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 3المللي گزارشگري مالي استاندارد بین
 ترکیبھای تجاری

 ھدف

ھدف این استاندارد بھبود مربوط بودن، قابلیت اتکـا و  .1
قابلیت مقایسھ اطالعـاتی اسـت کـھ واحـد گزارشـگر، در 

و آثار آن ارائـھ  تجـاری ترکیبصورتھای مالی خود درباره 
کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد می

تعیـین  كنندهواحـد تحصـیلزیر، اصول و الزاماتی را بـرای 
 کند:می

شخیصگیری داراییھـای نحوه شناخت و اندازه الف.  قابـل ت
منافع فاقد حــق شده و ھرگونھ شده و بدھیھای تقبلتحصیل

 در صورتھای مالی آن؛ شدهتحصیل تجاری واحددر  کنترل

 در ترکیبشده تحصیل سرقفلیگیری نحوه شناخت و اندازه ب.
 حاصل از خرید زیر قیمت؛ و تجاری یا سود

تـــا ی کـــھ بایـــد افشـــا شـــود اطالعـــاتتعیـــین  پ.
را قادر بھ ارزیـابی مالی  کنندگان صورتھایاستفاده

 کند.تجاری  ترکیبماھیت و آثار مالی 

 دامنھ کاربرد

این استاندارد برای معاملھ یا رویداد دیگری كھ تعریف  .2
کنــد، كــاربرد دارد. ایــن تركیــب تجــاري را احــراز می

 شود:استاندارد در موارد زیر بکار گرفتھ نمی

حسابداری تشکیل مشـارکت در صـورتھای مـالی خـود  الف.
 مشارکت.

تحصــیل یــک دارایــی یــا گروھــی از داراییھــا کــھ  ب .
نباشـد. در چنـین مـواردی،  عالیت تجـاریفدھنده تشکیل

باید ھر یـک از داراییھـای قابـل  کنندهواحد تحصیل
شـده (شـامل داراییھـایی کـھ تعریـف و تشخیص تحصیل

ــناخت  ــای ش ــھودمعیارھ ــای نامش ــتاندارد در  داراییھ اس
ھای نامشـھود 38المللی حسابداری بین را احـراز  دارایی
و شناسـایي  شـده را مشـخصکنند) و بـدھیھای تقبلمی

ارزش كند. بھاي تمام شده این گروه، باید بر مبنـای 

نسبی آنھا در تاریخ خریـد، بـھ ھـر یـک از  منصفانھ
داراییھای قابـل تشـخیص و بـدھیھای منفـرد تخصـیص 
یابد. چنین معاملھ یـا رویـدادی منجـر بـھ ایجـاد 

 شود.سرقفلی نمی
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یـا فعالیتھـاي تجـاری تحـت  تجـاریواحدھاي  ترکیب پ .
رل مشترک (رھنمود بكارگیري مرتبط با این موضوع کنت

 شود).ارائھ مي 4تا ب 1در بندھای ب

گذاری الزامات این استاندارد برای تحصیل سـرمایھ الف.2
گذاری، در یک واحد تجاری فرعی توسط واحد تجاری سرمایھ

 10 یمـال یگزارشـگر یالمللـنیاسـتاندارد بطبق تعریف 
باید بھ ارزش منصـفانھ از طریـق ، کھ یقیتلف یای مالتھصور

 گیری شود، کاربرد ندارد.سود یا زیان دوره اندازه

 تشخیص ترکیب تجاری

واحد تجاری باید با بکارگیری تعریف مندرج در ایـن اســتاندارد،  .3
شـده، یـک شـده و بـدھیھاي تقبلكند داراییھـاي تحصیلكھ ملزم مي

معاملھ یا رویدادی فعالیت تجاري تشكیل دھند، تعیین کند کھ آیا 
شده فعالیت دیگر، تركیب تجاري است یا خیر. اگر داراییھای تحصیل

تجاری نباشد، واحد گزارشگر باید آن معاملھ یا رویداد دیگـر را 
، 12تـا ب 5بھ عنوان تحصیل دارایی در نظر بگیـرد. در بنـدھای ب

رھنمودھایی برای تشخیص ترکیـب تجـاری و تعریـف فعالیــت تجـاری 
 شود.میارائھ 

 روش تحصیل

واحد تجاری باید ھر ترکیب تجاری را با اسـتفاده از روش تحصـیل  .4
 بھ حساب منظور کند.

 بکارگیری روش تحصیل، مستلزم انجام موارد زیر است: .5

 ؛کنندهواحد تحصیلتشخیص  الف.

 ؛تاریخ تحصیلتعیین  ب.

ــناخت پ. ــدازه ش ــای گیریو ان ــخیص  داراییھ ــل تش قاب
منـافع فاقـد شده و ھرگونھ تقبل بدھیھای شده،تحصیل

 شده؛ ودر واحد تجاری تحصیل حق کنترل

سرقفلی یا سود حاصـل از خریـد  گیریو اندازه شناخت ت.
 زیر قیمت.

 کنندهواحد تحصیلتشخیص 

شونده باید بھ عنـوان در ھر ترکیب تجاری، یکی از واحدھای ترکیب .6
 مشخص شود. کنندهواحد تحصیل

گزارشــگري مـالي المللی استاندارد بینرھنمود مندرج در  .7
ـ واحد تجاري کــھ هکنندواحد تحصیل، باید برای تشخیص 10

شده، را بھ دست تحصیل تجاري دیگر، یعني واحد واحد کنتـرل
 تجـاری ترکیـبمورد استفاده قرار گیـرد. اگـر  -آوردمی

اسـتاندارد منـدرج در  واقع شود اما بکـارگیری رھنمــود
بھ روشنی مشـخص نکنـد کــھ  10گزارشگري مالي المللی ینب

كننده است، شونده، واحد تحصیلکدام یک از واحدھای تركیب
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باید در تعیین واحد  18تا ب 14عوامل مندرج در بندھای ب
 كننده در نظر گرفتھ شود.تحصیل

 تعیین تاریخ تحصیل

باید تاریخ تحصیل را، کـھ تـاریخ کســب کنتـرل  کنندهواحد تحصیل .8
 باشد، مشخص کند.شده میواحد تحصیل

شـده را واحد تحصیل، کنترل کنندهواحد تحصیلتاریخی کھ  .9
واحـد آورد، بطـور معمـول تـاریخی اسـت کـھ بھ دست می

دھـد، ازا را انتقـال میبطور قانونی مابـھ کنندهتحصیل
تحصـیل و بـدھیھاي واحـد  شده راواحد تحصیلداراییھای 

تاریخ خاتمھ. با وجود ایـن،  -کندشده را تقبل میتحصیل
ممکن است کنترل را در تاریخی بھ دست  کنندهواحد تحصیل

آورد کھ قبل یا بعد از تاریخ خاتمھ باشد. برای مثال، 
تاریخ تحصیل در صورتی قبل از تـاریخ خاتمـھ اسـت کـھ 

كننده، در واحد تحصیل ای مکتوب مشخص کند كھنامھموافقت
شـده را تاریخي قبل از تاریخ خاتمھ، كنترل واحد تحصیل

باید تمام واقعیتھـا  کنندهواحد تحصیلآورد. بھ دست می
و شــرایط مربــوط را در تشــخیص تــاریخ تحصــیل در نظــر 

 بگیرد.

شـده، بـدھیھاي قابل تشخیص تحصیل داراییھای گیریو اندازه شناخت
 دهشتحصیل در واحد منافع فاقد حق کنترلشده و ھرگونھ تقبل

 اصل شناخت

قابــل تشـخیص  ھاییدارایباید  کنندهواحد تحصیلدر تاریخ تحصیل،  .10
در  منافع فاقد حـق کنتـرلشده و ھرگونھ تقبل بدھیھای شده،تحصیل

شده را جدا از سرقفلی شناسایی کند. شناخت داراییھای واحد تحصیل
شده شده ، مشمول شرایط مشخصتقبل بدھیھایشده و قابل تشخیص تحصیل

 است. 12و  11در بندھای 
 شرایط شناخت

برای احراز شرایط شناخت بھ عنوان بخشـی از بکـارگیری  .11
 و بدھیھای شدهقابل تشخیص تحصیل داراییھایروش تحصیل، 

داراییھـا و شده، باید در تـاریخ تحصـیل، تعریـف تقبل
را احـراز  ارائـھ صـورتھای مـالیتھیـھ و  1چـارچوبطبق  اھبدھی

كننده انتظـار کنند. براي مثال، مخارجي كھ واحد تحصیل
واحــد دارد بــھ منظــور اجــرای طــرح خــروج از فعالیــت 

واحــد شده یا خاتمھ استخدام یا جابجایی کارکنان تحصیل
شده، در آینده متحمل شود، اما متعھد بــھ انجـام تحصیل

شود. از ایـن وب نمیآن نیست، در تاریخ تحصیل بدھی محس

                                                           
 المللـی حسـابداری، درکمیتھ اسـتانداردھای بین ارائھ صورتھای مالیچارچوب تھیھ و  1

المللـی حسـابداری پذیرفتـھ شـد. ھیئـت توسط ھیئت استانداردھای بین ،2001سال 
مفاھیم نظـری گزارشـگری ، 2010المللی حسابداری، در سپتامبر سال ردھای بینندااستا
 کرد. چارچوبرا جایگزین  مالی
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این مخارج را بھ عنوان بخشـی از  کنندهواحد تحصیلرو، 
واحــد کنـد. بلکـھ بکارگیری روش تحصـیل، شناسـایی نمی

ایــن مخـارج را در صـورتھای مـالی پـس از  کنندهتحصیل
المللـی گزارشـگری ترکیب، طبق سایر اسـتانداردھای بین

 کند.مالی شناسایی می

نظور احراز شرایط شناخت بھ عنـوان افزون بر این، بھ م .12
قابـل تشـخیص  داراییھایبخشی از بکارگیری روش تحصیل، 

شده، باید بخشی از آنچـھ كـھ تقبل و بدھیھای شدهتحصیل
قبلی آن)  مالکـانشده (یا و واحد تحصیل کنندهواحد تحصیل

اند، تلقــی شـود و در معاملھ ترکیب تجاری مبادلھ كرده
بـرای  کنندهواحـد تحصـیلگانـھ. نھ نتیجھ معـامالت جدا

 بـدھیھای یـا شـدهتحصیل داراییھـایتعیین اینکھ كدام 
شـده محسـوب شده، بخشی از مبادلھ بـا واحـد تحصیلتقبل
شــود و كــدام یــك، در صــورت وجــود، نتیجــھ معــامالت می

جداگانــھ اســت كــھ بایــد مطــابق بــا ماھیــت آنھــا و 
شناسایی  المللی گزارشگری مالی مربوطاستانداردھای بین

را بکـار  53تا  51شود، باید رھنمود مندرج در بندھای 
 گیرد.

واحــد بکــارگیری اصــل شــناخت و شــرایط شــناخت توســط  .13
داراییھـا و ، ممکن است منجر بــھ شناسـایی کنندهتحصیل
شده، پیش از این آنھـا را تحصیلواحد شود کھ  ییبدھیھا

بھ عنوان دارایی و بدھی در صورتھای مالی خود شناسایی 
داراییھـای  کنندهواحـد تحصـیلنکرده است. برای مثال، 

شده، مانند نام تجــاری، حـق نامشھود قابل تشخیص تحصیل
شـده بـھ تحصیلواحـد اختراع یا روابط با مشتری را کھ 

ھا را در صـورتھای مـالی دلیل ایجاد آنھا در داخل، آن
خود بھ عنوان دارایی شناسایی نکرده و مخارج مربوط را 

 کند.بھ ھزینھ منظور کرده است، شناسایی می

، رھنمودھـای مربـوط بـھ شناسـایی 40تـا ب 28بندھای ب .14
ھــای عملیــاتی و داراییھــای نامشــھود را ارائــھ اجاره

ابـل ق یداراییھــا، انـواع 28تا  22كند. در بندھای می
، شــامل اقالمــی کــھ ایــن اســتاندارد و بــدھیھا تشــخیص

استثنائات محدودي را برای اصل شناخت و شـرایط شـناخت 
 شود.آنھا ارائھ کرده است، تعیین می

شـده در شده و بدھیھای تقبلبندی یا اختصاص داراییھای قابل تشخیص تحصیلطبقھ
 ترکیب تجاری

قابــل تشـخیص  داراییھایباید  کنندهواحد تحصیلدر تاریخ تحصیل،  .15
بنـدی کنـد یـا ای طبقھگونـھشـده را بھتقبلو بدھیھای  شدهتحصیل

اســتانداردھای اختصــاص دھــد کــھ بــرای بکــارگیری بعــدی ســایر 
باید این  کنندهواحد تحصیلضروری است.  المللی گزارشگری مالیبین
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بندیھا یا تخصیصـھا را برمبنـای شـرایط قـراردادی، شـرایط طبقھ
ھای عملیاتی یا حسـابداری و سـایر شـرایط مـرتبط اقتصادی، رویھ

 موجود در تاریخ تحصیل، انجام دھد.

بندی یا اختصـاص در برخی شرایط، با توجھ بھ نحوه طبقھ .16
اسـتانداردھای دارایی یا بدھی خاص توسط واحد تجـاری، 

شیوه حسـابداری متفـاوتی را  المللی گزارشگری مالیبین
بندی یـا تخصیصـی كــھ د. مثالھایی از طبقھکننارائھ می

باید بر مبنای شرایط مرتبط موجود در  کنندهتحصیلواحد 
تاریخ تحصیل انجام دھد شـامل مـوارد زیـر اسـت، امـا 

 باشد:محدود بھ آنھا نمی

بندی داراییھا و بدھیھای مالی خاص بھ عنـوان طبقھ الف .
ارزش شـده بــھ گیریداراییھا و بدھیھای مـالی اندازه

منصفانھ از طریق سود یا زیــان دوره یـا بــھ عنـوان 
شــده تــا دارایی مالی آماده برای فــروش یـا نگھداری

 39المللــی حســابداری سررســید، طبــق اســتاندارد بین
 ؛ گیریشناخت و اندازه :ابزارھای مالی

سازی طبـق اختصاص ابزار مشتقھ بھ عنوان ابزار مصون ب .
 ؛ و39حسابداری المللی استاندارد بین

المللــی ارزیــابی اینکــھ آیــا طبــق اســتاندارد بین پ .
شــده بایــد از ، ابــزار مشــتقھ تعبیھ39حســابداری 

قرارداد میزبان تفکیک شود یا خیر (زماني كـھ ایـن 
كنـد، موضـوع استاندارد از این اصـطالح اسـتفاده مي

 مطرح است). “بنديطبقھ”

وضع  15ندرج در بند این استاندارد دو استثنا بر اصل م .17
 کند:می

بندی قرارداد اجاره بھ عنوان اجاره عملیاتی طبقھ الف .
المللـی طبـق اسـتاندارد بینیا اجاره تأمین مـالی 

 ؛ وھااجاره 17حسابداری 

بندی یک قرارداد بھ عنوان قرارداد بیمـھ طبـق طبقھ ب .
قراردادھـای  4 المللی گزارشـگری مـالیبین داستاندار

 .بیمھ

بایـد آن قراردادھـا را بـر مبنـای  کنندهحد تحصـیلوا
شرایط قراردادی و سایر عوامل در شروع قرارداد (یا در 

اي تعدیل شده باشد کھ داد بھ شیوهصورتي كھ شرایط قرار
ست تـاریخ طبقھ بندی آن را در تاریخ تعدیل، کھ ممکن ا

 بندی كند.تحصیل باشد، تغییر دھد)، طبقھ
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 گیریاصل اندازه

و  شـدهقابـل تشـخیص تحصیل داراییھـایبایـد  کنندهواحـد تحصـیل .18
را بـھ ارزش منصـفانھ آنھـا در تـاریخ تحصـیل  شدهتقبل بدھیھای
 گیری کند.اندازه

بایـد در تـاریخ  کنندهواحد تحصیلدر ھر ترکیب تجاری،  .19
شـده تحصیلواحد تحصیل، اجزای منافع فاقد حق کنترل در 

افع مالکانـھ فعلـي اسـت و بـرای دھنده منـرا کھ نشان
دارندگان آن، نسبت بھ سھم متناسبي از خالص داراییھاي 

کند، بھ یکی از واحد تجاری در زمان انحالل حق ایجاد می
 كند:گیری مبالغ زیر اندازه

 ارزش منصفانھ؛ یا الف .

ســھم متناســب ابزارھــای مالکانــھ فعلــی از مبــالغ  ب .
واحــد قابــل تشــخیص داراییھــای شــده خــالص شناسایی
 شده.تحصیل

بایـد بـھ ارزش منـافع فاقـد حــق کنتـرل اجزای دیگـر 
گیری شود مگـر اینکــھ منصفانھ در تاریخ تحصیل، اندازه

المللی استانداردھای بینگیری دیگری توسط مبنای اندازه
 الزامی شده باشد. گزارشگری مالی

و  ی قابـل تشـخیصداراییھـا، انـواع 31تـا  24بندھای  .20
، از جملھ اقالمی کھ در ایـن اسـتاندارد مـوارد دھیھاب

گیری آنھا وضع شده است، استثنای محدودی بر اصل اندازه
 کند.را معین می

 گیریموارد استثنای اصول شناخت یا اندازه

این استاندارد، موارد استثنای محدودي بر اصول شـناخت  .21
م خاصی ، اقال31تا  22کند. بندھای گیری وضع میو اندازه

کھ مشمول اسـتثنا ھسـتند و ماھیـت مـوارد اسـتثنا را 
بایـد آن اقـالم را بـا  کنندهواحد تحصیلکند. تعیین می

، بھ حساب 31تا  22بكارگیري الزامات مندرج در بندھای 
 منظور کند کھ این امر موجب خواھد شد برخي اقالم:

با بکارگیری شرایط شناخت افزون بر شرایط منــدرج  الف.
یا با بکارگیری الزامـات سـایر  12و  11در بندھای 
گزارشـگري مـالي شناسـایی المللی بین ھایاستاندارد

شوند، کھ نتایج آن نسبت بھ بکارگیری اصول و شرایط 
 شناخت این استاندارد متفاوت خواھد بود.

ر تـاریخ تحصـیل، بھ مبلغی غیر از ارزش منصـفانھ د ب.
 شوند.گیری اندازه
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 استثنای اصل شناخت

 بدھیھای احتمالی

ذخـایر، بـدھیھای  37المللــی حسـابداری اســتاندارد بیندر  .22

بدھیھای احتمالی بھ شرح زیـر  ،احتمالی و داراییھای احتمالی
 تعریف شده است:

شود ھاي گذشتھ ناشی ميتعھد غیرقطعی كھ از رویداد الف.
تنھا با وقوع یا عدم وقوع یـك یـا چنـد  و وجود آن

رویداد آتی توأم با عدم اطمینان كھ بطور كامل تحت 
 كنترل واحد تجاري نیست، تأیید خواھد شد؛ یا

شــود، ھاي گذشتھ ناشـی ميتعھد فعلي كھ از رویداد  ب .
 شود:اما بھ دالیل زیر شناسایي نمي

لزوم خروج منابع دارای منـافع اقتصـادي بـراي  .1
 تسویھ تعھد، محتمل نیست؛ یا

مبلــغ تعھــد، بــا قابلیــت اتکــای كــافي قابــل  .2
 گیري نیست.اندازه

در تعیـین  37المللی حسـابداری استاندارد بینالزامات  .23
اینکھ کدام بدھیھاي احتمـالی بایـد در تـاریخ تحصـیل 

ــل،  ــدارد. در مقاب ــاربرد ن ــود، ک ــایی ش ــد شناس واح
در صـورتی بایـد در تـاریخ تحصـیل، بـدھی  کنندهتحصیل

شده در ترکیب تجاری را شناسایی کنـد کـھ احتمالی تقبل
بدھی احتمالی، تعھد فعلی باشد کھ از رویدادھای گذشتھ 

ای قابــل اتکـا، گونـھناشی شده و ارزش منصـفانھ آن بھ
اسـتاندارد گیری است. بنابراین، بـر خـالف قابل اندازه

ــابداری بین ــی حس ــیل، 37الملل ــد تحص ــدھی کنندهواح ، ب
شده در ترکیب تجاری را در تـاریخ تحصـیل احتمالی تقبل
کند حتی اگر ضرورت خروج منابع دارای منافع شناسایی می

، 56اقتصادی برای تسـویھ تعھـد، محتمـل نباشـد. بنـد 
رھنمود حسـابداری بعـدی بـدھیھای احتمـالی را تعیـین 

 کند.می
 گیریاندازهموارد استثنای اصول شناخت و 

 مالیات بر درآمد

باید دارایی یا بدھی مالیات انتقالي  کنندهواحد تحصیل .24
شـده در تقبـل و بـدھیھای شدهتحصیل داراییھایناشی از 

 12المللی حسـابداری طبق استاندارد بینتجاری را  ترکیب

 گیری كند.شناسایی و اندازهمالیات بر درآمد 

باید آثار مالیاتي بالقوه تفاوتھـای  کنندهواحد تحصیل .25
شده را كھ در تـاریخ تحصیلواحد موقتی و اقالم انتقالي 

تحصیل وجود دارد یا در نتیجھ تحصـیل بـھ وجـود آمـده 
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بـھ حسـاب  12المللی حسابداری طبق استاندارد بیناست، 
 منظور کند.
 مزایای کارکنان

د، بایــد بــدھی (یــا در صــورت وجــو کنندهواحــد تحصــیل .26
واحــد دارایی) مربوط بـھ توافقھـای مزایـای کارکنـان 

 19المللـی حسـابداری طبق اسـتاندارد بینشده را تحصیل
 گیری كند.شناسایی و اندازه مزایای کارکنان
 داراییھای جبرانی

در ترکیبھای تجاری، ممکن است فروشنده، بطور قراردادی  .27
مـام یـا نتایج رویداد احتمالی یا نامطمئن مرتبط با ت

ــرای  ــی را ب ــدھی خاص ــا ب ــی ی ــی از دارای ــد بخش واح
جبران کند. برای مثال، فروشنده ممکن اسـت  کنندهتحصیل

زیانھای مربوط بھ بدھی ناشی از یـک رویـداد احتمـالی 
خاص را چنانچھ بیشتر از یک مبلـغ مشـخص باشـد، بـرای 

جبران كند؛ بھ عبارتی دیگر، فروشنده  کنندهواحد تحصیل
كننده، از مبلغ معینی كند کھ بدھی واحد تحصیلتضمین می

دارایـي  کنندهواحد تحصیلبیشتر نخواھد شد. در نتیجھ، 
كننده باید در ھمان آورد. واحد تحصیلجبراني بھ دست مي

كند، دارایـی زمانی کھ اقالم قابل جبران را شناسایي مي
ناسایی کند و بر ھمـان مبنـایي كـھ اقـالم جبرانی را ش

شـوند، دارایـی جبرانـی را گیری میقابل جبران انـدازه
گیری نماید و در صورت نیاز، بابـت مبــالغ غیـر اندازه

قابل وصول، ذخیره ارزشیابی در نظر بگیرد. بنـابراین، 
اگر جبران خسارت، مربوط بھ دارایی یا بدھی باشـد کـھ 

شـده و بـھ ارزش منصـفانھ در  در تاریخ تحصیل شناسایی
 کنندهواحـد تحصـیلگیری شده اسـت، تاریخ تحصیل اندازه

باید دارایی جبرانی را در تاریخ تحصیل شناسایی کند و 
گیری نمایـد. بھ ارزش منصفانھ در تاریخ تحصیل انـدازه

شده بھ ارزش منصـفانھ، گیریبرای دارایی جبرانی اندازه
قدی آتی، بھ دلیل مالحظات آثار عدم اطمینان جریانھای ن

گیری ارزش منصـفانھ مربوط بھ قابلیت وصول، در انــدازه
شود و ذخیره ارزشیابی جداگانھ ضرورتی در نظر گرفتھ می

ندارد (رھنمود بکارگیری مربوط بھ این موضوع، در بنـد 
 ارائھ شده است). 41ب

در برخی شرایط، جبران خسارت ممکن است بھ دارایـی یـا  .28
گیری، ربوط باشد کھ از اصول شـناخت یـا انــدازهبدھی م

مستثنی شده است. برای مثال، ممکن است جبـران خسـارت، 
در ارتباط با بدھی احتمالی باشد کھ در تـاریخ تحصـیل 
شناسایی نشده است، زیـرا ارزش منصـفانھ آن در تـاریخ 

گیری نبـوده ای قابل اتکا، قابل انـدازهگونھمزبور، بھ
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ران خسارت ممکن است مربوط بھ دارایـی است. ھمچنین، جب
یا بدھی باشد کھ براي مثال، از مزایای کارکنان حاصـل 
شــده و بــر مبنــایی غیــر از ارزش منصــفانھ در تــاریخ 

گیری شده است. در چنین شرایطی، دارایـی تحصیل، اندازه
جبرانــی بایــد بــا اســتفاده از مفروضــاتي یكســان بــا 

گیری اقالم جبرانی، کھ مفروضات مورد استفاده در اندازه
مشمول ارزیابی مدیریت از قابلیت وصول دارایی جبرانــی 
و ھرگونھ محدودیت قراردادی مربوط بـھ مبـالغ جبرانــی 

گیری شـود. رھنمـود مربـوط بــھ است، شناسایی و اندازه
ارائــھ  57حســابداری بعــدی دارایــی جبرانــی، در بنــد 

 شود.می
 گیریموارد استثنای اصل اندازه

 شودکھ مجددًا تحصیل می حقوقی

شـده ، بایـد ارزش حقـوق مجـددًا تحصیلکنندهواحد تحصیل .29
شده بـھ عنـوان دارایـی نامشـھود را برمبنـای شناسایی

نظر از شرایط قراردادی باقیمانده قرارداد مرتبط، صـرف
اینكھ فعاالن بازار برای تعیین ارزش منصفانھ قرارداد، 

گیري نند یا خیر، انــدازهکبھ تمدید بالقوه آن توجھ می
كند. رھنمود بکارگیری مربوط بھ این موضوع، در بندھای 

 شود.ارائھ می 36و ب 35ب
 بر سھاممعامالت پرداخت مبتنی 

باید بدھی یا ابزار مالکانـھ مربـوط  کنندهواحد تحصیل .30
شـده یـا تحصیلواحـد بر سھام بھ معامالت پرداخت مبتنی 

 هشدواحد تحصیلبر سھام جایگزیني معامالت پرداخت مبتنی 
كننده را با معامالت پرداخت مبتني بر سھام واحد تحصـیل

المللـی گزارشـگري طبق شیوه منـدرج در اسـتاندارد بین
گیری در تاریخ تحصیل انـدازه بر سـھامپرداخت مبتنی  2مالي 

را بــھ عنـوان  (ایـن اســتاندارد، نتیجــھ آن روش .كند
بر معامالت پرداخت مبتنی “ بازار مبتني برگیری اندازه”

 نامد)سھام می
 شده برای فروشداراییھای نگھداری

جاري تحصیل شده (یـا كننده باید دارایي غیرواحد تحصیل .31
ــتاندارد بین ــق اس ــھ طب ــد) را ك ــھ واح ــي مجموع الملل

شـده بـراي فـروش و نگھداريجـاري داراییھاي غیر 5گزارشگري مالي 

شـده ، در تاریخ تحصیل بھ عنـوان نگھداريشـدهعملیات متوقف
 18تـا  15ھاي بندي كرده است، طبق بنـدبراي فروش طبقھ

ھمان استاندارد، بھ ارزش منصفانھ پـس از كســر مخـارج 
 گیري كند.فروش اندازه
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 گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمتشناخت و اندازه

بایــد ســرقفلی را در تــاریخ تحصــیل و بــا  کنندهواحــد تحصــیل . 32
 گیری مازاد (الف) بر (ب)، شناسایی کند:اندازه

 حاصل جمع: الف.
ــھ .1 ــھ اندازهازای انتقالماب ــن گیرییافت ــق ای ــده طب ش

منصفانھ در تـاریخ تحصـیل را  استاندارد کھ معموالً ارزش
 مراجعھ شود). 37كند (بھ بند الزامي مي

شده کھ تحصیلواحد مبلغ ھرگونھ منافع فاقد حق کنترل در  .2
 شود؛ وگیری میطبق این استاندارد اندازه

مراجعھ شــود)،  42و  41ای (بھ بندھای در ترکیب تجاری مرحلھ
واحد در  کنندهواحد تحصیلارزش منصفانھ منافع مالکانھ قبلی 

 .لیتحص خیتارشده در تحصیل
شـده و بـدھیھای تشـخیص تحصیل قابـل خالص مبالغ داراییھـای ب .

گیري شده در تاریخ تحصیل كھ طبق این استاندارد انـدازهتقبل
 شود.می

واحــد و  کنندهواحــد تحصــیلدر یــک ترکیــب تجــاری کــھ  .33
شده (یا مالکان قبلی آن)، تنھا منـافع مالكانـھ تحصیل

منـافع کننـد، ممکـن اســت ارزش منصـفانھ را مبادلھ می
شده در تاریخ تحصیل نسبت بـھ ارزش تحصیلواحد مالكانھ 
در تـاریخ  کنندهواحـد تحصـیلمالكانـھ منافع منصفانھ 
گیری باشد. ای قابل اتکاتر، قابل اندازهگونھتحصیل، بھ

باید مبلـغ ســرقفلی را  کنندهحد تحصیلاودر این صورت، 
واحـد مالكانـھ منـافع  با اسـتفاده از ارزش منصـفانھ

منافع ریخ تحصیل، بھ جای ارزش منصفانھ شده در تاتحصیل
یافتھ در تـاریخ تحصـیل، تعیـین كنـد. مالكانھ انتقال

برای تعیین مبلغ سـرقفلی در ترکیـب تجـاری کـھ در آن 
بایـد از  کنندهواحـد تحصـیلشود، ازایی منتقل نمیمابھ

ــافع  ــفانھ من ــیلارزش منص ــد تحص ــد در  کنندهواح واح
جــای ارزش منصــفانھ شــده در تــاریخ تحصــیل، بــھ تحصیل
یافتھ در تاریخ تحصـیل اسـتفاده کنــد ازای انتقالمابھ

)). رھنمود بکـارگیری مربـوط بـھ ایــن 1(الف)(32(بند 
 شود.، ارائھ می49تا ب 46موضوع، در بندھای ب

 خریدھای زیر قیمت

خرید زیر قیمت  کنندهواحد تحصیلبرخی مواقع، ممکن است  .34
جاري است كـھ در آن مبلـغ انجام دھد، كھ نوعي تركیب ت

شده در (ب) بیشتر از مجموع مبالغ مشخص32مندرج در بند 
باشد. اگر پس از بکارگیری الزامات بند (الف) می32بند 

 کنندهواحد تحصیلباقی مانده باشد، مبلغ مازاد ، آن 36
باید در تاریخ تحصیل، سود حاصل را در سـود یـا زیـان 

 کنندهواحد تحصـیلد بھ دوره شناسایی كند. این سود بای
 انتساب داده شود.
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یک ترکیـب  .35 برای مثال، خرید زیر قیمـت ممکـن اسـت در 
تجاری واقع شود کھ در آن، فروشـنده بنـا بـر ضـرورت، 
مجبور بھ فروش شده باشد. با وجود این، موارد استثنای 

تـا  22گیری اقالم خاص مطرح در بندھای شناخت یا اندازه
منجر بھ شـناخت سـود (یـا تغییـر در نیز ممکن است  31

 شده) حاصل از خرید زیر قیمت شود.مبلغ سود شناسایی

واحـد پیش از شناخت سـود حاصـل از خریـد زیـر قیمـت،  .36
بایـد مجـددًا بررسـی كنـد کـھ آیـا تمـام  کنندهتحصیل

شـده، بـھ درسـتی شده و بـدھیھای تقبلداراییھای تحصیل
اند یا خیر و باید ھرگونھ دارایـی یـا تشخیص داده شده

شوند، شناسـایی بدھی دیگری را کھ در آن بررسی مشخص می
ھای مـورد بایـد شـیوه کنندهواحـد تحصـیلنماید. سپس، 

مبالغي كھ طبق این استاندارد، گیری استفاده در اندازه
شناخت آنھا در تاریخ تحصیل الزامي است را برای تمـام 

 موارد زیر بررسي کند:

ــخیص تحصیل الف. ــل تش ــاي قاب ــدھیھاي داراییھ ــده و ب ش
 شده؛تقبل

شـده، در صـورت تحصیلواحد منافع فاقد حق کنترل در  ب .
 وجود؛

انـھ قبلـی ای، منافع مالكدر یک ترکیب تجاری مرحلھ پ .
 شده؛ وتحصیلواحد كننده در تحصیلواحد 

 یافتھ.ازای انتقالمابھ ت .

ھدف از این بررسـی، حصـول اطمینـان از ایـن اسـت کـھ 
گیریھا، ارزش تمام اطالعات در دسـترس در تـاریخ اندازه

 كند.تحصیل را بطور مناسب منعكس می

 یافتھازای انتقالمابھ

ر ترکیب تجاری، باید بـھ ارزش یافتھ دازای انتقالمابھ .37
، كھ باید دربرگیرنـده مجمـوع شود یریگاندازهمنصفانھ 

ــاي انتقال ــفانھ داراییھ ــط ارزش منص ــھ توس ــد یافت واح
شـده توســط در تاریخ تحصیل، بـدھیھای تقبل کنندهتحصیل

شـده و تحصیلواحـد بھ مالکـان قبلـی  کنندهواحد تحصیل
محاسبھ  کنندهتحصیلواحد منافع مالكانھ منتشرشده توسط 

شود. (با وجود این، ھر بخش از پاداشھاي پرداخت مبتنی 
ــھام  ــر س ــیلب ــد تحص ــھاي  کنندهواح ــھ در ازای پاداش ک
ــان  ــد کارکن ــغ تحصیلواح ــده و در مبل ــھ ش ــده، مبادل ش

یافتھ ترکیب تجاری در نظر گرفتھ شـده ازای انتقالمابھ
ــد  ــق بن ــفانھ، طب ــای ارزش منص ــھ ج ــد ب ــت، بای  30اس

ازا، گیری شود). مثالھایی از انواع بالقوه مابھاندازه
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شامل نقد، سایر داراییھـا، فعالیـت تجـاری یـا واحــد 
، ابزارھای احتماليازای بھما، کنندهواحد تحصیلتجاری فرعی 

ھاي معاملھ، امتیازھای مالکانھ عادی یا ممتاز، اختیار
 است. واحدھای تجاری مشترکخرید سھام و حقوق اعضاي 

 یـاداراییھـا توانـد شـامل یافتھ، میازای انتقالمابھ .38
باشد کھ مبلـغ دفتــری آنھـا  کنندهواحد تحصیل ایھبدھی

در تـاریخ تحصـیل اسـت  متفاوت از ارزش منصفانھ آنھـا
واحد (برای مثال، داراییھای غیرپولی یا فعالیت تجاری 

بایـد  کنندهواحـد تحصـیل). در این صـورت، کنندهتحصیل
را بھ ارزش منصفانھ  یافتھانتقال بدھیھای یاداراییھا 

گیري و سـود یـا آنھا در تاریخ تحصیل، تجدیـد انـدازه
زیـان دوره  زیان حاصل را در صورت وجـود، در سـود یـا
یـا داراییھا شناسایی کند. با وجود این، برخی مواقع، 

پس از ترکیـب تجـاری، در واحـد  یافتھ،انتقال بدھیھای
مانند (براي مثـال، بـھ ایـن شده، باقی میتجاری ترکیب

، بھ جای مالکان قبلی بـھ بدھیھا یاداراییھا دلیل کھ 
واحـد یابنـد) و در نتیجـھ، شده انتقـال میتحصیلواحد 
كند. در این شـرایط، کنترل آنھا را حفظ مي کنندهتحصیل

مزبـور را  داراییھا و بـدھیھایباید  کنندهواحد تحصیل
ــیل،  ــاریخ تحص ــل از ت ــلھ قب ــريِ بالفاص ــغ دفت ــھ مبل ب

گیري كنــد و نبایـد سـود یـا زیـان مربـوط بـھ اندازه
داراییھا یا بدھیھاي تحت كنتـرل خـود قبـل و بعـد از 

 ا در سود یا زیان دوره شناسایي کند.تركیب تجاري ر
 یحتمالازای امابھ

واحـد در مبادلـھ بـا  کنندهواحد تحصـیلكھ  يازایمابھ .39
دھد، شامل ھرگونھ دارایی یا بـدھی شده انتقال ميتحصیل

 37احتمـالی اسـت (بــھ بنـد ازای مابـھناشی از توافق 
بایـد ارزش منصـفانھ  کنندهواحـد تحصـیلمراجعھ شود). 

در تاریخ تحصیل را بھ عنـوان بخشـی  یحتمالازای اھماب
شـده تحصیلواحـد در مبادلـھ بـا  ازای انتقالیمابھاز 

 شناسایی كند.

حتمـالی تعریـف ازای امابـھدر صورتی کھ تعھد پرداخـت  .40
بایـد بـر  کنندهتحصیلابزار مالی را احراز کند، واحد 

مبنای تعاریف ابزار مالکانھ و بـدھی مـالی منـدرج در 
ھاي مالي: ابزار 32المللی حسابداری استاندارد بین 11بند 

، تعھد مزبور را بھ عنوان ابزار مالکانھ یا بدھی ارائھ
بندی نماید. در صورت تحقق شرایطی خاص، واحد مالی طبقھ

یافتھ قبلي تقالازاي انمابھ كننده باید حق برگشتتحصیل
بندی كند. رھنمود مربـوط بـھ را بھ عنوان دارایي طبقھ
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ارائـھ  58ازای انتقـالی، در بنـد حسابداری بعدی مابھ
 شود.می

رھنمودھای بیشتر برای بکارگیری روش تحصیل برای انواع خاصـی از 
 ترکیبھای تجاری

 ایترکیب تجاری مرحلھ

ای شـدهتحصیلواحد  کنترل کنندهواحد تحصیلبرخی مواقع،  .41
آورد کھ قبل از تاریخ تحصیل، در آن واحد را بھ دست می

 31شده منافع مالكانھ داشتھ است. برای مثال، در تحصیل
درصـد از منـافع  35، واحد تجاری الف 1X20دسامبر سال 

فاقد حق کنترل واحد تجـاری ب را در اختیـار دارد. در 
دیگـر از منـافع درصـد  40آن تاریخ، واحد تجاری الف، 

کند، كھ موجـب مالکانھ در واحد تجاری ب را خریداری می
شود واحد تجاری الـف، کنتـرل واحـد تجـاری ب را در می

اختیار گیرد. این استاندارد، چنین معامالتی را ترکیــب 
نامد، كھ در مواردی بھ عنوان تحصـیل ای ميتجاری مرحلھ

 شود.ای نیز نامیده ميمرحلھچند

حقـوق باید  کنندهواحد تحصیلای، رکیب تجاری مرحلھدر ت .42
شده را بھ تحصیلواحد شده قبلی خود در مالكانھ نگھداری

گیری و ارزش منصفانھ در تاریخ تحصـیل، تجدیـد انـدازه
سود یا زیان حاصل را، در صورت وجود، در سود یا زیـان 

ھای گزارشگری قبلـی، ممکــن دوره شناسایی کند. در دوره
تغییرات در ارزش منافع مالكانـھ  کنندهواحد تحصیلاست 

شده را در سایر اقـالم سـود و زیـان تحصیلواحد خود در 
جامع شناسایی کرده باشد. در این صورت، مبلغـي كـھ در 

شـود بایـد بـر سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایي می
ھمان مبنایی شناسایی شود كھ با فرض واگـذاری مسـتقیم 

کننده، الزامــي نھ قبلی توسط واحـد تحصـیلمالكا منافع
 شد.می

 ازاترکیب تجاری بدون انتقال مابھ

شـده تحصیلواحـد ، کنترل کنندهواحد تحصیلبرخی مواقع،  .43
آورد. بـرای چنـین ازا بھ دست مـیرا بدون انتقال مابھ

ترکیبھایي، روش حسابداری تحصیل در تركیب تجاري، بکار 
 شامل موارد زیر است:رود. این شرایط، می

تعداد کافی از سـھام خـود را بـھ  شدهواحد تحصیل الف.
واحـد گذار فعلـی (منظور کسب کنتـرل توسـط سـرمایھ

 کند.) بازخرید میکنندهتحصیل

حق وتوی اقلیت، کھ پیش از این مـانع کنتـرل واحـد  ب.
دارای حــق رأی  کنندهواحــد تحصــیلشــده توســط تحصیل

 شده باشد.شد، لغو اکثریت می
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، توافـق کـرده شـدهواحـد تحصیلو  کنندهواحد تحصیل پ .
باشند کھ فعالیتھای تجاری خـود را تنھـا از طریـق 

در قبـال  کنندهواحـد تحصـیلقرارداد ترکیب کننـد. 
کند و ازایی را منتقل نمیمابھ شدهواحد تحصیلکنترل 

گونـھ منـافع در تاریخ تحصـیل یـا قبـل از آن، ھیچ
نـدارد. مثالھـایی از  شدهواحد تحصیلدر ای مالكانھ

ترکیبھاي تجاری کھ تنھا از طریـق قـرارداد ایجـاد 
اند، شامل تجمیع دو فعالیت تجاری در یک توافـق شده

 اصلی یا تشکیل یک شرکت دو بورسی است.

در یک ترکیب تجاری کھ تنھا از طریق قرارداد حاصل شده  .44
ص داراییھای واحد باید مبلغ خال کنندهواحد تحصیلاست، 
شود، بھ شناسایی می استاندارد نیطبق ارا کھ  شدهتحصیل

تخصیص دھـد. بـھ عبـارت دیگـر،  شدهواحد تحصیلمالکان 
شده كھ در اختیار اشخاصی واحد تحصیلمنافع مالکانھ در 

است، در صورتھای مالی پـس از  کنندهواحد تحصیلغیر از 
، منافع فاقد حق کنتـرل محسـوب کنندهواحد تحصیلترکیب 

شود، حتی اگــر نتیجـھ ایـن باشـد كـھ تمـام منـافع می
منافع فاقد ، قابل تخصیص بھ شدهواحد تحصیلمالکانھ در 

 باشد.حق کنترل 

 گیریدوره اندازه

اگر حسابداری اولیھ برای ترکیب تجاری، در پایان دوره گزارشگری  .45
 کنندهواحـد تحصـیله باشد، شود کامل نشدکھ ترکیب در آن واقع می

باید براي اقالمی کھ حسابداری آنھا کامل نیست، مبـالغ غیرقطعـی 
واحـد گیری، را در صورتھای مـالی گـزارش کنـد. در دوره انـدازه

شده در تاریخ تحصـیل را باید مبالغ غیرقطعی شناسایی کنندهتحصیل
با تسری بھ گذشتھ تعدیل کند تا بازتابی از اطالعات جدید بھ دست 
آمده درباره واقعیتھا و شرایط موجود در تاریخ تحصیل باشـد كـھ 

شــده در آن گیری مبــالغ شناساییدر صــورت اطــالع از آن، انــدازه
واحـد گیری، در دوره انـدازه گرفـت.تاریخ، تحت تـأثیر قـرار مي

باید داراییھا یا بدھیھای دیگری را نیـز، در صـورت  کنندهتحصیل
بھ دست آوردن اطالعات جدید درباره واقعیتھا و شـرایط موجـود در 
تاریخ تحصیل، شناسایی کند كھ در صـورت اطـالع از آن، منجـر بـھ 

ھ واحد شد. بھ محض اینکشناخت داراییھا و بدھیھا در آن تاریخ مي
كننده، بھ اطالعاتي دربـاره واقعیتھـا و شـرایط موجـود در تحصیل

تاریخ تحصیل دست یابد یا بھ این نتیجھ برسد كھ اطالعـات بیشـتر 
رسد. با وجـود گیري بھ پایان ميقابل دستیابي نیست، دوره اندازه

گیری نباید فراتر از یک سال از تـاریخ تحصـیل این، دوره اندازه
 باشد.

گیري، دوره پس از تـاریخ تحصـیل اسـت كـھ ره اندازهدو .46
 ممکن است در آن دوره، مبالغ غیرقطعی کنندهواحد تحصیل

تجـاری را تعـدیل کنـد. دوره  شده برای ترکیـبشناسایی
کننده زمان معقـولی جھــت گیری، برای واحد تحصیلاندازه
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گیری موارد زیر کسب اطالعات ضروری برای تشخیص و اندازه
ریخ تحصیل، طبق الزامات ایـن اسـتاندارد فـراھم در تا

 آورد:می
 

ــای تحصیل الف. ــدھیھای داراییھ ــخیص، ب ــل تش ــده قاب ش
واحــد شده و ھرگونھ منافع فاقد حـق کنتـرل در تقبل
 ؛شدهتحصیل

(یـا  شدهواحد تحصیلیافتھ در قبال ازای انتقالمابھ ب.
 گیری سرقفلی)؛سایر مبالغ مورد استفاده در اندازه

ای، منافع مالكانھ قبلي واحد در ترکیب تجاری مرحلھ پ.
 ؛ شدهیلواحد تحصكننده در تحصیل

 سرقفلی یا سود ناشی از خرید زیر قیمت. ت.

شده پس از در تعیین اینکھ اطالعات کسب کنندهواحد تحصیل .47
 تاریخ تحصیل بایـد منجـر بـھ تعـدیل مبـالغ غیرقطعـی

عـات مزبـور ناشـي از شده شـود یـا اینکـھ اطالشناسایی
شده پس از تاریخ تحصیل است، باید تمام رویدادھای واقع

عوامل مربوط را درنظر بگیرد. عوامل مربوط شامل تاریخ 
براي ارائھ  کنندهواحد تحصیلکسب اطالعات بیشتر و توان 

دلیل مشخص جھت تغییر در مبالغ غیرقطعی اسـت. احتمـال 
ھی پـس از تـاریخ شـده در مـدت کوتـااینکھ اطالعات کسب

شده در مدت چند ماه پـس از تحصیل، نسبت بھ اطالعات کسب
تاریخ تحصیل، شرایط تاریخ تحصیل را بھتر منعكس كنـد، 
بیشتر است. برای مثال، فروش دارایی بھ شـخص ثالـث در 
مدت کوتاھی پس از تاریخ تحصیل، بھ مبلغی کھ بھ میزان 

ــھ ــل مالحظ ــفانھ غقاب ــاوت از ارزش منص ــیای متف  یرقطع
دھنده شده در آن تاریخ اسـت، احتمـاالً نشـانگیرياندازه

مگر اینکھ بتـوان رویــداد است،  خطایي در مبلغ غیرقطعی
ــھ ــر ارزش مداخل ــھ تغیی ــر ب ــھ منج ــخیص داد ک گری را تش

 .منصفانھ دارایي شده باشد

، افـزایش (کـاھش) در مبلـغ غیرقطعـی کنندهواحد تحصیل .48
شده برای دارایـی قابـل تشـخیص (بـدھی) را از شناسایی

کند. بـا وجـود طریق کاھش (افزایش) سرقفلی شناسایی می
گیری، این، اطالعات جدید بھ دست آمـده در دوره انـدازه

ممکن است برخی مواقع منجر بھ تعدیل مبلغ غیرقطعی بیش 
واحــد د. بــرای مثــال از یــک دارایــی یــا بــدھی گــرد

ممکن است بابت پرداخت خسـارتھای ناشـی از  کنندهتحصیل
کھ تمام  شدهواحد تحصیلدر یکی از تأسیسات  وقوع حادثھ

نامھ بیمھ مسئولیت واحـد یا بخشی از آن تحت پوشش بیمھ
شده است، یک بدھی را پذیرفتھ باشد. در صورتي كھ تحصیل
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اطالعـات جدیـدی  کنندهواحد تحصیلگیری، در دوره اندازه
درباره ارزش منصفانھ بدھی در تـاریخ تحصـیل بـھ دسـت 
 آورد، تعدیل سرقفلی ناشی از تغییر در مبلـغ غیرقطعـی

شده برای بدھی (تمام یا بخشی از آن)، از طریق شناسایی
تعدیل متقابل سرقفلی ناشی از تغییر در مبلغ غیرقطعـی 

گر، تھـاتر ھشده بابت ادعاي دریـافتني از بیمـشناسایی
 شود.می

باید تعدیالت در  کنندهواحد تحصیلگیری، در دوره اندازه .49
ای شناسـایی كنـد کـھ گـویي گونـھمبالغ غیرقطعی را بھ

حسابداری ترکیب تجاری، در تـاریخ تحصـیل تكمیـل شـده 
بایـد در اطالعـات  کنندهواحـد تحصـیلاست. بنـابراین، 

در صـورتھای مـالی، شده ھای گذشتھ ارائھای دورهمقایسھ
شامل ھرگونھ تغییر در استھالک یـا سـایر آثـار سـود و 

شده در تکمیل حسابداری اولیھ، در صـورت زیانی شناسایی
 نیاز تجدیدنظر کند.

بایــد  کنندهواحد تحصـیلگیری، اندازه پس از پایان دوره .50
المللی تنھا بھ منظور اصالح اشتباھات طبق استاندارد بین

ھای حســابداری، تغییـر در برآوردھـای حسـابداری و رویــھ 8حسابداری 

 ، در حسابداری ترکیب تجاری تجدیدنظر کند.اشتباھات

 تعیین اجزای معاملھ ترکیب تجاری

وع ، ممکــن اسـت پـیش از شـرشــدهواحــد تحصیلو  کنندهواحد تحصــیل .51
مذاکرات مربوط بھ ترکیب تجاری، روابط قبلي یا توافق دیگـری بـا 
یکدیگر داشتھ باشند یا در طول مذاکرات، بھ توافقی جدا از ترکیب 

 کنندهواحـد تحصـیلتجاری دست یابند. در ھریک از ایـن وضـعیتھا، 
واحـد شــده بـین باید ھرگونـھ مبلغـی کـھ بخشـی از مبلـغ مبادلھ

(یـا مالکـان قبلـی آن) در تركیــب  شــدهتحصیلواحد و  کنندهتحصیل
واحــد باشــد، یعنـی مبــالغی کـھ بخشـی از مبادلـھ بـا تجاري نمی

از  یبھ عنوان بخشـ کنندهلیواحد تحصنیست را مشخص کند.  شدهتحصیل
 در قبـال یافتــھانتقال یازامابھ دیتنھا با تحصیل،روش  یریبکارگ

در  شــدهتقبلدھیھای و بـ شـدهتحصیل داراییھــایو شـده لیواحد تحص
 دیـ. معامالت جداگانھ باکند ییشده را شناسالیواحد تحصمبادلھ با 

 بھ حساب منظورمربوط  یمال یگزارشگر یالمللنیب یطبق استانداردھا
 شود.

 ایـه کنندواحد تحصیلتوسط  ،کھ قبل از تركیب یامعاملھ .52
 ایـكننده تحصـیلواحد  اساسًا برای منافع اآن یاز طرف 

واحـد و نھ اساسًا بـرای منـافع شده، بیترک تجاری واحد
 ،شـده باشـدانجـام  آن) قبلـیشده (یـا مالكـان تحصیل

 ریــ. مـوارد زشـودمحسـوب می جداگانھ ایاحتماالً معاملھ
 یریبکـارگ دراسـت کـھ  یااز معامالت جداگانھ مثالھایی

 نظر گرفتھ شود: نباید در تحصیل،روش 
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 مل، روابط قبلی موجود بین واحدای کھ در عمعاملھ الف.
 کند؛را تسویھ می شدهواحد تحصیلو  کنندهتحصیل

ای کھ منجر بـھ پرداخـت حقـوق و مزایـا بــھ معاملھ ب.
، بابـت شـدهواحـد تحصیلکارکنان یا مالکـان قبلـي 

 شود؛خدمات آتی می

اي كھ منجر بھ جبران مخارج مرتبط با تحصـیل معاملھ پ.
شده یـا مالکـان توسط واحد تحصیلکننده، واحد تحصیل
 شود.قبلی آن می

 50رھنمود بکارگیری مربوط بھ این موضوع، در بنــدھای ب
 شود.ارائھ می 62تا ب

 مخارج مرتبط با تحصیل

ــھ  .53 ــت ک ــارجی اس ــیل، مخ ــا تحص ــرتبط ب ــارج م ــد مخ واح
شود. این براي انجام ترکیب تجاری متحمل می کنندهتحصیل

گران؛ مخارج مشاوره، مخارج واسطھ الزحمھمخارج شامل حق
ـــایر  ـــیابی و س ـــابداری، ارزش ـــارج حس ـــانونی، مخ ق

؛ مخارج عمـومی و اداری ای یا مشاورهھای حرفھالزحمھحق
سـازمانی؛ و شامل مخـارج نگھـداري دایـره تحصـیل درون

مخارج ثبت و انتشـار اوراق بھـادار بـدھی و مالکانـھ 
مخـارج  کنندهواحـد تحصـیلاست. بھ استثناي یک مـورد، 

در دوره تحمل مخارج و دریافت  دیبامرتبط با تحصیل را 
خدمات، بھ عنوان ھزینھ بھ حســاب منظـور کنـد. مخـارج 
انتشار اوراق بھـادار بـدھی یـا مالکانـھ بایـد طبــق 

و اســتاندارد  32المللــی حســابداری اســتاندارد بین
 ، شناسایی شود.39المللی حسابداری بین

 داری بعدیگیری و حساباندازه

شــده، بـدھیھای باید داراییھای تحصیل کنندهواحد تحصیلبطور کلی،  .54
شــده و ابزارھــای مالکانــھ منتشرشـده در ترکیــب شده یا تحملتقبل

المللــی اســتانداردھای بینتجــاری را پــس از تحصــیل، طبــق ســایر 
مربوط برای آن اقالم، با توجـھ بــھ ماھیـت آنھـا،  گزارشگری مالی

گیری و بھ حساب منظور کند. با این وجود، ایــن اسـتاندارد اندازه
گیری و حسابداری پس از تحصیل را بـرای داراییھـای رھنمود اندازه

شـده و ابزارھــای مالکانــھ شـده یــا تحملشده، بدھیھای تقبلتحصیل
زیر بھ آنھا اشاره شده اسـت،  منتشرشده در یک ترکیب تجاری کھ در

 کند:ارائھ می

 شده؛حقوق مجددًا تحصیل الف.

 شده در تاریخ تحصیل؛بدھیھای احتمالی شناسایی ب .

 داراییھای جبرانی؛ و پ .

 ازای احتمالی.مابھ ت .

 شود.ارائھ می 63رھنمود بکارگیری مربوط بھ این موضوع، در بند ب
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 شدهحقوق مجددًا تحصیل

شده بـھ عنـوان دارایــی شده شناسایيحقوق مجددًاً◌ تحصیل .55
نامشــھود، بایــد در دوره قــراردادی باقیمانــده از 
قرارداد کـھ ایـن حقـوق در آن دوره اعطـا شـده اسـت، 

حقـوق در صورتی کھ بعدًا  کنندهواحد تحصیلمستھلک شود. 
را بھ شخص ثالث بفروشـد، بایـد مبلـغ  شدهتحصیل مجدداً 

نامشھود را در تعیین سود یا زیان فـروش دفتری دارایی 
 لحاظ کند.

 بدھیھای احتمالی

پس از شناخت اولیھ و تا زمان تسویھ، فسخ یـا انقضـاي  .56
شده باید بدھی احتمالی شناسایی کنندهواحد تحصیلبدھی، 

در ترکیب تجاری را بھ بیشـترین مبلـغ از بـین مبـالغ 
 گیری کند:زیر، اندازه

 37المللی حسـابداری استاندارد بینمبلغي کھ طبق  الف.
 شود؛ وشناسایی می

شده اولیھ پس از كسر، در صورت لـزوم، مبلغ شناسایي ب .
شده طبق اصول مندرج در مبلغ انباشتھ درآمد شناسایی

ــتاندارد بین ــی اس ــالی الملل ــگری م ــد 18گزارش  درآم

 .عملیاتی

اسـتاندارد این الزامات بـرای قراردادھـایي كـھ طبـق 
شوند، کاربرد بھ حساب منظور می 39حسابداری  المللیبین

 ندارد.

 داراییھای جبرانی

كننده گزارشگري بعـدی، واحـد تحصـیلدر پایان ھر دوره  .57
شده در تاریخ تحصیل را بر باید دارایي جبراني شناسایی

ھمان مبنای دارایی یا بدھی مشمول جبران، بـا در نظـر 
ــرارداد ــدودیتھای ق ــرفتن مح ــغ آن، گ ــھ مبل ــوط ب ی مرب

گیري كند و براي دارایي جبرانـي كـھ بعـدًا بـھ اندازه
شود، ارزیابي مـدیریت از گیري نميارزش منصفانھ اندازه

ــداز ــاي ان ــي، مبن ــي جبران ــول دارای ــت وص گیري هقابلی
باید دارایی جبرانی را تنھا  کنندهواحد تحصیلباشد. مي

زمانی قطع شناخت کند کھ دارایی را دریافت کرده باشد، 
آن را فروختھ باشد یا بھ طریقی دیگر، حق نسبت بـھ آن 

 را از دست داده باشد.

 ازای احتمالیمابھ

ازای احتمـالی کــھ برخي تغییرات در ارزش منصفانھ مابھ .58
کنـد، شناسـایی می پس از تاریخ تحصیل کنندهواحد تحصیل

واحـد ممكن است در نتیجـھ اطالعـات بیشـتري باشـد کـھ 
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پس از آن تاریخ، درباره واقعیتھا و شرایط  کنندهتحصیل
 45آورد. طبق بنـدھای موجود در تاریخ تحصیل بھ دست می

گیری محسوب ، چنین تغییراتی، تعدیالت دوره اندازه49تا 
رویـدادھای پـس شود. با وجود این، تغییرات ناشی از می

از تاریخ تحصیل، مانند دستیابی بھ سود ھدف، دسـتیابی 
بھ قیمت معینی از سھام یا دستیابی بھ نقطھ عطف پروژه 

ــدازه ــدیالت دوره ان ــعھ، تع ــق و توس ــوب تحقی گیری محس
ــود. نمي ــیلش ــد تحص ــرات در ارزش  کنندهواح ــد تغیی بای

ــھ ــفانھ ماب ــدیالت دوره منص ــھ تع ــالی را ک ازای احتم
 باشد، بھ شرح زیر بھ حساب منظور کند:گیری نمیزهاندا

شده بـھ عنـوان حقـوق بندیازای احتمالی طبقھمابھ الف.
گیری شـود و تسـویھ مالکانھ، نباید تجدیـد انـدازه

 منظور شود. حقوق مالکانھبعدی آن، باید در 

 ازای احتمالی دیگری کھ:مابھ ب .

المللـــي در دامنـــھ کـــاربرد اســـتاندارد بین .1
ھر قـرار می 9گزارشگري مالي  گیـرد، بایـد در 

 گیريانـدازهتاریخ گزارشگری، بھ ارزش منصفانھ 
بق  شود و تغییـرات در ارزش منصـفانھ، بایـد ط

در سود  ،9المللي گزارشگري مالي بیناستاندارد 
 یا زیان دوره شناسایی گردد.

گزارشـگري المللـی اسـتاندارد بیندر دامنھ کاربرد 
 خیدر ھــر تــارگیــرد، بایــد قــرار نمی 9مــالي 
گیري شـود و بھ ارزش منصفانھ انـدازه یگزارشگر

 انیز ایدر سود باید ارزش منصفانھ  در راتییتغ
 شناسایي گردد. دوره

 افشا

كنندگان كننده باید اطالعاتي افشـا كنـد كـھ اسـتفادهواحد تحصیل .59
بتوانند ماھیت و اثر مالي یک تركیب تجاري را كـھ صورتھای مالي 

 پیوندد، ارزیابي كنند:در زمانھاي زیر بھ وقوع مي

 طي دوره گزارشگري جاري؛ یا الف. 

بعد از پایان دوره گزارشگري، اما قبل از تأییـد صـورتھای   ب.
 مالي براي انتشار.

ــد  .60 ــدرج در بن ــدف من ــھ ھ ــتیابي ب ــرای دس ــد ، 59ب واح
تــا  64شـده در بنـدھای بباید اطالعات مشخص کنندهتحصیل

 را افشا نماید. 66ب
کنندگان باید اطالعاتی افشـا کنـد کـھ اسـتفاده کنندهواحد تحصیل .61

شـده در دوره صورتھای مالی بتوانند آثار مـالی تعـدیالت شناسایی
ھـای شـده در دورهگزارشگری جاري را كھ بھ ترکیبھای تجـاری واقع

 شود، ارزیابی کنند.گری جاري یا قبلي مربوط میگزارش
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ــد  .62 ــدرج در بن ــدف من ــھ ھ ــتیابی ب ــراي دس ــد ، 61ب واح
را افشـا  67شده در بند بباید اطالعات مشخص کنندهتحصیل
 كند.

اگر موارد افشــای منـدرج در ایـن اسـتاندارد و سـایر  .63
ــتانداردھای بین ــالیاس ــگری م ــی گزارش ــداف الملل ، اھ

واحـد را تـأمین نكنـد،  61و  59شده در بنـدھای تعیین
باید ھرگونھ اطالعـات ضـروری بیشـتر بـرای  کنندهتحصیل

 دستیابی بھ آن اھداف را افشا کند.

 تاریخ اجرا و گذار

 تاریخ اجرا 

این استاندارد باید برای ترکیبھای تجـاری کـھ تـاریخ  .64
نخسـتین دوره  تحصیل آنھا از ابتدای یا پس از ابتـدای

یا پـس از  2009ای کھ از اول جوالی سال گزارشگری ساالنھ
شود، با تسری بھ آینده بکـار گرفتـھ شـود. آن شروع می

بکارگیری پیش از موعد، مجاز است. با وجود ایـن، ایـن 
ــدای دوره ــد در ابت ــا بای ــتاندارد تنھ ــگری  اس گزارش

وع یـا پـس از آن شـر 2007ژوئن سال  30ای کھ از ساالنھ
. اگــر واحــد تجــاری ایــن بکــار گرفتــھ شــودشــود، مي

بکـار گیـرد،  2009استاندارد را پیش از اول جوالی سال 
اسـتاندارد این موضـوع را افشـا كنــد و ھمزمـان  دیبا
) را 2008شــده در ســال (اصالح 27المللــی حســابداری بین

 بکار گیرد.

الجرا نشده اســت و ااین بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ الف.64
 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

، منتشرشـده در المللی گزارشـگری مـالیاستانداردھای بیناصالحات  ب.64
را اصالح و بنـدھای  56و ب 30، 19، بندھای 2010می سال 

ب را اضافھ کرد. واحد تجـاری بایـد ایـن 62الف و ب62ب
از اول جوالی سـال  ای كھھای ساالنھاصالحات را برای دوره

شـود، بکـارگیرد. بکـارگیری یا پس از آن شروع مي 2010
پیش از موعد، مجاز است. اگر واحد تجاری ایـن اصـالحات 
را پیش از موعد بکار گیرد، باید این موضـوع را افشـا 
کند. از تاریخي كھ واحد تجاری برای نخستین بـار ایـن 

بایـد بــا گیرد، اعمـال اصـالحات استاندارد را بکار می
 تسری بھ آینده انجام شود.

، منتشرشـده در المللی گزارشـگری مـالیاستانداردھای بیناصالحات  پ.64
ضافھ کـرد. 65الـف تـا 65، بندھای 2010می سال  ث را ا

ای ھای ساالنھواحد تجاری باید این اصالحات را برای دوره
شـود، یا پـس از آن شـروع مي 2010كھ از اول جوالی سال 

رد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. اگر واحد بکار گی
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تجاری این اصالحات را پیش از موعد بکـار گیـرد، بایـد 
را افشا کند. این اصالحات باید برای مانـده موضوع این 
ناشی از ترکیبھای تجاری كـھ تـاریخ  ازای احتمالیمابھ

تحصیل آن پیش از بکارگیری این اسـتاندارد، منتشرشـده 
 باشد، اعمال شود.می، 2008در سال 

االجــرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ت.64
 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

، منتشرشده در 10المللي گزارشگري مالي استاندارد بین ث.64
(ث) و پیوست الـف را 63، ب13، ب7ھاي ، بند2011مي سال 

بایـد ایـن اصـالحات را ھنگـام اصالح کرد. واحد تجـاري 
 10المللــي گزارشــگري مــالي بكــارگیري اســتاندارد بین

 اعمال کند.

گیري ارزش انـدازه 13المللي گزارشگري مالي استاندارد بین ج.64

، 33، 29، 20ھاي ، بند2011، منتشرشده در مي سال منصفانھ
، 22ھاي ب، تعریف ارزش منصفانھ در پیوست الف و بنـد47
را اصالح کرد. واحد تجاري  64و ب 49، ب46تا ب 43ب، 40ب

ــتاندارد  ــارگیري اس ــام بك ــالحات را ھنگ ــن اص ــد ای بای
 اعمال کند. 13المللي گزارشگري مالي بین

المللـي استاندارد بین(اصالحات  واحدھای تجاری سرمایھ گــذاری چ.64
المللـی گزارشـگری ، اسـتاندارد بین10 گزارشگری مـالی

)، 27 المللــي حســابداريبین ندارداســتاو  12مــالی 
الـف 2را اصالح و بنـد  7، بند 2012منتشرشده در اکتبر 

واحد تجاری باید این اصـالحات را بـرای  را اضافھ کرد.
یا پس از  2014 سال ھیژانوای کھ از اول ھای ساالنھدوره
پـیش از موعـد  یریبکـارگبکار گیـرد. د، شویشروع مآن 

اگر واحد تجـاری ایـن  مجاز است. اریگذواحدھای تجاری سرمایھ
اصالحات را پیش از موعد بکار گیرد، باید تمام اصـالحات 

 را ھمزمان بکار گیرد. واحدھای تجاری سرمایھ گذاریمندرج در 

االجــرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ح.64
 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

تــا  2010دوره  -یمـال یالمللي گزارشگربین یاستانداردھااصالحات ساالنھ  خ.64

 58و  40، بنـدھای 2013، منتشرشده در دسامبر سـال 2012
الف و عنوان مربوط بـھ آن را اضـافھ 67را اصالح و بند 

کرد. واحد تجاری باید این اصالحات را بـرای ترکیبھـای 
یا پـس  2014 تجاری کھ تاریخ تحصیل آنھا اول جوالی سال

 یریبکـارگ از آن است، با تسری بھ آینده بکـار گیـرد.
توانـد ایـن واحــد تجـاری می ، مجاز اسـت.پیش از موعد

اصالحات را پیش از موعد بکار گیـرد مشـروط بـر اینکـھ 
اسـتاندارد و  9المللي گزارشـگري مـالي استاندارد بین
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اصالحات سـاالنھ (کھ ھر دو بھ موجب  37 حسابداریالمللي بین

اصـالح  2012تــا  2010دوره  -یمــال یگزارشـگر الملليبین یاستانداردھا
شدند) نیز بکار گرفتھ شده باشد. چنانچھ واحــد تجـاری 
این اصالحات را پیش از موعـد بکـار گیـرد، بایـد ایـن 

 موضوع را افشا کند.
، منتشرشده در دسـامبر سـال 2013تا  2011دوره  -ساالنھاصالحات  د.64

 نیـا دیبا یواحد تجار(الف) را اصالح کرد. 2، بند 2013
 ی سـالجوال ای کھ از اولھای ساالنھدوره یرا برا اصالحات
بکار  ندهیبھ آ ی، با تسرشودشروع می آنپس از  ای 2014

چنانچـھ واحـد  بکارگیری پیش از موعد مجاز است. .ردیگ
 دیـبا رد،یـبکـار گ پیش از موعدرا  اصالحات نیا یتجار

 .این موضوع را افشا کند

االجــرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ذ.64
 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

االجــرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ر.64
 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

 گذار

بدھیھاي ناشی از ترکیبھای تجاری کھ تاریخ  داراییھا و .65
تحصیل آنھا پـیش از بکـارگیری ایـن اسـتاندارد اسـت، 

 نباید با بكارگیري این استاندارد تعدیل شوند.

ناشی از ترکیبھای تجاری  ازای احتمالیمابھ مانده الف.65
کھ تاریخ تحصیل آنھا پیش از تاریخ نخسـتین بکـارگیری 

، اسـت، نبایـد 2008ده در سـال این استاندارد، منتشرش
ھنگام بکارگیری ایـن اسـتاندارد بـرای نخسـتین بـار، 

ب 65ھا، بندھای تعدیل شود. در حسابداری بعدی آن مانده
ث، 65ب تـا 65ث باید بکار گرفتـھ شـود. بنـدھای 65تا 

ناشی از ترکیبھای  ازای احتمالیمابھ نباید برای مانده
خ نخسـتین بکـارگیری تجاری کھ تاریخ تحصیل آنھا، تاری
، یا پـس از آن 2008این استاندارد، منتشر شده در سال 
ث، منظـور 65ب تـا 65است، بكار گرفتھ شود. در بندھای 

از ترکیب تجاری، منحصرًا ترکیب تجاری اسـت کــھ تـاریخ 
تحصیل آن پـیش از تـاریخ بکـارگیری ایـن اسـتاندارد، 

 ، باشد.2008منتشر شده در سال 

نامھ ترکیب تجاری، تعدیل بھاي تمـام شـده اگر موافقت ب.65
ــد،  ــی كن ــدادھای آت ــھ روی ــروط ب ــب را مش ــد ترکی واح

ای گونـھدر صورتي کـھ تعـدیل، محتمـل و بھ کنندهتحصیل
گیری باشد، باید مبلغ آن تعدیل قابل اتکا قابل اندازه

را در بھاي تمام شده ترکیـب در تـاریخ تحصـیل منظـور 
 کند.
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ترکیب تجاری ممکن اسـت تعـدیل بھـاي نامھ طبق موافقت پ.65
تمام شده ترکیب کھ مشروط بھ یک یا چنـد رویــداد آتـی 
است، مجاز باشد. برای مثال، تعدیل ممکن است مشروط بھ 

ھای آتی، یا حفظ یا دستیابي بھ سطح مشخصی سود در دوره
حفظ قیمت بازار ابزارھای منتشرشده باشد. بطور معمول، 

طمینانھا، برآورد مبلغ ھرگونھ علیرغم وجود برخي عدم ا
تعدیل در زمان حسابداری اولیـھ ترکیـب، بـدون اینکـھ 

دار شـود، امکانپـذیر اسـت. قابلیت اتکای اطالعات خدشھ
اگر رویدادھای آتی واقع نشوند یـا بـرآورد نیـاز بـھ 
تجدیدنظر داشتھ باشد، بھاي تمـام شـده ترکیـب تجـاری 

 باید تعدیل شود.

نامھ ترکیب تجاری چنین گاه در موافقتبا وجود این، ھر ت.65
تعدیلی وجود داشتھ باشد، در صورتی كـھ تعـدیل محتمـل 

گیري نباشد، اي قابل اتکا قابل اندازهگونھنباشد یا بھ
در زمان حسابداری اولیھ، در بھـاي تمـام شـده ترکیـب 

شــود. اگــر تعــدیل مزبــور، بعــدًا محتمــل و منظــور نمی
ازای گیری شـود، مابـھاندازه ای قابل اتکا قابلگونھبھ

اضافی باید بھ عنوان تعدیل بھاي تمام شـده ترکیـب در 
 نظر گرفتھ شود.

بابـت  کنندهواحـد تحصـیلدر برخی شرایط، ممکـن اسـت  ث.65
جبران کاھش ارزش برخی داراییھای واگذارشده، ابزارھای 

شـده شـده یـا تقبلمالکانھ منتشرشده یا بـدھیھای تحمل
شـده، در ازای کنترل واحد تحصیل کنندهیلواحد تحصتوسط 

بعدًا ملزم بھ پرداخت مبالغی بھ فروشـنده شـود. بـرای 
قیمت بازار ابزارھای  کنندهواحد تحصیلمثال، زمانی کھ 

مالكانھ یا بدھی منتشرشده بـھ عنـوان بخشـی از بھـاي 
ضمین می کنـد و ملـزم بـھ تمام شده ترکیب تجـاری را ت

ھ یا بدھی اضافی برای دستیابی انتشار ابزارھای مالكان
شود، مصداق چنـین شده اولیھ میبھ بھاي تمام شده تعیین

گونھ افزایشی در بھاي حالتي است. در چنین مواردی، ھیچ
شـود. در مـورد تمام شـده ترکیـب تجـاری شناسـایی نمی

ابزارھای مالکانھ، ارزش منصـفانھ پرداخـت اضـافی بــا 
بزارھـای منتشرشـده کاھشی معادل در ارزش منتسـب بـھ ا

شود. در مورد ابزارھای بدھی، پرداخـت اولیھ، تھاتر می
اضافی بھ عنوان کاھش در صرف یا افزایش در کسر مربـوط 

 شود.بھ انتشار اولیھ محسوب می

یک واحد تجاری، مانند یک واحد تجاری مشترک، کھ ھنـوز  .66
را بکار نگرفتھ  3 المللی گزارشگری مالیاستاندارد بین

باشد کھ بھ روش است و دارای یک یا چند ترکیب تجاری می
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اند، باید شرایط گذار منـدرج تحصیل بھ حساب منظور شده
 را بکار گیرد. 69و ب 68در بندھای ب
 مالیات بر درآمد

در ترکیبھای تجـاری کـھ تـاریخ تحصـیل آنھــا پـیش از  .67
بایــد  کنندهصـیلواحد تحبکارگیری این استاندارد است، 

، 12المللـی حسـابداری اسـتاندارد بین 68الزامات بند 
اصالح شده بھ موجب ایـن اسـتاندارد را، بـا تسـری بـھ 

 کنندهواحـد تحصـیلآینده بکارگیرد. بھ عبـارت دیگـر، 
ــرات  ــت تغیی ــی را باب ــاری قبل ــای تج ــد ترکیبھ نبای

ــالي شناسایی ــات انتق ــای مالی ــی در داراییھ ــده قبل ش
شده، تعـدیل كنـد. بـا وجـود ایـن، از تـاریخ شناسایی

بایــد  کنندهتحصــیلبکــارگیری ایــن اســتاندارد، واحــد 
شـده را شناسایي انتقاليتغییرات در داراییھای مالیات 

بھ عنوان تعدیل سود یا زیان دوره، (یا در صــورتی کـھ 
الزامی کنــد، خـارج  12 المللی حسابداریتاندارد بیناس

 عدیل کند.از سود یا زیان دوره) ت

 9المللی گزارشگری مالی ارجاع بھ استاندارد بین

در صورتی کھ واحد تجاری این استاندارد را بکـار  الف.67
 9المللی گزارشگری مالی گیرد، اما ھنوز استاندارد بین

را بکار نگرفتھ باشد، ھرگونـھ ارجـاع بـھ اسـتاندارد 
 ، باید بھ صورت ارجـاع بـھ9المللی گزارشگری مالی بین

 تفسیر شود. 39المللی حسابداری استاندارد بین

 )2004( 3المللی گزارشگری مالی کنارگذاری استاندارد بین

ــایگزین  .68 ــتاندارد، ج ــن اس ــتاندارد بینای ــی اس الملل
) 2004(منتشرشده در سال  ترکیبھای تجاری 3 گزارشگری مالی

 شود.مي
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 پیوست الف

 شدهاصطالحات تعریف

 المللی گزارشگری مالی است.جدانشدنی این استاندارد بیناین پیوست، بخش 
 

واحـــــــد 
 شدهتحصیل

ــھ  ــاری ک ــای تج ــا فعالیتھ ــت ی ــد فعالی واح

کنترل آن را بھ دست  ترکیب تجاری ، درکنندهتحصیل
 آورد.می

ـــــــد  واح
 کنندهتحصیل

را بـھ  شـدهتحصیل واحـدتجاری کھ کنترل  واحد
 آورد.دست می

تــــــاریخ 
 تحصیل

 شدهتحصیلواحد ، کنترل کنندهواحد تحصیلتاریخی کھ 
 آورد.را بھ دست می

ـــــت  فعالی
 تجاری

اي یکپارچــــھ از فعالیتھــــا و مجموعــــھ
داراییھایی کھ بھ قصد کسب بازده بـھ شـکل 
سود تقسیمی، مخارج کمتر یا منافع اقتصادی 

گذاران دیگری کھ بطور مستقیم عاید ســرمایھ
ندگان کنیا سایر مالکان، اعضاء یا مشــارکت

خواھــد شــد، از قابلیــت ھــدایت و مــدیریت 
 برخوردار است.

ــــــب  ترکی
 تجاری

واحـد  ،دیگـری کـھ در آن معاملھ یا رویداد

را  فعالیـت تجـاریکنترل یک یا چند  کنندهتحصیل
 معامالتی کھ بـھ ،آورد. برخی مواقعبدست می
ادغامھـای ”یـا “ ادغامھـای واقعـی”عنوان 
 ترکیــب تجــاریشــوند نیــز نامیــده مي“ معــادل

صطالح در ایـن محسوب می گردند، زیرا ایـن ا
 استاندارد استفاده شده است.

ـــھ ازای ماب
 احتمالی

بــرای  کنندهواحــد تحصــیل بطــور معمــول، تعھــد
بیشتر بـھ  منافع مالكانھانتقال داراییھا یا 

از  عنوان بخشـیبھ شدهواحد تحصیلمالکان قبلی 
ــھ انجام ــرل مبادل ــت کنت ــده باب ــد ش واح

، در صورت وقـوع رویــدادھای آتـی شدهتحصیل
باشـد. بـا معین یا احراز شـرایطی خـاص می

ھمچنین ممكن است  ازای احتمالیمابھوجود این، 
ازای حق استرداد مابـھ کنندهواحد تحصیلبھ 

انتقالی قبلی را در صـورت احـراز شـرایطی 
 خاص بدھد.

ــــــافع  من
 مالکانھ

درســطح  منــافع مالکانــھدر ایــن اســتاندارد، 
وسیعی مورد استفاده قرار گرفتـھ اسـت کـھ 
معنای آن، منافع مالکیت در واحدھای تجاري 

گذاران و منـافع مالـک، تحت مالکیت سرمایھ
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 ھاي تجـاري مشـترکواحدکنندگان اعضا یا مشارکت
 باشد.می

یک دارایی کھ بیانگر منافع اقتصـادی آتـی  سرقفلی
ترکیب شده در ناشی از سایر داراییھای تحصیل

اســت کــھ امکــان تشــخیص و شناســایی  تجــاری
 جداگانھ آنھا وجود ندارد.

است کـھ شـرایط  قابل تشخیص دارایی در صورتی قابل تشخیص
 زیر را داشتھ باشد:

الف.  قابل تفکیک باشد، یعنی قابلیت جـدا 
شدن یا تفکیک از واحد تجاری و فـروش، 
انتقــال، اعطــای امتیــاز، اجــاره یــا 

ھمراه بـا  مبادلھ بھ صورت انفرادی یا
قرارداد دارایی قابل تشخیص یـا بـدھی 

ــرف ــوط را، ص ــد مرب ــل واح نظر از تمای
تجاری بھ انجام این کار، داشتھ باشد؛ 

 یا

ناشی از حقوق قراردادی یا سایر حقـوق  ب .
نظر از اینكـھ حقـوق قانونی باشد، صرف

مزبور، قابل انتقال یا قابل تفکیک از 
ت واحد تجاری یا سـایر حقـوق و تعھـدا

 باشد.
ـــــی  دارای

 نامشھود
غیرپـولی کـھ فاقـد  قابـل تشـخیصیک دارایی 

 ماھیت عینی است.
واحد تجاری 

 مشترک
غیـر از واحـد تجـاری تحـت  واحد تجاری بھ

گذاران کــھ ســود تقســیمی، مالکیــت ســرمایھ
اقتصـادی دیگـری را  مخارج کمتر یا منـافع
ــرای  ــتقیم ب ــور مس ــانبط ــا مالک ــا ی ، اعض

آورد. بــرای کنندگان آن فــراھم مــیمشــارکت
مثال، شرکت بیمھ مشترک، اتحادیھ اعتبـاری 

 ھستند. ھاي تجاري مشترکواحدو تعاوني، ھمگی 
منافع فاقد 

 حق کنترل
حقوق مالكانھ در واحد تجاری فرعی کھ بطور 
مستقیم یا غیرمسـتقیم، قابـل انتسـاب بـھ 

ارزش 
 منصفانھ

بـرای فـروش یـک است کھ قیمتي  ارزش منصـفانھ
ای ر معاملـھدارایی یا انتقال یـک بـدھی د

ــاریخ  ــازار، در ت ــاالن ب ــین فع ــارف ب متع
گیری قابل دریافت یا قابـل پرداخـت اندازه

المللــی خواھــد بــود. (بــھ اســتاندارد بین
 مراجعھ شود.) 13گزارشگری مالی 
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 باشد.واحد تجاری اصلی نمی

بطـور  مالکـانبرای مقاصد این اسـتاندارد،  لکانما
واحـدھای  مالكانـھ منـافعکلی شامل دارندگان 

گذاران و مالکـان تجاری تحت مالکیت سرمایھ
واحـدھای تجـاري کنندگان یا اعضا یـا مشـارکت

 است. مشترک
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 پیوست ب
 رھنمود بکارگیری

 المللی گزارشگری مالی است. این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین

 (پ))2ترکیب تجاری واحدھای تجاری تحت کنترل مشترک (بکارگیری بند 

ھاي تجـاري یــا این استاندارد برای ترکیب تجاری واحـد .1ب
فعالیتھای تجاری تحت کنترل مشترک کاربرد نـدارد. یـک 

دھای تجـاری یـا فعالیتھـای ترکیب تجاری کھ شامل واحـ
تجاری تحت کنترل مشترک است، ترکیب تجاری اسـت کـھ در 
ــاری  ــای تج ــا فعالیتھ ــاری ی ــدھای تج ــام واح آن، تم

شونده، در نھایت توسط ھمان شخص یا اشخاص قبـل و ترکیب
شوند و آن کنترل، مـوقتی بعد از ترکیب تجاری کنترل می

 نیست.

کننـده بھ عنـوان کنترلصورتی گروھی از افراد باید در  .2ب
ــھ در ــوند ک ــی ش ــاری تلق ــد تج ــھینت واح ــای ج  توافقھ

ی، بھ صورت جمعي قدرت راھبری سیاستھای مالی و قرارداد
ای کـھ منـافعی از گونـھعملیاتی آن را داشتھ باشند بھ

فعالیتھاي آن کسب كنند. بنـابراین، ترکیـب تجـاری در 
کـھ  صورتی خارج از دامنھ کاربرد این اسـتاندارد اسـت

ھمان گروه از افراد، در نتیجـھ توافقھـای قـراردادی، 
مــالی و سیاســتھای قــدرت جمعــي نھــایي بــراي راھبــری 

شونده را داشتھ عملیاتی ھر یک از واحدھای تجاری ترکیب
كننـد ای کھ منافعي از فعالیتھای آن كسب گونھباشند بھ

 و قدرت جمعی نھایی، موقتی نباشد.

تحـت کنتـرل فـرد یـا گروھـی از  واحد تجاری ممکن است .3ب
افراد باشد کھ بھ موجب توافقی قراردادی، بـا یکـدیگر 

كنند، و آن فـرد یـا گـروه مشـمول الزامـات فعالیت می
گزارشــگری مــالی ایــن اســتاندارد نباشــد. بنــابراین، 

شونده، بھ عنوان ضرورتی ندارد کھ واحدھای تجاری تركیب
ب تجاری کـھ بـھ بخشی از صورتھای مالی تلفیقی یک ترکی

عنوان ترکیب تجاری دارای واحدھای تجـاری تحـت کنتـرل 
 شود، منظور شوند.مشترک محسوب می

میزان منافع فاقد حـق کنتـرل در ھـر یـک از واحـدھای  .4ب
شونده، قبـل و بعــد از ترکیـب تجـاری، در تجاری تركیب

تعیین اینكھ تركیب شامل واحـدھای تجـاري تحـت کنتـرل 
باشـد. ھمچنـین، ایـن مربـوط نمی مشترک است یـا خیـر،

شونده، یک واحد واقعیت کھ یکی از واحدھای تجاری ترکیب
تجاری فرعی است کھ از صورتھای مـالی تلفیقـی مسـتثني 
شده است، در تعیین اینكھ تركیب شامل واحـدھای تجـاري 

 باشد.تحت کنترل مشترک است یا خیر، مربوط نمی
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 )3تشخیص ترکیب تجاری (بکارگیری بند 

این استاندارد ترکیب تجاری را بھ عنـوان معاملـھ یـا  .5ب
كننده کند کھ در آن، واحد تحصیلرویداد دیگری تعریف می

آورد. كنترل یك یا چند فعالیت تجـاري را بـھ دسـت مـی
را بھ  شدهلواحد تحصیممکن است کنترل  کنندهواحد تحصیل

 روشھای مختلف بھ دست آورد، برای مثال:

طریق انتقال نقد، معادلھای نقد یا داراییھای از  الف.
دھنده یک فعالیـت دیگر (شامل خالص داراییھای تشکیل

 تجاری)؛

 از طریق متحمل شدن بدھیھا؛ ب .

 مالكانھ؛ از طریق انتشار منافع پ.

 ازا؛ یااز طریق ارائھ چندین نوع مابھ ت.

ازا، از جملــھ تنھــا از طریــق بــدون انتقــال مابــھ ث.
 مراجعھ شود). 43(بھ بند  دادقرار

ترکیب تجاری ممکن است بھ دالیل قـانونی، مالیـاتی یـا  .6ب
ھای مختلفی كـھ شـامل مـوارد زیـر دالیل دیگر، بھ شیوه

شود، سازماندھی شـده است، اما محدود بھ این موارد نمی
 باشد:

یک یا چند فعالیت تجاری بھ واحدھای تجاری فرعـی  الف.
شوند یا خالص داراییھای یک  کننده تبدیلواحد تحصیل

یا چنـد فعالیــت تجـاری، بطـور قـانونی بـا واحـد 
 کننده ادغام شود؛تحصیل

شونده، خالص داراییھای خـود را، یـا یک واحد تركیب ب .
ــد  ــھ واح ــود را ب ــھ خ ــافع مالكان ــان آن، من مالک

 شونده دیگر یا مالکان آن انتقال دھند؛تركیب

الص داراییھای خود را، شونده، ختمام واحدھای ترکیب پ .
یا مالکان آن واحدھای تجاری، منافع مالكانـھ خـود 
را بھ واحد تجاری تازه تأسیس، منتقل كننـد (برخــی 
مواقع، ادغـام واحـدھای تجـاری کوچـک یـا معاملـھ 

 شود)؛ وسازی نامیده مییکپارچھ

شونده، گروھی از مالکان قبلی یکی از واحدھای تركیب ت .
 شده را بھ دست آورند.تركیبکنترل واحد 

 )3تعریف فعالیت تجاری (بكارگیري بند 

ھـای ورودی و فراینـدھای فعالیت تجاری متشـكل از داده .7ب
ھـای ورودی اسـت کـھ توانـایی بکار رفتھ برای آن داده

اگرچھ فعالیتھای تجاری معموالً  را دارد. ایجاد خروجیھا
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ای جموعـھدارای خروجیھایی ھستند، امـا بـراي اینكـھ م
یكپارچھ، واجد شرایط فعالیت تجاري باشـد، نیـازی بــھ 
وجود خروجیھا نیست. سھ عنصر یک فعالیت تجاری بھ صورت 

 شود:زیر تعریف می

: ھرگونھ منبع اقتصادی کھ اگـر یـك یـا ورودی داده الف.
چند فرایند برای آن بكار گرفتھ شـود، خروجیھـا را 

ی را دارد. كنـد یـا قابلیـت ایجـاد خروجـایجاد مي
مثالھایی در این زمینھ شـامل داراییھـای غیرجـاری 
(از جملھ داراییھای نامشھود یا حقـوق اسـتفاده از 
داراییھای غیرجاری)، دارایي فکری، توانایی دسترسی 

 بھ مواد خام یا حقوق و کارکنان مورد نیاز، است.

: ھر سیستم، استاندارد، پروتکـل، میثـاق یــا فرایند ب .
ھ بکـارگیری آن بـرای یـک یـا چنـد داده ای کقاعده

کند یا قابلیـت ایجـاد ورودی، خروجیھا را ایجاد می
خروجیھا را دارد. مثالھایی در ایـن زمینـھ، شـامل 

ھاي عملیــاتی و ھاي مدیریت راھبردی، فراینـدفرایند
ھاي مدیریت منابع است. این فراینـدھا بطـور فرایند

ای یافتھسازمانشوند، اما نیروی کار معمول مستند می
كھ دارای مھارتھا و تجارب الزم است، بـا پیـروی از 

توانـد فراینـدھای الزم را کـھ قواعد و میثاقھـا می
ھـای ورودی بـھ منظـور قابلیت بکارگیری بـرای داده

ایجاد خروجیھا را دارنـد، ایجـاد کنـد (سیسـتمھای 
ــتمزد و  ــوق و دس ــاب، حق ــھ صورتحس ــابداری، تھی حس

گر، معموالً فرایندھای بکار رفتـھ سیستمھای اداری دی
 شوند).برای ایجاد خروجی محسوب نمی

ھای ورودی و فرایندھای بکار رفتھ : نتیجھ دادهخروجی پ.
ھای ورودی كھ بازده را بـھ شـكل سـود برای آن داده

تقسیمی، مخارج كمتر یا منافع اقتصادی دیگر، بطـور 
ضـا گذاران یا سایر مالکـان، اعمستقیم برای سرمایھ

کند یـا قابلیـت فـراھم کنندگان فراھم مییا مشارکت
 کردن آن را دارد.

ای از فعالیتھــا و یکپارچــھ بــرای اینکــھ مجموعــھ .8ب
داراییھا، در راسـتای دسـتیابی بـھ اھـداف معـین، از 
قابلیت ھدایت شدن و مدیریت شدن برخـوردار باشـند، دو 

و فرایندھای بکار ھای ورودی داده -عنصر اساسی الزم است
، کـھ بـا یکـدیگر بـرای ھــای ورودیدادهرفتھ برای آن 

شوند یا استفاده خواھند شد. استفاده میخروجیھا ایجاد 
با وجود این، در صورتي کھ فعاالن بازار توانایی تحصیل 

را، براي مثـال، خروجیھا فعالیت تجاری و ادامھ تولید 



 3المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 ترکیبھای تجاری

34 

ھــای ورودی ادهدسازي فعالیت تجاری با از طریق یكپارچھ
و فرایندھای خود داشتھ باشند، لزومی ندارد کھ فعالیت 

یـا فراینـدھای مـورد ھای ورودی دادهتجاری شامل تمام 
 استفاده فروشنده در عملیات آن فعالیت تجاری باشد.

ماھیت عناصر یک فعالیت تجاری، برحسب صـنعت و سـاختار  .9ب
توسـعھ  عملیات (فعالیتھای) واحد تجاری، شـامل میـزان

واحد تجاری، متفاوت اسـت. فعالیتھـای تجـاری موجـود، 
ــد و  ــاوتي داده ورودی، فراین ــواع متف ــب دارای ان اغل
خروجی ھستند، در حالی کھ فعالیتھای تجاری جدید، اغلب 

و فرایندھای كم و گاھی تنھا یک خروجـی ھای ورودی داده
(محصول) دارند. تقریبًا تمام فعالیتھـای تجـاری دارای 

نیز ھستند، اما ضـرورتی نـدارد کـھ یـک فعالیـت  بدھی
 تجاری حتمًا دارای بدھی باشد. 

، ممکن اسـت یــک مجموعـھ یکپارچـھ از در مرحلھ توسعھ .10ب
نباشـد. در صـورتي  خروجیفعالیتھا و داراییھا، دارای 

بایـد  کنندهواحـد تحصـیلوجود نداشتھ باشد، خروجی كھ 
مجموعھ، فعالیـت سایر عوامل را برای تعیین اینکھ این 

تجاری است یا خیر، در نظر بگیـرد. ایـن عوامـل شـامل 
 شود: موارد زیر است، اما محدود بھ این موارد نمی
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شـده را آغـاز کـرده ریزیفعالیتھای اصـلی برنامھ الف .
 باشد؛

ھـای ورودی و از کارکنان، دارایي فکری و سایر داده ب .
ی ورودی ھــافراینــدھای قابــل اســتفاده بــرای داده

 برخوردار باشد؛

 ریزی برای تولید خروجیھا باشد؛ وبھ دنبال برنامھ پ .

بتواند بھ مشتریاني كھ خروجیھا را خریداري خواھند  ت .
 کرد، دسترسی داشتھ باشد.

ضرورتی ندارد کھ تمام این عوامل وجود داشتھ باشند تا 
مجموعھ یکپارچھ معینـی از فعالیتھـا و داراییھـا، در 

 توسعھ واجد شرایط فعالیت تجاري شوند.مرحلھ 

تعیین اینكھ مجموعھ معینی از داراییھا و فعالیتھـا،  .11ب
شود یا خیر، باید مبتنی بر این فعالیت تجاري محسوب می

باشد كھ آیا این مجموعھ یکپارچھ، این قابلیت را دارد 
کھ بھ عنوان فعالیت تجاری، توسط فعاالن بازار ھدایت و 

یـا خیـر. بنـابراین، در ارزیـابی اینکــھ مدیریت شود 
شـود یـا خیـر، اي معین، فعالیت تجاری محسوب میمجموعھ

این موضوع کھ فروشنده مجموعـھ را بـھ عنـوان فعالیـت 
کننده تجاري اداره کرده اسـت یـا اینکـھ واحـد تحصـیل

تمایل بھ اداره مجموعھ بھ عنوان فعالیت تجـاری دارد، 
 باشد.مربوط نمی

كننـده، مجموعـھ معینـی از ت نبـود شـواھد نقضدر صور .12ب
داراییھا و فعالیتھـا کـھ در آن سـرقفلی وجــود دارد، 
باید بھ عنوان یک فعالیت تجاری تلقی شود. اما ضرورتی 

 ندارد کھ فعالیت تجاری دارای سرقفلی باشد.

 )7و  6(بکارگیری بندھای  کنندهواحد تحصیلتشخیص 

المللي گزارشگري مالي رھنمود مندرج در استاندارد بین .13ب
ــي 10 ــالي تلفیق ــورتھای م ــد ص ــخیص واح ــراي تش ــد ب ، بای

شده كننده، یعنی واحد تجاري كھ كنترل واحد تحصیلتحصیل
. در صورتي كھ تركیـب بكار گرفتھ شودآورد، را بدست مي

تجاري واقع شده باشد اما بكارگیري رھنمـود منـدرج در 
، بــھ روشـنی 10المللي گزارشـگري مـالي ارد بیناستاند

واحـد شـونده، ھاي ترکیبمشخص نكند کھ كدام یك از واحد
، 18تـا ب 14ھاي بكننده است، عوامل مندرج در بندتحصیل

 كننده مدنظر قرار گیرد.باید در تعیین واحد تحصیل

در یک ترکیب تجاری کھ اساسًا از طریق انتقال نقد یـا  .14ب
واحـد شود، راییھا یا متحمل شدن بدھی انجام میسایر دا
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معموالً واحد تجاری است کـھ نقـد یـا سـایر  کنندهتحصیل
 شود.دھد یا متحمل بدھی میداراییھا را انتقال می

در ترکیب تجاری کـھ اساسـًا از طریـق مبادلـھ منـافع  .15ب
معمـوالً واحــد  کنندهواحد تحصـیلشود، مالكانھ انجام می

کنـد. بـا وجـود ھ منافع مالكانھ منتشر میتجاری است ک
“ تحصیل معکوس”این، در برخی ترکیبھای تجاری کھ معموالً 

اسـت.  شدهواحد تحصیلشود، واحد تجاری ناشر، نامیده می
، رھنمودھـای مربـوط بـھ حسـابداری 27تا ب 19بندھای ب

واحد کند. ھمچنین برای تشخیص تحصیل معکوس را ارائھ مي
شده از طریق مبادلــھ در ترکیب تجاری انجام کنندهتحصیل

منافع مالکانھ، باید سایر واقعیتھـا و شـرایط مربـوط 
 گیرد کھ شامل موارد زیر است:مورد توجھ قرار 

واحـد  -شده پس از ترکیـب تجـاریحق رأی نسبی در واحد ترکیب الف.
اي اســت کــھ شــوندهمعمــوالً واحــد ترکیب کنندهتحصــیل

ن یک گروه، بیشترین بخـش از حـق مالکان آن بھ عنوا
کننـد. شده را حفظ یا دریافـت میرأی در واحد ترکیب

در تعیین اینكھ كدام گروه از مالکان، بیشترین حـق 
کنـد، واحـد تجـاری بایـد رأی را حفظ یا دریافت می

وجود ھرگونھ مورد غیرعادی یا خاص درباره توافقھای 
ام یــا حق رأی و اختیار معاملھ، امتیـاز خریـد سـھ

 تبدیل را در نظر بگیرد. اوراق بھادار قابل

شده در صورتی کھ مالـک وجود یک حق رأی اقلیت بزرگ در واحد تركیب ب .
ای یافتھ دیگری از مالكـان، حـق رأی قابـل مالحظـھیا گروه سازمان

ــند ــتھ باش ــیل -نداش ــد تحص ــد کنندهواح ــوالً واح ، معم
یافتھ اناي است کھ مالک یـا گـروه سـازمشوندهتركیب

مالکان آن، دارای بیشترین حق رأی اقلیـت در واحــد 
 شده ھستند.تركیب

 کنندهواحـد تحصـیل -شـدهترکیب ھیئـت راھبـری واحـد تركیب پ .
اي اســت کــھ مالکــان آن، شــوندهمعمــوالً واحــد تركیب

توانایی انتخاب یـا انتصـاب یـا برکنـاری اكثریـت 
 دارند.شده را واحد تركیب یراھبراعضای ھیئت 

شد واحـد تركیب ت.  کنندهواحـد تحصـیل -شـدهترکیب مـدیریت ار
مـدیریت (پیشـین)  است کھ ايشوندهتركیبمعموالً واحد 

 شده تسلط دارد.آن، بر مدیریت واحد تركیب

معمـوالً ، کنندهواحد تحصـیل -مالكانـھ شرایط مبادلھ منافع ث.
مبلغـی مـازاد بـر ارزش  است کھاي شوندهتركیبواحد 

نصفانھ قبل از ترکیـب منـافع مالكانـھ واحــد یـا م
 کند.شونده دیگر، پرداخت میواحدھای تركیب
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 اسـت کـھ ايشوندهمعموالً واحد ترکیب، کنندهواحد تحصیل .16ب
اندازه نسبی آن (كھ برای مثـال، بـر حسـب داراییھـا، 

شـود) بـھ میـزان قابــل گیری میدرآمدھا یا سود اندازه
شـونده دیگـر واحد یا واحدھای تركیبای بیشتر از مالحظھ
 است.

در ترکیب تجاری متشکل از بـیش از دو واحـد تجـاری،   .17ب
، بایـد عـالوه بـر سـایر کنندهواحد تحصـیلبرای تعیین 

ھاي موارد، مالحظات مربوط بھ اینكھ كـدام یـك از واحـد
انـد و انـدازة نسـبي شونده تركیب را شـروع کردهتركیب
 ده، مدنظر قرار گیرد.شونھاي تركیبواحد

شده در نتیجھ ترکیـب تجـاری، واحد تجاری جدید تشکیل  .18ب
نیست. اگر واحـد تجـاری جدیــد  کنندهواحد تحصیللزومًا 

برای انجام ترکیب تجاری، منافع مالکانھ منتشـر كنـد، 
شونده کھ قبـل از ترکیــب تجـاری یکی از واحدھای ترکیب

رھنمـود منـدرج در وجود داشتھ است، باید با بكارگیري 
در نظر  کنندهواحد تحصیل، بھ عنوان 17تا ب 13بندھای ب

گرفتھ شود. در مقابل، واحد تجاري جدیـد کـھ نقـد یـا 
کنـد یـا ازا منتقل میسایر داراییھا را بھ عنوان مابھ

ــدھی می ــل ب ــوان متحم ــھ عن ــت ب ــن اس ــود، ممک ــد ش واح
 در نظر گرفتھ شود. کنندهتحصیل

 تحصیل معکوس

شود کھ واحد تجـاری ناشـر تحصیل معکوس زمانی واقع می .19ب
قــانونی)، از نظــر  کنندهواحــد تحصــیلاوراق بھــادار (

تـا  13حسابداری و بر مبناي رھنمود مندرج در بندھای ب
شـود. یـک شده تشخیص داده مي، بھ عنوان واحد تحصیل18ب

واحـد شـود (مالكانھ آن تحصیل می واحد تجاري کھ منافع
ــدهتحصیل ــد  ش ــابداری بای ــر حس ــانونی)، از نظ ــد ق واح
باشد تا معاملھ، بھ عنوان تحصیل معکوس در  کنندهتحصیل

نظر گرفتھ شود. برای مثال، برخی مواقع، تحصیل معکـوس 
تجـاری کـھ سـھامی عـام  شود کھ یک واحـدزمانی واقع می

نیست، در نظر دارد بھ واحد تجاری سـھامی عـام تبـدیل 
حقوق مالکانـھ در بـورس اوراق شود اما تمایلی بھ ثبت 

تجاری کھ سـھامی عـام  بھادار ندارد. بدین منظور، واحد
كند کھ یک واحـد تجـاری سـھامی نیست، ترتیبي اتخاذ مي

عام، منـافع مالكانـھ آن را در ازاي منـافع مالكانـھ 
واحد تجاری سھامی عام تحصیل كند. در این مثال، واحـد 

شـود محسـوب می قـانونی کنندهواحد تحصـیلتجاری سھامی عام، 
مالكانھ خود را منتشـر کـرده اسـت و واحـد حقوق زیرا 

قـانونی  شـدهواحـد تحصیلتجاري کھ سھامی عـام نیسـت، 
مالكانھ آن تحصیل شده است. با حقوق زیرا  شودیمحسوب م
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تـا  13وجود این، بکارگیری رھنمود مندرج در بنـدھای ب
 شود:، منجر بھ تشخیص موارد زیر می18ب

از نظر حسابداري، واحـد تجـاری سـھامی عـام بـھ  . فال
 شـدهواحـد تحصیلشـود (تلقـی می شـدهلواحد تحصیعنوان 

 حسابداري)؛ و

از نظر حسابداري، واحد تجاری کھ سھامی عام نیسـت،  ب .
ــوان  ــھ عن ــیلب ــد تحص ــی می کنندهواح ــود (تلق ــد ش واح

 حسابداري). کنندهتحصیل

ریف فعالیت تجاری را حسابداري، باید تع دهشتحصیل واحد
احراز کند تا معاملھ بھ عنـوان تحصـیل معكـوس محسـوب 

گیری منـدرج در ایـن شود، و تمام اصول شناخت و اندازه
استاندارد، شامل الزامات شناخت سـرقفلی، در مـورد آن 

 کاربرد دارد.

 یافتھازای انتقالگیری مابھاندازه

حسابداري معموالً در  کنندهواحد تحصیلدر تحصیل معکوس،  .20ب
کنـد. در ازایی منتشـر نمی، مابـھشـدهواحد تحصیلقبال 

حسابداري، سھام مالكانھ خود را  شدهواحد تحصیلمقابل، 
كنـد. حسابداري منتشر مي کنندهواحد تحصیلبراي مالکان 

یافتـھ ازای انتقالبھ این ترتیب، ارزش منصـفانھ مابـھ
در تـاریخ تحصـیل، در حسابداري  کنندهواحد تحصیلتوسط 

حسابداري، مبتنی بـر  شدهواحد تحصیلازای منافع آن در 
اي اسـت کـھ واحـد تجـاری فرعــی تعداد منافع مالكانـھ

بود منتشـر كنــد تـا درصـد یكسـاني از قانونی ناگزیر 
شـده را كـھ از تحصـیل مالكانـھ در واحـد تركیبمنافع 

شـود، بـھ مالكـان واحـد تجـاری اصـلي معكوس ایجاد مي
مالکانـھ منـافع قانوني بدھـد. ارزش منصـفانھ تعـداد 

ــن روش، میمحاسبھ ــھ ای ــده ب ــوان ارزش ش ــھ عن ــد ب توان
واحـد یافتـھ در مبادلـھ بـا ازای انتقالمنصفانھ مابھ

 استفاده شود. شدهتحصیل

 تھیھ و ارائھ صورتھای مالی تلفیقی

شده پس از تحصیل معکوس، با صورتھای مالی تلفیقی تھیھ .21ب
ــام ــد ن ــد تحصیل واح ــانونی (واح ــلی ق ــاری اص ــده تج ش

شود، اما در یادداشـتھای توضـیحی، منتشر می حسابداری)
تجاری فرعی قانونی  واحدبھ عنوان ادامھ صورتھای مالی 

، با یک تعدیل، كھ تعـدیل کننده حسابداری)(واحد تحصیل
حسـابداری بـھ منظـور  کنندهواحد تحصیلسرمایھ قانونی 

حسـابداری، بــا  شـدهواحد تحصیلانعکاس سرمایھ قانونی 
تسری بھ گذشتھ است، توصیف خواھد شد. این تعدیل بـراي 

(واحــد  تجــاری اصــلی قــانونی واحــدانعكــاس ســرمایھ 
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ای الزامـي اسـت. اطالعـات مقایسـھ شده حسابداری)تحصیل
سری بھ شده در این صورتھای مالی تلفیقی نیز با تارائھ

تجاری اصلی  واحدشود تا سرمایھ قانونی گذشتھ تعدیل می
 را نشان دھد. شده حسابداری)قانونی (واحد تحصیل

دھنده ادامـھ از آنجا کھ صورتھای مالی تلفیقی، نشـان .22ب
صورتھای مالی واحد تجاری فرعی قـانونی، بـھ اسـتثنای 
ساختار سرمایھ آن، است، صورتھای مالی تلفیقـی مـوارد 

 كند:زیر را منعكس مي

داراییھا و بدھیھای واحـد تجـاری فرعـی قـانونی  الف.
حسابداری) كھ بـھ مبـالغ دفتـری  کنندهواحد تحصیل(

 شوند.گیری میقبل از تركیب، شناسایی و اندازه

واحد داراییھا و بدھیھای واحد تجاری اصلی قانونی ( ب.
حســابداری) كــھ طبــق ایــن اســتاندارد  کنندهتحصــیل

 شوند.گیری میسایی و اندازهشنا

ھای حقوق مالكانـھ مانده سود انباشتھ و سایر مانده پ.
ــانونی ( ــی ق ــاری فرع ــد تج ــیلواح ــد تحص  کنندهواح

 از ترکیب تجاری. قبلحسابداری) 

مالكانھ منتشرشده  شده بھ عنوان منافعمبلغ شناسایی ت.
در صورتھای مالی تلفیقی کھ با اضافھ كـردن منـافع 

منتشرشده جاری واحد تجـاری فرعـی قـانونی مالكانھ 
حسابداری) کـھ بالفاصـلھ قبـل از  کنندهواحد تحصیل(

ترکیب تجاری موجود بوده است بھ ارزش منصفانھ واحد 
حسـابداری)  دهشـواحـد تحصیلتجاری اصـلی قــانونی (

شود. با وجود این، ساختار منافع مالكانـھ تعیین می
منتشرشـده)،  (یعنی تعـداد و نـوع منـافع مالكانـھ

بازتابی از ساختار حقوق مالكانھ واحد تجاری اصـلی 
، شـامل منـافع ده حسـابداری)شـ(واحد تحصیلقانونی 

مالكانھ منتشرشده توسط واحد تجـاری اصـلی قـانونی 
باشد. بر ایـن اسـاس، ســاختار براي انجام تركیب می

(واحـد حقوق مالكانـھ واحـد تجـاری فرعـی قـانونی 
، بـھ منظـور انعکـاس تعـداد ی)کننده حسابدارتحصیل

(واحد سھام منتشرشده توسط واحد تجاری اصلی قانونی 
در تحصیل معکوس با استفاده از  ده حسابداری)شتحصیل

نامھ تحصیل، تجدید شده در موافقتنسبت مبادلھ تعیین
 شود.ارائھ می

سھم نسبی منافع فاقد حق کنترل از مبالغ دفتری سود  ث.
مالكانھ واحـد تجـاری فرعـی  منافعانباشتھ و سایر 

حسابداری) قبل از ترکیب،  کنندهواحد تحصیلقانونی (
 شود.بررسی می 24و ب 23كھ در بندھای ب
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 منافع فاقد حق کنترل

قـانونی  شدهواحد تحصیلدر تحصیل معکوس، برخي مالکان  .23ب
مالكانھ  حسابداري)، ممكن است منافع کنندهواحد تحصیل(

تجــاری اصــلی  واحــدمالكانــھ  ازای منــافعخــود را در 
مبادلھ نکنند. ایــن  )حسابداري شدهقانونی (واحد تحصیل

مالکان، بھ عنوان منافع فاقد حـق کنتـرل در صـورتھای 
شوند. مالی تلفیقی پس از تحصیل معکوس در نظر گرفتھ می

 شـدهواحـد تحصیلاین امر بدان دلیل اسـت كـھ مالکـان 
خــود را در ازای منــافع  قــانونی كــھ منــافع مالكانــھ

کننـد، قـانونی مبادلـھ نمی کنندهواحد تحصـیلمالكانھ 
تنھا دارای منافعی در نتایج عملکرد و خالص داراییھای 

نھ در نتـایج عملکـرد و  -قانوني ھستند شدهواحد تحصیل
. در مقابل، حتی اگر از شدهخالص داراییھای واحد ترکیب

ــابداري،  ــر حس ــیلنظ ــد تحص ــانونی،  کنندهواح ــد ق واح
قـانوني،  کنندهواحد تحصیلشود، مالکان تلقی  شدهتحصیل

دارای حقوقی در نتایج عملکرد و خالص داراییھای واحـد 
 باشند.شده میتركیب

ــد .24ب ــدھیھای واح ــا و ب ــده تحصیل داراییھ ــانونیش ، در ق
صورتھای مالی تلفیقی، بھ مبالغ دفتری قبـل از ترکیـب 

ــدازه ــا ان ــایی میآنھ ــدھای گیری و شناس ــھ بن ــود (ب ش
(الف) مراجعھ شود). بنـابراین، در تحصـیل معکـوس، 22ب

کننــده منــافع نســبی منــافع فاقــد حــق کنتــرل، منعکس
سھامداران فاقد حـق کنتـرل از مبـالغ دفتـری قبـل از 

قانونی است حتــی  شدهواحد تحصیلی ترکیب خالص داراییھا
اگر منافع فاقد حق کنترل در تحصیلھای دیگر، بـھ ارزش 

 گیری شود.منصفانھ آنھا در تاریخ تحصیل اندازه

 سود ھر سھم

(ت) بیان شـد، سـاختار حقـوق 22گونھ کھ در بند بھمان .25ب
مالكانھ در صورتھای مالی تلفیقی پس از تحصیل معکـوس، 

 کنندهواحـد تحصـیلتار حقـوق مالكانـھ کننده ساخمنعکس
ــانونی ( ــد تحصیلق ــدهواح ــامل  ش ــابداری)، ش ــافع حس من

قـانونی بـھ  کنندهواحد تحصـیلمالكانھ منتشرشده توسط 
 منظور انجام ترکیب تجاری است.

در محاسبھ میانگین مـوزون تعـداد سـھام عـادي جـاری  .26ب
کھ تحصـیل (محاسبھ مخرج کسر سود ھر سھم) طـی دوره ای 

 شود:معکوس واقع می

تعداد سھام عـادی جـاری از ابتـدای آن دوره تـا  الف.
تاریخ تحصیل، باید بر مبنای میانگین موزون تعـداد 

واحـد شـده قـانونی (تحصیلواحـد سھام عـادی جـاری 
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در نسبت مبادلھ  حسابداری) طی دوره ضرب کنندهتحصیل
 نامھ ادغام، محاسبھ شود؛ وشده در موافقتتعیین

عداد سھام عادی جاری از تاریخ تحصیل تا پایان آن ت ب.
واحـد دوره، باید تعداد سـھام عـادی واقعـی جـاری 

طـی  شده حسـابداری)کننده قانونی (واحد تحصیلتحصیل
 آن دوره باشد.

ای قبـل از سود پایھ ھر ســھم بـرای ھـر دوره مقایسـھ .27ب
شده در صورتھای مالی تلفیقی پـس از تاریخ تحصیل ارائھ

 تحصیل معکوس، باید بھ صورت زیر محاسبھ شود:

شده قانونی كھ قابل سود یا زیان دوره واحد تحصیل . الف
ھـا انتساب بھ سھامداران عادی در ھر یک از آن دوره

 است تقسیم بر

واحــد میــانگین مــوزون تعــداد ســھام عــادی جــاری  ب.
شــده در قانونی ضرب در نسبت مبادلھ تعیین شدهتحصیل
 امھ تحصیل.نموافقت

شـده (بکـارگیری شده و بـدھیھای تقبلشناسایی برخی داراییھای تحصیل
 )13تا  10بندھای 

 ھای عملیاتیاجاره

واحد ، 30و ب 29بھ استثنای موارد الزامی در بندھای ب .28ب
گونھ دارایی یا بدھی در ارتبـاط نباید ھیچ کنندهتحصیل

ــھ در آن،  ــاتی ک ــاره عملی ــا اج ــد تحصیلب ــدهواح  ش
 کننده است، شناسایی کند.اجاره

باید تعیین كند کھ، آیا شـرایط ھـر  کنندهواحد تحصیل .29ب
کننـده اجاره شـدهواحد تحصیلاجاره عملیاتی کھ در آن، 

کــھ شـرایط  یصـورتباشد مطلوب است یا نـامطلوب. در می
باشد،  اجاره عملیاتی در مقایسھ با شرایط بازار مطلوب

د دارایی نامشھود شناسایي كنـد و بای کنندهواحد تحصیل
بـازار  طیشـرادر مقایسـھ بـا  طیشرااین کھ در صورتی 

، 42، باید بدھي شناسایی کنـد. در بنـد بباشد مطلوبنا
ــدازه ــود ان ــیل رھنم ــاریخ تحص ــفانھ ت گیری ارزش منص

احــد داراییھــای موضــوع اجــاره عملیــاتی کــھ در آن، و
 شود.دھنده است تعیین میاجاره  شدهتحصیل

دارایی نامشھود قابل تشخیص، ممکن است مرتبط بـا یـک  .30ب
اجاره عملیاتی باشد کھ از طریق تمایل فعاالن بازار بھ 
پرداخت مبلغی براي اجاره، حتی اگر بـر مبنـاي شـرایط 

شود. بـرای مثـال، اجـاره ورودی بازار باشد، تأیید مي
فروشـی در مركـز خریــد خردهفرودگاه یـا اجـاره فضـاي 

فروشي ممکن است راه ورود بھ بازار یا دستیابی بھ عمده
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منافع اقتصادی آتی دیگر باشد، کھ حائز شـرایط شـناخت 
بھ عنوان دارایی نامشـھود قابـل تشـخیص، بـرای مثـال 

ــرایط،  ــن ش ــت. در ای ــتریان، اس ــا مش ــط ب ــد رواب واح
تشـخیص را ھای) نامشھود قابل باید دارایی( کنندهتحصیل

 شناسایی كند. 31طبق بند ب

 داراییھای نامشھود

باید داراییھای نامشھود قابل تشخیص  کنندهواحد تحصیل .31ب
شده در ترکیب تجاری را، جدا از سرقفلی، شناسایی تحصیل

كند. دارایی نامشھود در صورتی قابـل تشـخیص اسـت کـھ 
قـانونی را  -پـذیری یـا معیـار قـراردادیمعیار تفکیک

 احراز کرده باشد.

قـانونی را  -دارایی نامشـھودی کـھ معیـار قـراردادی .32ب
د، حتي اگر دارایی، قابـل انتقـال یـا قابـل احراز کن

یـا سـایر حقـوق و تعھـدات  شـدهواحـد تحصیلتفکیک از 
 شود، براي مثال:نباشد، قابل تشخیص تلقی می

، طبق یک اجاره عملیاتی کھ شـرایط شدهواحد تحصیل الف.
آن در مقایسھ با شرایط بازار، مطلوب است، تأسیسات 

اجاره بھ صراحت انتقال کند. شرایط تولیدی اجاره می
اجاره (از طریق فروش یا اجـاره دسـت دوم) را منـع 

کند. مبلغي کـھ بـھ موجـب آن، شـرایط اجـاره در می
مقایسھ با شرایط معامالت فعلی بازار براي قلـم یــا 
اقالم یکسان یا مشابھ مطلوب است، دارایی نامشـھودی 

قــانونی، بـرای اینکـھ  -است کھ از معیار قراردادی
ز سرقفلی شناسایی شود، برخـوردار اسـت، حتـی جدا ا

كننده نتوانـد قـرارداد اجـاره را اگر واحد تحصـیل
 بفروشد یا بھ طریقی دیگر آن را انتقال دھد.

ای در اختیـار ، تجھیزات انرژی ھسـتھشدهواحد تحصیل ب.
ــاتي مي ــتفاده عملی ــوز دارد و از آن اس ــد. مج كن

ای، دارایی ھاستفاده عملیاتي از تجھیزات انرژی ھست
كننده نتوانـد نامشھودی است کھ حتی اگر واحد تحصیل

اي ایــن امتیــاز را جــدا از تجھیــزات انــرژي ھســتھ
-شده بفروشد یا انتقال دھد، معیار قـراردادیتحصیل

قانونی بـرای شناسـایی جـدا از سـرقفلی را احـراز 
ــالی، می ــگری م ــد گزارش ــراي مقاص ــد. ب ــد کن واح

ارزش منصــفانھ مجـوز اســتفاده تواند می کنندهتحصیل
ای را، عملیاتي و ارزش منصفانھ تجھیزات انرژی ھستھ

در صورت مشابھ بودن عمـر مفیـد آن داراییھـا، بــھ 
 کند.عنوان دارایی منفرد شناسایی 
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، مالک حق اختراع یـک فنـاوری اسـت. شدهواحد تحصیل پ.
این واحد، مجوز استفاده انحصاری از حق اختـراع را 

ھاي داخلي واگذار کرده اسـت و در از بازاربھ خارج 
ازای آن، درصد مشخصی از درآمـدھای خـارجی آتـی را 

کند. حق اختراع فناوری و مجـوز اســتفاده میدریافت 
براي شناسـایی جـدا  قانونی-قراردادیاز آن، معیار 

فـروش یــا اگـر حتـی  کننـد،از سرقفلی را احراز می
ز آن، جـدا از مبادلھ حق اختراع و مجوز اسـتفاده ا

 یکدیگر عملی نباشد.

پـذیری بـھ ایـن معنـا اسـت کـھ دارایـی معیار تفکیک .33ب
شده، این قابلیت را دارد کـھ بـھ صـورت نامشھود تحصیل

انفرادی یا ھمراه با قرارداد دارایی قابل تشـخیص یـا 
تفکیک یا جدا شود و بھ  شدهواحد تحصیلبدھی مربوط، از 

اسـتفاده از آن واگـذار  فروش رسد، منتقل شـود، مجـوز
گــردد، اجــاره داده شــود یــا مبادلــھ گــردد. دارایــی 

بتوانـد آن را بفروشـد،  کنندهواحد تحصیلنامشھودی کھ 
بھ طریقـی  امتیاز استفاده از آن را واگذار کنـد یـا 
دیگر در قبال دارایی باارزش دیگری مبادلھ نماید، حتی 

ز استفاده قصد فروش، اعطای امتیا کنندهواحد تحصیلاگر 
پـذیری را یا مبادلھ آن را نداشتھ باشد، معیـار تفکیک

شـده در صـورتی کنـد. دارایـی نامشـھود تحصیلاحراز می
کند کھ شواھدی از انجام پذیری را احراز میمعیار تفکیک

اي برای آن نوع دارایـی یـا دارایـي از معامالت مبادلھ
 نوع مشابھ وجـود داشـتھ باشـد، حتـی اگـر آن معـامالت

در  کنندهواحد تحصیلنظر از اینکھ غیرمکرر باشند و صرف
آنھا مداخلھ داشتھ باشد یا خیـر. بـرای مثــال، مجـوز 
اســتفاده از فھرســت مشــتریان و مشــترکین بطــور مكــرر 

پـذیری احـراز شود؛ بنـابراین، معیـار تفکیکواگذار مي
بر این باور باشد کـھ  شدهواحد تحصیلگردد. حتی اگر می

فھرست مشتریان آن، متفاوت از سایر فھرستھای ویژگیھای 
مشتریان است، این موضوع کھ مجـوز اسـتفاده از فھرسـت 

شود، عمومًا بھ این معنـی مشتریان بطور مکرر واگذار می
را  پذیریتفکیکشده، معیار است کھ فھرست مشتریان تحصیل

شـده کند. با وجود این، فھرست مشـتریان تحصیلاحراز می
پذیری را احراز جاری، در صورتی معیار تفکیکدر ترکیب ت

ھا، نامـھکند کھ شرط محرمانھ بودن یا سـایر موافقتنمی
واحد تجـاری را از فـروش، اجــاره یـا تبـادل اطالعـات 

 درباره مشتریان آن بھ طریقی دیگر، منع كند.

یا  شدهواحد تحصیلدارایی نامشھودی کھ بطور مجزا، از  .34ب
بل تفکیک نباشـد، در صـورتي معیـار شده، قاواحد ترکیب
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پــذیری را احــراز کــرده اســت کــھ در ترکیــب بــا تفکیک
قرارداد، دارایی قابل تشخیص یـا بـدھی مربـوط، قابـل 

 تفكیك باشد. برای مثال:

ای و داراییھــای فعــاالن بــازار، بــدھیھای ســپرده الف.
گذار مربـوط را در معـامالت نامشھود رابطھ با سپرده

كنند. بنـابراین، مشاھده، مبادلھ مي اي قابلمبادلھ
باید دارایی نامشـھود رابطـھ بـا  کنندهواحد تحصیل

 گذار را جدا از سرقفلی شناسایی كند.سپرده

شـده و ، مالكیت یک عالمـت تجـاری ثبتدهشلواحد تحصی ب.
مستندشده را در اختیار دارد، اما حق اختراع تخصــص 

عالمت تجاری  فنی مورد استفاده برای تولید محصول آن
را ثبت نكـرده اسـت. بـراي انتقـال مالکیـت عالمـت 
تجاری، مالک ھمچنین ملزم است ھر چیز ضـروری دیگــر 

قابـل تمـایز برای تولید محصول یا ارائھ خدمتي غیر
شده توسط مالك قبلي از محصول تولیدی یا خدمت ارائھ

را بھ مالک جدید انتقال دھد. از آنجا كھ تخصص فني 
شـده شده یا واحد تركیباید از واحد تحصیلنشده بثبت

تفكیك شود و بھ فروش برسـد، در صـورت فـروش عالمـت 
 کند.پذیری را احراز میتجاری مربوط، معیار تفكیك

 شدهحقوق مجددًا تحصیل

واحـد بھ عنوان بخشـی از ترکیـب تجــاری، ممكـن اسـت  .35ب
حقي را كھ در گذشتھ براي اسـتفاده از یـك  کنندهتحصیل
ــا ــي شناسایي ی ــد دارای ــده و شناساییچن ــد ش ــده واح نش

شده اعطا کرده اسـت، مجـددًا كننده بھ واحد تحصیلتحصیل
ھای چنین حقوقی شامل حق اســتفاده از تحصیل كند. نمونھ

فرانشـیز نامــھ موافقتطبق  کنندهواحد تحصیلنام تجاری 
طبـق مجـوز  کنندهواحد تحصیلیا حق استفاده از فناوری 

شـود، از فناوری است. حقی کھ مجددًا تحصـیل میاستفاده 
 کنندهواحد تحصـیلدارایی نامشھود قابل تشخیصی است کھ 

، رھنمـود 29کند. بند آن را جدا از سرقفلی شناسایی می
، 55شـده را ارائـھ و بنـد گیری حق مجددًا تحصیلاندازه

شـده را ارائـھ رھنمود حسابداري بعدی حق مجـددًا تحصیل
 .کندمی

شـده در اگر شرایط قرارداد موجب شود حق مجـددًا تحصیل .36ب
مقایسھ با شرایط معامالت فعلی بازار براي اقالم مشـابھ 

 کنندهواحـد تحصـیلیا یكسان مطلوب یا نامطلوب باشـد، 
باید سود یا زیـان تسـویھ را شناسـایی کنـد. رھنمـود 

ارائـھ  52گیری سود یا زیـان تسـویھ، در بنـد باندازه
 شود.می
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 مجموعھ نیروی کار و سایر اقالمي كھ قابل تشخیص نیستند

ای شـده، ارزش دارایی نامشـھود تحصیلکنندهواحد تحصیل .37ب
را كھ در تاریخ تحصیل غیرقابل تشخیص است، در سـرقفلی 

ممکـن اســت  کنندهواحد تحصیلكند. برای مثال، منظور مي
ارزشی را بھ مجموعھ نیـروی کــار موجـود منتسـب کنـد. 

ای از کارکنان فعلی است یروی کار موجود، شامل مجموعھن
دھـد فعالیـت تجـاری اجـازه مي کنندهواحد تحصیلکھ بھ 

را از تاریخ تحصیل ادامھ دھد. مجموعـھ  شدهواحد تحصیل
دانش  -نیروی کار، بیانگر سرمایھ فکری نیروی کار ماھر

بـھ  شدهواحد تحصیلاي(اغلب تخصصی) کھ کارکنان و تجربھ
دھندـ نیسـت. از آنجـا کـھ مجموعـھ خود انتقال می شغل

باشـد تـا جـدا از نیروی کار، دارایی قابل تشـخیص نمی
سرقفلي شناسایي شود، ھرگونـھ ارزش منتسـب بــھ آن، در 

 گردد.سرقفلی منظور می

، ھرگونـھ ارزش منتسـب بـھ کنندهواحـد تحصـیلھمچنین  .38ب
باشند ط دارایي نمیاقالمی کھ در تاریخ تحصیل واجد شرای

ــور مي ــرقفلی منظ ــال، را در س ــرای مث ــد. ب ــد كن واح
 ممکن است ارزشی را بھ قراردادھای بـالقوه کنندهتحصیل

کھ در تاریخ تحصیل، با مشـتریان جدیـد  شدهواحد تحصیل
دھد، منتسب كند. احتمالي درباره آنھا مذاکره انجام می

یخ تحصـیل از آنجا کھ این قراردادھای بالقوه، در تـار
آنھا را  کنندهواحد تحصیلخود دارایی نیستند،  بھ خودی

 کنندهواحـد تحصـیلکنـد. جدا از سـرقفلی شناسـایی نمی
نباید بعدًا بابت رویدادھایی کھ پـس از تـاریخ تحصـیل 

شود، ارزش این قراردادھا را از سرقفلی تجدیـد واقع می
ایـد ب کنندهواحـد تحصـیلبندي كند. با این وجود، طبقھ

شده در مـدت واقعیتھا و شرایط پیرامون رویدادھای واقع
کوتاھی پس از تحصیل را ارزیابی كند تا تعیـین نمایـد 
کھ آیا دارایی نامشھود کھ بطور جداگانھ قابل شناسایی 

 است، در تاریخ تحصیل وجود داشتھ است یا خیر.

داراییھـای  کنندهواحـد تحصـیلپس از شـناخت اولیـھ،  .39ب
شــده در ترکیــب تجــاری را طبــق شــرایط تحصیل نامشــھود

بـھ  داراییھای نامشـھود 38المللی حسابداری استاندارد بین
شـده کند. با وجود این، طبق مـوارد مطرححساب منظور می

، حسابداری 38المللی حسابداری استاندارد بین 3در بند 
شده پس از شناخت اولیھ، برخي داراییھای نامشھود تحصیل

المللی گزارشگری مالی تعیین استانداردھای بیندر سایر 
 شده است.

كنند کـھ دارایـی مي ھاي قابل تشخیص بودن تعیینمعیار .40ب
شود یا خیر. با وجـود نامشھود جدا از سرقفلی شناسایی 
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گیری ارزش ھا نھ رھنمودی بـرای انـدازهاین، این معیار
روضـات کنند و نـھ مفمنصفانھ دارایی نامشھود ارائھ مي

گیري ارزش منصـفانھ دارایــی مورد اسـتفاده در انـدازه
ــدود مي ــھود را مح ــال، نامش ــرای مث ــد. ب ــد نماین واح

ــیل ــام  کنندهتحص ــازار ھنگ ــاالن ب ــھ فع ــاتی را ک مفروض
دھند، گذاري دارایي نامشھود مورد استفاده قرار میقیمت

دھد؛ مانند انتظارات نسـبت بــھ تمدیـد مد نظر قرار می
گیري ارزش منصـفانھ. بـرای اي آتي در انـدازهھدادقرار

ھاي آتی، احراز معیار قابل تشخیص بـودن تمدید قرارداد
مراجعـھ شـود،  29ضرورت ندارد. (با وجود این، بھ بند 

گیری ارزش منصـفانھ حقـوق كھ استثنائی بر اصل انـدازه
شـده در ترکیـب تجـاری، وضــع شـده شناساییمجددًا تحصیل

المللـــی اســـتاندارد بین 37و  36کنـــد). بنـــدھای می
، رھنمودی برای تعیـین اینکـھ داراییھـای 38حسابداری 

نامشھود باید با سایر داراییھای نامشھود یا مشھود در 
 کنند.یك واحد حساب ترکیب شوند یا خیر، ارائھ می

گیری ارزش منصفانھ برخی داراییھای قابل تشخیص و منافع فاقد اندازه
 )19و  18شده (بکارگیری بندھای تحصیلحق کنترل در واحد 

 داراییھای با جریانھای نقدی نامطمئن (ذخیره ارزشیابی)

شده در ترکیب ، برای داراییھای تحصیلکنندهواحد تحصیل .41ب
ــیل،  ــاریخ تحص ــفانھ در ت ــھ ارزش منص ــھ ب ــاری ک تج

شـوند، نبایـد در تـاریخ تحصـیل ذخیـره گیری میاندازه
ای شناسـایي كنـد، زیـرا آثـار عـدم ارزشیابی جداگانھ

گیری اطمینان نسبت بھ جریانھای نقدی آتـی، در انــدازه
مثال، از آنجا کـھ ارزش منصفانھ منظور شده است. برای 

ــتاندارد  ــن اس ــیلای ــد تحص ــزم می کنندهواح ــد را مل کن
ــای تحصیل ــھ ارزش دریافتنیھ ــا، را ب ــامل وامھ ــده، ش ش

واحـد گیری كنـد، منصفانھ آنھا در تاریخ تحصیل اندازه
ای بابت جریانھـای ذخیره ارزشیابي جداگانھ کنندهتحصیل

ابـل شـود در آن تـاریخ غیرقنقدی قراردادی کھ فـرض می
 گیرد.وصول ھستند، در نظر نمی

ــوع اجاره ــای موض ــھ داراییھ ــاتی ک ــای عملی ــد تحصیلھ ــدهواح ، ش
 دھنده استاجاره

داراییھایی  تاریخ تحصیلگیری ارزش منصفانھ در اندازه .42ب
مانند ساختمان یا حق اختراع کھ موضوع اجاره عملیـاتی 

واحد دھنده است، اجاره شدهحد تحصیلھستند کھ در آن، وا
باید شرایط اجاره را در نظـر بگیـرد. بـھ  کنندهتحصیل

عبارت دیگر، شرایط اجاره عملیاتی در مقایسھ با شرایط 
كننده بازار، مطلوب باشـد یـا نـامطلوب، واحـد تحصـیل

کنـد. در اي را شناسـایی نمیدارایي یا بـدھي جداگانـھ
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کننده، ، اگــر واحــد تحصــیل29صــورتی کــھ طبــق بنــد ب
 باشد، باید دارایی یا بدھی شناسایی شود.  دھندهاجاره

قصد استفاده از آنھا را نـدارد  کنندهواحد تحصیلداراییھایی کھ 
یا قصد استفاده بھ روشی متفـاوت از روش اسـتفاده سـایر فعـاالن 

 بازار را دارد

برای حفظ وضعیت رقـابتي یـا بـھ دالیـل دیگـر، واحـد  .43ب
عـال از دارایـي قصـد اســتفاده فممكن است كننده تحصیل
شده را نداشتھ باشد، یا ممكن اسـت قصـد مالي تحصیلغیر

ــرین  ــترین و بھت ــاي بیش ــر مبن ــي ب ــتفاده از دارای اس
استفاده را نداشتھ باشد. براي مثال، ممكن اسـت چنـین 
ــعھ  ــق و توس ــھود تحقی ــي نامش ــورد دارای ــالتي در م ح

كننده قصد اسـتفاده ای صدق كند كھ واحد تحصیلشدهتحصیل
افعي از آن دارایي را از طریـق ممانعـت دیگـران از تد

كننده بكارگیري آن دارد. با وجـود ایـن، واحـد تحصـیل
مـالي را، طبـق مبـاني باید ارزش منصفانھ دارایـي غیر

مناسب ارزشیابي، با در نظر گرفتن بیشـترین و بھتـرین 
استفاده از آن دارایی توسـط فعـاالن بـازار، در زمـان 

گیري ارزش منصـفانھ و ھنگام انــدازه گیری اولیھاندازه
پس از كسر مخارج واگذاری بابت آزمون كاھش ارزش بعدی، 

 گیري كند.اندازه
 شدهواحد تحصیلمنافع فاقد حق کنترل در 

کنـد را مجـاز مي کنندهواحـد تحصـیلاین اسـتاندارد،  .44ب
را بـھ ارزش  شـدهواحـد تحصیلمنافع فاقد حق کنترل در 

كنـد. برخـی  گیریانـدازه تاریخ تحصـیلمنصفانھ آن در 
قادر است ارزش منصفانھ منافع  کنندهواحد تحصیلمواقع، 

فاقد حق کنترل را در تاریخ تحصیل و بـر مبنــای قیمـت 
شده براي سھام مالكانھ (یعني سھامي كھ در اختیار اعالم
گیري كنـد. كننده نیست) در بازاری فعـال انـدازهتحصیل

شده براي سھام مالکانـھ قیمت اعالماما در شرایط دیگر، 
واحـد در بازار فعال در دسترس نیست. در ایـن شـرایط، 

ارزش منصفانھ منافع فاقد حق کنترل را بـا  کنندهتحصیل
 كند.می گیریاندازهاستفاده از روشھای ارزشیابي دیگر، 

ــافع  .45ب ــفانھ من ــیلارزش منص ــد تحص ــد در  کنندهواح واح
حق کنترل، بر مبنای ھـر سـھم،  و منافع فاقد شدهتحصیل

ممکن است متفاوت باشد. تفاوت اصلی، احتماالً وجود صـرف 
در  کنندهواحـد تحصـیلكنترل در ارزش منصـفانھ منـافع 

برای ھر سھم یا، برعكس، وجود كسر (کـھ  شدهواحد تحصیل
شـود) در ارزش كسر منافع فاقد حق کنترل نیز نامیده می

ل برای ھر سھم بابت نبـود منصفانھ منافع فاقد حق کنتر
کنترل است، مشروط بر اینكھ فعاالن بازار، چنین صرف یا 



 3المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 ترکیبھای تجاری

48 

گذاري منافع فاقد حق کنترل در نظر كسري را ھنگام قیمت
 بگیرند.

 سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمت گیریاندازه

واحـد در  کنندهواحـد تحصـیلارزش منصـفانھ منـافع  گیریانـدازه
ریخ تحصیل، بـا اسـتفاده از روشـھاي ارزشـیابي ، در تاشدهتحصیل

 )33(بکارگیری بند

ازا انجـام در یک ترکیب تجاری کھ بدون انتقـال مابـھ .46ب
گیری کننده بـھ منظـور انـدازهشده اسـت، واحـد تحصـیل

سرقفلی یا سود حاصل از خریـد زیـر قیمـت، بایـد ارزش 
 شده در تاریخ تحصـیلمنصفانھ منافع خود در واحد تحصیل
یافتـھ در ازای انتقالرا جایگزین ارزش منصـفانھ مابـھ

 مراجعھ شود). 34تا 32تاریخ تحصیل، کند (بھ بندھای 

 
 
 

مالحظات خاص در بکارگیری روش تحصـیل در ترکیـب تجـاری واحـدھای 
 )33تجاری مشترک (بکارگیری بند 

ــوند، ارزش  .47ب ــب ش ــترک ترکی ــاري مش ــد تج ــاه دو واح ھرگ
ــفانھ  ــافع منص ــا من ــھ ی ــافع مالكان ــو در من ــد عض واح

ای گونـھ) بھشدهواحد تحصیل(یا ارزش منصفانھ  شدهتحصیل
یافتھ عضـو انتقالمنافع قابل اتکاتر از ارزش منصفانھ 

گیری است. در ایــن ، قابل اندازهکنندهواحد تحصیلتوسط 
کنـد مبلـغ را ملزم مي کنندهواحد تحصیل 33شرایط، بند 

مالكانھ منافع سرقفلی را با استفاده از ارزش منصفانھ 
، بھ جای ارزش منصـفانھ تاریخ تحصیلدر  شدهواحد تحصیل

كھ بھ  تاریخ تحصیلدر  کنندهواحد تحصیلمالكانھ منافع 
ازا انتقال یافتھ است، تعیین كنـد. افـزون عنوان مابھ

واحــد  مشــترک، ھاي تجــاريبــر ایــن، در ترکیــب واحــد
را بھ  شدهواحد تحصیلباید خالص داراییھای  کنندهتحصیل

مالكانـھ حقـوق عنوان افزایش مسـتقیم در سـرمایھ یـا 
مندرج در صـورت وضـعیت مـالی، و نـھ افـزایش در سـود 
انباشتھ، شناسایی کند، کھ مطــابق بـا شـیوه اسـتفاده 

 دیگر انواع واحدھای تجاری از روش تحصیل است.

ھ واحدھاي تجاري مشترک شباھتھای بسیاری با سایر اگرچ .48ب
فعالیتھای تجاری دارند، اما دارای ویژگیھای متمـایزی 
ھستند کھ اساسًا ناشی از این است کھ اعضـای آنھـا ھـم 

ھاي تجـاري باشند. اعضای واحـدمشتریان و ھم مالکان می
مشترک، عمومًا انتظار دارند منافع عضویت آنھا اغلب بھ 

کاالھا و خدمات یا سـود سـھام تشـویقي  ش قیمتصورت کاھ
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یافتھ بـھ دریافت شود. بخشی از سود سھام تشویقي تخصیص
ھر عضو، اغلب بر مبنای میزان فعالیت تجاری است کھ آن 

 عضو، طی سال با واحد تجاري مشترک انجام داده است.

گیری ارزش منصفانھ واحد تجـاري مشـترک، بایـد اندازه .49ب
الن بازار درباره منافع آتـي اعضــا و نیـز مفروضات فعا

ھرگونھ مفروضات مربوط دیگری كھ فعاالن بـازار دربـاره 
گیرند را شامل شود. بـرای مثـال واحد تجاري در نظر می

ــدازه ــراي ان ــي ب ــت روش ارزش فعل ــن اس گیري ارزش ممك
منصفانھ واحد تجاري مشـترك اسـتفاده شـود. جریانھـای 

مدل، باید ھای ورودی داده نقدی مورد استفاده بھ عنوان
بر مبنای جریانھای نقـدی مـورد انتظـار واحـد تجـاري 

باشد، دھنده کاھش منافع اعضا ميمشترک، کھ احتماالً نشان
 مانند کاھش قیمت کاالھا و خدمات، باشد.

 )52و  51تعیین اجزای معاملھ ترکیب تجاری (بکارگیری بندھای 

ــیل .50ب ــد تحص ــھ  کنندهواح ــھ ن ــر را، ك ــل زی ــد عوام بای
كننـده، بـرای الجمع ھستند و نھ بھ تنھایي تعیینمانعھ

 دهشواحد تحصیلتعیین اینکھ معاملھ بخشی از مبادلھ با 
یب تجـاری  است یا خیر و اینكـھ معاملـھ، جـدا از ترک

 باشد یا خیر، در نظر بگیرد:می

ترکیب درك دالیل اینكھ چرا طرفین  –دالیل انجام معاملھ الف.
و مالکــان،  شــدهواحــد تحصیلو  کنندهواحــد تحصــیل(

و نماینـدگان  -اعضای ھیئت مـدیره و مـدیران آنھـا
تواند شوند، میآنھا) وارد معاملھ یا توافقی خاص می

گیری این نگرش شود کھ آیا معاملھ بخشی منجر بھ شکل
شده یا یافتھ و داراییھای تحصیلازای انتقالاز مابھ

باشد یا خیر. برای مثـال، اگـر شده میلبدھیھای تقب
واحـد ای، اساسًا با ھـدف کسـب منفعـت بـرای معاملھ
شده بھ جـای کسـب منـافع یا واحد ترکیب کنندهتحصیل
از  یا مالکـان پیشـین آن قبـل شدهواحد تحصیلتوسط 

رود کـھ آن بخــش ترکیب انجام شود، احتمال کمتری می
ھرگونھ دارایی  شود (واز قیمت معاملھ كھ پرداخت مي

 شـدهواحـد تحصـیلیا بدھی مربوط)، بخشی از معاملھ 
آن بخـش را  کنندهواحد تحصیلمحسوب شود. در نتیجھ، 

 گیرد.جدا از ترکیب تجاری در نظر مي

اطالع از شخصی کھ آغازکننده معاملھ  -آغازکننده معاملھ ب.
کند کھ معاملھ، بخشی از است، این نگرش را ایجاد می

است یا خیر. برای مثـال،  شدهواحد تحصیلا مبادلھ ب
 کنندهواحد تحصـیلمعاملھ یا رویداد دیگری کھ توسط 

شود، ممکن است با ھدف كسب منـافع اقتصـادی آغاز می
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شده یا واحد تجاری ترکیب کنندهواحد تحصیلآتی براي 
واحـد در مقابل عدم كسب منافع یا منافع اندک برای 

یا مالکان پیشین آن قبل از ترکیب، انجام  شدهتحصیل
شود. از سوی دیگر، احتمال اینکھ معاملھ یا توافــق 

یا مالکان پیشـین آن،  شدهواحد تحصیلآغازشده توسط 
یـا واحـد  کنندهواحـد تحصـیلبھ منظور کسب منفعـت 

شده انجام شود، کمتر و احتمـال اینکـھ تجاری ترکیب
ھ ترکیـب تجـاری با ھدف مشاركت در بخشـی از معاملـ

 صورت گیرد، بیشتر است.

زمانبندی معاملھ نیز ممكن است ایـن  -زمانبندی معاملھ پ.
نگرش را ایجاد کند کھ آیا معاملھ بخشی از مبادلـھ 

اسـت یـا خیـر. بـرای مثـال،  شـدهواحد تحصیلبابت 
کـھ  شـدهواحد تحصیلو  کنندهواحد تحصیلمعاملھ بین 

رکیـب تجـاری واقـع در حین مذاکرات درباره شرایط ت
شود، ممکن است با ھدف تـأمین منـافع آتـي بـرای می

شـده، انجـام شـده یا واحـد ترکیب کنندهواحد تحصیل
یــا  شدهواحد تحصیلباشد. در این صورت احتمال دارد 

مالکان پیشین آن، قبل از ترکیب تجاری بھ جز منافع 
شـده، ھـیچ دریافتی بھ عنوان بخشـی از واحـد ترکیب

ز معاملھ کسب نکنند یـا منـافع انـدکی از منافعي ا
 کنند.معاملھ را دریافت 

 شـدهواحد تحصیلو  کنندهواحد تحصیلتسویھ مؤثر ارتباط قبلی بین 
 (الف))52در ترکیب تجاری (بکارگیری بند 

ممکن اسـت قبـل از  شدهواحد تحصیلو  کنندهواحد تحصیل .51ب
اینکھ در نظر داشتھ باشند ترکیب تجاری انجـام دھنـد، 
با یکدیگر ارتباط داشتھ باشند، كھ در اینجا بھ عنوان 

واحــد قبلی بـین  شود. ارتباطنامیده می“ قبلی ارتباط”
تواند قراردادی (بـرای می شدهواحد تحصیلو  کنندهتحصیل

ــا اعطا ــتری ی ــنده و مش ــال، فروش ــده مث ــاز و كنن امتی
كننده امتیاز) یا غیرقراردادی باشد (برای مثال دریافت

 مدعی و خوانده).

اگر ترکیب تجاری، عمالً ارتباط قبلـی را تسـویھ كنـد،  .52ب
كنـد كـھ سود یا زیاني را شناسایي مي کنندهواحد تحصیل

 شود:گیری ميبھ شرح زیر اندازه

(نظیـر دعـاوی  قبلیدر مورد ارتباط غیرقراردادی  الف.
 حقوقی)، ارزش منصفانھ.

) و 1، اقـل مبلـغ (قبلـیدر مورد ارتباط قراردادی  ب.
 ) زیر:2(
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واحد مبلغی کھ بھ موجب آن، قرارداد از دیدگاه  .1
، در مقایسھ با شرایط معامالت فعلـی کنندهتحصیل

یا  شابھ، مطلـوب  بازار براي اقالم یکسان یا م
ردادی اسـت نامطلوب است (قرارداد نامطلوب، قرا

کھ بر حسب شرایط فعلی بـازار نـامطلوب اسـت و 
آور نیسـت کـھ مخـارج لزومًا، قـراردادي الـزام

ناپذیر ایفای تعھدات طبق قـرارداد بـیش اجتناب
 از منافع اقتصادی مورد انتظار دریافتی باشد).

مبلغ ھرگونھ ذخیره تسویھ اظھارشده در قرارداد  .2
نـامطلوب كھ براي طرفی کـھ قـرارداد بـرای وي 

 باشد.است، در دسترس مي

ــغ ( ــر مبل ــغ (2اگ ــر از مبل ــاوت 1) كمت ــد، تف ) باش
ایجادشده، بھ عنوان بخشي از حسابداري تركیب تجـاري 

 شود. محسوب مي

شــده، ممکــن اســت تــا مبلــغ ســود یــا زیــان شناسایی
واحـد بھ این داشتھ باشـد کـھ آیـا  ای بستگیاندازه
بـدھی مربـوط را در گذشـتھ دارایـی یـا  کنندهتحصیل

شناسایی کرده است یا خیر، و بنابراین سود یا زیـان 
شده با بكارگیري شده، ممکن است از مبلغ محاسبھگزارش

 الزامات باال، متفاوت باشد.

واحـد ، ممکـن اسـت قـراردادی باشـد کـھ قبلیارتباط  .53ب
شـده، شناسـایی بھ عنوان حـق مجـددًا تحصیل کنندهتحصیل

رارداد، شـامل شـرایطی باشــد کـھ در کند. اگر این قمی
گذاری اقالم یکسان یا مشابھ در معـامالت مقایسھ با قیمت

 کنندهواحد تحصیلفعلی بازار، مطلوب یا نامطلوب باشد، 
 52سود یا زیان تسویھ مؤثر قرارداد را، كھ طبق بنـد ب

شــود، جــدا از ترکیــب تجــاری شناســایی گیري میانــدازه
 کند.می

بھ پرداختھای احتمالی بھ کارکنان یا سھامداران توافقھای مربوط 
 (ب))52فروشنده (بکارگیری بند 

تعیین اینکھ توافقھای مربوط بھ پرداختھـای احتمـالی  .54ب
ازای احتمـالی بھ کارکنان یا سھامداران فروشنده، مابھ

شود، بـھ ترکیب تجاری است یا معامالت جداگانھ محسوب می
د. درک دالیـل اینکـھ چـرا ماھیت آن توافقھا بستگي دار

نامھ تحصیل شامل ذخیره بابت پرداختھای احتمالی موافقت
است، کدام طرف، قرارداد را آغاز کـرده اسـت و طـرفین 

تواند در اند، میتوافق، چھ زمانی توافق را منعقد كرده
 ارزیابی ماھیت توافق مفید باشد.
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یـا  اگر مشخص نباشد کھ توافقھای پرداخت بھ کارکنـان .55ب
 شدهواحد تحصیلسھامداران فروشنده، بخشی از مبادلھ با 

ای جدا از ترکیـب تجـاری اسـت، شود یا معاملھمحسوب می
 باید بھ شاخصھای زیر توجھ کند: کنندهواحد تحصیل

شرط ادامھ ھمکاری توسـط سـھامداران  -ادامھ ھمکـاری الف.
شـوند، ممكـن فروشنده کھ بھ کارکنان اصلی تبدیل می

ازای احتمالی را داشتھ باشد. اھیت توافق مابھاست م
شرطھای مربـوط بـھ ادامـھ ھمکـاری، ممکـن اسـت در 

نامھ تحصـیل یـا برخـي نامھ استخدام، موافقتموافقت
ازای مســتندات دیگــر درج شــده باشــد. توافــق مابــھ

احتمالی کھ در آن در صورت خاتمھ ھمکاری، پرداختھا 
وان حقـوق و گیـرد، بـھ عنـبطور خودکـار انجـام می

شـود. مزایای خدمات پس از ترکیب در نظـر گرفتـھ مي
توافقھایی کھ در آن پرداختھای احتمالی تحت تـأثیر 

گیـرد، ممكـن اسـت مؤیـد آن پایان ھمکاری قرار نمی
ازاي اضافی است و باشد کھ پرداختھای احتمالی، مابھ

 نھ حقوق و مزایا.

چنانچھ دوره ھمکاری مورد نظر، با  -دوره ادامھ ھمکـاری ب.
تر از آن دوره پرداخت احتمـالی ھمزمـان یـا طـوالنی

کــھ  آن باشـد دؤیـمباشد، ایـن موضـوع ممکـن اسـت 
پرداختھای احتمالی، از نظر ماھیت، حقـوق و مزایـا 

 ھستند.

در شـرایطی کـھ حقـوق و مزایـای  -میزان حقوق و مزایــا پ.
مالی، در مقایسھ کارکنان، بھ غیر از پرداختھاي احت

با حقوق و مزایای سایر کارکنان اصلی واحـد تجـاری 
ی قـرار گرفتـھ باشـد، ایـن در سطح معقولشده ترکیب

تواند بیـانگر ایـن باشـد کـھ پرداختھـای موضوع می
شـود، نـھ حقـوق و ازای اضافی محسوب احتمالی، مابھ

 مزایا.

کھ  اگر سھامداران فروشنده -پرداختھای اضافی بھ کارکنـان ت.
شوند در شده تبدیل نمیبھ کارکنان واحد تجاری ترکیب
ای کـھ بـھ کارکنـان مقایسھ با سھامداران فروشـنده

شـوند، پرداختھـای شـده تبـدیل میواحد تجاری ترکیب
احتمالی کمتری بر مبنای ھر سھم دریافت کنند، ایــن 

ی توانــد مؤیــد آن باشــد کــھ مبلــغ اضــافموضــوع می
بـھ ای کھ پرداختھای احتمالی بھ سھامداران فروشنده

، حقـوق شوندتبدیل میشده واحد تجاری ترکیبکارکنان 
 و مزایا است.
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تعداد نسبی سھام تحـت مالكیـت  -تعداد سھام تحت مالكیت ث.
سھامداران فروشنده کھ ھمچنان کارکنان اصـلی بـاقي 

مالی ازای احتمانند، ممكن است محتوای توافق مابھمي
را داشتھ باشد. برای مثال، اگر سھامداران فروشنده 

ھسـتند،  شـدهواحــد تحصیلکھ اساسًا مالک تمام سھام 
ھمچنان بھ عنوان کارکنان اصلی بـھ ھمكـاري ادامـھ 

کھ توافـق باشد  این دؤیتواند میمدھند، این موضوع 
مزبور، از نظر ماھیت، توافق مشارکت در سود بھ قصد 

و مزایا بابت خدمات پس از ترکیـب  فراھم کردن حقوق
است. ھمچنین، اگر سھامداران فروشنده کھ بھ عنـوان 

دھند، تنھا مالـک کارکنان اصلی بھ ھمكاري ادامھ مي
باشـند و تمـام  شـدهواحد تحصیلتعداد کمی از سھام 

ازای احتمـالی سھامداران فروشنده مبلغ یکسانی مابھ
توانــد یمضوع بر مبنای ھر سھم دریافت کنند، این مو

ازای کـھ پرداختھـای احتمـالی، مابـھباشد  آن دؤیم
اضافی ھستند. ھمچنین، منافع مالکیت قبل از تحصـیل 
كھ در اختیار اشخاص وابستھ بھ سھامداران فروشـنده 
است کھ ھمچنان بھ عنوان کارکنان اصلی بـھ ھمكـاري 

دھند، مانند اعضای خانواده، باید مد نظـر ادامھ مي
 قرار گیرد.

یافتــھ ازای اولیھ انتقالاگر مابھ -ارتباط با ارزشیابي ج.
در تــاریخ تحصــیل، مبتنــی بــر حــد پــایین دامنــھ 

باشد و فرمول  شدهواحد تحصیلشده در ارزشیابی تعیین
احتمالی با آن رویکرد ارزشیابي مرتبط باشـد، ایـن 
موضوع ممکن اســت بیـانگر آن باشـد کـھ پرداختھـای 

افی ھستند. ھمچنین، اگر فرمول ازای اضاحتمالی مابھ
پرداخت احتمالی، با توافقھای قبلی مشارکت در سـود 
سازگار باشد، این موضوع ممکن است مؤید آن باشد کھ 

 ماھیت آن توافق، فراھم آوردن حقوق و مزایا است.

فرمول مورد استفاده برای تعیـین  -ازافرمول تعیین مابھ چ.
یابی ماھیت توافق پرداخت احتمالی، ممکن است در ارز

مفید باشد. برای مثال، اگـر پرداخـت احتمـالی بـر 
مبنای ضریبی از سود تعیین شود، ممکن اسـت بیـانگر 

ازای احتمـالی در ترکیـب این باشد كھ تعھـد، مابـھ
تجاری است و اینکھ فرمول مورد نظر با ھـدف تعیـین 

رود. بکار می شدهواحد تحصیلیا تأیید ارزش منصفانھ 
، پرداخت احتمالی کھ درصد مشخصـی از سـود در مقابل

است، ممکن است بیانگر این باشد كھ تعھد نسـبت بـھ 
کارکنان، توافق مشارکت در سود بـراي فـراھم کـردن 
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شـده، حقوق و مزایا برای کارکنان بابت خدمات ارائھ
 باشد.می

شرایط سـایر توافقھــا بـا  -ھا و موضوعاتنامھسایر موافقت ح.
نامھ براي رقابـت (مانند موافقت شندهسھامداران فرو

ھـاي مشـاوره و دادنكردن، قراردادھای اجرایي، قرار
ھای اجاره امالک) و روش حسابداری مالیات نامھموافقت

دھنده اسـت نشـان درآمد پرداختھای احتمالی، ممکن بر
انتسـاب بـھ  این باشد کھ پرداختھای احتمالی، قابل

اسـت. بـرای  شـدهتحصیلواحد ازای از مابھ چیزی غیر
 ممکـن کنندهواحد تحصیلمثال، در ارتباط با تحصیل، 

 سـھامدار فروشـندهامـالک را بــا  است توافق اجـاره
عمده، منعقد کند. اگر مبالغ اجاره كھ در قـرارداد 

ای کمتـر مالحظـھ میزان قابل است بھ اجاره تعیین شده
پرداختھای از بازار باشد، ماھیت تمام یا قسمتي از 

)، کـھ طبـق سھامدار فروشندهکننده (اجاره بھ اجاره
ای بابت پرداختھای احتمالی الزامی قرارداد جداگانھ
است از نظـر ماھیـت، پرداخـت بابـت  شده است، ممکن

 کنندهواحد تحصیلای باشد کھ از امالک اجاره استفاده
از ترکیــب، بــھ صــورت  مــالی پــس بایــد در صــورتھای

طبق قـرارداد  مقابل، اگر یی كند. درجداگانھ شناسا
 ای تعیین شده باشــد کـھگونھاجاره، مبالغ اجاره بھ

ای سـازگار باشـد، با شرایط بازار براي امالک اجاره
توافق پرداختھای احتمـالی بـھ سـھامدار فروشـنده، 

تجـاری تلقـی  ترکیـب ازای احتمالی درتواند مابھمی
 شود.

کارکنـان  كھ بـا پـاداش کنندهیلواحد تحصبر سھام پرداخت مبتنی 
 (ب))52شود (بکارگیری بند مبادلھ مي شدهواحد تحصیل

 2است پرداخـت مبتنـي بـر سـھام ممکن کنندهواحد تحصیل .56ب
(پاداشھای جایگزین) را بـا پاداشـھای كاركنـان واحـد 

مبادلھ كند. مبادلھ اختیارھای معاملھ سـھام  هشدلیتحص
 رابطھ بـا ترکیـب بر سھام در مبتنی ھاییا سایر پرداخت

 2المللـی گزارشـگری مـالی تجاری، طبق اسـتاندارد بین
بـر  عنوان تعدیالت پرداخـت مبتنـی بھ بر سھام،پرداخت مبتنی 

 کنندهواحـد تحصـیلشـود. اگـر سھام در نظـر گرفتـھ می
را جـایگزین کنـد، تمـام یـا  شدهواحد تحصیلپاداشھای 

واحـد از مبلغ مبتني بـر بـازار پـاداش جـایگزین  بخشی
یافتھ ازای انتقالگیری مابھباید در اندازه کنندهتحصیل

                                                           
، اشـاره بـھ معـامالت "پرداخت مبتنی بر سھام"، اصطالح 62تا ب 56در بندھای ب . 2

 نشده دارد. شده یا قطعیپرداخت مبتنی بر سھام قطعی
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تـا  57تجاری در نظر گرفتھ شود. در بنـدھای ب ترکیب در
بــر بــازار  خصــوص نحــوه تخصــیص مبلــغ مبتنــی ، در62ب

شود. با وجود این، در شرایطی کـھ رھنمودھایی ارائھ می
تجـاری منقضـی  ترکیب نتیجھ در شدهتحصیل واحدپاداشھای 
آن پاداشـھا را در  کنندهواحد تحصیلصورتی کھ  شود و در

زماني جایگزین كند كھ متعھـد بـھ انجـام چنــین كـاري 
بر بازار پاداشـھای جـایگزین،  باشد، تمام مبالغ مبتنی
، در 2المللی گزارشـگری مـالی باید طبق استاندارد بین

عنوان مخارج حقوق و مزایا  ترکیب بھاز  مالی پس صورتھای
بر  بیان دیگر، ھیچ یک از مبالغ مبتنی شناسایی شود. بھ

ازای گیری مابــھبــازار آن پاداشــھا نبایــد در انــدازه
واحـد تجاری، در نظر گرفتھ شود.  یافتھ در ترکیبانتقال
واحد صورتی متعھد بھ جایگزینی پاداشھای  در کنندهتحصیل
یـا کارکنـان آن  شـدهواحـد تحصـیل اسـت کـھ شدهتحصیل

توانایی انجام جایگزینی را داشتھ باشند. برای مثـال، 
 در کنندهواحـد تحصـیلمنظور بکارگیری این رھنمـود،  بھ

شده است واحد تحصیلصورتی متعھد بھ جایگزینی پاداشھای 
 طریق موارد زیر الزام شده باشد: کھ جایگزینی از

 تحصیل؛نامھ شرایط موافقت الف.

 ؛ یاشدهواحد تحصیلشرایط پاداشھای  ب.

  قوانین یا مقررات قابل اعمال. پ.
برای تعیین بخشی از یک پاداش جایگزین کـھ قسـمتی از  .57ب

است و بخشي  شدهواحد تحصیلیافتھ بابت ازای انتقالمابھ
واحـد باشـد، كھ حقوق و مزایای خدمات پس از ترکیـب می

واحد ای جایگزین اعطاشده توسط باید پاداشھ کنندهتحصیل
در تاریخ تحصیل  شدهواحد تحصیلو پاداشھای  کنندهتحصیل

ــتاندارد بین ــق اس ــالی را طب ــگری م ــی گزارش  2الملل
بر بازار پـاداش گیری كند. بخشی از مبلغ مبتنی اندازه

واحـد یافتھ بابت ازای انتقالجایگزین کھ بخشی از مابھ
کـھ  شدهواحد تحصیلباشد با بخشی از پاداش می شدهتحصیل

قابل انتساب بــھ خـدمات قبـل از ترکیـب اسـت، برابـر 
  باشد.می

بخشی از پاداش جایگزین قابل انتساب بھ خدمات قبل از  .58ب
بـر بـازار ضرب مبلغ مبتنی  ترکیب، عبارت است از حاصل

ی شده دوره قطعدر نسبت بخش تکمیل شدهواحد تحصیلپاداش 
اولیـھ قطعـی شــدن دوره  قطعی شــدن یــاشدن بھ کل دوره 

بر سـھام، ھـر كـدام کــھ بیشـتر معاملھ پرداخت مبتنی 
ای است کھ طی آن تمام شرایط دورهقطعی شدن باشد. دوره 
قطعـی شـدن شود. شرایط باید احراز قطعی شدن معین برای 
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تعریـف شـده  2المللی گزارشگری مالی استاندارد بیندر 
 است.

نشـده قابـل انتسـاب بـھ بخشی از پاداش جایگزین قطعی .59ب
خدمات پس از ترکیب کھ در صورتھای مالی پس از ترکیـب، 

شـود، بھ عنوان مخارج حقوق و مزایا در نظـر گرفتـھ می
بر بازار پاداش جـایگزین برابر است با کل مبلغ مبتنی 

پس از کسـر مبلـغ منتسـب بـھ خـدمات قبـل از ترکیـب. 
، ھرگونھ مازاد مبلغ مبتنی کنندهحد تحصیلوابنابراین، 

بر بازار نسبت بھ مبلغ مبتنی  جایگزین بر بازار پاداش
را بھ خدمات پس از ترکیب منتسـب  شدهواحد تحصیلپاداش 

و آن مبلغ مازاد را در صورتھای مالی پس از ترکیب، بھ 
نظر از کند. صرفعنوان مزایای حقوق و مزایا شناسایی می

قطعــی شــدن رکنــان، تمــام خــدمات الزم بــرای اینکــھ کا
پیش از تاریخ تحصیل را ارائھ  شدهواحد تحصیلپاداشھای 

کننده بایـد بخشـي از کرده باشند یا خیر، واحد تحصــیل
پاداش جایگزین را، در صورتی کھ مستلزم ارائــھ خـدمات 

 پس از ترکیب باشد، بھ خدمات پس از تركیب نسبت دھد.

قابـل انتسـاب بـھ نشـده قطعیبخشی از پاداش جایگزین  .60ب
خدمات قبل از ترکیب و نیز بخش قابل انتساب بھ خـدمات 
پس از ترکیب، بایـد بھتـرین بـرآورد ممکـن از تعـداد 

را منعكس قطعی شود رود پاداشھای جایگزین كھ انتظار مي
بر بازار آن بخـش از كند. برای مثال، اگر مبلغ مبتنی 

زین کھ قابل انتساب بھ خدمات قبل از ترکیب پاداش جایگ
انتظـار  کنندهواحـد تحصـیلواحد پول باشد و  100است، 

، ایــن قطعــی شـوددرصد پـاداش  95داشتھ باشد کھ تنھا 
 95یافتـھ در ترکیـب تجـاری، ازای انتقالمبلغ در مابھ

 واحد پول خواھـد بـود. تغییـرات در تعـداد پاداشـھای
، در مخارج قطعی شودرود ار میبرآوردی کھ انتظ جایگزین

وقوع تغییرات یا ابطال و نـھ بـھ  حقوق و مزایای دوره
یافتھ در ترکیب تجـاری، ازای انتقالعنوان تعدیالت مابھ

گردد. ھمچنین، آثار رویدادھای دیگـر، ماننــد منعکس می
تعدیالت یا نتیجھ نھایی پاداشھای مبتنی بر عملکرد کـھ 

شــود، طبــق اســتاندارد میپــس از تــاریخ تحصــیل واقــع 
، در تعیین مخـارج حقـوق و 2المللی گزارشگری مالی بین

 گردد.مزایا دوره وقوع رویداد منظور می

برای تعیین بخشھایی از پاداش جایگزین قابـل انتسـاب  .61ب
بھ خـدمات قبـل از ترکیـب و پـس از ترکیـب، الزامـات 

زین نظر از اینكھ پاداش جـایگشود، صرفیکسانی اعمال می
، بــھ 2المللی گزارشگری مالی طبق شرایط استاندارد بین

شـود. تمـام بنـدي عنوان بدھی یا ابزار مالکانـھ طبقھ
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بر بازار پاداشھا كھ بھ عنوان تغییرات در مبلغ مبتنی 
شـود و آثـار بنـدي میبدھیھاي پس از تاریخ تحصیل طبقھ

 مالیات بر درآمد مربوط بھ آن، در صورتھای مالی پس از
ھـای) وقـوع آن در دوره(دوره کنندهواحـد تحصـیلترکیب 

 شود.تغییرات، شناسایی می

آثار مالیات بر درآمد پاداشھای جـایگزین پرداختھـای  .62ب
المللـی استاندارد بینبر سھام، باید طبق شرایط مبتنی 

 شود.، شناسایی مالیات بر درآمد 12 حسابداری

واحـد سـھام  از طریـقشـده بر سـھام تسویھمعامالت پرداخت مبتنی 
 شدهتحصیل

بر ممکن است معامالت پرداخت مبتنی  شدهواحد تحصیل الف.62ب
، بھ ازای کنندهواحد تحصیلسھام جاری داشتھ باشد کھ 

ای انجـام بر سھام آن، مبادلـھمعامالت پرداخت مبتنی 
، این معامالت پرداخـت مبتنـی قطعی شدنندھد. در صورت 

منـافع فاقـد حــق ، بخشـی از شـدهواحد تحصیلبر سھام 
گیری آنھا بھ ھستند و اندازه شدهواحد تحصیلدر کنترل 

شـود. در صـورت بر بازار آنھا انجـام میمبلغ مبتنی 
بـر بـازار ، این معامالت بـھ مبلـغ مبتنـی قطعی نشدن

حصـیل، طبـق شـوند گـویی کـھ تـاریخ تگیري مياندازه
 بوده است.قطعی شدن ، تاریخ 30و  19بندھای 

بر سـھام بر بازار معامالت پرداخت مبتنی مبلغ مبتنی  ب.62ب
قطعــی شـده دوره ، بر مبنای نسبت بخـش تکمیلنشدهقطعی
اولیـھ قطعــی شــدن و دوره قطعی شــدن بھ کل دوره شدن 

بر سھام، ھر كـدام کـھ بیشـتر مبادلھ پرداخت مبتنی 
یابـد. ایـن بھ منافع فاقد حق کنترل تخصیص میباشد، 

 یابد.مانده، بھ خدمات پس از ترکیب تخصیص می

ــایر  ــتانداردس ــالی بین ھایاس ــگری م ــی گزارش ــوص الملل ــھ در خص ک
کنند (بکـارگیری بنـد گیری و حسابداری بعدی رھنمود ارائھ میاندازه

54( 

شـگری المللی گزاربین ھایاستانداردمثالھایی از سایر  .63ب
گیری و حسـابداری داراییھـای کھ در خصوص انـدازهمالی 
تجـاری رھنمـود  شده در ترکیبشده و بدھیھای تقبلتحصیل

 کنند، بھ شرح زیر است:ارائھ می

، حســابداری 38 حســابداریالمللــی اســتاندارد بین الف.
شده در ترکیـب داراییھای نامشھود قابل تشخیص تحصیل

، سـرقفلی کنندهواحد تحصـیلکند. تجاری را تعیین می
شده در تاریخ تحصیل پس از کسـر را بھ مبلغ شناسایی

کنــد. گیری میھرگونــھ کــاھش ارزش انباشــتھ انــدازه
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، کاھش ارزش داراییھا 36المللی حسابداری استاندارد بین
 کند.روش حسابداری زیانھای کاھش ارزش را تجویز می

قراردادھـای  4 المللی گزارشـگری مـالیاستاندارد بین ب.

، رھنمودھایی برای حسابداری بعـدی قراردادھـای بیمھ
 كند.شده در ترکیب تجاری ارائھ ميبیمھ تحصیل

، حسابداری بعـدی 12المللی حسابداری استاندارد بین پ.
داراییھای مالیات انتقالي (شامل داراییھای مالیات 

ــالي شناسایی ــدھیھای تحصیلانتق ــده) و ب ــده در نش ش
 کند.جاری را تعیین میترکیب ت

، در خصـوص 2المللی گزارشـگری مـالی استاندارد بین ت.
گیری و حسـابداری بعـدی بخشـی از پاداشـھای اندازه

واحد بر سھام منتشرشده توسط جایگزین پرداخت مبتنی 
کھ قابل انتساب بھ خدمات آتی کارکنـان  کنندهتحصیل

 کند.است، رھنمود ارائھ می

، در خصـوص 10گزارشگري مـالي المللی استاندارد بین ث.
حسابداری تغییر در منافع مالکیت واحد تجاری اصـلی 
در واحد تجاری فرعـی پـس از کسـب کنتـرل، رھنمـود 

 کند.ارائھ می

 )61و  59افشا (بکارگیری بندھای 

واحـد ، 59بھ منظور دستیابی بھ ھـدف منــدرج در بنـد  .64ب
باید اطالعات زیر را برای ھر ترکیب تجـاری  کنندهتحصیل

 شود، افشا کند:کھ در دوره گزارشگری واقع می

 .شدهواحد تحصیلنام و شرحي از  الف.

 تاریخ تحصیل. ب.

 دارای حق رأی. شدهلیتحصدرصد منافع مالكانھ  پ.

دالیل اصلی انجام ترکیب تجاری و تشـریح نحـوه کســب  ت.
 .کنندهواحد تحصیلتوسط  شدهواحد تحصیلکنترل 

شده را تشكیل توصیف کیفی عواملي كھ سرقفلی شناسایی ث.
افزایـی مـورد انتظـار ناشـی از دھند، ماننـد ھممي

، کنندهواحـد تحصـیلو  شدهواحد تحصیل اتیعمل ترکیب
داراییھای نامشھودی کھ شـرایط شـناخت جداگانـھ را 

 کنند یا سایر عوامل.احراز نمی

یافتـھ در تـاریخ ازای انتقالل مابھارزش منصفانھ ک ج.
ازا در تحصیل و ارزش منصفانھ ھر طبقـھ عمـده مابـھ

 تاریخ تحصیل، مانند:

 نقد؛ .1



 3المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 ترکیبھای تجاری

59 

سایر داراییھای مشھود یا نامشـھود، شـامل یـک  .2
واحــد فعالیــت تجــاری یــا واحــد تجــاری فرعــی 

 ؛کنندهتحصیل

شــده، بــراي مثــال، بــدھی بابــت بــدھیھای تقبل .3
 ازای احتمالی؛ ومابھ

، شـامل تعـداد کنندهواحد تحصـیلحقوق مالكانھ  .4
ابزارھا یا سھام منتشرشده یا قابـل انتشـار و 

گیري ارزش منصفانھ این ابزارھا یـا روش اندازه
 حقوق.

ھـای ازای احتمالی و دارایـیدر مورد توافقھای مابھ چ.
 جبرانی:

 شده در تاریخ تحصیل؛مبلغ شناسایی .1

مبلــغ قابــل شــرحی از توافــق و مبنــای تعیــین  .2
 پرداخت؛ و

برآورد دامنـھ نتـایج (تنزیـل نشـده) یـا، در  .3
ین  صورتی کھ دامنھ قابل برآورد نباشد، بیان ا
موضوع و دالیلی مبنی بر اینکھ چرا دامنھ، قابل 

باشد. اگر حداکثر مبلغ قابل پرداخت برآورد نمی
بایـد ایـن  کنندهواحـد تحصـیلنامحدود باشـد، 

 موضوع را افشا کند.

 شده:ھای تحصیلمورد دریافتنی در ح.

 ھا؛ارزش منصفانھ دریافتنی .1

 ھا؛ ومبالغ قراردادی ناخالص دریافتنی .2

بھترین برآورد از جریانھای نقدی قراردادی کـھ  .3
 رود وصول شود.در تاریخ تحصیل انتظار نمی

ھا، مانند ھا باید بر حسب طبقات اصلی دریافتنیافشا
مستقیم و سایر طبقـات ھای تأمین مالی وامھا، اجاره

 ھا ارائھ شود.دریافتنی

شده در تاریخ تحصیل بـراي ھـر طبقـھ مبالغ شناسایی خ.
 شده.شده و بدھیھای تقبلاصلی از داراییھای تحصیل

، 23شـده طبـق بنــد برای ھر بدھی احتمـالی شناسایی د.
المللـی اسـتاندارد بین 85اطالعات الزامی طبق بنـد 

. ھیھای احتمالی و داراییھای احتمـالیذخایر، بد 37حسابداری 
اگر بدھی احتمالی بھ دلیل اینكھ ارزش منصـفانھ آن 

گیري نیســت اي قابــل اتکــا قابــل انــدازهبــھ گونــھ
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باید موارد زیر را  کنندهواحد تحصیلشناسایی نشود، 
 افشا کند:

اســتاندارد  86اطالعــات الزامــی طبــق بنــد  .1
 ؛ و37المللی حسابداری بین

اي قابـل اتکـا قابـل گونـھھ بدھي بھدالیل اینك .2
 گیري نیست.اندازه

رود بابـت مقاصـد کل مبلغ سـرقفلی کـھ انتظـار مـی ذ.
 مالیاتي، کاھنده مالیات باشد.

، جــدا از تحصــیل 51بــراي معــامالتي کــھ طبــق بنــد  ر.
داراییھا و تقبل بدھیھا در ترکیب تجاری، شناسـایی 

 شوند:می

 شرحی از ھر معاملھ؛ .1

اب منظور کردن ھر معاملھ توسط واحد نحوه بھ حس .2
 کننده؛تحصیل

شده برای ھر معاملھ و قلم اصـلی مبالغ شناسایی .3
مندرج در صورتھای مالی کـھ ایـن مبـالغ در آن 

 شود؛ وشناسایی می

اگر معاملھ تسویھ مؤثر ارتباط قبلی باشد، روش  .4
 مورد استفاده برای تعیین مبلغ تسویھ.

الزامات قسمت (ر)، جداگانـھ افشای معامالتی کھ طبق  ز.
اند، باید شامل مبلغ مخارج مـرتبط بـا شناسایی شده

شده بھ تحصیل و، بطور جداگانھ، مبلغ مخارج شناسایی
عنوان ھزینھ و قلم یا اقالم اصـلی منـدرج در صـورت 

ھای مزبور در آن شناسایی سود و زیان جامع كھ ھزینھ
ــار می ــارج انتش ــھ مخ ــغ ھرگون ــد. مبل ــود، باش ش

نشده بھ عنوان ھزینھ و نحوه شناسایی آنھـا شناسایی
 نیز باید افشا شود.

 مراجعھ شود): 36تا  34در خرید زیر قیمت (بھ بند  ژ.

و قلم  34شده طبق بند مبلغ ھرگونھ سود شناسایی .1
اصلی مندرج در صورت سود و زیان جامع کـھ سـود 

 شود؛ ومزبور در آن شناسایی می

سب شرحی از دالیل اینكھ چر .2 ا معاملھ منجر بـھ ك
 سود شده است.

آن، کمتر  کنندهواحد تحصیلبرای ھر تركیب تجاری کھ  س.
را در  شـدهواحـد تحصیلدرصد منافع مالكانھ  100از 

 تاریخ تحصیل در اختیار دارد:
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کھ  شدهواحد تحصیلدر منافع فاقد حق کنترل مبلغ  .1
ــایی می ــیل شناس ــاریخ تحص ــای در ت ــود و مبن ش

 گیری آن مبلغ؛ واندازه

واحـد در منافع فاقد حــق کنتـرل برای ھر یک از  .2
گیری کــھ بــھ ارزش منصــفانھ انــدازه شــدهتحصیل

ھای ورودی داده(روشھاي) ارزشیابي و شود، روش می
 گیري آن ارزش.اصلي مورد استفاده برای اندازه

 ای:ی مرحلھدر ترکیب تجار ش.

 دهشــواحد تحصیلارزش منصفانھ منافع مالكانھ در  .1
در تاریخ تحصـیل، كــھ بالفاصـلھ قبــل از تــاریخ 

 كننده بوده است؛ وتحصیل در اختیار واحد تحصیل

شده در نتیجـھ مبلغ ھرگونھ سود یا زیان شناسایی .2
منـافع مالكانـھ  منصفانھ ارزشگیری تجدید اندازه

كھ پـیش از تركیــب تجــاري در  شدهواحد تحصیلدر 
 42بوده است (بـھ بنـد  کنندهتحصیلواحد  اختیار

مراجعھ شود) و قلم اصلی مندرج در صــورت سـود و 
زیان جامع کھ سود یا زیان مزبور در آن شناسایی 

 شود.می

 اطالعات زیر: ص.

واحـد مبالغ درآمــد عملیـاتی و سـود یـا زیــان  .1
از تاریخ تحصـیل كـھ در صـورت سـود و  شدهتحصیل

زیان جامع تلفیقی دوره گزارشگری درج شده اســت؛ 
 و

شــده درآمد عملیاتی و سود یا زیـان واحـد ترکیب .2
برای دوره گزارشگری جاری، گویی کھ تاریخ تحصیل 
تمام ترکیبھای تجـاری واقـع شـده طـی سـال، از 

 ابتدای دوره گزارشگری ساالنھ بوده است.

اگر افشای ھرگونھ اطالعات الزامی در این بند فرعـی، 
باید این موضـوع را  کنندهواحد تحصیلغیرعملی باشد، 

افشا کند و توضیح دھد کھ چرا افشا غیرعملی است. در 
بـا ھمـان معنـی “ عمليغیر”این استاندارد، از واژه 

ھای رویـھ 8 المللــی حســابداریاستاندارد بینمندرج در 

اســتفاده  ییر در برآوردھای حسـابداری و اشــتباھاتحسابداری، تغ
 شود.می

شـده در دوره گزارشـگري در مورد ترکیبھای تجاری واقع .65ب
اھمیـت ھسـتند امـا درمجمـوع کھ بھ صـورت انفـرادی بی
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بایــد اطالعــات  کنندهواحــد تحصــیلباشــند، بااھمیــت می
 (ث) تا (ص) را افشا كند.64تجمیعی الزامی طبق بند ب

گر تاریخ تحصیل ترکیـب تجـاری، پـس از پایــان دوره ا .66ب
صورتھای مالی برای انتشار  گزارشگری اما پیش از تأیید

 64باید اطالعات الزامـی بنـد ب کنندهواحد تحصیلباشد، 
را افشا کند، مگر اینکھ حسابداری اولیھ ترکیب تجـاری 

صورتھای مالی برای انتشار کامل نباشد.  در زمان تأیید
باید تشـریح كنـد کـھ  کنندهواحد تحصیلرایط، در این ش

امکان افشای کــدام مـوارد وجــود نـدارد و دالیـل عـدم 
 امکانپذیری چیست.

بایـد  کنندهواحد تحصیل، 61براي دستیابي بھ ھدف بند  .67ب
اطالعات زیر را براي ھر تركیب تجاری بااھمیت یا بطـور 
تجمیعی برای تركیبھای تجـاری کـھ بـھ صـورت انفـرادی 

 اھمیت و در مجموع بااھمیت ھستند، افشا کند:بی

اگر حسابداري اولیـھ تركیـب تجـاري بـراي برخـی  الف.
داراییھا، بدھیھا، منافع فاقد حق کنترل یـا اقـالم 

مراجعھ شـود) و در  45نباشد (بھ بند ازا كامل مابھ
شده در صـورتھای مـالي بـراي نتیجھ، مبالغ شناسایي

 تركیب تجاري تنھا بطور غیرقطعی تعیین شده باشند:

دالیل اینکھ چرا حسابداری اولیـھ ترکیــب تجــاری  .1
 کامل نیست؛

مالكانــھ یــا اقــالم منــافع داراییھــا، بــدھیھا،  .2
 مل نیست؛ وازایی کھ حسابداری اولیھ آن کامابھ

گیری ماھیت و مبلغ ھرگونھ تعـدیالت دوره انـدازه .3
، در دوره گزارشگری شناسایي شــده 49كھ طبق بند 

 است.

در ھر دوره گزارشگری پس از تاریخ تحصیل، تا زماني  ب.
كھ واحد تجاري از طریق وصـول نقـد، فـروش یـا بـھ 

ازای احتمـالی طریقی دیگر، حق نسبت بھ دارایی مابھ
نداده باشد، یا تا زماني كھ واحد تجاري  را از دست
ازای احتمالی را تسویھ نکـرده باشــد یـا بدھی مابھ

 بدھي لغو یا منقضي نشده باشد:

ــالغ شناسایی .1 ــر در مب ــھ تغیی ــامل ھرگون ــده، ش ش
 ھرگونھ تفاوت ناشی از تسویھ؛

ھرگونھ تغییر در دامنھ نتایج (تنزیـل نشـده) و  .2
 دالیل آن تغییرات؛ و
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ھای ورودی اصـلي مــدل ارزشیابي و دادهتکنیکھای  .3
ازای احتمـالی مـورد گیری مابـھکھ برای انــدازه

 استفاده قرار گرفتھ است.

شـده در ترکیـب در خصوص بـدھیھای احتمـالی شناسایی پ.
بایــد اطالعــات الزامــی  کنندهواحــد تحصــیلتجــاری، 
 37المللی حسـابداری استاندارد بین 85و  84بندھای 

 طبقھ از ذخایر افشا کند.را برای ھر 

صورت تطبیق مبلغ دفتری سرقفلی در ابتـدا و پایـان  ت.
دھنده مـوارد دوره گزارشگری کھ بطور جداگانھ نشـان

 زیر است:

مبلغ ناخالص و کاھش ارزش انباشـتھ در ابتـدای  .1
 دوره گزارشگری.

شـده در دوره گزارشـگری، سرقفلی اضافی شناسایی .2
کھ بھ جز سرقفلی منظور شده در م جموعھ واحـد، 
بندی بـھ عنـوان بھ دلیل تحصیل، معیارھای طبقھ

اســتاندارد شــده بــرای فــروش طبــق نگھداری
شـده داراییھای غیرجاری نگھداری 5المللی حسابداری بین

 كند.را احراز می شدهبرای فروش و عملیات متوقف

ــای  .3 ــدی داراییھ ــایی بع ــی از شناس ــدیالت ناش تع
 .67ارشگری طبق بند مالیات انتقالي طی دوره گز

بق  .4 سرقفلی درنظر گرفتھ شده در مجموعھ واحـد ط
کـھ بـھ  5المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
بندي شده است شده برای فروش طبقھعنوان نگھداری

طی دوره گزارشـگری  و سرقفلی قطع شـناخت شـده 
بــدون اینكــھ در گذشــتھ در مجموعــھ واحــد 

شده بـراي فـروش شده بھ عنوان نگھداریبندیطبقھ
 منظور شده باشد.

شده طی دوره گزارشـگری زیان کاھش ارزش شناسایی .5
. (طبـق 36المللی حسـابداری استاندارد بینطبق 

عـالوه بـر ، 36المللی حسـابداری استاندارد بین
،اطالعات درباره مبلغ قابل بازیافت و الزام نیا

 کاھش ارزش سرقفلی باید افشا شود.)

ــرخ  .6 ــالص ن ــای خ ــی دوره تفاوتھ ــھ ط ــھ ك مبادل
المللـی حسـابداری استاندارد بینگزارشگری طبق 

 ایجاد شده است. آثار تغییر در نرخ ارز 21

ــي دوره  .7 ــري ط ــغ دفت ــر در مبل ــر دیگ ــر تغیی ھ
 گزارشگری.



 3المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 ترکیبھای تجاری

64 

ارزش انباشـتھ در پایـان  مبلغ ناخـالص و کـاھش .8
 دوره گزارشگری.

شـده در مبلغ و شرح ھرگونھ سـود یـا زیـان شناسایی ث .
 گزارشگری جاری کھ: دوره

شـده یـا مربوط بھ داراییھای قابل تشـخیص تحصیل .1
شده در ترکیــب تجـاری اسـت کـھ در بدھیھای تقبل

دوره گزارشگری جاری یا گذشتھ تحت تــأثیر قـرار 
 گرفتھ است؛ و

ای است کـھ گونھاندازه، ماھیت یا فراوانی آن بھ .2
افشای آن بــا درک صــورتھای مــالی واحــد تجـاری 

 مرتبط است.شده ترکیب

ھاي تجـاري شرایط گذار در ترکیبھای تجاری كھ تنھا دربرگیرنده واحد
 )66داد است (بکارگیری بند مشترك یا تركیب از طریق قرار

، این استاندارد برای ترکیبھای تجاری کھ 64طبق بند   .68ب
تاریخ تحصیل آنھا ابتدای یا پس از بتدای نخستین دوره 

یا پس  2009 سال جوالی اولای است کھ از گزارشگری ساالنھ
بھ گذشـتھ بکـار مـیمی از آن شروع رود. شود، با تسری 

ین، واحـد  بکارگیری پیش از موعد مجاز است. با وجود ا
تجاری باید این اسـتاندارد را تنھـا در ابتــدای دوره 

 2007ژوئن سـال  30ای بکار گیرد کھ از گزارشگری ساالنھ
شــود. اگــر واحــد تجــاری ایــن یــا پــس از آن شــروع می

استاندارد را پـیش از موعـد بكـار گیـرد، بایـد ایـن 
المللی حسـابداری استاندارد بینواقعیت را افشا کند و 

 ) را ھمزمان بکار گیرد.2008(اصالح شده در سال  27

در صــورتی کــھ تــاریخ تحصــیل ترکیــب تجــاری پــیش از  .69ب
ارگیری ایــن بکارگیری این استاندارد باشد، الزامات بک

استاندارد بعدًا آثار زیر را بـرای ترکیـب تجـاری کـھ 
ھاي تجاري مشترک یـا ترکیـب بـھ موجـب تنھا شامل واحد

 قرارداد است، بھ دنبال دارد:

جاری واحد تجاری باید طبقھ -بندیطبقھ الف. بندی ترکیب ت
ھاي حسابداری گذشتھ واحـد تجـاری قبلي را طبق رویھ

 ادامھ دھد.برای چنین ترکیبھایی 

در ابتـدای نخسـتین دوره  -شـده در گذشـتھسرقفلی شناسایی ب.
شود. مبلغ ای کھ این استاندارد بکار گرفتھ ميساالنھ

دفتری سرقفلی ناشـی از ترکیـب تجـاری قبلـي بایـد 
ھاي معادل مبلغ دفتری سرقفلي در آن تاریخ طبق رویھ

حسابداری گذشتھ واحد تجاری باشـد. در تعیـین ایـن 
مبلغ، واحد تجاری باید مبلغ دفتری ھرگونھ اسـتھالک 
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انباشتھ آن سرقفلی و کاھش متقابل سـرقفلی را حـذف 
كند. تعدیل دیگری در مبلـغ دفتـري سـرقفلی نبایـد 

 شود.انجام 

عنوان کاھش در حقوق مالكانھ شناسایی شده  سرقفلی کھ در گذشتھ بھ پ.

کن است ھاي حسابداری گذشتھ واحد تجاری ممـ رویھاسـت
منجر بھ سرقفلی ناشی از ترکیب تجاری قبلي شود، كھ 
بھ عنوان کاھش در حقوق مالكانھ شناسایي شده اسـت. 
در این شرایط، واحد تجاری نباید آن سرقفلی را بـھ 

ای کـھ عنوان دارایی در ابتدای نخستین دوره سـاالنھ
شـود، شناسـایی کنـد. این استاندارد بکار گرفتھ می

واحد تجاری نباید ھـیچ بخشـي از آن  افزون بر این،
سرقفلی راھنگام واگذاری تمام یا بخشـی از فعالیـت 
تجاری کھ سرقفلی بھ آن مربوط است یا ھنگـام کـاھش 
ارزش واحد مولد نقدی کھ سرقفلی بھ آن مربوط اسـت، 

 در سود یا زیان دوره شناسایی کند.

ای نھاز ابتدای نخستین دوره ساال -حسابداری بعدی سرقفلی ت.
شود، واحـد تجـاری کھ این استاندارد بکار گرفتھ می

باید مستھلک کردن سـرقفلی ناشـی از تركیـب تجـاری 
قبلي را متوقف کند و آزمون کـاھش ارزش سـرقفلي را 

 انجام دھد. 36المللی حسابداری استاندارد بینطبق 

واحد تجاری کھ از روش  -شده در گذشـتھسرقفلی منفی شناسایی ث.
ای ترکیب تجاری قبلي استفاده كـرده، ممكـن خرید بر

ــالص  ــود در خ ــافع خ ــازاد من ــت در ازای م  ارزشاس
واحـد داراییھای قابـل تشـخیص و بـدھیھای  منصفانھ
نسبت بھ بھاي تمام شده آن منـافع (گـاھی  شدهتحصیل

 یدرآمـد انتقـالشود) اوقات سرقفلی منفی نامیده می
جاری باید شناسایی كرده باشد. در این صورت، واحد ت

را در ابتدای نخستین  یدرآمد انتقالمبلغ دفتری آن 
شود، ای کھ این استاندارد بکار گرفتھ میدوره ساالنھ

از طریق تعدیل مانده ابتدای دوره سود انباشـتھ در 
 آن تاریخ، قطع شناخت كند.
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