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 27المللی حسابداری استاندارد بین
 صورتھای مالی جداگانھ

 ھدف

ستاندارد،  .1 شا  تجویزھدف این ا سابداری و اف الزامات ح
گذاری در واحدھای تجاری فرعی، در ارتباط با ســـرمایھ

ــتھ، ھنگام تھیھ  ــارکتھای خاص و واحدھای تجاری وابس مش
  است. صورتھای مالی جداگانھ توسط واحد تجاری

 دامنھ کاربرد

گیرد صورتھاي مالي جداگانھ ارائھ بتجاري تصمیم  كھ واحد در صورتی .2
این ، انجام این کار باشدلي ملزم بھ حمقررات مكند یا طبق 

 ھايگذاری در واحدحسابداری سرمایھنحوه مورد  استاندارد باید در
بكار گرفتھ وابستھ تجاری فرعی، مشارکتھای خاص و واحدھای  تجاری
  .شود

 ،تجاريی ھاواحد كدامشود کھ مقرر نمی ین استانداردادر  .3
ـــورتھای  ـــتاندارد. تھیھ کنندمالی جداگانھ ص  این اس

جاري حد ت كھ وا كاربرد دارد  ماني  ھای  ز مالی صـــورت
ـــتانداردھای بینرا جداگانھ  ـــگری طبق اس المللی گزارش

 .كندتھیھ ميمالی 

 ریف اتع

رفتھ  بکار زیر در این اســتاندارد اصــطالحات زیر با معانی مشــخص .4
 است:

کھ در آن داراییھا، است  گروهصورتھای مالی  مالی تلفیقیھای تصور
واحد ھا و جریانھای نقدی بدھیھا، حقوق مالکانھ، درآمدھا، ھزینھ

صلی شود کھ ای ارائھ میگونھآن بھ واحدھای تجاری فرعیو  تجاری ا
 اقتصادی واحدی است. گویی متعلق بھ شخصیت

سط واحد شدهارائھ مالیصورتھای  مالی جداگانھصورتھای  تجاری  تو
ــت کھ بھ موجب ــتاندارد اس تواند واحد تجاری می ،الزامات این اس

گذاری در واحدھای تجاری فرعی، واحدھای تصــمیم بگیرد کھ ســرمایھ
طبق  ،تجاری وابســـتھ و مشـــارکتھای خاص را بھ بھای تمام شـــده

ـــتاندارد بین ـــگری مالی اس یا با  ابزارھای مالی 9المللی گزارش
ستفاده از روش ارزش ویژه  ستاندارد بین طبقا سابداری ا المللی ح

شارکتھای خاصمایھرس 28 ستھ و م ساب  گذاری در واحدھای تجاری واب بھ ح
  منظور کند.

المللی در پیوســت الف اســتاندارد بین ،صــطالحات زیرا .5
پیوســـت الف  ،مالی تلفیقیصـــورتھای  10گزارشـــگری مالی 

ستاندارد بین شگری مالی ا شارکتھا 11المللی گزار و بند  م
 شده است: تعریف 28المللی حسابداری بیناستاندارد  3

 تجاری وابستھ واحد •
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 پذیرکنترل سرمایھ •

 روش ارزش ویژه •

 گروه •

 گذاریواحد تجاری سرمایھ •

 کنترل مشترک •

 مشارکت خاص •

 خاصشریك  •

 تجاری اصلی واحد •

 مالحظھ نفوذ قابل •

  .تجاری فرعی واحد •

بر افزون  اســت مالی صــورتھای ،مالی جداگانھصــورتھای  .6
ــورتھای  ــورتھای مالی تلفیقی یا ص ــرمایھ مالیص گذار س

ـــرمایھ گذاری در واحدھای تجاری فرعی اما دارای فاقد س
گذاری در واحدھای تجاری وابســتھ و مشــارکتھای ســرمایھ

وابستھ تجاری گذاری در واحدھای سرمایھ در آنھا کھ خاص،
شارکتھای خاص شرایط  ،یا م ستثنای  در بندھای  معینبھ ا

ستاندارد بین طبق الف،8تا  8 سابداری الزام ا المللی ح
بھ حســـاب گرفتھ ویژه ارزش از روش  اســـتفاده با، 28
  .شودمی

 فرعی، واحد تجاری تجاری فاقد واحد واحد مالیصورتھای  .7
 ،مشــارکت خاص خاص در شــریك منافعوابســتھ یا  تجاری

  شود.مالی جداگانھ محسوب نمیصورتھای 

ـــتاندارد بین4تجاری کھ طبق بند  واحد .8 المللی (الف) اس
استاندارد  17یا طبق بند از تلفیق،  ،10گزارشگری مالی 

ــابداری بین ــالح( 28المللی حس ــالاص ــده در س ) از 2011 ش
 تواندمي اســــت، شــــده ویژه معاف بکارگیری روش ارزش

مالی صورتھای تنھا عنوان  مالی جداگانھ را بھصورتھای 
 .کند خود ارائھ

 کلگذاری کھ ملزم اســت در واحد تجاری ســرمایھیک  .الف8
ــھدوره جاری و تمام دوره ــدهارائھ ایھای مقایس ، طبق ش

، 10المللی گزارشـــگری مالی اســـتاندارد بین 31بند 
ــتثنای تلفیق را برای تمام واحدھای تجاری فرعی خود  اس

ـــورتھای مالی  بکار گیرد، تنھا را بھ عنوان  جداگانھص
 کند.تھای مالی خود ارائھ میصور
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 مالی جداگانھصورتھای تھیھ 

ستثناي ھب .9 مالی جداگانھ باید صورتھای ، 10بند مورد مندرج در  ا
ــتانداردھای بین با رعایت تمام ــگری مالی اس  مربوطالمللی گزارش

 .تھیھ شود

صورتھای  .10 صورتی کھ واحد تجاری  باید  ،تھیھ کند مالی جداگانھدر 
شارکتھای خاص و واحدھای تجاری گذاری در واحدھای سرمایھ فرعی، م

 :بھ حساب منظور کندیكي از روشھاي زیر  با وابستھ راری اتج

 ؛شده تمام بھايبھ   الف.

 ؛ یا9المللی گزارشگری مالی طبق استاندارد بین  ب.

ستاندارد بین  پ. شرح ا ستفاده از روش ارزش ویژه بھ  المللی با ا
 .28حسابداری 

 از رویھ ھا،گذاریســـرمایھھ از طبق برای ھرباید تجاری  واحد
بھاي  گذاریھایي كھ بھســرمایھ. کنداســتفاده  حســابداری یکســانی

بھ حســـاب منظور یا با اســـتفاده از روش ارزش ویژه تمام شـــده 
بھ یا شده براي فروش نگھداريبندی بھ عنوان در صورت طبقھشود، مي

شــده بنديمجموعھ واحد طبقھدر  قرار گرفتن(یا مالکان توزیع بین 
باید  ،)مالکان توزیع بینیا  شـــده براي فروشبھ عنوان نگھداري

ــتاندارد بین ــگري ماليطبق اس داراییھاي غیرجاري  5 المللي گزارش
ــده براي فرونگھداري ــدهعملیات متوقف وش ش ــودبھ ش ــاب گرفتھ ش  .حس
المللی طبق اســـتاندارد بین كھ ھایيگذاریگیری ســـرمایھاندازه

شگری مالی  ساب منظور مي 9گزار شرایطی چدر  ،شودبھ ح تغییر نین 
 .كندنمي

المللی اســـتاندارد بین 18طبق بند  ،تجاری گر واحدا .11
 تصــمیم بگیرد ،)2011 شــده در ســالاصــالح( 28حســابداری 
ـــرمایھ ـــتھ یا تجاری  ھايگذاریھای خود در واحدس وابس

شارکتھای خاص  ستاندارد بین رام شگری طبق ا المللی گزار
ــود  ،9مالی  ــفانھ از طریق س  دوره زیانیا بھ ارزش منص
ـــورتھای باید در  ،گیري كنداندازه  مالی جداگانھ خودص

ساب ھمین روش را با گذاریھا آن سرمایھ ،نیز منظور بھ ح
 کند.

ـــلی، طبق بند  تجاری گر واحدا .الف11 ـــتاندارد  31اص اس
شگری مالی بین سرمایھ10المللی گزار شد  گذاری ، ملزم با

ــفانھ از طریق خود در واحد تجاری فرعی را  بھ ارزش منص
ستاندارد بین دوره سود یا زیان شگری طبق ا المللی گزار

ندازه ،9مالی  ند، ا مالی گیری ک ھای  ید در صـــورت با
ــرمایھنیز  جداگانھ خود در واحد تجاری فرعی را گذاری س

 بھ ھمان روش بھ حساب منظور کند.

صلی،  .ب11 سرمایھ شرایطاگر واحد تجاری ا گذاری واحد تجاری 
ست بدھد سرمایھ را از د  تبدیل گذارییا بھ واحد تجاری 
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ضعیت شود، باید این تغییر  تغییر،  وقوع را از تاریخو
 :کندبھ حساب منظور بھ شرح زیر 

گذاری واحد تجاری ســرمایھ شــرایطاگر واحد تجاری  الف.
 تجاری گذاری در واحدسرمایھ باید را از دست بدھد،

بھ حســــاب منظور کند. تاریخ  10طبق بند  فرعی را
تغییر وضعیت باید بھ عنوان تاریخ تحصیل فرض شود. 

ــفانھ واحد  ــیل تجاری ارزش منص فرعی در تاریخ تحص
مفروض ازای انتقالی کننده مابھباید منعکس مفروض،

گذاری طبق بند سرمایھ منظور کردندر زمان بھ حساب 
 باشد. 10

 [حذف شد] .1

 [حذف شد] .2
گذاری ھرگاه واحد تجاری، بھ واحد تجاری ســـرمایھ ب.

گذاری در واحد تجاری فرعی تبدیل شود، باید سرمایھ
ــود یا زیانرا بھ ا ــفانھ از طریق س ، دوره رزش منص

، بھ 9المللی گزارشــگری مالی طبق اســتاندارد بین
ساب منظور کند. تفاوت بین مبلغ دفتری قبلی واحد  ح
تجاری فرعی و ارزش منصـــفانھ آن در تاریخ تغییر 

گذار، باید بھ عنوان سود یا زیان در وضعیت سرمایھ
شتھ دوره زیان  یاسود  شود. مبلغ انبا سایی  شنا

ــود یا زیانھرگونھ  ز این در ارتباط با کھ پیش ا س
آن واحدھای تجاری فرعی، در سایر اقالم سود و زیان 

ست، باید بھ شده ا سایی  شنا ساب گونھجامع  ای بھ ح
ـــرمایھ ـــود کھ گویی واحد تجاری س گذاری، منظور ش

جاری فرعی مزبور را  ھای ت حد تاریخ تغییر  دروا
 وضعیت، واگذار کرده است.

ـــود دریافت  واحد تجاری حق ھرگاه .12 ـــیمیس فرعی، تجاری  واحد تقس
شارکت خاص یا واحد ستھتجاری  م سود ھ ب را واب ست آورد، باید  د

ســود  شــناســایی کند. خود صــورتھای مالی جداگانھدر را  تقســیمی
سیمی سود  تق سایی می یادر  شنا واحد  اینکھشود، مگر زیان دوره 

ــمیم بگیرد ــتفاده کند کھ در این  تجاری تص از روش ارزش ویژه اس
گذاری بھ عنوان کاھنده مبلغ دفتری ســرمایھتقســیمی صــورت، ســود 

 شود.شناسایی می

ــورتی کھ .13 ــلی تجاری واحد در ص جاری ت احدوبا ایجاد  ،اص
ــلی خود تجاری عنوان واحد بھ یجدید ــاختار گ ،اص ه ورس
ــیوهرا خود  ــازماندھی تجدید ای بھ ش معیارھای کھ  کندس

 د:وزیر احراز ش

ـــلی جدید واحد  الف. ـــار  از ،تجاری اص طریق انتش
ھاي مالكانھ ابزار مبادلھ با مالکانھ در يھاابزار
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، کنترل واحد تجاری اصـــلي اولیھتجاری واحد  موجود
 دست آورد؛ھ ب اصلی اولیھ را

یھ  ب. ید و گروه اول جد ھای گروه  بدھی ھا و   ،دارایی
 ؛ ویکسان باشدتجدید سازمان از  بعدو قبل بالفاصلھ 

حد  پ. کان وا جاری مال یھ اصـــلی ت ید  از پیش اول جد ت
ــازمان ــانی در خالص  مطلق و منافع از، س ــبی یکس نس

و قبل داراییھای گروه اولیھ و گروه جدید بالفاصــلھ 
 ،باشندبرخوردار  از تجدید سازمان بعد

ـــلی جدیدتجاری و واحد  ـــرمایھ، اص  گذاری خود در واحدس
مالی صورتھای (الف) در 10را طبق بند اولیھ صلی اتجاری 

ــلیتجاری ، واحد ارائھ نمایدجداگانھ خود  باید  جدید اص
سھم خود  را بھ شده تمام بھاي از اقالم حقوق مبلغ دفتری 

تجاری مالی جداگانھ واحد صورتھای در شده مالكانھ منعكس
 .کند گیریاندازه ،سازمانتجدید اصلی اولیھ در تاریخ 

ــلی تجاری کھ واحد واحد تجاری  ،ھمچنین .14 ــتاص ممکن  نیس
ــت ــلی تجاری عنوان واحد  را بھ يتجاری جدید واحد اس اص
 13بند مندرج در ھاي ای کھ معیارھگونبھ ایجاد كند، خود
 گونھاینمورد  در ،13بند مندرج در . الزامات راز شودحا

ـــازمانھاتجدید  ـــان ،س چنین  رود. دربکار می بطور یكس
گروه ”و “ اصـــلی اولیھ تجاری واحد” منظور از ،مواردی
 است.“ اولیھتجاری  واحد” ھمان ،“اولیھ

 افشا

تجاری باید  واحدمالی جداگانھ، صــورتھای ھنگام ارائھ افشــا در  .15
ستانداردھای بین شگری مالی تمام ا شامل قابل اعماالمللی گزار ل، 

 را بکار گیرد. 17 تا 16الزامات بندھاي 

در ، 10المللی گزارشـــگری مالی (الف) اســـتاندارد بین4طبق بند  .16
صلیتجاری کھ واحد صورتی  صمیم  ا  تلفیقيمالی صورتھای  گیردبت
د، نمایتھیھ  جداگانھ رامالی صـــورتھای در مقابل، نكند و تھیھ 

 د:کنمالی جداگانھ افشا صورتھای باید موارد زیر را در 

ــوع این  الف. ــورتھای کھ موض ــورتھاي ماليھیھت مالیص ــده، ص  ش
ــت؛  جداگانھ ــتفاده قرار تلفیق  معافیت ازاینکھ اس مورد اس

در صـــورت  نام و محل اصـــلی فعالیت تجاری (و گرفتھ اســـت؛
مالی صورتھای تجاری کھ  واحد )تأسیس کشور محل ،متفاوت بودن
 المللی گزارشــگری مالی بھاســتاندارھای بین طبق ،تلفیقی آن
مالی صورتھای و آدرسی کھ  ؛شودعموم تھیھ می ستفادهمنظور ا
 .است یابیدستقابل  ،مزبور تلفیقی

ــرمایھ ب. ــتی از س مالحظھ در واحدھای تجاری  گذاریھای قابلفھرس
 شامل: ،فرعی، مشارکتھای خاص و واحدھای تجاری وابستھ

 ؛انپذیرنام سرمایھ .1
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صلی فعالیت تجاری (ومحل  .2 صورت متفاوت بودن، ا شور  در  ک
 ؛انپذیرسرمایھ) تأسیسمحل 

سبت  .3 صورت متفاوت بودن، مالکیت (و  منافعن صددر  حق  در
 .انپذیررأی) در سرمایھ

باره  توضـــیح پ. بداري روش در ــــا فاده برای موردحس  اســـت
 (ب). گذاریھای موضوع بندسرمایھ

گذاری کھ واحد تجاری در صـورتی کھ یک واحد تجاری سـرمایھ .الف16
، طبق بند )16غیر از واحد تجاری اصلی موضوع بند اصلی است (بھ 

صورتھای مالی جداگانھ را بھ عنوان تنھا صورتھای مالی خود  الف8
شا  ضوع را اف . ھمچنین، واحد تجاری نمایدتھیھ کند، باید این مو

گذاری باید موارد افشــــای مرتبط با واحدھای تجاری ســـرمایھ
ستاندارد بینسرمایھ شگری مالی الگذاری را کھ در ا  12مللی گزار

 شده است، ارائھ کند. الزامی افشای منافع در سایر واحدھای تجاری

صليتجاری واحد  ھرگاه .17 ضوع بند  تجاری واحد غیر از(بھ  ا صلی مو ا
 نفوذ قابل گذار دارای کنترل مشــترک یا) یا ســرمایھلفا16تا  16

ــرمایھ ــورتھای  ،پذیرمالحظھ بر س  ند، واحدکمالی جداگانھ تھیھ ص
 طبقمالی صورتھای مشخص کند کھ  گذار بایداصلی یا سرمایھتجاری 

ــتاندارھای بینکدام یک از  ــگری مالی اس یا  11 ،10المللی گزارش
، حسب )2011 شده در سالاصالح( 28المللی حسابداری استاندارد بین

ست. شده ا سرمایھتجاری  واحد مورد، تھیھ  صلی یا   ھمچنین ،گذارا
 :كندمالی جداگانھ خود موارد زیر را افشا صورتھای باید در 

ــورتھای مالی الف. ــوع کھ ص ــدهتھیھ این موض ــورتھای مالی ش ، ص
ـــتجداگانھ  ـــورتی کھ تھیھ آن طبق  اس و دالیل تھیھ آن در ص

 ون الزامی نباشد.انق

ــرمایھ ب. ــتی از س گذاریھای قابل مالحظھ در واحدھای تجاری فھرس
 حدھای تجاری وابستھ، شامل:فرعی، مشارکتھای خاص و وا

 پذیران؛نام سرمایھ .1

شور  .2 صورت متفاوت بودن، ک صلی فعالیت تجاری (و در  محل ا
 پذیران؛محل تأسیس) سرمایھ

سبت  .3 سبت حق  منافعن صورت متفاوت بودن، ن مالکیت (و در 
 پذیران.رأی) در سرمایھ

فاده برای  پ. بداري مورد اســـت ــــا باره روش حس توضـــیح در
 گذاریھای موضوع بند (ب).سرمایھ

 گذار تاریخ اجرا و

تاندارد را  واحد .18 ھای دوره برايتجاری باید این اســـ
شروع  یا پس 2013 سال ژانویھاول  کھ از ايساالنھ از آن 

ــودمی ــت.  پیشبکار گیرد. بکارگیری  ،ش از موعد مجاز اس
ـــتاندارد را  اگر واحد از موعد بکار  پیشتجاری این اس

را افشـــا کند و اســـتاندارد  موضـــوعگیرد، باید این 
المللی اســتاندارد بین ،10المللی گزارشــگری مالی بین

المللی گزارشگری مالی استاندارد بین ،11گزارشگری مالی 
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ستاندارد بین 12 سابداری و ا صالح( 28المللی ح شده در ا
 .بكار گیرد ھمزمان ) را2011 سال

ـــرمایھ .الف18 ـــتاندارد  گذاریواحدھای تجاری س ـــالحات اس (اص
ــگری مالی بین ــتاندارد بین10المللی گزارش المللی ، اس

المللی حســابداری و اســتاندارد بین 12گزارشــگری مالی 
سال 27 شده در اکتبر  شر و  17، 6، 5، بندھای 2012)، منت
ب 18الف و 16ب، 11الف تا 11الف، 8را اصـــالح، بندھای  18

ا اضــــافھ کرد. واحد تجاری باید این موارد خ ر18تا 
ای کھ از اول ژانویھ سال ھای ساالنھاصالحی را برای دوره

ــروع می 2014 ــود، بکار گیرد. یا پس از آن ش  بکارگیریش
پیش از موعد مجاز است. اگر واحد تجاری این اصالحات را 
شا کند  ضوع را اف پیش از موعد بکار گیرد، باید این مو

ـــالو  ـــرمایھحات مندرج در تمام اص را  گذاریواحدھای تجاری س
 ھمزمان بکار گیرد. 

واحدھای تجاری تاریخ بکارگیری اولیھ اصـــالحات در اگر  .ب18

ــرمایھ ــتاندارد، ابتدای  گذاریس ــد این اس (کھ برای مقاص
ساالنھ شگری  ستاندارد برای دوره گزار ست کھ این ا ای ا

ستین بار بکار گرفتھ می صلی بھ واحد تجشود)، نخ اری ا
ــرمایھ ــد کھ واحد تجاری س ــوب این نتیجھ برس گذاری محس

سرمایھ18پ تا 18شود، باید بندھای می گذاری خ را برای 
 خود در واحد تجاری فرعی بکار گیرد. 

گذاری واحد تجاری سرمایھیک در تاریخ بکارگیری اولیھ،  .پ18
ــرمایھ گذاری خود در واحد تجاری فرعی کھ پیش از این، س

گیری کرده اســت، باید آن را بھ بھای تمام شــده اندازه
 گذاری را بھ ارزش منصفانھ از طریق سود یا زیانسرمایھ

گیری کند گویی الزامات این اســـتاندارد، اندازه دوره
گذاری، ھمواره بکار گرفتھ شده است. واحد تجاری سرمایھ

ای را کھ بالفاصـــلھ قبل از تاریخ باید دوره ســــاالنھ
 تعدیلیری اولیھ قرار دارد، با تســری بھ گذشــتھ بکارگ

ای را کھ بالفاصــلھ نماید و ســود انباشــتھ ابتدای دوره
قبل از تاریخ بکارگیری اولیھ قرار دارد، بابت تفاوت 

 :کندبین عوامل زیر، تعدیل 

 گذاری؛ و الف. مبلغ دفتری قبلی سرمایھ

ــرمایھ ــفانھ س ــرمایھگذاری ب. ارزش منص  گذار در واحدس
 تجاری فرعی. 

گذاری کھ در تاریخ بکارگیری اولیھ، واحد تجاری سرمایھ .ت18
ــرمایھ گذاری خود در واحد تجاری فرعی را پیش از این، س

سود و زیان جامع  سایر اقالم  صفانھ از طریق  بھ ارزش من
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گذاری را بھ سرمایھ گیری کرده است، باید ھمچناندازهان
. مبلغ انباشــتھ ھرگونھ کندگیری ارزش منصــفانھ اندازه

سود  سایر اقالم  صفانھ کھ پیش از این در  تعدیل ارزش من
ست، باید در ابتدای دوره و زیان  شده ا سایی  شنا جامع 
ای کھ بالفاصـــلھ قبل از تاریخ بکارگیری اولیھ ســـاالنھ

 . منتقل شودقرار دارد، بھ سود انباشتھ 

گذاری ھدر تاریخ بکارگیری اولیھ، واحد تجاری ســـرمای .ث18
منافع در برای قبلی  شدهانتخاب حسابداری در روشنباید 

جاری فرعی حد ت ندازه ، یعنیوا حد  گیریا نافع در وا م
تجاری فرعی بھ ارزش منصـــفانھ از طریق ســـود یا زیان 

کھ در  9المللی گزارشگری مالی طبق استاندارد بیندوره 
 ایجاد کند. تغییریمجاز شده است،  10بند 

ستاندارد بین .ج18 شگری قبل از تاریخ بکارگیری ا المللی گزار
گذاری ، واحد تجاری ســرمایھگیری ارزش منصــفانھاندازه 13مالی 

گذاران سرمایھ رایب قبالً باید از مبالغ ارزش منصفانھ کھ 
ستفاده نماید ست، ا شده ا شروط بر  ،یا مدیریت گزارش  م

شان سرمدھنده آنکھ آن مبالغ ن شد کھ  گذاری، ایھمبلغی با
لھ عام یابی، بین  در م تاریخ ارزشـــ عادی در  حقیقی و 

 طرفھای آگاه و مایل قابل مبادلھ است.

ــرمایھاگر اندازه .چ18 طبق  گذاری در واحد تجاری فرعیگیری س
ھای  ند تا 18ب ندرج در 18پ  ج، غیرعملی (طبق تعریف م

ستاندارد بین سابداری ا سابداری، تغییر رویھ 8المللی ح ھای ح

تجاری ) باشــــد، واحد در برآوردھای حســـابداری و اشـــتباھات
گذاری باید الزامات این اســـتاندارد را در ســـرمایھ

ستین دوره ج 18پ تا 18ای کھ بکارگیری بندھای ابتدای نخ
کھ ممکن است دوره جاری باشد، بکار گیرد. شود، عملی می
ساالنھسرمایھ صلھ قبل از گذار باید دوره  ای را کھ بالفا

اریخ بکارگیری اولیھ قرار دارد، با تســری بھ گذشــتھ ت
تدای نخســـتین دوره کھ اب ند، مگر این یل ک عد کھ ت ای 

شــود، دوره جاری باشــد. اگر بکارگیری این بند عملی می
شدن تاریخ صفانھ واحد تجاری اندازه عملی  گیری ارزش من

سرمایھ سط واحد تجاری  گذاری، زودتر از ابتدای فرعی تو
، قبلباید در ابتدای دوره گذار ایھماشد، سرب قبلدوره 

 :دکنرد زیر تعدیل احقوق مالکانھ را بابت تفاوت مو
 گذاری؛ ومبلغ دفتری پیشین سرمایھ الف.

گذار در واحد گذاری ســرمایھارزش منصــفانھ ســرمایھ ب.
 تجاری فرعی.
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ای کھ بکارگیری این بند در آن چنانچھ نخســـتین دوره
شود دوره جاری باشد، تعدیل حقوق مالکانھ دوره عملی می

 باید در ابتدای دوره جاری شناسایی شود. 

ــرمایھ .ح18 قبل از تاریخ بکارگیری گذاری، اگر واحد تجاری س
صالحات  سرمایھاولیھ ا گذاری در سرمایھ گذاری،واحدھای تجاری 

ح جاری وا یا د ت ند  گذار ک از کنترل آن را فرعی را وا
گذاری ملزم بھ تعدیل روش دست بدھد، واحد تجاری سرمایھ

 .نیستگذاری مزبور حسابداری قبلی سرمایھ

ساالنھ18پ تا 18با وجود اینکھ در بندھای  .خ18 ای چ بھ دوره 
اشــاره شــده اســت کھ بالفاصــلھ قبل از تاریخ بکارگیری 

)، ممکن اســــت واحد تجاری قبلد (دوره اولیھ قرار دار
سھ ھای شده را برای ھر یک از دورهای تعدیلاطالعات مقای

بھ انجام این  ، اما ملزمکندگزارش شده نیز ارائھ یقبل
ست. سھ کار نی صورتی کھ واحد تجاری اطالعات مقای ای در 

ــده را تعدیل ارائھ کند،  قبلیھای برای ھر یک از دورهش
چ، 18پ تا 18در بندھای  “قبلدوره ”تمام ارجاعات بھ 

ــورت  ــھ”باید بھ ص ــتین دوره مقایس ــده ای تعدیلنخس ش
در صورتی کھ واحد تجاری اطالعات تفسیر شود.  “شدهارائھ

 یھای قبلنشــده را برای ھر یک از دورهای تعدیلمقایســھ
ه را نشـــدارائھ نماید، باید بھ روشـــنی اطالعات تعدیل

مشـــخص کند و بیان نماید کھ این اطالعات بر مبنایی 
 متفاوت تھیھ شده است و آن مبنا را توضیح دھد.

(اصــالحات اســتاندارد  روش ارزش ویژه در صــورتھای مالی جداگانھ .د18
، 2014 سال در آگوست ه) منتشرشد27المللی حسابداری بین

تجاری اصـــالح کرد. واحد  12ب و 11، 10، 7تا  4بندھای 
صالحات را برای دوره ساالنھباید این ا ای کھ از اول ھای 

ـــال ژانویھ ـــروع می 2016 س ـــودیا پس از آن ش طبق  ،ش
ستاندارد بین سابداری ا سابداری، تغییر رویھ 8المللی ح ھای ح

شتباھات سابداری و ا شتھ  در برآوردھای ح سری بھ گذ بکار با ت
کارگیری  ــــت. اگپگیرد. ب جاز اس ر واحد یش از موعد م

تجاری این اصالحات را پیش از موعد بکارگیرد، باید این 
 کند. افشاموضوع را 

 9المللی گزارشگری مالی ارجاع بھ استاندارد بین

رفتھ تجاری این اســــتاندارد را بکار گ واحد چنانچھ .19
 9المللی گزارشگری مالی استاندارد بینھنوز اما  ،باشد

ــتفاده قرار  ــدنداده را مورد اس ، ھرگونھ ارجاع بھ باش
ستاندارد بین شگری مالی ا  صورتبھ باید  9المللی گزار
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ــتاندارد بین ــابداری ارجاع بھ اس ابزارھاي  39المللی حس

 شود.تفسیر  گیریو اندازه ختشنا :مالي

 )2008( 27المللی حسابداری کنارگذاری استاندارد بین

المللی ھمزمان با اســـتاندارد بین ،این اســـتاندارد .20
شگری مالی  شر 10گزار ستاندارد منت ست. این دو ا ، شده ا

المللی حسابداری استاندارد بینجایگزین  یکدیگربا ھمراه 
صالح( مالی تلفیقی و جداگانھصورتھای  27 سالا ) 2008 شده در 
 شود.می
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