
 02 شماره استاندارد حسابداري

 هاي تجاري وابستهگذاري در واحد هسرماي
 (9831 هشد نظر تجديد)

 

.شودهارگرفتکوبهمطالع“حسابداريايهبراستانداردايهمقدم” هبهاستانداردبايدباتوجاين

 اربردک هدامن

 .شود هگرفت ارکب هاي تجاري وابستهگذاري در واحد هاين استاندارد بايد براي حسابداري سرماي .9

 ياهتوسط صنددو   هوابست يتجار در واحد يگذار هيبا سرما هرابط ن استاندارد دري، احال نيا با

ا طبق استاندارد هيگذار هيل سرمای ب نيا. کاربرد ندارد همشاب يتجار ياهو واحد يگذار هيسرما

  .شود گیري مي هاندازارزش بازار  هب “اهيگذار هيسرما يحسابدار” عدوان با 91 هشمار يحسابدار

 تعاريف

 : است  هار رفتکزير ب  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات .2

 در تناري    گنذاري  هسنرماي  ،آن  براسنا    هکاست   حسابداري  روش  کي : هويژ  ارزش  روش  

گذار  هواحد سرماي  مهتغییر در س  بابت  آن از پسشود و  مي  ثبت  هشد  تمام  ايهب هب  تحصیل

واحند    مهسن . شنود  مني   ، تعنديل  تحصیل  تاري  از پسپذير  هواحد سرماي  ايهدارايی  از خالص

 ان وين سنود و ز  ياهحسب مورد در صنورت  ،پذير هرد واحد سرمايکعمل  گذار از نتايج هسرماي

 .شود مي  سکمدعجامع   سود و زيان

 عدنوان  هبن  هدر آن، گنرو  هاسنت کن   هگنرو  کين  يمنال  ياهصنورت : اي مالي تلفیقني هصورت 

 .شود يواحد محسوب م يت ا تصادیشخص کي

 از   مدنافع   سبک مدظور هب  واحد تجاري  کي  و عملیاتي  مالي  ايهسیاست  يبرهرا  توانايي  :دترلک

 . آن  ايهفعالیت

  و عملیاتي  مالي  ايهسیاست هب  مربوط  ايهگیري در تصمیم  تکمشار توانايي  :همالحظ  ابلنفوذ  

 .مزبور  ايهسیاستيا کدترل مشترک   دترلکحد  در  هن  ، ولي واحد تجارييک 

 (  اصلي  واحد تجاري)  ديگري  واحد تجاري  دترلک تحت  هک واحد تجاري  کي : فرعي  واحد تجاري

 .است

 همالحظن   ابلوذ نف  گذار در آن هواحد سرماي  هک پذير هواحد سرماي  کي : هوابست  واحد تجاري  

  .شود يمحسوب نمگذار  هواحد سرماي  خاص  تکيا مشار  فرعي  واحد تجاري دارد، اما

 همالحظ قابلنفوذ 

اي تجاري هطريق واحد براي مثال، از)مستقيم  مستقيم يا غير طور هب گذار هسرمايواحد اگر  .6

باشدد، فدر     هداشتاختيار  پذير را در هسرمايواحد رأي  حق از درصد 22 حداقل (فرعي
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بتدوا   را  چنين نفوذينبود  هکناي اي برخوردار است، مگر همالحظ قابلاز نفوذ  هکشود  مي

 .ردکاثبات روشني  هب

 همالحظد  قابدل وجود نفدوذ   بيانگر، ممکن است مجموع درا ي يياهتن هب معموالًر يوارد زم .7

 :باشد

  همدير يئتهعضويت در  .الف

 گذاري سياستاي هت در فرآيندکمشار . ب

 ،پذير هسرمايواحد گذار و  هسرمايواحد بين  همعامالت عمد . ج

 يا، مديريت هنا  ردکارکتبادل  . د

 .العات فني اساسياط تأمين . ه

 

 هروش ارزش ويژ

 :شرح زير است هب هاي اصلي روش ارزش ويژهگيژيو . 99

 شود مي  ثبت  هشد  تمام  ايهب هب ابتدا گذاري هسرماي 

 هروش ارزش ويژاربرد ک

انجنام شنود، مگنر     هروش ارزش ويژ هب بايد هتجاري وابست گذاري در واحد هحسابداري سرماي .98

 :هک دگاميه

 :ندکتمامي موارد زير صدق  

تجناري ديگنر    واحند  هب تجاري فرعي و تماماً متعلق گذار، خود واحد هسرمايواحد  .1

ام باشد هس درصد 111از  مترکیت کواحد ديگر با مال کتجاري فرعي ي باشد يا واحد

بنراي عندم    گنذار  هيسنرما  ي از  صند واحند  هرغم آگا ام عليهساير صاحبان س و

 .باشدد هبا آن مخالفت نداشت هگیري روش ارزش ويژارکب

ر يا سنا ين ادار هن در بنور  اوراق ب گنذار   هيسنرما ادار واحد هر اوراق بيا سايام هس .2

 . نشود همعامل ،دستر  عموم در ياهبازار
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 8 

اي مالي خنود  هعموم، صورت هب ادارهاوراق ب هرگونه هگذار براي عرض هسرمايواحد  .3

باشد  هي تحويل ندادنظارتا ساير مراجع يادار هبور  اوراق بئت پذيرش یه هب را

 .يا در جريان تحويل آن نباشد

 ابنل   اي منالي تلفیقني  هگذار، صورت هسرماي واحد يا میاني يياهنتجاري اصلي  واحد .4

 .ددک هیهاي حسابداري تهرا طبق استاندارد يعموم هاستفاد يدستر  برا

 

 

 طبنق اسنتاندارد   هکن  هوابسنت  يتجنار  در واحد گذاري هسرماي، هپس از اعمال روش ارزش ويژ .91

براي فروش و عملیات متو ف  هداري شدهاي غیرجاري نگهدارايی”عدوان  با 89 هحسابداري شمار

اسنت، بايند برمبدناي ا نل مبلن        هبددي شند  هبراي فروش طبق هداري شدهعدوان نگ هب“ هشد

 .و خالص ارزش فروش ارزيابي شود هبر ارزش ويژ  دفتري مبتدي

 دهن د يمدست   را از هوابستتجاري  بر واحد همالحظ  ابلنفوذ  هک يد از زمانيگذار با هسرمايواحد  .96

تنابع  گنذاري   هحسنابداري سنرماي   ،تاري بعد از آن  .را متو ف کدد هژياز روش ارزش و هاستفاد

 .د بودهخوا “اهگذاري هحسابداري سرماي”عدوان  با 91 هشمار يحسابدار استاندارد

د، هد د دسدت  ازرا  هتجاري وابست خود بر واحد همالحظ قابلگذار نفوذ  هسرماي واحد اگر .97

 امهسرفصل حقوق صاحبا  سد اي منعکس در ه همازاد تجديد ارزيابي و ساير اندوخت هماند

 هاست، ب هطريق سود و زيا  جامع شناسايي شد از هکرا  هتجاري وابست با واحد هرابط در

 .کند منتقل مي هانباشت( زيا )سود 

 شود  محسوب هوابست هکاز تاريخي  هتجاري وابست واحد کگذاري در ي هسرماي يحسابدار .29

تفداوت بدين    هرگوند هگذاري  هتحصيل سرماي در زما . رديگ انجام مي هروش ارزش ويژ هب

ا هدارايي هارزش منصفانخالص از  گذار هيسرما م واحدهو س يگذار هسرماي هشد  اي تمامهب

 :شود مي هگرفت حساب هبر يز شرح هب هتجاري وابست اي قابل تشخيص واحدهيهو بد

 شود مي منظورگذاري  هدر مبلغ دفتري سرماي هتجاري وابست واحد هب مربوطسرقفلي  .الف

 اي تجناري هن ترکیبعندوا    با 91 هبراساس استاندارد حسابداري شمارالک آ  هاستو 

 .شود مي همحاسب
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 ياهيهبدا و هييدارا همنصفانگذار از خالص ارزش  هسرماي واحد مهس هک يصورت در .  ب

، باشدد  گدذاري  هسدرماي  هشد  اي تمامهبشتر از يب هوابست يص واحد تجاريقابل تشخ

 :ديباگذار  هيسرماواحد 

 هوابست يص واحد تجاريقابل تشخ ياهيهبدا و هييدارا يريگ هص و اندازيتشخ .9

مجددد قدرار    يابيرا مورد ارز يگذار هيسرما هتمام شد ياهب يريگ هز اندازيو ن

 د، وهد

طدور متناسدا از ارزش    هب مجدد را يابيارز از پس هماند يمازاد باق هگون ره .2

 .ص کسر کنديقابل تشخ يرپوليغ ياهييدارا يبرا هن شدييتع همنصفان

 هوابسنت  يتجارواحد   مالي  ايهصورت  از آخرين  هويژ  ارزش  روش يریبکارگگذار در  هواحد سرماي .28

 هوابسنت  يتجارگذار و واحد  هواحد سرماي  گزارشگري  ايهتاريخ  بین  هک  دگاميه. ددک مي  هاستفاد

خود   مالي  ايهگذار، صورت هواحد سرماي  هاستفاد مدظور هب  هوابست  تجاريوجود دارد، واحد   تفاوت

 يعملن ار ک  اين  انجام هدکيا دد، مگرک مي  هیهگذار ت هواحد سرماي  مالي  ايهصورت  تاري   اسا  بررا 

 .باشدن

 هوابسنت  يواحند تجنار   يمنال  ياهصنورت  ي  گزارشنگر ي، تارهژيروش ارزش و يریاگر در بکارگ .21

و   با آثار معامالت  ارتباط درگذار باشد،  هيواحد سرما يمال ياهصورت ي  گزارشگريمتفاوت از تار

  و تاري   هوابست  واحد تجاري  مالي  ايهصورت  تاري   بین  زماني  هدر فاصل  هک   هعمد  ايهساير رويداد

  حال، پايان ره در. شود مي  انجام  الزم  ، تعديالت است  هداد  گذار رخ هواحد سرماي  مالي  ايهصورت

گنذار   هواحد سنرماي   مالي  هدور  از پايان   بل  هما  هاز س  د بیشينبا  هوابست  واحد تجاري  مالي  هدور

ا هن  هد در تمام دوريبا يگزارشگر ياه هان دورين پایتفاوت بو  يگزارشگر ياه هطول دور. باشد

 .کسان باشدي

 هکن  يهمشناب  ياهدادين معنامالت و رو  يبنرا د ين گنذار با  هواحد سرماي  ،مالي  ايهصورت هیهدر ت .21

 .کدد هاستفاد  سانکي  حسابداري  ايه هروياند، از  هکسان رخ داديط يشرا در

آ  در  منافعاز   يا بيش  ، مساوي هوابست  واحد تجاري  ايهگذار از زيان هواحد سرماي  مهاگر س .27

را  مدازاد  ياهد زيانخدود از    مهسد  ييشناساگذار  هسرمايواحد شود،  هوابست يواحد تجار

 .ندک مي  متوقف
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 1 

 يهو بدد  مدازاد  ياهد انيدا کدرد، ز يش پهصفر کا هب گذار هيسرمامنافع واحد  هآنک از پس . 23

. گدردد  مدي   گدذار شناسدايي   هواحدد سدرماي   يا عرفي يانونق  داتهتع  ا تا ميزا همربوط تن

گذار  هند، واحد سرمايک  سود گزارشبعد  ياه هدور در  هوابست  واحد تجاري  هک يصورت در

خدود از    مهتواندد سد   ، مي هنشد  شناسايي  ايهزيان  خود از خالص  مهس  پوشش از پسا هتن

 .ديمنظور نما  حساب هب سود را

 یمال یاهصورت هارائ

 يتجنار  ياهر از واحند ین است، غ هوابست يتجار( ياه)واحد يا داراهتد هگذار ک هيواحد سرما ره .88

 يمنال  ياهو صنورت  هین هت هژين را براسا  روش ارزش و يمال ياهد صورتي، با98در بدد  هشد ادي

 .کدد هآن ارائ همراهخود را  هجداگان

 هجداگان یمال یاهصورت

 89 هشنمار  يطبق استاندارد حسابدار هک هوابست يتجار ياهدر واحد يگذار هيسرماحسابداري  .81

طنور   هبن  ،“هات متو نف شند  ین فنروش و عمل  يبرا هشد يدارهنگ يرجاریغ ياهيیدارا” عدوان با

 هنشند  يبدند  هفروش طبق يبرا هشد يدارهنگعدوان  هب واحد، همجموع کي  الب در اي مستقل

واحند   يحسنابدار  هين مدطبنق بنا رو   گنذار  هواحد سنرماي  هاي مالي جداگانهدر صورت دياست با

 91 هشنمار  يبلددمندت طبنق اسنتاندارد حسنابدار     ياهيگنذار  هيسرما مورد درگذار  هيسرما

 .شود انجام “اهيگذار هيسرما يحسابدار” عدوان با

 افشا

 :موارد زير بايد افشا شود .81

 ،وجود دارد بازارا قيمت هبراي آن هکاي  هاي تجاري وابستهگذاري در واحد هسرماي بازارارزش  .الف

 ،اهيهدا، ب  ه  ع داراييوجممشامل  هتجاري وابستاي هواحديک از  ره اطالعات مالي هخالص . ب

 ،سود يا زيانا و هدرآمد

ص ورت   هب   گ ذار  هس رماي  واح د  هک يصورت در،  همالحظ قابلنفوذ  وجودي هتوجي داليل . ج

 رأي حق درصد 22از  مترک، (اي تجاري فرعي خودهطريق واحد از)مستقيم  مستقيم يا غير

 ،باشد هاختيار داشت را درپذير  هواحد سرماي هلقوبالفعل يا با
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ص ورت   هب   گ ذار  هواح د س رماي   هک يصورت در،  همالحظ قابلنفوذ نبود ي هداليل توجي . د

رأي  حق درصد 22حداقل  ،(اي تجاري فرعي خودهطريق واحد از)مستقيم  مستقيم يا غير

 باشد، هاختيار داشت پذير را در هواحد سرماي هبالفعل يا بالقو

ا ب ا  ه  آن هتاريخ يا دور  نگاميه، هتجاري وابستاي مالي واحد هگزارشگري صورت هپايان دور . ه

 ،متفاوت هاز تاريخ يا دور هگذار متفاوت است و دليل استفاد هسرمايواحد اي مالي هصورت

 ،“اي احتمنالي هن اي احتمنالي و دارايی هیهذخاير، بند ” عدوان با 1 هشمار بق استاندارد حسابداريط .83

 :ددکافشا  را گذار بايد موارد زير هسرماي واحد

ب ا س اير    کص ورت مت تر   هب   هک   هتجاري وابس ت  اي احتمالي واحدهيهم خود از بدهس .الف

 و ،است هشد دهمتع گذاران هيرماس

از  تمام يا بختي هب گذار نسبت هسرمايواحد  هد جداگانهدليل تع هب هکاحتمالي  ايهيهبد . ب

 .است هشد ايجاد هتجاري وابست اي واحدهيهبد

 خ اجرايتار

و بعد  9/9/9812  يا از تارهآن يمال هدور هک يمال ياهصورت هیکل مورد درن استاندارد يالزامات ا .81

 .االجرا است شود، الزم ياز آن شروع م

 یحسابدار یالملل نیب یاهمطابقت با استاندارد

 يريدر زمدا  توقدف بکدارگ    يگذار هيسرما يريگ هانداز هنحو هب مربوطالزامات  ياستثنا هب .12

م هبرخورد با مازاد س هو نحو يالک سرقفلهاست هب مربوطالزامات و ، (96 بند) هژيارزش و

ص يقابددل تشددخ ياهيها و بدددهددييدارا هگددذار از خددالص ارزش منصددفان هيواحددد سددرما

الزامدات   ياجرا ، با(29 بند) يگذار هيسرما هشد تمام ياهب هب نسبت هوابست يتجار واحد

 يگنذار  هيسنرما  عندوا   بدا  23 هشمار يحسابدار يالملل نياستاندارد، مفاد استاندارد بن يا

 .شود يت ميز رعاين( 2223ش دسامبر يرايو) هوابست يتجار ياهواحد در


