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گزارشگری مالی رمزارزها و چالشهای آنگزارشگری مالی رمزارزها و چالشهای آن

چکیده
با توجه به سرعت توسعه اقتصاد دیجیتالی، فعالیت شرکتها 
کشورها  از  بسیاری  برای  رمزنگاری شده  داراییهای  با 
قضایی  حوزه های  حال،  عین  در  است.  اجتناب ناپذیر 
واقعیت  نادیده گرفتن  برای  چندانی  فرصت  کشورها، 
ندارند. مباحث مربوط  با داراییهای رمزنگاری شده  تجارت 
داراییهای  انعکاس  هنگام  اقتصاد کالن،  عوامل  تنظیم  به 
رمزنگاری شده در ساختار طبقه بندی فعلی و رویه ارزشیابی 
منصفانه آنها، با مالحظات طبقه بندی و محتوای صورتهای 
مالی شرکتها، مرتبط است. جنبه دیگری که باید توجه شود، 
انجام تحلیلهای جامع به منظور لحاظ رویکردهای علمی و 
داراییهای  ارزشیابی  و  طبقه بندی  روش  مورد  در  عملی 
رمزنگاری شده در پژوهشهای علمی و قضاوتهای حرفه ای 
سازمانهای مهم بین المللی حسابرسی است. در این راستا، 
نوشتار حاضر بر تجزیه وتحلیل عملی رویه های حسابداری 
رمزنگاری شده،  داراییهای  در  فعال  شرکتهای  فعلی 
استانداردهای  تفسیر  کمیته  موضع  درنظرگرفتن  با 
است.  متمرکز   (IFRIC) مالی  گزارشگری  بین المللی 
برای  موجود  مدلهای  انجام شده،  پژوهش  نتایج  اساس  بر 
ارزیابی  مورد  رمزنگاری  داراییهای  ارزشیابی  و  طبقه بندی 
چالش برانگیز  عملی  جنبه های  مهمترین  و  گرفته  قرار 
امکان  امر  این  است.  شده  مشخص  آنها  به کارگیری  در 
داراییهای  ارزشیابی  مدیریت  برای  مناسبی  مدلهای  ارائه 
رمزنگاری شده، شامل شیوه های عملی موجود که در حال 

احتمالی  رویه های  و  می رود  به کار  شرکتها  توسط  حاضر 
به دست  نتیجه  این  بررسی  این  در  می کند.  فراهم  را  آنها 
و  تجاری  منافع  تضاد  حل  برای  راه  مناسب ترین  که  آمد 
قواعد فعلی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
قواعد  معرفی  موجود،  استانداردهای  اصالح   (IFRS)

طبقه بندی و ارزشیابی داراییهای رمزنگاری شده و یا تدوین 
برای  جدید  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 

حسابداری داراییهای رمزنگاری شده است.

مقدمه
با پیشرفت فناوری در دنیای امروز، پول هرچه بیشتر شکل 
بیشتر  پیش،  سال  چند  تا  است.  گرفته  به خود  دیجیتالی 

مرتضی اسدی   
  هانیه اخوان
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مردم فقط از اشکال فیزیکی و عینی ارز مانند اسکناس دالر 
پرداخت  برای  مردم  بیشتر  امروزه  می  کردند.  استفاده  و سکه 
کاالها و خدمات از کارتهای نقدی و اعتباری استفاده می  کنند. 
استفاده از این کارتها از اولین قدمها برای دیجیتالی کردن پول 
بوده است؛ زیرا مردم فهمیدند که وجود شکل فیزیکی پول و 
یا هر ارز دیگر لزومی ندارد. در این رابطه، رمزارز جدیدترین 
شکل ارز دیجیتال است که از معادالت ریاضی برای رمزگذاری 
داده  ها استفاده می  کند. این نوع ارز در 5 سال گذشته به دلیل 
درخور  توجهی  محبوبیت  از  شرکتها  و  مردم  بیشتر  استفاده 
برخوردار شده و برخی از شرکتها شروع به پذیرش آن به عنوان 
شرکتهای  و  کرده  اند  خود  خدمات  و  کاالها  ازای  در  پرداخت 

بیشتری در آینده به رمزارزها روی خواهند آورد.
در ســالهای اخیر در کشور ایران و همراستا با شرایط جهانی 
در دیجیتالی شــدن هــر چــه بیشــتر صنایع و کســب وکارها، 
ســرمایه گذاران به سمت روشهای جدید ســرمایه گذاری سوق 
پیــدا کرده اند. اگر تا دیروز بازار طال و ســکه، بــازار ارز، بازار 
مسکن و بازار خودرو، بازارهای چهارگانه سنتی سرمایه گذاری 
در ایران محســوب می شــدند، امروزه بازار ارزهای دیجیتال 
چنان رونق گرفته کــه کمتر فعال بازار پول را می توان پیدا کرد 

که با این بازار سر وکار نداشته باشد.
اگرچــه در این اواخــر بورس در ایران به دالیلی چون رشــد 
تورم، افزایش نقدینگی، تولید کم بازده، تبلیغات مســئوالن و 
تغییرات نرخ ارز و نظایر آن پررنگ شــد اما به دلیل ســوددهی 
نامناســب از رونق آن کاســته و عالقه و توجه مــردم به بازار 
ارزهــای دیجیتال جلب شــد. به گفته برخی از کارشناســان و 
فعاالن بازار، حضور ســرمایه گذاران در بورس و نبود موفقیت 
در آن و البتــه عوامــل دیگــری همچون تالش بــرای حفظ 
ارزش پول در مقابل جهش مســتمر تورم خــارج از فعالیتهای 
تحت نظارت دولت و ســازمان مالیاتــی و نیز تامین راهی امن 
برای انتقال ســرمایه های فردی در شــرایط وجود محدودیت 
تحریمهــای اقتصادی، بــه ورود افراد به این بــازار دامن زده 
اســت. این موضوع البته نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز بر 
اثر افزایــش اعتماد به رمزارزها و کاهش ســوددهی بازارهای 
موازی ازجمله طال، نفت و سهام به دلیل رکود فراگیر حاصل از 
شــیوع ویروس کرونا، باعث حرکت سرمایه ها به بازار ارزهای 

دیجیتالی شده  اســت. از این رو، امروزه با توجه به اهمیتی که 
رمزارزها پیدا کرده اند، لزوم قانونگذاری و ضابطه مندی در آن 

بیش ازپیش نمایان شده است.
در ایران فرایند فعالیتهای رمزارزها در اقتصاد، چندبخشــی 
است و بخشــهای صنعت، اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نیرو 
و وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات در این مورد باید وظیفه 
ســاماندهی این بازارها را برعهده گیرند. اما با این حال، نه تنها 
در ایران بلکه در ســایر کشورهای جهان، ابهامهای بسیاری در 
رویارویی با ایــن پدیده و کاربرد و چگونگــی بهره گیری از آن 
وجود دارد و همچنان واکنش دستگاه های مسئول در این حوزه 
مشخص نیست. از طرف دیگر، نوســانهای جهانی اخیر بازار 
رمزارزها و نبود قوانین شــفاف در بســیاری از کشورها، باعث 
ایجاد نگرانی در ســرمایه گذاران شده است. بر اساس گزارشی 
که کتابخانه ملی کنگره امریکا از قوانین و سیاســتهای مصوب 
در حوزه رمزارزها از 130 کشــور جمع اوری کرده اســت، در ۴ 
سال گذشته با محبوب شدن رمزارزها و همه گیری آنها، دولتها 
بیشــتر به ایــن حوزه توجه کــرده و در صــدد قانون گذاری آن 
برآمده اند. طبق این گزارش بیشــتر اطالعیه های منتشرشــده 
توســط دولتهــا درباره چالشــهای ســرمایه گذاری رمزارزهای 
پایه بوده که بیشــتر این هشــدارها هم توسط بانکهای مرکزی 
کشــورها صادر شده و پایه و اســاس این هشدارها به چند نکته 
تاکید دارد؛ اول نوســانهای زیاد رمزارزهــا و دوم، نبود نظارت 
روی ســازمانها و نهادهای تســهیل کننده معامــالت رمزارز. 
همچنین، بیشتر کشورها به سرمایه گذاران هشدار می دهند که 
اگر وارد بازار رمزارزها شوند، باید ریسک این معامالت را قبول 
کننــد و در صورت زیــان هیچ مرجع قانونی پاســخگو نخواهد 
بود. ازاین رو، یکی از مســائلی که بازار رمزارز در سراسر جهان 
و به تبع آن در ایران، با آن مواجه اســت، نبود قانونی منســجم 
برای حمایت و مدیریت سرمایه های موجود در این بازار است و 
بیشــتر کارشناسان و مسئوالن دولتی و غیردولتی تنها به صرف 

هشداردادن به سرمایه گذاران در این عرصه اکتفا می کنند.
در زمینه گزارشگری مالی رمزارزها نیز بین جوامع حرفه ای 
و متخصصان در عملیات داراییهای رمزنگاری شده، اتفاق نظر 
وجود نداشته و هیچ قاعده حسابداری رسمی مختص رمزارزها 
منتشــر نشده است. در حال حاضر طبق اصول پذیرفته شده 
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حســابداری (GAAP) فعلــی ایــاالت متحــد و همچنین 
 ،(IFRS) اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی

رمزارزها به صورت داراییهای نامشهود لحاظ می شود.
داراییهــای دیجیتالی با قابلیت خود بــرای مقاصد مختلفی 
ازجمله به عنوان واســط مبادله، می تواند امکان دسترســی به 
کاالها یا دریافت خدمات را فراهم آورد و یا به عنوان ابزار تامین 
مالــی، مانند اوراق بهادار به کار رود. حقوق و تعهدهای مربوط 
به داراییهــای دیجیتال به طور درخور توجهی متفاوت اســت. 
توجه به این نکته حائز اهمیت است که نحوه حسابداری برای 
دارایی دیجیتالی در نهایت باتوجه به شــرایط خاص، شــکل، 

حقوق اساسی و تعهدهای آن دارایی انجام می  شود.

مرور ادبیات
اقتصادی  پدیده  یک  به عنوان  رمزنگاری شده  داراییهای 
مدرن، طی چند سال گذشته به بخش جدایی ناپذیر شرکتهای 
جهانی تبدیل شده است. شرکتهایی که برای افشای اطالعات 
رویه های  تدوین  به  نیاز  مالی  در صورتهای  ارائه شاخصها  و 
اجرای  امکان  که  شرکتهایی  همچنین  و  دارند  حسابداری 
نظرهای  به  دارند،  را  رمزنگاری شده  داراییهای  با  عملیات 
هستند  عالقه مند  زمینه  این  در  علمی  تحولهای  و  عملی 

.(Adhami, 2018)

 (Hileman and Rauchs, در یک مطالعــه علمی توســط
(2017، بیان شــده که طی چند ســال گذشــته بیــش از 300 

مقاله علمی در مــورد جنبه های مختلف گردش مالی داراییهای 
رمزنگاری شده منتشر شده است. به طور سنتی، بیشتر محققان 
نقطه شــروع بحث را پدیده داراییهای رمزنگاری شــده، به ویژه 
بیت کوین و چالشــهای بعدی برای کسب وکار، اقتصاد هرکشور 
به طور جداگانه و روابط اقتصادی متقابل کشورها درنظر می گیرند 
(Goudos, 2017). اولین تحقیق مطالعه گروهی از نویسندگان 

اســت که با نام مستعار (Satoshi Nakamoto) در سال 2008 
منتشــر شــده اســت (Nakamoto, 2008). در آن مطالعــه، 
ایــده اصلی ایجــاد بیت کوین و همچنین هدف از پژوهشــهای 
علمی، توصیف روش جدید معامله برگشت ناپذیر بین خریدار و 
فروشــنده بدون واسطه است. بیشتر آثار نویسندگان به تحقیق 
در مورد مدل ریاضی شــبکه، اصول کار آن و عملکرد عناصر 

زنجیره بلوکــی1 اختصــاص دارد (Firdaus, 2019). چنین 
مطالعاتی فراتر از محدوده این نوشــتار اســت اما درک کلی از 
 (Brummer, فرصتهای اساســی اســتخراج را فراهم می کند
(2019. به عنــوان مثال، برای بیت کوین، تعــداد 21 میلیون 

 (Dorofeyev, واحد بــا مهلت تولیــد تا ســال21۴0 اســت
(2018، که می تواند در قضاوت حرفه ای برای ارزیابی ریسک 

در صورتهای مالی شرکتها استفاده شود.

مبانی نظری
ممکن اســت در نــگاه اول مفاهیمــی ماننــد »رمزارزها«، 
»ارزهای دیجیتالی« و »ارزهای مجازی«، مشــابه به نظر آیند 
و در عرف به جای هم به کار روند؛ اما باید توجه داشــت که این 
مفاهیــم از نظر ماهیت با هــم تفاوتهایی دارنــد و کاربرد آنها 
به جای هم، چندان دقیق نیســت؛ چرا کــه در تعریف ارزهای 
دیجیتالی بیان شده، "ارزهایی که به صورت الکترونیکی ذخیره 
و منتقل می شوند". بر این اســاس، هرگونه پولی که برمبنای 
صفر و یک باشــد )مثل ریالهای موجود در حســاب بانکی که 
بیانگر ریالهای واقعی است و یا بیت کوینها به دلیل مبنای صفر 
 .(Wagner, 2014) و یــک( در این تعریــف جای می گیرنــد
درحالی که ارزهای مجازی به عنوان »نماینده دیجیتالی ارزش 
که توسط بانک مرکزی یا نهاد دولتی صادر نمی شود و می تواند 
بدون ارتباط با پولهای رایج ملی صادر شــود و می تواند منتقل 
یا به صورت الکترونیکی خریدوفروش شود« تعریف شده است 

 .(Dabrowski, 2018)

در یک تقســیم بندی کلی، ارزهای مجازی به ســه دسته 
تقسیم شــده اند. نوع اول، »ارزهای مجازی بسته« که فقط 
در فضــای مجــازی تولید و مورد اســتفاده قــرار می گیرند 
)همانند سکه های درون بازی دنیای وارکرفت2(، نوع دوم، 
»ارزهای مجــازی یکطرفه« که با اســتفاده از پولهای رایج 
قابل تهیه انــد، اما قابلیت تبدیل بــه پولهای رایج را ندارند و 
تنهــا برای خرید کاال و خدمــات در دنیای مجازی و حقیقی 
کاربرد دارند )همانند اعتبار فیسبوک3(. نوع سوم، »ارزهای 
مجازی دوطرفه« نام دارند که هم با استفاده از پولهای رایج 
قابل خرید هستند و هم با نرخی مشخص قابل تبدیل بوده و 
برای خرید کاال و خدمات در دنیای مجازی و حقیقی کاربرد 
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 .(ECB, 2015) )دارند )همانند واحد پولی لینــدن۴ دالر
بانــک مرکــزی اتحادیه اروپا از نــوع اخیر به عنــوان »ابزار 
پرداخت« یاد کرده اســت )رجبی، 1397(. براساس مطالب 
یادشده در تعریف رمزارزها می توان گفت "رمزارزها یکی از 
انواع ارز مجازی هستند که از فناوری رمزنگاری در طراحی 
آن اســتفاده شــده و به طور معمول به صــورت غیرمتمرکز 
اداره می شــوند و قابلیت تبدیل به پولهای رایج و استفاده در 
تهیــه کاال و خدمات در دنیای واقعی و مجــازی را دارند". 
بدین ترتیــب چنین بــر می آید که هر چنــد ارزهای مجازی 
گونه ای از ارزهای دیجیتالی هســتند، امــا نمی توان هر ارز 
دیجیتالی را ارز مجازی دانســت؛ همچنان که رمزارزها نیز 
جزئی از ارزهای مجازی به شمار می روند اما هر ارز مجازی 

لزوما رمزارز نیست )مددی و همکاران، 1۴00(.
موسســه حسابرسی پی دبلیوســی (PwC) یکی از چهار 
موسسه بزرگ حسابرســی، داراییهای رمزنگاری شده را چنین 
تعریف کرده است: "اشکال مبادله ای که نه به صورت فیزیکی 
بلکه تنها به صورت دیجیتالی انجام می شــود. آنها به هیچ ارز 
واقعی متصل نیستند و توسط هیچ کدام از مراجعی مانند دولت، 
بانک مرکزی، شــخصیت حقوقی مشخص یا دارایی زیربنایی 
یا کاالیی خاص، تضمین نمی شــوند. در عین حال، می توان 
آنها را در بورس در برابر ارزهای دیگر مبادله کرد. مشهورترین 
نمونه رمزارز، بیت کوین اســت."در همان زمان، کمیته تفسیر 
استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی توصیه های زیر را 

برای انواع خاصی از رمزارزها ارائه داده است؛ برای نمونه:

الف( ارز دیجیتالی یا مجازی که در دفتر توزیع ثبت شده و از 
رمزنگاری کردن برای امنیت استفاده می کند.

ب( توسط مقام قضایی یا طرف دیگری منتشر نشده است.
پ( باعث ایجاد قرارداد بین دارنده و طرف دیگر نمی شود.

از نظر چارچوب مفهومی استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی، داراییهای رمزنگاری شده دارای کلیه ویژگیهای یک دارایی 
مانند حق، کنترل و منافع اقتصادی آتی مورد انتظار است. جامعه 
 (EY) حرفه ای، موسســه های حسابرسی پیش رو مانند یی وای
این حالت را تایید و در انتشــارات خود، انــواع مختلف رمزارز را 

به عنوان دارایی رمزنگاری شده، تعیین کرده اند.
مطالعــات کارشناســان، جوامــع حرفه ای و موسســه های 
حسابرســی پیش رو به عنــوان گزینه هایی جهــت طبقه بندی 

داراییهای رمزنگاری شده، موارد زیر را پیشنهاد می کند:
• پول )داراییهای پولی دیجیتالی(،

• موجودیها،
• داراییهای مالی، و

• داراییهای نامشهود.
به کارگیری دیگر گروه های طبقه بندی به دلیل تضاد کامل با 
اساس چارچوب مفهومی استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی، غیرممکن تلقی می شــود. با این حــال، ارجاع متقابل 
به ســایر اســتانداردهای مربوط به ارزشــیابی، آزمون کاهش 
ارزش و شناسایی تفاوتهای ارزی وجود دارد. خالصه شناخت 
بین المللی  اســتانداردهای  براساس  داراییهای رمزنگاری شده 

گزارشگری مالی در جدول1 بیان شده است:

قابل پذیرش تحت IFRSطبقه بندیاستاندارد

خیرنقد و معادلهای نقدIAS 7، صورت جریانهای نقدی

خیردارایی مالی به ارزش منصفانه از طریق سودوزیان IAS 39، ابزار مالی: شناخت و اندازه  گیری

خیرسرمایه  گذاری: امالکIAS 40، سرمایه  گذاری در امالک

خیرامالک، ماشین  آالت و تجهیزاتIAS 16، امالک، ماشین  آالت و تجهیزات

بلهداراییهای نامشهودIAS 38، داراییهای نامشهود

بله*موجودیهاIAS 2، موجودیها

* در شرایط مطمئن

جدول 1: رمزارزها بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
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بررسی رویه های شناخت و طبقه بندی رمزارزها
رمزارزها به خوبی در چارچوب حسابداری فعلی قرار نمی گیرند. 
در  داراییها  نوع  این  مختص  حسابداری  استاندارد  هیچ 
پذیرفته  اصول  یا  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
استانداردهای  و  ندارد  وجود  متحد  ایاالت  حسابداری  شده 
نپرداخته اند.  رمزنگاری شده  داراییهای  به  به روشنی  موجود 
است  دیگر  ارز  نوعی  رمزارز  که  است  این  پاسخ  واضح ترین 
شود.  حسابداری  ارزی  نقد  موجودی  روش  به همان  باید  و 
واحد  در  آن  فعلی  ارزش  به  رمزارز  گزارشگری  به معنای  این 
بخشی  به عنوان  رمزارز  نگهداری  و  شرکت  گزارشگری  پول 
صورت  در  نقد«  معادل  و  »نقد  و  ترازنامه  در  نقد  موجودی  از 
صورت  در  عنوان  به هیچ  مورد  این  است.  نقدی  جریانهای 
نخواهد  ثبت  رمزارز  فروش  یا  خرید  برای  نقدی  جریانهای 
شد؛ همان طور که انتقال نقد از حساب بانکی به حساب دیگر، 
جریان نقدی نیست. تغییر در ارزش رمزارز، اگر به واحد پول 
واحد  سودوزیان  به عنوان  کلی  به طور  شود،  بیان  گزارشگری 

پول در صورت سودوزیان می آید.

در حسابداری، رمزارز موجودی نقد نیست.

مسئله این است که رمزارزها به عنوان واحد پول برای اهداف 
حســابداری درنظر گرفته نمی شــوند. دلیل این موضوع، آن 
است که آنها قانونی به حســاب نمی آیند و توسط دولت منتشر 
نشــده یا از آنها پشتیبانی نمی شود و ارتباط مستقیمی با تعیین 

قیمت کاالها و خدمات ندارند.
همچنین، رمــزارز تعریف »معادل نقــد« را احراز نمی کند. 
گرچه این داراییها به راحتی قابل تبدیل به نقد هستند، اما برای 
این که معادل نقد درنظر گرفته شــوند، باید ریسک تغییرات در 
ارزش آنها بی اهمیت باشــد و این چیزی نیست که رمزارزها در 

حال حاضر به این صورت شناخته شده باشند.

همچنین رمزارز، تعریف سایر انواع داراییهای مالی را احراز 
نمی کند.

اگر رمزارز موجودی نقد نیســت، پس آیا ممکن اســت نوع 
دیگری از داراییهای مالی باشــد؟ با این حال، رمزارزها به هیچ 
وجه حق قــراردادی ایجــاد نمی کنند و تنهــا راه برای تحقق 
ارزش، فــروش آن دارایی بــه طرف دیگر اســت. هیچ گونه 
منافع، سود سهام تقسیمی، حق بازپرداخت یا هرگونه جریان 
نقدی دیگری که ویژگی یک دارایی مالی باشــد، وجود ندارد. 
این بدان معناســت که اســتانداردهای حســابداری مربوط به 
نحوه اندازه گیری داراییهای مالی )بهای مستهلک شده ارزش 
منصفانه( و نحوه گزارشگری سودوزیان درباره رمزارزها به کار 

نمی روند.
تنهــا گزینه هــای باقیمانــده با اســتفاده از اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری 
فعلی ایاالت متحد، گزارشــگری رمزارز به عنــوان موجودیها 
یا نوعی دارایی نامشــهود است. پاســخ این است که رمزارزها 
تعریف داراییهای نامشــهود با عمر نامعیــن را احراز می کنند. 
ایــن حالــت در همه مــوارد درچارچــوب اصول حســابداری 
ایاالت متحد و در بیشــتر موارد، در چارچوب اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی اعمال می شود- برخی رمزارزهای 
نگهداری شده ممکن است برای شــناخت به عنوان موجودی 

واجد شرایط باشند، که در زیر توضیح می دهیم.

حسابداری داراییهای نامشهود به معنی گزارش داراییهای 
رمزنگاری شده به بهای تمام شده پس از کسر هزینه کاهش 

ارزش است.

داراییهای نامشهود به عنوان »داراییهای غیرپولی قابل تشخیص 
به نظر   .(IAS 38) می شوند  تعریف  فیزیکی«  ماهیت  بدون 
از  می گیرد؛  دربر  را  رمزارزها  وسیع،  تعریف  این  می رسد 
این رو، در غیاب قواعد خاص، منطقی ترین طبقه بندی به نظر 
گزارش  مستهلک شده  بهای  به  نامشهود  داراییهای  می رسد. 
دارند،  نامعین  عمر  رمزارزها  این که  به دلیل  اگرچه  می شوند؛ 
کاهش  آنها  ارزش  اگر  ندارد.  وجود  ساالنه  استهالک  هزینه 
یابد، در زیر قیمت خرید آنها درج می شود و به عنوان هزینه در 
به فروش می رسد،  سودوزیان گزارش می شود. وقتی رمزارز 



14
00

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
11

3 
ره

ما
ش

6

تفاوت بین مبلغ فروش و مبلغ دفتری ترازنامه در تاریخ فروش 
در سودوزیان گزارش می شود. 

یکی از تفاوتهای اساســی بیــن اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری ایاالت متحد، 
نحوه برگشــت کاهش ارزش قبلی اســت. طبق استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی، اگر قیمت دارایی رمزنگاری شده که 
از قبل کاهش ارزش داشــته، برگشت داده شود، سود شناسایی 
می شود؛ اما در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری ایاالت 
متحد، این گونه نیســت و دارایی به کمترین مبلغ از زمان خرید 

به دلیل کاهش ارزش گزارش می شود.
در اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی )اما نه 
در اصول پذیرفته شــده حســابداری ایاالت متحــد(، تجدید 
ارزشــیابی افزایشــی برای برخی از داراییهای نامشهود مجاز 
اســت )رمزارزها در صورت معامله در بازار فعال احتماال واجد 
شــرایط این حالت خواهند بود(، اما ســود تجدید ارزشــیابی 
در ســایر اقالم سودوزیان جامع و نه ســودوزیان دوره گزارش 
می شــود. عالوه براین، ســودهای تجدید ارزشــیابی حتی در 
زمان فروش دارایی و تحقق ســود در ســایر اقالم سودوزیان 
جامع باقــی می مانند. ایــن موضوع باعث می شــود که رویه 

تجدید ارزشیابی برای بیشتر شرکتها جذابیتی نداشته باشد.
برای  تمام شده  بهای  مبتنی بر  رویکرد  که  می رسد  به نظر 
در  را  الزم  اطالعات  نگهداری شده،  رمزارزهای  حسابداری 
اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد. با توجه به نوسان قیمت این 
داراییها و سود حاصل از فروش در اندازه گیری عملکرد، قیمت 
اطالعات  دیگر  روز،  چند  طی  زیاد  به احتمال  تاریخی  خرید 
مربوطی نباشد. عالوه براین، رویکرد بهای تاریخی شرکت را 
فروش  مناسب،  زمان  در  سود  به  رسیدن  برای  می سازد  قادر 
نیز  تحقق یافته  سود  اندازه گیری  حتی  دهد.  انجام  مناسبی 
هستند.  قابل معاوضه  دارایی  رمزارزها،  زیرا  است؛  دشوار 
بهای  محاسبه  برای  شود،  فروخته  دارایی  از  بخشی  تنها  اگر 
تخصیص،  قاعده  نوعی  باید  فروش،  آن  به  مربوط  تمام شده 
مثل اولین صادره از اولین وارده (FIFO) یا اولین صادره 
از آخرین وارده (LIFO) و ... به کار رود. این تخصیصها و 
بلکه  اختیاری است  نه تنها  نیز  از فروش  درنتیجه سود حاصل 
روشهای مختلفی برای محاسبه زیان کاهش ارزش وجود دارد.

اطالعات سودوزیان رمزارز براساس حسابداری داراییهای 
نامشهود، مفید نیست و تا حد زیادی اختیاری است.

جدول 2: حسابداری داراییهای نامشهود برای رمزارزها در چارچوب استانداردهای
 بین المللی گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری ایاالت متحد

IFRSGAAP US

بهای تاریخیبهای تاریخی )غیر از تجدید ارزشیابی(اندازه گیری

ندارد- یک دارایی با عمر نامعینندارد- یک دارایی با عمر نامعیناستهالک

کاهش ارزش
از  کمتر  قیمت  صورتی که  در  دفتری  ارزش  کاهش 

بهای تمام شده شود- هزینه دوره گزارش می شود.
کاهش ارزش دفتری در صورتی که قیمت کمتر از بهای 

تمام شده شود- هزینه دوره گزارش می شود.

عواید فروش به کسر مبلغ ترازنامهعواید فروش به کسر مبلغ ترازنامهسود حاصل از فروش

برگشت کاهش ارزش
دوره  سودوزیان  در  قیمت،  برگشت  صورت  در  بله- 

گزارش می شود.
خیر- کاهش ارزشها برگشت داده نمی شود.

تجدید ارزشیابی افزایشی
اقالم  سایر  در  ارزیابی  تجدید  سود  است-  مجاز 

سودوزیان جامع گزارش می شود.
مجاز نیست

مازاد تجدید ارزشیابی در هنگام فروش
در سایر اقالم سودوزیان جامع باقی می ماند- بدون 

برگشت در سودوزیان دوره
کاربرد ندارد.
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براساس اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی این 
امــکان وجود دارد کــه رمزارزها در صــورت نگهداری به قصد 
فروش مجدد، به عنوان موجودی طبقه بندی شــوند. با وجود 
این، این حالت تنها در صورتی اعمال می شــود که "رمزارزها 
در روال عادی کســب وکار به قصد فروش یا مصرف نگهداری 
شوند."دشوار است که دریابید این موضوع در مورد رمزارزهایی 
که برای اهداف سرمایه گذاری یا بلندمدت نگهداری می شوند، 

صدق می کند یا خیر.
برخی معتقدند که رمزارز به کاالیی مانند طال نزدیکتر است. 
به هر حال، بیت کوین توســط برخی به عنوان »طالی جدید« 
توصیف شده و فرایندی که به وسیله آن بیت کوین جدید ایجاد 
می شــود، »اســتخراج« نامیده می شــود. با این حال، با توجه 
به این که تمام کاالها دارای ماهیت فیزیکی هســتند، تشــبیه 
به کاال برای رمزارز نگهداری شــده در کیف پول الکترونیکی، 
صدق نمی کند. براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی، کاالهایی که نزد واســط-معامله گر نگهداری می شــود، 
می تواند به ارزش منصفانه )به کســر مخارج فروش( همراه با 

تغییر ارزش در سودوزیان گزارش شود.
رمزارزهــا باید به ارزش منصفانه فعلی در ترازنامه، همراه با 
تغییر در ارزش گزارش شــده در سودوزیان، گزارش شوند. این 
امر بایــد صرف نظر از دلیل نگهداری دارایــی یا قصد تجارت 
یا زمان تحقق آنها اعمال شــود. رمزارزهــا با توجه به قابلیت 
محدود کاربرد آنهــا در معامالت، نباید به عنــوان نقد گزارش 
شوند )اگرچه تصور می شــود که می تواند تغییر کند(. آنها باید 
یک طبقه جداگانه از ســرمایه گذاریها با افشای مناسب ماهیت 
داراییها، منطق تجاری ســرمایه گذاری و اطالعات مربوط به 
نوســانهای قیمت، قابلیت انتقال و نقدشوندگی آنها باشد. در 
مواردی که نقدشــوندگی محدود و نبوداطمینان درخورتوجهی 
در مورد ارزش دارایی یا نسبت به تحقق ارزش آن دارایی وجود 
دارد، نبایــد دارایی در ترازنامه گزارش شــود. ما معتقدیم بین 
ارزشیابی »سطح 3« ابزار مالی و قیمت گذاری رمزارز با قابلیت 
انتقــال محدود، تفاوت وجود دارد. در مــورد داراییهای مالی، 
محرکهای ارزش ذاتی، جریانها و داراییهای قابل مقایسه برای 
اطالع از هرگونه ارزشــیابی وجود دارد کــه این موضوع برای 

رمزارز مصداق ندارد.
در  سودوزیان  طریق  از  منصفانه  ارزش  به  باید  رمزارزها 

سودوزیان دوره گزارش شوند.
رویکــرد ارزش منصفانه از طریق ســودوزیان به این معنی 
اســت که سودهای تحقق نیافته در ســودوزیان دوره شناسایی 
می شــوند، که برخی ممکن اســت آن را حسابداری محتاطانه 
تلقی نکنند. نوســان قیمت رمزارزها نیز ســود گزارش شــده 
را بســیار بی ثبــات و زیر تاثیــر تغییرات احتمالــی تصادفی و 
غیرمنطقــی قیمت قرار می دهد. با این حــال، رویکرد ارزش 
منصفانه که با افشــای اطالعات مربوط پشــتیبانی می شــود، 
مفیدترین روش اســت و سرمایه گذاران را به طور کامل قادر به 
تفسیر درســتی از تغییرات ارزش می سازد. شــرکتها تنها باید 
سود تحقق یافته یا آن دسته از سودهای تحقق نیافته حاصل از 
داراییهای سرمایه گذاری که باید از سودوزیان دوره خارج شود 
را گزارش کنند. براســاس مطالب ذکرشــده در مورد هرکدام از 
رویه های شناخت و طبقه بندی رمزارزها، مزایا و چالشهای هر 

رویه به طور خالصه در جدول 3 ارائه شده است.  
گزینه های طبقه بندی و ارزشــیابی متعدد و تجدید ارزشیابی 
پس از شــناخت داراییهای رمزنگاری شــده، نشان می دهد که 

تعدد طبقه بندی به چندین عامل بستگی دارد:
• اهداف مدیریت دارایی (Zimakova, 2016)؛

• شناخت دارایی مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری 
بین المللی  استانداردهای  تفسیر  کمیته  توصیه های  و  مالی 

گزارشگری مالی (Patsakis, 2019)؛
برای  اطالعات  منصفانه  ارائه  مورد  در  حرفه ای  قضاوت   •

.(Bouri, 2017) استفاده کنندگان صورتهای مالی
تعمیم رویه ها، تجزیه وتحلیل بهترین و قابل اتکاترین مدلها 
برای ارزشــیابی داراییهــای رمزنگاری شــده می تواند عاملی 
تعیین کننده در انتخاب رویه حســابداری شــرکت و همچنین 
تعیین دســتورالعملهای بیشتر برای بهبود حســابداری آنها و 
ارائــه اطالعات در صورتهای مالی باشــد. بــا توجه به عوامل 
موثر ذکرشــده در به کارگیری رویه حســابداری، خالصه ای از 
اندازه گیری اولیه و بعدی مربوط به داراییهای رمزنگاری شــده 

در هر رویه به طور خالصه در جدول 4 ارائه شده است.
شرکت برای شــناخت دارایی رمزنگاری شده در یک طبقه، 
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نیاز به انتخاب مدلی برای ارزشیابی بعدی خود دارد. در عمل، 
کاربردی تریــن مدلها، آنهایی هســتند کــه از ارزش منصفانه 
برای اندازه گیری داراییهای رمزنگاری شــده استفاده می کنند. 
شــرکتهایی کــه خــود را واســط-معامله گر معرفــی می کنند، 
از نظر شــیوه عمــل فعلی وضعیت به نســبت مطلوبــی دارند 
(Xie, 2019). هنگام طبقه بندی داراییهای رمزنگاری شــده 

به عنوان موجودی، شرکتهای واسط-معامله گر آنها را به ارزش 
منصفانه خالــص از هزینه های فــروش اندازه گیری می کنند. 
تجزیه وتحلیل رویه های حســابداری برخی شرکتهای واسط-
معامله گر نشــان می دهد که آنها در افشــای اطالعات به طور 
مســتقیم، اســتفاده کنندگان را از اطالعــات صورتهای مالی 
مبنی بــر این که هزینه هــای فروش قابل توجه نیســت، مطلع 

جدول 3: شناخت رمزارزها بر حسب نوع دارایی

چالشهای عملیمزایانحوه انعکاس

داراییهای پولی دیجیتالی

شناخت داراییهای پولی دیجیتالی هنگام تسعیر به واحد 
پول عملیاتی و گزارشگری، ارزشیابی داراییهای پولی را 

ساده و شفاف تر می کند.

به طور گسترده، یک وسیله مبادله پذیرفته شده نیست.
بسیار بی ثبات است.

اندازه گیری بعدی داراییهای پولی دیجیتالی در دوره یا 
زمان ایجاد آنها، در سودوزیان دوره شناسایی می شود.

منافع  تضاد  به  منجر  است  ممکن  پولی  دارایی  یک  به عنوان  شناخت 
میان حوزه های مالیاتی در کشورها شود.

شناخت به عنوان یک دارایی پولی ممکن است منجربه تضاد منافع بین 
حوزه های  در  که  شود  چندملیتی  کسب وکار  فرعی  و  اصلی  شرکتهای 

قضایی مختلف فعالیت می کنند.

داراییهای نامشهود

طبقه بندی  برای  بین المللی  شناخته شده  رویکرد 
از  جلوگیری  درنتیجه،  رمزنگاری شده؛  داراییهای 

هزینه های اضافی برای پشتیبانی از قضاوت حرفه ای.

زیانهای  و  استهالک  هزینه های  به کسر  تمام شده  بهای  ارزیابی  مدل 
شناسایی شده ناشی از کاهش ارزش در سودوزیان دوره، اجازه ارزیابی 

ارزش منصفانه داراییهای رمزنگاری شده را نمی دهد.

بین المللی  استاندارد  با  مطابق  انعطاف پذیری 
حسابداری 38 (IAS 38) برای طبقه بندی در سایر 

داراییها حفظ می شود.

زیانهای  و  استهالک  از  خالص  منصفانه،  ارزش  ارزیابی  مدل 
شناسایی شده ناشی از کاهش ارزش در حقوق مالکانه، ویژه داراییهای 
بلندمدتی است که تجدید اندازه گیری داراییهای رمزنگاری شده مطابق 

با استاندارد بین المللی حسابداری 38 را غیرعملی می سازد.

موجودیها

طبقه بندی  برای  بین المللی  شناخته شده  رویکرد 
از  جلوگیری  درنتیجه،  رمزنگاری شده؛  داراییهای 

هزینه های اضافی برای پشتیبانی از قضاوت حرفه ای.

استاندارد بین المللی حسابداری 2 (IAS 2) تعریف دقیقی از واسط-
ارائه  طبقه  این  در  کاال  موجودیهای  قرارگرفتن  همچنین  و  معامله گر 

می دهد.

شناخته  واسط-معامله گر  به عنوان  شرکت  هنگامی که 
منصفانه  ارزش  به  رمزنگاری شده  داراییهای  می شود، 

خالص از هزینه های فروش اندازه گیری می شوند.

اگر شرکت نتواند به عنوان واسط-معامله گر شناخته شود، آن را براساس 
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزشیابی خواهد کرد.

داراییهای مالی

تا مدلهایی را برای  فرصتی برای شرکت ایجاد می کند 
ارزشیابی بعدی پس از شناخت ایجاد کند.

تفاوتهای قابل مالحظه در شناخت ابزار مالی، ازجمله ابزار مالکانه.

امکان تجدید طبقه بندی دارایی و تغییر مدل ارزشیابی 
وجود دارد.

ابزار  از  انواع خاصی  برای  ارزشیابی  انتخاب مدلهای  در  محدودیتهایی 
مالی.

ابزار  از  خاصی  انواع  برای  ارزشیابی  مدلهای  تغییر  در  محدودیتهایی 
مالی.
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 .(Driouchi, 2018) می کنند
بنابرایــن، مبلغی کــه داراییهای رمزنگاری شــده به ارزش 
منصفانه خالــص از هزینه های فروش اندازه گیری می شــود، 
تقریبی از ارزش منصفانه آنها اســت. درصورتی که داراییهای 
رمزنگاری شــده در طبقه کوتاه مــدت )یا داراییهــای جاری( 
منعکس شوند، یعنی سرمایه گذاری بلندمدت نیستند و تجدید 

ارزشیابی آنها در سودوزیان دوره، بدون انباشت سود در حقوق 
مالکانه از طریق سایر اقالم سودوزیان جامع، منعکس می شود 
(Frick, 2019). این مدل ارزشــیابی بازتاب درستی از قیمت 

بازار )موجودی( دارایی است. استفاده کنندگان صورتهای مالی 
می تواننــد اطالعات مربوط به سلســله مراتب ارزش منصفانه 
را برای انواع خاصی از داراییهای رمزنگاری شــده کســب کنند 

جدول 4: خالصه رویکردهای اندازه گیری اولیه و بعدی مربوط به داراییهای رمزنگاری شده

اندازه گیری به مبلغ دفتریاندازه گیری بعدیاندازه گیری اولیهطبقه بندی

داراییهای نامشهود (IAS 38)- مدل تجدید 
ارزشیابی )انتخاب رویه حسابداری اما به 

وجود بازار فعال نیاز دارد(.
بهای تمام شده

ارزش منصفانه به کسرهرگونه 
استهالک و کاهش ارزش انباشته

تغییرات افزایش بهای تمام شده: سایر اقالم 
(OCI)  سودوزیان جامع

تغییرات کاهش بهای تمام شده: سود و زیان 
دوره

داراییهای نامشهود (IAS 38)- مدل بهای 
تمام شده

بهای تمام شده
بهای تمام شده به کسر هرگونه 

استهالک و کاهش ارزش انباشته
تغییرات کاهش بهای تمام شده: سودوزیان دوره

موجودیها (IAS 2)- به استثنای واسط-
معامله گر بهای تمام شده

بهای تمام شده
ارزش منصفانه به کسر مخارج 

فروش
سودوزیان دوره

بهای تمام شدهموجودیها (IAS 2)- سایر موارد
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 

فروش
تغییرات کاهش بهای تمام شده: سودوزیان دوره

(IFRS 9) بهای تمام شدهداراییهای مالی

ارزش منصفانه از طریق سودوزیان 
(FVPL) دوره

یا ارزش منصفانه از طریق سایر 
(FVOCI) اقالم سودوزیان جامع

یا بهای مستهلک شده

تغییرات کاهش و افزایش بهای تمام شده: 
سودوزیان دوره یا سایر اقالم سودوزیان جامع

بهای تمام شدهپیش پرداخت داراییها
مشمول آزمون کاهش ارزش 

براساس استاندارد بین المللی 
(IAS 36) 36 حسابداری

تغییرات کاهش بهای تمام شده: سودوزیان دوره

 (IAS سرمایه گذاری در داراییهای غیرمالی
(IAS 8) 36 یا سرمایه گذاری در کاال)

بهای تمام شده

بهای تمام شده
یا ارزش منصفانه از طریق 

سودوزیان دوره (FVPL) یا ارزش 
منصفانه از طریق سایر اقالم 
(FVOCI)  سودوزیان جامع

تغییرات کاهش و افزایش بهای تمام شده: 
سودوزیان دوره یا سایر اقالم سودوزیان جامع

به عنوان یک دارایی منحصربه فرد درنظر 
گرفته می شود، 

)برای مثال، ژاپن(
توصیه نشده

ارزش منصفانه از طریق سودوزیان 
دوره (FVPL) )بازار فعال( یا 
هزینه تاریخی )بازار غیرفعال(

تغییرات کاهش و افزایش بهای تمام شده: 
سودوزیان دوره
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و چنانچه سطح 1 باشــد، می توان داده های منبع را به صورت 
کلــی تاییــد کــرد (Kosolapova, 2019). بنابراین، از نظر 
نویســندگان، این مدل ارزشــیابی هم با نیازهــای اطالعاتی 
اســتفاده کنندگان اطالعات مالی و هم مدیریت واحد گزارشگر 

مطابقت دارد.
 مدلهای ارزشــیابی درنظر گرفته شــده، در واقــع مدلهای 
مدیریت ارزشــیابی دارایی به عنوان یــک مدل تجاری جهت 
دســتیابی به اهداف تجــاری هســتند. اگر از جنبــه نظری، 
محدودیتهــای اســتفاده از مدل کســب وکار بــر مبنای ارزش 
منصفانه از طریق سودوزیان دوره و به همان صورت به ارزش 
منصفانه از طریق ســودوزیان جامع در نظر گرفته نشــود، این 
رویکرد پیچیده می تواند متنوع درنظرگرفته شود. این تنوع به 
سازمان گزارشگر این امکان را می دهد تا مدل کسب وکار را برای 
ارزشیابی دارایی رمزنگاری شده براساس قضاوت حرفه ای خود 
انتخــاب کند. انتخاب مدل ارزش منصفانــه همراه با تغییرات 
در ســودوزیان دوره بر عملکرد تاثیر می گــذارد. انتخاب مدل 
ارزشیابی برای دارایی رمزنگاری شده براساس ارزش منصفانه 
با تغییراتی که در ســود جامع شناســایی می شود، تاثیر کلی بر 
هزینه ســرمایه خواهد داشــت. با این حــال، چنانچه انتظار 
رود که افزایش ارزش ســرمایه با نتایج مالی تهاتر می شود، با 
تخصیص تغییرات به ســودوزیان دوره، امکان توسعه مدل به 

سطح مدل کسب وکار وجود دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
مدلهای بررسی شده و پیشنهادی در این نوشتار، روش شناسی 
می دهد.  توسعه  را  رمزنگاری شده  داراییهای  ارزشیابی  برای 
روش شناسی باید شامل رویکردی جامع در مورد انواع مختلف 
داراییهای رمزنگاری شده مبتنی بر اطالعات موجود در دسترس 
عموم باشد که براساس ریسک طبقه بندی شده اند. برای توسعه 
مدل جهت مدیریت ارزش داراییهای رمزنگاری شده، شرکتها 
باید با انحراف از اصول عمومی حسابداری، قضاوت حرفه ای 
خاصی انجام دهند. استاندارد بین المللی حسابداری1 با عنوان 
»ارائه صورتهای مالی« چنین فرصتهایی را تنها در صورتی که 
استفاده کنندگان  گمراهی  باعث  تعیین شده  قواعد  رعایت 
صورتهای مالی شود، فراهم می کند. اعمال قضاوت حرفه ای 

خاص و انحراف از قواعد استانداردهای بین المللی گزارشگری 
افشای چنین اطالعاتی  به  را ملزم  مالی، واحدهای گزارشگر 
این موضوع شامل  زیرا  است؛  زمان بر  فرایند  که یک  می کند 
محاسبه مجدد تاثیر روی هر یک از اقالم گزارش شده در اثر 
تغییر است. مدلهای آینده نگر برای مدیریت ارزش داراییهای 
رمزنگاری شده، بسته به هدف مدیریت شرکت برای استفاده 
ارزشیابی  و  طبقه بندی  شیوه های  بهترین  براساس  آنها،  از 

داراییهای رمزنگاری شده، تدوین شده اند.
مدلهــای موجــود بــرای شــناخت و ارزشــیابی داراییهای 
رمزنگاری شــده به عنوان وســیله پرداخــت، داراییهای مالی، 
داراییهــای نامشــهود و موجودیهــا از ویژگیهای بســیاری در 
ایجاد رویه های حسابداری برخوردار است. با وجود این، هیچ 
اســتانداردی برای حســابداری و ارائه اطالعات در صورتهای 
مالی به صورت کامال صحیح وجود ندارد. هر استاندارد در وهله 
اول برای شــناخت و افشای اطالعات موضوعهای نزدیک به 
داراییهای رمزنگاری شــده باتوجه به ماهیت آنها طراحی شده 
اســت، که داراییهای رمزنگاری شده به طور غیرمستقیم با آنها 
مرتبطنــد. با این حال، شــیوه فعلی طبقه بندی و ارزشــیابی 
داراییهای رمزنگاری شــده توســط کســب وکار، انعطاف رویه 
حســابداری را برای ارائــه اطالعات درباره ایــن موضوعها با 

بیشترین دقت در صورتهای مالی ثابت می کند.
تحلیــل دقیــق از رهنمــود نهادهــای اســتانداردگذار در 
کشورهای مختلف برای دارندگان رمزارزها )هم اصول عمومی 
پذیرفته شــده ملی و هم قانون کشــورهایی که استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی را به کار می برند( این نظر را تایید 
می کنــد که تنوع قابل توجهــی در الزامها و اصــول حوزه های 
قضایی مختلف وجــود دارد. جدول 5، تحلیل مجموعه ای از 
رهنمود نهادهای اســتانداردگذار در کشورهای مختلف را برای 

دارندگان رمزارزها نشان می دهد.
در این میان، شــرکتها مجبور به اعمــال قضاوت حرفه ای 
معقــول در تاییــد اعتبــار موقعیــت ارائه شــده هســتند. این 
موضــوع تا حــد زیــادی دلیل منطقــی بــرای تجدیدنظر در 
رویکردهای موجود جهت طبقه بندی و اندازه گیری داراییهای 
رمزنگاری شــده در اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری 
مالی است. به نظر می رســد راه حل برطرف کردن تضاد منافع 
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جدول 5- الزامهای نهادهای استانداردگذار در کشورهای منتخب برای دارنده رمزارزها

اندازه گیریماهیتحوزه قضایی

رهنمود مربوط به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

ارزشیابی هر نوع رمزارز برای واجد شرایط بودن به عنوان دارایی در هر کانادا
کدام از طبقه بندیهای زیر الزم است:

• داراییهای نامشهود
• موجودی

IAS 38 داراییهای نامشهود

اندازه گیری بعدی: یا به بهای تمام شده )روش بهای تمام شده( یا به 
ارزش منصفانه )روش تجدید ارزیابی(

IAS 2 موجودی
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

رهنمود نهاد استانداردگذار ملی

به استثنای توکنهایی با ویژگیهای اوراق بهادار، بسته به قصد تجاری فرانسه
دارندگان، رمزارز به صورت زیرطبقه بندی شده است:

)به عنوان  می شوند  نگهداری  شخصی  استفاده  برای  که  توکنهایی   •
دارایی نامشهود ثبت شده است(

)طبقه  می شوند  نگهداری  سرمایه گذاری  قصد  به  که  توکنهایی   •
سرمایه گذاری خاص(

داراییهای نامشهود
مستهلک شده طی عمر مفید )دوره خدمات مورد انتظار(

توکنهای نگهداری شده به عنوان سرمایه گذاری 
اندازه گیری ارزش منصفانه

سودها و زیانهای ارزش منصفانه انتقال یافته تا زمان تحقق
در وضعیت زیان انتقال یافته، این مبلغ به سودوزیان منظور می شود.
افشای کامل شرایط تعیین ارزش منصفانه به دلیل شرایط فعلی بازارها

به ژاپن می تواند  قانونی  مالکیت  حقوق  آیا  این که  به  نسبت  نبوداطمینان 
ارزهای مجازی تعلق گیرد یا خیر. با وجود این، به عنوان دارایی برای 

اهداف حسابداری درنظر گرفته می شود.
به عنوان یک طبقه دارایی مستقل دیده می شود.

وجود بازار فعال: ارزش منصفانه از طریق سودوزیان
نبود بازار فعال: اندازه گیری به بهای تاریخی مورد نیاز است، زمانی که 
تا  کاهش  باشد،  تاریخی  بهای  از  کمتر  انتظار  مورد  واگذاری  ارزش 

ارزش واگذاری مورد انتظار )حتی به میزان صفر(.

تجاری لیتوانی هدف  به  بسته  زیر،  طبقات  در  دسته بندی  با  مالی  دارایی 
دارندگان آن:

• سرمایه گذاری: سایر سرمایه گذاریها
• نگهداری شده برای پرداخت: دارایی مالی به عنوان داراییهای جاری 

ثبت می شود.

ارزش منصفانه از طریق سودوزیان

ارزش منصفانهدارایی مالی کوتاه مدت غیر از نقداسلوواکی

قانون سوئیس مثال،  )به عنوان  است  قانون  از  برگرفته  حسابداری  رویه های 
تعهدهای سوئیس(؛ زیرا هیچ راهنمای صریحی وجود ندارد. بازخورد 
هدف  به  زیر  طبقات  در  دسته بندی  که  می دهد  نشان  اطالع رسانی 

تجاری دارندگان بستگی دارد:
• دارایی مالی )داراییهای جاری یا داراییهای غیرجاری(

• موجودی

• داراییهای نامشهود
دارایی مالی: ارزش منصفانه

موجودی: اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

دسته بندی در طبقات زیر به هدف تجاری دارندگان بستگی دارد:هلند
• دارایی ثابت نامشهود

• موجودی
• سایر سرمایه گذاریها

دارایی نامشهود: بهای تمام شده تحصیل یا به ارزش منصفانه
موجودی کاال: قیمت خرید

سایر سرمایه گذاریها: بهای تمام شده اولیه یا ارزش منصفانه )از طریق 
سودوزیان یا از طریق سایر اقالم سودوزیان جامع به همراه بازیافت(

منبع: گروه نظارت بر گزارشگری مالی اروپا - سال 2020
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جدول 6: تعهدها، حسابداری قابل اجرا و تدوین استاندارد احتمالی مورد نیاز

دارایی رمزنگاری شده 
تولیدشده

رویه های حسابداری ممکن قابل اجرا تعهدهای تولیدکننده
IFRS تحت

حوزه هایی که نیاز به شفاف سازی یا 
اصالح در استانداردهای IFRS دارند

رمزارزها )توکنهای پرداخت( بدون 
ادعای تولیدکننده

• هیچ
• با این حال، باید بررسی 

شود که آیا معامله انجام شده 
است یا خیر

• شناسایی درامد مطابق استاندارد 
 (IFRS 15 بین المللی گزارشگری مالی

15)
• سود در سودوزیان دوره

• تعیین این که آیا معامله در دامنه استاندارد 
 (IFRS 15 بین المللی گزارشگری مالی
(15 قرار می گیرد یا نه ممکن است نیاز به 

توضیح داشته باشد.

توکنهای پول الکترونیکی: 
رمزارزها و توکنهای دارای 
مطلوبیت که به عنوان پول 

الکترونیکی و برخی از ارزهای 
دیجیتال با ثبات نوظهور واجد 

شرایط هستند.

• ادعای تولیدکننده، 
تعهدهای ضمنی

• شناسایی درآمد مطابق استاندارد 
 (IFRS 15 بین المللی گزارشگری مالی
(15 هنگام ایفای تعهدها توسط تولیدکننده

• تشخیص تعهد)ها( در تاریخ تولید و 
دوره ای که تعهد)ها( ایفا 

می شوند، ممکن است نیاز به توضیح داشته 
باشد.

حاوی ویژگیهایی است که توکنهای دارایی و اوراق بهادار
مشابه اوراق بهادار است،

می تواند ادعای تولیدکننده را 
داشته باشد.

• شناسایی تعهد مالی مطابق استاندارد 
بین المللی حسابداری 32 (IAS 32) و 

استاندارد بین المللی گزارشگری
(IFRS 9) 9 مالی  •

• تعیین این که آیا تعهد مالی طبق
استاندارد بین المللی حسابداری 32 و 

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 
(IFRS 9) است نیاز به توضیح داشته باشد.

• ادعای تولیدکننده، توکنهای دارای مطلوبیت
تعهدهای ضمنی

• شناسایی درامد مطابق استاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی شماره 15

(IFRS 15) هنگام ایفای تعهدها توسط 

تولیدکننده و یا
• شناسایی ذخیره )از قبیل تعهد عرفی( 
چنانچه معامله خارج از دامنه استاندارد 

بین المللی گزارشگری مالی 15 باشد

• تشخیص تعهد)ها( در تاریخ تولید و 
دوره ای که تعهد)ها( ایفا 

می شوند، ممکن است نیاز به توضیح داشته 
باشد.

• چنانچه معامله خارج از دامنه استاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی 15 باشد، 

تشخیص این که آیا IAS 37 اعمال می شود.

توکنهای ترکیبی با ویژگیهای 
چندگانه ازجمله برخی ارزهای 

دیجیتال باثبات

• ادعای تولیدکننده، 
تعهدهای صریح و ضمنی 

همراه با نبود ادعا )در صورت 
وجود ویژگی پرداخت(

• حسابداری براساس ترکیبی از رمزارز 
)توکن پرداخت( و توکن مطلوب

• نیاز به توضیحاتی درباره توکنهای پرداختنی 
و توکنهای دارای مطلوبیت است.

توکنهای پیش عملیاتی و توافق 
 (SAFT)ساده برای توکنهای آتی

• ادعاهای تولیدکننده به 
نوع توکن، پرداختی/ اوراق 

بهادار/مطلوبیت بستگی دارد

• حسابداری به نوع توکن پیش عملیاتی 
تولیدشده و تعهدات منتشرکننده بستگی 

دارد.

• نیاز به توضیح دارد

توکنهای رایگان، هزینه ای انتشار، 
توکنهای منتشرنشده، توکنهای 

مجددا تحصیل شده

• نیاز به بررسی و توضیحات 
بیشتر دارد.

• نیاز به بررسی و توضیحات بیشتر دارد• نیاز به بررسی و توضیحات بیشتر دارد.

منبع: گروه نظارت بر گزارشگری مالی اروپا - سال 2020 
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تجاری و قواعد فعلی اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی، اصالح اســتانداردهای موجــود و معرفی قواعدی برای 
طبقه بندی و ارزشــیابی داراییهای رمزنگاری شــده و یا تدوین 
استاندارد جدیدی در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
برای حســابداری داراییهای رمزنگاری شده است. در راستای 
دســتیابی به هدف اســتفاده از رویه حســابداری مشخص در 
شــناخت، اندازه گیری و طبقه بندی داراییهای رمزنگاری شده، 
گــروه نظارت بر گزارشــگری مالــی اروپا در ســال 2020 در 
قســمتی از مطلب منتشرشــده خــود در این باره، به بررســی 
تعهدها، حسابداری قابل اجرا و تدوین استاندارد احتمالی مورد 
نیاز برای رمزارزها پرداخته است که نتایج آن به طور خالصه در 

جدول 6 ارائه شده است.

پانوشتها:
1- Block Chain
2- Var Craft
3- Facebook
4- Linden
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