تلفیق ساختاریافته تجاري حاصل از یک واحد "درآمد"چه مواردي در خصوص افشاي مرتبط با  .7
 الزامی است؟ مورد حمایت

نشده چه  تلفیق ساختاریافته تجاري به یک واحد "هاي ارائه شدههاي مالی و سایر حمایتحمایت" .8
 گیرد؟مواردي را در بر می

 افشا گردد؟ "اطالعات بیشتر"چه مواردي باید به عنوان  .9
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 گفتار پیش
افشــاي   12المللـی گزارشــگري مـالی   اسـتاندارد بــین 

یـک اسـتاندارد افشـا     منافع در واحدهاي تجاري دیگر
 المللـی  هیئـت اسـتانداردهاي بـین    است که از سوي

منتشــر شــده  2011مــی در  (IASB) حســابداري
الزامات افشا  12گزارشگري المللی بین است. استاندارد

هـا، واحـدهاي    براي واحدهاي تجاري فرعی، مشارکت
تجاري وابسته و واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیـق  

 گیرد. نشده را در بر می

واحــد " 12المللــی گزارشــگري مــالی اســتاندارد بــین
نموده و واحـد تجـاري   را تعریف  "تجاري ساختاریافته

گزارشگر را به افشاي منافع خود در واحدهاي تجـاري  
ــار     ــیش از انتش ــت. پ ــرده اس ــزم ک ــاختاریافته مل س

ــین  ــتاندارد بـ ــالی  اسـ ــگري مـ ــی گزارشـ ، 12المللـ
المللـی گزارشـگري مـالی الزامـات      استانداردهاي بـین 

ساختاریافته یـا   افشاي خاصی درباره واحدهاي تجاري
ــا م  ــاري ب ــدهاي تج ــاص واح ــد خ ــه در  1قاص چنانک

تلفیـق:   -کمیتـه تفاسـیر مباحـث جـاري     -12تفسیر
توصیف شده در بـر   2واحدهاي تجاري با مقاصد خاص

 نداشت.

این نوشـتار بـر الزامـات افشـاي منـدرج در بنـدهاي       
در  3 12المللی گزارشگري مالی استاندارد بین 31تا24

خصــوص منــافع در واحــدهاي تجــاري ســاختاریافته 
تلفیق نشده تمرکز دارد، یعنی واحدهاي تجـاري کـه   

                                                           
١ Special Purpose Entities  
٢ SIC-١٢ - Consolidation: Special Purpose 
Entities. 

 در منافع افشاي  41 حسابداري استاندارد 43تا  35 بندهاي 3
 دیگر تجاري واحدهاي

با تعریف واحد تجاري ساختاریافته مطابقت دارند، امـا  
شـوند   از سوي واحـد تجـاري گزارشـگر تلفیـق نمـی     

گونه که در بخش اول این نوشتار مورد بحث قـرار   نآ(
 گرفته است)

یـک   12المللی گزارشگري مالی بینهرچند استاندارد 
هـایی بـراي تشـریح     استاندارد افشا است، لیکن نمونه

ــا    ــابراین م ــرده اســت و بن ــه نک ــات افشــا را ارائ الزام
 ایم.  هاي تشریحی در این نوشتار قرار داده نمونه

 المللـی  بـین  اسـتاندارد  يالزامات افشـا 
ــگري ــالی گزارشـ ــافع در  12مـ منـ

تلفیــق واحــدهاي تجــاري ســاختاریافته 
 نشده 

واحــد   12 گزارشــگري مــالی المللــی بــین اســتاندارد
هـا و مفروضـات عمـده     تجاري را بـه افشـاي قضـاوت   

درباره تعیین اینکه آیا واحد تجاري دیگري را کنتـرل  
نماید. عـالوه بـر ایـن، مـوارد      کند یا خیر ملزم می می

افشــاي خاصــی دربــاره منــافع در واحــدهاي تجــاري 
 . ساختاریافته تلفیق نشده الزامی کرده است

ــات ــاري     الزام ــدهاي تج ــافع در واح ــراي من ــا ب افش
ماهیـت  "ساختاریافته تلفیق نشده به دو حوزه یعنـی  

ــافع شــود. تقســیم مــی "هــا ماهیــت ریســک"و  "من
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مقرر 4 12گزارشگري مالی المللی بین استاندارد 24بند
نماید واحد تجاري بایـد اطالعـاتی افشـا کنـد کـه       می

یـر   کننـدگان صـورتهاي مـالی مـوارد ز     براي اسـتفاده 
 پذیر شود: امکان

درك ماهیت و میـزان منـافع واحـد تجـاري در      (الف)
 و 5)26-28واحد تجاري ساختاریافته(بندهاي

ارزیابی ماهیـت ریسـکهاي مـرتبط بـا منـافع در       (ب)
 هـا  سـاختاریافته و تغییـر در آن ریسـک    تجاري واحد

 6)29-31(بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهاي 

                                                           
 گرید يتجار واحد در منافع يافشا  41 يحسابدار استاندارد 35 بند 4
 همان جا 40 تا 38بندهاي  ٥
 همان جا 43 تا 41بندهاي ٦

 127 گزارشـگري مـالی   المللـی  بـین  استاندارد 25بند 
کند که اطالعات الزامـی طبـق بنـد (ب) بـاال      بیان می

یري واحـد تجـاري از   پـذ شامل اطالعاتی درباره آسیب
ــا واحــد تجــاري    ریســک مشــارکت واحــد تجــاري ب

هـاي گذشـته اسـت     ساختاریافته تلفیق نشده در دوره
(مانند حمایت از واحد تجاري ساختاریافته) حتی اگـر  

دیگر هـیچ ارتبـاط   واحد تجاري در تاریخ گزارشگري، 
 ساختاریافته نداشته باشد. تجاري قراردادي با واحد

 موارد افشاي الزامی در نمودار زیر خالصه شده است.

                                                           
 همان جا 36بند ٧
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 واحد تجاري ساختاریافته

 کندواحد تجاري حمایت می
 ولی منافعی ندارد 

از  واحد تجاري چگونه تعیین کرده
ساختاریافته  واحد تجاري کدام

 کندحمایت می
درآمد حاصل از این واحدهاي  

 تجاري ساختاریافته 
هاي منتقل مبلغ دفتري تمام دارایی

 )27-28شده (بندهاي 

 واحد تجاري منافع دارد

 )26بند( منافع درباره اطالعات

 )26وب 29بندهاي(هاریسک ماهیت

 هاحمایت سایر یا مالی هايحمایت ارائه

 )30-31 بندهاي(
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ــین   ــتانداردهاي ب ــاي اس ــر مبن ــگران ب ــی  گزارش الملل
 گزارشگري مالی احتمال دارد در صـورت بکـارگیري   

موضوعات  با 12 گزارشگري مالی المللی بین استاندارد
افشـا منـافع در واحـدهاي تجـاري      و مربوط به تفسیر

 از جمله: ،ساختاریافته تلفیق نشده مواجه گردند

 چیست؟ "واحد تجاري ساختاریافته" )1

در واحــدهاي تجــاري ســاختاریافته    "منــافع" )2
 چیست؟

چه افشایی براي توضیح ماهیت، هـدف، انـدازه و    )3
سـاختاریافته تلفیـق    تجاري فعالیتهاي واحدهاي

 چگونگی تأمین مالی آنها الزامی است؟ نشده و

ــراي توضــیح   )4 واحــد تجــاري چــه اطالعــاتی را ب
 تجـاري  رتبط با واحدهايم "هاي ماهیت ریسک"

 نشده افشا کند؟ تلفیق ساختاریافته

واحد تجاري اطالعات الزامـی را در چـه سـطحی     )5
 باید تجمیع کند؟

حمایــت "چـه هنگــام واحــد تجـاري بــه عنــوان    )6
 تلفیـق  سـاختاریافته  تجـاري  یک واحـد  "کننده

 شود؟نشده در نظر گرفته می

ــاي    )7 ــوص افش ــواردي در خص ــه م ــرتچ ــا ط بم ب
 ساختاریافته تجاري حاصل از یک واحد "درآمد"

 نشده مورد حمایت الزامی است؟ تلفیق

ارائـه   "هـاي  هاي مالی و سـایر حمایـت   حمایت" )8
 تلفیـق  سـاختاریافته  تجـاري  شده به یـک واحـد  

 گیرد؟نشده چه مواردي را در بر می

افشا  "شتربیاطالعات "چه مواردي باید به عنوان  )9
 گردد.

تار در خصوص هریک از این موضـوعات  ما در این نوش
هاي تشریحی در مورد  کنیم و مثالبه ترتیب بحث می

افشا که مربوط به بانکها و سایر مؤسسات مـالی اسـت   
 نماییم.  ارائه می

 چیست؟ "ساختاریافته تجاري واحد" .1
 احــدو 8 12مــالی گزارشــگري المللــی بــین اســتاندارد

 کـه  تجاري واحد یک عنوان به را ساختاریافته تجاري
 یـا  رأي حـق  کـه  اسـت  شـده  سـازماندهی  اي گونه به

 کننـده  کنتـرل  تعیـین  در اصـلی  عامـل  مشابه، حقوق
 در تنهـا  رأي حق که زمانی مانند نیست، تجاري واحد
 از مربـوط  هـاي  فعالیت و است اداري وظایف با ارتباط
 تعریـف  شـود،  مـی  هـدایت  قـرادادي  هاي توافق طریق
 .است کرده

 گزارشـگري  المللی بین استاندارد ب پیوست 22ب بند
 ساختاریافته تجاري واحد یک کند می بیان 9  12مالی
 زیـر  خصوصـیات  و هـا  ویژگـی  تمـام  یا برخی از اغلب

 :است برخوردار

 محدود فعالیتهاي) الف(

 اسـت،  شـده  تعریـف  خـوبی  به که محدود هدف) ب(
 انجـام  مالیـاتی،  صرفه داراي اجاره قرارداد انعقاد مانند

 منبـع  کـردن  فـراهم  توسـعه،  و تحقیـق  هـاي  فعالیت
 فـراهم  یـا  تجـاري  واحـد  بـراي  مالی تأمین یا سرمایه
 گـذاران  سـرمایه  براي گذاري سرمایه هاي فرصت کردن

ــق از ــال طری ــک انتق ــا ریس ــاي و ه ــرتبط مزای ــا م  ب

                                                           
 در منافع افشاي 41 حسابداري استاندارد ب پیوست 21ب بند ٨

 دیگر تجاري واحدهاي
 جا همان 22ب بند ٩
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ــی ــاي دارایـ ــد هـ ــاري واحـ ــاختاریافته تجـ ــه سـ  بـ
 .گذاران سرمایه

ــه حقــوق) پ( ــه کــه ناکــافی مالکان  تجــاري واحــد ب
 حمایت بدون ها  فعالیت مالی تأمین اجازه ساختاریافته

 .  دهد نمی را تبعی مالی 

 ابزارهاي شکل به گذاران سرمایه براي مالی  تأمین) ت(
 قراردادهــاي طریــق از یکــدیگر بــه شــده متصــل

 ســایر یــا اعتبــاري ریســک تمرکــز کــه اي چندجانبــه
 .کنند می ایجاد را ها ریسک

 گزارشـگري  المللی بین استاندارد ب پیوست 23ب بند
ــالی ــه10 12م ــاي نمون ــر ه ــدهاي از زی ــاري واح  تج

 نماید می ارائه ساختاریافته

 .مالی تأمین هاي واسطه) الف(

 .دارایی پشتوانه به مالی تأمین) ب(

 .گذاري سرمایه هاي صندوق برخی) پ(

 حسـابداري  المللـی  بین استانداردهاي هیئت استدالل
 در گـذاري  سـرمایه  خـاص  افشـاي  موارد افزودن براي

ــدهاي ــاري واحـ ــاختاریافته تجـ ــت آن سـ ــه اسـ  کـ
 را اطالعـاتی  چنین مالی صورتهاي از کنندگان استفاده

 مشـارکت  که بودند باور براین زیرا اند کرده درخواست
ــن در ــدهاي ای ــاري واح ــتر تج ــارکت از بیش  در مش

. دارد قـرار  ریسک معرض در متداول تجاري واحدهاي
 علـت  بـدین  فزاینـده  ریسـک  معـرض  در گرفتن قرار

 تجـاري  واحـدهاي  مثـال،  بـراي  کـه  یابـد  می افزایش
 از ناشی هاي بازده و ها ریسک انتقال براي ساختاریافته

 باشـند  شـده  ایجاد گذاران سرمایه به معین هاي دارایی
                                                           

 جا همان ب پیوست 23ب بند ١٠

 خـود  داراییهـاي  بـه  آسـیب  و زیان بروز صورت در یا
 .باشند نداشته را آن تأمین براي کافی مالکانه حقوق

 نشده تلفیق ساختاریافته تجاري واحدهاي
 "نشده تلفیق ساختاریافته تجاري واحدهاي" اصطالح

 سـوي  از کـه  سـاختاریافته  تجـاري  واحدهاي تمام به
. دارد اشـاره  شـوند  نمـی  کنترل گزارشگر تجاري واحد
 کـه  شـرایطی  در را زیر تجاري واحدهاي اصطالح این
 باشند داشته مطابقت ساختاریافته واحدهاي تعریف با
 :گیرد می بر در

 واحـدهاي  در منـافع  -تلفیقـی  مـالی  هاي صورت در 
ــه فرعــی تجــاري ــق ک ــافع شــوند، نمــی تلفی  در من
 منافعی سایر یا وابسته تجاري واحدهاي ها، مشارکت

 .ندارد مالحظه قابل نفوذ آنها بر گذار سرمایه که
 هـا،  مشـارکت  در منـافع  -منفرد مالی هاي صورت در 

ــا وابســته تجــاري واحــدهاي ــافعی ســایر ی ــه من  ک
 .ندارد مالحظه قابل نفوذ آنها بر گذار سرمایه

 تنهـا  عنـوان  بـه  کـه  جداگانـه  مـالی  هـاي  صورت در 
 گـردد  مـی  ارائـه  تجـاري  واحد یک مالی هاي صورت
ــافع ــدهاي در من ــاري واح ــی تج ــه فرع ــق ک  تلفی
 تجـاري  واحـدهاي  هـا،  مشارکت در منافع شوند، نمی

 نفـوذ  آنهـا  بر گذار سرمایه که منافعی سایر یا وابسته
 .ندارد مالحظه قابل

 کــه تجـاري  واحـد  یـک  جداگانــه مـالی  هـاي  صـورت 
 ارائـه  منفرد مالی صورتهاي یا تلفیقی مالی هاي صورت

 گزارشـگري  المللـی  بـین  اسـتاندارد  دامنـه  در کند می
ــالی ــرار 12مــــــ ــی قــــــ ــرد نمــــــ .گیــــــ
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 یـک  سـاختاریافته  تجـاري  واحـد  یک که شرایطی در
 جداگانه افشاي است، وابسته تجاري واحد یا مشارکت
 یـا  وابسته تجاري واحد قالب  در واحدها این در منافع

 گزارشگري المللی بین استاندارد اساس بر نیز مشارکت
 گیـري  نتیجه مبانی 77BC بند است، الزامی 12مالی

 کنـد  می یانب 12مالی گزارشگري المللی بین استاندارد
 دریافت حسابداري المللی بین استانداردهاي هیئت که
 در اطالعـات  جداگانـه  مجموعـه  دو افشاي به الزام که

 قابـل  افـزایش  نبایـد  باشـد  پـذیر  امکـان  کـه  شرایطی
 گزارشـگر  واحد یک که اطالعاتی میزان در اي مالحظه

 .کند ایجاد است آن ارائه به ملزم

 مباحـث  تفاسـیر  کمیته 12تفسیر با مقایسه
 جاري

 المللـی  بـین  استاندارد گیري نتیجه مبانی 82BC بند
ــگري ــالی گزارش ــان 12م ــی بی ــد م ــه کن ــت ک  هیئ
 نوع کند می تصور حسابداري المللی بین استانداردهاي
ــدهاي ــاري واح ــه تج ــه ک ــه ب ــد مثاب ــاري واح  تج
 قابـل  تفـاوت  است بعید شوند می توصیف ساختاریافته

 12تفسـیر  کـه  تجـاري  واحـدهاي  نـوع  با اي مالحظه
 بـا  تجاري واحد عنوان به جاري مباحث تفاسیر کمیته
 .باشد داشته بود کرده توصیف خاص مقاصد

 تجـاري  واحد جاري مباحث تفاسیر کمیته 12 تفسیر
 تحقـق  بـراي  کـه  تجاري واحد یک را خاص مقاصد با

 شـده  ایجـاد  شـده  تعریـف  خوب و محدود هدف یک
 تجـاري  واحـد  تعریـف  بـا  تعریـف  ایـن . کـرد  توصیف

 گزارشـگري  المللـی  بـین  اسـتاندارد  طبق ساختاریافته
 هــیچ تعریــف ایــن در زیــرا اســت، متفــاوت 12مــالی
 یـک  عنـوان  بـه  مشـابه  حقوق یا رأي حق به اي اشاره

 اسـت  ممکـن  بنابراین. است نشده کننده، تعیین عامل
 خـاص  مقاصـد  بـا  تجـاري  واحـد  یک بین هایی تفاوت
 بـا  جـاري  مباحـث  تفاسیر کمیته 12 تفسیر با مطابق
 المللـی  بـین  استاندارد طبق ساختاریافته تجاري واحد

 بنـد  در گرچـه  باشد، داشته وجود12مالی گزارشگري
BC84 المللــی بــین اســتاندارد گیــري نتیجــه مبــانی 

 همچنـین  هیئـت " اسـت  آمـده  12مـالی  گزارشگري
 12 تفسـیر  در آنچـه  مشـابه  رهنمودي گرفت تصمیم
 بـراي  بـود  شده گنجانده جاري مباحث تفاسیر کمیته
 واحـد  اصـطالح  اینکه بر مبنی هیئت قصد دادن نشان

 از اي مجموعــه بــراي بایــد  ســاختاریافته تجــاري
 مقاصـد  با تجاري واحدهاي با مشابه تجاري واحدهاي

 جاري مباحث تفاسیر کمیته 12 تفسیر نظر مد خاص
 واحـدهاي  بـراي  ''.کند اضافه گیرد، قرار استفاده مورد

 موضــوع ایــن تحلیــل و تجزیــه حــال در کــه تجــاري
 واحـدهاي  در منـافعی  افشـا،  منظـر  از آیـا  که هستند
 واحـدهاي  بررسـی  خیـر،  یا دارند ساختاریافته تجاري
 کمیتـه  12 تفسـیر  اسـاس  بـر  این از پیش که تجاري
 بـا  تجـاري  واحـدهاي  عنوان به جاري مباحث تفاسیر
 خـوبی  شـروع  نقطـه  شـدند  بندي طبقه خاص مقاصد
 .است

 کدامند؟) رأي حق( مشابه حقوق
 مشابه حقوق 12مالی گزارشگري المللی بین استاندارد

 در رهنمودي هیچ یا است نکرده تعریف را) رأي حق(
. دهد نمی ارائه گیرد برمی در را حقوقی چه اینکه مورد
 از قضـاوت  اعمـال  مستلزم امر این که رسد می نظر به

 ممکـن  و بود خواهد گزارشگر تجاري واحدهاي سوي
 و گیـرد  مـی  بر در را مشابه حقوق آنچه عمل در است
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 تجـاري  واحـد  تجـاري  واحـد  یـک  آیـا  اینکه بنابراین
 .باشد متنوع خیر یا است ساختاریافته

 اسـتانداردهاي  هیئـت  اسـت  ممکن آنچه از نمونه یک
 در مشـابه  حقـوق  بـه  اشاره هنگام حسابدار المللی بین
 مشـترکی  گـذاري  سـرمایه  هاي طرح باشد، داشته نظر
 یـا  انتخـاب  بـراي  ماهوي حق گذاران سرمایه که است

. دارنـد  را مـانعی  هـیچ  بدون صندوق مدیران برکناري
 چنـین  گـذاران  سـرمایه  از معینـی  تعـداد  کـه  مادامی
 چنـین  آیـا  اینکـه  ارزیابی. کنند درخواست را انتخابی
 حــق تــوان مــی را) صــندوق مــدیران برکنــاري(حقــی
 گـذاري  سرمایه هاي طرح نتیجه در و کرد تلقی ماهوي

 خیـر،  یـا  هسـتند  ساختاریافته تجاري واحد مشترك،
 قـدرت  بـراي  که دارد گذارانی سرمایه تعداد به بستگی
 .است نیاز آنان مساعی تشریک به رأي

 در منـدرج  مشخصـات  و هـا  ویژگی تمام آیا
 اسـتاندارد  ب پیوست 22ب تا 24ب بندهاي

 بـه  نسبت  ١١ 12مالی گزارشگري المللی بین
 دارد؟ اولویت تعریف
 تصریح 12مالی گزارشگري المللی بین استاندارد

 تعیین در مذکور مشخصات و ها ویژگی که کند نمی
 ساختاریافته تجاري واحد تجاري، واحد یک اینکه
 که کند نمی مشخص و خیر یا است کننده تعیین است
 هستند تعریف تابع مشخصات و ها ویژگی این آیا

 طریق از تجاري واحد چنانچه مثال براي(یاخیر
 آن پس باشد شده کنترل مشابه حقوق یا گیري رأي

 ).شد خواهد تلقی مرتبط غیر ها ویژگی یا مشخصات
                                                           

  41 حسابداري استاندارد ب پیوست 22ب تا 24ب بندهاي   ١١
 دیگر تجاري واحدهاي در منافع افشاي

 تـابع  مشخصـات  و هـا  ویژگـی  کـه  است آن ما دیدگاه
 مبـانی  از حاصـل  مفهـوم  حـال،  این با. هستند تعریف
 هیئــت کــه دارد داللــت ایــن بــر گیــري نتیجــه

 اسـت  بـاور  این بر حسابداري المللی بین استانداردهاي
 و هـا  ویژگی این از برخی تجاري واحد که شرایطی در

 یـا  رأي حـق  بـا  که است بعید دربردارد، را مشخصات
 .شود کنترل مشابه حقوق سایر

 تجـــاري واحـــدهاي در "منـــافع" .2
 چیست؟ ساختاریافته

 روابـط  بـه  دیگـر،  تجـاري  واحـد  در "منافع" اصطالح
 تجـاري  واحـد  که دارد اشاره غیرقراردادي و قراردادي

ــازده معــرض در را  واحــد عملکــرد از ناشــی متغیــر ب
 تجـاري  واحـد  در منـافع . دهـد  مـی  قرار دیگر تجاري
 ابزارهـاي  داشـتن  اختیـار  در صورت به تواند می دیگر،
 تـأمین  مانند رابطه دیگر اشکال نیز و بدهی یا مالکانه
 هـا تضمین و اعتبار بهبود نقدینگی، تأمین مالی، منابع
 تجـاري  واحـد . نیسـت  مـوارد  این به محدود اما باشد،
 -فروشــنده معمــول رابطــه داشــتن صــرف بــه لزومــا

 .ندارد دیگر تجاري واحد در منافعی مشتري،

ــد ب ــاربردي بن ــین 7رهنمــود ک ــی  اســتاندارد ب الملل
 هـدف  به کند که توجه مقرر می 1212گزارشگري مالی

 بـه  توانـد  مـی  ساختاریافته، تجاري واحد سازماندهی و
 واحــد آن در اینکــه ارزیــابی هنگــام گزارشــگر واحــد
 ارائـه  بـه  ملزم نتیجه، در و دارد یا خیر، منافع تجاري
 12مـالی  گزارشـگري  المللـی  بین استاندارد طبق افشا
شامل توجـه بـه    ارزیابی، این .کند کمک خیر، یا است

                                                           
 در منافع يافشا 41پیوست ب استاندارد حسابداري  7بند ب ١٢

 گرید يتجار هايواحد
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 جـاد یا براي ساختاریافته تجاري واحد که هایی ریسک
 تجـاري  واحـد  که هایی ریسک و شده سازماندهی آنها

 و گزارشـگر  واحـد  بـه  آنهـا  انتقـال  براي ساختاریافته
 باشد می است شده سازماندهی دیگر اشخاص

 10گزارشـگري مـالی  المللـی   استاندارد بین 56بند ب 
  کنـد کـه بـازده    روشن مـی  13یقیتلف یمال يها صورت
 آن تغییر امکان و نباشد ثابت که است بازدهی متغیر،

. باشـد  داشـته  وجـود  پـذیر  سـرمایه  عملکرد نتیجه در
 هـم  یـا  منفـی  فقـط  مثبت، فقط تواند می متغیر  بازده
 کنـد  مـی  ارزیابی گذار باشد. سرمایه منفی هم و مثبت
 ایـن  و خیـر،  یـا  اسـت  متغیر پذیر سرمایه بازده آیا که

 شـکل  از نظـر  صـرف  و توافـق  ماهیت مبناي بر بازده،
 مثـال،  بـراي . اسـت  متغیـر  اندازه چه تا بازده، حقوقی
 پرداختهـاي  بـا  مشـارکتی  اوراق توانـد  می گذار سرمایه
 منظر از ثابت، سود باشد پرداختهاي داشته ثابت سود
 در شـود زیـرا   مـی  محسوب متغیر بازده استاندارد این

 دارد و قـــرار 14بازپرداخـــت عـــدم ســـکیر معــرض 
 اوراق ناشر 15ياعتبار سکیر معرض در را گذار سرمایه
 نحوه یعنی( بازده نوسان دهد. میزان می قرار مشارکت
ــازده تغییــر ــه ،)ب  مشــارکت اوراق اعتبــاري ریســک ب
 بابت عملکرد ثابت الزحمه حق همچنین،. دارد بستگی
 محسـوب  متغیر بازده پذیر، سرمایه داراییهاي مدیریت

 عـدم  سـک یر معـرض  در را گذار سرمایه زیرا شود، می
 میـزان . دهـد  می قرار پذیر سرمایه توسط 16تعهد يفایا

 درآمـد  ایجـاد  در پـذیر  سرمایه توانایی به بازده، نوسان
 .دارد بستگی الزحمه حق پرداخت براي کافی

                                                           
 یمال يها صورت 39پیوست ب استاندارد حسابداري  56بند ب  ١٣
 یقیتلف

١٤ Default Risk 
١٥ Credit Risk 
١٦ Performance Risk 

طبـق اسـتاندارد   موارد فوق بـر اینکـه تعریـف منـافع     
از صـرف در اختیـار    12المللـی گزارشـگري مـالی    بین

داشتن ابزارهاي مالکانه یا بـدهی یـک واحـد تجـاري     
تــر اســت، داللــت دارد. از آنجــا کــه   بســیار گســترده
افشاي منافع  12المللی گزارشگري مالی استاندارد بین

ــراي واحــدهاي تجــاري   در واحــد تجــاري دیگــر را ب
کنندگان صورتهاي مالی  ند، تهیهک گزارشگر الزامی می

بایـــد اطمینـــان حاصـــل نماینـــد کـــه فراینـــدها و 
هـاي گزارشـگري آنهـا جهـت شناسـایی ایـن        سیستم

 منافع کافی است.

تصــریح  12المللــی گزارشــگري مــالی اســتاندارد بــین
کند که یک واحد گزارشگر به طور معمول ازطریق  می

بـدهی یـا   در اختیار داشتن ابزارهـا (ماننـد ابزارهـاي    
مالکانه منتشر شده توسط واحد تجـاري دیگـر) یـا از    
طریــق داشــتن روابــط دیگــري کــه نوســان را جــذب 

کند، در معرض بازده متغیر ناشی از عملکرد واحـد   می
هـاي   گیرد. این موضوع در مثـال  تجاري دیگر قرار می

المللـی گزارشـگري   استاندارد بـین  9و ب 8بندهاي ب
 تشریح شده است:17 12مالی

 نکـول  سـواپ  انتشـار  از ناشـی  متغیر بازده 
 )1(اعتبار

 براي را 18اعتبار نکول سواپ یک گزارشگر واحد
 سواپ. کند می صادر خود یافته ساختار تجاري واحد
 مقابل در را یافته ساختار تجاري واحد  اعتبار نکول
 حفاظت وامها به مربوط سود و اصل پرداخت عدم
 .کند می

                                                           
 در منافع يفشاا  41استاندارد حسابداري  9و ب  8هاي بندب مثال ١٧
 گرید يتجار واحد

١٨ Credit Default Swap 
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 برخوردار روابطی از گزارشگر واحد حالتی، چنین در 
 عملکرد از ناشی متغیر بازده معرض در را آن که است
 سواپ زیرا دهد، می قرار ساختاریافته تجاري واحد
 را ساختاریافته تجاري واحد بازده نوسان اعتبار، نکول
 .کند می جذب

 بـه  گزارشگر واحد از ریسک انتقال براي ابزارها، برخی
 بـراي  ابزارهـا،  این. اند شده طراحی دیگر تجاري واحد
 امـا  کـرد  خواهند ایجاد متغیر بازده دیگر تجاري واحد
 متغیر بازده معرض در را گزارشگر واحد معمول، بطور
 این.دهند نمی قرار دیگر تجاري واحد عملکرد از ناشی

 :است شده تشریح زیر مثال در موضوع

 نکـول  سـواپ  انتشـار  از ناشی متغیر بازده 
 )2(اعتبار

 واحـد  از اعتبـار  نکـول  سـواپ  یـک  به گزارشگر واحد
 واحـد . کنـد  مـی  دریافـت  خـود  یافتـه  ساختار تجاري
 اعتبار نکول سواپ انعقاد طریق از ساختاریافته تجاري

 اعتبـاري  ریسـک  معـرض  در سـواپ،  قـرارداد  طرف با
 اعتبـار،  نکول سواپ. گیرد می قرار “الف” تجاري واحد
 سواپ، قرارداد طرف توسط شده  پرداخت مبلغ ازاي در

 تجـاري  واحد به را “الف”تجاري واحد اعتباري ریسک
 شخص الف تجاري واحد. (کند می منتقل ساختاریافته

 )  نیست توافق طرفین از هیچیک به وابسته

 تجــاري واحــد بــا ارتبــاطی گزارشــگر، تجــاري واحــد
 بـازده  نوسان معرض در رو،  این از و ندارد ساختاریافته

ــرار ســاختاریافته تجــاري واحــد عملکــرد از ناشــی  ق
 جـذب  جـاي  بـه  اعتبـار،  نکـول  سواپ زیرا گیرد، نمی

 بـه  را نوسـان  سـاختاریافته،  تجاري واحد بازده نوسان
 .کند می منتقل ساختاریافته تجاري واحد

اختیار خرید تحصیل شده و اختیار فـروش صادرشـده   
(به استثناي مـواردي کـه قیمـت اعمـال برابـر ارزش      
منصفانه است) موجـد منـافعی در واحـدهاي تجـاري     
دیگر خواهند بود، زیرا ایـن ابزارهـا بـه طـور معمـول      

هاي در اختیار واحد  نوسان ایجاد شده از طریق دارایی
کنند. در مقابـل، برخـی ابزارهـاي     تجاري را جذب می

هــاي نــرخ بهــره مــی تواننــد  مشــتقه از قبیــل ســواپ
د. براي تعیین اینکـه  نوسانات را ایجاد و هم جذب کنن

آیا ایـن ابزارهـاي مشـتقه داراي منـافع در واحـدهاي      
تجاري دیگر هستند یا خیـر اعمـال قضـاوت ضـرورت     

 خواهد داشت.

هاي مـدیریت ریسـک بهـره     ما اعتقاد داریم که سواپ
و سایر ابزارهاي مشتقه  Vanilla Plain19موسوم به 

د و ها نوسـان را ایجـا   شاخص یا بازار نرخ که بر اساس
کنند و داراي رتبه بـاالتري از اوراق منتشـر    جذب می

                                                           
سواپ نرخ بهره یک ابزار مهم براي مدیریت ریسک نرخ بهره  19
مورد استفاده قرار  1982ولین بار در سال اآید که براي  شمار می به

گرفت. وقتی که تقاضا براي ابزارهاي مالی رو به افزایش است، این 
رفته گکار  تواند براي کاهش ریسک نرخ بهره به ابزار می

 Plainنوع سوآپ که اصطالحا  ترین و رایج ترین شود.شایع می
Vanilla Swaps  شود، براي نرخ بهره داراي  نامیده می

 :مشخصات زیر است

هایی که در این معاوضه وجود دارد را مشخص  نرخ بهره پرداخت
 .سازد می

 .سازد هاي بهره (نرخ ثابت یا متغیر) را شخص می نوع پرداخت
؛ یعنی همان اصل مقداري که بهره بر روي آن "فرضیاصل "قدار م

 .کند شود را معلوم می پرداخت می
شود را مشخص می  وره زمانی که معوضه براي آن دوره ساخته مید

 .سازد
 به نقل از سایت اینترنتی:

سواپ قرارداد معاوضه اي چیست 
https://www.tgju.org/support/solutions/articles/ 
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هایی را کـه واحـد تجـاري بـراي      شده هستند، ریسک
کننـد و در   انتقال آن طراحی شده است را جذب نمـی 

معرض بازده متغیر قرار ندارند. بنابراین بعید است کـه  
از جمله منافع در واحدهاي تجاري دیگري باشند کـه  

افشـاي   12لمللی گزارشگري مالیا طبق استاندارد بین
 آنها الزامی است.

این احتمال وجود دارد که برخـی از الزمـات افشـا در    
خصوص واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق نشده بـا  

ــین ــات اســتاندارد ب ــالی الزام  7المللــی گزارشــگري م
همپوشـانی داشـته باشـد، زیـرا      افشـا  یمـال  يابزارهـا 

بسیاري از منـافع در واحـدهاي تجـاري سـاختاریافته     
المللی گزارشگري تلفیق نشده در دامنه استاندارد بین

 قرار دارند. 7مالی

منافع در واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیـق نشـده   
 شامل موارد زیر است:

 

 گذاري در اوراق بهادار سرمایه 

 يهاي نکول اعتبار سواپ 

ی و نگینقـد  نیتأمها،  تعهدات صریح و ضمنی وام 
 ها تضمین

 کـه  مواردي استثناي به( صادرشده فروش اختیار 
 )است منصفانه ارزش برابر اعمال قیمت

 مـواردي  اسـتثناي  به( تحصیل شده خرید اختیار 
 )است منصفانه ارزش برابر اعمال قیمت که

 منافع باقیمانده 

 اعتباري هاي تضمین 

 شده ارائه هاي وام 

 ها دارایی مدیریت الزحمه حق 

 ها الزحمه مدیریت دارایی حق
یک واحد تجاري الزاماً به دلیل صـرف داشـتن روابـط    

مشـتري، در واحـد تجـاري     -معمول تجاري فروشنده
گونـه کـه    دیگر داراي منافع نیست. با این حال، همان

-استاندارد بین 56ب پیش از این توضیح داده شد بند
 الزحمـه  کند حـق  می روشن10گزارشگري مالیالمللی 
 پـذیر،  سـرمایه  داراییهـاي  مدیریت بابت عملکرد ثابت
 ریسک معرض در را گذار سرمایه متغیر است زیرا بازده
دهـد.   مـی  قـرار  پـذیر  سـرمایه  توسط تعهد ایفاي عدم

رسد این موضـوع بـه روح و جـان     بنابراین، به نظر می
کـه   12گزارشـگري مـالی  المللـی   کالم استاندارد بـین 

ها را به عنوان بازده متغیـر   دارایی مدیریت الزحمه حق
 تجـاري  معمول تلقی کرده نزدیکتر است تا یک رابطه

مشتري به منظور ارائه کامـل روابـط واحـد     -فروشنده
ــاختاریافته.     ــاري س ــد تج ــا واح ــگر ب ــاري گزارش تج

هاي  الزحمه همچنین ممکن است مدیران صندوق حق
ري دریافت کنند و شاید منافع مسـتقیم  تشویقی دیگ

 هاي صندوق داشته باشند.   گذاري دیگري در سرمایه

ــا       ــه آی ــد ک ــر بگیرن ــد در نظ ــندوق بای ــدیران ص م
ها به همراه هر توانـایی دیگـري کـه از آن     الزحمه حق

هـاي تفـویض شـده یـا از      (مانند حق رأي برخوردارند
طریق توافـق قـرادادي) کنتـرل صـندوق را بـه آنـان       

دهد یاخیر، و بنابراین مـدیران صـندوق ملـزم بـه      می
تلفیق صندوق هستند یا نـه. ایـن مطلـب در نوشـتار     

بـا   10المللی گزارشگري مالیبکارگیري استاندارد بین
ارنسـت انـد    نام تلفیق براي مدیران صندوق، موسسـه 

منتشر شد به طور مسـتقل   2013که در ژانویه یانگ 
 .مورد بحث قرار گرفته است
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 ماهیـت،  توضـیح  بـراي  افشـایی  چه. 3
 واحـدهاي  هـاي  فعالیـت  و اندازه هدف،

ــاري ــاختاریافته تج ــق س ــده تلفی  و نش
ــأمین چگــونگی  الزامــی آنهــا مــالی ت

 است؟
ــد ــین  26بن ــتاندارد ب ــالی   اس ــگري م ــی گزارش الملل

کنـد افشـاي کمـی و کیفـی اطالعـات        بیان می1220
 منافع در یک واحد تجاري ساختاریافته تلفیـق نشـده  

تواند شامل افشاي اطالعاتی درباره مـواردي چـون    می
ماهیت، اندازه و فعالیتهاي واحد تجاي سـاختاریافته و  
چگونگی تأمین مالی آن باشد اما محدود به این موارد 

 نیست.

 المللـی   بـین  اسـتاندارد  گیري نتیجه مبانی BC96 بند
ــگري ــالی گزارش ــان 12م ــی بی ــد م ــه کن ــته" ک  یئ
ــ ياســتانداردها ــا اســتدالل  يحســابدار المللــی ینب ب

 ینکـه بـر ا  مبنی 10متن پیشنهاديدهندگان به  پاسخ
 ساختاریافته تجاري واحد اختیار در هاي دارایی يافشا

 مـالی  ینتأم یرامونپ اطالعاتی ارائه بدون نشده تلفیق
 یرتفسـ  توانـد  می و دارد محدودي استفاده داراییها آن

 هیئـت  بنـابراین . شـد  متقاعد ،مشکل کند رااطالعات 
گرفـت تـا    یمتصم يحسابدار المللی ینب ياستانداردها

 یت،درباره ماه یاطالعات يرا به افشا يتجار يواحدها
ــدف، ــدازه ه ــت و ان ــاي فعالی ــدهاي ه ــاري واح  تج

. یـد ملـزم نما  آنها مالی تأمین چگونگی و ساختاریافته
ـ   يحسـابدار  المللـی  بین استانداردهاي یئته  ایـن  هب

                                                           
 يواحدها در منافع يافشا  41استاندارد حسابداري  38بند   ٢٠

 گرید يتجار

 مـورد  در کافی اطالعات باید الزام این که رسید نتیجه
 و سـاختاریافته  تجاري واحدهاي اختیار در هاي دارایی
 خـاص  افشاي به نیاز بدون را ها دارایی آن مالی تأمین
نشده  تلفیق ساختاریافته تجاري واحدهاي هاي دارایی

 اسـت،  نفع ذي آنها در شرایط همه در تجاري واحد که
 اگـر اطالعـات  . دهـد  قـرار  کنندگان استفاده اختیار در

 يتجـار  واحـد  که باشد ییها سکیر یابیارزمربوط به 
 ارائه به ملزم يتجار واحد رد،یگ یم قرار آن معرض در

 یمــال نیتــأم و هــا یــیدارا مــورد در شــتریب اطالعـات 
 ."است افتهیساختار يتجار يواحدها

 ماهیت و هدف
تجاري شامل موارد هایی از ماهیت و هدف واحد  نمونه

 زیر است:

پذیري و ریسـک ترازنامـه از جملـه     آسیبمدیریت  
 ٢١ها تأمین مالی دارایی

 بـودن  ریسـک  معـرض  در از ترکیبـی  آوردن فراهم 
 بـه  متصـل  اعتبـار  ماننـد  مالکانـه  و بدهی ابزارهاي
 بهـادار،  اوراق به متصل مالکانه حقوق و بهادار اوراق
 گذاران سرمایه براي

 بـراي  متنوع گذاري سرمایه هاي فرصت کردن فراهم 
 گـذاري  سـرمایه  راهبردهاي طریق گذاران از سرمایه
 شده مدیریت

 آوري و تسهیل دسترسی به منابع مالی بدست 

 

 

                                                           
٢١ Securitization Of Assets 
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 اندازه
 سـاختاریافته  تجـاري  واحـد  یـک  انـدازه  افشـاي  الزام

 دربـاره  اطالعـاتی  ارائـه  با زیاد احتمال به تلفیق نشده
احـراز   ساختاریافته تجاري واحد هاي دارایی کل ارزش
ــی ــود م ــد   .ش ــال بن ــن ح ــا ای ــانی  BC120(h)ب مب
 12المللی گزارشگري مـالی  گیري استاندارد بین نتیجه

افشـاي مبـالغ    کند که این اسـتاندارد  به ویژه بیان می
هـاي در اختیــار واحـد تجــاري    گـزارش شـده دارایــی  

اي که واحد تجـاري در آن منـافعی دارد    ساختار یافته
رسد ایـن امـر نشـان     امی نکرده است. به نظر میرا الز
هاي انـدازه غیـر از ارزش منصـفانه     دهد که مقیاس می

هـاي فرضـی اوراق بهـادار     ها، براي نمونه ارزش دارایی
منتشــر شــده واحــدهاي تجــاري ســاختاریافته قابــل  

 پذیرش است.
 ها فعالیت
ــام ــاي هنگ ــت افش ــاي فعالی ــک ه ــد ی ــاري واح  تج

 شـامل  بایـد  هـا  فعالیت این نشده، تلفیق ساختاریافته
 آنهـا  بـراي  تجـاري  واحـد  که باشد اصلی هاي فعالیت

 قابـل  طـور  به که هایی فعالیت است، شده سازماندهی
 هرچنـد . گذارند می تأثیر تجاري واحد بازده بر توجهی
 المللـی  بـین  اسـتاندارد  در بابت این از خاصی رهنمود

 داریــم بــاور مــا نــدارد، وجــود  12مــالی گزارشــگري
 کمیتــه 12تفســیر در ایــن از پــیش کــه هــایی نمونــه
 همچنـان  بـود  شـده  گنجانـده  جـاري  مباحث تفاسیر
 در اساسـا  تجاري واحد که، معنی این به. دارند کاربرد
 :دارد مشارکت زیر موارد

 واحـد  یـک  بـراي  بلندمـدت  سرمایه منابع تدارك 
 هـاي  فعالیت از حمایت براي مالی تأمین یا تجاري

 انتشـار  طریـق  از تجـاري  واحـد  یک مستمر اصلی
 یا اوراق

 اصـلی  هـاي  فعالیـت  بـا  که خدماتی یا کاالها ارائه 
 بـدون  و اسـت  سـازگار  تجـاري  واحـد  یک مستمر
 خـود  سوي از باید ساختاریافته تجاري واحد وجود
 .گردد ارائه تجاري واحد

 مالی تأمین
 سـوي  از شـده  ارائـه  مـالی  تأمین به تنها افشا الزامات
 سـاختاریافته  تجـاري  واحـد  به گزارشگر تجاري واحد

 واحـد  دریـافتی  مـالی  تـأمین  شـامل  و نیست محدود
ــاختاریافته تجــاري ــایر ســوي از س ــم اشــخاص س  ه

 مـالی  تـأمین  بـه  تنهـا  افشـا  ایـن  همچنین. گردد می
 اشـکال  کلیـه  رسد می نظر به و نیست محدود مالکانه
 اجـازه  سـاختاریافته  تجـاري  واحـد  به که مالی تأمین
.دارد بـر  در را دهـد  مـی  را تجـاري  هـاي  فعالیت انجام
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 افتهیساختار يواحد تجار کی يها تیهدف و فعال ت،یماه يافشا-1مثال 

 يتجـار  يوام بـه واحـدها   يو اعطا يگذار هیسرما ،یمال يها ییدارا یمال نیتأم قیاز طر یبه طور اساس XYZ بانک
 گـذاران  هیرا به سرما یتخصص يگذار هیسرما يها که فرصت يا افتهیساختار يتجار ياز واحدها تیو حما افتهیساختار
را بـا   هـا  ییدارا دیخر معموال افتهیساختار يتجار يرابطه دارد. واحدها افتهیساختار يتجار يبا واحدها دهند یارائه م

 ایـ  ی. اوراق بـده کننـد  یمـ  یمـال  نیتـأم   22ارآنهایدر اختشاخص شده  يها ییو مالکانه که با دارا یانتشار اوراق بده
 باشند. یبا سطوح متنوع تبع یممکن است دربردارنده طبقات افتهیساختار يتجار يواحدها يمالکانه صادره از سو

 است: ریبه شرح ز افتهیساختار يتجار يواحدها يتجار يها تیفعال

ـ    یارائه دهنده تعهدات بده افتهیساختار يتجار يواحدها -1 و  CDO(23(قـه یو وث یبـا پشـتوانه رهن
 24(CLO)قهیتعهدات وام با وث

خود را به   26یو اوراق بهادار با پشتوانه رهن 25مسکن) ی(شخصیمسکون یو شخص يتجار یرهن يها وام XYZ بانک
ارائـه   افتهیسـاختار  يتجـار  يرا به واحدها یها و اوراق قرضه شرکت و وام کند یمه ضعر افتهیساختار يتجار يواحدها

را در  یو ممکـن اسـت منـافع    فروشـد  یمـ  قـه یبـا وث  امتعهـدات و  و قـه یو وث یبا پشتوانه رهنـ  یدهنده تعهدات بده
 یبعنوان بخشـ  XYZبانک  نیخود حفظ کند. همچن يبرا افتهیساختار يتجار يفروخته شده به واحدها يها ییدارا

 نیـ کند، ممکن است بانک بـا ا  داد و ستد  افتهیساختار يتجار يواحدها يسودآور ارائه شده از سو يتجار اتیاز عمل
 شود. یمشتقه متنوع يوارد معامالت ابزارها افتهیساختار يتجار يواحدها

و تعهـدات   قهیو وث یبا پشتوانه رهن یارائه دهنده تعهدات بده افتهیساختار يتجار يبا واحدها XYZبانک  نیهمچن
 جـاد یا یبـ یترک هـایی  بیآس يمشتقه اعتبار ياستفاده از ابزارها قیدارندگان منافع از طر يکه برا یخاص قهیوام با وث

و  هـا  ییاز دارا يا مجموعه ایشاخص  کی ،ییدارا کیبه  يمشتقه اعتبار يهادر رابطه است. ممکن است ابزار کنند یم
از  یافتیـ در يهـا  از وجوه حاصل از فـروش منـافع و صـرف    افتهیساختار يتجار يواحدها نی. اندیها اشاره نما شاخص

. بانـک  کننـد  یاسـتفاده مـ   يگـذار  قهیوث يدرجه باال برا يها ییدارا لیتحص يبرا يمشتقه اعتبار يابزارها دارانیخر
XYZ و تعهـدات وام بـا     قهیو وث یبا پشتوانه رهن یارائه دهنده تعهدات بده افتهیساختار يتجار يواحدها تواند ینم

                                                           
٢٢ Collateralized by and/or Indexed to the Assets Held by The Structured Entities 
٢٣ Mortgage-backed and collateralized Debt Obligations (CDO) 
٢٤ Collateralized Loan Obligations (CLO) 
٢٥ Residential and Commercial Mortgage Loans 
٢٦ Mortgage-backed Securities 

IFRS ١٢٫٢٤(a) 
IFRS ١٢٫٢٦ 
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. بانک تنها دارنده دینما قیتلف کنند یعمل م گذاران هیسرما ریاز طرف سا ندهیآنها به عنوان نما نکهیا لیبه دل را قهیوث
 را در تملک ندارد.  يتجار يواحدها نیا نیپائ تیاوراق با اولو گونه چیاست. و ه  27تیاولو ااز اوراق ب یبخش

 ییباپشتوانه دارا يواسطه اسناد تجار -2

کـه اوراق بهـادار    يا افتهیسـاختار  يتجـار  يرا به واحدها يکارت اعتبار يها یافتنیمانند در ییها ییدارا XYZبانک 
کـه   یروز اسـت در حـال  90به طور معمـول  ياوراق تجار نیا دی. سررسدهد یانتقال م کنند یدر بازار منتشر م يتجار
 ها ییبه دارا یمنابع و خدمات رسان نی. بانک در فروش، تأمرندروزه دا 40تر و به طور معمول عمر کوتاه مدت ها ییدارا

مـوارد ممکـن اسـت بانـک      ری. در سـا نـد ینما یاعتبار را ارائه م شیو افزا ینگینقد نیتأم گریمشارکت دارد. اشخاص د
 يواحـدها  نیـ کننـده ا  بانک خود را کنترل لیدل نیرا فراهم کند. به هم افتهیساختار يواحد تجار يار برااعتب شیافزا
 .  داند ینم يتجار

 ياز قراردادهـا  یخود ناش يها تیفعال یمال نیدر تأم ینشده مشکالت قیتلف  يطول سال، واسطه اوراق بهادار تجار در
ارائـه   یمال يرا به منظور جبران کسر یکوتاه مدت یمال يها تیحما XYZتجربه نمود. بانک  يبازار اوراق بهادار تجار

 داد.

 ها ییبا پشتوانه دارا افتهیساختار يتجار يواحدها ریسا -3

و مالکانـه   یاوراق بـده  ریـ نظ ییها ییکه اوراق وام با پشتوانه دارا يمتعدد افتهیساختار يتجار يواحدها XYZ بانک
 افتهیسـاختار  يتجار يبانک نسبت به داد و ستد منافع واحدها نینمود، همچن سیتأس کنند یصادر م انیمشتر يبرا

کـرد کـه    ایجـاد  ايچنـد رشـته   يهـا  طور بانک واسطه نیخود اقدام نمود. هم يتجار يها تیاز فعال ییبه عنوان جز
 يتجـار  يواحـدها  مالکانـه  حقـوق و  هـا  یبـده  هـا،  یـی کـه دارا کننـد  مـی  منتشـر جداگانـه   یبـده  يابزارها يتعداد
 هیـ بر پا ،قهوارد معامالت مشت افتهیساختار يتجار يواحدها نی. بانک با اشده است محصوردر آن  SILOS(28(خاص

 .دشو ینرخ بهره و سواپ ارز م

 امالك يگذار هیو سرما يگذار هیسرما افتهیساختار يتجار يواحدها -4

 يمختلف را که دارا افتهیساختار يتجار يواحدها ییصادر و اعطا يها و وام یاوراق مالکانه و بده XYZ بانک
.دینما یم یو سامانده يداریخر باشند یدار مها و اوراق مالکانه مشکل و وام یاتیعمل ریو غ یاتیعمل يها یامالك، بده

                                                           
 اولویت در بدهی اوراق سایر به نسبت اوراق، این سود و اصل پرداخت ناشر، نکول و ورشکستگی شرایط در که هستند اوراقی اولویت، با بدهی اوراق ٢٧
 )4بهادار بولتن صکوك شماره(سازمان بورس و اوراق .باشندمی

٢٨ Deemed Specific Entities (SILOS) 

IFRS (٩)١٢٫٨٢٦ 

IFRS (١)١٢٫٨٢٦ 
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 يرا بـرا  یچـه اطالعـات   يواحد تجار. 4
مـرتبط بـا    "يهـا  سکیر تیماه" حیتوض

 قیــتلف افتهیســاختار يتجــار يواحــدها
 نشده افشا کند؟

ـ  29 بند  1229یمـال  يگزارشـگر  یالمللـ  نیاستاندارد ب
را در قالـب جـدول    ریـ از اطالعات ز يا خالصه يافشا
ــه بــه شــکل د  یالزامــ  يگــرینمــوده اســت مگــر ارائ

 تر باشد: مناسب

در  شـده  ییشناسـا  يهـا  یو بـده  ها یی(الف) مبلغ دارا
 يدر واحدها يمنافع واحد تجار که با  ،یمال  يصورتها
 مربوط است. نشده قیتلف افتهیساختار يتجار

کـه   ،یمـال   تیمندرج در صورت وضع ی(ب) اقالم اصل
 .شود یم ییر در آنها شناسامزبو يها یو بده ها ییدارا

حــداکثر  انگریــشــکل ب نیکــه بــه بهتــر ی(پ) مبلغــ
از منـافع در   یناشـ  انیاز ز يواحد تجار يریپذ بیآس

نحـوه   نشده،شامل قیتلف افتهیساختار يتجار يواحدها
اسـت. چنانچـه    انیـ از ز يریپـذ  بیحداکثر آس نییتع

 انیخود از ز يریپذ بینتواند حداکثر آس يواحد تجار
 افتهیســاختار يرتجــا يهــا از منــافع در واحــد یناشــ
موضوع و  نیکند، ا انیب یرا به صورت کم نشده قیتلف
 .دیافشا نما دیآن را با لیدال

واحـد   يها یو بده ها ییدارا يمبالغ دفتر  سهی(ت) مقا
 يتجــار يکــه بــا منــافع آن در واحــدها    يتجــار

مــرتبط اســت و حــداکثر  نشــده قیــتلف افتهیســاختار

                                                           
 يتجار يمنافع در واحدها يفشاا  41ياستاندارد حسابدار 41بند ٢٩
 گرید

ــ ــذ بیآس ــار يریپ ــد تج ــاز ز يواح ــ انی از آن  یناش
 .يتجار يها واحد

حــداکثر 12یمــال يگزارشــگر یالمللــ نیبــ اســتاندارد
از منـافع در   یناشـ  انیاز ز يواحد تجار يریپذ بیآس

 فیـ را تعر نشـده  قیـ تلف افتهیساختار يتجار يواحدها
ــت، ه  ــرده اس ــتینک ــتانداردها ئ ــ ياس ــ نیب  یالملل

ارائه  انیاز حداکثر ز یفیگرفت تعر میتصم يحسابدار
ـ   طیدر شـرا  يزیـ چـه چ  نکـه یص ایتشـخ  کنینکند ل

 ياست را به واحد تجار انیخاص هر واحد گزارشگر ز
 نیـی نحـوه تع  دیـ آنگـاه با  ي. واحد تجـار دیواگذار نما
ــحــداکثر ز ــتیرا افشــا کنــد. ه انی  ياســتانداردها ئ

واحـد   کیاذعان کرده است که  يحسابدار یالملل نیب
مواقــع نتوانــد حــداکثر  یممکــن اســت برخــ يتجــار
 ياز منـافع در واحـدها   یناشـ  انیـ از ز يریپـذ  بیآس

را محاسبه کند، مثـل   نشده قیتلف افتهیساختار يتجار
را در معـرض   يواحـد تجـار   یمـال  يکه ابزارها یزمان
 نیـ . در ادهنـد  یقـرار مـ   ينامحـدود  ينظر يها انیز

حاسـبه  عـدم امکـان م   لیدال دیبا يموارد، واحد تجار
 محتمل را افشا کند. انیحداکثر ز

واحد  يریپذ بیحداکثر آس"که اصطالح  میباور دار ما
 يتجـار  ياز منـافع در واحـدها   یناشـ  انیاز ز يتجار

 انیـ بـه مفهـوم حـداکثر ز    "نشـده  قیتلف افتهیساختار
اشـاره   افتهیسـاختار  ياز مشارکت با واحد تجـار  یناش
ملزم بـه ثبـت آن در صـورت     يکه واحد تجار کند یم

 انیـ حـداکثر ز  ن،یا برجامع است. افزون  انیسود و ز
بدون توجه به احتمـال وقـوع آنهـا افشـا      دیمحتمل با

ـ  در  12یمـال  يگزارشـگر  یالمللـ  نیگردد. استاندارد ب
بـه شـکل    يریپـذ  بیحـداکثر آسـ   ایـ آ نکهیخصوص ا
 يمصـون سـاز   يو ابزارهـا  قهیخالص از وث ایناخالص 
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مسکوت  ریخ ایواحد گزارشگر  اریدر اخت انیکاهنده ز
از  يریپذ بیکه مبلغ حداکثر آس می. ما اعتقاد دارستا
و  قــهیبــه شــکل ناخــالص از هــر گونــه وث دیــبا انیــز

جداگانه در  يافشا گردد و افشا يمصون ساز يابزارها
را بـه   انیـ ز تواند یکه م ياریدر اخت يخصوص ابزارها

 30شود.خالص کاهش دهد، انجام  يمبنا

و  هـا  یو بـده  هـا  یـی دارا يمبلغ دفتـر  سهیمقا يافشا
از  یناشـ  انیـ از ز يواحد تجـار  يریپذ بیحداکثر آس

بـه منظـور فـراهم     افتهیسـاختار  يمنافع واحـد تجـار  
ــر ــردن درك بهت ــاوت يک ــا از تف ــ يه ــداکثر  نیب ح

و مبـالغ ثبـت شـده در     انیـ از ز یناشـ  يریپـذ  بیآس
گرفتـه   رکنندگان در نظـ  استفاده يبرا یمال يصورتها

کننـدگان   افشا به استفاده نیا ن،یشده است. عالوه بر ا
 کیـ احتمـال دارد   ایآ نکهیا یابیدر ارز یمال يصورتها

 هـا  انیـ ز نیـ از ا یبخشـ  ای تماممتحمل  يواحد تجار
 کمک خواهد کرد. ریخ ای گردد

 يگزارشـگر  یالملل نیبر الزامات باال، استاندارد ب افزون
 شتریاطالعات ب يرا به افشا يتجار يواحدها 12یمال

از منـافع در   یناشـ  يها سکیر یابیجهت ارز يضرور
نشــده ملــزم  قیــتلف افتهیســاختار يتجــار يواحــدها

مـورد بحـث    9در بخـش  شتریب يافشاها نی. اکند یم
 قرار گرفته است.

 يرا برا 29مقرر در بند يالزامات افشا 3و 2يها مثال
واحد  کیدر  يواحد تجار کی يها سکیر فیتوص
. کنند یم حینشده تشر قیتلف افتهیساختار يتجار

که  29الف و ب بند  يجدول نخست الزامات جزها
که منافع  یمال تیصورت وضع یاقالم اصل يافشا

                                                           
٣٠ Disclosure required by paragraph ٣٦ of lFRS ٧ 
Financial Instruments: Disclosures 

 قیتلف افتهیساختار يتجار يدر واحدها يواحد تجار
 يشده است و مبلغ دفتر ییآنها شناسا قینشده از طر

و جدول دوم الزامات جز  کند یم حیمنافع را تشر نیا
منافع  يریپذ بیاکثر آسحد يکه افشا 29پ بند 

از منافع در  یناش انیگزارشگر از ز يواحد تجار
 سهینشده و مقا قیتلف افتهیساختار يتجار يواحدها

 يبا مبالغ دفتر انیاز ز يریپذ بیمبلغ حداکثر آس
 ینشده را الزام قیتلف افتهیساختار يتجار يواحدها

که  "اندازه" اریمع ن،ی. افزون براکند یم حینموده تشر
به آن اشاره شد با در نظر گرفتن جمع  نیاز ا شیپ

نشده  قیتلف افتهیساختار يواحد تجار يها ییدارا
.ابدی یمتیواقع
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 ها ماهیت ریسک – 2 مثال

 نشده تلفیق ساختاریافته تجاري واحدهاي به وابسته هاي ریسک
 در نشده تفلیق ساختاریافته تجاري واحدهاي در XYZ بانک منافع شناسایی شده به مربوط اطالعات زیر جدول
 دهد می نشان را xx20سال دسامبر 31 تاریخ در مالی وضعیت صورت
  میلیون به مبالغ

صورت ق بطها  ها و بدهی اقالم اصلی دارایی
 وضعیت مالی

سرمایه ها   وام
 گذاریها 

تعهدات و 
 ها تضمین

ابزارهاي 
 مشتقه

 جمع
 ها بدهیها دارایی

گیري شده به ارزش  سرمایه گذاري مالی( اندازه
 منصفانه از طریق سود و زیان دوره)

  4ر438   3ر256 1ر173

  887   820 67 گذاري مالی( آماده براي فروش) سرمایه
گیري شده به بهاي  الحسابها (اندازه ها و علی وام

 مستهلک شده)
  1ر276    1ر276

 321   321   ها سایر بدهی
 164   164   ذخایر

 878 367 511    ابزارهاي مالی مشتقه
 1ر363 6ر968 511 485 4ر085 2ر516 جمع

IFRS ١٢٫٢٩(a)(b) 
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 زیان از پذیري آسیب حداکثر 3 مثال

 

 زیان از پذیري آسیب حداکثر
که در جدول زیر ارائه شده است ماهیت احتمالی دارد و ممکن است در نتیجه ارائه  زیان از پذیري آسیب حداکثر

به  XYZهاي مالی ارائه شده از سوي بانک قبیل تضمین ی و سایر اشکال تعهدات تأمین مالی ازنگینقد التیتسه
افزایش  در آنها داراي منافعی است، xx20  دسامبر سال 31واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق نشده که در تاریخ 

در واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق نشده آسیب ناشی از زیان کاهش ارزش ایجاد  XYZیابد. همچنین منافع بانک 
 کند. می

هاي آتی  پذیري از زیان مبلغ فرضی زیان هاي نکول اعتباري صادره، حداکثرآسیب ها و سواپ جهت تعهدات و تضمین
 محتمل است.

پذیري ناشی از زیان همان ارزش دفتري  ها، حداکثر آسیب گذاري ها و سرمایه براي منافع تحصیل شده و انباشته وام
 فعلی آن منافع است. 

 از پذیري که براي کاهش آسیبXYZ هاي مصون سازي بانک  زیان بدون آثار هرگونه فعالیت از پذیري آسیب حداکثر
 شود. زیان سازماندهی شده به حساب گرفته می

ناشی از مشارکت آن بانک با واحدهاي تجاري ساختار یافته را در  XYZجدول زیر حداکثر آسیب پذیري از زیان بانک 
 برحسب ماهیت خالصه نموده است. xx20  سال دسامبر 31تاریخ 

 
 مبلغ دفتري  پذیري از زیان حداکثر آسیبب  میلیون به مبلغ

منافع در واحدهاي  
 تجاري ساختاریافته

هاي  دارایی
تجاري  واحد

 ساختاریافته

هسرمای وامها نوع واحدهاي ساختاریافته
 گذاریها 

 و تعهدات
ها تضمین

سواپ 
نکول 
 اعتبار

 بدهیها داراییها جمع

 32ر035 211 3ر363 5ر397 2ر186  1ر938 1ر273 با پشتوانه رهنی مالی تامین
)CDO (و )CLO(  502 76518ر765 829 602 5ر143 2ر876 1ر 

 6ر803 124 379 1ر244  865 379  اوراق تجاري باپشتوانه دارایی
 5ر842 123 416 2ر212 1ر865 622 335 12 دارایی با پشتوانه سایر

گذاري در امالك و  سرمایه
 4ر238 76 2ر208 2ر784   931 1ر231 ها گذاري سایر سرمایه

مبلغ ثبت شده به  دکسر میشو
 - - - )1ر363( )878( )485(   عنوان بدهی

 67ر1684ر363 6ر968 15ر417 6ر049 2ر767 4ر085 2ر516 جمع

/FRS ١٢٫٢٩(a) 
IFRS ١٢٫٢٩(c) 
/FRS ١٢٫٢٩(d) 
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واحدتجاري اطالعات الزامی را در چه  .5
 سطحی باید تجمیع کند؟

به واحد  12المللی گزارشگري مالیاستاندارد بین
دهد تا موارد افشاي الزامی در مورد  تجاري اجازه می

منافع در واحدهاي تجاري مشابه را تجمیع کند 
مشروط به اینکه تجمیع آنها با هدف افشا تطابق 

ارائه شده را مبهم نسازد. ما  داشته باشد و اطالعات
معتقدیم که شناسایی زمان و چگونگی تجمیع 
اطالعات براي بسیاري از واحدهاي تجاري چالش 

 بین مناسب تعادل اي خواهد بود. ایجاد مالحظه قابل
 دستیابی همچنان و دقیق حد از بیش اطالعات ارائه
 را کنندگان استفاده که اطالعاتی ارائه افشاي هدف به

 منافع با هاي مرتبط ریسک و ماهیت به ارزیابی قادر
 نیاز مدیریت مالحظه قابل قضاوت به احتماال نماید،
واحد تجاري براي تعیین اینکه اطالعات تجمیع  .دارد

شود یا خیر، باید به اطالعات کمی و کیفی درباره 
هاي مختلف ریسک و بازده هر یک از  ویژگی

اي تجمیع در نظر واحدهاي تجاري که آنها را بر
گرفته است و اهمیت هر یک از این واحدهاي تجاري 
براي واحد گزارشگر توجه کند. واحد تجاري باید 

اي انجام دهدکه ماهیت و میزان  افشاها را به گونه
منافع در سایر واحدهاي تجاري را براي 

کنندگان از صورتهاي مالی به روشنی تشریح  استفاده
 نماید.

یم که در صورت تجمیع، منافع باید ما بر این باور
هاي ریسک مشابه داشته باشند. به عالوه،  ویژگی

هاي مشابه شناسایی  هنگامی که منافع با ریسک
شوند، ممکن است واحدهاي تجاري بخواهند این  می

المللی   استاندارد بین 6منافع را به روش زیر که بند ب
ي بند در نظر گرفته است گروه31 12مالی گزارشگري

 نمایند.

ها (براي مثال واحدهاي تجاري  ماهیت فعالیت 
هاي تأمین مالی کارتهاي  تحقیق و توسعه، واسطه

 اعتباري متغیر)

 بندي صنعت طبقه 

 موقعیت جغرافیایی (مانند کشور یا منطقه) 

سطح تفکیک تا حد زیادي به تنوع منافع واحدهاي 
تجاري در واحدهاي تجاري ساختاریافته بستگی دارد. 

تر باشد، اطالعات با جزئیات  هرچه فعالیت متنوع
کنندگان از صورتهاي مالی مفیدتر  بیشتر براي استفاده

خواهد بود. براي نمونه، ممکن است براي یک بانک 
بندي شود  ریسک طبقهمناسب باشد که براساس نوع 

 مسکن يوامهایا 32 یرهن مسکن يها واممانند 
 33یمحلو  يتجار

چه هنگام واحـد تجـاري بـه عنـوان     . 6
 ساختاریافته تجاري کننده یک واحد حمایت
 شود؟ نشده در نظر گرفته می تلفیق

 34 12گزارشگري مالی المللی استاندارد بین 27بند
هنگامی که واحد تجاري گزارشگر به حمایت از یک 
واحد تجاري ساختاریافته تلفیق نشده اقدام کند، که 

هاي مرتبط با واحد تجاري  اطالعات ماهیت ریسک
                                                           

 در منافع يافشا 41پیوست ب استاندارد حسابداري  6بند ب ٣١
 گرید يتجار هايواحد

32 sub-prime mortgages 
33 commercial and residential mortgages 

 گرید يتجار هايواحد در منافع يافشااستاندارد حسابداري  39بند 34
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کند، براي مثال ساختاریافته تلفیق نشده را ارائه نمی
به دلیل اینکه در تاریخ گزارشگري منافعی در آن 

ا تعیین نموده است. واحد تجاري نداشته است، ر
تواند  بنابراین، یک واحد تجاري گزارشگر می

کننده باشد و منافعی در واحد تجاري  حمایت
ساختاریافته تلفیق نشده نداشته باشد و مشمول 

المللی گزارشگري  استاندارد بین 29بند
المللی  محسوب گردد. استاندارد بین1235مالی

نکرده کننده را تعریف  حمایت 12گزارشگري مالی
 مباحث تفاسیر کمیته 12 تفسیر 1است هرچند بند

واحد تجاري که "حمایت کننده را به مثابه  جاري
واحد تجاري با مقاصد خاص از طرف آن ایجاد شده 

 کند. توصیف می "است

دلیل این الزام افشا آن است که حمایت از یک واحد 
هایی  تواند ریسک تجاري ساختاریافته تلفیق نشده می

را براي واحد تجاري ایجاد کند، حتی اگر واحد 
تجاري منافعی در واحد تجاري ساختاریافته نداشته 

گیري استاندارد  مبانی نتیجه BC87باشد. بند 
کند که  ن میبیا 12المللی گزارشگري مالی بین

چنانچه واحد تجاري ساختاریافته با مشکالتی مواجه "
کننده بر  گردد، این احتمال وجود دارد که حمایت

ها یا اقدامات خود به چالش کشیده شود  اساس توصیه
یا ممکن است تصمیم بگیرد براي حفاظت از شهرت و 

 ."اعتبار خود اقدام کند

به بیش یک واحد تجاري ممکن است براي دستیابی 
از یک هدف، براي جلب رضایت واحد تجاري 

گذاران ایجاد شده باشد، براي  گزارشگر و سایر سرمایه

                                                           
 همان جا41بند  ٣٥

ممکن است  36یمال نیتأم يتجار واحد کمثال ی
گذار  منابع مالی را در اختیار بانک قرار دهد و سرمایه

را در معرض طبقه ریسک خاصی یا مزایاي 
وع خاصی از حسابداري ناشی از در اختیار داشتن ن

 ابزارهاي بدهی قرار دهد.

کننده از یک  تشخیص اینکه آیا واحد گزارشگر حمایت
واحد تجاري ساختاریافته است مستلزم قضاوت 

باشد. چنانچه واحد گزارشگر در تعیین هدف و  می
سازماندهی واحد تجاري ساختاریافته مشارکت داشته 

ست و هریک از عوامل زیر کاربرد داشته باشد ممکن ا
دهنده آن باشد که واحد تجاري گزارشگر از  نشان

 واحد تجاري ساختاریافته حمایت کرده است:

کننده اصلی واحـد   واحد تجاري گزارشگر استفاده 
ــال    ــوان مث ــه عن ــت. ب ــاختاریافته اس ــاري س تج

هاي واحـد تجـاري سـاختاریافته از سـوي      دارایی
یــا  .واحــد تجــاري گزارشــگر ایجــاد شــده اســت

ــا     ــاختاریافته را ب ــاري س ــد تج ــت از واح حمای
 کند. ابزارهاي مشتقه ایجاد می

نام واحد تجاري گزارشگر در نـام یـا محصـوالت      
ــاهر    ــه شــده واحــد تجــاري ســاختاریافته ظ ارائ

 گردد. می

هــاي ضــمنی  واحــد تجــاري گزارشــگر تضــمین  
 کند. واحد تجاري ساختاریافته را ارائه می عملکرد

 1237المللی گزارشگري مالی بین استاندارد 27بند
واحد تجاري که از یک واحد تجاري ساختاریافته 

                                                           
٣٦ Securitisation 

 يتجار هايواحد در منافع يافشا 41استاندارد حسابداري  39بند  ٣٧
 گرید
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تلفیق نشده حمایت کرده است لیکن منافعی در آن 
 ندارد به افشاي موارد زیر ملزم کرده است:

نحوه تعیین واحدهاي تجاري ساختاریافته براي (الف) 
 حمایت توسط واحد تجاري

تجاري درآمدهاي حاصل از واحدهاي (ب) 
ساختاریافته طی دوره گزارشگري، شامل شرحی از 

 انواع درآمد گزارش شده

هاي  مبلغ دفتري (در زمان انتقال) تمام دارایی(پ) 
منتقل شده به آن واحدهاي تجاري ساختاریافته طی 

 دوره گزارشگري

در اطالعات الزامی بندهاي (الف) و (ب) باال باید افشا 
هایی به واحد  ي داراییشود که آیا طی دوره گزارشگر

تجاري ساختاریافته انتقال داده شده است یا خیر. در 
این مورد هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده 

توانند پس از  است بنابراین از لحاظ نظري آنها می
توقف هرگونه منافع در واحدهاي تجاري ساختاریافته 

 به صورت نامحدود ادامه داشته باشند.

به طور خاص 12المللی گزارشگري مالی یناستاندارد ب
هاي  مشخص نکرده است که بند (پ) باال به دارایی

انتقال داده شده به واحد تجاري ساختار یافته توسط 
هاي  واحد تجاري گزارشگر اشاره دارد یا به کل دارایی

انتقال داده شده به واحد تجاري ساختار یافته بدون 
 BC90ین حال بندتوجه به فرد انتقال دهنده. باا

المللی گزارشگري  گیري استاندارد بین مبانی نتیجه
-استانداردهاي بین هیئت که کند بیان می 12مالی

به این نتیجه رسید که اطالعات  المللی حسابداري
هاي انتقال داده  دارایی افشا شده نه تنها باید دارایی

هاي  شده توسط حمایت کننده بلکه به کلیه دارایی

اده شده طی دوره گزارشگري به واحد تجاري انتقال د
 ساختاریافته اشاره کند. 

درآمدهاي دریافتی از واحدهاي تجاري ساختاریافته 
تنها به درآمدهاي حاصل از منافع واحد تجاري 

 المللی گزارشگري مالی استاندارد بینگزارشگر که در 
اقسام گردد، بلکه همه  تعریف شده محدود نمی12

شده توسط واحد تجاري را درآمد دریافتی و گزارش
 7گیرد. در مورد جزئیات درآمد به بخش  در بر می

توجه کنید.
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 تینشده مورد حما قیتلف افتهیساختار يتجار يواحدها – 4 مثال
گزارشگر  يواحد تجار يکه برا یطیدر شرا تینشده مورد حما قیتلف افتهیساختار يتجار واحد
 وجود ندارد یمنافع
در راه  یکه نقش اساس یطیدر شرا افتهیساختار يواحد تجار کیکننده  تیخود را به عنوان حما XYZ بانک
 افتهیساختار يرا به واحد تجار ها ییدارا XYZبانک  نیآن داشته است در نظر دارد. همچن یو سامانده يانداز

در مورد  هایی¬نیتضم ایو/ کند، یرا به نام خود ارائه م افتهیساختار يبانک محصوالت واحد تجار دهد، یانتقال م
 .دینما یارائه م افتهیساختار يعملکرد واحد تجار

 نیندارد. با ا یمنافع تیمورد حما افتهیساختار يتجار ياز واحدها يدر تعداد XYZبانک  يگزارشگر خیتار در
 نیرا به آنها فروخته است و بابت فروش ا ییها ییبدون وجود رابطه مستمر دارا يدوره گزارشگر یحال، بانک ط

 رینموده است. جدول ز افتیدر الزحمه قح يتجار يواحدها نیا يمعامالت انجام شده برا ریو سا ها ییدارا
در طول  يتجار يواحدها نیبه ا افتهیانتقال  يها ییو ارزش منصفانه دارا XYZشده بانک  ییشناسا يدرآمدها

 .دهد یرا نشان م يدوره گزارشگر
 هاي انتقال یافته دارایی جمع درآمد حاصل از منافع مبالغ به میلیون یورو

الزحمه حق نوع واحد تجاري ساختاریافته
 هاوکمیسیون

درآمد 
 مالی(بهره)

جمع سود و 
زیان ناشی از 
 فروش دارایی

 ارزش منصفانه جمع

 3ر065 42 7 21 14 با پشتوانه رهنی مالی تأمین
 )CDO (و )CLO( 7 8 12 27 1102ر 

 426 24 3 2 19 اوراق تجاري باپشتوانه دارایی
 1ر325 51 26 11 14 ها دارایی سایر پشتوانه با

گذاري درامالك و سایر  سرمایه
 178 39 18 6 15 ها گذاري سرمایه

 7ر104 183 66 48 69 جمع
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ــواردي  .7 ــه م ــاي چ ــوص افش در خص
 حاصل از یـک واحـد   "درآمد"مرتبط با 
نشـده مـورد    تلفیـق  ساختاریافته تجاري

 حمایت الزامی است؟

افشاي درآمد  12المللی گزارشگري مالی استاندارد بین
حاصل از واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق نشده 
در شرایطی که حمایت هیچگونه منافعی براي واحد 

را الزامی کرده است (جز ب  تجاري گزارشگر ندارد
المللی  استاندارد بین. در پیوست الف 38)27بند 

درآمد حاصل از واحدهاي 1239گزارشگري مالی
 تجاري ساختاریافته تعریف شده است.

درآمد حاصل از واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق 
 نشده شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

الزحمه  غیر مکرر (حقهاي مکرر و الزحمه حق 
الزحمه  الزحمه مدیریت، حق ساختاربندي، حق

 نمایندگی)

 درآمد مالی 

 سودهاي تقسیمی 

گیري یا قطع  سود یا زیان ناشی از تجدید اندازه 
 شناخت منافع در واحدهاي تجاري ساختاریافته

ها به  ها و بدهی سود یا زیان ناشی از انتقال دارایی  
 واحد تجاري ساختاریافته 

                                                           
 واحدهاي د در منافع افشاي  41حسابداري  استاندارد 39جز ب بند   ٣٨

 دیگر تجاري
 يتجار ددهاي واح در منافع يافشا  41 يحسابدار استاندارد الف وستیپ 39
 گرید

 یالملل نیب استاندارد يریگ جهینت یمبان BC90 بند
اطالعات  يکه افشا کند یم انیب 12یمال يگزارشگر

 کنندگان استفاده به کمک منظور به  ییدارادرآمد و 
 رجوع ای یورشکستگ یواقع يها سکیر یابیارز يبرا
 ارائه "بلکه هدف آن  ست،ین يواحد تجار کی به

 نیاست که با ا يواحد تجار اتیعمل اسیاز مق یدرک
 نیچن به يتجار واحد ياتکا زانیم ونوع معامالت 

 کرده تیریمدو کار خود را  کسب ،يتجار يواحدها
  ".است

هـــاي مـــالی و ســـایر حمایـــت. 8
 هاي ارائه شـده بـه یـک واحـد     حمایت
نشـده چـه    تلفیـق  سـاختاریافته  تجاري

 گیرد؟ مواردي را در بر می

قـراردادي یـا غیـر    مـالی  هاي ارائه حمایت
قراردادي به واحدهاي تجاري سـاختاریافته  

 تلفیق نشده
 افشاي 12المللی گزارشگري مالیاستاندارد بین

هاي ارائه شده به  هاي مالی و سایر حمایت حمایت
واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق نشده را الزامی 

هاي قرادادي  کرده است. افشاهاي مربوط به حمایت
هاي واحدهاي  مات افشاي ماهیت ریسکدر بخش الزا

تجاري ساختاریافته تلفیق نشده گنجانده شده است 
که در بخش چهار بحث شد. ما در این بخش از 

هاي  الزامات افشا، در شرایطی که واحد تجاري حمایت
 کنیم. کند گفتگو می غیر قراردادي را ارائه می
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 40 12مـالی  گزارشـگري  المللـی  بین استاندارد 30 بند
 غیـر  مـالی  هـاي  حمایت افشاي به را تجاري واحدهاي
 سـاختاریافته  تجـاري  واحدهاي به شده ارائه قراردادي
 سـایر  و مـالی  هـاي  حمایت. کند می ملزم نشده تلفیق
 اسـت  شده انجام تجاري واحد یک از که هایی حمایت

 آن در گزارشــگر تجــاري واحــد حاضــر حــال در کــه
 کـه  حالی در داشته منافعی گذشته در یا دارد منافعی
 نداشـته  حمایـت  آن ارائـه  بـراي  قراردادي تعهد هیچ
 :کند افشا را زیر موارد باید است

ــف( ــوع) ال ــزان و ن ــت می  شــامل شــده، انجــام حمای
 تجـاري  واحـد  به تجاري واحد آن در که هایی وضعیت

 .کند می کمک مالی حمایت جذب براي ساختاریافته

 حمایت انجام دالیل) ب(

 حمایت
 را حمایـت 12مـالی  گزارشـگري  المللـی  بین استاندارد
 گیـري نتیجـه  مبانی 105BC بند. است نکرده تعریف

 توضــیح 12مــالی گزارشــگري المللــی بــین اســتاندارد
 حسابداري المللی بین استانداردهاي هیئت که دهد می
 چنـین  کـه  نکـرد  تعریـف  را "حمایـت " دلیـل  این به

 نخواهـد  اثـربخش  کـه  است گسترده چنان یا تعریفی
 بـه  دعـوت  جهـت  افشـا  از اجتنـاب  منظـور  بـه  یا بود

ــوده ســاختار تجدیــد  اســتانداردهاي هیئــت. اســت ب
 طـور  بـه  حمایـت  کـه  دارد باور حسابداري المللی بین

 به دیگر، تجاري واحد به منابع ارائه عنوان به گسترده
. شــود  مــی شــناخته مســتقیم غیــر یــا مســتقیم طــور
 بـراي  اسـت  ممکـن  کـه  حمـایتی  نـوع  از هـایی  نمونه

                                                           
 يتجار يواحدها در منافع يافشا  41استاندارد حسابداري  42بند  ٤٠
 گرید

 گـردد  افشا نشده تلفیق ساختاریافته تجاري واحدهاي
 گـذاري  سـرمایه  واحدهاي و تجاري اوراق خرید شامل

ــر ــده منتش ــد ش ــاري واح ــاختاریافته، تج ــد س  خری
 یـا  بلندمدت وام ساختاریافته، تجاري واحد هاي دارایی
 .است بدهی گیدبخشو
 از منظـور  حسـابداري  المللی بین استانداردهاي هیئت
 ایـن  بـر  مـا  امـا  است، نکرده روشن را ها حمایت سایر
 دارد، مـالی  غیـر  ماهیت حمایت مفهوم این که باوریم

 .مدیریت خدمات یا انسانی منابع تدارك همچون

 سـایر  یـا  مـالی  حمایـت  ارائـه  براي فعلی قصد
 ها حمایت

 1241مـالی  گزارشـگري  المللـی  بـین  استاندارد 31بند
 بـراي  فعلـی  قصـد  هرگونـه  افشـاي  به را تجاري واحد
 واحـدهاي  از هـا  حمایـت  سـایر  یـا  مالی حمایت انجام
 کمـک  قصد جمله از نشده، تلفیق ساختاریافته تجاري
 در نشـده  تلفیـق  سـاختاریافته  تجاري واحد به رسانی
 .کند می ملزم مالی حمایت جذب

 را قصد 12مالی گزارشگري المللی بین استاندارد
 گیري نتیجه مبانی BC104 بند. کند نمی تعریف

 نشان 12 مالی گزارشگري المللی بین استاندارد
 تجاري واحد" که معناست بدان قصد که دهد می

 براي( کند ارائه مالی حمایت "است گرفته تصمیم
 مطلب این). دارد کار این انجام براي فعلی قصد مثال
 شخصی سوي از حمایت ارائه براي تصمیمی اتخاذ به
 دارد را اقدامی چنین انجام براي کافی اختیار که

 استاندارد گیري نتیجه مبانی نگارش. کند می اشاره

                                                           
 يواحدها در منافع يافشا 41 يحسابدار استاندارد 43 بند ٤١

 گرید يتجار
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 اینکه افشاي مستلزم 12مالی گزارشگري المللی بین
 که ساختاریافته تجاري واحد به مربوط قصد هرگونه
  42عرفی تعهد یک براي یا کند می دریافت حمایت
 37حسابداري المللی بین استاندارد تعریف مطابق

 "احتمالی هاي دارایی و احتمالی هاي بدهی ذخایر،"
.نیستگرفته،شکل

                                                           
٤٢ Constructive Obligation 
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 کند. هاي مالی غیر قراردادي را تشریح میمثال زیر الزامات مرتبط با حمایت
 

 تجاري ساختاریافتههاي غیر قراردادي ارائه شده به واحدهاي  حمایت-5مثال 
 شود هاي غیر قراردادي که منتج به تلفیق می ارائه حمایت

 
 یک میلیون پوند60مبلغ  XYZ بانک)، CPاوراق تجاري ( تامین منابع مالیبه دلیل اختالل در ، xx20فوریه  28در 

را از طریق خرید اوراق تجاري تامین مالی نمود.  ، conduit) (ABC CP نشده  تلفیق ساختاریافته تجاري واحد
دهد. در نتیجه ، را نشان میABCتجاري اوراق هاي واسطه% از ارزش دارایی60میزان خرید اوراق تجاري معادل 

  هاي واسطه اوراق تجاري را بدست آورد و نتیجه گذاري دارایی هاي سرمایه دستورالعمل توانایی تغییر در XYZبانک 
 واسطه xx20 فوریه 28از تاریخ  XYZاست. بانک  گرفته کنترل را تحت ، ABCتجاري اوراق کرد که واسطهگیري 
 در Aهاي رهنی رتبه  میلیون پوند دریافتنی 100را تلفیق کرده است، که منجر به شناسایی مبلغ ABCتجاري اوراق
نشان دهنده حسن نیت نسبت به مشتریانی گردید. اوراق تجاري خریداري شده به عنوان اقدامی  مالی وضعیت صورت

 گذاري کرده بودند در نظر گرفته شد. سرمایه ،ABCتجاري اوراق در واسطه XYZکه بر اساس مشاوره با بانک 
 

 شودتلفیق نمی به منتج قراردادي که غیر هايحمایت ارائه
که مشکالتی براي تأمین مالی کوتاه مدت از سایر منابع داشت به  DEFمدیریت صندوق  xx20در ماه مه 

میلیون پوند در قالب حمایت  65نیت، با ارائه مبلغ  حسن دادن براي نشان XYZمراجعه نمود، بانک XYZبانک
ه بود، فروخت گذاران هیسرما به و نموده يبند ساختار XYZابتدا  که DEFتأمین نقدینگی کوتاه مدت به صندوق 

روز پس از تأمین مالی کل مبلغ بازپرداخت شد و هیچ حمایت دیگري تا آن تاریخ ارائه نشده  14ظرف  .وافقت کردم
بتواند  DEFبه صورت قراردادي متعهد تأمین مالی نبود لیکن این کار را انجام داد تا صندوق  XYZاست. بانک

 نیافت و صندوق را تلفیق نکرد. DEFبر صندوق طی دوره تسلط  XYZتعهدات کوتاه مدت خود را ایفا نماید. بانک
 

 قصد ارائه حمایت مالی
به عنوان حسن نیت تصمیم گرفته است، چناتچه به دلیل شرایط  XYZمدیریت بانک  xx20دسامبر  31در تاریخ 

تنزل یابد به واحدهاي تجاري ساختاریافته ارائه  AAمنفی بازار، وثایق موجود به رتبه پایین تر از رتبه اعتباري 
وثایق بیشتري ارائه کند. مبلغ احتمالی که AAA   (CDO-AAA)دهنده تعهدات بدهی باپشتوانه رهنی و وثیقه

میلیون پوند خواهد بود. این تصمیم براي جلوگیري از فراخوان احتمالی بازخرید  30تا  20تواند ارائه گردد بینمی
اتخاذ شده AAA و وثیقه  رهنی با پشتوانه بدهی تعهدات دهنده ارائه ساختاریافته تجاري واحدهاي رهاوراق منتش

 بود.
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اطالعـات   "چه مواردي باید به عنـوان   .9
 ؟دشوافشا  "بیشتر

 "هـا  ماهیت ریسـک "براي دستیابی به الزامات افشاي 
 12گزارشـگري مـالی  المللـی  استاندارد بین 25ب بند

افـزون بـر اطالعـات الزامـی طبـق      "کنـد  بیان مـی 43
، واحد تجاري باید اطالعات دیگـري  31تا 29بندهاي 

 24که را براي دستیابی به اهـداف افشـا جـز ب بنـد     
 "ضرورت است، افشا کند.

که ممکـن اسـت مربـوط     يشتریاطالعات ب هاي نمونه
ــان  ــند، هم ــد ب   باش ــه در بن ــور ک ــتاندارد  26ط اس

 ارائه شده عبارتند از:44 12یمال يگزارشگر المللی نیب

را ملزم به ارائـه   يکه واحد تجار یتوافق طی(الف) شرا
نشده  قیتلف افتهیساختار ياز واحد تجار یمال تیحما
 ایـ  ینگینقـد  نیتـأم  يهـا  مثال، توافـق  ي(برا کند یم
ــیتع ــار نی ــه اعتب ــدات خر  يرتب ــا تعه ــرتبط ب ــم  دی
 یمـال  تیـ حما ای افتهیساختار يواحد تجار يهاییدارا
 آن) شامل: يبرا

واحـد   توانـد  یمـ   که  یطیشرا ای ها دادیاز رو ی. شرح1
 قرار دهد.   انیگزارشگر را در معرض ز

وجــود دارد کــه تعهــد را محــدود  یطیشــرا نکــهی. ا2
 .کند یم

 یمـال  تیـ انجـام حما  يبـرا  يگریاشخاص د نکهی. ا3
و در صورت وجود، تعهدات واحـد   ر،یخ ایوجود دارند 

                                                           
 در منافع يافشا  41 يحسابدار استاندارد ب وستیپ 25 ب بند  43

 گرید يتجار يواحدها
 همان جا26بند ب  ٤٤

بـا تعهـدات آن اشـخاص چگونـه      سهیگزارشگر در مقا
 .شود یم يبند رتبه

 یطـ  يشده توسط واحـد تجـار   تحمل يها انی(ب) ز 
 يتجـار   مرتبط با منافع آن در واحـد  يدوره گزارشگر

 .نشده قیتلف افتهیساختار

دوره  یطــ يکــه واحــد تجــار یی(پ) انــواع درآمــدها
 يواسـطه منـافع خـود در واحـد تجـار      به يگزارشگر
 .کند یم افتیدر نشده قیتلف افتهیساختار

واحـد   يها انیملزم به جذب ز يواحد تجار نکهی(ت) ا
 نیطـرف  ریاز سا شیپ نشده، قیتلف افتهیساختار يتجار

 يبـرا  هـا انیز نیا تیحداکثر محدود ر،یخ ای باشد یم
-انیـ و (در صورت مربوط بودن) مبالغ ز ،يواحد تجار

کـه منـافع    یشده توسط اشخاصـ  تحمل یاحتمال هاي
 يدر واحـد تجـار   يآنها، نسبت به منافع واحـد تجـار  

قـرار   يتـر  نییپـا  گـاه یدر جا نشده، قیتلف افتهیساختار
 دارد.

 ،ینگینقــد نیتــأم يهـا  دربــاره توافــق ی(ث) اطالعـات 
تعهدات به اشخاص ثالث که ممکـن   ریسا ای ها نیتضم

در  يمنافع واحد تجـار  سکیر ایاست ارزش منصفانه 
 ریرا تحـت تـأث   نشـده  قیتلف افتهیساختار يواحد تجار
 قرار دهد.

 افتهیســـاختار يکـــه واحـــد تجـــار ی(ج) مشـــکالت
دوره  یخود طـ  يها تیفعال یمال  نیدر تأم نشده قیتلف

 با آن مواجه بوده است. يگزارشگر

 يواحد تجار کی یمال نی(چ) در ارتباط با تأم
 ي(برا یمال نیتأم يها وهیش نشده، قیلفت افتهیساختار

) و مدت انیاسناد م ای يمثال، اوراق بهادار تجار
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 يکه واحد تجار  یموزون عمر آنها. در صورت نیانگیم
که  برخوردار باشد  یبلندمدت يهاییاز دارا افتهیساختار
اند،  شده یمال نیمدت تأم کوتاه یمال نیتأم قیاز طر

 دیسررس  لیو تحل هیشامل تجز تواند یاطالعات م نیا
 افتهیساختار يواحد تجار یمال نیو تأم ها ییدارا
  باشد. نشده قیتلف

 یقالب خاصـ  12یمال يگزارشگر یالملل نیاستاندارد ب
 ن،ی. بنـابرا کنـد  ینمـ  زیاطالعات تجو نیارائه ا يرا برا

 دینما نییتع دیخود با طیواحد گزارشگر بر حسب شرا
ــ یکــه قالــب جــدول تــر اســت.  مناســب یحیتوضــ ای

ــا ــا ییراهنم ــدک يه ــات ب  یان ــورد اطالع ــتریدر م  ش
ــ يشــنهادیپ  يگزارشــگر المللــی¬نیدر اســتاندارد ب

 نیـ ارائـه ا  نکـه یارائه شده است. با توجه بـه ا  12یمال
 افتهیسـاختار  يتجـار  ياطالعات در خصوص واحـدها 

گزارشـگر بـر آنهـا     يکـه واحـد تجـار    يا نشده قیتلف
شـده اسـت،    ینفوذ قابل مالحظه ندارد الزام ایکنترل 

منـدرج در   ياز مـوارد افشـا   یممکن است ارائه برخـ 
آنهـا بـه    رای(ت)،(ج) و (چ) باال دشوار باشد. ز يندهاب

 يواحـد تجـار   هاي تیدرباره فعال ياطالعات به روزتر
دارند تا اطالعـات مربـوط بـه منـافع      ازین افتهیساختار

 گزارشگر. يموجود واحد تجار

 يتـر و هـم افشـا    بحث درباره مـوارد مـبهم   ریز بخش
 .ردگی یرا در م یکم يها حوزه يبرا یحیتشر

 

 

 

 

 

 تحمل شده يها انیز
تحمـل شـده    يهـا  انیز يواحد گزارشگر به افشا کی
مـرتبط بـا منـافع آن در واحـد      يدوره گزارشـگر  یط

نشده ملزم است. استاندارد  قیتلف افتهیساختار يتجار
ـ  کند، ینم حیرا تشر "تحمل شده يها انیز" مـا   کنیل
و  افتـه یتحقـق   يها انیکه هم ز میکن یم يریگ جهینت

 ییشناسـا  يهـا  انیـ ز زیو ن افتهیتحقق ن يها انیهم ز
جامع را  انیاقالم سود و ز ریو سا انیشده در سود و ز

 یدرمورد اقالم اصـل  حی. ممکن است توضدهد یارائه م
شده  ییدر آنها شناسا انیکه ز یاساس یمال يصورتها
 دیـ مف یمـال  يکننـدگان ازصـورتها   استفاده ياست برا

تحمـل شـده    يها انیمجموع ز يافشا نیباشد. همچن
ــار يهــا يگــذار هیســرما وصدر خصــ  خیموجــود در ت
دوره  یتحمـل شـده طـ    يهـا  انیـ ز زیـ و ن يگزارشگر
 باشد. دیمف يگزارشگر

تحمل شده مرتبط  يها انیما ز ر،یز یحیمثال تشر در
را  افتهیساختار يبا انواع منافع موجود در واحد تجار

را در  اسیاز مق یشکل از افشا درک نی. امیا ارائه کرده
تحمل شده ارائه  يها انیاز ز کیهر  زانیمورد م

  .دینما یم



 
 

30 

 
IFRS نشده قیتلف افتهیساختار يتجار يمنافع در واحدها يافشا يبرا ییها نمونه -  ١٢ 

 شده تحمل هاي زیان -6 مثال
 یجامع سال منته یاناقالم سود و ز یرو سا یاندر سود و ز XYZ  بانک منافع با مرتبط شده شناسایی هاي زیان زیر جدول

 :کندمی ارائه ،xx20دسامبر  31به 
 ها زیان و ها گذاري سرمایه

 درسایر شده شناسایی هاي زیان وزیان سود در شده شناسایی زیانهاي ساختاریافته تجاري واحد نوع
 جامع زیان و سود اقالم

  ها گذاري سرمایه هاتضمین مشتقه ابزارهاي
 31 13 17 12 رهنی پشتوانه با مالی تأمین

 )CDO (و )CLO( 4 - 10 25 
 5 20 - - دارایی باپشتوانه تجاري اوراق

 14 - - 8 دارایی سایر پشتوانه با
 سایر و امالك در گذاري سرمایه
 47 10 27 - ها گذاري سرمایه

 122 53 44 24 جمع
 

 يمرتبط با منافع خود در واحد تجار يدرآمد يدوره گزارشگر یگزارشگر ط يواحد تجار چنانچهمدهاي دریافتیآدر
قابل مالحظه باشد ارائه آن در قالب  یافتیانواع آن را افشا کند. چنانچه درآمد در یدبا یدنما یافتنشده در یقتلف یافتهساختار
 در فشاا این نمونه. باشد نشده تجویز 12مالی گزارشگري المللی یناگر در استاندارد ب یتربااشد حت ممکن است مناسب یجدول

 :است شده ارائه یرز

 نشده یقتلف یافتهساختار يتجار يدرامد از منافع در واحدها -7 مثال
یرا نشان م XYZنشده بانک  یقتلف یافتهساختار يتجار يمرتبط به منافع در واحدها یافتیمجموع درآمد در یرجدول ز

 :دهد
 xx20دسامبر  31به  منتهیسال  يمجموع درآمد برا

 مالی درآمد ساختاریافته تجاري واحد نوع
 (بهره)

 و کمیسیون
 مدیریت الزحمه حق

 و تضمین الزحمه حق
 شوندگی تقد

 و سود
 جمع کل زیان

 47 3 7 18 19 رهنی پشتوانه با مالی تأمین
)CDO (و )CLO( 22 13 - 2 37 

 51 11 10 16 14 دارایی باپشتوانه تجاري اوراق
 25 3 - - 25 دارایی سایر پشتوانه با

 سایر و درامالك گذاري سرمایه
 40 7 12 5 16 ها گذاري سرمایه

  174 26 29 52 96 جمع
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 ها رتبه بندي زیان
کند، در صورت مربوط بودن، واحد تجاري باید افشا  پیشنهاد می 12المللی گزارشگري مالی استاندارد بین 26بند ب

 طرفین سایر از پیش نشده، تلفیق ساختاریافته تجاري واحد هاي زیان جذب به ملزم تجاري آیا واحد"نماید که 
 بندي و مبالغ رتبه) بودن مربوط صورت در( و تجاري، واحد براي ها زیان این محدودیت خیر، حداکثر یا باشد می
 تجاري واحد در تجاري واحد منافع به نسبت آنها، منافع که اشخاصی توسط شده تحمل احتمالی هاي زیان

 ".دارد قرار تري پایین جایگاه در نشده، تلفیق ساختاریافته

واحدهاي تجاري ساختار یافته تلفیق نشده ما انتظار داریم این افشا براي هر موسسه مالی که اسنادي در تأمین مالی 
 تجاري ها در اختیار دارد و واحدهاي دارایی سایر و رهنی پشتوانه با مالی تأمین ساختاریافته تجاري واحد از قیبل

یا در جایی که منافع در قالب اسناد ) CDO(وثیقه و رهنی باپشتوانه بدهی تعهدات دهنده ارائه ساختاریافته
کند، مربوط باشد. این امر مستلزم تجزیه وتحلیل نه بهم پیوسته یا بخش انتشاریافته نگهداري میقراردادي چندگا

گذاري بااهمیتی است. مثال زیر راهی براي تحقق این  ها و حقوق دارندگان سایر اسناد براي چنین سرمایه اولویت
 دهد.  افشاي پیشنهادي را نشان می
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 زیان از ناشی پذیري آسیب -8 مثال
منافع در  یگاهو جا یافتهساختار يبرحسب نوع واحد تجار XYZبانک  یاناز ز یناش یريپذ یبحداکثر آس یرز جدول
را  ها یانز یریناز سا یشبانک پ ینقرار دارد و بنابرا ینطرف یرنسبت به سا تري یینپا یگاهکه منافع بانک در جا یطیشرا

 منافع جایگاه که گذارانی سرمایه سایر توسط مورد هرکه ابتدا در  هایی یانز یزانم ین.همچن. دهد یم یشنما نماید، یجذب م
 بانک زیان از ناشی پذیري آسیب حداکثر از کمتر مستقیماً مقادیر با که شد خواهد جذب دارند بانک به نسبت تري پایین
 .است شده داده نشان گزارشگري تاریخ در منافع این منصفانه ارزش مورد، هر.در است شده داده نشان

 
 منافع بندي اولویت میلیون به مبالغ

 منافع 
 جزیی

 منافع
 میانی

 منافع
 دار اولویت

 داراي منافع
 جمع اولویت بیشترین

  رهنی پشتوانه با مالی تأمین
 1ر938 346 850 592 150  یاناز ز یبانک ناش یريپذ یب)حداکثر آس1
 جایگاه که گذارانی یهتحمل شده توسط سرما یآت یان)ز2

 - 10ر332 7ر875 897 - دارند تري پایین منافع

CDO , CLO  
 502 32 243 167 60  یاناز ز یبانک ناش یريپذ یب)حداکثر آس1
 جایگاه که گذارانی یهبالقوه تحمل شده توسط سرما یان)ز2

 - 5ر311 4ر787 456 27 دارند تري پایین منافع

  دااراییها پشتوانه با تجاري اوراق
 379 379     یاناز ز یبانک ناش یريپذ یب)حداکثر آس1
 جایگاه که گذارانی یهبالقوه تحمل شده توسط سرما یان)ز2

  25    دارند تري پایین منافع

  داراییها سایر پشتوانه با ساختاریافته تجاري واحدهاي
 335 134 119 59 23 زیان از ناشی بانک پذیري آسیب حداکثر)1
 جایگاه که گذارانی سرمایه توسط شده تحمل بالقوه زیان)2

 - 7ر311 5ر652 442 12 دارند تري پایین منافع

  گذاریهاسرمایه سایر و امالك
 931 411 360 112 48 زیان از ناشی بانک پذیري آسیب حداکثر)1
 جایگاه که گذارانی سرمایه توسط شده تحمل بالقوه زیان)2

  8ر541 7ر363 543  دارند تري پایین منافع

IFRS ١٢. B٢٦('d)) 
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 نقدینگی هاي تامین توافق
 12المللی گزارشگري مالی استاندارد بین 26ب بند

کند که اطالعات هرگونه توافق تأمین  بیان می45
 ها یا سایر تعهدات با سایر اشخاص نقدینگی، تضمین

هاي مرتبط  ارزش منصفانه یا ریسکاست  ممکنکه 
با منافع واحد تجاري در واحدهاي تجاري 
ساختاریافته تلفیق نشده را تحت تاثیر قرار دهد، 

هاي ناشی از  احتمال دارد به افشاي ماهیت ریسک
منافع در واحدهاي تجاري ساختایافته تلفیق نشده 
مربوط باشد. مشخص نیست که چنین موضوعاتی به 

ائه شده از سوي اشخاص دیگري اشاره توافقهاي ار
که توافقی که به سایر  دارد یا خود آنان. در صورتی

اشخاص ارائه شده است خود واجد شرایط به عنوان 
منافع در واحدهاي تجاري ساختاریافته تلفیق نشده 
باشد، به طور معمول منافع واحد تجاري در واحد 

قرار  تجاري ساختاریافته تلفیق نشده را تحت تاثیر
نخواهد داد. در نتیجه، ما اعتقاد داریم که این بند به 

 توافقهاي ارائه شده از سوي سایر اشخاص اشاره دارد.

همچنین مشخص نیست که الزامات مربوط به 
توافقهاي بین سایر اشخاص و واحد تجاري گزارشگر 
است یا بین آنان با واحد تجاري ساختاریافته که 

 واحد منافع با مرتبط يریسکها یا منصفانه ارزش
 نشده تلفیق ساختاریافته تجاري واحدهاي در تجاري

خواهد داد. در فقدان رهنمود  قرار تاثیر تحت را
خاص،ممکن است افشا توافقهاي ارائه شده از سوي 
سایر اشخاص به واحد تجاري گزارشگر و نیز واحد 

 تجاري ساختار یافته تلفیق نشده ضروري باشد.
                                                           

 در منافع يافشا 41پیوست ب استانداردحسابداري  26بند ب  ٤٥
 گرید يتجار يواحدها

 تأمین مالی افشاي مشکالت 
 12المللی گزارشگري مالی استاندارد بین (ج26بندب

 هرگونه مشکلی که واحدهاي تجاري ساختارافشاي 46
یافته تلفیق نشده در تأمین مالی فعالیتهاي خود در 
طی دوره گزارشگري با آن مواجه بوده که بالقوه 

اي داشته باشد، را  دامنه گسترده عمل تواند در می
است. ما باور داریم چنین افشاهایی به الزامی نموده 

ها (از قبیل  احتمال زیاد بر موضوعاتی نظیر بدهی
اوراق تجاري کوتاه مدت) و اوراق مالکانه که بطور 

اند را در کانون توجه  موفق عمل کرده کلی یا جزیی نا
 دهد. قرار می

 يتجـار  واحـد  یمال نیمات يها وهیش يافشا
  نشده قیتلف افتهیساختار

رسد این افشا به تأمین مالی عمومی واحد  نظر میبه 
هاي  تجاري ساختاریافته تلفیق نشده مشتمل بر شیوه

تأمین مالی که واحد تجاري گزارشگر در آن شرکت 
رسد ارائه به شکل  نداشته است، اشاره دارد. به نظر می

 ترین راه انجام این افشا خواهد بود. جدول مناسب

                                                           
 جا همان) ج(26 ب بند ٤٦
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