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 8 مالي گزارشگري الملليبین استاندارد
 عملیاتي قسمتھاي

 یاساس اصل

شا یباید اطالعات تجاري واحد .1 ستفاده کھ کند اف  صورتھاي كنندگانا
ند  مالي یتبتوان ثارو  ماھ ھاي  آ عالیت جاريمالي ف حد  ت کھ وا

ـــتغال دارد  ـــادي محیط وتجاری بھ آن اش  فعالیت آن در كھ اقتص
  را ارزیابی کنند. كندمي

 كاربرد دامنھ

 :شود گرفتھ بكار زیر موارد برای باید استاندارد این  .2

 کھ: تجاري واحدمنفرد  ایمالي جداگانھ  صورتھاي  .الف

 یعموم یبازارھاآن در  مالکانھ یا بدھي یابزارھا .1
 شامل فرابورس، ای یخارج ای یداخل سھام یبورسھا(

 یاشود، ) معاملھ ميیامنطقھ ای یمحل یبازارھا

ــار منظور بھ .2  در یمال یابزارھا از طبقھ ھر انتش
ــورتھا ،یعموم یبازارھا  ئتیھ بھ را خود یمالی ص

ھادار اوراق بورس رشیپذ ــــا ای ب ھا ریس ھاد  ین
 و ؛است انیدرجر آن ارائھ ای کرده ارائھ یقانون

دارای واحد تجاری  گروه تلفیقي مالي صـــورتھاي  .ب
 كھ: اصلی

ھا .1 یا  یابزار نھبدھي  کا ھا در آن، مال  یبازار
داخلي یا خارجي یا  ســـھام یبورســـھا( یعموم

اي) معاملھ ھاي محلي و منطقھفرابورس، شامل بازار
 شود، یامي

ــار منظور بھ .2  در یمال یابزارھا از طبقھ ھر انتش
ــورتھا ،یعموم یبازارھا  ئتیھ بھ را خود یمالی ص

ھادار اوراق بورس رشیپذ ــــا ای ب ھا ریس ھاد  ین
  است. انیجر در آن ارائھ ای کرده ارائھ یقانون

 استاندارد نیا بكارگیري بھ ملزمکھ  تجاري واحدیک  اگر .3
سمتھا را  بھ مربوط اطالعاتبطور اختیاری  ست،ین شا ق اف

ـــتاندارد مطابق  كھای گونھکند بھ ـــد،نبا این اس  باش
  .کندنباید آن اطالعات را بھ عنوان اطالعات قسمت توصیف 

 واحدمالي تلفیقي  صورتھاي دربردارنده مالي گزارش اگر .4
ــل یتجار ــتاندارد این کاربرد دامنھ در كھ یاص قرار  اس
ـــورتھاي زین و گیرد،می  یتجارواحد آن مالي جداگانھ  ص

صل شد، یا سمت  با  مالي صورتھاي در تنھا بایداطالعات ق
 .شود افشا تلفیقي
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 عملیاتي قسمتھاي

 :کھ است تجاري واحدعملیاتي جزئي از  قسمت .5

پردازد کھ ممکن است از می تجاري فعالیتھاي بھ  .الف
 شودمتحمل ھزینھ  و کندكسب عملیاتی  درآمدمحل آنھا 

مد یاتیھا(شــــامل درآ نھ ی عمل بھ  مربوطھاي و ھزی
 ،)تجاري واحد ھمان یاجزابا سایر  معامالت

 تخصیص درباره یریگمیتصم منظور بھ آن، عملیات نتایج  .ب
بطور منظم  آن،ارزیابي عملكرد  وقســـمت  بھمنابع 

 موردگیرنده ارشــد عملیاتي واحد تجاري توســط تصــمیم
 و گیرد،مي قرار بررسي

 .است دسترس درآن  جداگانھ مالي اطالعات  .پ

سمتیک  ست  عملیاتي ق مبادرت  تجاري یتھایفعال بھممكن ا
 است،نرسیده عملیاتی كسب درآمد  مرحلھ بھ ھنوز كھنماید 

 قسمت یک است ممكنبرداری قبل از بھره اتیعملبراي مثال، 
  باشد. عملیاتی از كسب درآمد شیپعملیاتي 

ش تمام لزوماً  .6 سمت تجاري، واحدھاي بخ شي  ق عملیاتي یا بخ
سمتاز  ستند عملیاتي ق  شركت مركزي دفتر. براي مثال، نی
شھا یبرخ یا س ،یکارکرد یبخ سب  عملیاتی درآمد تممكن ا ك

ـــھیمقا در آنھا عملیاتی ھايدرآمداینکھ نكنند یا   با س
 توانندینم ن،یبنابراو  دفعالیتھاي واحد تجاري جزئي باش

 این مقاصد یبرا. شوند عنوان قسمتھاي عملیاتي محسوب بھ
 تجاري واحد بازنشـــســـتگي مزایاي طرحھاي اســـتاندارد،

  .ندشوعملیاتي محسوب نمي یقسمتھا
ــطالح .7 ــمیم" اص ــد عملیاتي"  گیرندهتص  با یمدیر لزوماً ارش

شخص عنوان ست م شخصبلكھ  ،نی ستکارکرد یک  کنندهم  نی. اا
صیص منابع  کارکرد، سمتھا بھتخ  و تجاري واحدعملیاتي  یق

شدمی آنھا عملکرد یابیارز صمیم اغلب،. با شد ت گیرند ار
ــد مدیر یا عامل مدیر ،یعملیاتي واحد تجار  عملیاتي ارش

ممكن است گروھي از مدیران اجرایي  مثال، یبرا ،اما است،
  .ندیا سایرین نیز باش

قسمتھای عملیاتی  ویژگي سھ تجاري، ھايواحد از بسیاري در .8
شاره 5کھ در بند  ضوح  شد، ا سمتھايبھ و شركت  ق عملیاتي 

ــخصرا  ــت ممکن اماكند. مي مش  گزارشــھایي تجاري واحد اس
 ھايشـــیوه بھفعالیتھاي تجاري  ،كھ در آنھا کند ھیتھ

 عملیاتي، ارشد گیرندهتصمیم اگر. دارائھ شده باش مختلف
 قرار استفاده مورد رااز اطالعات قسمت  مجموعھ یك از یشب

 یتجار یتھایفعال تیماھ شامل دیگر، عواملدھد، ممكن است 
آنھا و اطالعات  قبال درمســـئول  مدیران وجود ،ھر جزء
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ــده بھ ارائھ بھ  را اجزا از واحد ايمجموعھ ،مدیرهئتیھش
ــک یعنوان اجزا ــمتھا دھندهلیتش  یتجار واحد یاتیعمل یقس
 . مشخص کند

ــمتبطور معمول  .9 ــمت  یک عملیاتي قس  بطور كھ داردمدیر قس
ستق صم میم شد عمل رندهیگمیبھ ت سخگو  یاتیار ستپا  بھو  ا

 مالي،عملیاتي، نتایج  فعالیتھاي مذاکره دربارهمنظور 
ــمت بطور منظم با و بھ مربوط ھايحطر یا بینیھا،پیش  یقس

صطالح "دارد ارتباط سمت مدیر. ا  عنوان با یمدیر لزوماً " ق
 هگیرنداست. تصمیم کارکردکننده یک مشخصبلكھ  ،نیست مشخص

سمتھاي عملیاتي مدیر  ست در برخي ق شد عملیاتي ممكن ا ار
قسمت  چندقسمت باشد. یك مدیر بھ تنھایي ممكن است مدیر 

ــد. اگر ویژگیھاي  براي بیش  5 بند در مندرجعملیاتي باش
 اما ،باشد داشتھ كاربرداز یك مجموعھ از اجزاي سازمان 

 درقســمت  مدیران كھ باشــد داشــتھ وجود مجموعھ یك تنھا
ــئول آنقبال  ــند، مس ــمت اجزا، از مجموعھ آن باش  یھاقس

 دھد.عملیاتي را تشكیل مي

 چند ایممكن اســــت براي دو  5در بند  مندرج ویژگیھاي .10
 باشند،ميآنھا مسئول  مدیران كھ اجزا از وشاپمھ مجموعھ
شتھ کاربرد شد دا عنوان  بھ ساختار اینمواقع،  ی. برخبا
. براي ردیگیم قرار اشــاره موردســازمان  یماتریســ شــكل

ــي از مدیرانواحد یبرخمثال، در  ــئول  ،ھاي تجاري بعض مس
صوالت و خدمات متفاوت در  سرخطوط مح ستندجھان  سرا  در ،ھ

ــئول  دیگر، رانیمد كھ حالي ــ جغرافیایي یھاحوزهمس  یخاص
شندمی صمیمبا شد عملیاتي بطور منظم نتایج . ت گیرنده ار
كند و اطالعات را بررسي مي اجزا از مجموعھدو  ھر یاتیعمل

مالي ھر دو در دسترس است. در چنین شرایطي، واحد تجاري 
توجھ بھ ھدف  با مجموعھ از اجزا كدام کھ کند نییتعباید 
 .نددھعملیاتي را تشكیل مي یقسمتھااصلي، 

 گزارش قابل قسمتھاي

واحد تجاري باید بطور جداگانھ اطالعاتی را درباره ھر  .11
 ملیاتی گزارش کند کھ:قسمت ع

مشــخص شــده اســت یا ناشــی از  10تا  5ھاي طبق بند الف.
 باشد، ومی 12تجمیع دو یا چند قسمت طبق بند 

 بیشتر است. 13ھای كّمي مندرج در بند از آستانھ ب.

شرایطي را تعیین می19تا  14ھاي بند سایر  کند كھ باید ، 
ـــمت ـــرایط، اطالعات جداگانھ درباره قس عملیاتي  در آن ش

 گزارش شود.
 عیتجم یارھایمع
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ــادي  .12 در صــورتي كھ قســمتھاي عملیاتي، از ویژگیھاي اقتص
ـــند، اغلب، عملكرد مالي آنھا در  ـــابھ برخوردار باش مش

ـــورتي كھ بلند ـــابھ خواھد بود. براي مثال، در ص مدت مش
ویژگیھاي اقتصادي دو قسمت عملیاتي مشابھ باشد، انتظار 

مدت براي آن دو قسمت ناخالص در بلندرود متوسط حاشیھ می
عملیاتي مشابھ باشد. دو یا چند قسمت عملیاتي در صورتی 

سمت عملیاتی واحدی می شوند و ق توانند با یکدیگر تجمیع 
ستاندارد  سی این ا سا صل ا شکیل دھند کھ تجمیع با ا را ت
مطابقت داشتھ باشد، قسمتھا از ویژگیھاي اقتصادي مشابھ 

و قسمتھا در ھر یك از موارد زیر مشابھ برخوردار باشند 
 باشند:

 ماھیت محصوالت و خدمات؛ الف.

 ماھیت فرایندھای تولید؛ ب.

 نوع یا طبقھ مشتریان محصوالت و خدمات آنھا؛ پ.

 روشھاي توزیع محصوالت یا ارائھ خدمات آنھا؛ ت.

در صـــورت کاربرد، ماھیت محیط نظارتی، براي مثال،  ث.
 خدمات عمومي.بانكداري، بیمھ یا 

 يكمّ  یھاآستانھ

مت .13 باره قســـ ید در با جاري  حد ت كھ یكي از  وا یاتي  عمل
کند، اطالعات را بطور ھاي كّمي زیر را احراز میآســـتانھ

 جداگانھ گزارش نماید:

شده آن، شامل فروش بھ مشتریان درآمد عملیاتی گزارش الف.
حداقل ســازماني و فروش یا انتقال بین قســمتھا، برون
ســــازماني و درصــــد مجموع درآمد عملیاتی درون 10

 سازماني تمام قسمتھاي عملیاتي باشد.برون

سود یا زیان گزارش ب.  10شده آن، حداقل قدر مطلق مبلغ 
ـــد قدر مطلق ( ـــود گزارش1درص ـــده تمام ) مجموع س ش

) 2اند و (قســـمتھاي عملیاتی کھ زیان گزارش نکرده
قسمتھاي عملیاتی کھ زیان شده تمام مجموع زیان گزارش

 اند، ھر کدام کھ بزرگتر است، باشد. گزارش کرده

صد مجموع داراییھاي تمام  10داراییھاي آن، حداقل  پ. در
 قسمتھاي عملیاتي باشد.

ستانھ سمتھای عملیاتی کھ ھیچ یک از آ ھای کّمی را احراز ق
ست قابل گزارش در نظر گرفتھ نمی صورتی ممکن ا کنند، در 

ــوند و ــا گردد کھ مدیریت بر  ش اطالعات آنھا جداگانھ افش
سمت مورد نظر  شای اطالعات درباره ق شد کھ اف این باور با

 کنندگان صورتھای مالی مفید است.برای استفاده
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تواند بھ منظور ایجاد یک قســـمت قابل واحد تجاري می .14
ــتانھ ــمتھاي عملیاتي كھ آس ھاي كّمي را گزارش، اطالعات قس

سمتھاي عملیاتي دیگری كھ احراز نمی کنند را با اطالعات ق
ستانھ شروط بر ھاي كّمي را احراز نمیآ کنند، تركیب کند، م

اینکھ قسمتھاي عملیاتي مزبور، ویژگیھاي اقتصادي مشابھ 
، 12ھاي تجمیع مندرج در بند داشــتھ و از بیشــتر معیار

 برخوردار باشند.

شده سازماني گزارشندر صورتي كھ مجموع درآمد عملیاتی برو .15
درصد درآمد عملیاتی  75توسط قسمتھاي عملیاتي، كمتر از 

سمتھاي عملیاتي دیگری نیز  شكیل دھد، ق واحد تجاري را ت
باید بھ عنوان قسمتھای قابل گزارش مشخص شوند (حتي اگر 

ای گونھرا احراز نکنند)، بھ 13معیارھای مندرج در بند 
ـــازمانكھ درآمد عملیاتی برون ـــمتھای قابل گزارش س ی قس

ـــکیل  75حداقل  ـــد درآمد عملیاتی واحد تجاري را تش درص
  دھد.

اطالعات مربوط بھ ســـایر فعالیتھاي تجاري و قســـمتھاي  .16
ــود و  عملیاتي غیر قابل گزارش، باید با یکدیگر ترکیب ش

صل  سرف سمتھا"در  سایر اقالم تطبیقی "سایر ق ، جدا از 
صورتھای تطبیق الزامی شا گردد.  28طبق بند  مندرج در  اف

 "سایر قسمتھا"منابع درآمد عملیاتی منظورشده در سرفصل 
  باید تشریح شود.

سمت عملیاتي  .17 ضاوت مدیریت، یک ق صورتي كھ بر مبناي ق در 
گزارش تشخیص داده كھ در دوره گذشتھ بھ عنوان قسمت قابل

شده است، ھمچنان از اھمیت برخوردار باشد، اطالعات مربوط 
در دوره جاری  جداگانھآن قســـمت باید ھمچنان بطور  بھ

، حتي اگر ویژگیھای قسمت قابل گزارش، مندرج در شود افشا
  ، را احراز نکند.13بند 

ھاي كّمي، در دوره جاری یک قسمت در صورتي كھ طبق آستانھ .18
ــود،  ــخیص داده ش ــمت قابل گزارش تش عملیاتی بھ عنوان قس

شتھ ارائھ سھاطالعات دوره گذ صد مقای سمت با مقا ای شده ق
سمت قابل گزارش جدید بھ  باید بھ منظور انعکاس اطالعات ق
ــود حتي اگر آن  ــمت جداگانھ، تجدید ارائھ ش عنوان یک قس
سمت قابل گزارش، مندرج  شتھ ویژگیھای ق سمت در دوره گذ ق

، را احراز نکرده باشــــد، مگر اینکھ اطالعات 13در بند 
  مخارج تھیھ آن گزاف باشد.ضروری در دسترس نباشد و 

ـــی كھ واحد تجاري  .19 ـــمتھاي قابل گزارش در مورد تعداد قس
ـــا می کند یک محدودیت اطالعات آنھا را بطور جداگانھ افش

سمتھا بیش از  عملی وجود دارد کھ فراتر از آن، اطالعات ق
شود. با وجود اینکھ ھیچ محدودیت دقیقي اندازه تفصیلی می
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ست، اما شده ا سمتھاي قابل  تعیین ن صورتی کھ تعداد ق در 
سمت افزایش 18تا  13ھاي گزارش طبق بند ، بھ بیش از ده ق

ـــی کند كھ آیا بھ محدودیت  یابد، واحد تجاري باید بررس
 عملی رسیده است یا خیر.

 افشا

شای باید اطالعات تجاري واحد .20 ستفاده کھ کند اف  صورتھاي كنندگانا
کھ واحد تجاری  تجاريمالي فعالیتھاي آثار و  ماھیتبتوانند  مالي

ــتغال دارد  ــادي محیط وبھ آن اش را  كندمي فعالیت آن در كھ اقتص
  ارزیابی کنند.

صل یاجرا منظور بھ .21 باید  تجاري واحد، 20 بند درمندرج  ا
ـــود و زیان جامع را دوره ھر یبرا ـــورت س  ارائھاي كھ ص
 :دینمااطالعات زیر را افشا  كند،مي

 ؛22اطالعات عمومی طبق بند  الف.

سود یا زیان  ب. سمت شدهگزارشاطالعاتي درباره  شامل ق  ،
سود ھای عملیاتی و ھزینھدرآمد شده در  ھاي خاص منظور

سمت، بدھیھاي  سمت، داراییھای ق شده ق یا زیان گزارش 
؛ 27 تا 23ھاي گیري، بھ شرح بندقسمت و مبنای اندازه

  و

سود یا صورت تطبیق مجموع درآمد پ. سمت،  ھای عملیاتی ق
شده قسمت، داراییھای قسمت، بدھیھای قسمت زیان گزارش

سطح  سمت با مبالغ متناظر در  سایر اقالم بااھمیت ق و 
 .28واحد تجاري بھ شرح بند 

سمتھای قابل گزارش با  ضعیت مالي ق صورت و تطبیق مبالغ 
ضعیت مالي واحد تجاري، براي ھر تاریخي كھ  صورت و مبالغ 

شــود، الزامي اســت. اطالعات وضــعیت مالي ارائھ می صــورت
ـــتھ باید طبق بنددوره تجدید ارائھ  30و  29ھاي ھاي گذش
 شود.

 یعموم اطالعات

 :کندرا افشا  زیر یعمومباید اطالعات  تجاري واحد .22

ــمتھای قابل  الف. ــخیص قس ــتفاده براي تش عوامل مورد اس
براي گزارش واحد تجاری، شـــامل مبنای ســـازماندھی (

مثال، آیا مدیریت، واحد تجاری را بر مبناي تفاوت 
مات، حوزه خد یایي، محیط در محصـــوالت و  ھای جغراف

کند و نظارتی، یا تركیبي از عوامل ســــازماندھي می
اند اینکھ آیا قسمتھای عملیاتی با یكدیگر تجمیع شده

 یا خیر)؛

 عیتجم یارھایمع یریبکارگدر  تیریمد قضـــاوت .الفالف
شا. 12 بند در مندرج صوص، نیا در اف ص شامل خ  فیتو
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 و وهیش نیشده بھ اعیتجم یاتیعمل یقسمتھااز  یمختصر
صھا صاد یشاخ  یھایژگیو نییتعدر  شدهیابیارز یاقت
  و  باشد؛یم شدهعیتجم یاتیعمل ھایقسمتمشترک  یاقتصاد

انواع محصوالت و خدماتی کھ درآمد عملیاتی ھر قسمت   ب.
 شود.آنھا حاصل مي قابل گزارش، از

 داراییھا و بدھیھاسود یا زیان،  هدربار اطالعات

صی ازباید  تجاري واحد .23 سمت قابل  شاخ سود یا زیان ھر ق
صورت تجاري واحد. دینما گزارشگزارش را   شاخصباید  یدر 

 گزارشداراییھا و بدھیھاي ھر قسمت قابل گزارش را  مجموع
صیكھ چنین  کند صمیم برای منظمبطور  شاخ شد  هگیرندت ار

 کھ قسمت انیز ایسود  شاخص در چنانچھعملیاتي تھیھ شود. 
سط صم تو شد رندهیگمیت س یاتیعمل ار  یمبالغ شودیم یبرر

 منظممبالغ بطور  نیا بھ طریق دیگرخاص منظور گردد، یا 
ــمیم ھب ــد گیرندهتص حتی اگر در  شــود ارائھ عملیاتي ارش

سمت منظور نگردد،  سود یا زیان ق  دیبا یتجار واحدشاخص 
 :کند افشا زین را ریز موارد گزارش، قابل قسمت ھر یبرا

 سازماني؛درآمدھای عملیاتی ناشي از مشتریان برون الف.

درآمدھای عملیاتی ناشـــي از معامالت با قســـمتھاي  ب.
 عملیاتي دیگر ھمان واحد تجاري؛

 ؛درآمد بھره پ.

 ھزینھ بھره؛ ت.

 استھالك؛ ث.

ــده طبق بند  ج. ــاش  97اقالم بااھمیت درآمد و ھزینھ افش
 ارائھ صــورتھاي مالي 1المللی حســابداری دارد بینناســتا
 )؛2007نظرشده در سال (تجدید

ـــود یا زیان واحد چ. ـــھم واحد تجاري از س ھاي تجاری س
سابداری آنھا بھ روش  شارکتھای خاص کھ ح ستھ و م واب

 شود؛ارزش ویژه انجام می

 ھزینھ یا درآمد مالیات بر درآمد؛ و  ح.

 نقدی بااھمیت بھ غیر از استھالك.اقالم غیر خ.

واحد تجاري باید درآمد بھره ھر قسمت قابل گزارش را جدا 
ھاي از ھزینھ بھره آن گزارش کند مگر اینكھ بخش عمده درآمد

گیرنده ارشد عملیاتی قسمت، ناشي از بھره باشد و تصمیم
گیری درباره عملیاتي، براي ارزیابي عملكرد قسمت و تصمیم

تخصیص منابع بھ قسمت، اساسًا بر خالص درآمد بھره اتکا 
تواند درآمد بھره آن کند. در این شرایط، واحد تجاري می
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قسمت را پس از كسر ھزینھ بھره گزارش نماید، و این موضوع 
 را افشا کند.

 ارشد رندهیگمیتصم توسط کھ قسمت یھاییراداشاخص  در اگر .24
ــ یاتیعمل ــودیم یبررس بھ خاص منظور گردد، یا  یمبالغ، ش

صمیم ھب منظممبالغ بطور  نیا طریقی دیگر شد گیرندهت  ار
سمت  شود ارائھ عملیاتي سود یا زیان ق شاخص  حتی اگر در 

ندازه ید گیریمنظور نگردد، ا با جاري  حد ت موارد زیر  وا
 ؛افشا کند را قسمت قابل گزارشدرباره ھر 

ھاي تجاری وابســـتھ و گذاري در واحدمبلغ ســـرمایھ الف.
سابداری آنھا بھ روش ارزش ویژه  شاركتھای خاص کھ ح م

 شود، و انجام می

ھاي از ابزار ریغ بھ 1غیرجاري داراییھاياضــــافات  ب.
 داراییھاي خالصمالیات انتقالي،  ھايمالي، دارایی

ستا(بھ  نیمعمزایاي  سابدار یالمللنیدارد بنا  19 یح
 ھايدادقرار از یناش حقوق و) شود مراجعھ كاركنان مزایاي
 .بیمھ

 گیرياندازه

سمت قلم ھر یشده برا گزارش مبلغ .25 شاخصباید  ق  معادل با 
 یریگمیتصم یبراارشد عملیاتي  گیرندهتصمیم بھ شدهگزارش

باشد.  آنبھ قسمت و ارزیابي عملكرد  منابع تخصیصدرباره 
 واحدصــورتھاي مالي  تھیھ در مبالغ حذف شــدهتعدیالت و 

صیص درآمد تجاري سود، ھزینھی عملیاتیھاو تخ ھا یا ھا، و 
ــود یا زیان  در دیبا زماني تنھا ھا،زیان  گزارشتعیین س

سمت  یشده برا سود یا  شاخص دركھ  شود گرفتھ نظر درق
سمت كھ  ستفاده موردزیان ق صمیم ا شد عملیاتي  گیرندهت ار

 بدھیھاي و داراییھا تنھا ن،یھمچن. باشدشده  منظور است،
 ،قسمت ھايو بدھی قسمت یھادارایی شاخصھایمنظور شده در 

ستفاده  مورد کھ صمیما شد عملیاتي  گیرندهت ست،ار  باید ا
سمت آنبراي   زیان، یا سود بھ مبالغي اگر. شود گزارش ق
شده  ھايیبدھ یا ھایدارای سمتگزارش  صیص ق  شود، داده تخ

 . باشد گرفتھ صورت معقولباید برمبنایي  تخصیصھا نیا

 قسمتدر ارزیابي عملكرد  ،گیرنده ارشد عملیاتياگر تصمیم .26
واحد  شاخصیتنھا  منابع، تخصیصدرباره نحوه  یریگمیتصم و
یا  قســمت یھادارایی ،یاتیقســمت عمل زیان یا ســود از

سود یا زیان،  دھد، قراررا مورد استفاده  قسمت ھايبدھی
 بر اســاس این شــاخصــھاقســمت باید  بدھیھاي و داراییھا

                                                      
نقدشوندگی است، بندی آنھا ارائھ بر مبنای در خصوص داراییھایی کھ اساس طبقھ  1

رود مبالغ آنھا در مدتی بیش داراییھای غیرجاری داراییھایی ھستند کھ انتظار می
 از دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت شود.
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صمیم اگر. شوند گزارش شد گیرندهت صھای عملیاتي، ار  شاخ
سمت عمل زیان یا سوداز  یمتعدد سمت یھادارایی ،یاتیق  ق

سمت ھايیا بدھی ستفاده  ق صھای دھد، قراررا مورد ا  شاخ
دارد  اعتقادكھ مدیریت  باشند شاخصھاییشده باید  گزارش

 در استفاده مورد یریگاندازه اصولرا با  مطابقت بیشترین
صــورتھاي مالي واحد ســطح متناظر در  مبالغگیري اندازه

 .ندتجاري دار

ــمت قابل گزارش،  یبراباید  تجاري واحد .27 ــیحاتيھر قس  توض
سمت گیریاندازه درباره سمت یداراییھا ،سود یا زیان ق  ق
باید  حداقل تجاري واحد. کند ارائھ قســـمت ھايو بدھی

 :دینماموارد زیر را افشا 

سمتھاي قابل  الف. سابداري ھرگونھ معاملھ بین ق مبناي ح
 گزارش.

گیری ســـود یا زیان ماھیت ھرگونھ تفاوت بین اندازه ب.
سود یا زیان واحد تجاري قبل  سمتھاي قابل گزارش و  ق

ـــر ھزینھ یا درآمد مالیات بر درآمد و عملیات  از كس
شده (در صورتي كھ با مراجعھ بھ صورتھای تطبیق متوقف

شود). این تفاوتھا مي 28مندرج در بند  شخص ن تواند م
ــامل رویھ ــابداري و رویھش ــیص مخارج ھای حس ھای تخص

شد کھ برای درک اطالعات تحمل صورت متمرکز با شده بھ 
 است. گزارش شده قسمت ضروری

ندازه  پ. فاوت بین ا نھ ت یت ھرگو ھاي ماھ گیری دارایی
قســـمتھای قابل گزارش و داراییھاي واحد تجاري (در 
صورتي كھ با مراجعھ بھ صورتھای تطبیق مندرج در بند 

شود). این تفاوتھا مي 28 شخص ن شامل رویھم ھاي تواند 
سابداري و رویھ ستفاده ح صیص داراییھاي مورد ا ھای تخ
براي درك اطالعات گزارش شــده قســمت  مشــترك باشــد كھ

  ضروري است.

ندازه ت. فاوت بین ا نھ ت یت ھرگو ھاي ماھ بدھی گیری 
قســـمتھای قابل گزارش و بدھیھاي واحد تجاري (در 
صورتي كھ با مراجعھ بھ صورتھای تطبیق مندرج در بند 

شود). این تفاوتھا مي 28 شخص ن شامل رویھم ھای تواند 
صــیص بدھیھاي مورد اســتفاده ھای تخحســابداري و رویھ

مشــترك باشــد كھ برای درك اطالعات گزارش شــده قســمت 
  ضروري است.

ھاي اندازه ث. ـــ یت ھرگونھ تغییر در روش گیري مورد ماھ
اســتفاده براي تعیین ســود یا زیان گزارش شــده قســمت 

سبت بھ دوره صورت ن شتھ و آثار آن تغییرات، در  ھاي گذ
 مت.وجود، بر شاخص سود یا زیان قس
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ماھیت و تأثیر ھرگونھ تخصــیص نامتقارن بھ قســمتھاي  ج.
ست واحد تجاری ھزینھ  قابل گزارش. براي مثال، ممكن ا
ــیص دھد اما داراییھاي  ــمت تخص ــتھالك را بھ یک قس اس

 پذیر مربوط را بھ آن قسمت تخصیص ندھد.استھالك
 صورتھای تطبیق

ـــورتتجاري باید  واحد .28 تھیھ  موارد زیر را تمام قیتطب ص
 :کند
ھای قابل گزارش با  الف. مجموع درآمد عملیاتی قســـمت

 درآمد عملیاتی واحد تجاري.

مجموع مبلغ سود یا زیان قسمتھای قابل گزارش با سود  ب.
یا زیان واحد تجاري قبل از ھزینھ مالیات (درآمد 

شده. با وجود این، اگر واحد مالیات) و عملیات متوقف
مالیات (درآمد مالیات) را  تجاري اقالمي مانند ھزینھ

ـــیص دھد، واحد تجاري  ـــمتھای قابل گزارش تخص بھ قس
سود یا می سمتھا را با  سود یا زیان ق تواند كل مبلغ 

 زیان واحد تجاري پس از اقالم مزبور تطبیق دھد.

ــمتھای قابل گزارش با داراییھاي  پ. مجموع داراییھاي قس
ــ ،تجاريواحد  ــمت روط بر اینکھمش  طبق داراییھای قس
 .شودگزارش  23بند 

سمتھای قابل گزارش با بدھیھاي واحد  ت. مجموع بدھیھاي ق
ــمت طبق بند  ــروط بر اینکھ بدھیھاي قس  23تجاري، مش

 گزارش شود.

کل مبالغ سایر اقالم اطالعاتی بااھمیت افشا شده برای  ث.
قســمتھای قابل گزارش با مبالغ متناظر در ســطح واحد 

  تجاري.

ــخص و تمام اقالم بااھ میت تطبیقی، باید بطور جداگانھ مش
توصیف شوند. براي مثال، مبلغ ھرگونھ تعدیل بااھمیت الزم 
برای تطبیق ســود یا زیان قســمت قابل گزارش با ســود یا 

شی زیان واحد تجاري، کھ از رویھ سابداری مختلف نا ھای ح
 شود، باید بطور جداگانھ مشخص و توصیف شود.می
 یقبلشده گزارشاطالعات  ارائھ دیتجد

 را خود سازماندھی داخلی ساختار تجاريواحد  كھدر صورتي  .29
شیوه سمتھا تركیب در تغییر موجباي تغییر دھد كھ بھ   یق

شتھ، ھايدوره متناظرشود، اطالعات  گزارش قابل شامل  گذ
ارائھ شود مگر اینكھ اطالعات  دیتجد باید ،یانیم یھادوره

ــد و  ــترس نباش ــد.  گزافآن  ھتھی مخارجدر دس  نکھیاباش
 دیبا است، گزاف آن ھیتھ مخارج و نیستدسترس  در اطالعات

ــا قلم ھر یبرا ــود. بھ دنبال  افش بطور جداگانھ تعیین ش
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ــمتھاي قابل گزارش،  تغییر باید  تجاري واحددر تركیب قس
شا  سمت متناظر یاطالعاتاقالم  ایكھ آ کنداف  یھادوره در ق
 .ریخ ایاست  کرده ارائھ دیتجد راگذشتھ 

خود سازماندھی داخلی ساختار  ،تجاري واحد كھ صورتي در .30
كھ  تغییر ایشـــیوهبھ  را ھد  یب د جب تغییر در ترك مو

 ھايدورهدر  قسمتاگر اطالعات  وقسمتھای قابل گزارش شود 
 بھ منظور انعكاس تغییر ،ھای میانیشــامل دوره ،گذشــتھ
 سالي در باید تجاري واحد، نشده باشدارائھ  دیتجد مزبور

ــود، واقع میكھ تغییر  ــمت را، جاري  هدور اطالعاتش  برقس
ساس  سمتھا، جدید و قبليمبناي ا شا  تعیین ق مگر  کنداف

شد و  ضروریاینكھ اطالعات  سترس نبا آن  تھیھ مخارجدر د
 باشد. گزاف

 افشا در سطح واحد تجاری

ـــمول اواحد تمام براي ،34تا  32ھايبند .31  نیھاي تجاري مش
 قســمت یكتنھا تجاري كھ  ھایواحد از جملھاســتاندارد، 

 تجاري فعالیتھاي برخي. کاربرد دارد د،ندار گزارش قابل
ساس بر تجاري ھايواحد صوالت در تفاوت ا  مربوط خدمات و مح

سازماندھي نشده  ،عملیات جغرافیایي ھایحوزهیا تفاوت در 
سمتھاي قابل گزا ست. ق سترش این واحدا  ھاي تجاري ممكن ا

صوالت و خدمات ھای عملیاتی را گزارش کنند کھ درآمد از مح
س ست متنوعي اریب شده ا صل  ست یا  ،حا سمت  نیچندممكن ا ق

صوالت ،قابل گزارش سانیو خدمات  مح . نمایند ارائھرا  یک
سمتھاي ،ھمچنین ست ممكن گزارش قابل ق  دررا  داراییھا ا
ستقر کنند متفاوت جغرافیایيھای حوزه عملیاتی و درآمد  م
گزارش را  متفاوت جغرافیایي ھایحوزهمشتریان در  ازحاصل 
 حوزه در ،قابل گزارش قســمت چندممکن اســت یا  ،نمایند

 الزامی طبقفعالیت كنند. اطالعات  یکســــانیجغرافیایي 
كھ بھ  شـــود باید ارائھ زماني تنھا ،34 تا 32ھاي بند

طبق این  قابل گزارش قســـمتات عنوان بخشـــي از اطالع
 .نشده باشدارائھ  ،استاندارد

 محصوالت و خدمات درباره اطالعات

 انیاز مشـــتر عملیاتی حاصـــلدرآمد  دیبا یواحد تجار .32
صول و خدمت،  یبرارا  یسازمانبرون از  گروهھر  ایھر مح

ـــابھ گزارش  ـــوالت و خدمات مش  اطالعات نکھیا مگرکند محص
سترس درضروری  شد د شد، کھ  گزاف آنھ تھی مخارجو  نبا با

 یافشا شود. مبلغ درآمدھا دیموضوع با نیااین صورت، در 
مورد  یاطالعات مال مبتنی بر دیشــــده باگزارشعملیاتی 
 باشد.  یواحد تجار یمال یصورتھا ھیتھ در استفاده

 ییایجغراف یھاحوزه درباره اطالعات



 8المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 قسمتھای عملیاتی

15 

 ،کندباید اطالعات جغرافیایي زیر را گزارش  تجاري واحد 33
 ھتھی مخارج  و نباشد دسترس در ضروری اطالعات ینكھمگر ا
 باشد: گزافآن 

صل عملیاتیدرآمد .الف شتریان برون حا ) 1سازماني (از م
) 2(و تجاري  واحد محل اقامتبھ كشــور  قابل انتســاب

كھ  ،ھاي خارجيكشـــور مجموع قابل انتســـاب بھ مجموع
ــب ميدرآمد عملیاتی  آنھاواحد تجاري از  كند. اگر كس

شتریان برون عملیاتی درآمد صل از م قابل سازماني حا
ساب  شور یك بھانت شد،  بااھمیت خارجي ك این درآمد با
باید  تجاري واحد. شــود افشــا جداگانھ بایدعملیاتی 
 انیمشـــتر عملیاتی حاصـــل از درآمد انتســـابمبناي 
 .کندافشا ر یک از کشورھا را ھبھ  یسازمانبرون

مالي، ابزار غیر ازبھ  2جاريغیر ھايدارایی .ب ھاي 
یات ھايدارایی قالي، مال ھاي انت یاي  دارایی مزا

شي از قرار ستگي و حقوق نا ش کھ ) 1ھاي بیمھ (دادبازن
شوردر  شده واحد تجاري محل اقامت ك ستقر  ) 2(و  اندم
شورمجموع  در ھا را داراییكھ واحد تجاري  خارجیھاي ك

 در. اندکند، اســـتقرار یافتھنگھداری می در آنجا
ـــورتي ـــتقر در یک ک یداراییھا كھ ص ـــورمس خارجی  ش
ـــد، بااھمیت ـــا جداگانھآن داراییھا باید  باش  افش

 .شوند

بالغ  موردمالي  اطالعاتبر  یمبتنگزارش شــــده باید  م
ستفاده  صورتھاي  درا شواحد تجاري  ماليتھیھ  . اگر دبا
ــروراطالعات  ــترس نباشــد و  در یض  گزاف آن ھیتھ مخارجدس

ــود.  ــا ش ــوع باید افش ــد، این موض اطالعات  بر افزونباش
ست  تجاري واحداین بند،  الزامی طبق جمعھای فرعی ممكن ا

ـــو ھھايگروبھ  مربوط جغرافیایي اطالعات  ارائھ را رھاكش
 .دینما

 عمدهمشتریان  درباره اطالعات

 مشتریان بھ میزان اتكا هباید اطالعاتي دربار تجاري واحد .34
حاصل از معامالت  عملیاتی . اگر درآمدکند ارائھ خود عمده
شتري کی تنھابا  صد درآمد  10حداقل  سازماني،برون م در

ضوع، عملیاتی  شد، واحد تجاري باید این مو واحد تجاري با
صلعملیاتی کل  درآمدمبلغ  شتري، و  آناز  حا  یھایژگیوم
 فشاا را عملیاتی درآمد آن کنندهگزارش قسمتھاي یا قسمت
شتري ھویت یتجار واحد کھ ندارد یضرورت. کند عمده یا  م

                                                      
بندی آنھا ارائھ بر مبنای نقدشوندگی است، در خصوص داراییھایی کھ اساس طبقھ  2

رود مبالغ آنھا در مدتی بیش می داراییھای غیرجاری داراییھایی ھستند کھ انتظار
 از دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت شود.
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با آن  لھمعام از قســـمت،كھ ھر  عملیاتی میزان درآمد
شتري شا  كندمي گزارش عمده م صد ا یبرا. کندرا اف  نیمقا

کھ بھ عنوان یک  یتجار یاز واحدھا یگروھاســـتاندارد، 
شگر حدوا شترك كنترل تحت، گزار ستند، م  عنوان بھ باید ھ

شتري ارزیابي  ن،یا وجود با. شوند گرفتھ نظر در واحد م
شامل  دولتھ کاین ستگاھھای اجرایی( شابھ و نھاد د ھاي م

کھ بھ عنوان ھاي تجاري المللي) و واحدمحلي، ملي یا بین
 در واحد یمشترھستند،  دولت آنكنترل  تحت گزارشگر، واحد

اســت. در این  قضــاوت مســتلزم ر،یخ ای شــوندنظر گرفتھ 
 اقتصادي وابستگی میزان بھباید  گزارشگرارزیابي، واحد 

 توجھ داشتھ باشد. تجاري ھايواحد این بین
 تاریخ اجرا و گذار

در صـــورتھاي مالي  راباید این اســـتاندارد  تجاري واحد .35
یا  2009 سال ژانویھ اول ازھایي كھ دوره برايخود  ساالنھ

 موعد از شیپ. بكارگیري ردیگ بکار شود،مي شروع آن از پس
این اســـتاندارد را براي  تجاري واحد. اگر اســـت مجاز

بكار  2009 ســـالاز اول ژانویھ  قبل خود صـــورتھاي مالي
 .کندگیرد، باید این موضوع را افشا 

ـــالحات.  الف35 ـــتانداردھا اص ـــگر یالمللنیب یاس ، یمال یگزارش
را اصالح کرد. واحد  23، بند 2009منتشرشده در آوریل سال 

ای كھ ھاي ساالنھتجاري باید این مورد اصالحی را براي دوره
شود، بکار یا پس از آن شروع مي 2010از اول ژانویھ سال 

ست. اگر واحد تجاري  گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز ا
ـــالحی را پیش از موعد بکا ر گیرد، باید این این مورد اص

 موضوع را افشا کند.

ــال  .36 ــتین س ــتھ، كھ در نخس ــالھاي گذش ــمت در س اطالعات قس
کھ در آوریل سال  23بکارگیری (شامل بکارگیری اصالح بند 

اي گزارش انجام شـــد)، بھ عنوان اطالعات مقایســـھ 2009
شود، باید بھ منظور انطباق با الزامات این استاندارد می

ــ ــترس تجدید ارائھ ش ــروری در دس ود، مگر اینكھ اطالعات ض
 نباشد و مخارج تھیھ آن گزاف باشد.

نظرشده در (تجدید 1المللی حسابداری دارد بینناستا الف.36
ستفاده در کل 2007سال  صطالحات مورد ا ستانداردھای )، ا ا
شگری مالیبین صالح کرد. افزون بر این،  المللی گزار را ا
صالح نمود. 23بند  صالحات (ج) را ا واحد تجاري باید این ا

یا  2009ای كھ از اول ژانویھ سال ھاي ساالنھرا براي دوره
شـــود، بکار گیرد. اگر واحد تجاري پس از آن شـــروع مي

نظر شده در سال (تجدید 1المللی حسابداری دارد بینناستا
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ــالحات را ) را پیش از موعد بكار 2007 گیرد، باید این اص
 ل کند.برای آن دوره اعما

ــتاندارد بین ب.36 ــابداری اس ــا 24المللی حس ــخاص اطالعات یافش  اش

ــتھ ــال (تجدید وابس ــده در س را براي  34)، بند 2009نظرش
ساالنھدوره سال ھاي  یا پس از  2011ای كھ از اول ژانویھ 

شروع مي صالح کرد. اگر واحد تجاري آن  ستاندارد شود، ا ا
) را 2009(تجدیدنظر شده در سال  24المللی حسابداری بین

را  34پیش از موعد بكار گیرد، باید مورد اصـــالحی بند 
 برای آن دوره اعمال کند. 

 تا 2010دوره  ،یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردھا ساالنھ اصالحات .پ36
را  28و  22، بندھاي 2013در دسامبر سال  منتشرشده ،2012

 یبرا را اصـــالحات مذکور دیبا یتجار واحد. کرداصـــالح 
سال  اول از کھ ایساالنھ یھادوره آن  از پس ای 2014جوالی 

مجاز  پیش از موعد یری. بکارگردیبکار گ شــود،یم شــروع
 بکارپیش از موعد را  مذکور اصالحات یتجار احدواست. اگر 

 .کند افشا را موضوع نیا دیبا ،ردیگ

 14 یحسابدار یالمللنیب استاندارد یکنارگذار

المللی حسابداری این استاندارد، جایگزین استاندارد بین .37
 شود.می گزارشگری قسمتھا 14
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 الف پیوست
 شدهفیتعر اصطالحات

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

 قسمت عملیاتي، جزئی از واحد تجاري است کھ: قسمت عملیاتي
ھاي بھ . الف عالیت جاري ف کھ می ت پردازد 

ست از محل آنھا  عملیاتی  درآمدممکن ا
(شــامل  شــودمتحمل ھزینھ  و کندكســب 
 مربوطھاي و ھزینھ ی عملیاتیھادرآمد

ــایر  معامالتبھ   واحد ھمان یاجزابا س
 ،)تجاري

 یریگمیتصم منظور بھ آن، عملیات نتایج . ب
 وقســـمت  بھمنابع تخصـــیص  درباره

ــط  آن،كرد ارزیابي عمل بطور منظم توس
ـــمیم ـــد عملیاتي واحد تص گیرنده ارش
 و گیرد،مي قرار بررسي موردتجاري 

 دســـترس درآن  جداگانھ مالي اطالعات  .پ
 .است
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