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 21 شماره حسابداري استاندارد

 وابسته اشخاص اطالعات افشاي
 (6831 شده نظر تجديد)

 و مطالعه “حسابداري استانداردهاي بر اي مقدمه ” به باتوجه بايد استاندارد اين

 .شود گرفته بکار

 هدف

هدف این استاندارد، تعيين الزامات افشا در صورتهای مالی واحد تجاری برای جلب نظرر   . 6

ذیری مرالی  پر  عملکرد مالی و انعطراف  ،کنندگان به این امر است که وضعيت مالی استفاده

وجود اشخاص وابسته، و معامالت و مانده حسابهای  تأثيرواحد تجاری ممکن است تحت 

 .فيمابين قرار گرفته باشد

 دامنه کاربرد

 :این استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته شود . 2

 تشخيص روابط و معامالت با اشخاص وابسته، .الف

 تشخيص مانده حسابهای فيمابين واحد تجاری و اشخاص وابسته آن، . ب

 تعاريف

 : رفته است بکار ریز مشخصی معان با استاندارد نیا در لیذ اصطالحات . 1

 : که استی تجار واحد بهوابسته  یصورت در شخص کی : وابستهشخص 

 : واسطه چند ای کی قیطر از ميرمستقيغ ای، ميمستق طور به .الف

 کند، کنترل رای تجار واحد . 6

 داشته باشد، یا مالحظه قابلدر واحد تجاری نفوذ  . 2

 . داشته باشد مشترک کنترلی تجار واحد بر . 8

  باشدآن واحد  وابستهی تجار واحد . ب

 ،مشارکت خاص آن واحد باشد  . ج

 از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد، . د



 

 2 

 .دشبا“ د ” یا“ الف ”خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در بندهای  . ه

 

 افشای اطالعات اشخاص وابسته هدف از

ذیری مرالی  پر  تواند بر وضعيت مالی، عملکرد مرالی و انعطراف   رابطه با شخص وابسته می . 3

اشخاص وابسته ممکن است معرامالتی انجراد دهنرد کره     . واحد تجاری تأثير داشته باشد

 .دهند وابسته انجاد نمی اشخاص غير

شخاص وابسته، به محتروای رابطه و نه صرفاً شرک   در ارزیابی هرگونه رابطه احتمالی با ا . 66

 .شود قانونی آن توجه می

 افشا

دارد که هيئت مدیره  مورد شرکتهای سهامی مقرر می اصالحيه قانون تجارت در 621ماده  . 68

شرکت، گزارشی درخصوص معامالت با برخی اشخاص وابسته به اولين مجمر  عمرومی   

 .عادی صاحبان سهاد ارائه کند

 :در صورت انجام معامالت بين اشخاص وابسته،حداقل افشا باید شامل موارد زیر باشد . 63

 مبلغ معامالت، .الف

 مانده حسابهای فيمابين، نحوه تسویه و نرخ سود تضمين شده،  . ب

 یا دریافت شده، ارائه شده جزئيات هرگونه تضمين . ج

 ، وحسابهای فيمابين الوصول مربوط به مانده ذخيره مطالبات مشکوک . د

 .الوصول طی دوره ناشی از معامالت با اشخاص وابسته مشکوک هزینه مطالبات سوخت شده و . ه

 تاريخ اجرا

و بعد  6/6/6831کليه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  مورد درالزامات این استاندارد  . 22

 .االجراست شود، الزم شروع می آناز 
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 المللي حسابداری استانداردهای بينمطابقت با 

افشاای   عنروان  با 22حسابداری شماره  المللی بينبا اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد  . 21

 : شود میاستثنای موارد زیر نيز رعایت  ، به2002مارس  86ویرایش  اطالعات اشخاص وابسته

 و ،افشای حقوق و مزایای مدیران . الف

درخصروص معرامالت برا سرایر واحردهای      ، واحدهای تجاری تحت کنترل دولت . ب

 تجاری


