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 مطالعه و“ ای بر استانداردهای حسابداری مقدمه ”این استاندارد باید باتوجه به 

 .بکار گرفته شود
 

  هدف

. هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهاای تاااری اسا     . 9

حساا  گرتتاه     به از روش خریدبا استفاده کلیه ترکیبهای تااری باید طبق این استاندارد 

واحد تحصیل شده را  قابل تشخیصی داراییها و بدهیها ،کننده واحد تحصیلبنابراین . شود

، سارقفلی نیاز   اتازو  بار ایان   . کند آنها در تاریخ تحصیل شناسایی میمنصفانه  ارزش  به

 .گیرد مورد آ  آزمو  کاهش ارزش نیز صورت می گردد و در شناسایی و مستهلک می

 دامنه کاربرد
 ،8 این استاندارد باید برای حسابداری ترکیبهای تجااری بجام اادارد ا اره دادب در ب اد       . 2

 .گرفته ددد بکار

 : استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارداین  . 8

واحدها یا تعالیتهای تااری جداگانه بارای ایاااد یاک      ترکیبهای تااری که در آ . الف

 مشارک  خاص جمع شوند، و

 .ترکیبهای تااری واحدها یا تعالیتهای تااری تح  کنترل مشترک .  
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،  کنناده  ، تحصایل  در آ   منار شود که  و ترعی  اصلی  رابطه  به  اس   ممكن  تااری  ترکیب . 6

  در ایان . شاود  مای   نامیاده  “ترعی  واحد تااری ”،   شده و تحصیل “اصلی  واحد تااری ”

خاود    تلفیقای   مالی  استاندارد را در صورتهای  این  باید الزامات  کننده موارد، واحد تحصیل

اساتاندارد    خاود، براساا     جداگاناه   ماالی   را در صاورتهای   گذاری بكار گیرد و سرمایه

  در واحدهای  گذاری سراایه  و حسابداری  تلفیقي  االي  صدرتهای  عنوا  با 93  شماره  حسابداری

 .کند  منعكس  فرعي  تجاری

  سرقفلی  واحد دیگر، شامل  داراییهای  خرید خالص  در نتیاه  تااری   ترکیب  که  در مواردی . 4

وجود  و ترعی به  اصلی  پذیرد، رابطه  صورت( دیگر  واحد تااری  خرید سهام  طریق از نه)

  تهیاه   بارای  اساتاندارد را   ایان   ، الزاماات  کنناده  ، واحد تحصایل  صورت  در این. آید نمی

 .گیرد بكار میگذار  واحد سرمایه مالی  صورتهای

  تعاريف
 :است   زیر بکار رفته  اشخص  استاندارد با اعاني  در این  ذیل  اص الحات . 1

 اایال  و  ا لا    ای فرودا دب  و  اایال  و  ا لا    خریاداری   کاه   است  ابلغي :ا صفانه   ارزش  

 امبادر،   ابلا    ازای در را  دارایاي   یا   عاادی،   دارای   در و  حقیقاي   ای اعااله در تدان د اي

 . ک  د  ابادله یکدیگر با

 به  ددب تحصیل واحد  عملیات و داراییها  خالص  ک ترل آن، در  که  است  تاریخي :  تحصیل  تاریخ  

 .یابد اي  انتقال  ک  دب تحصیل واحد  به اؤثر طدر

 اقتصاادی  دخصیت ی  قالب در جداگانه تجاری فعالیتهای یا تجمی  واحدها :  تجاری  ترکیب 

 .آید اي پدید دیگر واحد عملیات و داراییها خالص ک ترل کسب براثر است که

 نقاد   وجه از  تعیی ي  قابل یا  ثابت  ابل   به  است قرار  که  داراییهایي و نقد  وجه :  پدلي  داراییهای 

 . ددد  دریافت

 

  روش حسابداری
 .ددد  خرید، انجام  از روش  باید با استفادب  تجاری  یبهاترکی  حسابداری . 91



 91 شمارهی حسابدار استاندارد

 یتجاری بهایترک

 (9831 شده تجديدنظر)

 (ادامه)يوست پ

 191 

  همانند تحصایل   تاارییا تعالی  واحد   یک  شود تحصیل می  خرید سبب  از روش  استفاده . 99

  اس   شده  تمام  خرید، بهای  در روش  تحصیل  ثب   مبنای.شود  گرتته  حسا   به  دارایی  یک

 .شود می  ، تعیین تحصیل  بنای زیر  معامله  نیز براسا   شده  تمام  و بهای

 بهای تمام شده ترکيب تجاری

 .ددد  ا عکس  ددب تمام  بهای  باید بهرکیب تجاری ت . 93

و   نقاد پرداختای    وجاه   نقد و معاادل   از وجه  اس   عبارت  ترکیب تااری  شده  تمام  بهای . 91

واحاد    توسا    تحصایل   در تااریخ   خریاد واگذارشاده    هاای ازا سایر مابه  منصفانه  ارزش

 . رکیبت  مستقیم  تبعی  مخارج  هر گونه  اضاته به  کننده تحصیل

در   منصافانه   ارزش  ، باه ازای تحصیل در  شده تقبل  و بدهیهای  واگذارشده  پولی  داراییهای . 21

 . شود می  گیری ، اندازه معامله  تاریخ

در   آ   قیما    ، معادل کننده تحصیل  واحد تااری  توس   اوراق بهادار صادره  منصفانه  ارزش . 29

  . اس   معامله  بهادار در تاریخ اوراق بازار

  شاود کاه    مخاارجی   خریاد، متحمال    ازای بر مابه  عالوه  اس   ممكن  کننده واحد تحصیل . 22

و انتشاار اوراق بهاادار و     ثبا    مخارج  لشام  مخارج  این. باشد  مربوط  ترکیب مستقیماً به

و (  مساتقل )  ، ارزیاباا   حقاوقی   ، مشاورین ای حرته  حسابدارا   به  پرداختی  های الزحمه حق

  دایاره   مخاارج   شاامل   و عماومی   اداری  مخارج.  اس   ترکیببا   ارتباط در  سایر مشاورا 

  داد، جاز  بهاای    ماورد نرار ربا      تحصیل  مستقیماً به  نتوا   که  سایر مخارجی و  تحصیل

 .شود  شناسایی  هزینه  عنوا   به  وقوع  محض  و باید به  نیس   ترکیب  شده تمام

 تخصيص بهای تمام شده ترکيب تجاری

ک  دب باید در تاریخ تحصیل، بهای تمام دادب ترکیاب تجااری را براسااز ارزش      واحد تحصیل . 22

ي کاه طبا    داراییهاای اادرد   در)قابل تشخیص واحد تحصیل ددب ا صفانه داراییها و بدهیهای 

داراییهای غیرجااری نگهاداری دادب بارای فاروش و      ”ع دان  با 89استاندارد حسابداری دمارب 
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نگهداری دادب   ع دان ، بهقالب ی  اجمدعه واحد طدر استقل یا در ، به“ عملیات اتدقف ددب

 .تخصیص دهد( فروش ب دی ددب است براساز خالص ارزش طبقه برای فروش

کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصایل شاده را    از آناا که واحد تحصیل . 21

منصافانه   ارزش باه در تااریخ تحصایل   ( اس  26حائز معیارهای مطرح شده در بند  که)

ا  خاالص ارزش منصافانه آ    ، سهم اقلی  در واحد تحصیل شده براسندک شناسایی می

 .شود گیری می اقالم اندازه

   تشخيص  قابل  داراييها و بدهيهای  منصفانه  ارزش  تعيين

  شاده  تحصیل  تشخیص  قابل  داراییها و بدهیهای  منصفانه  ارزش  تعیین  برای  کلی  رهنمودهای . 81

 : زیر اس   شرح  به

 .بازار  ارزش  به  المعامله اوراق بهادار سریع . الف 

 ، برآوردی  ارزشهای  سایر اوراق بهادار به .  

  دریات   قابل  مبالغ  تعلی  ارزش  به  مطالبات .  ج

 :مواد و کاال  موجودیهای . د

از   پاس  تاروش   قیما    به  تروش  برای  شده  خریداری  و کاالی  شده  ساخته  کاالی . 9

  ساود تاروش    براسا   معقول  سودی  چنینآنها و هم  تروش  برای  الزم  کسر مخارج

   مشابه  کاالهای

  از کسر مخارج  پس  شده ساخته  کاالی  تروش  قیم   به  ساخ   در جریا   کاالی . 2

  تكمیل

 . جایگزینی  بهای  به  مواد اولیه . 8

 .بازار  ارزش  براسا   و ساختما   زمین . ه

 .شود می  تعیین  ارزیابی  ز طریقمعموالً ا  بازار که  ارزش  به  و تاهیزات  آالت ماشین . و

  منصفانه  ارزش  نامشهود به  داراییهای . ز
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ساود    از نرخ  با استفاده  که  پرداختنی  مبالغ  تعلی  ارزش  به  حسابها و اسناد پرداختنی .  ح

 ، (ریسک مانناد اوراق مشاارک  دولتای    ذاری کمگ نرخ بازده سرمایه)تنزیل مناسب 

 . اس   شده  محاسبه

  ارزش  ، به(آور زیا   از قراردادهای  ناشی  بدهی  شامل)  تشخیص  قابل  سایر بدهیهای . ط

 . اس   شده  ، محاسبه مناسبی  شده سود تضمین  با نرخ  که  پرداختنی  مبالغ  تعلی
 

 سرقفلي

 شناسايي

  ارزش از  ک  ادب  تحصایل  واحاد   ساه    باه   نسابت  ترکیب تجاری  ددب تمام  بهای اازاد  گدنه هر . 82

  ناام  با  دارایي  ی   ع دان  به باید  اعااله  انجام  تاریخ در  تشخیص  قابل  بدهیهای و داراییها  ا صفانه

 .ددد  د اسایي  سرقفلي

 ، آیناده  در  اقتصادی  مناتع  کسب برای ، کننده تحصیل واحد  که  اس   مبلغی  معرف  سرقفلی . 86

 .کند می  پرداخ 

  زیاان  و  انباداته   اساتهال   کسار  از  پاس   ددب تمام   بهای  به باید  پس از د اخت اولیه، سرقفلي . 84

 .ددد  ا عکس  انبادته  ارزش  کاهش

  استهالك

 وجادد  رد  قابال   فرض  این. ددد  استهل   آن افید عمر  طي  سیستماتی   براب ایي باید  سرقفلي . 83

 . است  سال  بیست حداکثر  اولیه  د اسایي  تاریخ از  سرقفلي افید عمر  که دارد

 داداهد   کاه   ایان  اگار  دادد   اساتفادب   اساتقی    خ   روش از باید  سرقفلي  کردن  استهل   برای . 81

 .بادد  دادته وجدد دیگر  روش  بددن  ا اسب بر  دال  ای اتقاعدک  دب

 .ددد  دورب د اسایي  همی ه  ع دان  به سرقفلي باید  استهال  . 11

  شناساایی   تاریخ از  سرقفلی مفید عمر حداکثر  که  اس   این استاندارد  این  ترض  پیش. 18

 . اس   سال  بیس  معموالً  اولیه
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 از خالص ارزش منصفانه داراييها و کننده مازاد سهم واحد تحصيل

 تمام شده شده نسبت به بهای بدهيهای قابل تشخيص واحد تحصيل

ک  دب از خالص ارزش ا صفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص  که سه  واحد تحصیل درصدرتي . 21

 : بیشتر از بهای تمام ددب ترکیب بادد، خریدار باید

دادب و نیام    و بادهیهای قابال تشاخیص واحاد تحصایل      گیری داراییها تشخیص و اندازب . الف

 و دهد، را ادرد ارزیابي اجدد قرارگیری بهای تمام ددب ترکیب  اندازب

پس از ارزیابي اجدد را ب در ات اسب از ارزش ا صفانه تعیاین    هرگدنه اازاد باقیماندب . ب

 .دلي قابل تشخیص کسر ک دپددب برای داراییهای غیر

  سهام  ای مرحله خريد

 منراور  باه  ماوارد،   ایان  در. گیرد  صورت  مرحله چند در  اس   ممكن   ترکیب تااری . 22

  تعیاین  و  شاده   تحصیل  تشخیص واحد  قابل  بدهیهای و داراییها  منصفانه  ارزش  تعیین

 .شود می  گرتته نرر در  جداگانه طور  به  عمده  معامله هر ،   سرقفلی  مبلغ

 افشا
ااالي  ک  دگان صدرتهای  افشا نماید که براب ای آن استفادب ک  دب باید اطالعاتي را واحد تحصیل . 21

طي دورب و یا بعد از تااریخ ترازناااه اااا     بتدان د ااهیت و اثر االي ترکیبهای تجاری انجام ددب

 .از تأیید صدرتهای االي را ارزیابي ک  د قبل

 : کننده باید اطالعات زیر را اتشا کند ، واحد تحصیل21برای اجرای الزامات بند  . 22

 ،تااری ترکیب شدهنام و مشخصات واحدها یا تعالیتهای  . الف

 ،تاریخ تحصیل .  

 ،درصد سهام دارای حق رأی تحصیل شده . ج

شامل هرگونه مخارجی   ،اجزای آ مورد دربهای تمام شده ترکیب و شرح مختصری  . د

 .قیماً به ترکیب قابل انتسا  اس که مست
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در تااریخ  مبالغ شناسایی شده برای هرطبقه از داراییها و بدهیهای واحاد تحصایل شاده     . و

طبقات براسا  استانداردهای حسابداری در تااریخ    تحصیل و مبالغ دتتری هرکدام از آ

 .تحصیل

مبلغ سود یا زیا  واحد تحصیل شده از تاریخ تحصیل کاه در ساود و زیاا  دوره     . ط

 .کننده منرور شده اس  واحد تحصیل

برای ترکیبهای تااری انااام   باید اطالعات زیر را کننده ، واحد تحصیل21در اجرای بند  . 24

 : پذیر نباشد شده طی دوره اتشا کند، مگر آنكه اتشای این اطالعات امكا 

 .رآمد عملیاتی واحدها و یا تعالیتهای تااری ترکیب شده از ابتدای دوره مالی جارید . الف

 .ی جاریسود یا زیا  خالص واحدها و یا تعالیتهای تااری ترکیب شده از ابتدای دوره مال .  

ک  اادب بایااد اطالعاااتي را افشااا ک ااد کااه براب ااای آن  واحااد تحصاایل. 21 

تغییرات ابال  دفتری سرقفلي طاي  بتدان د ک  دگان صدرتهای االي  استفادب

 .را ارزیابي ک  د دورب

 :کننده باید موارد زیر را اتشا کند ، واحد تحصیل21در اجرای بند  . 61

 صورت تطبیق مبالغ دتتری سرقفلی در ابتدا و انتهای دوره  . الف

 ،دوره استهالک .  

درصورتی که ماورد داشاته   )سال برای سرقفلی  21دلیل انتخا  عمر مفید بیش از  . ج

در توصیف این دلیل باید عواملی که نقش عمده در تعیین عمر مفید سرقفلی (. باشد

 دارد مشخص شود، و

ل انتخا  آ  در مواردی که از روش خا  مساتقیم اساتفاده    یالروش استهالک و د . د

 .شود نمی
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 تاريخ اجرا

و  9/9/9832 ادرد کلیه صدرتهای االي که دورب االي آنها از تااریخ  المااات این استاندارد در . 69

 .ن دروع اي ددد، الزم االجراستبعد از آ

 المللي حسابداری مطابقت با استانداردهای بين

و نحوه برخاورد باا ماازاد    ( 83بند )استثنای الزامات مربوط به استهالک سرقفلی  به . 62

کننده ازخالص ارزش منصفانه داراییها و بادهیهای قابال تشاخیص     سهم واحد تحصیل

، باا اجارای الزاماات ایان     (  21بناد  )واحد تحصیل شده نسب  به بهای تمام شاده  

ترکیبهاای  عناوا    باا  8رشگری مالی شماره المللی گزا مفاد استاندارد بین استاندارد،

 .شود نیز رعای  می( 2111ویرایش مار ) تجاری


