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 10 مالي گزارشگري الملليبین استاندارد

 صورتھای مالی تلفیقی

 ھدف

صورتھای ھدف این  .1 صول ارائھ و تھیھ  ستاندارد، تعیین ا ا
ـــت کھ واحد تجاری، یک یا چند  مالی تلفیقی در زمانی اس

 .کندمی کنترلرا واحد تجاری دیگر 
 دستیابی بھ ھدف

 ، این استاندارد:1ند ببرای دستیابی بھ ھدف  .2

) کھ بر یک یا چند واحد تجاری اصــلیتجاری ( واحد  الف.
) کنترل دارد را تجاری فرعی ھایواحدتجاری دیگر ( واحد
 کند؛مالی تلفیقی می بھ ارائھ صورتھای ملزم

مبنای تلفیق  راکند و کنترل را تعریف می کنترلاصل   ب.
 دھد؛قرار می

پذیر و گذار بر سرمایھسرمایھ کنترلمنظور تشخیص  بھ  پ.
پذیر، نحوه بکارگیری در نتیجھ لزوم تلفیق ســـرمایھ

 کند؛ ورا مشخص می کنترلاصل 

ــورتھای مالی تلفیقی را   ت. ــابداری تھیھ ص الزامات حس
 کند؛ وتعیین می

سرمایھ  ث. ستثنی و  کندیمگذاری را تعریف واحد تجاری  م
برخی واحدھای تجاری فرعی واحد تجاری ســرمایھ  شــدن

 نماید.گذاری از تلفیق را تعیین می

ــابداری ترکی .3 ــتاندارد، الزامات حس بھای تجاری و این اس
شی از ترکیبھای  سرقفلی نا شامل  تأثیر آنھا بر تلفیق، 

جاری را دربرنمی ندارد بینت تا بھ اســـ المللی گیرد (
 مراجعھ شود). ترکیبھای تجاری 3گزارشگری مالی 

 دامنھ کاربرد

صلییک واحد تجاری کھ  .4 ست واحد تجاری ا صورتھای  ا باید 
ندمالی تلفیقی ارائھ  مام ک تاندارد برای ت . این اســـ

 موارد زیر کاربرد دارد: جز بھواحدھای تجاری، 

صلی،   الف. شرایط  صورت درواحد تجاری ا احراز تمام 
 ارائھ صورتھای مالی تلفیقی نیست: بھ ملزمزیر، 

مًا  .1 ما جاری فرعی ت حد ت جاری مزبور، وا حد ت وا
شد یا واحد تجاری  متعلق بھ واحد تجاری دیگر با

ـــ ـــد مالکیت آن  100د کھ کمتر از فرعی باش درص
سایر مالکان  ست و  متعلق بھ واحد تجاری دیگر ا
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آن، شـــامل مالکان فاقد حق رأی، از عدم ارائھ 
ــلی  ــط واحد تجاری اص ــورتھای مالی تلفیقی توس ص

 کنند؛اند و با آن مخالفت نمیمطلع شده

ابزارھاي بدھي یا مالکانھ واحد تجاري در بازار  .2
ھادار داخلی یا خارجی یا عمومی (بورس اور اق ب

ای) محلی و منطقھبازار فرابورس، شامل بازارھای 
 شود؛معاملھ نمی

قھ از  .3 ــــار ھر طب بھ منظور انتش جاری،  حد ت وا
صورتھای مالی خود را  ابزارھا در بازار عمومی، 
بھ کمیسیون اوراق بھادار یا نھاد نظارتی دیگر، 

نیز و در فرایند ارائھ آن  ارائھ نکرده باشـــد
 نباشد؛ و

واحد تجاری اصـــلی نھایی یا یکی از واحدھای  .4
صورتھای مالی تلفیقی قابل  صلی میانی،  تجاری ا
اســـتفاده برای عموم را طبق اســـتانداردھای 

کنند کھ در المللی گزارشـــگری مالی تھیھ میبین
صـــورتھای مزبور، واحدھای تجاری فرعی طبق این 

صفانھ  ستاندارد تلفیق یا بھ ارزش من از طریق ا
 اند. گیری شدهاندازه دوره سود یا زیان

 [حذف شد]  ب.

 [حذف شد]  پ.

یای .الف4 ھای مزا ندارد، برای طرح تا  پس از این اســـ
ــایر طرحھای مزایای بلندمدت  ــتگی کارکنان یا س ــس بازنش

مزایای  19المللی حســـابداری کارکنان کھ اســـتاندارد بین

ـــتفاده قرار  آنھا کاربرد دارد، مورد در مورد کارکنان اس
 گیرد.نمی

سرمایھ ب.4 صلی، واحد تجاری  شد، اگر واحد تجاری ا گذاری با
ــورتھای مالی تلفیقی ارائھ  ــورتی نباید ص کھ،  کنددر ص

ــد تمام واحدھای  31طبق بند  ــتاندارد، ملزم باش این اس
ــود یا  ــفانھ از طریق س تجاری فرعی خود را بھ ارزش منص

 . کندگیری اندازه دوره زیان

 ترلکن

یھ .5 ما جاری گذار، صـــرفســـر حد ت با وا باط  یت ارت ماھ نظر از 
یھ ما یابی (ســـر ید از طریق ارز با  وجود کنترل برپذیر)، 

 پذیر، تعیین کند کھ واحد تجاری اصلی است یا خیر.سرمایھ

سرمایھسرمایھ .6 بازده  معرض دردارد کھ  کنترلپذیر گذار زمانی بر 
سرمایھمتغیر  شی از ارتباط با  سبتگیرد یا قرار پذیر نا آن  بھ ن
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پذیر، و با تســـلط بر ســـرمایھ برخوردار باشـــدحقوقی بازده از 
 توانایی تحت تأثیر قرار دادن این بازده را داشتھ باشد. 

گذار بر بنابراین، تنھا در صــورت وجود تمام موارد زیر، ســرمایھ .7
 دارد: کنترلپذیر سرمایھ

ــرمایھ  الف. ــلط بر س مراجعھ  14تا  10پذیر (بھ بندھای تس
 شود)؛

سیب  ب. سرمایھ پذیری ازآ شی از ارتباط با  پذیر بازده متغیر نا
و  15(بھ بندھای  برخورداری از حقوقی نســبت بھ آن بازده یا
 مراجعھ شود)؛ و 16

پذیر برای تحت تأثیر توانایی اســتفاده از تســلط بر ســرمایھ  پ.
 18و  17گذار (بھ بندھای زان بازده ســـرمایھقرار دادن می
 مراجعھ شود).

سرمایھگذار ھنگام ارزیابی سرمایھ .8 ، پذیروجود کنترل بر 
ــرایط موجود را مورد توجھ قرار  باید تمام واقعیتھا و ش
ــرایط، حاکی از تغییر یک یا چند  دھد. اگر واقعیتھا و ش

صر صراز  عن شد، 7گانھ کنترل مندرج در بند سھ عنا ، با
ــرمایھ ــرمایھس پذیر را مجددًا گذار باید وجود کنترل بر س

 مراجعھ شود). 85تا ب 80ارزیابی کند. (بھ بندھای ب

گذار، در صـــورتی بطور گروھی بر دو یا چند ســـرمایھ .9
ــرمایھ ــند برای س ــت کھ ملزم باش پذیر کنترل خواھند داش

، با یکدیگر ھمکاری کنند. در این طمربوھدایت فعالیتھای 
ــرمایھ موارد، از آنجا کھ ھیچ توانند گذاران نمییک از س

را ھدایت کنند،  مربوطبدون ھمکاری دیگران، فعالیتھای 
کنترل  پذیرگذاران بھ تنھایی بر سرمایھیک از سرمایھ ھیچ

ــرمایھ ــرمایھندارند. ھر س پذیر را گذار، منافع خود در س
ستاند شگری مالی مربوط، از اردھای بینطبق ا المللی گزار

ستاندارد بین شگری مالی جملھ ا شارکتھا 11المللی گزار ، م
ستاندارد بین سابداری ا گذاری در واحدھای سرمایھ 28المللی ح

ـــارکتھای خاص ـــتھ و مش ـــتاندارد بین تجاری وابس المللی یا اس
 کند.بھ حساب منظور می ابزارھای مالی 9گزارشگری مالی 

 تسلط

سرمایھسرمایھ .10 صورتی بر  سلط دارد کھ گذار در  از پذیر ت
شد کھ بھ او توانایی  حقوق فعلی برخوردار ھدایت فعلی با

 بر مالحظھ قابلطور ب، یعنی فعالیتھایی کھ فعالیتھای مربوط
 تأثیر دارد، را بدھد. پذیرسرمایھ بازده

شأت می .11 سلط، از حق ن سلط ت گیرد. برخی مواقع ارزیابی ت
سرمایھ سلط بر  ست، مانند زمانی کھ ت پذیر، بطور ساده ا

مستقیم و تنھا از طریق حق رأی ایجادشده توسط ابزارھای 
آید و با در نظر گرفتن می دستھ بمالکانھ مانند سھام، 
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ست. در موارد دیگر،  سھامداری، قابل ارزیابی ا حق رأی 
ند توافق ب یا چ یک  قدرت از  کھ  مانی  ثال، ز رای م

ــی می ــود، این ارزیابی، پیچیدهقراردادی ناش تر خواھد ش
 بود و مستلزم توجھ بھ بیش از یک عامل است.

یھ .12 ما یت یک ســـر ھدا نایی فعلی برای  کھ از توا گذار 
فعالیتھای مربوط برخوردار است، حتی در صورتی کھ ھنوز 

ــد، دارای از حقوق خود برای ھدای ــتفاده نکرده باش ت اس
شواھدی کھ  ست.  سلط ا شانت سرمایھدھ ن گذار فعالیتھای د 

ست، می تواند در تعیین اینکھ او مربوط را ھدایت کرده ا
کند، اما این شــواھد بھ دارای تســلط اســت یا خیر، کمک

سرمایھ سرمایھخودی خود، در تعیین اینکھ  پذیر گذار بر 
 شود.جامع محسوب نمی یتسلط دارد یا خیر، شواھد

 دارای حقوق کدام ھرگذار، چنانچھ دو یا چند ســـرمایھ .13
ـــند کھ بھ آنھا توانایی یک فعلی جانبھ برای ھدایت باش

ــرمایھ گذاری بر فعالیتھای مربوط متفاوت را بدھد، آن س
پذیر تسلط دارد کھ از توانایی فعلی برای ھدایت سرمایھ

پذیر ا بر بازده سرمایھفعالیتھایی کھ بیشترین تأثیر ر
 دارند، برخوردار باشد.

ــرمایھ .14 ــایر واحدھای تجاری س ــورتی کھ س گذار، حتی در ص
ـــاس آن  فعلی دارای حقوق ـــند کھ بر اس از توانایی باش

شارکت در ھدایت فعالیتھای مربوط برخوردار  فعلی برای م
نفوذ قابل زمانی کھ واحد تجاری دیگر از  شوند، برای مثال

ــد، ب مالحظھ ــرمایھ تواندمیرخوردار باش ــلط بر س پذیر تس
سرمایھ شد. با وجود این،  شتھ با گذاری کھ فقط دارای دا

پذیر تســـلط ندارد (بھ حقوق حمایتی اســـت بر ســـرمایھ
ھای ب ند نابراین، بر  28تا ب 26ب عھ شـــود) و ب مراج

 پذیر کنترل ندارد.سرمایھ

 بازده

سرمایھچنانچھ  .15 پذیر گذار کھ از ارتباط با سرمایھبازده 
امکان تغییر پذیر در نتیجھ عملکرد سرمایھ ،شودمیناشی 

بازده متغیر ناشی از  معرض درگذار داشتھ باشد، سرمایھ
سرمایھ سبت بھ آن پذیر قرار میارتباط با  از گیرد یا ن

 تواند فقطگذار می. بازده سرمایھشودبرخوردار میحقوقی 
 مثبت، فقط منفی یا ھم مثبت و ھم منفی باشد.

یھ وجود با .16 ما یک ســــر ھا  کھ تن ند بر گذار میاین توا
داشــتھ باشــد، اما طرفین متعددی  کنترلپذیر ســرمایھ

پذیر ســھیم باشــند. برای توانند در بازده ســرمایھمی
سود مثال، دارندگان منافع فاقد حق کنترل می توانند در 

 پذیر، سھیم باشند.سرمایھشده زیعمنابع تویا سایر 
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 ارتباط بین تسلط و بازده

سرمایھسرمایھ .17 دارد کھ عالوه  کنترلپذیر گذار زمانی بر 
سرمایھ سلط بر  سیبپذیر و بر ت بازده متغیر  از پذیریآ

سرمایھ شی از ارتباط با  پذیر یا برخورداری از حقوق نا
 د، بر بازدهنسبت بھ آن، بتواند با استفاده از تسلط خو

شی از ارسرمایھ سرمایھ تباطگذار کھ نا ست، با  پذیر ا
 .تأثیر بگذارد

سرمایھ .18 صمیمبنابراین،  گیری، باید تعیین گذار دارای حق ت
سرمایھ ست یا نماینده. یک  گذار کھ طبق کند کھ کارگمار ا

ــوب می72تا ب 58بندھای ب ــود، ، نماینده محس ــورت ش در ص
صمیماعمال  پذیر سرمایھبر شده بھ خود، گیری تفویضحق ت

 کنترل ندارد.

 الزامات حسابداری

ستفاده از  .19 صورتھای مالی تلفیقی را با ا صلی باید  واحد تجاری ا
ھای حسابداری یکنواخت برای معامالت و سایر رویدادھای مشابھ رویھ

 در شرایط مشابھ، تھیھ کند.

ـــرمایھ .20 ـــرمایھتلفیق س گذار پذیر باید از تاریخی کھ س
آورد، آغاز شود و زمانی پذیر را بھ دست میکنترل سرمایھ
دھد، پذیر را از دســت میگذار کنترل ســرمایھکھ ســرمایھ

 . گرددمتوقف 

ــورتھای 93تا ب 86بندھای ب .21 ، رھنمودھایی درباره تھیھ ص
 .کندمیمالی تلفیقی ارائھ 

 حق کنترل  منافع فاقد

واحد تجاری اصـــلی باید منافع فاقد حق کنترل را در  .22
ــعیت مالی تلفیقی، در بخش حقوق مالکانھ، جدا  ــورت وض ص

 .کنداز حقوق مالکان واحد تجاری اصلی ارائھ 

مالکیت واحد تجاری اصلی در واحد تجاری  منافعتغییر در  .23
ست دادن کنترل واحد تجاری فرعی  فرعی، کھ منجر بھ از د

ـــوب مینمی ـــود، جزء معامالت مالکانھ محس د (یعنی گردش
 معامالت با مالکان در نقش مالک).

ـــابداری 96تا ب 94در بندھای ب .24 ، رھنمودھایی درباره حس
ـــورتھای ما منافع فاقد حق کنترل لی تلفیقی ارائھ در ص

 شود.می

 از دست دادن کنترل

ـــلی، کنترل واحد تجاری فرعی را از  .25 اگر واحد تجاری اص
 دست بدھد، واحد تجاری اصلی:
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داراییھا و بدھیھای واحد تجاری فرعی پیشــین   الف.
 د.کنرا از صورت وضعیت مالی تلفیقی قطع شناخت می

سرمایھ  ب. تجاری فرعی  دگذاری باقیمانده در واحھرگونھ 
بھ ارزش منصــفانھ در زمان از دســت دادن پیشــین را 

گذاری سرمایھبعدی کند و حسابداری شناسایی میکنترل 
جاری فرعی  حد ت بھ وا بالغ پرداختنی  نھ م و ھرگو
پیشـــین یا دریافتنی از آن را طبق اســـتانداردھای 

ارزش دھد. المللی گزارشگری مالی مربوط انجام میبین
المللی طبق اســـتاندارد بینمنصـــفانھ مزبور، باید 

شگری مالی  صفانھ در زمان 9گزار ، بھ عنوان ارزش من
شود یا در  شناخت اولیھ دارایی مالی در نظر گرفتھ 

گذاری در واحد تجاری وابستھ یا شناخت اولیھ سرمایھ
مشارکت خاص، بھ عنوان بھای تمام شده در نظر گرفتھ 

 شود. 

ــود ی  پ. ــت دادن کنترل را کھ مرتبط با ا زیان س از دس
پیشـــین  منافع دارای حق کنترلقابل انتســــاب بھ 

 کند.میباشد، شناسایی می

دادن  دست از، رھنمودھای حسابداری 99تا ب 97در بندھای ب .26
 شود.واحد تجاری فرعی، ارائھ می کنترل

 یا خیر گذاری استسرمایھ یک واحد تجاریاینکھ واحد تجاری،  تعیین

سرمایھ  .27 شخص کند کھ آیا یک واحد تجاری  صلی باید م واحد تجاری ا
ی، واحد تجاری اســت گذارھیســرماتجاری واحد گذاری اســت یا خیر. 

 کھ:

یک یا  بھگذاری بھ منظور ارائھ خدمات مدیریت سرمایھ  الف.
 کند؛می دریافت وجوھی را از آنھاگذار، چند سرمایھ

سرما گذارھیسرمادر برابر   ب. شود کھ ھدف متعھد می) انگذارھی(
تنھا برای  گذاری وجوه مزبورآن، ســـرمایھ فعالیتھای تجاری

سرمایھ سب بازده از محل افزایش ارزش  گذاری سرمایھ درآمد، ک
 ؛ واستیا ھر دو 

ساً   پ. سا سرمایھ ا گذاریھای خود را بر مبنای ارزش عملکرد تمام 
 کند.ابی میگیری و ارزیمنصفانھ، اندازه

ھای ب ند تا ب85ب کارگیری مربوط را دز، رھنمو85الف  ئھ ھای ب ارا
 .کندمی

 27در ارزیابی اینکھ واحد تجاری، تعریف مندرج در بند  .28
ـــی کند را احراز می کند یا خیر، واحد تجاری باید بررس

گذاری سرمایھ یک واحد تجاریکھ آیا از ویژگیھای معمول 
  بھ شرح زیر برخوردار است یا خیر:

گذاری اســــت (بھ دارای بیش از یک ســـرمایھ  الف.
 ش مراجعھ شود)؛ 85س تا ب85بندھای ب
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ست گذار ھیسرما کیاز  شیبدارای   ب.  ص85ب یبندھابھ (ا
 مراجعھ شود)؛ ط85تا ب

ــرما  پ. ــتھ واحد  انیگذارھیس ــخاص وابس دارد کھ از اش
ع مراجعھ 85تا ب ظ85ب یبندھابھ ( دیســـتنتجاری ن

 و شود)؛

نافع  ت. یا  م نھ  کا مال لب حقوق  قا یت در  نافعمالک  م
 مراجعھ شود). ف85تا ب غ85ب یبندھابھ (مشابھ دارد 

جب  مًا مو ھای معمول، لزو یک از این ویژگی قدان ھر  ف
شرایط طبقھنمی واحد بندی بھ عنوان شود کھ واحد تجاری 

واحد تجاری گذاری را احراز نکند. ھر ســـرمایھ تجاری
کھ از تمام این ویژگیھای معمول برخوردار  گذاریسرمایھ

شد، طبق بند  ستاندارد بین9نبا شگری الف ا المللی گزار
ــایر واحدھای تجاری 12مالی  ــای منافع در س ــای افش ، باید افش

  بیشتری انجام دھد.

شان دھد کھ در .29 شرایط ن صریک یا چند  اگر واقعیتھا و   عن
دھنده تعریف واحد تجاری گانھ تشـــکیلســـھ عناصـــراز 

واحد تجاری ، یا ویژگیھای معمول 27گذاری طبق بند سرمایھ
، تغییراتی ایجاد شده است، واحد 28گذاری طبق بند سرمایھ

واحد تجاری تجاری اصلی باید دوباره ارزیابی کند کھ آیا 
 گذاری است یا خیر.سرمایھ

ـــورتی کھ  .30 ـــلی در ص ـــرایطواحد تجاری اص واحد تجاری  ش
ست بدھد گذاری سرمایھ صورتی کھ بھ واحد را از د یا در 

، باید تغییر در وضعیت خود گذاری تبدیل شودتجاری سرمایھ
ــری بھ آینده بھ  ــعیت، با تس را از تاریخ وقوع تغییر وض

 .)مراجعھ شود 101بتا  100ب یبندھابھ ( کندحساب منظور 

 گذاری: استثنای تلفیق ھای تجاری سرمایھواحد

نای  .31 ند  موردبھ اســـتث ندرج در ب کھ 32م مانی  جاری ، ز حد ت وا
ست میھ گذاری، کنترل واحد تجاری دیگری را بسرمایھ آورد، نباید د

ـــتاندارد بواحدھای تجاری فرعی خود را تلفیق کند یا   یالمللنیاس
ــگر ــرمایھ بلکھرا بکار گیرد.  3 یمال یگزارش گذاری، واحد تجاری س

اســـتاندارد گذاری در واحد تجاری فرعی را طبق باید ســـرمایھ
، بھ ارزش منصــفانھ از طریق ســود یا 9 یمال یگزارشــگر یالمللنیب

 1.کندگیری اندازه دوره زیان

                                                      
بیان  صــورتھای مالی تلفیقی 10المللی گزارشــگری مالی اســتاندارد بین 7بند پ  1

صورتی کھ واحد تجاری این "کند کھ می ستفاده قرار دھد، در  ستاندارد را مورد ا ا
ستاندارد بین شگری مالی اما ھنوز ا شد، ھرگونھ  9المللی گزار را بکار نگرفتھ با

، باید بھ 9المللی گزارشــگری مالی ارجاع در این اســتاندارد بھ اســتاندارد بین
ــتاندارد بین ــورت ارجاع بھ اس ــابداریص ــناخت و  39 المللی حس ابزارھای مالی: ش

 شود. تفسیر گیریزهاندا
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 واحــد تجــاری، زمــانی کــھ 31بــا وجود الزام بنــد  .32
ــرمایھ ــد کھ س یک واحد گذاری دارای واحد تجاری فرعی باش

ــرمایھ تجاری ــلی آن س ــت و ھدف و فعالیتھای اص گذاری نیس
واحد گذاری ارائھ خدمات مرتبط با فعالیتھای ســـرمایھ

ست (بھ بندھای بسرمایھ تجاری ث مرجعھ 85پ تا ب85گذاری ا
ــود)،  ــرمایھ واحد تجاریش گذاری باید واحد تجاری فرعی س

ر تلفیق این استاندارد، د 26تا  19مزبور را طبق بندھای 
 یگزارشــگر یالمللیناســتاندارد بمنظور کند و الزامات 

صیل این 3 یمال گونھ واحدھای تجاری فرعی در رابطھ با تح
 .را بکار گیرد

گذاری، باید تمام سرمایھ یک واحد تجاریواحد تجاری اصلی  .33
شامل واحدھای تجاری  تحت واحدھای تجاری تحت کنترل خود، 

گذاری فرعی، را در ســـرمایھ اریواحد تجاز طریق  کنترل
ـــلی،  تلفیق منظور یک  خودکند، مگر آنکھ واحد تجاری اص

 گذاری باشد.واحد تجاری سرمایھ
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 پیوست الف
 اصطالحات تعریف شده

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

کھ در آن داراییھا،  گروهصـــورتھای مالی صورتھای مالی تلفیقی
ھا و بدھیھا، حقوق مالکانھ، درآمدھا، ھزینھ

واحدھای تجاری و  واحد تجاری اصـــلیجریانھای نقدی 

شود کھ گویی متعلق ای ارائھ میآن بھ گونھ فرعی
 اقتصادی واحدی است. بھ شخصیت

 پذیرسرمایھ کنترل
سرما یزمان گذارھیسرما کنترل دارد  ریپذھیبر 

بازده متغیر ناشـــی از ارتباط با  کھ در معرض
نســبت بھ آن و  قرار گرفتھ باشــد پذیرســرمایھ

 قیباشــــد و از طر ی برخورداروقحقبازده از 
ــرما ــلط بر س بر  یاثرگذار ییتوانا ،ریپذھیتس

 بازده را داشتھ باشد. نیا

گیری کھ یا کارگمار تجاری دارای حق تصمیم واحد گیرندهتصمیم
 گروھھا. است یا نماینده سایر

 آن. واحدھای تجاری فرعیو  واحد تجاری اصلی گروه

 واحد تجاری کھ: گذاریواحد تجاری سرمایھ

ــت الف. ــدیری ــات م ــدم ــھ خ ــھ منظور ارائ ب
، گذارھیســرما یک یا چندگذاری بھ ســرمایھ

 کند.میوجوھی را از آنھا دریافت 

) انگذارھی(ســـرما گذارھیســـرمادر برابر  ب.
ھدف فعالیتھای تجاری آن، شود کھ متعھد می
گذاری وجوه مزبور تنھا برای کســب ســرمایھ

، درآمد بازده از محل افزایش ارزش سرمایھ
 ؛ واستگذاری یا ھر دو سرمایھ

ساً  پ. سا سرمایھ ا گذاریھای خود عملکرد تمام 
گیری و را بر مبنای ارزش منصفانھ، اندازه

 کند.ارزیابی می
 منافع فاقد حق کنترل

م نھ در حقوق  کا جاری فرعیال حد ت  بطورکھ  وا
واحد بھ  انتســاب قابلمســتقیم یا غیرمســتقیم، 

 .نیست تجاری اصلی

 کنترلواحد تجاری کھ یک یا چند واحد تجاری را  واحد تجاری اصلی
 کند.می
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ھــدایــت توانــایی فعلی برای حقوق فعلی کــھ  تسلط 
 .دھدمی فعالیتھای مربوط

برای حمایت از منافع دارنده حقوق،  ی کھحقوق حقوق حمایتی
بدون ایجاد تســلط بر واحد تجاری کھ این حقوق 

 باشد، سازماندھی شده است.میمرتبط با آن 

ھای  مربوطفعالیتھای  عالیت ندارد، ف تا مربوط، در این اســـ
ـــرمایھفعالیتھای  ـــت پذیر س  قابلطور بکھ اس

پذیر را تحت تأثیر قرار ای بازده سرمایھمالحظھ
 .دھدمی

گیرنــده از اختیــار حق محروم کردن تصـــمیم برکناریحق 
 گیری خود.تصمیم

 کنترلواحد تجاری کھ توســـط واحد تجاری دیگر  واحد تجاری فرعی
 شود.می

، 11المللی گزارشــگری مالی اصــطالحات زیر در اســتاندارد بین
ستاندارد بین شگری مالی ا شا 12المللی گزار سایر اف ی منافع در 

شده در (اصالح 28 المللی حسابداریاستاندارد بین ،تجاریواحدھای 
افشای اطالعات  24المللی حسابداری ) یا استاندارد بین2011سال 

ستھ شخاص واب ستاندارد با معانی  ا ست و در این ا شده ا تعریف 
 شود:گرفتھ می بکارشده در استانداردھای مزبور، مشخص

 واحد تجاری وابستھ

 ی دیگرمنافع در واحد تجار

 مشارکت خاص

 مدیران اصلی

 وابستھ شخص

 نفوذ قابل مالحظھ
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 بپیوست 
 رھنمود بکارگیری

ستاندارد بین شدنی این ا ست، بخش جدان ست. در این پیو شگری مالی ا المللی گزار
ست کاربرد بندھای  شریح می 33تا  1این پیو شھای این ت سایر بخ شود و ھمانند 

 االجراست.استاندارد، الزم

صیف می .1ب ضی تو ضعیتھای فر ست، و شود. در مثالھای این پیو
ی مثالھای ذکر شـــده ممکن اســـت در ھااگرچھ برخی جنبھ

شد، اما در زمان بکارگیری  شتھ با الگوھای واقعی وجود دا
ستاندارد بین شگری مالی ا ، ارزیابی تمام 10المللی گزار

 واقعیتھا و شرایط یک الگوی واقعی خاص، ضرورت دارد.

 ارزیابی کنترل

پذیر کنترل دارد گذار بر سرمایھبرای تعیین اینکھ سرمایھ .2ب
ــرمایھ گذار باید ارزیابی کند کھ آیا از تمام یا خیر، س

 موارد زیر برخوردار است یا خیر:

 پذیر؛تسلط بر سرمایھ  الف.

ـــیب  ب. ـــی از ارتباط با  پذیری از بازدهآس متغیر ناش
حق نسبت بھ آن بازده؛ برخورداری از یا  پذیرسرمایھ

 و

ستفاده ازتوانایی   پ. سرمایھ ا سلط بر  تحت  پذیر برایت
 گذار.سرمایھ تأثیر قراردادن میزان بازده

پذیر کنترل دارد گذار بر سرمایھبراي تعیین اینکھ سرمایھ .3ب
 کننده باشد:تواند کمکیا خیر، توجھ بھ عوامل زیر می

تا  5پذیر (بھ بندھای بسرمایھ ساختارھدف و   الف.
 مراجعھ شود)؛ 8ب

ــمیمو  مربوطفعالیتھای  . ب ــوص آنھا ی گیرنحوه تص درخص
 ؛)مراجعھ شود 13تا ب 11(بھ بندھای ب

 فعلی برایگذار بھ وی توانایی اینکھ حقوق ســـرمایھ  پ.
ھای  عالیت یت ف یا خیررا مي مربوطھدا ھد  بھ ( د

 ؛)مراجعھ شود 54بتا  14ب ھایبند

ــرمایھ  ت. ــی از اینکھ س گذار در معرض بازده متغیر ناش
ــرمایھ ــبت بھ آن پذیر قرار دارد ارتباط با س یا نس

 ھاییا خیر (بھ بند ی برخوردار اســـتحقوقاز بازده 
 مراجعھ شود)؛ و 57تا ب 55ب

 اســـتفاده ازگذار توانایی دارد با اینکھ ســـرمایھ  ث.
ـــرمایھ ـــلط بر س خود را تحت  پذیر، میزان بازدهتس

ھای ب ند بھ ب یا خیر ( ھد   72تا ب 58تأثیر قرار د
 مراجعھ شود).
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سرما یابیگام ارزھن ،گذارھیسرما .4ب  دیبا ،ریپذھیکنترل بر 
قرار دھد (بھ  مد نظررا  ینطرف ریرابطھ خود با سا تیماھ

 .مراجعھ شود) 75تا ب 73ب یبندھا



 10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 صورتھای مالی تلفیقی

15 
 

 ریپذھیسرما ساختارھدف و 

ـــرما .5ب ـــرما یابیارز ھنگام ،گذارھیس  ،ریپذھیکنترل بر س
 گیریتصمیم، نحوه مربوطباید بھ منظور تشخیص فعالیتھای 

صوص فعالیتھاي   فعلی برای ییتواناکھ  طرفی ،مربوطدر خ
صل از کھ  طرفیدارد و  مربوط یتھایفعال تیھدا بازده حا
عال نیا ھایف فتیرا در ت نیم ا ھدف و دک تار،  ــــاخ  س

 قرار دھد.  بررسیپذیر را مورد سرمایھ

س ریپذھیسرما ساختارکھ ھدف و  یزمان .6ب قرار  یمورد برر
ست  رد،یگیم شودممکن ا شخص  سرما م  قیاز طر ریپذھیکھ 

ــھام عاد یابزارھا ــرما یمالکانھ، مانند س کھ  ر،یپذھیس
 نی. در اشودیکنترل م دھد،یم ی متناسببھ دارنده حق رأ

ـــم یتوافق دیگرھرگونھ  نبودمورد، در  را  یریگمیکھ تص
ـــت کھ  دیکنترل تأک یابیدر ارز دھد،یم رییتغ بر آن اس

 یو مال یاتیعمل ســـیاســـتھای نییتعبرای  ،کدام طرف
ــرما  یکافبھ میزان  یحق رأ اعمال از توانایی ،ریپذھیس

 در .مراجعھ شود) 50تا ب 34ب ی(بھ بندھا برخوردار است
را در  یحق رأ تیکھ اکثر یگذارھیسرما ترین حالت،ساده
ـــایر عوامل، نبود، در دارد اریاخت ـــرما س  ریپذھیبر س

 کنترل دارد.

ــرما اینکھ نییتع یبرا ،تردهیچیدر موارد پ .7ب بر  گذارھیس
ــرما ــ کنترل دارد یا خیر، ریپذھیس تمام  ای یبرخ یبررس
 .ابدیضرورت ، ممکن است 3بند بدیگر مندرج در عوامل 

 یباشد کھ حق رأ یاگونھممکن است بھ ریپذھیسرماساختار  .8ب
مل مھم چھ كســـي ریگمیدر تصـــم يعا كھ  باره این ی در

کھ حق  ینباشد، مانند زمان كندكنترل ميپذیر را سرمایھ
 مربوط یتھایو فعال استط تبمر یادار فیصرفًا با وظا یرأ

ھای قیاز طر  این. در شـــودیم تیھدا یقرارداد توافق
ـــي  ،موارد ـــاختار ھدف وبررس ـــرما س ـــط  ریپذھیس توس

 ریپذھیکھ سرما ییسکھایرگذار، باید شامل بررسی سرمایھ
 قصــد دارد بھکھ  ییســکھای، رپذیرش آنھا را داردقصــد 

 نکھیو ا پذیر انتقال دھدبا ســـرمایھ مرتبط یھاطرف
قرار  سکھایر نیا از یبرخ یا در معرض تمام ذارگھیسرما
شد. دارد سي یا خیر، نیز با شامل  سکھایر برر نھ تنھا 
بھ بھ ،نامطلوب یھاجن مل جن ــــا کھ ش  زین مطلوب یھابل

 .شودیم

 تسلط

پذیر، باید داشــتن تســلط بر ســرمایھگذار برای ســرمایھ .9ب
باشــــد کھ بھ او توانایی فعلی برای  فعلی دارای حقوق

ھد.  بد ھاي مربوط را  عالیت یت ف یابی  منظور بھھدا ارز
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و حقوق غیرحمایتي باید مورد  ماھویتســـلط، فقط حقوق 
 مراجعھ شود). 28تا ب 22توجھ قرار گیرد (بھ بندھای ب

ســـلط دارد یا خیر، بھ گذار تتعیین اینکھ ســـرمایھ .10ب
ـــمیم گیری درباره فعالیتھای فعالیتھای مربوط، نحوه تص

ـــرمایھ ـــایر طرفھای مرتبط با مربوط و حقوق س گذار و س
 پذیر بستگي دارد.سرمایھ
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 فعالیتھای مربوط و ھدایت فعالیتھای مربوط

ای از پذیر، دامنھدر بســـیاری از واحدھای ســـرمایھ .11ب
 ایمالحظھ قابل طوربمین مالی، فعالیتھای عملیاتی و تأ

ــت. نمونھ فعالیتھایی کھ  بر بازده با آنھا اثرگذار اس
ـــرایط، می توجھ فعالیتھای  عنوان بھتوان آنھا را بھ ش
باشد، اما محدود گرفت شامل موارد زیر می نظر در مربوط

 بھ این موارد نیست:

 فروش و خرید کاال یا خدمات؛  الف.

داراییھای مالی در طول عمر آنھا (از جملھ مدیریت   ب.
 تا زمان نکول آنھا)؛

 انتخاب، تحصیل یا واگذاری داراییھا؛  پ.

 تحقیق و توسعھ محصوالت یا فرایندھای جدید؛ و  ت.

ـــتیابي بھ   ث. ـــاختار تأمین مالی یا نحوه دس تعیین س
 وجوه.

شامل نمونھ .12ب صمیمات درباره فعالیتھای مربوط،  ھایی از ت
 ، اما محدود بھ این موارد نیست:استوارد زیر م

یھ  الف. ما یاتی و ســـر مات عمل خاذ تصـــمی ای ات
 ھا؛ وپذیر، از جملھ بودجھسرمایھ

بھ مدیران اصــلی یا  حقوق و مزایاانتصــاب و اعطای   ب.
پذیر و خاتمھ دادن بھ دھندگان خدمات ســـرمایھارائھ

 خدمات یا اشتغال آنھا.

ــرایط،  .13ب فعالیتھایی کھ قبل و بعد از مجموعھ در برخی ش
شرایط انجام می صی از  شوند یا رویدادھایی کھ واقع خا

ست ممکنگردند، می شند. زمانی کھ  مربوطفعالیتھای  ا با
گذار از توانایی ھدایت فعالیتھای دو یا چند ســـرمایھ

برخوردار باشـــند و این فعالیتھا در زمانھای  مربوط
ــرمایھمختلف واقع  ــوند، س گذاران باید تعیین کنند کھ ش
گیری ھمزمان، گذار، مطابق با رویھ حق تصمیمکدام سرمایھ

شترین تأثیر را بر  از توانایی ھدایت فعالیتھایی کھ بی
مراجعھ  13آن بازده دارند، برخوردار اســــت (بھ بند 

شـــود). اگر واقعیتھا یا شـــرایط مربوط تغییر کند، 
ین ارزیابی را مورد گذاران باید با گذشت زمان اسرمایھ

 بررسی مجدد قرار دھند.
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 مثالھای کاربردی

 1مثال 

منظور طراحی و عرضھ یک محصول پزشکی،  بھ ،گذاردو سرمایھ
 ،گذاراناز سرمایھ ند. یکیکنپذیر تأسیس میواحد سرمایھیک 

شکی را بھ صول پز سب مجوز قانونی مح سئولیت طراحی و ک  م
 جانبھ برایبھ منزلھ توانایی یک مسئولیتاین  -عھده دارد

صمیمات مرتمام اتخاذ  سب مجوز بوط بھ ت صول و ک طراحی مح
ستقانونی  صویب مرجع  . پسا شکی بھ ت صول پز از آنکھ مح

سرمایھ سید،  را تولید و بھ بازار  آندیگر  گذارقانونی ر
 برای ھجانبتوانایی یک ،گذارعرضھ خواھد کردـ این سرمایھ

صمیم متمااتخاذ  صول  بوط بھات مرت تولید و بازاریابي مح
ــامل فعالیتھای طراحی و  -را دارد. اگر تمام فعالیتھا ش

ـــب مجوز قانونی و نیز فعالیتھای تولید و بازاریابی  کس
شکی صول پز ست ھر  مربوطفعالیتھای  -مح ضروری ا شد،  با

ست فعالیتھایی را کند  تعیینگذار سرمایھ کھ آیا قادر ا
شترینکھ  سرمأثیر ت بی د، ھدایت نپذیر دارایھرا بر بازده 
سرمایھ یا خیر. کند سی بھ این ترتیب، ھر  گذار باید برر

سب مجوز قانونی  ھایفعالیتکدام یک از كند کھ  طراحی و ک
شکی، فعالیتی  ھاییا فعالیت صول پز تولید و بازاریابی مح

تأثیر  پذیر را تحتمالحظھ بازده سرمایھ است کھ بطور قابل
سرمایھميقرار  توانایی ھدایت  ،گذاردھد و اینکھ آیا آن 

را دارد یا خیر. برای تعیین اینکھ کدام مزبور فعالیت 
سلطسرمایھ سرمایھ گذار دارای ت ست،  زیر  مواردگذاران ا

 دھند:قرار می توجھرا مورد 

 پذیر؛سرمایھ ساختارھدف و  الف.

سود، درآمد و  ب. شیھ  سرمایھعواملی کھ حا پذیر و ارزش 
 د؛نكننیز ارزش محصول پزشکی را تعیین می

صمیم پ. سرمایھتأثیر اختیار ت گذار در ارتباط گیری ھر 
پذیر؛ با عوامل مندرج در قسمت (ب) بر بازده سرمایھ

 و

 گذاران از نوسان بازده.پذیری سرمایھآسیب ت.

د گذاران موارد زیر را نیز موردر این مثال خاص، سرمایھ
 دھند:توجھ قرار می

ــب مجوز  ث. ــوص کس ــروری در خص عدم اطمینان و اقدام ض
قــانونی (مالحظــھ مســـتنــدات مربوط بــھ موفقیــت 



 10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 صورتھای مالی تلفیقی

20 
 

ــرمایھ ــول س ــب مجوز قانونی محص گذار در طراحی و کس
 پزشکی)؛ و

ــھ  ج. ــدام ا پساینک ــھ طراحی، ک ــت در مرحل ز موفقی
 د.کنگذار محصول پزشکی را کنترل میسرمایھ

 
 2مثال 

ــرما واحدیک  ــرما یگذارھیس  از طریقو  جادیا ،)ریپذھی(س
 انگذارھیســرما ازیكي  شــده توســطینگھدار یابزار بدھ
ما نھ  ھاي) و ابزاریبدھ ابزاردر  گذارھی(ســـر کا مال

سط تعدادینگھدار  یمال نیتأم دیگر، گذارھیسرما یشده تو
ست ستین جذب ی. بخش حقوق مالکانھ براشده ا و  انھایز نخ

فتیدر باق ا بازده  نھ  ندهیھرگو ما از ما  ر،یپذھیســـر
ست سازماندھی سرما یکی. شده ا صد  30 کھ گذارانھیاز  در

کانھحقوق  یار دارد، مال ھا نیز ییاراد ریمد را در اخت
شدمی سرمابا  ییپرتفو خرید یخود را برا داتیعا ،ریپذھی. 

ستفاده قرار م یمال یھاییاز دارا و در معرض  دھدیمورد ا
ش یاعتبار سکیر صل  پرداختھای نكول احتمالياز  ینا و ا

 نیا تیــمــاھ لیــ. بــھ دلردیگیقرار م ھــاییبھره دارا
 یبخش حقوق مالکانھ برا بھ این دلیل كھ زیو ن ھاییدارا
ستین جذب ست،  سازماندھی ریپذھیسرما یانھایز نخ شده ا
ــرما یبرا معاملھ نیا بھ عنوان  ،یبدھ ابزاردر  گذارھیس

مربوط بھ  یاعتبار ســکیرمیزان با حداقل  یگذارھیســرما
. بازده شــودیم محســوب یپرتفو يھاییدارا یاحتمال نكول
 تیریمد ریتحت تأث ایقابل مالحظھ طورب ،ریپذھیماســـر
قرار دارد کھ شــــامل  ریپذھیســـرما یھاییدارا یپرتفو
 رد ھاییدارا یو واگذار لیانتخاب، تحصمربوط بھ  ماتیتصم

ھا چارچوب مد یپرتفو یرھنمود  یھاییدارا نكول تیریو 
 .باشدیم یپرتفو

از  مشخصيبھ نسبت  ،نكولکھ  یتا زمان تھایفعال نیا تمام
بھ  یکھ ارزش پرتفو یزمان یعنیبرســــد، ( یارزش پرتفو

سرما قوقکھ بخش ح شود یاگونھ بھ اتمام  ریپذھیمالکانھ 
شخص . پس از آن، شودتوسط مدیر دارایي مدیریت مي ،)برسد

ستورالعملھا طبقرا  ھاییدارا ثالث امیني  ذارگھیسرما ید
 یھاییدارا یپرتفو تیری. مدکندیم تیریمد ،یبدھ ابزاردر 

محســوب  ریپذھیســرماواحد  مربوط تیفعال ،پذیرســرمایھ
ص شدهنكول یھاییکھ دارا ی. تا زمانشودمي شخ سبت م  یبھ ن

ـــد یاز ارزش پرتفو ـــیده باش  ییتوانا ییدارا ری، مدنرس
عال تیھدا ھایف مانمربوط  یت ش کھ ارز یرا دارد و ز
ــده نكول یھاییدارا ــبت ش ــده بتعییناز نس ــتریش ــود،  ش ش
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 یتھایفعال تیھدا ییتوانا یبدھ ابزاردر  گذارھیســـرما
در  گذارھیو ســرما ییدارا ری. مدخواھد داشــترا  مربوط
ند قادر ایکھ آ ندتعیین کن یك بایدھر  ،یبدھ  ھســـت
ــتریب قابل مالحظھ طورکھ ب یی راتھایفعال را بر  ریتأث نیش

این  ھدایت كنند یا خیر، كھ دارد، ریپذھیســـرما ازدهب
سفعالیتھا   زیو ن ریپذھیسرما ساختارھدف و  یشامل برر

  .است بازده نوسان ھا ازیك از طرفھر  پذیریآسیب

 شودمیپذیر گذار بر سرمایھحقوقی کھ موجب تسلط سرمایھ

شأت مي .14ب سلط از حق ن سلطگذار سرمایھگیرد. ت بر  برای ت
ـــرمایھ ـــد کھ بھ او پذیر س باید دارای حقوق فعلي باش
ھدایت فعالیتھای مربوط را بدھد. حقوقی فعلی توانایی 

شــود، ممکن اســت بین گذار میکھ موجب تســلط ســرمایھ
 پذیرھای مختلف، متفاوت باشد.سرمایھ

نھ حقوقي .15ب بھ  نمو ھاییکھ  ترکیبی، بھ صـــورت یا  تن
شوند، شامل موارد زیر گذار سرمایھ موجب تسلطتوانند می

 شود:است، اما محدود بھ این موارد نمی

بالقوه)   الف. یا حق رأی  لب حق رأی ( قا حقوق در 
 مراجعھ شود)؛ 50تا ب 34پذیر (بھ بندھای بسرمایھ

ـــاب، جابھ  ب. ـــلی جایي یا بركناري حق انتص مدیران اص
پذیر کھ توانایی ھدایت فعالیتھای مربوط را ســرمایھ
 دارند؛

کھ   پ. جاری دیگري  حد ت ناري وا یا برك ــــاب  حق انتص
 کند؛فعالیتھای مربوط را ھدایت می

پذیر برای ورود بھ معامالت، یا رد حق ھدایت ســرمایھ . ت
 گذار؛ وبھ نفع سرمایھ ،ھرگونھ تغییر در معامالت

صمیمسایر   ث. گیری مندرج در قرارداد حقوق (مانند حق ت
مدیریتی) کھ بھ دارنده، توانایی ھدایت فعالیتھای 

 دھد.مربوط را می

تأمین  .16ب یاتی و  ھای عمل عالیت نھ ف کھ دام مانی  معموالً ز
پذیر ای بازده سرمایھپذیر بطور قابل مالحظھمالی سرمایھ

گیریھای مدھد و زمانی کھ تصـــمیرا تحت تأثیر قرار می
ضرورت  ستمر  سي در ارتباط با این فعالیتھا بطور م سا ا

یا در ترکیب  تنھایییابد، حق رأی یا حقوق مشابھ، بھ مي
 شود.گذار میبا سایر توافقھا، موجب تسلط سرمایھ

ظھ .17ب بل مالح قا تأثیر  کھ حق رأی،  مانی  بازدهز  ای بر 
أی صرفًا پذیر نداشتھ باشد، مانند زمانی کھ حق رسرمایھ

ھاي قراردادی،  ــــت و توافق ظایف اداري مرتبط اس با و
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ھای مربوط میتعیین عالیت نده نحوه ھدایت ف ــــد، کن باش
ـــرمایھ گذار باید این توافقھاي قراردادی را ارزیابی س

سلط بر  شود کھ آیا از حقوق کافی برای ت شخص  کند تا م
ــرمایھ ــت یا خیر. برای تعیین اینکھ س پذیر برخوردار اس

سرمایھیھسرما سلط بر  پذیر گذار، از حقوق کافی برای ت
سرمایھ ست یا خیر،  ساختار برخوردار ا گذار باید ھدف و 

مراجعھ شـــود) و  8تا ب 5پذیر (بھ بندھاي بســـرمایھ
 18را ھمراه با بندھای ب 54تا ب 51الزامات بندھای ب

 ، مورد توجھ قرار دھد.20تا ب

ــرایط، تعیین اینکھ حق .18ب ــرمایھدر برخی ش گذار برای وق س
پذیر کافی است یا خیر، ممكن است دشوار تسلط بر سرمایھ

ــرمایھ ــد. در این موارد، س گذار باید برای ارزیابی باش
تســلط، شــواھدی را مورد مالحظھ قرار دھد کھ نشــان دھد 

نایی  یا توا یکعملی برای آ یت  ھای ھدا عالیت بھ ف جان
ظات زی گاه مالح یا خیر. ھر با مربوط را دارد  ر ھمراه 

مورد بررسی  20و ب 19حقوق و شاخصھای مندرج در بندھای ب
شان دھد  شود کھ ن شواھدی فراھم  ست  قرار گیرد، ممکن ا

سرمایھ سرمایھحقوق  سلط بر  ست، گذار برای ت پذیر کافی ا
 شود:اما این مالحظات، محدود بھ موارد زیر نمی

تواند گذار، بدون داشتن حقوق قراردادی، میسرمایھ الف.
ـــرمایھ ـــلی س پذیر را کھ توانایی ھدایت مدیران اص

 .کندفعالیتھای مربوط را دارند، منصوب یا تأیید 

تواند گذار، بدون داشــتن حقوق قراردادی، میســرمایھ ب.
پذیر را برای ورود بھ معامالت بااھمیت یا رد سرمایھ

گذار ھرگونھ تغییر در این معامالت، بھ نفع ســـرمایھ
 ھدایت کند.

تواند بر فرایند نامزدی جھت انتخاب گذار میســرمایھ پ.
ضای ارکان راھبری یا ب ست آوردن نمایندگی از ھ اع د

 سایر دارندگان حق رأی، تسلط داشتھ باشد.

اشـــخاص وابســـتھ  ازپذیر، مدیران اصـــلی ســـرمایھ ت.
یھ ما مل ســـر عا مدیر ثال،  ند (برای م گذار ھســـت

 یک شخص است). گذار،پذیر و مدیرعامل سرمایھسرمایھ

سرمایھ ث. ضای ارکان راھبری  شخاص اکثریت اع پذیر، از ا
 گذار ھستند.وابستھ سرمایھ

شانھ .19ب سرمایھبرخی مواقع، ن گذار با ھایی از ارتباط خاص 
یھ ما کھ ســـر ــــت  حاکی از آن اس کھ  پذیر وجود دارد 
ــرمایھ ــرمایھس پذیر گذار، حقی فراتر از حق منفعل در س

ھا یا ترکیب خاصـــی از ک از نشــــانھدارد. وجود ھر ی
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ــانھ ــت کھنش ــلط،  ھا، لزومًا بھ این معنا نیس معیار تس
شتن حقی فراتر از حق  ست. با وجود این، دا شده ا احراز 

سرمایھ شد کھ منفعل در  شانگر آن با ست ن پذیر، ممکن ا
گذار داراي حقوق مرتبط دیگري است كھ برای تسلط سرمایھ

ــواھدي از وجو ــت یا ش ــرمایھکافی اس ــلط بر س پذیر د تس
فراھم كند. برای مثال، در موارد زیر شواھدی وجود دارد 

گذار، از حقی فراتر از حق منفعل دھد سرمایھکھ نشان می
ــرمایھ ــایر در س ــت و در ترکیب با س پذیر، برخوردار اس

 تواند نشانگر تسلط باشد:حقوق، می

پذیر کھ توانایی ھدایت مدیران اصــلی ســرمایھ  الف.
را دارند، جزء کارکنان فعلی یا  مربوطفعالیتھای 

 باشند.گذار میپیشین سرمایھ

سرمایھ  ب. سرمایھعملیات  ستھ پذیر بھ عملیات  گذار واب
 است. مانند شرایط زیر:

ای پذیر برای تأمین مالی بخش قابل مالحظھسرمایھ .1
 گذار وابستھ است.مایھاز عملیات خود، بھ سر

یھ .2 ما ظھســـر بل مالح قا ھدات گذار بخش  ای از تع
 کند.پذیر را تضمین میسرمایھ

پذیر برای تأمین خدمات، فناوری، مواد ســـرمایھ .3
سرمایھ ضروری، بھ  ستھ خام یا ملزومات  گذار واب

 است.

گذار داراییھایی مانند مجوزھا یا عالئم ســرمایھ .4
پذیر ضــروری ایھتجاری را کھ برای عملیات ســرم

 است، تحت کنترل دارد.

پذیر برای تأمین مدیران اصـــلی بھ ســـرمایھ .5
ـــرمایھ ـــت؛ مانند زمانی کھ س ـــتھ اس گذار وابس

سرمایھ صی در عملیات کارکنان  ص گذار از دانش تخ
 پذیر برخوردار ھستند.سرمایھ

با پذیر، ای از فعالیتھای ســـرمایھبخش قابل مالحظھ  پ.
گذار انجام گذار یا از طرف ســرمایھســرمایھ مشــارکت

 شود.می

ــیب  ت. ــرمایھ پذیریآس ــی از  ازگذار س بازده متغیر ناش
نسبت وقی حقبرخورداری از پذیر یا ارتباط با سرمایھ

شتر از حق رأی یا بھ آن بازده سبی بی ، بطور نامتنا
سرمایھ شابھ  ست. برای مثال، تحت سایر حقوق م گذار ا

ــرایطی ممکن  ــرمایھش ــت س گذار حق دریافت بیش از اس
پذیر را داشــتھ باشــد یا در ســرمایھ نیمی از بازده
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معرض این بــازده بــاشـــــد، امــا حق رأی او در 
 پذیر، کمتر از نصف باشد.سرمایھ

نوسان بازده ناشی از گذار بیشتر در معرض ھرچھ سرمایھ .20ب
 نسبت بھ آن بازدهیا قرار گیرد  پذیرارتباط با سرمایھ

 بھ دســت آوردنباشــد، برای ی برخوردار بیشــتروق حقاز 
، از انگیزه بیشــتری حقوق کافی بھ منظور داشــتن تســلط

 پذیری زیاد ازآســـیب. بنابراین، برخوردار خواھد بود
سان شانھبازده، می نو سرمایھتواند ن سلط  گذار ای از ت

شد. با وجود این، میزان  سیببا از گذار سرمایھ پذیریآ
گذار بر ازده، بھ خودی خود، نشانھ تسلط سرمایھنوسان ب
 پذیر نیست.سرمایھ

ـــانھ 18ھرگاه عوامل معین در بند ب .21ب ھای مندرج در و نش
گذار مورد ، ھمراه با حقوق ســـرمایھ20و ب 19بندھای ب

شانھ شتر باید بھ ن سي قرار گیرد، وزن بی سلطبرر  ،ھای ت
 ، اختصاص یابد.18در بند ب مندرج

 ماھویحقوق 

گذار، در ارزیابی اینکھ تســلط دارد یا خیر، ســرمایھ .22ب
ــرمایھ پذیر (کھ در اختیار تنھا حقوق ماھوی مرتبط با س

ست) را در نظر میسرمایھ سایرین ا گیرد. براي گذار یا 
توانایی  در عمل،آنكھ حق، ماھوی باشد، دارنده آن باید 

 آن حق را داشتھ باشد. اعمال

ست کھ تمام  ماھوی تعیین .23ب ضاوتي ا ستلزم ق بودن حقوق، م
شد. عوامل قابل  شرایط را در نظر گرفتھ با واقعیتھا و 

ــي برای  ــامل موارد زیر  ماھوی تعیینبررس بودن حقوق، ش
 شود:است، اما محدود بھ این موارد نمي

وجود موانعی (اقتصادي یا غیراقتصادي) كھ دارنده  الف.
گان) را از  ند یا دار مال( دارد. باز ميحقوق  اع

ــت،  ھایینمونھ ــامل موارد زیر اس از چنین موانعي ش
 شود:اما بھ این موارد محدود نمي

شوقھای مالی کھ دارنده را از جریمھ .1  اعمالھا و م
 کند.حقوق خود منع (یا منصرف) می

اعمال یا تبدیل کھ با ایجاد موانع مالی،  قیمت .2
حقوق خود منع (یا منصـــرف)  اعمالدارنده را از 

 كند.مي

حقوق را بعید  اعمالشـــرایط و موقعیتھایی کھ  .3
، برای مثال، شـــرایطی کھ محدودیت زمانی کندمی

 كند.حقوق ایجاد مي اعمالشدیدی برای 
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ــنامھ  .4 ــاس ــریح و معقول در اس ــاز و کار ص نبود س
پذیر یا قوانین و مقررات قابل اجرا کھ بھ سرمایھ

 د.کن اعمالحقوق خود را  دارنده امكان دھد

ضروری  .5 سب اطالعات  بھ ناتواني دارنده حقوق برای ک
 حقوق خود.  منظور اعمال

یا انگیزه .6 نده را از موانع  کھ دار یاتی  ھای عمل
كند (برای حقوق خود منع (یا منصـــرف) مي اعمال

مثال، نبود مدیران دیگری کھ تمایل یا توانمندی 
را یا خدمات ند داشتھ باش در ارائھ خدمات تخصصی

سئولیتھای در اختیار مدیر  ارائھ کنند سایر م و 
 .)فعلي را تقبل كنند

حقوق  اعمالالزامات قانونی یا مقرراتی کھ مانع  .7
شــود (برای مثال، زمانی کھ توســط دارنده آن می

ــرمایھ ــده  اعمالگذار خارجی از س حقوق خود منع ش
 باشد).

بیش از یک  موافقتحقوق، مســـتلزم  اعمالزمانی کھ  ب.
طرف باشــد، یا زمانی کھ حقوق در اختیار بیش از یک 

، آیا سازوکاري وجود دارد کھ برای طرفین، باشدطرف 
 استفاد ازدر صورت تمایل آنھا، توانایی عملی برای 

. فقدان یا خیر حقوق بھ صــورت گروھی را فراھم آورد
ــت  ــاز و کاری داللت بر این دارد کھ ممکن اس چنین س

نباشــد. ھر چھ تعداد طرفھایي كھ باید  ویماھحقوق، 
ــد، احتمال  اعمالبا  ــتر باش حقوق موافقت كنند بیش

یابد. با وجود این، بودن این حقوق كاھش مي ماھوی
 گانگیرندتصمیممستقل از  کھ اعضای آن ھیئت مدیرهیک 

ند،  ندمیھســـت کاری از طرف  توا ــــازو بھ عنوان س
 اعمالگذاران متعدد برای اقدام گروھی در ســـرمایھ

ــــد حقوق باش ھا  نابراین، آن کھ . ب مال این حق احت
توســـط ھیئت مدیره مســـتقل در  اعمالقابل  برکناری

کھ بھ صــورت انفرادی توســط  یمقایســھ با حق مشــابھ
ـــرمایھ ـــت  اعمالگذاران قابل تعداد زیادی از س اس

 .، بیشتر استشود تلقي ماھوی

نده حقوق، از   پ. ھای دار یا طرف کھ طرف  مالاین آن  اع
ـــوند یا خیر. برای مثال، دارنده حق حقوق منتفع می ش

ـــرمایھ  50تا ب 47پذیر (بھ بندھای برأی بالقوه در س
ــود) باید  اعمال یا تبدیل ابزار مالی  قیمتمراجعھ ش

رای را مورد توجھ قرار دھد. زماني كھ ابزار مالی دا
ـــرمایھ ـــد، یا س گذار بھ دالیل دیگر ارزش اعمال باش

ثال، تحقق ھم یھ(برای م ما گذار و افزایی بین ســـر
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ـــرمایھ پذیر) از اعمال یا تبدیل ابزار مالی منتفع س
 ماھویشـــود، احتمال اینکھ مفاد و شـــرایط حق رأی، 

 باشد، بیشتر است.

صمیم ماھویبرای اینکھ حقوق،  .24ب شد، باید ھنگام ت  گیریبا
باشــــد.  اعمال، قابل مربوطدرباره ھدایت فعالیتھای 

ـــد، باید در  ماھویبطور معمول، برای اینکھ حقوق،  باش
د. با وجود این، گاھي اگرچھ شبا اعمالزمان حاضر، قابل 

ــر قابل  ــت، اما می اعمالحقوق در زمان حاض توان آن نیس
 تلقی کرد. ماھویرا 
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 مثالھای کاربردی

 3مثال 

پذیر، تصمیمات مرتبط با ھدایت فعالیتھای مربوط سرمایھ
کند. اتخاذ می ســھامرا در مجمع عمومی ســاالنھ صــاحبان 

ماه دیگر اســــت. با  8تاریخ برگزاري مجمع عادي بعدی 
صورت انفرادی یا گروھی،  سھامدارانی کھ بھ  وجود این، 

درصــد حق رأی را در اختیار داشــتھ باشــند،  5حداقل 
ـــت برگزاری توانند می العاده را مجمع عمومی فوقدرخواس

ستھای فعلی مرتبط با فعالیتھای مربوط  سیا برای تغییر 
ــند ــتھ باش ــانی بھ الزام بھ اطالعبھ دلیل ، اما داش رس

ـــھامداران، این مجمع حداقل تا  ـــایر س روز قابل  30س
ستھای مرتبط با فعالیتھای مربوط،  سیا ست.  برگزاری نی

ـــات مجمع عم العاده یا عادي، قابل ومی فوقتنھا در جلس
تغییر اســت. تصــمیمات این مجمع شــامل تصــویب فروش 

گذاریھای بااھمیت داراییھا و ھمچنین انجام ســـرمایھ
 بااھمیت یا واگذاری آنھا است.

ستفاده زیر ت 3الف تا 3اطالعات باال، در مثالھای  مورد ا
 شود.گیرد. ھر مثال، بھ صورت جداگانھ بررسی میقرار مي

 الف3مثال 

ــرمایھ ــرمایھس پذیر را در اختیار گذار، اکثریت حق رأی س
محســوب  ماھویگذار دارد. در این حالت، حق رأی ســرمایھ

گذار در صـــورت لزوم، قادر بھ شـــود زیرا ســـرمایھمی
صمیم شد. این می مربوطگیري درباره ھدایت فعالیتھای ت با

ضوع کھ  سرمایھروز طول می 30مو شد تا  اند حق گذار بتوک
ــرمایھمانع کند، را اعمال رأی خود  گذار توانایی فعلی س

 از زمان تحصـــیل ســـھام مربوطبرای ھدایت فعالیتھای 
 .شودنمی

 ب3مثال 

ل اکثریت سھام گذار، طرف پیمان آتي برای تحصیسرمایھیک 
سویھ پیمان آتي سرمایھ ست. تاریخ ت روز دیگر  25پذیر ا

 تغییر سیاستھای موجود دربھ  قادر است. سھامداران فعلی
ـــتند، زیرا مجمع مربوطارتباط با فعالیتھای  عمومی  نیس

توان برگزار کرد كھ روز بعد می 30حداقل العاده را فوق
. بنابراین، ه اســتآن زمان، پیمان آتي تســویھ شــد در

ــرمایھ ــت کھ در واقعس معادل حقوق  ،گذار دارای حقوقی اس
ــرمایھ الف اســت3ســھامدار اکثریت در مثال  گذار (یعنی س

ــورت  دارنده پیمان آتي در تواند درباره ھدایت می لزومص
ــای  ــالیتھ ــدگیری تصـــمیم مربوطفع ــان آتي کن ). پیم

ست کھ حتی  ماھوی گذار، حقسرمایھ سویھ پیمان  قبلا از ت
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ھدایت فعالیتھای  ایی فعلیگذار توانآتي، بھ ســـرمایھ
 دھد.را می مربوط
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 پ3مثال 

سھام سرمایھیک  گذار، اختیار ماھوی براي خرید اكثریت 
روز قابل اعمال  25پذیر دارد کھ پس از واحد ســـرمایھ

ــت و دارای ارزش اعمال می ــد. نتیجھاس گیري در این باش
 ب خواھد بود.3مثال، ھمانند مثال 

 ت3مثال 

ـــرمایھ ـــیل اکثریت یك س گذار، طرف پیمان آتي براي تحص
ــرمایھ ــھام س ــبت بھ پذیر، بدوس ن ھرگونھ حقوق دیگر نس

ماه دیگر  ششپذیر است. تاریخ تسویھ پیمان آتي، سرمایھ
ــرمایھ ــت. برخالف مثال قبل، این س فعلی گذار توانایی اس

ندارد.  حاضــــر  حال  ھاي مربوط را در  عالیت یت ف ھدا
سھامداران فعلي توانایی ھدایت فعالیتھای مربوط را در 

نند ســیاســتھای فعلي تواحال حاضــر دارند زیرا آنھا می
فعالیتھای مربوط را قبل از آنکھ پیمان آتي  مرتبط با

 تسویھ شود، تغییر دھند.

توسط سایر طرفھا، ممکن است یک  اعمال قابل ماھویحقوق  .25ب
سرمایھسرمایھ پذیری کھ این حقوق بھ گذار را از کنترل 

مستلزم  ماھویگونھ حقوق شود، بازدارد. اینآن مربوط می
صمیمتوا ست. مادامینایی ت سط دارندگان آن نی کھ  گیري تو

شند (بھ بندھای ب صرفًا حمایتی نبا  28تا ب 26این حقوق 
شود)، حقوق  سایر طرفھا ممکن ماھویمراجعھ   در اختیار 

گذار شود، حتی پذیر توسط سرمایھاست مانع کنترل سرمایھ
تصویب فعلی اگر این حقوق بھ دارندگان آن تنھا توانایی 

 را بدھد. مربوطمرتبط با فعالیتھای  ھایا توقف تصمیمی
 حقوق حمایتی

سرمایھ .26ب سلط وی در ارزیابی اینکھ آیا حقوق  گذار موجب ت
سرمایھ سرمایھپذیر میبر  سي شود یا خیر،  گذار باید برر

ست  سایرین، حقوق حمایتی ا کند کھ آیا حقوق او و حقوق 
سي در فعالیتھای  سا یا خیر. حقوق حمایتی بھ تغییرات ا

ستثنایی پذیر مربوط میسرمایھ شرایط ا اعمال شود یا در 
کھ در شـــرایط گرددمی مام حقوقی  با وجود این، ت  .

ستثنایی اعمال می شروط بھ وقوع رویدادھای ا شوند یا م
ــوب نمی ــتند، لزومًا حقوق حمایتی محس ــوند (بھ خاص ھس ش

 مراجعھ شود). 53و ب 13بندھای ب

نافع  .27ب یت از م ما مایتی برای ح کھ حقوق ح جا  از آن
ــ ــلط بر س پذیری کھ رمایھدارندگان آنھا بدون ایجاد تس

شد حقوق مزبور بھ او مربوط می ست،  سازماندھیبا شده ا
 ،گذار کھ فقط حقوق حمایتی را در اختیار داردیک سرمایھ
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پذیر تســلط داشــتھ باشــد یا مانع تواند بر ســرمایھنمی
سرمایھ سلط طرف دیگر بر  شود (بھ بند ت مراجعھ  14پذیر 

 شود).

ــام .28ب ــت، اما مثالھایی از حقوق حمایتی ش ل موارد زیر اس
 شود:محدود بھ این موارد نمی

گیرنــده از دھنــده برای محــدود کردن وامحق وام الف.
کھ می ماتي  قدا جام ا ظھان بل مالح قا ند بطور  ای توا

ــــک اعتباری وام دھنده گیرنده را بھ زیان وامریس
 تغییر دھد.

پذیر در ســـرمایھ منافع فاقد حق کنترلحق دارنده  ب.
صو سرمایھبرای ت ضروری یب مخارج  شتر از مبالغ  ای بی

ــار  فعالیتھای تجاریدر روال عادی  ــویب انتش یا تص
 ابزارھای مالکانھ یا بدھی.

گیرنده، در دھنده برای توقیف داراییھای وامحق وام پ.
گیرنده در ایفای شـــرایط بازپرداخت صـــورتی کھ وام
 وام، قصور کند.

 فرانشیزھا

قت .29ب مھمواف یھ نا ما کھ در آن ســـر پذیر، فرانشـــیزی 
ـــت، اغلب بھ امتیازدھنده حقوقی برای  امتیازگیرنده اس

طا می جاری فرانشـــیز اع نام ت یت از  ما ند. معموالً ح ک
ـــمیم ھاینامھموافقت ـــیز، برخی حقوق تص گیری در فرانش

نده یازگیر یات امت با عمل باط  نده  را ارت یازدھ بھ امت
 ند.نکاعطا می

ھایی  بطور معمول، .30ب نایی طرف گان، توا ند یازدھ حقوق امت
صمیماتی کھ تأثیر  غیر از امتیازدھنده را برای اتخاذ ت

ظھ بل مالح حدود قا نده دارد، م یازگیر بازده امت ای بر 
فرانشـــیز،  نامھموافقتکند. حقوق امتیازدھنده در نمی

یت  ھدا نایی فعلی برای  نده توا یازدھ بھ امت مًا  لزو
بــل مالحظــھ بر بــازده قــا یفعــالیتھــایی کــھ تــأثیر
 دھد.امتیازگیرنده دارد را نمی

تمایز بین توانایی فعلي برای اتخاذ تصـــمیماتی کھ  .31ب
ظھ بل مالح قا نده دارد و تأثیر  یازگیر بازده امت ای بر 

ـــیز  ـــمیماتی کھ از نام تجاری فرانش توانایی اتخاذ تص
 . اگر سایر طرفھا دارای حقوقضرورت داردکند، حمایت می

شند کھ بھ آنھا توانایی فعلي ھدایت فعالیتھای  فعلی با
ـــلطی بر  مربوط امتیازگیرنده را بدھد، امتیازدھنده تس

 امتیازگیرنده ندارد.
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صمیمی  نامھموافقتبا انعقاد  .32ب شیز، امتیازگیرنده ت فران
ـــ طبقخود  فعالیتھای تجاریاداره برای  جانبھیک رایط ش

ــیز،  نامھموافقت ــاببھ اما فرانش ود، اتخاذ کرده خ حس
 است.

کل حقوقي  بر کنترل .33ب یل شـــ یادی از قب مات بن تصـــمی
ساختار تأمین مالی آن، مي سط امتیازگیرنده و  تواند تو

ــت  تعیینطرفھایی غیر از امتیازدھنده  ــود و ممکن اس ش
ای بر بازده امتیازگیرنده داشـــتھ تأثیر قابل مالحظھ

امتیازدھنده شده توسط باشد. ھرچھ سطح حمایت مالی تأمین
ـــد و تر پایین ـــان کمتر در معرض امتیازدھنده باش نوس

، قرار گیردامتیازگیرنده  ناشـــی از ارتباط بابازده 
مال مایتی  احت ھا دارای حقوق ح نده تن یازدھ كھ امت این

 باشد، بیشتر است.
 ھاحق رأی

یھ .34ب ما یت ســـر ھدا نایی فعلی برای  لب از توا گذار، اغ
ھای مربوط از طریق  عالیت بھ  حق رأیف ــــا یا حقوق مش

ــرمایھ ــت. اگر فعالیتھای مربوط س پذیر، از برخوردار اس
سرمایھ شود،  گذار الزامات این بخش طریق حق رأی ھدایت 

 دھد.) را مورد توجھ قرار می50تا ب 35(بندھای ب
 ھاتسلط از طریق اكثریت حق رأی

پذیر را در گذار بیش از نصف حق رأی سرمایھاگر سرمایھ .35ب
ست، ا سلط ا شرایط زیر دارای ت شد، در  شتھ با ختیار دا

 شود: 37ببند یا  36مگر آنكھ مشمول بند ب

ــای   الف. ــالیتھ ــده  ، از طریق رأیمربوطفع دارن
 شود، یاھا ھدایت رأی اکثریت حق

ضای   ب. شتر اع را  مربوطکھ فعالیتھای  ارکان راھبریبی
یت می ندھدا یت حاز طریق رأی  ،کن نده اکثر  قدار

 ھا منصوب شوند.رأی
 ھای فاقد تسلطرأیاکثریت حق

ـــرمایھ .36ب ـــلط س ـــف حق رأی ی گذاربرای تس کھ بیش از نص
گذار ھای سرمایھپذیر را در اختیار دارد، حق رأیسرمایھ

شد و باید برای  ماھوی، 25تا ب 22باید طبق بندھای ب با
ھدایت فعالیتھای مربوط  برای گذار توانایی فعلیسرمایھ

ستھای عملیاتی  سیا ایجاد کند، کھ اغلب از طریق تعیین 
ـــود. اگر واحد تجاری دیگری حق فعلی و مالی انجام می ش

ــد و آن واحد  ــتھ باش برای ھدایت فعالیتھای مربوط داش
ــرمایھ ــرمایھتجاری، نماینده س ــد، س گذار بر گذار نباش

 پذیر تسلط ندارد.سرمایھ
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سرمایھ .37ب سرمایھن ماھویگذار اگر حق رأی  شد،  گذار بر با
سرمایھسرمایھ سلط ندارد، حتي اگر  گذار اکثریت پذیر ت

پذیر را در اختیار داشــتھ باشــد. برای حق رأی ســرمایھ
گاه،  لت، داد ھای مربوط از طریق دو عالیت ثال، اگر ف م

ــفیھ یا مقرراتکننده، دریافتاداره گذار کننده، مدیر تص
ـــرمایھ ـــود، س ـــف حق رأی گذاری کھ بیش از ھدایت ش نص

یھ ما یار دارد، نميســـر ند بر پذیر را در اخت توا
 پذیر تسلط داشتھ باشد.سرمایھ

 تسلط بدون داشتن اکثریت حق رأی

گــذار حتی اگر کمتر از اکثریــت حق رأی ســـرمــایــھ .38ب
شد، میسرمایھ شتھ با تواند دارای پذیر را در اختیار دا

سرمایھ شد. برای مثال،  سلط با ستت از طریق  گذار ممکن ا
پذیر، موارد زیر، با حق رأی کمتر از اکثریت ســـرمایھ

 دارای تسلط باشد:

ـــرمایھ  الف. ـــایر توافق قراردادی بین س گذار و س
 مراجعھ شود)؛ 39دارندگان حق رأی (بھ بند ب

 40قراردادی (بھ بند ب ھایحقوق ناشی از سایر توافق  ب.
 مراجعھ شود)؛

مراجعھ  45تا ب 41ای بگذار (بھ بندھحق رأی ســرمایھ  پ.
 شود)؛

مراجعھ  50تا ب 47بالقوه (بھ بندھای ب ھایحق رأی  ت.
 شود)؛ یا

 ترکیبی از قسمتھای (الف) تا (ت).  ث.
 توافق قراردادی با سایر دارندگان حق رأی

سرمایھ .39ب سایر دارندگان حق توافق قراردادی بین  گذار و 
ــرمایھرأی می حق رأی کافی  اعمالگذار، حق تواند براي س

سرمایھ سلط فراھم كند، حتی اگر  شتن ت گذار را برای دا
ــتن  بدون آن توافق قراردادی، از حق رأی کافی برای داش
ــد. با وجود این، توافق قراردادی  ــلط برخوردار نباش تس

گذار قادر است سایر دارندگان دھد کھ سرمایھاطمینان می
اي رأي گونھحق رأی را بھ اندازه کافی ھدایت کند تا بھ

صمیم مربوطدھند كھ او بتواند درباره فعالیتھاي  گیري ت
 .کند

 حقوق ناشی از سایر توافقھای قراردادی

صمیم .40ب تواند گیری، در ترکیب با حق رأی، میسایر حقوق ت
سرمایھ گذار توانایي فعلی ھدایت فعالیتھای مربوط براي 

توافق شــــده در را ایجاد كند. برای مثال، حقوق تعیین
ــا حق رأی، می ــب ب ــد برای قراردادي در ترکی توان
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ــرمایھ گذار توانایی فعلی ھدایت فرایندھای تولیدی یا س
سرمایھ پذیر را سایر فعالیتھای عملیاتی و تأمین مالی 

پذیر دارد، ای بر بازده ســـرمایھکھ تأثیر قابل مالحظھ
فراھم کند. با وجود این، در نبود سایر حقوق، وابستگی 

سرمایھاقت سرمایھصادی  گذار (مانند روابط بین پذیر بھ 
کننده کاال با مشـــتری اصـــلی) منجر بھ تســـلط تأمین
 شود.پذیر نمیگذار بر سرمایھسرمایھ

 گذارحق رأی سرمایھ

گذار، با کمتر از اکثریت حق رأی، بطور زمانی کھ سرمایھ .41ب
 مربوطھدایت فعالیتھای  برای توانایی عملیاز جانبھ یک

 حقوق کافی برای برخورداری از تسلطدارای ، برخوردار است
 .باشدمی پذیربر سرمایھ

گذار برای داشــتن برای ارزیابی اینکھ حق رأی ســرمایھ .42ب
ــت یا خیر، ســرمایھ گذار تمام واقعیتھا و تســلط کافی اس

 گیرد:شرایط، شامل موارد زیر را در نظر می

ـــرمایھ  الف. ـــھ با گذمیزان حق رأی س ار در مقایس
ســـایر دارندگان حق رأی، حق رأی میزان و پراکندگی 

 توجھ بھ اینکھ: با

سرمایھ .1 شد، ھرچھ  شتھ با شتری دا گذار حق رأی بی
احتمــال برخورداری از حقوق فعلی کــھ بــھ او 

را بدھد،  مربوطتوانایی فعلی ھدایت فعالیتھای 
 شود؛بیشتر می

سرمایھ .2 شتری در مقھرچھ  سھ با گذار حق رأی بی ای
ــد، احتمال  ــتھ باش ــایر دارندگان حق رأی داش س

گذار توانایی کھ بھ ســرمایھ فعلی داشــتن حقوق
را بدھد، بیشـــتر  مربوطفعلي ھدایت فعالیتھای 

 شود؛می

طرفھایي كھ براي شـــكســــت دادن تعداد ھر چھ  .3
گیري، باید با یكدیگر ھمكاري گذار در رأيسرمایھ

شتن ح شد، احتمال دا شتر با کھ  فعلی قوقكنند بی
یھ ما نایي فعلی بھ ســـر یت برای گذار توا ھدا

 شود؛دھد، بیشتر میرا مي مربوطفعالیتھاي 

سرمایھ  ب. سایر دارندگان حق رأی حق رأی بالقوه  گذار، 
مراجعھ  50تا ب 47یا ســــایر طرفھا (بھ بندھای ب

 شود)؛

 40حقوق ناشی از سایر توافقھای قراردادی (بھ بند ب  پ.
 ؛ ومراجعھ شود)
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ھرگونھ واقعیت یا شـــرایط دیگری کھ نشــــان دھد   ت.
ھدایت فعالیتھای برای گذار، توانایی فعلی ســـرمایھ

را در زمان اتخاذ تصـــمیمات دارد یا ندارد،  مربوط
شتھ مجمع عمومی شامل الگوھای رأی سات گذ گیری در جل

 .سھامصاحبان 

ت از طریق رأی اکثری مربوطزمانی کھ ھدایت فعالیتھای  .43ب
سرمایھتعیین می ای، حق رأی گذار بطور قابل مالحظھشود و 

بیشـــتری نســـبت بھ ســـایر دارندگان حق رأی یا گروه 
سایر یافتھسازمان شد و  شتھ با ای از دارندگان حق رأی دا

ســھامداران بســیار پراکنده باشــند، تنھا پس از بررســي 
ــلط 42عوامل مندرج در بند ب ــت تس (الف) تا (پ)، ممکن اس

 پذیر مشخص شود.گذار بر سرمایھیھسرما

 مثالھای کاربردی

 4مثال 

سرمایھ سرمایھ 48گذار، یک  صد از حق رأی  پذیر را در
ــیل می کند. باقیمانده حق رأی، در اختیار ھزاران تحص

ست کھ ھیچ صد  1کدام از آنھا، بیش از سھامداری ا در
ــدام از  ــد. ھیچ ک ــدارن ــار ن حق رأی را در اختی
سھامداران، توافقي براي رایزنی با سایرین یا اتخاذ 
تصمیمات گروھی ندارند. ھنگام ارزیابی نسبت حق رأیی 

مبنای اندازه نســبی ســایر  کھ باید تحصــیل شــود، بر
سرمایھ سدبھ این نتیجھ میگذار سھامداران،   48کھ  ر
ــد حق رأی برای د ــت. دردرص ــتن کنترل کافي اس این  اش

گذار و مبنای میزان مالكیت مطلق ســـرمایھ مورد، بر
گذار میزان مالكیت نســبی ســایر ســھامداران، ســرمایھ

گیرد کھ بھ میزان كافي حق رأی غالب برای نتیجھ می
احراز معیار تسلط، بدون نیاز بھ در نظر گرفتن سایر 

 تسلط را در اختیار دارد. ھاینشانھ
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 5مثال 
صد 40لف، گذار اسرمایھ سرمایھاز  در و  پذیرحق رأی 

سرمایھ صد 5کدام  گذار دیگر، ھردوازده  رأی  حق از در
یھ ما ناي  پذیر را درســـر ند. بر مب یار دار اخت

صاب،  نامھموافقت سھامدار الف حق انت سھامداران، بھ 
سئولیت  یمدیران حقوق و مزایایبركناري و تعیین  کھ م

ھای  عالیت یت ف بھ مربوطھدا طا  را  ند، اع ھده دار ع
ســـوم  مزبور، دو نامھموافقتود. برای تغییر شـــمی

مورد،  این . درالزم اســـتســـھامداران اکثریت آرای 
رســـد کھ میزان بھ این نتیجھ میگذار الف ســـرمایھ

سبی مالكیت  میزانگذار و سرمایھمطلق مالكیت  سایر ن
گذار نھایی برای تعیین اینکھ سرمایھت بھ ،سھامداران

ردار اســـت یا از حقوق کافی برای اعمال تســـلط برخو
ـــرمایھ با وجود این،. کندکفایت نمیخیر،  گذار الف س

برای انتصـــاب، او کھ حق قراردادی  دھدتشـــخیص می
ناری و تعیین  یای برك منظور  بھ ،مدیرانحقوق و مزا

ــلط  گیرینتیجھ ــرمایبر درباره وجود تس کافی  پذیرھس
ین حق ا گذار الفسرمایھممکن است است. این موضوع کھ 

ــرمایھنرا اعمال  گذار الف حق کند یا احتمال اینکھ س
را خود برای انتخاب، انتصــــاب یا بركناري مدیریت 

گذار د، نباید در زمان ارزیابی اینکھ سرمایھکن اعمال
سلط  ازالف  ست ت توجھ قرار  یا خیر، موردبرخوردار ا

 یرد.گ

شرایط، با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند  .44ب سایر  در 
ــود كھ 42ب ــخص ش ــنی مش ــت بھ روش (الف) تا (پ) ممکن اس

 گذار دارای تسلط نیست.سرمایھ
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 مثال کاربردی

 6مثال 

صد 45گذار الف، سرمایھ سرمایھ در پذیر را از حق رأی 
 26کدام  گذار دیگر ھردو ســـرمایھدر اختیار دارد. 

ــد  ــرمایھحق رأی از درص اختیار دارند.  پذیر را درس
سھامدار  در اختیار، ھاحق رأیسایر  ستسھ  کھ  دیگر ا

ــد حق یک ،کدام ھر رأی دارند. توافق دیگری وجود  درص
صمیمبر ندارد کھ  مورد،  این . درتأثیر بگذاردگیری ت
ن در آگذار الف و اندازه رأی ســـرمایھ اندازه حق

ــایر  ــھ با س ــھامقایس ــیدن بھ این مداران، برای س رس
کافی است. در تسلط ندارد، گذار الف رمایھنتیجھ کھ س

گذار دیگر ھمكاري دو ســـرمایھ تنھااین شـــرایط، 
پذیر ســـرمایھ مربوطتواند مانع ھدایت فعالیتھای مي

 گذار الف شود.توسط سرمایھ

ست عوامل مندرج در بند ب .45ب (الف) 42با وجود این، ممکن ا
ـــرمایھکفایت نکنپ)، بھ تنھایی تا ( گذار، د. چنانچھ س

ـــلط خود ابھام  ـــي عوامل مزبور، درباره تس پس از بررس
شرایط دیگر شد، باید واقعیتھا و  شتھ با سي  یدا را برر

ـــھامداران بر مبنای الگوی  ـــایر س کند، مانند اینکھ س
صاحبان رأی شتھ   در واقع، سھامگیری در مجامع عمومی گذ

ا خیر. این بررسي شامل ارزیابی عوامل اند یمنفعل بوده
ــھای مندرج در بندھای ب 18مندرج در بند ب ــاخص و  19و ش

سرمایھ 20ب ست. ھرچھ حق رأی  شد و ھرچھ ا گذار کمتر با
ـــرمایھ ـــت س ـــکس گذار در ھمکاری طرفھاي كمتري برای ش

گیری مورد نیاز باشــــد، برای ارزیابی اینکھ حقوق رأی
ــرمایھ ــلطس ــت یا خیر، بھ  گذار برای اعمال تس کافی اس

توان اتکا کرد. زمانی می بیشتر واقعیتھا و شرایط دیگر
 20تا ب 18کھ واقعیتھا و شـــرایط مندرج در بندھای ب

ـــرمایھ گیرد، گذار مورد مالحظھ قرار میھمراه با حقوق س
سلط مندرج در بند ب شواھد ت سھ با 18باید بھ  ، در مقای

، اھمیت 20ب و 19شــاخصــھای تســلط مندرج در بندھای ب
 بیشتری داده شود.
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 مثالھای کاربردی

 7مثال 

سرمایھ صد  45گذار، یک  سرمایھاز در پذیر را حق رأی 
از  کدامدر اختیار دارد. یازده ســھامدار دیگر، ھر 

یک پذیر برخوردار ھستند. ھیچ درصد حق رأی سرمایھ 5
از سھامداران توافق قراردادی برای رایزني با دیگر 

یا اتخاذ تصمیمات گروھی ندارند. در این  سھامداران
ـــرمایھ مورد، میزان حق گذار و میزان حق رأی مطلق س

ــھامداران، بھ تنھایی در تعیین  ــایر س ــبی س رأی نس
پذیر، از حق گذار برای تسلط بر سرمایھاینکھ سرمایھ

کند. رأی کافی برخورار اســــت یا خیر، کفایت نمی
ســت شــواھدي از کھ ممکن ا دیگریواقعیتھا و شــرایط 

ــرمایھ ــلط س ــلط یا عدم تس گذار فراھم کند، باید تس
 مورد بررسي قرار گیرد.

 8مثال 

درصد و سھ سھامدار دیگر، ھر یک  35گذار، یک سرمایھ
پذیر را در اختیار دارند. حق رأی سرمایھاز درصد  5

ھای باقیمانده، در اختیار تعداد زیادی سایر حق رأی
ام بھ تنھایی بیش از یک کدســـھامدار اســـت کھ ھیچ 

ــــد حق رأی را در اختیار ندارند. ھیچ یك از  درص
سھامداران  سھامداران، توافقي برای رایزنی با دیگر

ــمیمات گروھی ندار ــمیمات درباره نو اتخاذ تص د. تص
پذیر، مستلزم تصویب اکثریت فعالیتھای مربوط سرمایھ

ــتاخذآرای  ــده در مجمع عمومی مربوط اس در مجمع  -ش
ــرمایھ 75می اخیر، عمو ــد حق رأی در س پذیر اخذ درص

ـــایر  ـــارکت فعال س ـــت. در این مورد، مش ـــده اس ش
ســھامداران در مجمع عمومی اخیر، حاکی از این اســت 

جانبھ گذار، توانایی عملی ھدایت یککھ ســـرمایھ
ھای  عالیت ندارد، صـــرف مربوطف کھ را  نظر از این

ســایر  گذار بھ دلیل تعداد كافي آرای موافقســرمایھ
 را ھدایت کرده باشد. مربوطسھامداران، فعالیتھای 

 (الف) تا42چنانچھ با توجھ بھ عوامل مندرج در بند ب .46ب
سرمایھ سلط  سرمایھ(ت)، ت شخص گذار بر  شنی م پذیر بھ رو

 پذیر کنترل ندارد.گذار بر سرمایھنباشد، سرمایھ
 حق رأی بالقوه

گذار حق رأی بالقوه خود سرمایھھنگام ارزیابی کنترل،  .47ب
و ھمچنین حق رأی بالقوه ســــایر طرفھا را مورد توجھ 

باشد یا دھد تا مشخص شود کھ آیا دارای تسلط میقرار می
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ــــت آوردن حق رأی در  بھ دس بالقوه، حق  خیر. حق رأی 
ــرمایھ ــی از ابزارھای قابل تبدیل س پذیر، مانند حق ناش

شامل ھمعامل ھاییا اختیار ست.  سھام،  پیمانھای آتی ا
صورتی کھ حقوق، ماھوی این حق رأی ھای بالقوه، تنھا در 

تا  22گیرند (بھ بندھای بباشـــند، مورد توجھ قرار می
 مراجعھ شود). 25ب

ــی حق رأی .48ب ــرمایھدر زمان بررس گذار باید ھای بالقوه، س
ھدف و ســاختار ابزار مالی و نیز ھدف و ســاختار ســایر 

پذیر دارد را مورد توجھ قرار دھد. ایھروابطی کھ با سرم
شرایط مختلف ابزار  شامل ارزیابی مفاد و  سی،  این برر

ـــلم، انگیزه ھا و دالیل موافقت مالی و نیز انتظارات مس
 باشد.گذار با این مفاد و شرایط میسرمایھ

گیري مرتبط گذار حق رأی یا سایر حقوق تصمیماگر سرمایھ .49ب
ـــرمایھ ـــتھ با فعالیتھای س پذیر را نیز در اختیار داش

کند کھ آیا این حقوق، در گذار ارزیابی میباشد، سرمایھ
گذار بر ترکیب با حق رأی بالقوه، منجر بھ تسلط سرمایھ

 شود یا خیر.پذیر میسرمایھ

بالقوه ماھوی، بھ تنھایی یا در ترکیب با  ھایحق رأی .50ب
برای ی فعلی گذار توانایتواند بھ سرمایھسایر حقوق، می

را بدھد. برای مثال، این مورد  مربوطھدایت فعالیتھای 
حق رأی  از درصــد 40گذار زمانی محتمل اســت کھ ســرمایھ

حقوق از ، 23پذیر را در اختیار دارد و طبق بند بسرمایھ
صیل  شی از اختیار تح شتر  20ماھوی نا صد حق رأی بی در

 نیز برخوردار است.
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 مثالھای کاربردی

 9مثال 

پذیر را حق رأی سرمایھاز درصد  70گذار الف، سرمایھ
سرمایھ صد  30گذار ب، در اختیار دارد.  حق رأی از در

ــرمایھ ــیل س حق رأی  نیمی ازپذیر و نیز اختیار تحص
گذار الف را دارد. این اختیار، طی دو ســال ســرمایھ

آینده بھ قیمت ثابتی کھ بیشـــتر از ارزش بازار 
ـــت (و انتظار میمی ـــد، قابل اعمال اس رود این باش

وضـــعیت، طي دو ســـال آتي ادامھ داشـــتھ باشـــد). 
ــرمایھ ــت و  گذار الف حقس رأی خود را اعمال کرده اس

پذیر را ھدایت ســرمایھ بطور فعال، فعالیتھای مربوط
گذار الف احتماالً معیار کند. در این مورد، سرمایھمی

رســــد از كند، زیرا بھ نظر میتســـلط را احراز مي
ھــدایــت فعــالیتھــای مربوط برای توانــایی فعلی 

گذار ب در حال حاضر از برخوردار است. اگرچھ سرمایھ
اختیار قابل اعمال برای تحصـــیل حق رأی بیشـــتر 

ر اســت (کھ در صــورت اعمال، اکثریت حق رأی برخوردا
سرمایھ شت)، در  شرایطپذیر را خواھد دا  اما مفاد و 
ای است کھ این گونھبھ ت سھامعامالاختیار ممرتبط با 

 شوند.اختیارھا، ماھوی محسوب نمي
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 10مثال 
سرمایھسرمایھ یک  کدام گذار دیگر، ھرگذار الف و دو 
ــوم  ــرمایھاز س را در اختیار دارند. پذیر حق رأی س

پذیر، ارتباط تنگاتنگی با فعالیت تجاری ســـرمایھ
گذار الف، افزون بر گذار الف دارد. ســرمایھســرمایھ

مالکانھ، ابزارھای بدھی قابل تبدیل بھ  ھایابزار
پذیر را در اختیار دارد کھ در ھر سھام عادي سرمایھ

ازاي قیمتي ثابت، قابل اعمال است (البتھ  درزماني 
باشــــد). در قیمت اعمال آن کمتر از ارزش بازار می

سرمایھ صد  60گذار الف صورت تبدیل بدھی،  حق از در
پذیر را خواھد داشت. اگر ابزار بدھی بھ رأی سرمایھ

ـــرمایھ ـــود، س ـــھام عادی تبدیل ش گذار الف، از س
منتفع خواھد شــــد. از آنجا کھ  حاصــــل افزایيھم

ذیر را ھمراه با حق پگذار الف حق رأی سرمایھسرمایھ
در اختیار دارد کھ بھ او توانایی  ماھویرأی بالقوه 

ھای مربوط را میبرای فعلی  عالیت یت ف ھد، ھدا د
 پذیر تسلط دارد.گذار الف بر سرمایھسرمایھ

ـــابھ، تأثیر قابل مالحظھ ـــلط در زمانی کھ حق رأی یا حقوق مش ای بر بازده تس
 پذیر نداردسرمایھ

ــرمایھ .51ب ــاختار س پذیر (بھ بندھای برای ارزیابی ھدف و س
گذار باید نوع ارتباط و مراجعھ شود)، سرمایھ 8تا ب 5ب

سرمایھ سیس  شده در زمان تأ صمیمات اتخاذ  پذیر را بھ ت
پذیر بررســي كند و عنوان بخشــی از ســاختار ســرمایھ

ھای  لھ و ویژگی عام یا شـــرایط م كھ آ ید  ما یابی ن ارز
گذار حقوق كافي برای تســـلط بر یھارتباط، بھ ســـرما

ـــرمایھ ـــتن با ارتباطدھد یا خیر. پذیر ميس تعیین  داش
پذیر بھ تنھایی برای اعمال کنترل ســــاختار ســـرمایھ

گذار کافی نیست. با وجود این، دخالت در ساختار سرمایھ
ــرمایھ بیانگرتواند می ــد کھ س ــب آن باش ــت کس گذار فرص

سل ست کھ برای ت شتھ ا سرمایھحقوقی را دا پذیر، ط او بر 
 كافي است.

ـــرمایھ .52ب گذار باید توافقھای قراردادی افزون بر این، س
ناشـــر و حق  بھ  ید، حق فروش  بازخر ند حق   انحاللمان

 توجھپذیر را مورد شده در زمان تأسیس واحد سرمایھمشخص
ــامل  ــورتی کھ این توافقھای قراردادی ش قرار دھد. در ص

ــد کھ ارتب ــرمایھفعالیتھایی باش پذیر اط تنگاتنگي با س
دارد، این فعالیتھا، از نظر ماھیت، بخش جدانشــــدنی 

سرمایھ سوب میفعالیتھای کلی  شود، اگر چھ ممکن پذیر مح
پذیر واقع شــود. اســت خارج از مرزھای حقوقی ســرمایھ

سرمایھ سلط بر  ضروری بنابراین، در زمان تعیین ت پذیر، 
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صمیم ست حقوق ت ضمنیا صریح یا  در توافقھای  مندرج گیری 
سرمایھ پذیر دارد، بھ قراردادی کھ ارتباط تنگاتنگي با 

 عنوان فعالیتھای مربوط مورد بررسي قرار گیرد.

؛ فعالیتھای مربوط پذیردر برخی از واحدھای ســـرمایھ .53ب
ــی بھ وجود آید یا می رختنھا زمانی  ــرایط خاص دھد کھ ش

شود. ست پذیسرمایھ ساختار رویدادھایی واقع  ر ممکن ا
شد کھ ھدایت فعالیتھا و بازده آن، از قبل گونھبھ ای با

شود  شرایط خاص ایجاد  شد، مگر اینکھ آن  شده با تعیین 
ـــمیمات  یا رویدادھا واقع گردد. در این مورد، تنھا تص

پذیر، در ھنگام وقوع آن فعالیتھای ســـرمایھمرتبط با 
حظھ ای قابل مالگونھتواند بھشـــرایط و رویدادھا، می

سرمایھ دھد و بنابراین، پذیر را تحت تأثیر قرار بازده 
ــوب  مربوطفعالیتھای  ــلط، میمحس ــتن تس ــود. برای داش ش

لزومی نــدارد كــھ این شـــرایط و رویــدادھــا برای 
ـــرمایھ ـــمیماتي را س گذاري كھ توانایی اتخاذ چنین تص

صمیم ،دارد ضوع کھ حق ت شود. این مو شروط واقع  گیری، م
شرا ست، بھ خودی خود یک یط یا وقوع بھ ایجاد  رویداد ا

 شود كھ این حقوق، حمایتي باشد.موجب نمي



 10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 صورتھای مالی تلفیقی

42 
 

 مثالھای کاربردی
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 11مثال 

ــرمایھ ــنامھ تنھا فعالیت تجاری س ــاس پذیر، کھ در اس
ــت، خرید دریافتنی ــده اس ــخص ش و ارائھ خدمات  ھامش

سرمایھ ست. ارائھ خدمات روزانھ، روزانھ بھ  گذاران ا
شامل وصول و انتقال پرداختھای اصل و بھره در تاریخ 

ــید آنھا ــررس ــاس موافقت س ــت. بر اس نامھ واگذاری اس
منعقد  پذیرگذار و ســرمایھبین ســرمایھای کھ جداگانھ

ست صورت نكول شده ا سرمایھ یک، در  پذیر دریافتنی، 
گذاران یكي از ســـرمایھ را بھ طور خودکار دریافتنیب

، مــدیریــت مربوطکنــد. تنھــا فعــالیــت واگــذار می
ست نكول ھایدریافتنی ست؛ زیرا تنھا فعالیتی ا شده ا

سرمایھتواند بطور قابل مالحظھکھ می پذیر ای بر بازده 
یافتنی یت در مدیر گذارد.  بل از نكول،  ھااثر ب ق

ــت مربوطفعالیت  ــمیمات زیر نیس ــتلزم اتخاذ تص ا مس
سی کھ بطور قابل مالحظھ سا سرمایھا پذیر ای بر بازده 

ـــدنمیاثر بگذارد،  فعالیتھای پیش از نكول، از  -باش
جریانھاي  محدود بھ وصولو تنھا  شده استقبل، تعیین 

سید و انتقال سرر سرمایھآن  نقدی در  ست. بھ  گذاران ا
سرمایھبنابراین، ھنگام ارزیابی فعالیتھای كل پذیر ي 

ـــرمایھگونھکھ بھ پذیر اثر ای قابل مالحظھ بر بازده س
ــرمایھمی گذار در مدیریت داراییھاي گذارد، تنھا حق س

 شده باید مورد توجھ قرار گیرد.نكول

دھد کھ پذیر اطمینان میدر این مثال، ساختار سرمایھ
در مورد فعالیتھایی کھ  گذار، تنھا زمانیســـرمایھ

حتبطور قابل  ظھ بازده را ت دھد تأثیر قرار می مالح
صمیم صمیماختیار ت گیری، گیری دارد كھ این اختیار ت

نامھ واگذاري، بخش ضرورت داشتھ باشد. شرایط موافقت
ــرمایھ ــدنی معاملھ کلی و ایجاد س ــت. جدانش پذیر اس

نامھ واگذاري ھمراه با بنابراین، شـــرایط موافقت
ــرمایھ ــنامھ س ــاس گیري این نتیجھپذیر، منجر بھ اس

سرمایھمی سرمایھشود کھ  سلط دارد، گذار بر  پذیر ت
ــرمایھ ــورت نكول، مالکیت حتي اگر س گذار تنھا در ص

یافتنی ــــد و  ھادر باش تھ  یار داشـــ را در اخت
شــــده را خارج از مرزھای حقوقی نكول ھایدریافتنی

 کند.پذیر، مدیریت سرمایھ
 12مثال 

. ھنگام ھستندپذیر ، تنھا دارایی سرمایھھادریافتنی
سرمایھ ساختار  سي ھدف و  شخص میبرر شود کھ پذیر، م

شـــده ھای نكولتنھا فعالیت مربوط، مدیریت دریافتنی
ھا را اســت. طرفی کھ توانایی مدیریت نكول دریافتنی
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گیرندگان، بدھی خود را نظر از اینکھ وامدارد، صــرف
ــند یا خیر، ب ــرمایھنکول کرده باش ــلط ر س پذیر تس

 دارد.

 
گذار تعھد صریح یا ضمنی داشتھ باشد ممکن است سرمایھ .54ب

پذیر، مطابق ساختار خود فعالیت كھ اطمینان دھد سرمایھ
را بیشــتر در گذار کند. این تعھد ممکن اســت ســرمایھمی

موجب افزایش انگیزه  قرار دھد ونوســــان بازده معرض 
سب حقوقسرمایھ سلط  گذار برای ک شتن ت کافی بھ منظور دا

شـــود. بنــابراین، تعھــد برای اطمینــان از اینکــھ 
ــرمایھ ــاختار خودپذیر طبق س تواند کند، ميفعالیت می س

سرمایھ سلط  شانھ ت شد، اما بھ خودی خود، موجب ن گذار با
 شود.گذار و مانع تسلط طرف دیگر نمیتسلط سرمایھ

 یا حقپذیر ط با سرمایھپذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباآسیب
 نسبت بھ آن

پذیر گذار بر ســـرمایھھنگام ارزیابی اینکھ ســـرمایھ .55ب
ـــرمایھ کند کھ آیا گذار تعیین میکنترل دارد یا خیر، س

ــرمایھ ــی از ارتباط با س پذیر در معرض بازده متغیر ناش
  حق دارد یا خیر.بازده یا نسبت بھ آن  قرار دارد

ـــد و امکان  بازده .56ب ـــت کھ ثابت نباش متغیر، بازدھی اس
ـــرمایھ ـــتھ تغییر آن در نتیجھ عملکرد س پذیر وجود داش

شد. بازده تواند فقط مثبت، فقط منفی یا ھم متغیر می با
مراجعھ شـــود).  15مثبت و ھم منفی باشــــد (بھ بند 

ــرمایھ ــرمایھگذار ارزیابی میس پذیر کند کھ آیا بازده س
خیر، و این بازده، بر مبنای ماھیت توافق  متغیر است یا

ــرف ــکل حقوقی بازده، تا چھ اندازه متغیر و ص نظر از ش
ای با تواند اوراق قرضھگذار میاست. برای مثال، سرمایھ

ـــد. پرداختھای ثابت  ـــتھ باش پرداختھای ثابت بھره داش
ـــوب  ـــتاندارد بازده متغیر محس بھره، از منظر این اس

سک عدم بازپرداخت قرار دارد و شود زیرا در معرض مي ری
 ریسک اعتباری ناشر اوراق قرضھرا در معرض گذار سرمایھ
ــــان بازده (یعنی دھدقرار می تغییر  نحوه. میزان نوس

ــتگی دارد.  ــھ بس ــک اعتباری اوراق قرض بازده)، بھ ریس
الزحمھ ثابت عملکرد بابت مدیریت داراییھای ھمچنین، حق
شـــود، زیرا پذیر، بازده متغیر محســـوب ميســـرمایھ
در معرض ریســــک عدم ایفای تعھدات گذار را ســـرمایھ
، بھ بازده . میزان نوســــاندھدقرار میپذیر ســـرمایھ

سرمایھ کافی برای پرداخت  درآمدپذیر در ایجاد توانایی 
 الزحمھ بستگی دارد.حق
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 از بازده، شامل موارد زیر است: ھایینمونھ .57ب

صادی توزیع  الف. سایر منافع اقت سیمی،  شده سود تق
سرمایھ سط  صل از اوراق تو پذیر (برای مثال، بھره حا

سرمایھ سط  شده تو صادر پذیر) و تغییر در ارزش بدھی 
 .مزبور پذیرگذار در سرمایھذاری سرمایھگسرمایھ

ارائھ خدمات مرتبط با داراییھا  حقوق و مزایا بابت  ب.
پذیری آســیبھا و الزحمھپذیر، حقیا بدھیھای ســرمایھ

شتیباني اعتباري یا نقدي، حقوق  از شی از پ زیان نا
پذیر باقیمانده در داراییھا و بدھیھای ســـرمایھ

 ، مزایای مالیاتی و دسترسیپذیرھنگام انحالل سرمایھ
گذار در اثر ارتباط با بھ نقدینگی آتی کھ ســـرمایھ

 آورد.دست میپذیر بھ سرمایھ

ــي ندارند.   پ. ــترس ــایر ذینفعان بھ آن دس بازدھی کھ س
گذار ممکن است داراییھای خود را برای مثال، سرمایھ

پذیر مورد اســتفاده در ترکیب با داراییھای ســرمایھ
ھد،  بھ منظور قرار د یاتی  ظایف عمل یب و ند ترک مان

ھا، تأمین محصــوالت جویی در مقیاس، کاھش ھزینھصــرفھ
ھ دانش اختصــاصــي یا محدود کردن ب کمیاب، دســترســی

برخی عملیات یا داراییھا با ھدف افزایش ارزش سایر 
 گذار.داراییھای سرمایھ

 ھاارتباط بین تسلط و بازده

 شدهتفویضتسلط 

کھ  .58ب مانی  یھز ما گیری گذار داراي حق تصـــمیمســـر
پذیر را ارزیابی گیرنده)، وجود کنترل بر سرمایھ(تصمیم

ـــت یا نماینده. می کند، باید تعیین کند کھ کارگمار اس
سرمایھ گذار باید تعیین کند کھ آیا واحد تجاری ھمچنین 

صمیم ست، بھ عنوان نماینده دیگری كھ داراي حق ت گیری ا
ست کھ گذار عمل میسرمایھ کند یا خیر. نماینده، طرفی ا

عمدتًا از ســـوی طرف یا طرفھای دیگر (کارگمار(ھا)) و 
کار می ھا،  نافع آن مان برای م نابراین، در ز ند و ب ک

صمیم سرمایھاعمال اختیار ت پذیر کنترل ندارد گیری، بر 
شود). بھ این ترتیب، برخی  18و  17(بھ بندھای  مراجعھ 

سلط کارگمار ممک سط نماینده، اما از مواقع ت ست تو ن ا
ـــمیم ـــود. تص گیرنده را جانب کارگمار، حفظ و اعمال ش

توانند از توان فقط بھ این دلیل کھ طرفھای دیگر مینمي
 تصمیمات او منتفع شوند، نماینده محسوب كرد.

ضوعات خاص یا تمام سرمایھ .59ب صوص مو ست در خ گذار ممکن ا
ی را بھ نماینده گیرفعالیتھای مربوط، اختیار تصـــمیم

ــرمایھ کنترل بر وجود گذار ھنگام ارزیابی تفویض کند. س
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ــرمایھ ــمیمس ــده بھ گیری تفویضپذیر، باید با حقوق تص ش
یھ ما کھ ســـر مانی  ند ز مان نده خود، ھ مای بطور گذار ن

ــتقیم ــرایطی کھ بیش عمل می مس کند، برخورد نماید. در ش
شد، ھر یک از کار شتھ با گماران از یک کارگمار وجود دا

ید  ھای ببا با ند مات ب ، 54تا ب 5در نظر گرفتن الزا
ــرمایھ ــلط دارند یا ارزیابی کنند کھ آیا بر س پذیر تس

گیرنده برای تعیین اینکھ تصمیم 72تا ب 60خیر. بندھای ب
 کند.نماینده است یا کارگمار، رھنمود ارائھ می

صمیم .60ب ست یا خیر، برای گیرنده ت تعیین اینکھ نماینده ا
پذیر تحت مدیریت و باید رابطھ کلی بین خود، ســـرمایھ
ـــرمایھ ـــایر طرفھای مرتبط با س ویژه تمام ھ پذیر، بس
 عوامل زیر را مورد توجھ قرار دھد:

گیری خود دربــاره دامنــھ اختیــار تصـــمیم  الف.
 )؛63تا ب 62پذیر (بندھای بسرمایھ

 )؛67تا ب 64حقوق سایر طرفھا (بندھای ب  ب.

یاییحقوق و م  پ. قت زا ھای) کھ طبق مواف مھ( حقوق و نا
تا  68، نسبت بھ دریافت آن حق دارد (بندھای بمزایا

 )؛70ب

سیب  ت. صمیم پذیریآ شی ازگیرنده ت سان بازده نا از  نو
و  71پذیر دارد (بندھای بسایر منافعی کھ در سرمایھ

 ).72ب

شرایط خاص، برای ھر یک از عوامل  بر مبنای واقعیتھا و 
 اره، باید اھمیت متفاوتی در نظر گرفتھ شود.مورد اش

گیرنده نماینده اســــت یا خیر، تعیین اینکھ تصـــمیم .61ب
ــتلزم ارزیابی تمام عوامل مندرج د ــت،  60ر بند بمس اس

ــمیممگر اینکھ یک طرف را گیرنده ، حق ماھوی برکناری تص
داشـــتھ باشــــد (حق برکناری) و بتواند بدون دلیل، 

 مراجعھ شود). 65(بھ بند ب کندگیرنده را برکنار تصمیم
 گیریدامنھ اختیار تصمیم

ـــمیم .62ب ـــمیمدامنھ اختیار تص گیرنده، با در نظر گیری تص
 شود:گرفتن موارد زیر ارزیابی می

صمیم نامھموافقتفعالیتھایی کھ طبق  الف. گیری، مجاز و ت
 طبق قانون تصریح شده باشد؛ و

ــمیم ب. ــمیماختیاری کھ تص گیری درباره گیرنده ھنگام تص
 فعالیتھای مزبور دارد.

پذیر، ریسکھایي گیرنده باید ھدف و ساختار سرمایھتصمیم .63ب
سرمایھ صمیم دارد در معرض آنھا قرار بگیردپذیر کھ  ، ت
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کھ  ھایی  قال آنریســـک ھای دیگر برای انت بھ طرف ھا 
ست  شده ا صمیمسازماندھی  گیرنده با و میزان ارتباط ت

ـــرمایھ ـــاختار س پذیر را مورد توجھ قرار دھد. برای س
ثال، اگر تصـــمیم نده م باطگیر ظھ ارت بل مالح با قا ای 

سرمایھ شتھپذیر ساختار  شامل تعیین دامنھ  دا شد ( با
صمیم شانگراختیار ت ست ن آن  گیری)، این ارتباط ممکن ا

صمیم شد کھ ت ست آوردن با صت و انگیزه بھ د گیرنده، فر
حقوقی را دارد کـھ موجـب توانـایی او برای ھـدایـت 

 شود.فعالیتھای مربوط مي
 حقوق سایر طرفھا

نایی  .64ب ــــت بر توا ھا ممکن اس ــــایر طرف ماھوی س حقوق 
صمیم سرمایھت پذیر گیرنده برای ھدایت فعالیتھای مربوط 

شد. حق  ست مؤثر با سایر حقوق ممکن ا برکناری ماھوی یا 
 گیرنده، نماینده است.نشانگر آن باشد کھ تصمیم

، حق برکناری ماھوی داشتھ باشد و بتواند ھرگاه یک طرف .65ب
ـــمیم کند، این مورد بھ  برکنارگیرنده را بدون دلیل تص

تنھایی کافی اســــت تا این نتیجھ حاصــــل شـــود کھ 
گر بیش از یک طرف، دارای گیرنده، نماینده است. اتصمیم

یک از طرفھا بدون توافق با  چنین حقی باشـــند (و ھیچ
گیرنده نباشد)، این سایر طرفھا قادر بھ برکناری تصمیم

صمیم سًا حق، بھ تنھایي برای تعیین اینکھ ت سا گیرنده ا
کند یا خیر، آنھا کار می و برای منافعاز طرف دیگران 

ـــدن تعداد کند. افزون بر این، کفایت نمی ـــتر ش با بیش
ھت  کدیگر ج با ی کاری  ھای الزم برای ھم مالطرف حق  اع

گیرنده و نیز افزایش مبلغ و نوسان سایر برکناری تصمیم
ـــمیم ـــادي تص و  حقوق و مزایاگیرنده (یعنی منافع اقتص

در نظر سایر منافع)، اھمیت کمتری برای این عامل باید 
 .گرفت

رنده نماینده اســت یا گیھنگام ارزیابی اینکھ تصــمیم .66ب
خیر، حقوق ماھوی سایر طرفھا كھ موجب محدود شدن اختیار 

ــمیم ــیوهگیرنده ميتص ــود، باید بھ ش ــابھ با حق ش اي مش
ــال،  مث برای  یرد.  گ قرار  ــھ  توج مورد  ــاری،  کن بر

ـــمیم ای کھ برای اقدامات خود ملزم بھ دریافت گیرندهتص
ــت، معموالً  نماینده  تأیید تعداد کمی از طرفھای دیگر اس

است (برای راھنمایی بیشتر درباره ماھیت حقوق و ماھوی 
 مراجعھ شود). 25تا ب 22بودن آن، بھ بندھای ب

شامل ارزیابی ھرگونھ  .67ب سایر طرفھا، باید  سی حقوق  برر
توســـط ھیئت مدیره (یا ســــایر ارکان  اعمالحق قابل 
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یھاداره ما نده) ســـر یار کن ثار آن بر اخت پذیر و آ
 (ب) مراجعھ شود).23باشد (بھ بند ب گیریتصمیم

 حقوق و مزایا

گیرنده در تصــمیم حقوق و مزایای ھرچھ مبلغ و نوســان .68ب
ـــل از فعالیتھای  ـــھ با بازده مورد انتظار حاص مقایس

صمیمسرمایھ شد، احتمال اینکھ ت شتر با گیرنده، پذیر بی
 کارگمار باشد بیشتر است.

کارگمار اســــت یا  گیرندهبرای تعیین اینکھ تصـــمیم .69ب
 نماینده، باید وجود شرایط زیر نیز بررسی شود:

گیرنده با خدمات وی تصـــمیم حقوق و مزایای  الف.
 متناسب است.

تنھا شــامل مفاد، شــرایط  حقوق و مزایا نامھموافقت  ب.
ست کھ در  سطح  توافقھاییا مبالغی ا شابھ و  خدمات م

 مرسوم است.شرایط متعارف،  شده درمھارتھای مذاکره

تواند نماینده باشـــد، مگر اینکھ گیرنده نمیتصـــمیم .70ب
(الف) و (ب) وجود داشتھ باشد. 69شرایط مندرج در بند ب

گیري اما، احراز این شـــرایط، بھ تنھایی برای نتیجھ
 گیرنده است، کافی نیست.درباره اینکھ نماینده، تصمیم

 منافع سایر ناشی ازنوسان بازده قرار گرفتن در معرض 

پذیر داشتھ گیرنده منافع دیگری در سرمایھھرگاه تصمیم .71ب
پذیر یا گذاری در ســرمایھباشــد (برای مثال، ســرمایھ

پذیر)، ارائھ تضـــمین در ارتباط با عملکرد ســـرمایھ
صمیم ست یا خیرت  گیرنده برای ارزیابی اینکھ نماینده ا
سی کند کھ آیا در معرض باید سان بازده  برر شی نو از نا
سایر منافع در گیرد یا خیرمی منافع قراراین  شتن  . دا

ست کھ سرمایھ شانگر آن ا ست پذیر ن صمیمممکن ا گیرنده ت
 کارگمار باشد.

بازده  نوسان اینکھ در معرضارزیابی برای گیرنده تصمیم .72ب
گیرد یا قرار می پذیرســایر منافع در ســرمایھ ناشــی از

 وجھ قرار دھد:، باید موارد زیر را مورد تخیر

ــان منافع  الف. ــامل  ھرچھ مبلغ و نوس ــادی، ش اقتص
شد، احتمال حقوق و مزایا  شتر با سایر منافع، بی و 
 گیرنده کارگمار باشد، بیشتر است.اینکھ تصمیم

سیباینکھ   ب. صمیمآ سان بازده در  گیرنده ازپذیری ت نو
نوسان از گذاران سایر سرمایھپذیری آسیبمقایسھ با 

ــت، آیا  ــت یا خیر، و اگر چنین اس بازده متفاوت اس
گیرنده را تحت تأثیر این موضـــوع، اقدامات تصـــمیم
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دھد یا خیر. برای مثال، این مورد ممکن است قرار می
 باحقوق از گیرنده زمانی وجود داشتھ باشد کھ تصمیم

باشــد یا برخوردار پذیر در ســرمایھتر پایین اولویت
پذیر ارائھ ایش اعتبار را بھ سرمایھسایر اشکال افز

 کند.

نوســان بازده پذیری خود از آســیبگیرنده باید تصــمیم
پذیر بازده سرمایھ ھایپذیر را نسبت بھ کل نوسانسرمایھ

سًا بر مبنای بازده مورد  سا ارزیابی کند. این ارزیابی ا
شــود پذیر انجام میانتظار حاصــل از فعالیتھای ســرمایھ

ــیباما نباید حداکثر  ــمیم پذیریمیزان آس از گیرنده تص
ــرمایھ ــان بازده س ــایر منافع ھ پذیر را بنوس ــطھ س واس

 گیرنده، نادیده گرفت.تصمیم

 بردیمثالھای کار

 13مثال 

صمیم صندوقي را کھ گوگیرندهت صندوق)،  اھي ای (مدیر 
شــود و تحت نظارت اســت و آن بھ صــورت عام معاملھ مي
گذاری شده در منشور سرمایھدقیقًا طبق معیارھاي تعیین

و مطابق با قوانین و مقررات محلي است، تأسیس، عرضھ 
اری گذکند. این صــندوق بھ عنوان ســرمایھو مدیریت می

شرکتھای  در پرتفوی متنوعی از اوراق بھادار مالكانھ 
سرمایھ ست. طبق سھامی عام، بھ  شده ا ضھ  گذاران عر

سرمایھمعیارھاي تعیین صندوق برای  گذاری شده، مدیر 
گذاری در داراییھا اختیار دارد. مدیر صندوق، سرمایھ

درصد، در صندوق انجام داده است و  10متناسبی معادل 
مھحق عادل  الزح بازار، م نای  مات خود را برمب  1خد

کند. این درصد ارزش خالص داراییھاي صندوق دریافت می
سب با خدمات ارائھحق شد. مدیر شده میالزحمھ متنا با

صورتی کھ از  صندوق در   10صندوق، در برابر زیانھای 
گذاری بیشتر باشد، تعھدی ندارد. صندوق درصد سرمایھ

ــتقل نمیملزم بھ ایجاد ھیئت مدی ــد و ھیئت ره مس باش
از گذاران ای نیز ایجاد نکرده اســـت. ســـرمایھمدیره
گیری مدیر صندوق را تحت ماھوی کھ اختیار تصمیم حقوق

توانند دھد، برخوردار نیســـتند، اما میتأثیر قرار 
ــخصحقوق خود را در محدوده ــندوق ھاي مش ــط ص ــده توس ش

 .کنندبازخرید 

با وجود اینکھ عملیات صـــندوق طبق معیارھاي تعیین 
سرمایھ شور  گذاری و الزامات قانونی انجام شده در من

گیری است کھ بھ شود، مدیر صندوق داراي حقوق تصمیممی
صندوق  او توانایی فعلی برای ھدایت فعالیتھای مربوط 

 گذاران از حقوق ماھویدھدـــــــ یعنی ســـرمایھرا می



 10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 صورتھای مالی تلفیقی

50 
 

گیری مدیر صـــندوق، یار تصـــمیمتأثیرگذار بر اخت
برخوردار نیســـتند. مدیر صـــندوق بابت خدمات خود 

ـــب با خدمات ارائھ  الزحمھحق مبتني بر بازار، متناس
سرمایھشده، دریافت می سبی در کند و نیز  گذاری متنا
ــندوق انجام می ــرمایھحقوق و مزایا و دھد. ص گذاری س

شــي از مدیر صــندوق، او را در معرض نوســان بازده نا
ـــندوق قرار می دھد كھ آنقدر قابل مالحظھ فعالیتھای ص

 نیست كھ نشان دھد کھ مدیر صندوق، کارگمار است.

نوسان بازده  ازمدیر صندوق  پذیریآسیبدر این مثال، 
گیری طبق معیارھاي صـــندوق ھمراه با اختیار تصـــمیم

محدود، بیانگر آن است کھ مدیر صندوق، نماینده است. 
گیرد کھ بر صـــندوق یر صـــندوق نتیجھ میبنابراین مد
 کنترل ندارد.
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 14مثال 
صمیم سرمایھگیرندهت صت  گذاری براي ای بھ منظور ایجاد فر

گذاران، صــندوقی را تأســیس، عرضــھ و تعدادی از ســرمایھ
ـــمیممدیریت می ـــندوق) باید طبق کند. تص گیرنده (مدیر ص

ــمیمات را موافقت ــندوق، تص ای اتخاذ گونھبھنامھ اداره ص
گذاران ایجاد كند کھ بیشترین منافع را برای تمام سرمایھ

ای نماید. با وجود این، مدیر صــندوق اختیارات گســترده
صمیم صندوق در ازای ارائھ خدمات برای ت گیری دارد. مدیر 

درصد داراییھای  1الزحمھ مبتني بر بازار، معادل خود، حق
ست صورت د صی از تحت مدیریت خود و در  شخ سطح م یابی بھ 

ــود،  ــندوق را دریافت می 20س ــود ص ــد مجموع س کند. درص
 شده است.الزحمھ متناسب با خدمات ارائھحق

ــمیمات باید بھ گونھ با وجود اینکھ ــود كھ تص اي اتخاذ ش
شترین منافع را براي  كند، تأمین گذاران سرمایھتمام بی

در خصوص گیری تصمیمای برای گستردهاختیارات  صندوق مدیر
ـــندوق  مربوطھدایت فعالیتھای  ـــندوق دارد. بھ مدیر ص ص

پراخت مبتني بر عملكرد  الزحمھالزحمھ ثابت و نیز حقحق
، افزون بر این. شده استارائھمتناسب با خدمات شود کھ می

ـــایر حقوق و مزایا ـــندوق را با منافع س ، منافع مدیر ص
كند، بدون دوق ھمسو ميگذاران براي افزایش ارزش صنسرمایھ

سان بازده در معرضاینکھ مدیر را  شی نو از فعالیتھای  نا
این مورد از چنان اھمیتي برخوردار است  قرار دھد.وق صند
بیانگر تواند ، بھ تنھایي ميدھد حقوق و مزایانشان میكھ 

 کھ مدیر صندوق، کارگمار است. آن باشد

شده و نحوه تجزیھ و تحلیل باال، در مثالھای الگوی ارائھ
شریحپ زیر، 14الف تا 14 صورت  ت ست. ھر مثال بھ  شده ا

 گیرد.جداگانھ مورد بررسی قرار می
 الف14مثال 

صندوق سرمایھ 2مالک  ،مدیر  صد  صندوق نیز در گذاری در
ــد کھ منافع مي ــایر ســرمایھاو رباش گذاران ا با منافع س

کھ بیش  صندوق ھاید. مدیر صندوق در قبال زیانکنھمسو می
ھیچ تعھدی ندارد.  گذاری او اســت،درصــد ســرمایھ 2از 

ـــرمایھ با توانند می راردادقدلیل نقض  بھ تنھاگذاران، س
 کنند. برکناررا  صندوق رأی اکثریت مدیر

صد 2 صندوق، اوسرمایھ در شتر در معرض  را گذاری مدیر  بی
اما ، دھدقرار میاز فعالیتھای صندوق  نوسان بازده ناشی

سیب سان بازدهآ ست مالحظھ قدر قابلآن پذیری از نو کھ  نی
. حقوق ســـایر اســـتكارگمار  نشـــان دھد مدیر صـــندوق،

صندوق برای برکناریگذاران سرمایھ عنوان حقوق  بھ ،مدیر 
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 در تنھاشـــود، زیرا این حقوق ميحمایتی در نظر گرفتھ 
ــورت نقض قرارداد ــت اعمال بلقا ،ص . در این مثال، با اس

ای برای مدیر صـــندوق اختیارات گســـترده وجود اینکھ
صمیم سان در معرضگیری دارد و ت شی بازده نو از منافع  نا

پذیری از آســـیب، اما قرار داردخود  حقوق و مزایایو 
صندوق بھ سان بازده  شان میگونھنو ست کھ ن مدیر  دھدای ا

ـــندوق، نمای ـــت. بص گیری مدیر نتیجھ ،ترتیبینھ انده اس
 ، کنترل ندارد.صندوق برکند کھ می
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 ب14مثال 

سرمایھ شتری از  سبی بی سھم ن صندوق  صندوق مدیر  گذاری در 
برابر زیانھای صـــندوق، تعھدی فراتر از  دارد، اما در

سرمایھسرمایھ توانند تنھا گذاران میگذاری مذكور ندارد. 
اکثریت مدیر صـــندوق را بھ دلیل نقض قرارداد، با رأی 

 برکنار کنند.
گذاران برای برکناری در این مثال، حقوق ســـایر ســـرمایھ

صندوق، بھ عنوان حقوق حمایتی در نظر گرفتھ مي شود مدیر 
اســـت. با وجود  اعمالزیرا تنھا با نقض قرارداد، قابل 

ـــندوق حق الزحمھ مبتني الزحمھ ثابت و حقاینکھ بھ مدیر ص
ــب با خدمات ارائھبر عملکرد کھ متن ــت پرداخت اس ــده اس ش

 حقوق و مزایایگذاری مدیر صندوق با شود، ترکیب سرمایھمی
تواند مدیر را در معرض نوســـان بازده حاصـــل از او مي

ست كھ  صندوق قرار دھد كھ آنقدر قابل مالحظھ ا فعالیتھای 
ــان مي ــت. ھرچھ میزان و نش ــندوق کارگمار اس دھد مدیر ص
ــان ــ نوس ــندوق (با در نظر گرفتن منافع اقتص ادی مدیر ص
و ســایر منافع) بیشــتر باشــد، مدیر  حقوق و مزایامجموع 

صــندوق در تجزیھ و تحلیل خود، بر منافع اقتصــادی مزبور 
تأکید بیشتری خواھد داشت و بھ احتمال زیاد مدیر صندوق، 

 کارگمار است.
و ســــایر عوامل،  حقوق و مزایابرای مثال، با توجھ بھ 

درصــدي را برای  20گذاری وق ممکن اســت ســرمایھمدیر صــند
کند، کافی گیري درباره اینکھ صـــندوق را کنترل مینتیجھ

شرایط (یعنی زماني  صورت تغییر  بداند. با وجود این، در 
و سایر عوامل متفاوت باشند)، ممكن است  حقوق و مزایاكھ 

 گذاری، کنترل ایجاد شود.با تغییر سطح سرمایھ
 پ14مثال 
سبي مالک  مدیر صد 20صندوق، بطور ن  در گذاریسرمایھ در

ست، اما  صندوقدر قبال صندوق ا صورتی زیانھای  کھ  در 
شتر سرمایھ 20از  بی صد  شد، گذاری در تعھدي ندارد. او با
ضای آنمدیرهھیئت ،صندوق ستقل ،ای دارد کھ تمام اع از  م

منصــوب دیگر گذاران توســط ســرمایھ ھســتند و مدیر صــندوق
کند. مدیره، مدیر صندوق را ساالنھ منصوب میشوند. ھیئتمی

ـــندوق را اگر ھیئت ـــمیم بگیرد قرارداد مدیر ص مدیره تص
صندوقارائھتمدید نكند، خدمات  سط مدیر  سط  ،شده تو تو

 .قابل ارائھ استسایر مدیران آن صنعت 
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ــندوق، حق مبتني بر  الزحمھالزحمھ ثابت و حقاگرچھ مدیر ص
ــب با خدمات ارائھعملکرد کھ  ــت را دریافت متناس ــده اس ش

سرمایھمی صندوق با  20گذاری کند، ترکیب  صدی مدیر  حقوق در
ناشی از فعالیتھای  ، او را در معرض نوسان بازدهو مزایا

ــندوق قرار مي ــان ص ــت کھ نش دھد کھ آنقدر قابل مالحظھ اس
با وجود این، مي مار اســــت.  کارگ ندوق،  مدیر صـــ ھد  د

ان برای برکناری مدیر صــندوق از حقوق ماھوی گذارســرمایھ
مدیره، سازوکاری برای کسب اطمینان ھیئت -برخوردار ھستند

ــرمایھ ــورت تمایل میاز اینکھ س توانند مدیر گذاران در ص
 کند. صندوق را برکنار کنند فراھم می

ــندوق در تجزیھ و تحلیل خود، بر حق  در این مثال، مدیر ص
ماھوی برکناری تأکید بیشـــتری دارد. بنابراین، اگرچھ 

سترده صندوق اختیارات گ صمیممدیر  گیری دارد و ای برای ت
معرض نوسان  گذاری خود، درو سرمایھ حقوق و مزایااز طریق 

ندوق قرار می گیرد، اما حقوق ماھوی ســــایر بازده صـــ
شان ميرمایھس ست. گذاران ن صندوق نماینده ا دھد كھ مدیر 

 .نداردکنترل گیرد کھ بر صندوق بنابراین، مدیر نتیجھ مي
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 مثالھای کاربردی

 15مثال 

سرمایھ پذیر، برای خرید پرتفوی اوراق بھادار با نرخ یک 
ثابت و با پشتوانھ داراییھای مالی ایجاد شده است کھ از 

بدھی ھاي  مالی  طریق ابزار تأمین  نھ  کا مال ھاي  و ابزار
ستین محافظ در مقابل زیان می شود. ابزارھاي مالکانھ، نخ

بازده  نھ  ند و ھرگو بدھی ھســـت ھاي  گان ابزار ند دار
یھ ما نده ســـر ما فت میباقی یا ند. این پذیر را در کن

گذاري در پرتفویی از اوراق گذاري بھ عنوان سرمایھسرمایھ
شتوانھ آنھا دارای ست و در معرض بھادار کھ پ یھای مالی ا

ریسک اعتباری مرتبط با نکول احتمالی ناشر اوراق بھادار 
سک نرخ بھره مرتبط شتوانھ داراییھای مالی و نیز ری  با پ

گذاران بالقوه در با مدیریت پرتفوی قرار دارد بھ سرمایھ
شــود. در زمان تأســیس، ابزارھاي ابزار بدھي عرضــھ مي

ــد ارزش دار 10مالکانھ،  ــت. اییھای خریداریدرص ــده اس ش
ـــمیم ـــمیمات تص گیرنده (مدیر دارایی) از طریق اتخاذ تص
شــده در امیدنامھ گذاري بر مبنای عوامل مشــخصســرمایھ

پذیر، پرتفوی فعالي از داراییھا را مدیریت ســـرمایھ
الزحمھ ثابتی بر کند. مدیر دارایی برای این خدمات، حقمی

ھای تحت مدیریت)، و در درصد دارایی 1مبنای بازار (یعني 
سرمایھ سود  سطحی معین، حقصورت فزونی  ای الزحمھپذیر از 
ـــود) دریافت می 10برمبنای عملکرد (یعني  ـــد س کند. درص

شده است. مدیر دارایی ھا متناسب با خدمات ارائھالزحمھحق
سرمایھ 35 صد حقوق مالکانھ  پذیر را در اختیار دارد. در
قیمانده و تمام ابزارھای بدھی، درصد حقوق مالکانھ با 65

سرمایھ گذاران ثالث پراکنده و متعلق بھ تعداد زیادی از 
غیروابســتھ اســت. مدیر دارایي با تصــمیم اکثریت ســایر 

 گذاران، بدون دلیل، قابل برکناری است.سرمایھ

الزحمھ مبتني بر الزحمھ ثابت و نیز حقمدیر دارایي، حق
سب با خدمات ارائھ ست را دریافت عملكرد كھ متنا شده ا

ندوق، این می بھ منظور افزایش ارزش صـــ ند.  حقوق و ک
یا، ــــایر  مزا نافع س با م ندوق را  مدیر صـــ نافع  م

ــرمایھ ــو ميس كند. مدیر دارایی بھ دلیل در گذاران ھمس
شتن  صد حقوق مالکانھ و بھ دلیل  35اختیار دا حقوق و در

شی از فعالیتھای  مزایای سان بازده نا خود، در معرض نو
 صندوق قرار دارد.

ندرج در  مل م چارچوب عوا یات در  جام عمل با وجود ان
ـــرمایھ امیدنامھ پذیر، مدیر دارایی از توانایی فعلی س

سرمایھ صمیمات  گذاری کھ بطور قابل مالحظھ برای اتخاذ ت
دھد، برخوردار پذیر را تحت تأثیر قرار میسرمایھ بازده
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بھ دلیل اینكھ حق برکناری، در اختیار تعداد  -اســــت
ـــرمایھ ـــتگذاران پراکنده زیادي از س ، در تجزیھ و اس

ـــود. در کمتری بھ حق برکناری داده میتحلیلھا اھمیت  ش
این مثال، مدیر دارایی بر این موضوع کھ در معرض نوسان 

ای است بازده صندوق کھ ناشی از منافع در حقوق مالکانھ
عدی قرار  یت ب بدھی در اولو ھای  بھ ابزار بت  کھ نســـ

ـــتری میمی ـــتن گیرد، تأکید بیش  35کند. در اختیار داش
ر را در برابر زیان و حقوق درصــــد حقوق مالكانھ، مدی
ـــرمایھ ـــبت بھ بازده س پذیر، در اولویت بعدی قرار نس

شان ميمي ست کھ ن دھد مدیر دھد کھ دارای چنان اھمیتی ا
ـــت. بنابراین، مدیر دارایی نتیجھ  دارایی، کارگمار اس

 پذیر کنترل دارد.گیرد کھ بر سرمایھمي
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 16مثال 
پشــتیبانی مالی شــبكھ گیرنده (حامی مالی) یک تصــمیم

عھده دارد، كھ ابزارھاي  توزیع با چند فروشـــنده را بھ
سرمایھبدھی کوتاه سایر  ستھ مدت را برای  گذاران غیرواب

نمنتشـــر می بھ عنوان ک بازار  ھا در  د. این ابزار
مدت از داراییھای میان گذاري در پرتفویی متشــكلســرمایھ

ریسک اعتباری  با رتبھ باال کھ بھ کمترین میزان در معرض
ــت،  ــر داراییھاي پرتفوی اس مربوط بھ نکول احتمالی ناش

سرمایھ ضھ میبھ  دھندگان شود. انتقالگذاران بالقوه عر
مدت با کیفیت باال مختلف، پرتفوھایی از داراییھاي میان

ـــبكھ توزیع می ـــند. ھر انتقالرا بھ ش در  ،دھندهفروش
با  باط  ھاارت كھبھ کھ  ییپرتفوی دارایی توزیع  شـــب

ــد، خدمات ارائھ میمی ــاسبر و  نمایدفروش الزحمھ حق اس
ـــورت ھاخدمات بر مبنای بازار، دریافتنی نکول  را در ص

یت می قالمدیر ند. ھمچنین ھر انت ندهک ، از طریق دھ
یافتھ بھ گذاری بیش از حد براي داراییھای انتقالوثیقھ

شـــبكھ توزیع، نخســـتین محافظ را در برابر زیانھای 
ــبكھ توزیع اعتباري فراھم مي ــرایط ش كند. حامی مالی، ش

ــبكھ توزیع را بر  ــاسرا تعیین و عملیات ش الزحمھ حق اس
ــب کند. این حقنای بازار مدیریت میبر مب الزحمھ، متناس

شندگان مجاز با خدمات ارائھ ست. حامی مالی، فرو شده ا
بھ فروش بھ شـــبكھ توزیع و داراییھای قابل خریداری 
شبكھ  شبكھ توزیع را تأیید و درباره تأمین مالی  سط  تو

ــمیم ــتای گیری میتوزیع تص کند. حامی مالی باید در راس
گذاران فعالیت منافع برای تمام ســرمایھکســب بیشــترین 

 کند.

ــبكھ توزیع، حق  ــبت بھ بازده باقیمانده ش حامی مالی نس
سھیالت نقدی  شبكھ توزیع افزایش اعتبار و ت دارد و براي 

سط حامي مالی، از طریق فراھم می کند. افزایش اعتبار تو
درصـــد تمام داراییھاي شـــبكھ  5جذب زیانھا تا ســـقف 

ـــط انتقال توزیع، پس از جذب ـــورت زیان توس دھندگان ص
سھیالت نقدینگی از میزان داراییھای نکولمي شده گیرد. ت

سرمایھ ست.  شتر نی گذاران براي تحت تأثیر قرار دادن بی
 گیری حامی مالی، حقوق ماھوی ندارند.اختیار تصمیم

شــــده، اگرچھ بھ حامی مالی متناســــب با خدمات ارائھ
شـــود، اما بھ پرداخت می ای بر مبنای بازارالزحمھحق

سبت شبكھ توزیع و  دلیل حقوقی کھ ن بھ بازده باقیمانده 
سان سھیالت نقدینگی دارد، در معرض نو  افزایش اعتبار و ت

شبكھ توزیع قرار می شي از فعالیت  گیرد (یعنی بازده نا
ــتفاده از ابزارھاي بدھی کوتاه ــبكھ توزیع با اس  مدتش

ـــك براي تأمین مالي داراییھاي میا ن مدت، در معرض ریس
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دھندگان نقدینگی قرار دارد). حتي اگر ھر یک از انتقال
ای کھ ارزش داراییھای گونھگیری داشتھ باشند بھحق تصمیم

دھد، حامی مالی اختیار تأثیر قرار  شــبكھ توزیع را تحت
سترده صمیمگ  فعلی گیری دارد كھ بھ او توانایيای برای ت

ھایی را مي عالیت یت ف ظھ، دھدا بل مالح قا کھ بطور  ھد 
شبكھ توزیع می شترین تأثیر را بر بازده  گذارد (یعنی بی

ـــبكھ توزیع را تعیین می ـــرایط ش کند، حامی مالی کھ ش
ــویب داراییھاي خریداري ــده و درباره داراییھا (با تص ش

شبكھ توزیع انتقال دھندگان آن داراییھا) و تأمین مالی 
جدید بطور منظم انجام گذاری سرمایھ (کھ باید برای آن،

 . حق نســـبت بھ بازده)گیری داردشـــود)، حق تصـــمیم
ـــھیالت  ـــبكھ توزیع و افزایش اعتبار و تس باقیمانده ش

بھ حامی را،  قدینگی،  نھن ــــایر گو فاوت از س اي مت
بازده ناشی از فعالیتھای  گذاران، در معرض نوسانسرمایھ

سیبدھد. بھ این ترتیب، شبكھ توزیع قرار می  یری ازپذآ
نوسان بازده بیانگر آن است کھ حامی مالی کارگمار است 

ـــبكھ توزیع و بنابراین، حامی مالی نتیجھ مي گیرد کھ ش
کند. تعھدات حامی مالی برای ایجاد بیشترین را کنترل می

ـــرمایھ گذاران، مانعی برای کارگمار منافع برای تمام س
 .مالی نیست بودن حامی

 طرفینارتباط با سایر 

گذار باید ماھیت در زمان ارزیابی کنترل، ســـرمایھ .73ب
جانب  ، و اینکھ آنھا ازطرفینارتباط خود با ســــایر 

کنند یا خیر را مورد توجھ قرار دھد گذار عمل میسرمایھ
ــتند). تعیین اینکھ » نمایندگان بالفعل«(یعنی آنھا  ھس

کنند یا بھ عنوان نمایندگان بالفعل عمل می طرفینسایر 
، مســتلزم قضــاوتي اســت كھ نھ تنھا ماھیت ارتباط، خیر

سرمایھ طرفینبلکھ چگونگی تعامل این  گذار با یکدیگر و 
 گیرد.را در نظر می

ــت.  یارتباط چنین .74ب ــتلزم توافق قراردادی نیس  یک طرفمس
گذار، یا در صــورتي نماینده بالفعل اســت کھ ســرمایھ

ـــرمایھ ـــانی کھ فعالیتھای س کنند، میگذار را ھدایت کس
برای اقدام در جھت  طرفتوانایی ھدایت فعالیتھاي آن 

داشــتھ باشــند. در این شــرایط، را گذار منافع ســرمایھ
ــرمایھ ــرمایھ درگذار س پذیر، زمان ارزیابی کنترل بر س

پذیری آسیبو خود گیری نماینده بالفعل باید حقوق تصمیم
ازده ب بازده متغیر یا حق نسبت بھ آنغیرمستقیم خود از 

نمــاینــده بــالفعــل را ھمراه بــا حقوق آن از طریق 
بازده متغیر یا حق از  خودپذیری آسیبو گیری خود تصمیم

 مورد توجھ قرار دھد.بازده،  نسبت بھ آن
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سایر  .75ب ست کھ بھ دلیل  طرفینیموارد زیر، مثالھایی از  ا
گذار ماھیت ارتباط، ممکن است نمایندگان بالفعل سرمایھ

 :محسوب شوند

 گذار؛سرمایھ اشخاص وابستھ  الف.

آورده  بھ عنوانپذیر را کھ منافع در ســـرمایھ طرفی  ب.
 کند؛گذار دریافت مییا وام از سرمایھ مالک

ید قبلی  طرفی  پ. تأی بدون  ــــت  کھ توافق کرده اس
سرمایھ، گذارسرمایھ شد، منافع خود را در  پذیر نفرو

ستثنای شرایطی کھ ا (بھ نكند محدودانتقال ندھد یا 
تأیید قبلی برای حق  از ،دیگر طرفگذار و ســـرمایھ

ند باشـــ یل  ،حقوقاین و  برخوردار  ما  طرفینبا ت
 ؛قرار گرفتھ باشد)توافق  بطور مشترک مورد ،مستقل

گذار، از طرف ســـرمایھ کھ بدون حمایت مالی طرفی  ت.
 ؛کندتواند عملیات خود را تأمین مالی نمی

كننده یا کھ اکثریت اعضای اركان اداره پذیریسرمایھ  ث.
ــلی  ــای اركان ادارهآن، با مدیران اص كننده یا اعض
 است؛ و مشترکگذار سرمایھمدیران اصلی 

گذار کھ ارتباط تجاری تنگاتنگي با ســـرمایھ طرفی  ج.
ای دھنده خدمات حرفھارتباط بین ارائھمانند دارد، 

 .آن از مشتریان عمده یکی و

 داراییھای خاصکنترل 

گذار باید بررســـی کند کھ آیا بخشـــی از ســـرمایھ .76ب
ضی جداگانھ تلقی سرمایھ پذیر، بھ عنوان واحد تجاری فر

ــرمایھمي ــت آیا س ــود یا خیر، و اگر چنین اس گذار بر ش
 واحد تجاری فرضي جداگانھ کنترل دارد یا خیر.

ـــرط زیر احراز  .77ب ـــورتي كھ ش ـــد، تنھا در ص ـــده باش ش
ــرمای ــرمایھگذار ھس ــی از س پذیر را بھ عنوان واحد بخش

 کند:تجاری فرضي جداگانھ تلقي مي

ـــرمایھد ـــي از س پذیر (و افزایش اعتبار اراییھای خاص
صورت وجود) تنھا منبع پرداخت بدھیھای  با آن، در مرتبط

سرمایھ ست. خاص، یا منافع خاص دیگر در   بھ طرفینپذیر ا
خاص،طرفین  غیر از بدھی  بھ  داراي  بت  حقوقی نســـ

ـــل داراییھای خاص یا جریانھای از  نقدی باقیمانده حاص
ندارند. بازده در قبال آنھا داراییھا یا تعھداتی آن 

 توســطتواند ً◌ نمياســاســاً  از این داراییھای خاص حاصــل
ــھاي  ــرمایھباقیمانده بخش ــتفاده قپذیرس رار ، مورد اس

ــي  گیرد و ھیچ  ،جداگانھیک از بدھیھای واحد تجاری فرض
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شھاي  از پذیر قابل سرمایھباقیمانده محل داراییھای بخ
ــــت خت نیس نابراین،  .بازپردا یت، ب ماھ مام از نظر  ت

تجاری فرضـــي  داراییھا، بدھیھا و حقوق مالکانھ واحد
ــرمایھ ،جداگانھ ــت. اغلباز مجموعھ س بھ  ،پذیر مجزا اس
 شود.گفتھ می“ سیلو” ،جاری فرضي جداگانھت این واحد

ــرط مندرج در بند ب .78ب ــرمایھ77پس از احراز ش گذار بھ ، س
ــرمایھ ــلط بر آن بخش از س پذیر، باید منظور ارزیابی تس

حد  بازده آن وا ظھ بر  بل مالح قا کھ بطور  ھایی  عالیت ف
گذارد و چگونگی ھدایت می تجاری فرضـــي جداگانھ تأثیر

گذار ھنگام این فعالیتھا را تشـــخیص دھد. ســـرمایھ
ـــی جداگانھ، ھمچنین  ارزیابی کنترل بر واحد تجاری فرض

ــی کند کھ آیا در اثر ارتباط با واحد تجاري  باید بررس
فرضــي جداگانھ، در معرض نوســان ناشــی از بازده متغیر 

ــبت بھ آن بازده حق دارد یا خیر، و  گیردمیقرار  یا نس
سرمایھ سلط بر آن بخش از  پذیر را آیا توانایی اعمال ت

خود دارد  رار دادن میزان بازدهبھ منظور تحت تأثیر ق
 یا خیر.

سرمایھ .79ب صورتي كھ  ضي جداگانھ در  گذار، واحد تجاری فر
سرمایھ پذیر را تلفیق را کنترل نماید، باید آن بخش از 

ــایر  ، ھنگام ارزیابی کنترل طرفینکند. در این مورد، س
سرمایھ سرمایھبر  پذیر پذیر و ھنگام تلفیق، آن بخش از 

 .گیرندنمی در نظررا 

 ارزیابی مستمر

ــد کھ تغییرات .80ب ــرایط بیانگر آن باش  یاگر واقعیتھا و ش
سھ صر  صر از عنا گانھ کنترل، مندرج در در یک یا چند عن

سرمایھ7بند  ست،  شده ا صوص ، ایجاد  وجود گذار باید درخ
 پذیر، ارزیابی مجدد بھ عمل آورد.بر سرمایھ کنترل

سلطاعمال اگر در نحوه  .81ب سرمایھ ت پذیر تغییری ایجاد بر 
شـــود، این تغییر باید در نحوه ارزیابي تســـلط بر 

 وقپذیر منعكس گردد. برای مثال، تغییر در حقســـرمایھ
ــمیم ــد کھ از این پس، گیري میتص تواند بھ این معنا باش

ــود، و بھ فعالیتھاي مربوط از طریق حق رأی ھدایت نمی ش
سایر   طرفند قراردادھا، بھ ، مانھانامھموافقتجای آن، 

دیگر، توانایی فعلی ھدایت فعالیتھای مربوط  طرفینیا 
 دھد.را می

تواند موجب بھ دست آوردن یا از دست دادن یک رویداد می .82ب
سرمایھ سلط بر  سرمایھت شود، بدون اینکھ  گذار در پذیر 

گذار آن رویداد دخالتی داشتھ باشد. برای مثال، سرمایھ
سلط می سرمایھتواند ت ست بر  پذیر را بھ این دلیل بھ د
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صمیم شخاص دیگر، کھ قبالً آورد کھ حقوق ت شخص یا ا گیری 
سرمایھ سرمایھمانع کنترل  ست پذیر ميگذار بر  شد، از د

 رفتھ است.

سیبتغییراتگذار سرمایھھمچنین،  .83ب پذیری او ی را کھ بر آ
ــرمایھاز بازده  ــی از ارتباط با س حق و پذیر متغیر ناش

مورد توجھ نســـبت بھ آن بازده متغیر تأثیر بگذارد، 
گذار حق دریافت ھد. برای مثال، اگر ســـرمایھدقرار می

ــت بدھد یا دیگر، در معرض تعھدات قرار  بازده را از دس
(ب)، ممكن اســــت با 7نگیرد، بھ دلیل عدم احراز بند 

پذیر را از پذیر، کنترل بر سرمایھوجود تسلط بر سرمایھ
ــت ب ــورتی کھ دھد (براي مثال، دس قرارداد دریافت در ص

 الزحمھ مبتني بر عملكرد خاتمھ یابد).حق

ـــرمایھ .84ب ـــی کند کھ آیا ارزیابی او از س گذار باید بررس
بھ كھ  یت می این عال مار ف کارگ یا  نده  مای نعنوان ن د، ک

یا خیر. تغییر در روابط کلی بین تغییر  ــــت  کرده اس
سایر سرمایھ شخاصگذار و  شد یم ا تواند بھ این معنا با

ـــرمایھ ـــتھ بھ عنوان کھ س گذار، با وجود اینکھ در گذش
ـــت، دیگر بھ عنوان نماینده نماینده فعالیت مي كرده اس

مل نمی ثال، اگر تغییراتی در ع ند، و برعکس. برای م ک
سرمایھ سرمایھحقوق  شخاص رخ دھد،  سایر ا گذار گذار، یا 

مجددًا ار یا نماینده باید وضعیت خود را بھ عنوان کارگم
 مورد بررسی قرار دھد.

سرمایھ .85ب گذار از کنترل یا موقعیت او بھ ارزیابی اولیھ 
یل تغییر در  بھ دل ھا  نده، تن مای یا ن مار  کارگ عنوان 

سرمایھ پذیر شرایط بازار (برای مثال، تغییر در بازده 
کند، مگر اینکھ تحت تأثیر شـــرایط بازار) تغییر نمی

ایط بازار، یک یا چند عنصــر از عناصــر تغییر در شــر
را تغییر دھد یا موجب  ،7گانھ کنترل، مندرج در بند سھ

 تغییر در رابطھ کلی بین کارگمار و نماینده شود.

 سرمایھ گذاری است یا خیریک واحد تجاری تعیین اینکھ واحد تجاری، 

یک واحد تجاری  ،ارزیابی اینکھ واحد تجاری ھنگام الف.85ب
گذاری اســـت یا خیر، واحد تجاری باید تمام ســـرمایھ
ا مورد ســـاختار راز جملھ ھدف و  ،طیو شـــراواقعیتھا 

سی سھواحد تجاری کھ ھر قرار دھد.  برر صر   گانھاز عنا
شاره ، مندرج سرمایھ گذاریواحد تجاری شده در تعریف ا

گذاری ســرمایھواحد تجاری باشــد، برخوردار  ،27بند در 
سوب می صر این تعریف  ،ز85ب تا ب85ب شود. بندھایمح عنا

 .دھدتوضیح می بیشتر جزئیاتبا را 
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 ھدف فعالیتھای تجاری

ست کھ گذارھیسرماواحد تجاری تعریف  .ب85ب ستلزم آن ا ی م
ــرمایھواحد تجاری ھدف  ــرفاً  ،گذاریاز س افزایش ارزش  ص
سود  گذاریسرمایھ درآمدی، گذارھیسرما سیمی(مانند  ، تق
مستنداتی یا ھر دو باشد.  ،درآمد اجاره)بھره یا  درآمد

ــرمایھ ــان میکھ ھدف واحد تجاری از س  دھد،گذاری را نش
ی کھ توســط واحد تجاری ، نشــریاتھای فروشاعالمیھمانند 

سایرشود توزیع می ستندات و  بطور ، شراکتشرکت یا  م
معمول، شـــواھدی از ھدف فعالیتھای تجاری واحد تجاری 

ــرمایھ ــواھد دیگر میگذاری فراھم خوس تواند اھد کرد. ش
شیوه شد شامل  ساس آن خود را کھ ای با واحد تجاری بر ا

پذیران سرمایھ یاگذاران سرمایھ (مانند طرفینسایر  بھ
ندمعرفی می )بالقوه ثال،برای  ؛ک ح م د ممکن اســــت وا
گذاری ســـرمایھ بھ عنوان خود رافعالیت تجاری  ،تجاری
یان ھدفمدت م یھافزایش ارزش ســـ با  ما گذاری معرفی ر

در مقابل، ھدف فعالیتھای تجاری واحد تجاری کھ نماید. 
ــرمایھ گذار با ھدف طراحی، تولید خود را بھ عنوان یک س

پذیران معرفی یا بازاریابی مشــترک محصــوالت با ســرمایھ
واحــد تجــاری کنــد، بــا ھــدف فعــالیتھــای تجــاری می

ــرمایھ ــتن ھماھنگگذاری س محل  ، زیرا واحد تجاری ازیس
یت  ای دیتول ،یطراح عال حل ابیبازارف ی و نیز از م

خ 85بند ب بھ( کندکســب می، بازده گذاریھای خودســرمایھ
 .)مراجعھ شود

تواند خدمات مرتبط میگذاری، سرمایھ یک واحد تجاری .پ85ب
 گذاری،گذاری (مانند خدمات مشــاوره ســرمایھبا ســرمایھ

سرمایھ شتیبانی مدیریت  و خدمات  گذاریسرمایھگذاری، پ
اداری) را حتی در صـــورتی کھ فعالیتھای مزبور برای 
واحد تجاری قابل مالحظھ باشد، بطور مستقیم یا از طریق 
بھ  لث و نیز  ثا خاص  بھ اشـــ جاری فرعی،  حد ت وا

ــرمایھ ــروط بر اینکھ واحد س گذاران خود ارائھ کند، مش
حراز گذاری را اسرمایھواحد تجاری تجاری ھمچنان تعریف 

 نماید. 

تواند بطور گذاری میســـرمایھواحد تجاری ھمچنین،  .ت85ب
فعالیتھای در  مســـتقیم یا از طریق واحد تجاری فرعی،

گذاری کھ در ادامھ بھ آنھا اشاره شده مرتبط با سرمایھ
ــروط بر اینکھ این  ــد، مش ــتھ باش ــارکت داش ــت، مش اس

یھ ما بازده ســـر حداکثر کردن  ھا برای  عالیت گذاری ف
گذاری) گذاری یا درآمد ســـرمایھزایش ارزش ســـرمایھ(اف

ــل از  ــرمایھارتباط با حاص ــود و س پذیران آن انجام ش
بیانگر فعالیتھای تجاری جداگانھ قابل مالحظھ یا منبع 
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ظھ برای  بل مالح قا نھ  گا جدا مد  جاری درآ حد ت وا
 نباشد:گذاری سرمایھ

بھ  الف. ــــاوره راھبردی  مدیریتی و مش مات  خد ئھ  ارا
 و ؛پذیرھسرمای

ــتیبانی مالی فراھم آوردن  ب. ــرمایھ برایپش ، پذیر س
 تضمین.یا ای سرمایھ وام، تعھد مانند

 یک گذاری، دارایســـرمایھواحد تجاری  یک چنانچھ .ث85ب
شد کھ  گذاری سرمایھیک واحد تجاری واحد تجاری فرعی با

ـــلی آن ـــت و ھدف و فعالیتھای اص ارائھ خدمات یا  نیس
گذاری است کھ بھ فعالیتھای فعالیتھای مرتبط با سرمایھ

شد، گذاری مربوط میسرمایھواحد تجاری گذاری سرمایھ با
ث، باید 85پ تا ب85مانند موارد تشریح شده در بندھای ب

صورتی کند، واحد تجاری فرعی را تلفیق 32طبق بند  . در 
ات یا فعالیتھای دھنده خدمکھ واحد تجاری فرعی ارائھ

گذاری سرمایھواحد تجاری گذاری، خود یک مرتبط با سرمایھ
ــد،  ــرمایھواحد تجاری باش ــلی باید آن واحد س گذاری اص

ــفانھ31تجاری فرعی را طبق بند  از طریق  ، بھ ارزش منص
 .کندبندی طبقھ دوره، سود یا زیان

 خروج ھایراھبرد

گذاری واحد تجاری نیز شواھدی از ھای سرمایھبرنامھ .ج85ب
کند. یکی از ویژگیھایی فراھم می فعالیتھای تجاریھدف 

گذاری را از سایر واحدھای تجاری کھ واحد تجاری سرمایھ
ــرمایھمتمایز می ــت کھ واحد تجاری س گذاری، کند این اس

گذاریھای خود برای ای برای نگھداری ســـرمایھبرنامھ
ای محدود ی نامحدود، ندارد و آنھا را برای دورهادوره

ـــرمایھنگھداری می گذاری در کند. از آنجا کھ نگھداری س
ھای یھ ابزار ما نھ و ســـر کا ھای مال گذاری در دارایی

ـــت، واحد غیرمالی، برای دوره ای نامحدود امکانپذیر اس
گذاری باید از راھبرد خروج بھ منظور تجاری ســـرمایھ
ریزی واحد تجاری برای تحقق رنامھب نحوهمســـتندســـازی 

 یھایگذارھیسرماگذاری از محل تمام افزایش ارزش سرمایھ
خود در  یھایگذارھیمالکانھ و ســـرما ابزارھایدر خود 
واحد ی، برخوردار باشــــد. ھمچنین، رمالیغ یھاییدارا

ــرمایھ باید برای تمام ابزارھای بدھی کھ  گذاریتجاری س
ای نامحدود وجود دارد، دورهامکان نگھداری آنھا برای 

گذاری در ابزارھای بدھی دائمی، برای مثال ســـرمایھ
شد شتھ با لزومی ندارد کھ واحد تجاری  .راھبرد خروج دا

ـــرمایھ ـــی را  خروجگذاریھا، راھبرد برای تک تک س خاص
مســـتند نماید، اما برای انواع یا پرتفوھای مختلف 



 10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 صورتھای مالی تلفیقی

64 
 

اوت را کھ گذاری، باید راھبردھای بالقوه متفســـرمایھ
ـــرمایھ گذاریھا دربردارنده دوره زمانی برای خروج از س

اســت، تعیین کند. ســازوکارھای خروج کھ تنھا در صــورت 
نکول، مانند نقض قرارداد یا عدم ایفای تعھد، برقرار 

راھبرد بھ عنوان  برای مقاصـــد این ارزیابی، ،شـــودمی
 شود.در نظر گرفتھ نمیخروج 

گذاری قابل تغییر سب نوع سرمایھ، بر حخروج راھبرد .چ85ب
ای کھ گذاری در اوراق بھادار مالکانھاست. برای سرمایھ

 خروج شود، مثالھایی از راھبردھایبطور عام معاملھ نمی
عمومی، عرضــھ غیرعمومی، فروش واحد  شــامل عرضــھ اولیھ

جاری، توزیع  نافعت یھ م ما یت در ســـر پذیر (بین مالک
ییھا (شامل فروش داراییھای گذاران) و فروش داراسرمایھ
سرمایھسرمایھ شد. در پذیر) میپذیر بھ دنبال انحالل  با

کھ در بازار  ایمالکانھ ابزارھایگذاری در خصوص سرمایھ
خروج  راھبردھایاز  ییھاشـــود، مثالمی معاملھعمومی 
گذاری یا فروش در بازار عرضــھ غیرعمومی ســرمایھ شــامل

ست.  سرماعمومی ا صوص  امالک، مثالی از در  یگذارھیدر خ
ملراھبرد  ــــا لھ خروج ش عام گران فروش امالک از طریق م

 باشد.متخصص امالک یا در بازار آزاد می

واحد تواند در گذاری میواحد تجاری ســـرمایھیک  ح.85ب
کھ بھ دالیل حقوقی، مقرراتی،  یگذاری دیگرسرمایھتجاری 

واحد  مالیاتی یا دالیل تجاری مشــــابھ، در ارتباط با
. در این کندگذاری تجاری ایجاد شـــده اســـت، ســـرمایھ

کھ موارد،  یھدر صـــورتی  ما جاری ســـر حد ت گذاری وا
یھ ما ناســـبی برای ســـر ھای خروج م پذیر، از راھبرد

لزومی ندارد کھ باشــد، یھای خود برخوردار گذارھیســرما
سرمایھ سرمایھواحد تجاری   راھبرد خروجاز گذار، گذاری 

 .ی برخوردار باشدگذارھیرماسبرای آن  مناسبی
 گذاریھا عایدات حاصل از سرمایھ

ــو دیگر گروھی کھ  خ.85ب ــورتی کھ واحد تجاری یا عض در ص
واحد تجاری در آن قرار دارد (یعنی گروھی کھ توســـط 

گذاری کنترل تجاری سرمایھواحد واحد تجاری اصلی نھایی 
گذاریھای واحد شــود)، ســایر منافع حاصــل از ســرمایھمی

ــتھ بھ  ــخاص غیروابس ــایر اش ــترس س تجاری را کھ در دس
ــرمایھ ــب پذیر نمیس ــت آورد یا ھدف آن کس ــد، بھ دس باش

صرفًا جھت افزایش ارزش  شد، واحد تجاری  منافع مزبور با
گذاری، یا ھر دو، اقدام بھ گذاری، درآمد سرمایھسرمایھ
گذاری نکرده اســت. این منافع شــامل موارد زیر ســرمایھ

 است:
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ـــتفاده، مبادلھ یا بھره الف. ـــیل، اس برداری از تحص
ــرمایھ پذیر. فرایندھا، داراییھا یا فناوریھای س

واحد تجاری یا عضـــو عاید تواند می منافعاین 
ـــوددیگری از گروه  ـــیل  ش  یی،داراکھ برای تحص

ــوالت یا خدمات فناور ــرمایھ یکی، محص پذیر، از س
ــتند؛  ــب برخوردار ھس ــاری یا نامتناس حقوق انحص

آمیز فرض ی مثال، اگر طراحی محصـــول موفقیتبرا
ـــود، از طریق نگھداری اختیار خرید دارایی از  ش

 پذیر؛سرمایھ

(طبق تعریف مندرج در اســـتاندارد  مشــــارکتھا ب.
مالی بین ــــایر 11المللی گزارشـــگری  یا س  (

ضو دیگر گروه  ھانامھموافقت بین واحد تجاری یا ع
سرمایھ بازاریابی یا پذیر برای طراحی، تولید، و 

 ارائھ محصوالت یا خدمات؛
ــمینھا پ. ــط ارائھیا داراییھای مالی  تض ــده توس ش

پذیر برای اســـتفاده بھ عنوان وثیقھ ســـرمایھ
ضو دیگری از  ستقراض واحد تجاری یا ع توافقھای ا

ـــرمایھ گذاری گروه ( با وجود این، واحد تجاری س
سرمایھمی سرمایھتواند کماکان  پذیر را گذاری در 

ــتفاده  ــتقراض مورد اس بھ عنوان وثیقھ ھرگونھ اس
 قرار دھد)؛

ستھاختیار نگھداری ت. شخص واب سط  واحد  بھ شده تو
ـــرمایھ منافعتجاری برای خرید  پذیر مالکیت در س

 واحد تجاری از آن واحد تجاری یا عضو دیگر گروه؛

ستثنای  ث. د، معامالت بین 85بند بمورد مطرح در بھ ا
 پذیر کھ:دیگر گروه و سرمایھ واحد تجاری یا عضو

ای است کھ انجام آن برای گونھشرایط آنھا بھ .1
ضو  ستھ واحد تجاری، ع واحدھای تجاری غیرواب

سرمایھ سوب نمیدیگر گروه یا  شوند، پذیر مح
 باشد؛امکانپذیر نمی

 گیرد؛ یابھ ارزش منصفانھ انجام نمی .2

ــرمایھ .3  پذیر یابخش عمده فعالیتھای تجاری س
ی واحدھای تجار یتھایفعالواحد تجاری، شامل 

 کند.تجاری دیگر گروه را منعکس می

گذاری ممکن اســــت راھبرد واحد تجاری ســـرمایھ .د85ب
صنعت،  ریپذھیسرما کیاز  شیبگذاری در سرمایھ در ھمان 

بازار یا حوزه جغرافیایی باشــد تا بھ این ترتیب، از 
و درآمد  یگذارھیارزش ســـرما ایی کھھییافزاھممزایای 
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صل ازی گذارھیسرما پذیران مزبور را افزایش سرمایھ حا
خ(ث)، واحد 85بند ب با وجوددھد، بیشتر منتفع گردد. می

تجاری تنھا بھ این دلیل ھمچنان بھ عنوان واحد تجاری 
پذیران، با شود کھ این سرمایھبندی میگذاری طبقھسرمایھ

 کنند. یکدیگر معاملھ می

 یری ارزش منصفانھ گاندازه

گذاری این سرمایھواحد تجاری عنصر اصلی در تعریف  ذ.85ب
گذاریھا را بر مبنای است کھ اساسًا عملکرد تمام سرمایھ

کند، زیرا گیری و ارزیابی میارزش منصـــفانھ اندازه
ــبت بھ،  ــفانھ، نس ــل از بکارگیری ارزش منص اطالعات حاص

ستفاده برای مثال، تلفیق واحدھای تجاری فرعی  آن یا ا
جاری  ھای ت حد نافع در وا از روش ارزش ویژه برای م

شارکتھای خاص، مربوط ستھ یا م ست. واب واحد تجاری تر ا
صر تعریف را سرمایھ شان دھد این عن گذاری برای آنکھ ن

 احراز کرده است، باید:

ـــرمایھ الف. ـــفانھ را برای س گذاران، اطالعات ارزش منص
ــھ طبق  ــان ــاه ارزش منصـــف ــد و ھرگ فراھم کن

المللی گزارشگری مالی الزامی یا استانداردھای بین
سرمایھ سًا تمام  سا شد، ا شده با گذاریھای خود مجاز 

صورتھای مالی اندازه صفانھ در  گیری را بھ ارزش من
 . کند

صفانھ را،  ب. صورتباطالعات ارزش من سازمانی، درون ھ 
برای مدیران اصــلی واحد تجاری (طبق تعریف مندرج 

ستاندارد بین سابداری در ا )، کھ ارزش 24المللی ح
برای  گیریخاصھ اصلی اندازهمنصفانھ را بھ عنوان 

ذاریھای خود و اتخاذ گارزیابی عملکرد تمام سرمایھ
دھند، گذاری مورد استفاده قرار میتصمیمات سرمایھ

 .کندزارش گ

ند ب .ر85ب مات ب حد 85بھ منظور احراز الزا ذ(الف)، وا
 گذاری:تجاری سرمایھ

، گذاری در امالکســـرمایھتواند برای شـــناســـایی می .الف
استاندارد  ، مندرج درمدل ارزش منصفانھ استفاده از

را  ،گذاری در امالکســـرمایھ 40المللی حســــابداری بین
 برگزیند؛

گذاریھای خود در واحدھای یھتواند برای ســـرمامی .ب
تجاری وابســتھ و مشــارکتھای خاص، معافیت بکارگیری 

 یالمللنیدر اســـتاندارد بمندرج  ،ژهیروش ارزش و
 برگزیند؛ ورا  ،28 یحسابدار
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کارگیری  .پ مات با ب ندارد بالزا تا  یالمللنیاســـ
ــگر خود را بھ ارزش مالی داراییھای  ،9 یمال یگزارش

 کند.گیری منصفانھ اندازه

ــرمایھواحد تجاری  .ز85ب ــت دارای برخی س گذاری، ممکن اس
گذاری مانند امالک و تجھیزات رمایھغیر از س ییداراییھا

ــــد. عنصـــر  باش مالی  ھای  بدھی دفتر مرکزی، و نیز 
ندازه نھ در تعریف ا فا جاری گیری ارزش منصـــ حد ت وا

ــھ ــای ــد ســـرم ــدرج در بن ــذاری، من (پ)، برای 27گ
گذاری کاربرد دارد. سرمایھتجاری واحد گذاریھای سرمایھ

 گذاری،ســـرمایھواحد تجاری بنابراین، لزومی ندارد کھ 
گذاری یا بدھیھای خود را سرمایھی بھ غیر از داراییھای

 گیری کند.اندازهبھ ارزش منصفانھ 

 گذاریویژگیھای متداول واحد تجاری سرمایھ

اینکھ واحد تجاری، تعریف یک واحد تجاری برای تعیین  .ژ85ب
کند یا خیر، واحد تجاری گذاری را احراز میســـرمایھ

یا از  کھ آ ند  ید تعیین ک حد  یھایژگیوبا تداول وا م
سرمایھ ست یا خیر (بھ بند  گذاریتجاری   28برخوردار ا

شود). فقدان یک یا چند ویژگی متداول، لزومًا  مراجعھ 
بندی بھ عنوان ری شرایط طبقھشود کھ واحد تجاموجب نمی

گذاری را احراز نکند، اما بیانگر ســرمایھواحد تجاری 
واحد  یک آن اســـت کھ برای تعیین اینکھ واحد تجاری،

سرمایھ شترتجاری  ضاوت بی ست یا خیر، ق ی الزم گذاری ا
 است.

 گذاریبیش از یک سرمایھ

سرمایھ س.85ب شی بھ منظور تنوع گذاری،یک واحد تجاری  بخ
بھ ریســــک و حداکثرســــازی بازده خود، بطور معمول 

ست یھای متعددی را نگھداری میگذارھیسرما کند. ممکن ا
واحد تجاری بطور مســتقیم یا غیرمســتقیم، پرتفویی از 

، برای مثال، نگھداری کندگذاریھا را نگھداری ســرمایھ
 ریگذاگذاری واحد در واحد تجاری ســـرمایھیک ســـرمایھ

 یھای متعدد است.گذارھیسرمادیگری کھ خود، دارای 

ــک  .ش85ب ــا دارای ی ــاری تنھ ــد تج برخی مواقع، واح
ـــرمایھ ـــت. با وجود این، در اختیار س گذاری واحد اس

گذاری واحد، ضرورتًا مانع احراز داشتن تنھا یک سرمایھ
ـــرمایھواحد تعریف  ـــط واحد تجاری تجاری س گذاری توس

در تنھا  گذاریواحد تجاری سرمایھ شود. برای مثال،نمی
شد کھ گذارھیسرما کتواند یصورتی می شتھ با ی واحد دا

 واحد تجاری:



 10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 صورتھای مالی تلفیقی

68 
 

اندازی خود قرار داشتھ باشد و ھنوز در دوره راه الف.
شد و گذارھیسرما شخص نکرده با سبی را م یھای منا

ـــرمابنابراین، ھنوز برنامھ  ی خود برای گذارھیس
ـــرمایھ ـــیل س گذاریھای متعدد را اجرا نکرده تحص

 باشد؛

شده، واگذار گذاریھایسرمایھ جایگزینی بھ منظور ب.
 باشد؛ دیگری انجام نداده گذاریھایسرمایھ

ــرمایھ پ. ــرمایھھنگامی کھ س ــط س گذاران گذاری توس
شد، (برای مثال، کھ  یزمان منفرد قابل انجام نبا

یھ ما قل ســـر یک گذاری حدا یاز برای  مورد ن
ــرمایھ ــد)، برای تجمیع س ــیار زیاد باش گذار، بس
ـــرمامنابع  ـــرماان جھت گذارھیس ی در یک گذارھیس
 گذاری واحد، ایجاد شده باشد؛ یاسرمایھ

 در فرایند انحالل قرار داشتھ باشد. ت.
 گذارھیسرما کیاز  شیب

حد بطور معمول،  .ص85ب جاری وا مات  دارای یگذارھیســـر
ـــرما ـــت کھ منابع خود را برای گذارھیس ان متعددی اس

ــتیابی ــرمابھ خدمات مدیریت  دس ــتھای  یگذارھیس و فرص
گذاری کھ بھ صــورت انفرادی دســترســی بھ آنھا ســرمایھ

ـــرمایھ ـــت، س ـــتھ اس کنند. وجود گذاری میوجود نداش
، احتمال اینکھ واحد تجاری، یا گذاران متعددھیســـرما

جاری در آن قرار اعضــــای دیگری از گروھی کھ واحد ت
گذاری یا دارد، منافعی غیر از افزایش ارزش ســـرمایھ

سرمایھ سب کنند را کاھش میدرآمد  دھد (بھ بند گذاری ک
 خ مراجعھ شود).85ب

گذاری ممکن است بھ این ترتیب، واحد تجاری سرمایھ .ض85ب
سرمایھ سط، یا برای، تنھا یک  شود تا تو شکیل  گذار ت

سی سرمایھعنماینده منافع گروه و شد تری از  گذاران با
یا از منافع آنھا پشــتیبانی کند (برای مثال، صــندوق 

ــرمایھ ــندوق س ــتگی، ص ــس ــندوق بازنش گذاری دولت یا ص
 گذاری خانوادگی).سرمایھ

ـــت واحد تجاری بطور  .ط85ب ھمچنین برخی مواقع، ممکن اس
سرمایھ شد. برای مثال، موقتی یک  شتھ با گذار واحد دا

جاری ســـر حد ت یھوا یک ما ھا  گذاری در صـــورتی تن
 گذار واحد دارد کھ:سرمایھ

ھنوز منقضـــی  اولیھ خود کھدر دوره عرضـــھ عمومی  .الف
ـــده  ـــد نش ـــت، قرار گرفتھ باش  بطور فعال،و اس
 ؛کندمشخص گذاران مناسب را سرمایھ
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ــرمایھ .ب ــب برای جایگزینی ھنوز س  منافعگذاران مناس
 باشد؛ یامشخص نکرده  را مالکیت بازخریدشده

 . گرفتھ باشدانحالل قرار  ندیادر فر .پ
  گذاران غیروابستھسرمایھ

حد بطور معمول،  ظ85ب یھوا ما جاری ســـر  یداراگذاری ت
ــرما ــت یگذاران متعددھیس ــتھ (طبق  اس ــخاص وابس کھ اش
) واحد تجاری 24حسابداری  یالمللنیاستاندارد بتعریف 

جاری در آن  ــــای دیگر گروھی کھ واحد ت قرار یا اعض
ــوب نمی ــرمایھدارد، محس ــتن س ــوند. با داش گذاران ش

ضای  سایر اع ستھ، احتمال اینکھ واحد تجاری یا  غیرواب
نافعی غیر  جاری در آن قرار دارد، م حد ت کھ وا گروھی 

گذاری گذاری یا درآمد ســرمایھاز افزایش ارزش ســرمایھ
 خ مراجعھ شود).85یابد (بھ بند بکسب کنند، کاھش می

ــرمایھبا و .ع85ب ــت حتی اگر س گذاران جود این، ممکن اس
اشخاص وابستھ واحد تجاری باشند، واحد تجاری ھنوز ھم 

ــرمایھ ــرایط واحد تجاری س ــد. برای واجد ش گذاری باش
تواند صـــندوق گذاری میمثال، واحد تجاری ســـرمایھ

گذاری اصلی واحد ای "بھ موازات" صندوق سرمایھجداگانھ
کار جاری برای گروھی از  مدیران ت ند  مان نان خود ( ک

سرمایھ سایر  صلی) یا  شکیل دھد، کھ ا ستھ ت گذاران واب
سرمایھسرمایھ بازتابی از صندوق  صلی گذاریھای  گذاری ا

ــت واجد  ــندوق موازی ممکن اس ــت. این ص واحد تجاری اس
ــرایط ــرمایھ یک ش ــدواحد تجاری س حتی اگر  ،گذاری باش

 کیل دھند.گذاران آن را اشخاص وابستھ تشتمام سرمایھ
 منافع مالکیت

گذاری، بطور معمول، اما نھ سرمایھواحد تجاری یک  .غ85ب
صیت حقوقی جداگانھ شخ مالکیت  منافعدارد.  ایالزامًا، 

 منافعگذاری، معموالً بھ شـــکل در واحد تجاری ســـرمایھ
شابھ (برای مثال،  ضامنی)  منافعمالکانھ یا منافع م ت

سبی از خالص دارا سھم متنا ست کھ  واحد تجاری ییھای ا
ــرمایھ ــبتس ــتن داده می گذاری بھ آن نس ــود. اما داش ش

گذاران، کھ برخی از آنھا طبقات مختلفی از ســـرمایھ
سرمایھ سبت بھ  سرمایھصرفًا ن گذاری گذاری یا گروھھای 

خاص، دارای حقوق ھســتند یا ســھم متناســب متفاوتی در 
خالص داراییھا دارند، مانع شـــمول واحد تجاری بھ 

 شود.گذاری نمیسرمایھیک واحد تجاری وان عن

مالکیت قابل  منافعافزون بر این، واحد تجاری کھ دارای  .ف85ب
ســایر اســتانداردھای طبق بدھی اســت و  بھ صــورتمالحظھ 

تعریف حقوق قابل اعمال، المللی گزارشـــگری مالی بین
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واجد ممکن اســــت ھمچنان مالکانھ را احراز نمی کند، 
 رمشــروط ب ،گذاری باشــدســرمایھتجاری واحد یک ط یشــرا

شی در معرض  بدھی ابزاراینکھ دارندگان  بازده متغیر نا
از تغییرات در ارزش منصـــفانھ خالص داراییھای واحد 

 .قرار داشتھ باشندتجاری 

 الزامات حسابداری

 تلفیق روشھای

 در صورتھای مالی تلفیقی: .86ب

مالكانھ، دارایی، بدھی، حقوق مشــــابھ اقالم   الف.
صلی نقدی واحد درآمد، ھزینھ و جریانھای با  تجاری ا

 شود.ترکیب مي ،واحدھای تجاری فرعی

یک  تجاری اصلی در ھر گذاری واحدمبلغ دفتری سرمایھ  ب.
صلی  سھم واحد واز واحدھای تجاری فرعی  از تجاری ا

تھاتر  ،یک از واحدھای تجاری فرعی حقوق مالكانھ ھر
شود (نحوه حسابداري سرقفلي، در استاندارد (حذف) مي

 تشریح شده است). 3المللي گزارشگري مالي بین

ھا،  . پ مد نھ، درآ كا مال ھا، حقوق  بدھی ھا و  دارایی
نھ قدی درونھزی ھاي ن یان با  گروھی مرتبطھا و جر

جاری گروه ھای ت حد عامالت بین وا حذف  ،م مل  کا بطور 
از معامالت  نھای ناشـــیشـــود (ســــودھا یا زیامي

ھایی درون کھ در دارایی ندگروھی  و  ھاموجودی مان
سایی داراییھای ثابت ست،  شده شنا طور کامل حذف با

ست بیانگر کاھش گروھی ممکنشود). زیانھای درونمی  ا
شد کھ  شي با ساییارز شنا ستلزم  صورتھای م مالی  در 

ـــت. برایتلفیقی  ـــی اس از حذف  تفاوتھای موقتی ناش
ــودھا ــتاندارد گروھی، یا زیانھای معامالت درون س اس

ـــابداریبین بکار گرفتھ ، مالیات بر درآمد 12المللی حس
 .شودمی

 یکنواختھای حسابداری رویھ

ضواز  اگر یکی .87ب برای معامالت و  ،گروه واحدھای تجاری ع
ھای حسابداری رویدادھای مشابھ در شرایط مشابھ، از رویھ

سبت بھ رویھ صورتھایگرفتھ ھای بکارمتفاوتي ن  شده در 
ستفاده   انطباق با، برای اطمینان از کندمالی تلفیقی ا

ـــورتھاي مالي رویھ ـــابداری گروه، ھنگام تھیھ ص ھای حس
صورتھای ضو گروه ت تلفیقي، در  سبعدیالت مالی آن ع  منا

 شود.انجام می
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 گیریاندازه

ست آوردن کنترل تا تاریخی  تجاری از تاریخ بھ واحد .88ب د
حد جاری فرعی را از کھ کنترل بر وا ــــت می ت ھد، دس د

ـــورتھای ھای واحددرآمدھا و ھزینھ  تجاری فرعی را در ص
 ھای واحدكند. درآمدھا و ھزینھمالی تلفیقی منظور می

جاری فرعی بر ھای مب ت بدھی ھا و  بالغ دارایی نای م
سایی صورتھایشنا صیل شده در   ،مالی تلفیقی در تاریخ تح
 درشده شناسایی شود. برای مثال، ھزینھ استھالکتعیین مي

ــود و زیان جامع تلفیقی پس ــورت س ــیل،  ص از تاریخ تحص
ھای اســـتھالک نھ دارایی فا نای ارزش منصـــ پذیر برمب

سایی صورتھایشده شنا صیل، مالی  در  تلفیقی در تاریخ تح
 شود.تعیین می

 بالقوه ھایرأی حق

ــایر  کھ حق زمانی .89ب ــتقھ  ابزارھایرأی بالقوه، یا س مش
ـــد، برای تھیھ  حق دارای ـــتھ باش رأی بالقوه وجود داش

و دوره مالی تلفیقی، نســـبت ســـود یا زیان  صـــورتھای
ـــیصدر تغییرات  تجاری  یافتھ بھ واحدحقوق مالکانھ تخص

ـــلی و  ـــرفًا برمبنای منافع فاقد حق کنترلاص  منافع، ص
ـــود و اعمال یا تبدیل احتمالی فعلي تعیین می مالکیت ش

مشتقھ در آن منعکس  ابزارھایھای بالقوه و سایر رأی حق
 كاربرد داشتھ باشد. 90اینکھ بند ب د، مگرگردنمی

ـــرایط در .90ب ای کھ معاملھ نتیجھ واحد تجاري در ،برخی ش
 منافعبا  مرتبط بھ بازده دسترسیبرای آن حال حاضر  در

یت را  ندفراھم میمالک یت، از نظر ک نافع ، ماھ از م
ــرایطی، برای  . درگرددمی برخوردار فعليمالکیت  چنین ش

صورتھای صیص تھیھ  سبت تخ  یافتھ بھ واحدمالی تلفیقی، ن
ــلی و   در نظر گرفتن، با منافع فاقد حق کنترلتجاری اص
ھایی حق مال ن ــــایر  ھایرأی اع ھای بالقوه و س ابزار

 دسترسی یتجاری اصل واحد برایای کھ در حال حاضر مشتقھ
 شود.، تعیین میکندفراھم میبھ بازده را 

ستاندارد بین .91ب شگری مالیا منافع ، برای 9 المللی گزار
کھ تلفیق می جاری فرعی  ھای ت حد ند، در وا کاربرد شـــو

از رأی بالقوه،  ابزارھای مالی داراي حقھرگاه . ندارد
ـــینظر ماھیت  ـــترس منافع با  مرتبط بھ بازدهفعلی  دس

، این ابزارھا کندتجاری فرعی را فراھم  در واحد یتمالک
ستاندارد بین شمول الزامات ا شگری مالیم  9 المللی گزار

رأی  شوند. در سایر موارد، ابزارھای مالی داراي حقنمی
ستاندارد بینتجاری فرعی، طبق  بالقوه در واحد المللی ا
 شوند.بھ حساب منظور می 9 گزارشگری مالی
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 تاریخ گزارشگری

ــورتھای .92ب ــگری  مالی تلفیقی، تاریخ برای تھیھ ص گزارش
صلی و واحدھای تجاری مالی واحد  صورتھای فرعی تجاری ا

 گزارشگری واحد پایان دوره ھرگاهباید یکسان باشد. آن 
ـــلی و واحد تجاری  ـــد، واحدفرعی تجاری اص  متفاوت باش

جاری فرعی ــــد تلفیق،  ،ت قاص عھ دیگری از برای م مجمو
تجاری مالی واحد  بھ تاریخ صـــورتھایرا اطالعات مالی 

ــلی تھیھ می ــلی قادرتجاری  کند تا واحداص بھ تلفیق  اص
جاری فرعی گردد، مگر اطالعات مالی واحد یھ  ت کھ تھ این
 باشد. غیرعملیاطالعات مالی مجموعھ دیگری از 

ـــط واحد مجموعھ دیگری از اطالعات مالی اگر تھیھ  .93ب توس
ـــد، واحدغیرعملی بافرعی تجاری  ـــلی براي  تجاری ش اص

جاری مالی واحد تلفیق اطالعات از آخرین  باید ،فرعی ت
ــورتھای تأثیر معامالت واحد تجاری فرعی کھ بابت  مالی ص

ــده واقعیا رویدادھای عمده  ــورتھایش مالی  بین تاریخ ص
صورتھایمزبور  ست،  مالی تلفیقی و تاریخ  شده ا تعدیل 

ستفاده  صورتھایکندا صورت، تفاوت بین تاریخ   . در ھر 
ـــورتھایتجاری مالی واحد  مالی تلفیقی  فرعی و تاریخ ص
ــد و طول دوره 3از  نباید بیش ــگری و ماه باش ھای گزارش

فاوت  نھ ت ھایبین ھرگو ید  ،مالی تاریخ صـــورت در با
 ن باشد.ھای مختلف یکسادوره

 منافع فاقد حق کنترل 

سود یا زیان دوره و ھر یك از اجزاي  .94ب واحد تجاری باید 
سود و زیان جامع را بھ مالکان واحد تجاری  سایر اقالم 

ــلی و بھ منافع فاقد حق کنترل  ــیصاص دھد. ھمچنین  تخص
سود و زیان جامع را بھ مالکان  واحد تجاری باید مجموع 

ـــلی و بھ م ـــیص واحد تجاری اص نافع فاقد حق کنترل تخص
دھد، حتی اگر منجر بھ ایجاد کســـری در مانده منافع 

 فاقد حق کنترل گردد.

شت .95ب سھام ممتاز انبا  شوندهاگر واحد تجاری فرعی دارای 
شد کھ بھ عنوان حقوق مالكانھ طبقھ شده و جاری با بندی 

ـــت، واحد  در اختیار دارندگان منافع فاقد حق کنترل اس
ــود یا زیان دوره را پس از تجاری  ــھم خود از س باید س

صرف سبھ کند،  سھام محا سیمی این  سود تق نظر تعدیل بابت 
 از اینکھ سود تقسیمی مزبور اعالم شده باشد یا خیر.

 تغییر در نسبت منافع فاقد حق کنترل 

كند، واحد ھرگاه نســـبت منافع فاقد حق کنترل تغییر  .96ب
ـــبی آنھا تجاری بھ منظور انعکاس  تغییرات در منافع نس

نافع دارای بالغ دفتری م جاری فرعی، باید م  در واحد ت
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کنترل و منافع فاقد حق کنترل را تعدیل کند. واحد  حق
منافع فاقد تجاری باید ھرگونھ تفاوت بین مبلغ تعدیل 

ازای پرداختی یا دریافتی و ارزش منصفانھ مابھحق کنترل 
انھ شناسایی کند و آن را را بطور مستقیم در حقوق مالك

 بھ مالکان واحد تجاری اصلی انتساب دھد.

 دست دادن کنترلاز 

صلی ممکنواحد تجاری  .97ب ست ا  توافقطریق دو یا چند  از ا
ست بدھد. با تجاری فرعی را از کنترل واحد ،)معاملھ(  د

شرایط  وجود شان میاین، برخی مواقع  توافقھای کھ دھد ن
گرفتھ نظر ر دواحد  ایمعاملھبھ عنوان ندگانھ باید چ

عنوان  بھتوافقھا شـــود. برای تعیین اینکھ آیا این 
صلی  شوند یا خیر، واحدمیواحد تلقي  ایمعاملھ تجاری ا

صادی آنھا توافقھا باید تمام مفاد و شرایط  و آثار اقت
جھ را مورد ند مورد زیر،  تو یا چ یک  ھد. وجود  قرار د

معامالت تجاری اصـــلی باید  کھ واحد بیانگر آن اســــت
 گیرد:بظر ن واحد در ایعنوان معاملھ چندگانھ را بھ

گیرند انجام میصـــورت ھمزمان بھ  معامالتاین   الف.
 ند.شویا با ھم در نظر گرفتھ مي

 عنوان یک معاملھ واحد برای دستیابی بھ معامالتاین   ب.
 شوند.می سازماندھی واحدتجاری  یک نتیجھبھ 

دیگر  توافق بھ وقوع حداقل یک بســتگیمعاملھ، وقوع   پ.
 .دارد

 ، اما زمانیبھ تنھایی توجیھ اقتصادی نداردمعاملھ   ت.
گیرد بررســی قرار می مورددیگر معامالت ھمراه با کھ 
مربوط آن مثال شود. لحاظ اقتصادی قابل توجیھ می بھ
سھام کمتربھ  ست كھ قیمت واگذاری   قیمت از زماني ا

قیمتی باالتر  اواگذاری بعدی باز طریق است و بازار 
 .شودمیجبران ، از بازار

ــلی اگر واحد .98ب  ازرا تجاری فرعی  کنترل واحد ،تجاری اص
 دست بدھد، باید:

 موارد زیر را قطع شناخت كند:  الف.

 داراییھا (شامل ھرگونھ سرقفلی) و بدھیھای واحد .1
از تجاری فرعی بھ مبالغ دفتری آنھا در تاریخ 

 دست دادن کنترل؛ و

مبلغ دفتری منافع فاقد حق کنترل در واحد تجاری  .2
فرعي پیشین در تاریخ از دست دادن کنترل (شامل 
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ھر یک از اجزای ســایر اقالم ســود و زیان جامع 
 بھ آنھا). انتسابقابل 

 موارد زیر را شناسایي كند:  ب.

 (در صورت وجود) دریافتی ازایمابھ منصفانھ ارزش .1
شی ا شرایطی کھ منجرمعاملھ زنا  بھ ، رویداد یا 

 است؛ شده کنترل رفتن دست از

 مالكان در نقش بینفرعي تجاری  توزیع سھام واحد .2
لك،  کھ ما یا مشـــروط بر این یداد  لھ، رو عام م

 ،شرایطي كھ منجر بھ از دست دادن كنترل شده است
 شامل چنین توزیعي باشد؛ و

تجاری  گذاری باقیمانده در واحدســرمایھھرگونھ  .3
شین صفانھ بھ ارزش فرعی پی  کھ تاریخی در آن من

 رود.دست میاز  کنترل

المللی صـــورت الزام ســـایر اســـتانداردھای بین در  پ.
سایی شنا شگری مالی، مبالغ  سایر اقالم گزار شده در 

فرعی را تجاری ارتباط با واحد  سود و زیان جامع در
، بھ ســود یا زیان دوره 99توضــیحات بند ب ر مبنایب

 بھ ســـود بطور مســـتقیمیا  بندی کندتجدید طبقھ
 انباشتھ انتقال دھد.

عنوان ســود یا زیان، در  تفاوت حاصــل را بھھرگونھ   ت.
ـــود  ـــابزیان قابل  یاس تجاری  واحددوره بھ  انتس

 شناسایی کند. ،اصلی

ـــلی کنترل واحد تجاری اگر واحد  .99ب  فرعی را ازتجاری اص
ــت بدھد،  ــلی دس مبالغی را کھ تمام باید واحد تجاری اص

ـــایر اقالم تجاری واحد آن ارتباط با  قبالً در فرعی در س
اي ھمانند سود و زیان جامع شناسایی کرده است، بھ شیوه

ــلی  تجاری زماني كھ واحد ــتقیماص داراییھا یا  بطور مس
ــاب منظ کند،میبدھیھای مربوط را واگذار  . کندور بھ حس

ــود یا زیا ــایر نی کھ پیش از این بنابراین، اگر س در س
بھ دلیل ، شــناســایی شــده اســت اقالم ســود و زیان جامع

ــود  ،مربوط یواگذاري داراییھا یا بدھیھا زیان  یابھ س
ـــود، واحدبندي دوره تجدید طبقھ ـــلي باید  تجاری ش اص

ــت دادن كنترل واحد  ــود یا تجاری ھنگام از دس فرعي، س
ــود از حقوق مالکانھ بھ زبور را زیان م زیان دوره  یاس

بندي طبقھتجدید  بندي)تحت عنوان تعدیالت تجدید طبقھ(
سایر اقالم کھ نماید. اگر مازاد تجدید ارزیابی  قبالً در 

ست، سود و زیان جامع  شده ا سایی  ھنگام واگذاری شنا
ــتقیم  بطوردارایی  ــودمس ــتھ انتقال یابد،  بھ س انباش
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ـــلی در زمان ازتجاری ا واحد ـــت دادن کنترل واحد ص  دس
بطور مستقیم تجاری فرعی، باید مازاد تجدید ارزیابی را 

 .کندانباشتھ منتقل  سود بھ

صالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ الف.99ب شاره بھ ا ست این بند ا شده ا االجرا ن

 ].و بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

 گذاری حسابداری تغییر در وضعیت واحد تجاری سرمایھ

سرمایھ .100ب شرایط واحد تجاری  گذاری اگر واحد تجاری، 
ــت دھد، باید برای تمام واحدھای تجاری فرعی  را از دس

، بھ ارزش منصفانھ از طریق 31کھ پیش از این، طبق بند 
ستاندارد ندازهدوره ا سود یا زیان ست، ا گیری کرده ا

مالی البین تاریخ  3مللی گزارشـــگری  کار گیرد.  را ب
شود.  صیل فرض  ضعیت، باید بھ عنوان تاریخ تح تغییر و

ــل از ھنگام اندازه ــود حاص ــرقفلی یا س گیری ھرگونھ س
شود، خرید زیر قیمت کھ در تاریخ تحصیل فرضی ایجاد می

ارزش منصفانھ واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل فرضی، 
یافتھ باشــد. ازای فرضــی انتقالھدھنده مابباید نشــان

 24تا  19تمام واحدھای تجاری فرعی باید طبق بندھای 
 این استاندارد، از تاریخ تغییر وضعیت تلفیق شوند. 

ـــرمایھ .101ب گذاری ھرگاه واحد تجاری، بھ واحد تجاری س
تغییر وضعیت دھد، باید در تاریخ تغییر وضعیت، تلفیق 

ـــتثنای واحدھای تجاری فرعی خود را  متوقف کند، بھ اس
ند  کھ طبق ب جاری فرعی  ھای ت حد نان 32وا ید ھمچ با  ،
ــرمایھ ــوند. واحد تجاری س گذاری باید الزامات تلفیق ش

را برای آن دســـتھ از واحدھای تجاری  26و  25بندھای 
ست اعمال  شده ا ، گویی کندفرعی کھ تلفیق آنھا متوقف 

ـــرمایھ تجاری  گذاری، کنترل این واحدھایواحد تجاری س
 فرعی را در آن تاریخ از دست داده است. 
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 پیوست پ

 تاریخ اجرا و گذار

ستاندارد بین شدنی این ا ست، بخش جدان ست و این پیو شگری مالی ا المللی گزار
 االجراست.ھمانند سایر بخشھای این استاندارد، الزم

 تاریخ اجرا

تاندارد را برای دوره .1پ ھای واحد تجاری باید این اســـ
سال ساالنھ شروع  یا پس 2013ای کھ از اول ژانویھ  از آن 

ــت. می ــود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز اس ش
ـــتاندارد را پیش از موعد بکار  اگر واحد تجاری این اس
گیرد، باید این موضـــوع را افشـــا کند و اســـتاندارد 

ــگری مالی بین ــتاندارد بین11المللی گزارش المللی ، اس
شگری  ستاندارد بین12مالی گزار سابداری ، ا  27المللی ح

ستاندارد بین صورتھای مالی جداگانھ سابداری و ا  28المللی ح
 بکار گیرد. ) را ھمزمان2011شده در سال (اصالح

ــورتھای مالی تلفیقی،  الف.1پ ــارکتھاص ــایر  مش ــای منافع در س و افش

ستاندارد بین واحدھای تجاری: رھنمود گذار صالحات ا لی المل(ا
المللی گزارشــگری ، اســتاندارد بین10گزارشــگری مالی 

)، 12المللی گزارشــگری مالی و اســتاندارد بین 11 مالی
ــال  ــده در ژوئن س ــرش را  6تا پ 2، بندھای پ2012منتش

صالح و بندھای پ الف و 5پ، پ4الف تا پ4ب، پ2الف تا پ2ا
ب را اضــــافھ كرد. واحد تجاری باید این 6الف تا پ6پ

ــالحات را  ــاالنھبرای دورهاص ای کھ از اول ژانویھ ھای س
شود، بکارگیرد. چنانچھ واحد تجاری شروع می 2013سال 

ــتاندارد بین ــگری مالی اس را پیش از  10المللی گزارش
صالحات را برای آن دوره ھا موعد بکار گیرد، باید این ا

 .کنداعمال 

سرمایھ ب.1پ ستاندارد بین گذاریواحدھای تجاری  صالحات ا المللی (ا
ــگری مالی  ــتاندارد بین10گزارش ــگری ، اس المللی گزارش

)، 27المللی حســــابداری و اســـتاندارد بین 12 مالی
ــال  ــده در اکتبر س ــرش الف، 2، پ4، 2، بندھای2012منتش

، 33تا  27الف و پیوســـت الف را اصـــالح و بندھای 6پ
تا ب85ب تا3و پ 101تا ب 100ف، ب85الف  ج را 3پ الف 

ـــالحات را برای  ـــافھ کرد. واحد تجاری باید این اص اض
یا پس از  2014ای کھ از اول ژانویھ سال ساالنھ ھایدوره

شــود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد آن شــروع می
مجاز است. اگر واحد تجاری این اصالحات را پیش از موعد 
بکار گیرد، باید این موضـــوع را افشـــا کند و تمام 

ـــ ـــرمایھالحات مندرج در اص را ھمزمان  گذاریواحدھای تجاری س
 .اعمال نماید
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ــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ پ.1پ ــاره بھ اص ــت و این بند اش ــده اس االجرا نش

 ].بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

ــرمایھ ت.1پ ــتثنای تلفیقواحدھای تجاری س ــالحات  گذاری: بکارگیری اس (اص
ــتاندارد  ــگری مالیبیناس ــتاندارد 10 المللی گزارش ، اس

ــگری مالیبین ــتاندارد بین 12 المللی گزارش المللی و اس
سابداری  شده در 28ح شر سامبر )، منت ، بندھای 2014سال د

الف تا 4الف را اصــالح و بندھای 2ث و پ85پ، ب85، ب32، 4
ب را اضافھ کرد. واحد تجاری باید این اصالحات را برای 4

سادوره سال النھھای  یا پس از  2016ای کھ از اول ژانویھ 
شود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز آن شروع می

صالحات را پیش از موعد بکار  ست. اگر واحد تجاری این ا ا
 گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

 گذار

ستاندارد بین .2پ سابداری طبق ا سابداری، رویھ 8المللی ح ھای ح

، واحد تجاری باید این رآوردھای حسابداری و اشتباھاتتغییر در ب
ــتثناي بندھای پ ــتاندارد را، بھ اس ، با 6الف تا پ2اس

 تسری بھ گذشتھ بکار گیرد.

المللی اســـتاندارد بین 28با وجود الزامات بند  .الف2پ
بکارگیری این اســتاندارد برای  در صــورت، 8 حســابداری

ستین بار صالحات نخ واحدھای ، و متعاقبًا ھنگام بکارگیری ا

بکارگیری : گذاریواحدھای تجاری ســـرمایھ و گذاریتجاری ســـرمایھ

ضروری در این استاندارد برای نخستین بار،  استثنای تلفیق
بند الزامی در  یاطالعات کمّ  کھ واحد تجاری تنھااســـت 

ستاندارد بین28 سابداری(ج) ا  را برای دوره 8 المللی ح
صلھ قبل از تاریخ بکارگیری اولیھ ای ساالنھ این کھ بالفا

ستاندارد بین شگری مالیا (دوره  قرار دارد المللی گزار
بل ئھ ، )ق ندارا جاری میک حد ت ند . ھمچنین وا این توا

ــھدورهبرای دوره جاری یا را برای اطالعات  ای ھای مقایس
جام قبلی ا ما الزامی برای ان ید، ا ما ئھ ن کار  اینرا

 وجود ندارد.

ــتاندارد، تاریخ  .ب2پ ــد این اس ــتیابی بھ مقاص بھ منظور دس
ساالنھ شگری  ست کھ بکارگیری اولیھ، آغاز دوره گزار ای ا

 شود.برای نخستین بار این استاندارد بکار گرفتھ می

ـــتاندارداولیھ بکارگیری تاریخ در  .3پ تجاری  واحد ،این اس
رتباط با ا در روش پیشـــین حســــابداريملزم بھ تعدیل 

 :باشدنمیواحدھاي تجاري زیر 

طبق در آن تــاریخ، واحــدھــای تجــاری کــھ   الف.
صورتھای مالی تلفیقی  27 المللی حسابداریاستاندارد بین
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ـــیر و جداگانھ ـــیر مباحث جاری  12 و تفس کمیتھ تفاس
صد تجاری باھای واحد -تلفیق شده ،خاص مقا اند و طبق تلفیق 

 شوند؛ یاتلفیق مي، ھمچنان این استاندارد

طبق اســـتاندارد در آن تاریخ، واحدھای تجاری کھ   ب.
سابداریبین سیر 27 المللی ح سیر  12 و تف کمیتھ تفا

ــدهمباحث جاری  ــتاندارد تلفیق نش اند و طبق این اس
 شوند.نیز تلفیق نمي

 واحد ،این اســـتاندارداولیھ بکارگیری تاریخ در  الف.3پ
آیا بر مبنای واقعیتھا و باید ارزیابی کند کھ تجاری 

سرمایھ گذاری شرایط موجود در آن تاریخ، یک واحد تجاری 
است یا خیر. اگر واحد تجاری، در تاریخ بکارگیری اولیھ 

گذاری است، بھ این نتیجھ برسد کھ یک واحد تجاری سرمایھ
ج را بھ جای الزامات 3ب تا پ3باید الزامات بندھای پ

 رد. الف بکار گی5تا پ 5بندھای پ

تلفیق  32بھ اســـتثنای واحدھای تجاری فرعی کھ طبق بند  ب.3پ
پ، ھر 4تا پ 4یا بندھای پ 6و پ 3شـــوند (کھ بندھای پمی

کدام کھ مربوط باشـــد، برای آنھا مورد اســـتفاده قرار 
ــرمایھمی ــرمایھگیرد)، واحد تجاری س گذاری گذاری باید س

بھ ار جاری فرعی را  ھای ت حد کدام از وا زش خود در ھر 
ــود یا زیان دوره اندازه ــفانھ از طریق س گیری کند، منص
االجرا بوده گویی کھ الزامات این اســتاندارد ھمواره الزم

سرمایھ ست. واحد تجاری  ساالنھا ای کھ گذاری، باید دوره 
بالفاصلھ قبل از تاریخ بکارگیری اولیھ قرار دارد و نیز 

بت ھرگ با بل را  تدای دوره ق نھ در اب کا مال نھ حقوق  و
 تفاوت میان دو عامل زیر، با تسری بھ گذشتھ تعدیل کند:

 مبلغ دفتری پیشین واحد تجاری فرعی؛ و  الف.

یھ ب. ما نھ ســـر فا جاری ارزش منصـــ حد ت گذاری وا
 گذاری در واحد تجاری فرعی.سرمایھ

صفانھ کھ پیش از  شتھ ھرگونھ تعدیالت ارزش من مبلغ انبا
این در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شده است، 

ـــاالنھ ـــلھ قبل از باید در ابتدای دوره س ای کھ بالفاص
تاریخ بکارگیری اولیھ قرار دارد، بھ ســود انباشــتھ 

 انتقال یابد. 

المللی گزارشگری تاریخ بکارگیری استاندارد بین قبل از پ.3پ
گذاری ، واحد تجاری سرمایھگیری ارزش منصفانھاندازه 13مالی 

باید از مبالغ ارزش منصـــفانھ کھ پیش از این برای 
، کندگذاران یا مدیریت گزارش شده است، استفاده سرمایھ

شان شروط بر اینکھ مبالغ مزبور ن شد م دھنده مبالغی با
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گذاری، در ازای آن مبالغ بین طرفھای مطلع و مایھکھ سر
ای حقیقی و در شـــرایط عادی در تاریخ مایل در معاملھ

 ارزشیابی، قابل مبادلھ باشد.

سرمایھپ، اندازه3ب تا پ3اگر طبق بندھای پ ت.3پ گذاری گیری 
عملی باشــد (طبق تعریف مندرج غیردر واحد تجاری فرعی 
)، واحد تجاری 8ابداری المللی حســدر اســتاندارد بین

ستاندارد بینسرمایھ المللی گذاری باید الزامات این ا
ای کھ گزارشـــگری مالی را در ابتدای نخســـتین دوره

تواند میپ عملی اســــت کھ 3ب تا پ3یری بندھای پبکارگ
ــرمایھ ــد، بکار گیرد. س گذار باید دوره دوره جاری باش

صلھ قبل از تاریخ بکاساالنھ رگیری اولیھ ای را کھ بالفا
شتھ تعدیل  سری بھ گذ ، مگر اینکھ کندقرار دارد، با ت

ای کھ بکارگیری این بند عملی است، ابتدای نخستین دوره
گونھ باشـــد، تعدیل حقوق وره جاری باشـــد. اگر ایند

 مالکانھ در ابتدای دوره جاری باید شناسایی شود. 

ــرمایھ ث.3پ ــرمایھاگر واحد تجاری س  گذاری درگذاری، س
واحد تجاری فرعی را قبل از تاریخ بکارگیری اولیھ این 

گذاری در استاندارد واگذار کرده باشد یا کنترل سرمایھ
ــد، واحد تجاری  ــت داده باش واحد تجاری فرعی را از دس

گذاری ملزم بھ تعدیل روش حســابداری قبلی در ســرمایھ
 .نیستخصوص واحد تجاری فرعی مزبور 

ص ج.3پ سرمایھالحات اگر واحد تجاری، ا را برای  گذاریواحدھای تجاری 
ندارد دوره تا کارگیری اســـ مان نخســـتین ب ای پس از ز
، اعمال کند، ارجاعات بھ 10المللی گزارشـــگری مالی بین
ث، باید 3الف تا پ3در بندھای پ "تاریخ بکارگیری اولیھ"

ای کھ اصــالحات "ابتدای دوره گزارشــگری ســاالنھبھ صــورت 
ــر ــالحات( گذاریمایھواحدھای تجاری س ــتاندارد بین اص المللی اس
المللی گزارشگری مالی ، استاندارد بین10گزارشگری مالی 

)، منتشرشده در 27المللی حسابداری و استاندارد بین 12
شود، تفسیر ، برای نخستین بار اعمال می2012اکتبر سال 

 شود. 

ـــرمایھ .4پ گذار بھ این ھرگاه در تاریخ بکارگیری اولیھ، س
پذیری را تلفیق کند کھ طبق نتیجھ برسد کھ باید سرمایھ

ستاندارد بین سابداری ا سیر  27المللی ح کمیتھ  12و تف
 گذار باید:سرمایھتفاسیر مباحث جاری تلفیق نشده است، 

ــورتی کھ   الف. ــرمایھدر ص تجاري  فعالیتیک  پذیرس
المللی گزارشــگری طبق تعریف اســتاندارد بین( باشــد
منافع )، داراییھا، بدھیھا و تركیبھاي تجاري 3 مالی

شده  یپذیرسرمایھ در فاقد حق کنترل کھ قبالً تلفیق ن
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گویي از تاریخ کھ  کندگیری اي اندازهگونھاست را بھ
مبنای  برپذیر، ســرمایھ گذار برســرمایھ كســب كنترل

پذیر در تلفیق منظور رد سرمایھالزامات این استاندا
ــتاندارد بین ــت (و بنابراین طبق اس ــده اس المللی ش

شگری  سابداری روش  3مالی گزار صیل ح گرفتھ  بکارتح
سرمایھ ست).  ساالنھشده ا ای را کھ گذار باید دوره 

قرار دارد،  اولیھ بکارگیریبالفاصــلھ قبل از تاریخ 
شتھ تعدیل  سری بھ گذ سب . زمانی کھ تاکندبا ت ریخ ك

گذار باشــد، ســرمایھ قبلدوره ابتدای کنترل پیش از 
بھ بالغ زیر را  فاوت بین م نھ ت ید ھرگو عنوان  با

شــناســایی  قبلابتدای دوره در تعدیل حقوق مالکانھ 
 کند:

 منافع فاقد حق کنترلمبلغ داراییھا، بدھیھا و  .1
 شده؛ وشناسایی

گذار با مبلغ دفتری پیشـــین ارتباط ســـرمایھ .2
 پذیر.سرمایھ

صورتی  ب. شد تجاری  فعالیتیک پذیر، سرمایھکھ  در  نبا
ــتاندارد بین ــگری مالی(طبق تعریف اس  المللی گزارش

 در منافع فاقد حق کنترل)، داراییھا، بدھیھا و 3
ست را بھسرمایھ شده ا اي گونھپذیري کھ قبالً تلفیق ن
 گویي از تاریخ كســــب كنترلکھ  کندمیگیری اندازه

مبنای الزامات این  برپذیر، سرمایھ گذار برایھسرم
در تلفیق منظور شــده اســت پذیر ســرمایھاســتاندارد 

المللی گونھ کھ در اســتاندارد بینھمان تحصــیل(روش 
ــگری مالی ــت 3 گزارش ــده اس ــریح ش بكار گرفتھ  ،تش

شــناســایي  ، ســرقفلیپذیرســرمایھ برایاما  ؛شــودمي
ـــرمایھنمي ـــود). س ـــاالنھگذار باید دورش ای کھ ه س

اولیھ قرار دارد بکارگیری  تاریخ قبل از بالفاصـــلھ
. زمانی کھ تاریخ کندرا با تســری بھ گذشــتھ تعدیل 

ــــب تدای کنترل پیش از  کس بلدوره اب ــــد،  ق باش
گذار باید ھرگونھ تفاوت بین مبالغ زیر را ســـرمایھ

بل بھ تدای دوره ق نھ اب کا یل حقوق مال عد  ،عنوان ت
 شناسایی كند: 

ھا و  .1 بدھی ھا،  قد حق کنترل مبلغ دارایی فا نافع  م
 ؛ وهدششناسایی

یھ .2 ما باط ســـر با مبلغ دفتری پیشـــین ارت گذار 
 پذیر.سرمایھ

ندازه .الف4پ چھ ا نان ھا و چ بدھی ھا،  نافع گیری دارایی م
(الف) یا (ب)، 4پذیر، طبق بند پسرمایھفاقد حق کنترل 
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ـــتاندارد بینغیرعملی  لمللی ا(طبق تعریف مندرج در اس
 گذار باید:، سرمایھباشد) 8حسابداری 

ــورتی کھ الف. ــرمایھ در ص ــد، فعالیت پذیر س تجاری باش
 3 المللی گزارشــگری مالیالزامات اســتاندارد بین

 فرضي بکار گیرد. تاریخ تحصیل را از تاریخ تحصیل
ـــی باید ابتدای  ـــتینفرض ـــد کھ دوره نخس ای باش

شود عملی میآن دوره برای  ،(الف)4بکارگیری بند پ
 جاری باشد. تواند دورهکھ مي

فعالیت تجاری نباشـــد، روش  یک پذیراگر ســـرمایھ ب.
المللی شـــده در اســـتاندارد بینتحصـــیل تشـــریح
شگری مالی  ضی بکار  3گزار صیل فر را، از تاریخ تح

پذیر ســـرقفلی گیرد بدون اینكھ برای ســـرمایھ
ضي، باید ابتدای  صیل فر سایي كند. تاریخ تح شنا

(ب)، 4ای باشـــد کھ بکارگیری بند پســـتین دورهنخ
تواند دوره جاری شــود کھ ميبرای آن دوره عملی مي

 باشد.

قبل از ای کھ بالفاصــلھ گذار باید دوره ســاالنھســرمایھ
را با تسري بھ گذشتھ اولیھ قرار دارد بكارگیري تاریخ 

كھ  ند، مگر این عدیل ك تدای نخســـتین دورهت ای کھ اب
جاري  شود، دورهدر آن دوره عملی میبكارگیري این بند 

از ابتداي  ، قبل. زماني كھ تاریخ فرضــي تحصــیلباشــد
گذار باید ھرگونھ تفاوت بین قبل باشد، سرمایھمادوره 

مبالغ زیر را بھ عنوان تعدیل حقوق مالكانھ در ابتداي 
 شناسایي كند: قبلدوره 

اقد حق کنترل منافع فبلغ داراییھا، بدھیھا و م پ.
 شده؛ وشناسایي

یھ ت. ما باط ســـر با مبلغ دفتري پیشـــین ارت گذار 
 پذیر.سرمایھ

آن  برایاي كھ بكارگیري این بند دورهنخســـتین اگر 
شـــود، دوره جاري باشــــد، تعدیل حقوق ميدوره عملی 

 مالكانھ در ابتداي دوره جاري باید شناسایي شود.

الف را بكار 4تا پ 4گذار بندھاي پھنگامي كھ ســـرمایھ ب.4پ
ستاندارد، پس از مي سب كنترل طبق این ا گیرد و تاریخ ك

ــتاندارد بین ــگري مالي تاریخ اجراي اس  3المللي گزارش
سال  شده در  ستاندارد بین 2008تجدیدنظر ست (ا المللی ا

))، ارجاع بھ اســـتاندارد 2008( 3گزارشـــگری مالی 
الف، 4و پ 4در بندھاي پ 3المللي گزارشـــگري مالي بین

ستاندارد بین شگري مالي باید ارجاع بھ ا  3المللي گزار
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تاریخ اجراي باشــــد) 2008( بل از  . اگر كنترل ق
) كسب شده 2008( 3المللي گزارشگري مالي استاندارد بین
المللي گزارشگري گذار باید استاندارد بینباشد، سرمایھ

المللي گزارشگري مالي ) یا استاندارد بین2008( 3مالي 
 ) را بكار گیرد.2004(منتشرشده در سال  3

الف را بكار 4تا پ 4گذار بندھاي پھنگامي كھ ســـرمایھ پ.4پ
ستاندارد، پس از مي سب كنترل طبق این ا گیرد و تاریخ ك

 27المللي حســــابداري تاریخ اجراي اســـتاندارد بین
المللی (اســتاندارد بین 2008تجدیدنظرشــده در ســال 

سابداری  سرمایھستا ))2008( 27ح گذار باید الزامات ، 
پذیر، ھایي كھ سرمایھاین استاندارد را برای تمام دوره

الف، با تســري بھ گذشــتھ تلفیق 4تا پ 4طبق بندھاي پ
شـــود، بكار گیرد. اگر كنترل قبل از تاریخ اجراي مي

ستاندارد بین سابداريا شود، 2008( 27المللي ح سب  ) ک
 زیر را بكار گیرد: گذار باید یكي از الزاماتسرمایھ

ھایي كھ تمام دوره برای ،الزامات این اســتاندارد الف.
با تســري  ،الف4تا پ 4طبق بندھاي پ ،پذیرســرمایھ

 یا ؛شودبھ گذشتھ تلفیق مي

مات ب. خھ الزا ندارد بینای از نســــ تا المللي اســــ
اســت شــده  منتشــر 2003کھ در ســال  27 حســابداري

 ))،2003( 27المللی حســـابداری (اســـتاندارد بین
ھاي قبل از تاریخ اجراي اســـتاندارد دوره برای
بداريبین ــــا ، پس از آن) و 2008( 27 المللي حس

 ھاي بعد.دوره برایالزامات این استاندارد 

گذار بھ این اگر در تاریخ بکارگیری اولیھ، ســـرمایھ .5پ
پذیری کھ طبق اســـتاندارد نتیجھ برســـد كھ ســـرمایھ

کمیتھ تفاســیر  12و تفســیر  27المللی حســابداری بین
ـــت ـــمول تلفیق بوده اس دیگر تلفیق  را مباحث جاری، مش

ــرمایھنکند ــرمایھ، س پذیر را گذار باید منافع خود در س
صورت اجرای الزامات بھ مبلغی اندازه گیری نماید كھ در 

پذیر این اســتاندارد ھنگام شــروع ارتباط با ســرمایھ
د)، یا از دست دادن (بدون كسب كنترل طبق این استاندار

ـــرمایھ ـــد. گیري ميپذیر، بھ آن مبلغ اندازهكنترل س ش
ای کھ قبل از تاریخ گذار باید دوره ســــاالنھســـرمایھ

شتھ تعدیل  بكارگیري اولیھ قرار دارد را با تسري بھ گذ
پذیر گذار با سرمایھكند. اگر تاریخ شروع ارتباط سرمایھ

یا از دست دادن  (بدون كسب كنترل طبق این استاندارد)،
سرمایھ شد،  قبلاز ابتداي دوره  پیشپذیر، كنترل بر  با

ــرمایھ گذار باید، ھرگونھ تفاوت بین مبالغ زیر را بھ س
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عنوان تعدیل حقوق مالكانھ در ابتداي دوره قبل شناسایي 
 كند:

منافع مبلغ دفتري قبلي داراییھا، بدھیھا و   الف.
 ؛ و فاقد حق کنترل

 پذیر.گذار در سرمایھسرمایھ منافعشده مبلغ شناسایي  ب.

ـــرمایھاگر اندازه الف.5پ پذیر، طبق بند گیري منافع در س
ـــتاندارد غیر 5پ ـــد (طبق تعریف مندرج در اس عملی باش

ــابداري بین ــرمایھ8المللي حس گذار باید الزامات )، س
اي كھ این اســـتاندارد را در ابتداي نخســـتین دوره

ــود، بکار گیرد ره عملی ميدر آن دو 5بكارگیري بند پ ش
ــرمایھكھ مي ــد. س گذار باید دوره تواند دوره جاري باش

ــاالنھ ای کھ قبل از تاریخ بكارگیري اولیھ قرار دارد س
ــتھ تعدیل كند، مگر اینكھ ابتداي  ــري بھ گذش را با تس

ستین اي كھ بكارگیري این بند در آن دوره عملی دوره نخ
كھ تاریخ شروع ارتباط شود، دوره جاري باشد. زماني مي

سرمایھسرمایھ سب كنترل طبق این گذار با  پذیر (بدون ك
سرمایھ ست دادن كنترل بر  ستاندارد)، یا از د پذیر، ا

ـــرمایھ قبلاز ابتداي دوره  پیش ـــد، س گذار باید باش
ھرگونھ تفاوت بین مبالغ زیر را بھ عنوان تعدیل حقوق 

 مالكانھ ابتداي دوره قبل، شناسایي كند:

منافع فاقد مبلغ دفتري قبل داراییھا، بدھیھا و  لف.ا
 ؛ وحق کنترل

ـــایي ب. ـــناس ـــده مبلغ ش ـــرمایھ منافعش گذار در س
 پذیر.سرمایھ

ــتین اگر  دوره  اي كھ بكارگیري این بند در آندورهنخس
شود، دوره جاري باشد، تعدیل حقوق مالكانھ در مي عملی

 شناسایي شود.باید ابتداي دوره جاري 

ــتاندارد  ،99تا ب 96و ب 94، ب25، 23ندھای ب .6پ ــالحات اس اص
 باشندمی ،2008در سال شده ، تدوین27 المللی حسابداریبین

ــتاندارد بین ــگری مالیکھ بھ اس انتقال  10 المللی گزارش
را  3تجاری بند پ واحد کھ ھنگامی غیر از اند. بھیافتھ

الف 5تا پ 4گیرد، یا ملزم بھ بكارگیري بندھاي پبکار می
شرح زیر بکار  ، باید الزامات بندھای مزبور را بھباشدمی

 گیرد:

سود یا زیان قابل تجاری واحد  الف. ساب  نباید  انت
بکارگیری دوره  از نخستین ھای گزارشگری قبلبھ دوره
 .کندارائھ  یدرا تجد 94بند بمندرج در اصالحات 
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 درباره حسابداری تغییرات 96و ب 23الزامات بندھای   ب.
از کســــب  تجاری فرعی پس در واحد در منافع مالکیت

بكارگیري نخســتین از  کنترل، براي تغییراتی کھ قبل
 است، کاربرد ندارد. واقع شدهاین اصالحات 

ــتیناز  واحد تجاري قبل اگر  پ. ــالحات بکارگیری نخس  اص
دســـت بدھد،  ، کنترل را از99تا ب 97و ب 25بندھای 

تجاری فرعی  گذاری در واحدنباید مبلغ دفتری سرمایھ
 بر این، واحدافزون . کندارائھ  پیشـــین را تجدید

ــود یا زیان ــت از مربوط بھ تجاری نباید س دادن  دس
نخستین بکارگیری از  قبلکھ فرعی تجاری کنترل واحد 

صالحات ب ست را  99تا ب 97و ب 25ندھای ا شده ا واقع 
 مجددًا محاسبھ نماید.

 "دوره قبل"بھ ارجاع 

الف، ارجاعات 5ب تا پ3با وجود اینکھ در بندھای پ الف.6پ
ای اســـت کھ بالفاصـــلھ قبل از تاریخ بھ دوره ســـاالنھ

) قرار دارد، واحد تجاری "دوره قبل"بکارگیری اولیھ (
ک از شده را برای ھر یای تعدیلتواند اطالعات مقایسھمی

شتھ ارائھھای دوره ، اما الزامی بھ کند گزارششده، گذ
عات  جاری اطال حد ت ندارد. اگر وا کار  جام این  ان

ھای قبل را ارائھ نکند، تمام شده دورهای تعدیلمقایسھ
الف، باید 5ب تا پ3ارجاعات بھ"دوره قبل" در بندھای پ

صورت  سھ"بھ  ستین دوره مقای  "شدهشده ارائھای تعدیلنخ
 شود. فسیرت

سھ ب.6پ شده ھر یک از ای تعدیلاگر واحد تجاری اطالعات مقای ن
ند، باید بھ روشـــنی اطالعات کھای قبل را ارائھ دوره
شخص کند و بیان نماید کھ این اطالعات تعدیل شده را م ن

و مبنای مزبور را نیز با مبنایي متفاوت تھیھ شده است 
 تشریح کند.

 9 المللی گزارشگری مالیبینارجاع بھ استاندارد 

ستاندارد را بکار اگر واحد .7پ اما ھنوز  ،گیرد تجاری این ا
ستاندارد شگری مالیبین ا نگرفتھ  را بکار 9 المللی گزار

این اســتاندارد بھ اســتاندارد در  ، ھرگونھ ارجاعباشــد
ارجاع بھ  صــورت باید بھ ،9ی المللی گزارشــگری مالبین

ستاندارد بین سابداریا شناخت و  39 المللی ح ابزارھای مالی: 

 تفسیر شود. گیریاندازه
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 المللی گزارشگری مالیسایر استانداردھای بینگذاری کنار

الی ی مصورتھابوط بھ جایگزین الزامات مر ،این استاندارد .8پ
ـــتاندارد بینمندرج تلفیقی  ـــابداریدر اس  27 المللی حس
 شود.) می2008ده در سال ش(اصالح

کمیتھ تفاسیر  12 ھمچنین، این استاندارد جایگزین تفسیر .9پ
 شود.می واحدھای تجاری با مقاصد خاص -تلفیقمباحث جاری 
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