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مورد کلیه صورتهای مـالی کـه دوره مـالی آنهـا از              در

شــود،  از آن شــروع مــی   و بعــد1/1/1385تــاریخ 
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 يته تدوين استانداردهاي حسابداريکم
 زمان حسابرسيسا

١٣٨٥ 



  

  تعالی بسمه
  مقدمـه

 

  بـه   واکـنش  در  کـه   پویاسـت  و مستمر  رایندیف ،حسابداری  استانداردهای  تدوین فرایند
 و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری        المللی  بین و  داخلی  محیط  تحوالت و  شرایط تغییر
 را جدیـد   اسـتانداردهای   تـدوین  یـا  موجـود   استانداردهای در تجدیدنظر و تغییر ،مالی

 اسـتفاده از     حـسابرسی   سـازمان   اصـلی   سیاسـتهای  از  یکی فرایند  این در. کند  می  ایجاب
  المللــی بــین  اســتانداردهای ای معتبــر بــویژه اســتانداردهای حــسابداری مراجــع حرفــه

درنظرگرفتن شـرایط داخلـی کـشور        در تدوین استانداردهای حسابداری با      حسابداری
 .است
تهای صـور ”  27المللی حـسابداری  شـماره         بین استاندارد از استاندارد،  اینتجدید نظر    در

 و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسـان مـدیریت تـدوین       “مالی تلفیقی و جداگانه   
 .استانداردها استفاده شده است

 و  نظـرات   تمـام  و گردیـد  منتـشر   عمـومی   نظرخـواهی   بـرای  استاندارد  این  نویس  پیش
  اصـالحات  و  رسـی بر  یدارحـساب   اسـتانداردهای   تدوین  کمیته در  شده  دریافت  پیشنهادات

 . و نهایتاً  استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شدگردید  اعمال  الزم
  مـصوبه   موجـب   بـه   سـازمان   عامـل   هیئـت   توسط  تصویب و  بررسی از  پس استاندارد  این

 . است  شده االجرا الزم  حسابرسی  سازمان  عمومی  مجمع 1385تیرماه 
  عامـل   هیئـت   رئـیس  و  مدیرعامل  نادریان  هوشنگ  آقای  بجنا  نظارت با استاندارد  این 

  عــضویت اـبــ  ریداحــساب  اســتانداردهای  تــدوین  کمیتــه  توســط  و  حــسابرسی  ســازمان
ـ   ایرج اکبریـه،  دکتـر موسی بزرگ آقایان) اـالفب  ترتیب  به( ران بحرینـی،   ـاصـل،  کام
ثیـری و دکتـر رضـا نظـری و بـا         حـسین ک   ه،  مجتبی علیمیرزایـی،  دکتـر       ـدی شلیل ـمه

خانمها دکتـر ویـدا مجتهـدزاده و        (پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها       
دکتـر احمـد    پورحیـدری،  دکتـر علـی رحمـانی،     امید دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر
 .تدوین شده است) مدرس و دکتر ساسان مهرانی

  ایـن   تـصویب  و  نظرخـواهی  ،  تـدوین  فراینـد  در  کـه   کـسانی   تمام از  حسابرسی  سازمان
 تـر   گسترده  مشارکت از و نماید  می  قدردانی و تشکر  صمیمانه اند  داشته  مشارکت استاندارد

 .کند می  استقبال  یدارحساب  استانداردهای  کیفی  ارتقای  برای  ای حرفه  جامعه
 

 حسابرسی  سازمان 
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 پیشگفتار
 

گذاری  ی مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهصورتها عنوان با  18 شمارهاستاندارد حسابداری  )1(
توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی  1385 که درتیرماه در واحدهای تجاری فرعی
شود و   قبلی می18  جایگزین استاندارد حسابداری شمارهتصویب شده است،

و بعد از  1/1/1385 صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ مورد درالزامات آن 
 .ستاالجرا الزم شود، ع میآن شرو

 

 دالیل تجدید نظر در استاندارد
حسابداری و  المللی بیناین تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای  )2(

 .  انجام شده است،بهبود استاندارد قبلی
 

 تغییرات اصلی
 درصد سهام آنها 90از  طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش )3(

 کسب موافقت سایر صاحبان درصورتختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درا
 درصد در استاندارد 90شرط .  ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند،سهام

 . استاندارد اضافه شده است6جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 
 

ودیت شدید و  محدبه تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجودعدم الزام  )4(
شده است،  زیرا اگر محدودیت منجر به  بلندمدت، دراین استاندارد حذف

 با تعریف واحد تجاری فرعی پذیر  واحد سرمایه،دادن کنترل شوددست  از
چنانچه علیرغم وجود اما . شود انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی

لی باید صورتهای مالی  واحد تجاری اص، کنترل کماکان برقرار باشد،محدودیت
 .تلفیقی تهیه کند

 

 سهم اقلیت براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای ،در استاندارد تجدیدنظر شده )5(
استاندارد در . شود قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه می

 .شد  سهم اقلیت براساس مبلغ دفتری محاسبه می،قبلی
 گذاری در واحد تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه، برای انعکاس سرمایه )6(

در استاندارد قبلی استفاده از این . روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود
 .روش مجاز بود
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   “حسابداریای  بر استانداردهای  مقدمه ”این استاندارد  باید با توجه به 
 .مطالعه و بکار گرفته شود

 هدف
   تلفیقی  مالی  صورتهای  تهیه  به  اصلی  تجاری  واحدهای  استاندارد، الزام  این هدف  .1

   تجاری  واحدهای  گروه ی اقتصاد  فعالیتهای  درباره  مالی  اطالعات منظور ارائه به
 از   شده  کسب  و نتایج  گروه ، تعهدات  گروه  کنترل  تحت  منابع  که ای گونه ، به است
.  دهد نشانواحد    اقتصادی  شخصیت  یک  عنوان  را به  گروه  منابع  بکارگیری طریق
 هستند  می سها ، شرکت  عضو گروه  تجاری  واحدهای  که  این  استاندارد با فرض این

مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد   اما الزامات آن در است  شده تنظیم
 .دارد

 کاربرد  دامنه
 در  گذاری  سرمایه  حسابداری  همچنین  و گروه   تلفیقی  مالی  صورتهای  و ارائه  استاندارد باید در تهیه این  .  2

 .  بکار رود  جداگانه  مالی در صورتهای   منظور انعکاس  به  فرعی  تجاری واحدهای

   سرقفلی ، شامل بر تلفیقآن  و آثار   تجاری های ترکیب  حسابداری ، استاندارد این .   3
 را دربر ) شود  مراجعه19   شماره  استاندارد حسابداری به ( از ترکیب  ناشی
 .گیرد نمی

 

  تعاریف 
  :  است  زیر بکار رفته  مشخص  معانی استاندارد با  در این  ذیل اصطالحات .   4

  و   اصلی  واحد تجاری  یک  جداگانه  مالی  صورتهای  اطالعات  و ترکیب فرایند تعدیل :    تلفیق •
   اطالعات کهاست    تلفیقی  مالی  صورتهای  منظور تهیه  به  آن  فرعی  تجاری واحدهایصورتهای مالی 

 . کند  می ارائهواحد   اقتصادی   شخصیت  عنوان  را به  گروه مالی

 فرعی،  با درنظر   واحد تجاری  یک  داراییهای  و خالص  سود یا زیان  از   بخش آن :     اقلیت سهم •
   از طریق  یا غیرمستقیم  طور مستقیم  به  که  است  سهامی  به  انتساب  قابل  که گرفتن تعدیالت تلفیقی، 

 .  ندارد  تعلق  اصلی  واحد تجاری  دیگر، به  فرعی  تجاری واحدهای
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 ٣

 یک شخصیت عنوان به  است که آن گروه گروه یک   مالی صورتهای   :   تلفیقی  مالی صورتهای •
 .شود اقتصادی واحد محسوب می

شود و در آن  صورتهای مالی که توسط واحد تجاری اصلی ارائه می : صورتهای مالی جداگانه   •
واحد خالص داراییهای ونتایج عملیات برمبنای  مالکانه مستقیم و نه براساس منافع  یهاگذار سرمایه
  .شود حساب گرفته  می پذیر به سرمایه

 از   منافع  منظور کسب  به  واحد تجاری  یک  و عملیاتی  مالی  سیاستهای راهبری    توانایی :   کنترل •
  .   آن فعالیتهای

 .   آن  فرعی  تجاری ی واحدها  و کلیه  اصلی واحد تجاری :    گروه •

 .   است  فرعی  یا چند واحد تجاری  یک  دارای  که  واحد تجاری  یک :    اصلی واحد تجاری •

  واحد تجاری (   دیگری  واحد تجاری  کنترل  تحت  که  واحد تجاری یک :     فرعی واحد تجاری •
 .  است)  اصلی

 

    تلفیقی  مالی  صورتهای ارائه
 را   تلفیقی  مالی باید صورتهای ، 6شده در بند   یاد   اصلی  تجاری ، غیر از واحدهای  اصلی اریهر واحد تج  .  5

 . کند  ارائه  آن  خود را همراه  جداگانه  مالی  و صورتهای تهیه

 : صورت وجود تمام شرایط زیر،  ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نیست یک واحد تجاری اصلی تنها در .   6

 مزبور،  خود واحد تجاری فرعی و تماماً متعلق به واحد تجاری اصلی دیگر باشد یا واحد واحد .لفا
 درصد سهام باشد اما سایر صاحبان سهام،  100تجاری فرعی  یک واحد دیگر با مالکیت کمتر از 

د علیرغم  آگاهی از قصد واحد تجاری اصلی برای عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی، مخالفت خو
 .را اعالم نکرده باشند

عموم، دسترس  سهام یا سایر اوراق بهادار  آن واحد در بورس اوراق بهادار یا سایر بازارهای در . ب
 .معامله نشود

واحد  مزبور برای عرضه هرگونه اوراق بهادار به عموم،  صورتهای مالی خود را به هیئت پذیرش  . ج
 . نباشدآنی تحویل نداده یا درجریان تحویل بورس اوراق بهادار یا سایر مراجع قانون

س برای استفاده دستر قابل  صورتهای مالی تلفیقی  ،واحد تجاری اصلی نهایی یا میانی آن واحد . د
 .عمومی را براساس استانداردهای حسابداری تهیه کند
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 ٤

 قرار   اصلی  واحد تجاری  کنترل  تحت  فرعی  تجاری  واحدهای  که در مواردی  . 7
،  مالی  وضعیت  تصویر کامل  تنهایی  به  اصلی  واحد تجاری  مالی گیرد، صورتهای می

   صورتهای کنندگان استفاده. دهد  نمی  را نشان  آن عملکرد مالی و جریانهای نقدی
و ارزیابی وظیفه مباشرت    اقتصادی گیریهای  تصمیم  برای  اصلی  واحد تجاری مالی

 نیاز   گروه  نقدی  و جریانهای ، عملکرد مالی  مالی  وضعیت باره در  اطالعاتی بهمدیریت 
   مالی  اطالعات کهشود   تأمین می  تلفیقی  مالی  صورتهای  نیاز از طریق این. دارند
   مرزهای  به  توجه و بدونواحد    اقتصادی  شخصیت  یک  عنوان  را به  گروه  به مربوط
 .کند  می  ارائه ه جداگان  حقوقی  شخصیتهای قانونی

   در واحد تجاری گذاران ، سرمایه  تلفیقی  مالی  صورتهای  اصلی کنندگان  استفاده  . 8
   در گروه ، اصلی  خود در واحد تجاری منافع   از طریق  هستند زیرا آنان اصلی

  ، اطالعات  تلفیقی  مالی ، صورتهای حال با این.  دارند منافعی نیز   تجاری واحدهای
   یا وام ، بستانکاران  مثال برای. آورد  می  فراهم کنندگان  سایر استفاده  برای مفیدی

   قرار دارد نیاز به  گروه  تجاری  از واحدهای  آنها در یکی  طلب  وثیقه  که دهندگانی
   همین  حال با این.  دارند  مربوط  واحد تجاری  مالی  صورتهای  به مراجعه
   مالی  از صورتهای  گروه  مالی  توان  ارزیابی  برای  است ممکن  کنندگان استفاده
  انداز ادامه  چشم  خود و همچنین  مؤثر طلب وثیقهمورد  تا در کنند   استفاده تلفیقی
   واحدهای  بستانکاران  برای  گروه  مالی توان.  نمایند  قضاوت  با واحد تجاری رابطه

  ، زیرا حتی  است  اهمیت  واحدها دارای  این متقابل   خاطر وابستگی  به  فرعی تجاری
 شود واحد   موجب  است  ممکن  تجاری ، فشارهای  رسمی  متقابل در نبود ضمانتهای

 . حمایت مالی کند  بستانکاران  در قبال  فرعی  تجاری  از واحدهای   اصلی تجاری

    تلفیقی  مالی  صورتهای شمول

اید واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن را دربر گیرد، صورتهای مالی تلفیقی ب  .9
از تاریخ ( ماه 12 واگذاری طی قصد بهگذاری در واحدهای تجاری فرعی که تنها  استثنای سرمایه به

 .،  تحصیل شده است)تحصیل
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 ٥

  د کهگیر  را در برمی  واحدهایی  و کلیه  اصلی ، واحد تجاری  تلفیقی  مالی صورتهای  . 10
   تجاری  از واحدهای  گروه جز آن  قرار دارند، به  اصلی  واحد تجاری  کنترل تحت
   یک  که هنگامی. شوند  می  مستثنی  از تلفیق11 در بند  شده  ارائه دالیل   به  که فرعی

   فرعی  تجاری  واحدهای  از طریق  یا غیرمستقیم  طور مستقیم ، به  اصلی واحد تجاری
 بر   باشد، فرض  واحد تجاری  یک  رأی حق سهام با  از نصف بیش  مالک،دیگر خود

 آشکارا   بتوان  که ، مگر در موارد استثنایی  است  واحد تجاری  بر آن وجود کنترل
   در صورت همچنین. شود  نمی  واحد تجاری  کنترل ، سبب  مالکیتی  داد چنین نشان
 بر   اصلی  واحد تجاری  مالکیت اگر میزان   زیر، حتی  از وضعیتهای  هر یک تحقق
  وجود  کنترل  درصد یا کمتر باشد، باز هم50   فرعی  واحد تجاری  رأی  با حق سهام
 :دارد
   با سایر صاحبان  توافق  از طریق واحد تجاری رأیحق    از نصف  بر بیش تسلط .  الف

 ،سهام
 یا   قانون  از طریق  واحد تجاری ی و عملیات  مالی  سیاستهای راهبری  توانایی  . ب

 ، یا توافق
  کننده  اداره  یا سایر ارکان  مدیره  هیئت  اعضای  اکثریت  و عزل  نصب  توانایی  . ج

 .مواردی که کنترل واحد تجاری دراختیار ارکان مزبور است ، در مشابه
ل و نگهداری ، تحصیواگذاریگذاری در واحدهای تجاری فرعی که به قصد  سرمایه  . 11

صورتهای مالی تلفیقی منعکس نشده است، مشمول تلفیق نمی  در قبالًً و گردیده
   یا اینکه  است  شده گذاریها، خریدار مشخص  سرمایه نوع  این با  رابطه در. باشد

رود   و انتظار می  است  مشتری درصدد یافتنطور مشخص  به   اصلی واحد تجاری
   فرعی  واحد تجاری یک.  واگذار شود  تحصیل  از تاریخ  ماه12 طی  گذاری سرمایه

   نشده  تکمیل  آن واگذاری هنوز فرایند  ،  تحصیل  از تاریخ  ماه12   باوجود گذشت که
  ، شرایط  مالی صورتهای   تهیه  در تاریخ شود مگر اینکه نمی   مستثنی  از تلفیق است

 . باشد شده  تکمیل یز اساساً  ن  آن  و فرایند واگذاری  مشخص  آنواگذاری
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  جاری  داراییهای شود جزء که بموجب این بند از تلفیق مستثنی می ییگذاریها سرمایه
 گذاریها  سرمایه حسابداری   با عنوان15   شماره حسابداری استاندارد   و براساس بندی طبقه

 .شود  می  منعکس  مالی در صورتهای

 دست دادن توانایی هدایت سیاستهای مالی و صورت از واحد تجاری اصلی در .12
پذیر برای کسب منافع از فعالیتهای آن، کنترل آن واحد را  عملیاتی واحد سرمایه

دادن کنترل ممکن است با تغییر نسبی یا مطلق در  دست از. دهد دست می از
برای مثال، کنترل یک واحد تجاری فرعی . میزان مالکیت، یا بدون آن، واقع شود

دلیل اعمال کنترل برآن توسط دولت، دادگاه یا مراجع ذیصالح  ن است بهممک
 .دست برود دیگر یا درنتیجه توافق قراردادی از

شود و   می  خارج  تلفیقی  مالی  صورتهای  از شمول  که  از تاریخی  فرعی  واحد تجاری  در یک گذاری سرمایه  .13
   با عنوان15   شماره  استاندارد حسابداری گیرد باید طبق  قرار نمی  وابسته  تجاری  واحدهای در زمره

 .  شود  با آن برخورد  “ گذاریها  سرمایه حسابداری ”

    تلفیق ضوابط

   و واحدهای  اصلی  واحد تجاری  مالی ، صورتهای  تلفیقی  مالی  صورتهای تهیهبرای  . 14
   صاحبان یها، بدهیها، حقوق دارای  مشابه  اقالم  کردن  با جمع  آن  فرعی تجاری
   مالی  صورتهای  اینکه برای. شود  می ها با یکدیگر ترکیب ، درآمدها و هزینه سرمایه
 دهد،  ارائهواحد    اقتصادی  شخصیت  یک  عنوان  را به  گروه  مالی ، اطالعات تلفیقی
ارد  تجاری برتلفیق طبق استاندبهایاز ترکی آثار ناشیبر درنظر داشتن  عالوه

 .شود   رعایت  می31 تا 15   در بندهای  مندرج الزامات،19 حسابداری شماره

    تلفیقی تعدیالت
    گروهی  درون معامالت

  باید   است  داراییها منظور شده  دفتری  در مبلغ  که  گروهی  درون  از معامالت  ناشی  نیافته  تحقق سودهای  . 15
 . شود  حذفطور کامل  به

 آنها   داراییها از ارزش  دفتری  مبلغ  به  رسیدن  برای  که  گروهی  درون  از معامالت  ناشی  نیافته  تحقق نهایزیا  .16
 . کرد  بازیافت  را نتوان شده  مبادله  دارایی  دفتری  مبلغ  که  شود مگر تا حدی  نیز باید حذف  است کسر شده
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 ٧

ط به داراییهای فروخته شده توسط یک برای حذف سود یا زیان تحقق نیافته مربو  . 17
واحد تجاری فرعی به واحد تجاری اصلی یا سایر واحدهای تجاری فرعی گروه،  

 .شود مبلغ آن بین اقلیت و واحد تجاری اصلی تسهیم می

 باید ) ها و سود سهام ، هزینه  فروش شامل (  تلفیق  مشمول  تجاری  واحدهای  فیمابین  حسابها و معامالت مانده .18
 . شود حذف

  اقتصادی  شخصیت  یک  عنوان  به  گروه  اقتصادی  فعالیتهای  درباره  اطالعات ارائه  .19
   به  مربوط  گروهی  درون  معامالت  تعدیل ، مستلزم  تلفیقی  مالی  در صورتهای واحد
   تجاری  و واحدهای  اصلی ی واحد تجار  مالی  در صورتهای  شده  گزارش مبالغ
 گردد   سود یا زیانی  به  منتج  است  ممکن  گروهی  درون معامالت.   است  آن فرعی

   ثابت  مواد وکاال و داراییهای ، نظیر موجودی  گروه  داراییهای  دفتری  در مبلغ که
  رازنامه ت  در تاریخ  داراییها که  از این  بخش در مورد آن. شود مشهود، منظور می

   شده  ثبت ، سود یا زیان  است  تلفیق  مشمول  تجاریهای واحد  در تملک همچنان
  ،مجموعه  یک   عنوان  به  گروه  عمالً برای  واحد تجاری  جداگانه  مالی در صورتهای
   این.شود می   حذف  گروه  داراییهای  و مبلغ  عملیات  از نتایج  و بنابراین تحقق نیافته

 سهامدار   دارای  فرعی  اگر واحد تجاری گیرد حتی می را دربر   مبلغ کل  حذف
، با داراییها و   در تلفیق  منظور شده  تجاری  واحدهای  بین معامالت.  باشد اقلیت

 بر آنها   اگر مالکیت  حتی  است  گروه  کنترل  کالً تحت  سروکار دارد که بدهیهایی
، سود یا واحد   اقتصادی  شخصیت  یک عنوان  به  گروه دیدگاه از. درصد نباشد صد

   یا کاهشی  افزایش گونه شود زیرا هیچ  ایجاد نمی  گروهی  درون  از معامالت زیانی
   با آن  از معامالت  حاصل سود یا زیان. شود  نمی  واقع  گروه  داراییهای در خالص

  اند، حذف  شده  مستثنی لفیق استاندارد از ت  این  طبق  که  تجاری  از واحدهای گروه
  نظر به  مورد  واحد تجاری،مالحظه قابل نفوذ وجود   دلیل  به شود مگر اینکه نمی

 . شود  تلقی  وابسته  واحد تجاری عنوان
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   گذاری  سرمایه  دفتری مبلغ
   واحد تجاری و سهم   فرعی  تجاری  از واحدهای  در هر یک  اصلی  واحد تجاری گذاری  سرمایه  دفتری مبلغ  .20

 در استاندارد   برخورد با سرقفلی نحوه(شود   می  از آنها حذف  هر یک  سرمایه  صاحبان  از حقوق اصلی
 ) .  است  شده  مطرح19   شماره حسابداری

   اقلیت  سهم
 در ، تلفیقی  ترازنامه در  قلیتا  سهم  عنوان  به باید  ترازنامه  تاریخ در  اقلیت  به  انتساب  قابل  داراییهای  خالص  .21

 .شود ارائه اصلی تجاری واحد سهام صاحبان حقوق از جدا سهام،  صاحبان  حقوق  بخش

  اقلیت  سهم  عنوان  تحت باید  است  اقلیت  به  انتساب  قابل  که  دوره  طی  عادی  فعالیتهای  خالص  زیان یا سود  . 22
  به  انتساب  قابل  غیرمترقبه  زیان یا سود  گونه هر . شود  ارائه  تلفیقی  زیان و سود  صورت  ذیل  جداگانه طور  به

  .شود  منعکس مزبور  صورت  ذیل  جداگانه طور  به باید نیز  اقلیت

 آنها  بین  اقلیت و اصلی تجاری واحد  مالکیت  میزان  نسبت  به باید  فرعی  تجاری  واحدهای  زیانهای و سودها  .23
 .شود  تسهیم

 ارزش از  آنان  سهم با  متناسب باید  فرعی  تجاری  واحدهای  داراییهای  خالص از  اقلیت  به  انتساب  قابل  سهم  . 24
  تغییرات از  آنان  سهم  عالوه به  تحصیل خیتار در فرعی  تجاری واحد صیتشخ قابل  داراییهای  خالص  منصفانه

 از  ناشی  سرقفلی  همچنین. شود  محاسبه بعد  به  تجاری واحد  تحصیل  تاریخ از  سرمایه  صاحبان  حقوق در
  است اصلی تجاری واحد  به  انتساب  قابل  که  بخش  آن مورد در باید تنها  فرعی  تجاری واحد  تحصیل
  .شود  شناسایی

  رندگاندا  سهام  نسبت مورد در  سقفی وجود  معنای  به  اقلیت  سهم  عنوان از  استفاده . 25
 در  اقلیت  سهم  عنوان  به  که  مبالغی.  نیست  فرعی  تجاری واحد در  اقلیت  حقوق
 و داراییها  میزان شود، می  گزارش  تلفیقی  زیان و سود  صورت و  تلفیقی  ترازنامه
  نشان را  تلفیق در  شده منظور  فرعی  تجاری  واحدهای  زیان و سود و بدهیها

 . است  اصلی  تجاری واحد از غیر  سهامدارانی  به  انتساب  قابل  که دهد می

  سهام  صاحبان  به  زیانده  فرعی  تجاری واحد  یک  زیان  تخصیص استاندارد  این  طبق  .26
  رعایت زیرا  است  الزامی شود،  اقلیت  سهم بدهکار  مانده موجد اگر  حتی ، اقلیت
  قابل  عملیات  نتایج و بدهیها و داراییها  بین  سهمقای  که شود می  موجب امر  این  نکردن
  تجاری  واحدهای  انباشته  زیانهای. شود  مخدوش  گروه  کل و  اقلیت  سهم  به  انتساب
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 ، اقلیت  سهم بدهکار  مانده و شود نمی  جبران  اصلی  تجاری واحد  توسط الزاماً  فرعی
  طلب و  است  فرعی  تجاری واحد در  لیتاق   به  انتساب  قابل  بدهیهای  خالص  معرف

 .شود نمی  محسوب  ایشان از

  که  فرعی  تجاری واحد  یک  تحصیل از  ناشی  سرقفلی  که دارد می مقرر استاندارد  این  . 27
  به تنها ، نیست  اصلی تجاری واحد  به  متعلق  غیرمستقیم یا مستقیم طور به آن  سهام  تمام
. نیابد  تخصیص  اقلیت  به  مبلغی  هیچ و شود  شناسایی  اصلی جاریت واحد  سهم  نسبت
  تحصیل  زمان در  اقلیت  حقوق  به  انتساب  قابل  سرقفلی  بتوان  است  ممکن  اگرچه
  برای  مبلغی  شناسایی  موجب عمالً امر  این  لیکن کرد، براورد را  فرعی  تجاری واحد

  تحصیل  زمان در  معامله  طرفهای از  یکی  اقلیت  نچو شود می  فرضی طور  به  سرقفلی
 . نیست  فرعی  تجاری واحد

    حسابداری های رویه
   و سایر رویدادهای  در مورد معامالت  یکسان  حسابداری های  از رویه  باید با استفاده  تلفیقی  مالی صورتهای  . 28

 از   یکی  مورد استفاده  حسابداری های  رویه چنانچه.  شود  هاند ، تهی  داده  رخ  یکسان  شرایط  تحت  که مشابهی
 و سایر   معامالت  برای  تلفیقی  مالی  صورتهای  در تهیه  بکار رفته  با رویه  عضو گروه  تجاری واحدهای

مزبور  واحد   مالی  باشد، صورتهای  داشته اند ، تفاوت  داده  رخ  یکسان  شرایط  تحت  که  مشابهی رویدادهای
 . شود    تعدیل نحو مناسبی  بهباید    تلفیقی  مالی  صورتهای  تهیه  برای  از آن  استفاده هنگام

    حسابداری های تاریخها و دوره
  باید  فرعی  تجاری  واحدهای کلیه واحد تجاری اصلی و     مالی ، صورتهای  تلفیقی  مالی  صورتهای  تهیه برای  . 29

  ، واحد تجاری  نیست  یکسان  گزارشگری  تاریخهای  که هنگامی.  ی یکسان  تهیه شودبه تاریخ گزارشگر
مگر  ، کند  تهیه  اصلی  واحد تجاری  مالی  صورتهای  تاریخ  به  مالی  باید صورتهای  مقاصد تلفیق  برای فرعی
   مالی  سال  آخرین  برای عی فر  واحد تجاری  مالی  صورتهایدر چنین مواردی.   امر مقدور نباشد  این اینکه
   قبل  ماه  بیشتر از سه  فرعی  واحد تجاری  مالی  سال  پایان  بر اینکه  قرار گیرد مشروط  باید مورد استفاده آن

   زمانی  در فاصله  رویدادی  هرگونه ، وقوع حالت این در.  نباشد  اصلی  واحد تجاری  مالی  سال از پایان
 در   الزم  تعدیالت  اعمال  باشد باید از طریق  داشته  تلفیقی  مالی  صورتهای  بر کلیت ای ه تأثیر عمد مذکور که

حال، طول دوره گزارشگری و فاصله بین تاریخهای  هر  به. شود  گرفته  حساب  صورتها به  این تهیه
 .های مختلف گزارشگری باهم یکسان باشد گزارشگری باید در دوره
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   سایر مالحظات
   منتقل  اصلی  واحد تجاری  طور مؤثر به  به  آن  کنترل  که  باید از تاریخی  فرعی  واحد تجاری  عملیات نتایج   .30

   واگذار شده  فرعی تجاری  واحد  عملیات  نتایج همچنین.  منظور شود  تلفیقی  مالی ، در صورتهای  است شده
   از واگذاری  حاصل  مبلغ  بین تفاوت.  منظور گردد فیقی تل  سود و زیان ، در صورت  واگذاری باید تا زمان

  ، باید در صورت  واگذاری  در تاریخ  آن  از کسر بدهیهای  داراییها پس  دفتری  و مبلغ  فرعی واحد تجاری
 . شود  منعکس“  فرعی  واحد تجاری  از واگذاری  حاصل سود یا زیان ”   عنوان  تحت  تلفیقی سود و زیان

  بهای  باید به  سهام  باشد این  فرعی  واحد تجاری  در مالکیت  اصلی  واحد تجاری  از سهام  بخشی چنانچه  . 31
 ،   کاهنده رقم   یک  شکل  به  فرعی  واحد تجاری  در مالکیت  اصلی  واحد تجاری  سهام  عنوان  تحت شده تمام

 . منظور شود  تلفیقی  در ترازنامه واحد تجاری اصلی   سهام  صاحبان جزء حقوق

   فرعی  تجاری  در واحدهای گذاری  سرمایه حسابداری
    جداگانه  مالی  در صورتهای  منظورانعکاس  به

   تلفیقی  مالی  در صورتهای  که  فرعی  تجاری  در واحدهای گذاری ، سرمایه  جداگانه  مالی در صورتهای . 32
 واحد   حسابداری  با رویه  و منطبق  تجدید ارزیابی یا مبالغ  شده  تمام  بهای  به شود باید منظور می

  حسابداری ”   با عنوان15   شماره  استاندارد حسابداری طبق  بلندمدت گذاریهای گذار در مورد سرمایه سرمایه
 . شود منعکس“  گذاریها سرمایه

 شده از گذاری تنها به میزان سود توزیع در روش بهای تمام شده درآمد سرمایه .33
س از تاریخ تحصیل کسب شده سرمایه پذیر که پواحد محل سودهای انباشته 

سودهای توزیع شده مازاد بر سود انباشته یاد شده . شود میاست، شناسایی 
گذاری کسر   محسوب و از بهای تمام شده سرمایهگذاری سرمایه بازیافت عنوان به

 .گردد می
منظور    به  از تلفیق  شده  مستثنی  فرعی  تجاری  در واحدهای گذاری ایه با سرم  برخورد حسابداری  نحوه  .34

  نوع گذاریها از  سرمایه  این  گویی  باشد که ای  گونه  باید به    جداگانه  مالی  در صورتهای انعکاس
  .  است“ ریها گذا  سرمایه حسابداری ”  عنوان  با15   شماره  در استاندارد حسابداری  مشروح گذاریهای سرمایه

 افشا
 : افشا شود  تلفیقی  مالی موارد زیر باید در صورتهای  . 35



 ١٨شماره  حسابداري ستانداردا

  و  تلفيقي  مالي صورتهاي
   فرعي  تجاري  در واحدهاي گذاري  سرمايه  حسابداري

 )١٣٨٤تجديد نظر شده (

 ١١

  واحد تجاریقانونی    یا اقامتگاهثبت   ، محل  نام  شامل  عمده  فرعی  تجاری  از واحدهای  فهرستی . الف
 ) باشد  متفاوت چنانچه (  رأی  با حق  سهام  یا میزان  مالکیت  حقوق  ، نسبت فرعی

 ،  فرعی در واحد تجاری

 : باشد   مورد داشته  زیر چنانچه اطالعات .   ب
 ،  فرعی  واحد تجاری  یک  تلفیق  عدم دالیل . 1
   بیش  که  فرعی  تجاری  از واحدهای  گروه  و آن  اصلی  واحد تجاری  بین  رابطه  و ماهیت نوع . 2

   اصلی  واحد تجاری ، در مالکیت ا غیرمستقیم ی  طور مستقیم  آنها به  رأی  با حق  سهام از نصف
 ، نیست

  رأی ذیر که بیش از نصف سهام با حقپ  سرمایههایدلیل نداشتن کنترل بر آن گروه از واحد  .3
   مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی است، طور بهآنها 

یجه قراردادهای استقراض یا الزامات برای مثال درنت(ماهیت و میزان هرگونه محدودیت عمده   .  ج
قالب سود  در توان واحدهای تجاری فرعی برای انتقال منابع به واحد تجاری اصلی در) قانونی

 سهام نقدی یا بازپرداخت وامها یا پیش پرداختها، و

   با تاریخ  آن ری گزارشگ  تاریخ  که  در مواردی  فرعی  واحد تجاری  مالی  و دوره  ترازنامه  ، تاریخ نام .  د 
 .  متفاوت  با تاریخ  مالی  از صورتهای  استفاده  و دالیل  است  متفاوت  اصلی  واحد تجاری گزارشگری

   تجاری  در واحدهای گذاری  در مورد سرمایه  بکار رفته  حسابداری  باید روش ،  جداگانه  مالی در صورتهای  . 36
 . افشا شود  فرعی

  از تهیه صورتهای مالی تلفیقی  مستثنی است، صورتهای 6 واحد تجاری اصلی که طبق بند در مواردی که  . 37
 : مالی جداگانه تهیه می کند، اطالعات زیر باید در آن افشا شود

 ، صورتهای مالی جداگانه است،تصریح اینکه صورتهای مالی .الف
 تصریح اینکه از معافیت تلفیق استفاده شده است، . ب
اقامتگاه قانونی واحد تجاری نهایی یا میانی که صورتهای مالی تلفیقی آن برای عموم براساس نام و  . ج

 استانداردهای  حسابداری تهیه و منتشر شده است،
فهرست سرمایه گذاریهای عمده در واحدهای تجاری فرعی،  شامل نام،  محل ثبت یا اقامتگاه  . د

 رصورت متفاوت بودن، وقانونی آنها، درصد مالکیت و درصد حق رأی د
 ).د(گذاریهای فهرست شده طبق بند  سرمایهروش حسابداری مورد استفاده برای  . ه

 



 ١٨شماره  حسابداري ستانداردا

  و  تلفيقي  مالي صورتهاي
   فرعي  تجاري  در واحدهاي گذاري  سرمايه  حسابداري

 )١٣٨٤تجديد نظر شده (

 ١٢

  اجرا تاریخ

  از آن و بعد  1/1/1385    آنها از تاریخ  مالی  دوره  که  مالی  صورتهای  استاندارد در مورد کلیه  این الزامات  . 38
  . االجراست شود، الزم  می شروع

 
    حسابداری المللی  بین  با استانداردهای ابقتمط

 با 27   شماره  حسابداری المللی  استاندارد، مفاد استاندارد بین  این  الزامات با اجرای  . 39
 .شود  می رعایت  نیز جداگانه  و   تلفیقی  مالی صورتهای  عنوان



 ١٨شماره  حسابداري استاندارد

  و  تلفيقي  مالي صورتهاي
   فرعي  تجاري  در واحدهاي گذاري  سرمايه  حسابداري

 )١٣٨٤تجديد نظر شده (
 

 ١٣

 پیوست
 گیری مبانی نتیجه

 .  نیست18ری شماره این پیوست بخشی از استاندارد حسابدا
 

 معافیت واحد تجاری اصلی از تهیه صورتهای مالی تلفیقی
 90 واحدهای تجاری که تمام یا بیش از 18در نسخه قبلی استاندارد حسابداری شماره   .1

 تجاری اصلی دیگر واحد یکمستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت  طور بهسهام آنها درصد 
ی تلفیقی نداشتند مشروط به اینکه موافقت تمام سهامداران بود نیازی به تهیه صورتهای مال

 درصد و موافقت سهامداران اقلیت در استاندارد 90شرط . دندآور اقلیت را بدست می
 با اقلیت، کسب موافقت یکایک آنها در عمل کاری رابطه درزیرا . جدید حذف شده است

ر سهامدار اقلیت از عدم تهیه تر این است که اگ حل عملی راه.  بر و دشوار است هزینه
صورتهای مالی تلفیقی آگاه شود و مخالفت خود را ابراز نکند واحد تجاری اصلی که خود 

صورتهای مالی تواند  شرط احراز دیگر شرایط، می باشد به  تجاری فرعی نیز میواحد یک
 .تلفیقی تهیه نکند

دهای تجاری اصلی که کنندگان صورتهای مالی واح نیازهای اطالعاتی استفاده  .2
شود با تهیه  دسترس عموم عرضه می درآنها در بازارهای بهادار اوراق و سایر سهام 

 واحدهای گونه اینبنابراین، .  شود ای بهتر تأمین می گونه صورتهای مالی تلفیقی به
تجاری اصلی در هرصورت باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند و مشمول معافیت 

 .باشند نمی

 امنه  صورتهای مالی تلفیقید
در استاندارد قبلی، واحدهای تجاری فرعی که تحت محدودیتهای شدید و   .3

 بطوری که به توانایی آنها در انتقال وجوه به واحد کردند بلندمدت فعالیت می
وجود . شد، مشمول تلفیق نبودند  عمده لطمه وارد مینحوی بهتجاری اصلی 

 نیست پذیر تنهایی مبین نبود کنترل بر واحد سرمایه محدودیت در انتقال وجوه به
 .و بنابراین، این شرط در تجدیدنظر استاندارد حذف شده است



 ١٨شماره  حسابداري رداستاندا

  و  تلفيقي  مالي صورتهاي
   فرعي  تجاري  در واحدهاي گذاري  سرمايه  حسابداري

 )١٣٨٤تجديد نظر شده (

 ١٤

 سهم اقلیت
سهم اقلیت در استاندارد جدید براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل   .4

 در گذشته سهم اقلیت برمبنای مبالغ دفتری محاسبه .شود میتشخیص محاسبه 
یک قلم دارایی واحد تجاری فرعی با ترکیبی شد  این امر باعث میکه گردید  می

مبلغ یک دارایی به نسبت سهم واحد . از دو ارزش در ترازنامه تلفیقی منعکس شود
تجاری اصلی برمبنای ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل و به نسبت سهم اقلیت به 

 مورد در“ واحد تجاریتئوری  ”ایه پبرکمیته . شد مبلغ دفتری منعکس می
صورتهای مالی تلفیقی، محاسبه سهم اقلیت را برمبنای ارزش منصفانه خالص 

 .ذیرفته استپداراییهای قابل تشخیص 

اعتقاد دارند که محاسبه “ تئوری واحد تجاری ”برخی از اعضای کمیته براساس   .5
این پیشنهاد را کمیته به دالیل زیر . شد  سرقفلی برای اقلیت نیز باید الزامی می

 :نپذیرفت
 با ارزش منصفانه خالص گذاری سرمایهتفاوت بهای تمام شده سرقفلی  .الف

 سهم اقلیت، بهای تمام شده واقعی مورد درداراییهای قابل تشخیص است و 
 .وجود ندارد

 گیری اندازهذیر پاتکاای  گونه توان به سرقفلی قابل انتساب به اقلیت را نمی .ب 
 درصد سهام یک شرکت تحصیل شود بهای تمام شده آن 100 کرد، چون اگر

 . درصد سهام متفاوت باشد100ممکن است نسبت به تحصیل کمتر از 
 

 حذف روش ارزش ویژه
در گذاری  در تجدیدنظر استاندارد، روش ارزش ویژه برای انعکاس سرمایه  .6

در واحدهای تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه حذف شده است زیرا 
گردد و نیازی نیست  صورتهای مالی تلفیقی اطالعات کامل مربوط به گروه ارائه می
نوعی تلفیق سطری  که در صورتهای مالی جداگانه نیز از روش ارزش ویژه که به

 .شود، استفاده کرد محسوب می


