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 11المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 مشارکتھا

 ھدف

سط واحدھای  .1 شگری مالی تو صول گزار ستاندارد، تعیین ا ھدف این ا
)، منافعی مشــارکتھاتجاری اســت کھ در توافقھای مشــترک (یعنی 

 دارند.

 دستیابی بھ ھدف

، این استاندارد 1شده در بند برای دستیابی بھ ھدف اشاره .2
یک طرف کند و ھر واحد تجاری را کھ را تعریف می کنترل مشترک

نماید با ارزیابی حقوق و تعھدات اســـت، ملزم می مشـــارکت
خود، نوع مشـــارکت را تعیین کند و حســـابداری حقوق و 

 تعھدات خود را باتوجھ بھ نوع مشارکت انجام دھد.
 امنھ کاربردد

این استاندارد، باید توسط تمام واحدھای تجاری کھ یکی از طرفین  .3
 مشارکت ھستند، بکار گرفتھ شود.

 مشارکتھا

شارکت، بھ توافقی .4 شود کھ دو یا چند طرف، بر آن کنترل اطالق می م
 مشترک دارند.

 یک مشارکت دارای ویژگیھای زیر است: .5

ستند طرفین، طبق توافقی   الف. قراردادی، دارای تعھداتی ھ
 مراجعھ شود). 4تا ب 2(بھ بندھای ب

توافق قراردادی، بھ دو یا چند طرف، کنترل مشـــترک بر این   ب.
 مراجعھ شود). 13تا  7کند (بھ بندھای را اعطا می توافق

 .مشارکت خاصاست یا  عملیات مشترکمشارکت، یا  .6

 کنترل مشترک

ــھیم  .7 ــترک، تس ــت کھ تنھا کنترل مش قراردادی کنترل یک توافق اس
زمانی وجود دارد کھ تصــمیمات درباره فعالیتھای مربوط، مســتلزم 

 اجماع تمام طرفینی است کھ در کنترل سھیم ھستند.

ــت باید ارزیابی کند کھ  .8 واحد تجاری کھ یک طرف توافق اس
آیا توافق قراردادی، بھ تمام طرفین یا گروھی از طرفین، 

کند یا خیر. زمانی ی بر این توافق را اعطا میکنترل جمع
یت  ھدا ید برای  با یا گروھی از طرفین،  مام طرفین  کھ ت

ظھ بل مالح قا تأثیر  کھ  ھایی  عالیت بازده توافق  ایف بر 
ـــتھ  ـــترک داش دارند (یعنی فعالیتھای مربوط) ھمکاری مش

 باشند، کنترل جمعی وجود دارد.

، توافق را طرفیناز  یا گروھی طرفینھرگاه مشخص شد تمام  .9
شترک تنھا زمانی وجود بطور جمعی کنترل می کنند، کنترل م
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دارد کھ تصمیمات درباره فعالیتھای مربوط، مستلزم اجماع 
ی باشــــد کھ بطور جمعی این توافق را کنترل طرفینتمام 

 کنند.می

یک از طرفین بھ تنھایی توافق را  در یک مشــــارکت، ھیچ .10
طرف دارای کنترل مشـــترک بر توافق، کند. ھر کنترل نمی

سط ھر یک از می دیگر  طرفینتواند از کنترل این توافق تو
 جلوگیری کند. طرفینیا گروھی از 

یک توافق، کنترل مشـــترک بر آن  .11 حتی اگر برخی طرفین 
تواند یک مشارکت باشد. این می نداشتھ باشند، این توافق

ــتاندارد، بین  ــارکت،طرفیناس ــترک  ی کھ بر مش کنترل مش
ی کھ در طرفینو  شـــرکای خاص) (مجریان عملیات مشـــترک یادارند 

مشــارکت ســھیم ھســتند ولی کنترل مشــترک بر آن ندارند، 
 شود.تمایز قائل می

مام  .12 یا گروھی از  طرفینارزیابی وجود کنترل مشـــترک ت
سط واحد تجاری  طرفین ضاوت تو ستلزم اعمال ق بر توافق، م

ست. واحد تجاری باید این ارزیابی را با در نظر گرفتن  ا
 11تا ب 5تمام واقعیتھا و شرایط انجام دھد (بھ بندھای ب

 مراجعھ شود).

صورت تغییر در  .13 شرایط، واحد تجاری باید واقعیتھا در  و 
 زیابی کند.کنترل مشترک خود بر توافق را مجددًا ار

 انواع مشارکتھا

واحد تجاری باید نوع مشــارکتی را کھ در آن فعالیت دارد، تعیین  .14
بندی مشارکتھا بھ عنوان عملیات مشترک یا مشارکت خاص، کند. طبقھ

 بھ حقوق و تعھدات طرفین توافق بستگی دارد.

ست کھ بھ .15 شارکتی ا شترک، م دارای کنترل  طرفینموجب آن، عملیات م
سبت بھ داراییھا و بدھیھای مربوط بھ توافق،  شترک بر توافق، ن م
حقوق و تعھدات دارند. این طرفین، مجریان عملیات مشــترک نامیده 

 شوند.می

ست کھ بھ .16 شارکتی ا شارکت خاص، م ی کھ بر توافق، طرفینموجب آن، م
سبت بھ خالص داراییھای توافق، حق د شترک دارند، ن ارند. کنترل م

 شوند.این طرفین، شرکای خاص نامیده می

شارکت از نوع عملیات  .17 واحد تجاری ھنگام ارزیابی اینکھ م
ضاوت می شارکت خاص، ق ست یا م شترک ا کند. واحد تجاری، م

ـــی از توافق،  باید با در نظر گرفتن حقوق و تعھدات ناش
نوع مشارکتی را کھ در آن فعالیت دارد، تعیین کند. واحد 

شرایط تجا شارکت،  شکل حقوقی م ساختار و  ری، با توجھ بھ 
شــده بین طرفین توافق قراردادی و در صــورت لزوم توافق
شرایط،واقعیتھا سایر  ارزیابی  حقوق و تعھدات خود را و 

 مراجعھ شود). 33تا ب 12نماید (بھ بندھای بمی
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نامھ کلی کھ شرایط موجب یک موافقتبھ طرفین برخی مواقع،  .18
عمومی قراردادی را برای انجام یک یا چند فعالیت تعیین 

شــوند. در موافقتنامھ کلی، ممکن اســت کند، متعھد میمی
شارکتھای متفاوتی برای این شود کھ طرفین، م گونھ تعیین 

نامھ را تشکیل انجام فعالیتھای خاصی کھ بخشی از موافقت
اد کنند. حتی اگر مشـــارکتھای مزبور بھ یک دھد، ایجمی

صورتی کھ حقوق و  شند، در  موافقتنامھ کلی معین مربوط با
ــخصطرفینتعھدات  ــده در ، با انجام فعالیتھای مختلف مش ش
شارکتھا متفاوت خواھد موافقت نامھ کلی تغییر کند، نوع م

، فعالیتھای مختلفی را کھ طرفینبود. در نتیجھ، ھرگاه 
ه بخشـــی از موافقتنامھ کلی اســـت بھ عھده دھندتشـــکیل

توانند ھمزمان بگیرند، عملیات مشترک و مشارکتھای خاص می
 وجود داشتھ باشند.

صورت تغییر در  .19 شرایط، واحد تجاری باید واقعیتھا در  و 
شارکتی را کھ در آن فعالیت دارد، مجددًا  تغییر در نوع م

 ارزیابی کند.

 مشارکتصورتھای مالی طرفین یک 

 عملیات مشترک

مجری عملیات مشـــترک باید در رابطھ با منافع خود در عملیات  .20
 مشترک، موارد زیر را شناسایی کند:

داراییھای خود، شــامل ســھم از داراییھایی کھ بطور مشــترک   الف.
 شود؛نگھداری می

ــترک تحمل   ب ــھم از بدھیھایی کھ بطور مش ــامل س بدھیھای خود، ش
 شود؛می

درآمد عملیاتی خود، حاصل از فروش سھم خود از محصوالت عملیات   پ.
 مشترک؛

سھم خود از درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصوالت توسط عملیات   ت.
 مشترک؛ و

سھم از ھزینھھزینھ  ث. شامل  شترک تحمل ھای خود،  ھایی کھ بطور م
 شود.می

سابداری داراییھا، بدھی .21 شترک، باید ح ھا، مجری عملیات م
ھای مربوط بھ منافع خود در درآمدھای عملیاتی و ھزینھ

المللی گزارشگری عملیات مشترک را طبق استانداردھای بین
مالی قابل اعمال برای آن داراییھا، بدھیھا، درآمدھای 

 ھا انجام دھد.عملیاتی و ھزینھ

ھرگاه واحد تجاری منافعی در یک عملیات مشـــترک  الف.21
صیل کند کھ فعال شکیلتح شترک، ت دھنده یک یت آن عملیات م

المللی گزارشگری فعالیت تجاری طبق تعریف استاندارد بین
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سھم  ترکیبھای تجاری 3مالی  شد، واحد تجاری باید برای  با
، تمام اصــول حســابداری ترکیبھای تجاری 20خود طبق بند 

، و 3المللی گزارشـــگری مالی مندرج در اســـتاندارد بین
ــتانداردھای بین ــایر اس ــگری مالی کھ با س المللی گزارش

رھنمودھای این اســتاندارد تناقض ندارد را بکار گیرد و 
جاری، یب ت با ترک باط  عات الزامی طبق آن  در ارت اطال

صیل  ضوع ھم برای تح شا کند. این مو ستانداردھا را اف ا
اولیھ منافع و ھم برای تحصـــیل منافع اضـــافی در یک 

شکیل شترک، ت شترک کھ فعالیت آن عملیات م دھنده عملیات م
یک فعالیت تجاری اســت، کاربرد دارد. حســابداری تحصــیل 

الف تا 33ی بمنافع در چنین عملیات مشـــترکی، در بندھا
 شود.ت تعیین می33ب

سابداری معامالتی مانند فروش، اعطا یا خرید داراییھا،  .22 ح
ــترکی کھ واحد تجاری در  بین یک واحد تجاری و عملیات مش

تعیین  37تا ب 34آن مجری عملیات مشترک است، در بندھای ب
 شود.می

طرفی کھ در عملیات مشترک سھیم است اما کنترل مشترک بر  .23
آن ندارد، در صــورتي كھ نســبت بھ داراییھا و بدھیھای 
عملیات مشـــترک، حقوق و تعھداتی داشـــتھ باشـــد، باید 

سابداری منافع خود در این توافق را طبق بندھای  تا  20ح
ست  طرفیانجام دھد. اگر  22 سھیم ا شترک  کھ در عملیات م

ـــبت بھ داراییھا و  ـــترک بر آن ندارد، نس اما کنترل مش
شد، بدھیھای عم شتھ با شترک، حقوق و تعھداتی ندا لیات م

باید حســـابداری منافع خود در عملیات مشـــترک را طبق 
المللی گزارشگری مالی قابل اعمال برای استانداردھای بین

 آن منافع انجام دھد.
 مشارکتھای خاص

بھ عنوان  .24 خاص را  کت  ــــار نافع خود در مش ید م با خاص  یک  شـــر
باید حسابداری آن را طبق استاندارد گذاری شناسایی کند و سرمایھ

گذاری در واحدھای تجاری وابســتھ و ســرمایھ 28المللی حســابداری بین
با اســـتفاده از روش ارزش ویژه انجام دھد، مگر  مشـــارکتھای خاص

ست،  شده ا ستاندارد تعیین  آنکھ واحد تجاری بھ دلیلی کھ در آن ا
 از بکارگیری روش ارزش ویژه معاف شود.

کھ در مشارکت خاص سھیم است اما کنترل مشترک بر آن  طرفی .25
ــابداری منافع خود در این توافق را طبق  ندارد، باید حس

ــتاندارد بین ــگری مالی اس ابزارھای مالی  9المللی گزارش
انجام دھد، مگر آنکھ بر آن مشــــارکت خاص، نفوذ قابل 

صورت باید حسابداری منافع  مالحظھ داشتھ باشد کھ در این
در مشــــارکت خاص را طبق اســـتاندارد بین المللی  خود

 ) انجام دھد.2011شده در سال (اصالح 28حسابداری 
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 صورتھای مالی جداگانھ

مجری عملیات مشترک یا شریک خاص، در صورتھای مالی جداگانھ خود،  .26
 باید حسابداری منافع خود در:

 انجام دھد؛ 22تا  20عملیات مشترک را طبق بندھای   الف.

شارکت خاص را طبق بند   ب. ستاندارد بین 10م سابداری ا  27المللی ح
 انجام دھد. صورتھای مالی جداگانھ

ست، اما .27 سھیم ا شارکت  شترک ندارد،  طرفی کھ در م بر آن کنترل م
 باید در صورتھای مالی جداگانھ خود، حسابداری منافع در:

 انجام دھد؛ 23عملیات مشترک را طبق بند   الف.

 9المللی گزارشــگری مالی مشــارکت خاص را طبق اســتاندارد بین  ب.
ـــارکت خاص، نفوذ  انجام دھد، مگر آنکھ واحد تجاری، بر آن مش

 10قابل مالحظھ داشـــتھ باشـــد کھ در آن صـــورت، باید بند 
ستاندارد بین ) را 2011شده در سال (اصالح 27المللی حسابداری ا

 بکار گیرد.
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 الف پیوست

 شدهفیتعر اصطالحات

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

ند طرف، بر آن  توافقی مشارکت یا چ کنترل کھ دو 

 دارند. مشترک

سھیم قراردادی کنترل یک توافق کھ تنھا  کنترل مشترک ت
زمانی وجود دارد کھ تصـــمیمات درباره 
فعالیتھای مربوط، مســـتلزم اجماع تمام 

 طرفینی است کھ در کنترل سھیم ھستند.

شارکتی عملیات مشترک کنترل دارای  طرفینموجب آن، کھ بھ  م

، نســـبت بھ داراییھا و توافقبر  مشـــترک
بھ این  ھای مربوط  ، حقوق و توافقبدھی

 تعھداتی دارند.

یات مشـــترکیک طرف  مجری عملیات مشترک یات  عمل کھ بر آن عمل
 دارد. کنترل مشترکمشترک، 

شارکتی مشارکت خاص کنترل موجب آن، طرفین دارای کھ بھ  م

شترک سبت بھ خالص داراییھای توافقبر  م ، ن
 ، حقوقی دارند.توافق

کھ بر آن مشــارکت خاص،  مشــارکت خاصیک طرف  شریک خاص
 دارد. کنترل مشترک

ـــارکت واحد تجاری کھ در یک طرف مشارکت ســـھیم اســـت،  مش
شترک توافقنظر از اینکھ بر آن صرف  کنترل م

 داشتھ باشد یا خیر.

ـــاختار مالی کھ بطور جداگانھ قابل  شخصیت جداگانھ ھر س
تشخیص است، شامل واحدھای حقوقی جداگانھ 

صرف نظر از دارا بودن یا یا واحدھایی کھ 
نبودن شــخصــیت حقوقی، مورد پذیرش قانون 

 ھستند.

شده (اصالح 27المللی حسابداری اصطالحات زیر در استاندارد بین
شده (اصالح 28المللی حسابداری )، استاندارد بین2011در سال 
 10المللی گزارشــگری مالی ) یا اســتاندارد بین2011در ســال 

ستاندارد، با صورتھای مالی تلفیقی ست و در این ا شده ا  تعریف 
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شده در استانداردھای مزبور، مورد استفاده قرار معانی مشخص
 گیرد:می

  پذیرسرمایھکنترل  •
  روش ارزش ویژه •
  تسلط •
  حقوق حمایتی •
  فعالیتھای مربوط •
  صورتھای مالی جداگانھ •
  نفوذ قابل مالحظھ. •
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 پیوست ب

 رھنمود بکارگیری

ستاندارد بین شدنی این ا ست، بخش جدان ست. این پیو شگری مالی ا المللی گزار
ست کاربرد بندھای  شریح می 27تا  1در این پیو شھای شود و ت سایر بخ ھمانند 

 االجراست.این استاندارد، الزم

صیف می .1ب ضی تو ضعیتھای فر ست، و شود. در مثالھای این پیو
ھای مثالھای ذکرشـــده ممکن اســــت در اگرچھ برخی جنبھ

شد، اما در زمان بکارگیری  شتھ با الگوھای واقعی وجود دا
ستاندارد بین شگری مالی ا ، ارزیابی تمام 11المللی گزار

 قعیتھا و شرایط یک الگوی واقعی خاص، ضرورت دارد.وا
 مشارکتھا

 )5توافق قراردادی (بند 

ستند می .2ب شھای مختلف م شود. یک توافقھای قراردادی، بھ رو
االجرا، اغلب، ولی نھ ھمیشھ، بھ صورت توافق قراردادی الزم

ــتند بین  ــکل قرارداد یا مذاکرات مس مکتوب و معموالً بھ ش
طرفین است. سازوکارھای قانونی نیز بطور مستقل یا ھمراه 

ھای بین  ھای الزمطرفینبا قرارداد جاد االج، توافق را ای
 کنند.می

شوند سازماندھی  شخصیت جداگانھھرگاه مشارکتھا از طریق یک  .3ب
مراجعھ شود)، توافق قراردادی یا  33تا ب 19(بھ بندھای ب

ھای توافق قراردادی، در برخی موارد در بعضـــی از جنبھ
ھای شخصیت جداگانھ نامھھا یا آیینھا، شرکتنامھاساسنامھ

 شود.درج می

ـــخص می .4ب ـــرایطی را مش کند کھ طبق آن، توافق قراردادی، ش
شارکت می ضوع توافق م کنند. توافق طرفین در فعالیتھای مو

 قراردادی، بطور معمول با موضوعات زیر در ارتباط است:

 ھدف، فعالیت و مدت مشارکت.  الف.

ــای ھیئت  ب. ــاب اعض ــایر ارکان چگونگی انتص مدیره یا س
 کت.کننده مشابھ مشاراداره

گیری: موضــوعاتی کھ مســتلزم تصــمیمات فرایند تصــمیم  پ.
ــطح حمایت مورد نیاز از آن  طرفین، حق رأی طرفین و س

ــمیم ــت. فرایند تص ــوعات اس گیری مندرج در توافق موض
را برقرار  توافققراردادی، کنترل مشـــترک بر آن 

 مراجعھ شود). 11تا ب 5کند (بھ بندھای بمی

 ھای طرفین.هسرمایھ یا سایر آورد  ت.
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در داراییھا، بدھیھا،  طرفینچگونگی ســـھیم شـــدن   ث.
ھا یا ســـود یا زیان دوره درآمدھای عملیاتی، ھزینھ

 مربوط بھ مشارکت.
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 )13تا  7کنترل مشترک (بندھای 

ــترک بر یک توافق .5ب ــط واحد  در ارزیابی وجود کنترل مش توس
، یا طرفینتجاری، در ابتدا واحد تجاری باید کنترل تمام 

بر آن توافق را ارزیابی کند. استاندارد  طرفینگروھی از 
ــگری مالی بین کند و ، کنترل را تعریف می10المللی گزارش

ــوع کھ آیا تمام  یا گروھی  طرفینباید در تعیین این موض
ـــارکت در طرفیناز  ـــی از مش ، در معرض بازده متغیر ناش

ب بھ آن  بت  یا از حقوقی نســـ ند  ازده توافق قرار دار
سلط بر توافق، توانایی  ستند و آیا از طریق ت برخوردار ھ
ــتفاده  اثرگذاری بر آن بازده را دارند یا خیر، مورد اس

، بطور طرفینیا گروھی از  طرفینقرار گیرد. ھرگاه تمام 
مالحظھ بر جمعی توانایی ھدایت فعالیتھای دارای اثر قابل
شت شند، بازده توافق (یعنی فعالیتھای مربوط) را دا ھ با

 کنند.، این توافق را بطور جمعی کنترل میطرفین

، طرفینیا گروھی از  طرفینپس از آنکھ مشــخص شــد تمام  .6ب
جاری بطور جمعی توافق را کنترل می حد ت ند، وا یدکن  با

ند. کنترل کنتروجود  یابی ک ل مشـــترک بر توافق را ارز
مشـــترک تنھا زمانی وجود دارد کھ تصـــمیمات درباره 
ــد کھ  ــتلزم اجماع تمام طرفینی باش فعالیتھای مربوط، مس

کننــد. ارزیــابی اینکــھ توافق را بطور جمعی کنترل می
، بطور مشترک طرفینیا گروھی از  طرفینتوافق، توسط تمام 

بھ تنھایی کنترل  طرفینیکی از شــود یا توســط کنترل می
 شود، ممکن است مستلزم قضاوت باشد.می

ـــمیم .7ب گیری کھ در توافق قراردادی برخی مواقع، فرایند تص
قرار گرفتھ است، بطور تلویحی منجر بھ  طرفینمورد پذیرش 

شـــود. برای مثال، فرض کنید دو طرف، کنترل مشـــترک می
ـــد حق رأی در آن در 50کنند کھ ھریک، توافقی ایجاد می ص

صریح می کند کھ برای دارند و توافق قراردادی بین آنھا ت
صمیم صد حق  51گیری درباره فعالیتھای مربوط، حداقل ت در

بطور تلویحی توافق  طرفینرأی الزامی است. در این مورد، 
ــتھ باشــند زیرا کرده ــترک بر توافق داش اند کھ کنترل مش

تواند بدون ط، نمیگیری درباره فعالیتھای مربوتصـــمیم
 انجام گیرد. طرفتوافق ھر دو 

در شــرایط دیگر، توافق قراردادی، حداقل نســبت حق رأی  .8ب
ھای مربوط را الزامی برای تصـــمیم عالیت باره ف گیری در

ـــبت حق رأی الزم، از طریق توافق می کند. ھرگاه حداقل نس
کننده قابل دســـتیابی توافق طرفینبیش از یک ترکیب از 

شد، آن توافق، شارکت تلقی نمی با شود، مگر آنکھ توافق م
ـــریح کند کدام یک از  (یا ترکیبی از  طرفینقراردادی تص
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ــمیمطرفین ــتند برای تص گیری درباره فعالیتھای ) ملزم ھس
 مربوط، با یکدیگر بھ توافق برسند.
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 مثالھای کاربردی

 1 مثال

توافق کنند: در این ایجاد میتوافق فرض کنید سھ طرف، یک 
ــد، ب  50الف  ــد و پ  30درص ــد حق رأی دارد.  20درص درص

صریح می شتن توافق قراردادی بین الف، ب و پ ت کند کھ دا
گیری درباره درصــــد از حق رأی برای تصـــمیم 75حداقل 

ست. حتی اگر  بتواند مانع الف فعالیتھای مربوط الزامی ا
شود، اتخ صمیمی  کند، زیرا او را کنترل نمیتوافق اذ ھر ت

شرایط توافق قراردادی ب نیاز دارد با  سد.  بھ توافق بر
شتن حداقل  صد از حق  75آنھا مبنی بر الزامی بودن دا در

صمیم شاره بھ رأی برای ت گیری درباره فعالیتھای مربوط، ا
، کنترل مشترک دارندتوافق بر این  ،بو الف این دارد کھ 
ـــمیم گیری درباره فعالیتھای مربوط، بدون توافق زیرا تص

 با یکدیگر، مقدور نیست.ب و الف 

 2مثال 
سھ طرف دارد: در این توافقفرض کنید یک   50 الفتوافق ، 

صد و  صد حق رأی دارند. این توافق  25ھر یک پ و ب در در
صریح می پو ب ، الفقراردادی بین  شتن حداقل ت کند کھ دا

ــمیم 75 ــد از حق رأی برای تص گیری درباره فعالیتھای درص
ــت. حتی اگر  بتواند مانع اتخاذ ھر الف مربوط الزامی اس

کند، زیرا او نیاز دارد را کنترل نمیتوافق تصمیمی شود، 
ـــد. در این مثال، پ یا ب با   ،پو ب ، الفبھ توافق برس

ند. با این وجود، بیش نترل میرا بطور گروھی کتوافق  کن
سیدن بھ از یک ترکیب از طرفین می صد  75توانند برای ر در

الف یا ب و الف از حق رأی با یکدیگر توافق کنند (یعنی 
ــرایط، برای اینکھ توافق قراردادی میان پو  ). در این ش

شود کھ کدام  صریح  ضرورت دارد ت شد،  شارکت با طرفین، م
صمیمملزم طرفین ترکیب از  صوص ت ستند درخ گیری درباره ھ

 فعالیتھای مربوط، با یکدیگر توافق کنند.

 3 مثال

 35، ھر یک بو الف ی را در نظر بگیرید کھ در آن توافق
درصـــد از حق رأی  30درصـــد حق رأی در توافق دارند و 

صمیم ست. ت شده ا سترده پراکنده  گیری باقیمانده، بطور گ
درباره فعالیتھای مربوط، مســتلزم تصــویب توســط اکثریت 

ــت.  ــورتی بر این ب و الف دارندگان حق رأی اس تنھا در ص
صریح  شترک دارند کھ توافق قراردادی ت کند توافق کنترل م

صمیم ستلزم توافق ت الف گیری درباره فعالیتھای مربوط، م
 است.ب و 
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بھ این معنی اســــت کھ ھر یک از طرفین الزام بھ اجماع  .9ب
صمیمات طرفین  شترک بر توافق، بتواند از ت دارای کنترل م

یکجانبھ (درباره فعالیتھای مربوط) کھ بدون موافقت وی، 
اتخاذ طرفین دیگر یا گروھی از طرفین توســـط ھر یک از 

بھ می ھا  ماع تن بھ اج ند. اگر الزام  شـــود، جلوگیری ک
ـــود کھ بھ ھر کدام از  ـــمیماتی مربوط ش حقوق  ،طرفینتص

کند و نھ تصـــمیماتی درباره فعالیتھای میحمایتی اعطا 
شترک بر توافق  مربوط توافق، آن طرف، طرف دارای کنترل م

 نیست.

ممکن اســت شــامل بندھایی برای حل  یک توافق قراردادی .10ب
ھا،  ــــد. این شـــرط باش ند نحوه داوری،  مان فات،  اختال

صمیم صورت نبود اجماع بین ت دارای کنترل طرفین گیری در 
کند. وجود این شرطھا، مانع کنترل مشترک را امکانپذیر می

 شود.گیری یک مشارکت، نمیمشترک توافق و در نتیجھ، شکل

 
 
   
 

 
 
   
 
 

 
 
 

المللی ھرگاه یک توافق، در دامنھ کاربرد استاندارد بین .11ب
مالی  ید  11گزارشـــگری  با جاری  حد ت قرار نگیرد، وا

ستانداردھای  سابداری منافع خود در آن توافق را طبق ا ح
المللی گزارشـــگری مالی مربوط، مانند اســـتاندارد بین
ـــگری مالی بین ـــتاندارد بین10المللی گزارش المللی ، اس

) یا اســتاندارد 2011شــده در ســال (اصــالح 28حســابداری 
 انجام دھد. 9المللی گزارشگری مالی بین

  

ب

ب
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 )19تا  14انواع مشارکتھا (بندھای 

ــد گوناگون ایجاد می .12ب ــارکتھا، برای مقاص ــوند (برای مش ش
سیم ھزینھ شی برای تق سک بین مثال، بھ عنوان رو ھا و ری

طرفین یا روشی برای فراھم کردن دسترسی طرفین بھ فناوری 
ساختارھایا بازارھای جدید) و می ستفاده از   توانند با ا

 و شکلھای حقوقی مختلف ایجاد شوند.

برخی توافقھا، مستلزم انجام فعالیتھای موضوع توافق از  .13ب
باشند اما سایر توافقھا مستلزم طریق شخصیت جداگانھ نمی

 ایجاد شخصیت جداگانھ است.

موجب این اســـتاندارد  بندی مشــــارکتھا، کھ بھطبقھ .14ب
شده بین شگری مالی الزامی  ست، بھ حقوق و المللی گزار ا

کھ از این توافق در روال عادی فعالیتھای طرفین تعھدات 
شــود، بســتگی دارد. این اســتاندارد، تجاری حاصــل می

ـــارکتھای خاص  ـــترک یا مش ـــارکتھا را بھ عملیات مش مش
قھ ندی میطب با ب باط  جاری، در ارت حد ت گاه وا ند. ھر ک

باشد، ، حقوق و تعھداتی داشتھ توافقداراییھا و بدھیھای 
ست. ھرگاه واحد تجاری،  شترک ا شارکت مذکور، عملیات م م
شد،  شتھ با شارکت، حقوقی دا سبت بھ خالص داراییھای م ن
مشــارکت مذکور، مشــارکت خاص اســت. ارزیابی اینکھ واحد 
شارکت خاص،  شترک منافع دارد یا در م تجاری در عملیات م

 شود.تعیین می 33تا ب 16در بندھای ب
 بندی مشارکتطبقھ

ـــد، طبقھ 14طور کھ در بند بھمان .15ب ـــارکت بیان ش بندی مش
سط  شارکت، تو شی از م ستلزم ارزیابی حقوق و تعھدات نا م
طرفین مشارکت است. واحد تجاری ھنگام این ارزیابی، باید 

 موارد زیر را در نظر بگیرد:

مراجعھ  21تا ب 16ســـاختار مشـــارکت (بھ بندھای ب الف. 
 شود).

ــاختا  ب. ــیت جداگانھ چنانچھ س ــخص ــارکت از طریق ش ر مش
 سازماندھی شود:

تا  22شکل حقوقی آن شخصیت جداگانھ (بھ بندھای ب . 1
 مراجعھ شود)؛ 24ب

 28تا ب 25شـــرایط توافق قراردادی (بھ بندھای ب . 2
 مراجعھ شود)؛ و

در صــورت لزوم، ســایر واقعیتھا و شــرایط (بھ  . 3
 مراجعھ شود). 33تا ب 29ھای ببند
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 مشارکت ساختار

 شودمشارکتھایی کھ از طریق شخصیت جداگانھ سازماندھی نمی

شود، مشارکتی کھ از طریق شخصیت جداگانھ سازماندھی نمی .16ب
سبت بھ  ست. در این موارد، حقوق طرفین ن شترک ا عملیات م
داراییھا و درآمدھای مشــارکت و تعھدات آنھا نســبت بھ 

توافق قراردادی موجب ھای مشـــارکت، بھ بدھیھا و ھزینھ
 شود.تعیین می

توافق قراردادی، اغلب ماھیت فعالیتھای موضـــوع  . 17ب
شارکت شرح  م سط طرفین را  و نحوه انجام آن فعالیتھا تو

ست می شارکت، برای تولید طرفین دھد. برای مثال، ممکن ا م
، طرفینیک محصـــول با یکدیگر توافق کنند و ھر یک از 

گیرد و ھر یک، از  مســـئولیت کار خاصـــی را بھ عھده
داراییھای خود اســـتفاده کند و بدھیھای خود را تحمل 

ــھیم درآمد ھا نماید. ھمچنین، توافق قراردادی چگونگی تس
ـــترک بین طرفین را تعیین میو ھزینھ کند. در این ھای مش

موارد، ھر یک از مجریان عملیات مشـــترک، داراییھا و 
ستفاده صورتھای شده برای کار خاص خود ربدھیھای ا ا در 

کند و سھم خود از درآمدھای عملیاتی مالی خود شناسایی می
 نماید.ھا را طبق توافق قراردادی شناسایی میو ھزینھ

سایر موارد، ممکن است طرفین مشارکت، برای مثال، در  در .18ب
ــتفاده از یک دارایی با یکدیگر توافق  ــھیم و اس مورد تس

سبت طرفین ادی، حقوق کنند. در این موارد، توافق قرارد ن
ــترک بکار گرفتھ می ــود و چگونگی بھ دارایی کھ بطور مش ش

ــول یا درآمدھای عملیاتی حاصــل از دارایی و  تســھیم محص
یاتی بین  خارج عمل یک از را تعیین میطرفین م ند. ھر  ک

سھم  شترک و  سھم خود از دارایی م شترک،  مجریان عملیات م
ــاب من ــھم کندظور میتوافقی خود از بدھیھا را بھ حس  و س

ھا را طبق از محصـــول، درآمدھای عملیاتی و ھزینھ خود
 نماید.توافق قراردادی شناسایی می

 شودمشارکتی کھ از طریق شخصیت جداگانھ سازماندھی می

ھای مرتبط با  .19ب ھا و بدھی مشــــارکتی کھ در آن، دارایی
صیتی جداگانھ نگھداری می شخ شارکت، در  تواند شود، میم

 مشارکت خاص یا عملیات مشترک باشد.

ــریک خاص  .20ب ــترک یا ش ــارکت، مجری عملیات مش اینکھ طرف مش
ـــد، بھ حقوق و تعھدات  ـــبت بھ داراییھا و طرفین باش نس

صیت جداگانھ نگھداری می شخ شارکت کھ در  شود، بدھیھای م
 بستگی دارد. 

شد، ھرگاه  15طور کھ در بند بھمان .21ب شارکت طرفینبیان  ، م
شند، باید  سازماندھی کرده با صیت جداگانھ  شخ را در یک 
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شرایط  صیت جداگانھ،  شخ شکل حقوقی  ارزیابی کنند کھ آیا 
توافق قراردادی و در صـــورت لزوم، ســـایر واقعیتھا و 

 شرایط، برای آنھا:

شارکت، حقوق و   الف. سبت بھ داراییھا و بدھیھای م ن
مشــترک کند (یعنی مشــارکت، عملیات تعھداتی ایجاد می

 است)؛ یا 

کند نسبت بھ خالص داراییھای مشارکت، حقوقی ایجاد می  ب.
 (یعنی مشارکت، مشارکت خاص است).
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 واحد تجاری باید بھ موارد زیر توجھ کند:                   
 شکل حقوقی شخصیت جداگانھ؛ .1
 شرایط توافق قراردادی؛ و .2
 در صورت لزوم، سایر واقعیتھا و شرایط. .3

 
 
 
 
 

 شکل حقوقی شخصیت جداگانھ

شکل حقوقی شخصیت جداگانھ، در ارزیابی نوع مشارکت مؤثر  .22ب
شکل حقوقی در ارزیابی اولیھ حقوق و تعھدات  ست.  طرفین ا

ــبت بھ داراییھا و بدھیھای نگھداری ــیت نس ــخص ــده در ش ش
مک می ند جداگانھ، ک ند، مان کھ  ارزیابیک در  طرفیناین
صیت جداگانھ منافعی دارند داراییھای نگھداری شخ شده در 

شــده در شــخصــیت جداگانھ متعھد بابت بدھیھای نگھداریو 
 ھستند یا خیر.

برای مثال، ممکن است طرفین، مشارکت را از طریق شخصیت  .23ب
ـــکل حقوقی آن موجب میجداگانھ ـــود ای ھدایت کنند کھ ش ش

شود (یعنی  صاحب حق در نظر گرفتھ  صیت جداگانھ، خود،  شخ
ــداراییھا و بدھیھای نگھداری ــخص ــده در ش یت جداگانھ، ش

ست و داراییھا و  صیت جداگانھ ا شخ داراییھا و بدھیھای 
ــد). در این موارد، ارزیابی حقوق نمیطرفین بدھیھای  باش

صیت جداگانھ برای  و تعھداتی کھ بھ شخ شکل حقوقی  موجب 
شارکت ایجاد میطرفین  شارکت از شود، تعیین میم کند کھ م

ی کھ در توافق نوع مشارکت خاص است. با وجود این، شرایط
ست (بھ بندطرفین قراردادی مورد پذیرش  ھای قرار گرفتھ ا

مراجعھ شود) و در صورت لزوم، سایر واقعیتھا  28تا ب 25ب
ــرایط (بھ بندھای ب ــود) می 33تا ب 29و ش تواند مراجعھ ش

: ارزیابی حقوق و تعھدات مشارکتبندی طبقھ
شود.می ناشی توافقکھ از  طرفین  

 ساختار مشارکت

شخصیت  از طریق
جداگانھ 

ان نش  از
 

از طریق شخصیت جداگانھ 
 سازماندھی شده است

 

 عملیات مشترک مشارکت خاص
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موجب شکل حقوقی شخصیت  ارزیابی حقوق و تعھداتی را کھ بھ
 تحت تأثیر قرار دھد. ،شودایجاد میطرفین جداگانھ برای 

ای ھدایت اگر طرفین، مشارکت را از طریق شخصیت جداگانھ .24ب
ــخصــیت جداگانھ،  طرفینکنند کھ شــکل حقوقی آن، بین  و ش

شود (یعنی داراییھا و بدھیھای نگھداری شده تفکیک قائل ن
صیت جداگانھ، داراییھا و بدھیھای  شخ شد)،  طرفیندر  با

ارزیابی حقوق و تعھدات ایجادشــده از طریق شــکل حقوقی 
گیری در مورد ، برای نتیجھطرفینشــخصــیت جداگانھ برای 

 کند. اینکھ مشارکت از نوع عملیات مشترک است، کفایت می
 ارزیابی شرایط توافق قراردادی 

یاری از موارد، حقوق و تعھداتی کھ در توافق  .25ب در بســـ
ست با حقوق و  قراردادی، مورد پذیرش طرفین قرار گرفتھ ا

صیت جداگانھ شخ شکل حقوقی  شده از طریق  ای تعھدات ایجاد
در آن سازماندھی شده است، انطباق دارد یا با  توافقکھ 

 آن مغایرتی ندارد.

، برای لغو یا تعدیل حقوق و طرفیندر ســــایر موارد،  .26ب
شده بھ صیت جداگ تعھدات ایجاد شخ شکل حقوقی  ای انھموجب 

در آن سازماندھی شده است، از توافق قراردادی  توافقکھ 
 کنند.استفاده می
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 مثال کاربردی

 4مثال 

شارکتی را در یک واحدطرففرض کنید دو  شده، تجاری ثبت ، م
ـــازماندھی می ـــد از منافع  50کنند. ھر طرف، دارایس درص

ست. واحد تجاری ثبتمالکیت در واحدتجاری ثبت شده، شده ا
سازد و در تفکیک واحد تجاری از مالکانش را امکانپذیر می

ــده در واحد تجاری، نتیجھ، داراییھا و بدھیھای نگھداری ش
شـــده اســـت. در این تداراییھا و بدھیھای واحد تجاری ثب

ــکل  ــده از طریق ش موارد، ارزیابی حقوق و تعھدات ایجادش
شان می صیت جداگانھ، ن شخ سبت بھ طرفیندھد کھ حقوقی  ، ن

 ، حقوقی دارند.توافقخالص داراییھای 
فاده طرفینبا وجود این،  از توافق قراردادی  با اســـت

ـــرکت را بھفی  کنند کھای تعدیل میگونھمابین، ویژگیھای ش
شتھ ھر یک، در داراییھای واحد تجاری ثبت شده، منافعی دا

شـــده، بھ ثبت تجاریباشـــند و ھر یک، بابت بدھیھای واحد 
عدیالت قراردادی در ند. این ت ھد گرد بت معینی متع  نســـ

شود کھ مشارکت، بھ عنوان عملیات ویژگیھای شرکت، موجب می
 مشترک تلقی گردد.

ـــرایط معمول در  .27ب  طرفینتوافقھای قراردادی جدول زیر، ش
شرایط معمول در توافقھای قراردادی  شترک را با  عملیات م

ــھ می طرفین ــارکت خاص مقایس ــده کند. مثالھای ارائھمش ش
 مربوط بھ شرایط قراردادی در جدول زیر، جامع نیستند.
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 ارزیابی شرایط توافق قراردادی

 مشارکت خاص عملیات مشترک 

شرایط توافق 

 قراردادی

طبق توافق قراردادی، 

ــارکت،  طرفین ــبتمش  نس

داراییھا و بدھیھای  بھ

، حقوق و تعھداتی توافق

 دارند. 

طبق توافق قراردادی، 

شارکت،  سبتطرفین م  ن

ھای  خالص بھ دارایی

توافق، حقوقی دارنـد 

بھ ، طرفینجای  (یعنی 

صیت جداگانھ  سبتشخ  ن

ــھ ــا و  ب ــھ ــی دارای

، حقوق توافقبدھیھای 

 و تعھدات دارد).

 بھ نسبتحقوق 

 داراییھا

توافق قراردادی تعیین 

ــھ می ــد ک ینکن ف  طر

سبت معین  شارکت، بھ ن م

ــبت  (برای مثال، بھ نس

یت  مالک نافع   طرفینم

شارکت سبت  در م یا بھ ن

ـــدهانجامفعالیت  از  ش

ــارکت کھ بطور  طریق مش

ــتقیم  ــاب  قابلمس انتس

ــت)در تمام  بھ آنھا اس

ند حقوق،  مان نافع ( م

مالکیت یا حق مالکیت) 

بھ  داراییھـای مربوط 

 مشارکت، سھیم باشند.

توافق قراردادی تعیین 

ھای می کھ دارایی ند  ک

شارکت آورده شده بھ م

کھ  یا داراییھـایی 

ــارکت  ــط مش بعدًا توس

ــل شــــود، می تحصــــی

داراییھای مشــــارکت 

ــد.  تن ینھســــ ف ، طر

یچ ــھھ عی  گون ف ــا من

نھ  نھ حقوق،  (یعنی 

ــھ حق  ــت و ن ــالکی م

مالکیت) در داراییھای 

کت  ــــار بھ مش مربوط 

 ندارند.
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 ارزیابی شرایط توافق قراردادی

 مشارکت خاص عملیات مشترک 

توافق قراردادی تعیین  تعھد بابت بدھیھا

ــھ می ــد ک ینکن ف  طر

ـــبت  ـــارکت، بھ نس مش

بھ  معین(برای مثــال، 

نســـبت منافع مالکیت 

ـــارکت یا  طرفین در مش

یت  عال بت ف بھ نســـ

جام ــــدهان از طریق  ش

مشارکت کھ بطور مستقیم 

ــاب قابل بھ آنھا  انتس

ست) در تمام بدھیھا،  ا

ــارج و  مخ ــدات،  عھ ت

 ھا سھیم باشند.ھزینھ

توافق قراردادی تعیین 

کت می ــــار کھ مش ند  ک

بابت بدھیھا و تعھدات 

 توافق، متعھد است.

توافق قراردادی تعیین 

ــھ می ــد ک ینکن ف  طر

بھ  ھا  کت، تن ــــار مش

ـــرمایھ گذاری میزان س

یــا  توافقآنھــا در 

بت  با ھا  ھدات آن تع

تأمین  کت در  ــــار مش

ھرگونــھ ســـرمــایــھ 

ضافی پرداخت شده یا ا ن

شارکت دو ھریا  ، بھ م

 متعھد ھستند.

توافق قراردادی تعیین 

ــھ می ــد ک ینکن ف  طر

کت،  ــــار برابر  درمش

ـــخاص ثالث  ادعاھای اش

 متعھد ھستند.

تصریح  توافق قراردادی

کھمی ند  باط در ک  ارت

ھدات  ھا و تع با بدھی

ـــتانکاران توافق ، بس

ــارکت، حق رجوع بھ  مش

یک از طرفین را ھیچ 

 ندارند.

درآمدھای 

عملیاتی، 

ھا، سود یا ھزینھ

 زیان دوره

توافق قراردادی تعیین 

ــھ تســـھیم می ــد ک کن

یاتی و  ھای عمل مد درآ

ھــا بر مبنــای ھزینــھ

سبی ھر یک از  عملکرد ن

ــد.  طرفین ــارکت باش مش

فق  توا ــال،  مث برای 

سھم  توافق قراردادی، 

یا  طرف ھر از ســـود 

ــای  ــالیتھ ــان فع زی

ــارکت را  مربوط بھ مش

 کند.تعیین می
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 ارزیابی شرایط توافق قراردادی

 مشارکت خاص عملیات مشترک 

ند قراردادی تعیین می ک

یاتی  ھای عمل مد کھ درآ

نھ نای و ھزی ھا بر مب

یک از  فاده ھر  اســـت

ــت  فی ظر ین از  ف طر

سھیم  شترک، ت کارخانھ م

تواند متفاوت شود کھ می

از منافع مالکیت آنھا 

ــد. در  ــارکت باش در مش

ست  سایر موارد، ممکن ا

شارکت  طرفین  کنند کھم

ــبت معینی  بر مبنای نس

یت  مالک نافع  ند م مان

ـــارکت، در  آنھا در مش

سود یا زیان دوره سھیم 

 نسبت، طرفینشوند. اگر 

داراییھا و بدھیھای  بھ

مربوط بھ مشارکت، حقوق 

و تعھــداتی داشـــتـھ 

ــند، این امر مانع  باش

بھ طبقـھ بنـدی توافق 

ـــترک  عنوان عملیات مش

 شود.نمی

شوند کھ بھ اشخاص مشارکت، اغلب ملزم می طرفین تضمینھا

ثالث کھ، برای مثال، از مشارکت خدمات دریافت 

نمایند، کنند یا مشــارکت را تأمین مالی میمی

ــمینھا یا  ــرایط این تض ــمین ارائھ دھند. ش تض

ھد  ھا، بھ خودی خود،  طرفینتع برای تأمین آن

شترک تلقی تعیین نمی شارکت، عملیات م کند کھ م



 11المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 مشارکتھا

28 
 

 ارزیابی شرایط توافق قراردادی

 مشارکت خاص عملیات مشترک 

کند مشـــارکت، شـــود. آن ویژگی کھ تعیین می

 طرفینعملیات مشترک است یا مشارکت خاص، تعھد 

ــارکت ــد می بابت بدھیھای مربوط بھ این مش باش

ضمین ارائھ  طرفین(برای برخی از آنھا  باید ت

یگر نیازی بھ ارائھ تضمین دھند و برای برخی د

 .نیست)

ــریح کند کھ  .28ب ــبت بھ طرفینھرگاه توافق قراردادی تص ، نس
داراییھا و بدھیھای مشـــارکت، حقوق و تعھداتی دارند، 

ست کھ  طرفینآنھا  شترک خواھند بود و نیازی نی عملیات م
ــرایط بھ منظور طبقھ ــایر واقعیتھا و ش ــارکت، س بندی مش

  ) مورد توجھ قرار گیرد.33تا ب 29(بندھای ب
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 و شرایط  واقعیتھاارزیابی سایر 

، نسبت طرفینھرگاه شرایط توافق قراردادی مشخص نکند کھ  .29ب
ــارکت حقوق و تعھداتی دارند،  بھ داراییھا و بدھیھای مش
برای ارزیابی اینکھ مشــارکت، عملیات مشــترک اســت یا 

شارکت خاص،  سایر  طرفینم شرایط را در واقعیتھا باید  و 
 نظر بگیرند.

ممکن است مشارکت از طریق یک شخصیت جداگانھ سازماندھی  .30ب
از  طرفینموجب تفکیک شده باشد کھ شکل حقوقی آن شخصیت، 

ــرایط قراردادی  ــت در ش ــود. ممکن اس ــیت جداگانھ ش ــخص ش
ـــده بین توافق ـــبت بھ  طرفین، حقوق و تعھدات طرفینش نس

سایر  شود، اما در نظر گرفتن  داراییھا و بدھیھا تعیین ن
ست موجب طبقھواقعیتھا  شرایط ممکن ا شارکت بھ و  بندی م

صداق دارد  ضوع زمانی م شود. این مو شترک  عنوان عملیات م
سایر  شرایط، برای طرفین حقوق و تعھداتی واقعیتھا کھ  و 

 ایجاد کند. توافقنسبت بھ داراییھا و بدھیھای 

ــًا بھ منظور  .31ب ــاس ــارکت، اس ھرگاه فعالیتھای مربوط بھ مش
سازماندھی شده باشد، این  طرفینصول برای فراھم کردن مح

نسبت بھ تمام منافع اقتصادی  طرفیندھنده حقوق امر نشان
، مشــارکتیاســت. طرفین چنین  داراییھای مربوط بھ مشــارکت

صول بھ اشـخاص ثالث، از مشـارکت اغلب با منع  از فروش مح
 یابند.دسترسی خود بھ آن محصوالت اطمینان می

ــتتأثیر توافقی ب .32ب ــاختار و ھدفی این اس کھ بھ  ا چنین س
ـــارکت با لحاظ محتوایی، بدھیھای تحمل ـــط مش ـــده توس ش
صول  طرفینجریانھای نقدی دریافتی از  سطھ خرید مح بھ وا

ــود. ھرگاه  ــویھ ش ــط آنھا تس ــًا تنھا طرفینتوس ــاس ، اس
ـــارکت تأمین کننده جریانھای نقدی برای تداوم عملیات مش

ـــان می ـــند، این امر نش بابت بدھیھای  طرفینکھ دھد باش
 ، متعھد ھستند.مشارکتمربوط بھ 
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 5مثال 
ـــارکتی را از طریق یک واحد تجاری  فرض کنید دو طرف، مش

ـــازماندھی میثبت ـــده (واحد تجاری پ) س  طرفکنند و ھر ش
باشد. ھدف مشارکت، تولید درصد منافع مالکیت می 50دارای

یاز  یھ مورد ن ند طرفینمواد اول یدی برای فرای ھای تول
، از طرفیندھد کھ آنھا اســت. این مشــارکت، اطمینان می

ستفاده می کنند کھ مواد اولیھ را بھ مقدار و تجھیزاتی ا
 کند.تولید می طرفینبا کیفیت معین، برای 

شده) کھ فعالیتھا از شکل حقوقی واحد تجاری پ (واحد ثبت
ــتطریق آن ھدایت می ــوند، بیانگر آن اس کھ داراییھا و  ش
شــــده در واحد تجاری پ، داراییھا و بدھیھای نگھداری

ستند. بھ موجب توافق قراردادی،  بدھیھای واحد تجاری پ ھ
، نســـبت بھ داراییھا یا بدھیھای واحد تجاری پ، طرفین

شکل حقوقی واحد  ساس،  حقوق و تعھداتی ندارند. بر این ا
د کھ این دھتجاری پ و شــرایط توافق قراردادی نشــان می

 .توافق، یک مشارکت خاص است
ھای مشارکت را بھ شرح زیر ، سایر جنبھطرفینبا این وجود 

 گیرند:در نظر می
صول تولیدی واحد تجاری توافق کرده طرفین اند کھ تمام مح

خریداری کنند. واحد تجاری پ،  50: 50پ را بھ نســـبت 
تواند ھیچ محصــولی را بھ اشــخاص ثالث بفروشــد، مگر نمی

آنکھ بھ تأیید دو طرف این مشارکت برسد. از آنجا کھ ھدف 
اســـت،  طرفیناز این توافق، تأمین محصـــول مورد نیاز 

گونھ فروشـــھا بھ اشـــخاص ثالث، رود کھ اینانتظار می
 غیرمعمول و ناچیز باشد.

ــده بھ قیمت محصــول فروختھ بھ  طرف، توســط ھر دو طرفینش
ــود کھ مخارج تولید و ھزینھمیزانی تعیین می ھای اداری ش

شده توسط واحد تجاری پ را پوشش دھد. بر مبنای این تحمل
ــارکت، ــت کھ این مش ــد این اس ــطح  مدل عملیاتی، قص در س

 سر فعالیت کند.سربھ
ـــرایط زیر، مربوط واقعیتھا با توجھ بھ الگوی باال،  و ش

 شوند:تلقی می
برای خرید تمام محصــول تولیدی توســط واحد  طرفینتعھد 

، برای ایجاد پدھد کھ واحد تجاری می تجاری پ، نشــــان
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ستگی خاص دارد، بنابراین،  طرفینجریانھای نقدی، بھ  واب
متعھد ھستند کھ منابع مالی واحد تجاری پ را برای  طرفین

 تسویھ بدھیھا تأمین کنند.
ضوع کھ  صول تولیدی واحد  طرفیناین مو سبت بھ تمام مح ن

جاری  کھ  پت ــــت  بھ این معنی اس ند،  ، طرفینحقوقی دار
کننده ھســـتند، بنابراین، نســـبت بھ تمام منافع مصـــرف

 رند.حقوقی دا پاقتصادی داراییھای واحد تجاری 

شان میواقعیتھا این  شرایط ن شارکت، از و  دھد کھ این م
ست. اگر  شترک ا ستفاده از  طرفیننوع عملیات م بھ جای ا

سھم خود از  صول در فرایند تولیدی بعد،  سھم خود از مح
گیری درباره محصــول را بھ اشــخاص ثالث بفروشــند، نتیجھ

 بندی مشارکت در این شرایط، تغییر نخواھد کرد.طبقھ

ای تغییر گونھ، شـــرایط توافق قراردادی را بھطرفیناگر 
شخاص ثالث را  صول بھ ا شارکت، توانایی فروش مح دھند کھ م

، ریسکھای پشود واحد تجاری داشتھ باشد، این امر موجب می
تقاضــــا، موجودی و اعتباری را بھ عھده گیرد. در این 

و شــرایط، مســتلزم آن واقعیتھا وضــعیت، چنین تغییری در 
بندی مشـــارکت، مجددًا ارزیابی شـــود. این اســـت کھ طبقھ

کھ مشارکت، از نوع مشارکت دھد و شرایط نشان میواقعیتھا 
 خاص است.

ــان نمودار .33ب تجاری برای  دھنده روند ارزیابی واحدزیر، نش
ــارکت ازطبقھ ــت کھ مش ــرایطی اس ــارکت در ش طریق  بندی مش

 شخصیت جداگانھ سازماندھی شده است:

  

 مشارکت ، طرفینآیا 
  

خی
 

خی
 

بل
 

بل
 

مشارکتی کھ از طریق  بندیطبقھ
 شخصیت جداگانھ سازماندھی شده است

ک
ر
ت
ش
م
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 )22الف تا 21مشارکت (بندھای  طرفینصورتھای مالی 

 حسابداری تحصیل منافع در عملیات مشترک

ھرگاه واحد تجاری منافعی در یک عملیات مشـــترک  الف.33ب
دھنده یک تحصیل کند کھ فعالیت آن عملیات مشترک، تشکیل

المللی فعالیت تجاری طبق تعریف اســـتانداردھای بین
شگری مالی  شد، واحد تجاری باید  ترکیبھای تجاری 3گزار با

ـــھم خود طبق بند  ـــابداری 20برای س ـــول حس ، تمام اص
ندارد بین تا ندرج در اســـ جاری م ھای ت المللی ترکیب

ــگری مالی  ــتانداردھای بین3گزارش ــایر اس المللی ، و س
ستاندارد تناقض  شگری مالی کھ با رھنمودھای این ا گزار

باط  کار گیرد و در ارت جاری، ندارد را ب یب ت با ترک
اطالعات الزامی طبق آن استانداردھا را افشا کند. اصول 
حســابداری ترکیب تجاری کھ با رھنمودھای مندرج در این 
ــت، ولی  ــامل موارد زیر اس ــتاندارد تناقض ندارد ش اس

 شود:محدود بھ این موارد نمی

گیری داراییھــای قــابــل تشـــخیص بــھ انــدازه الف.
می کھ برای آنھا در منصـــفانھ، بھ جز اقالارزش

ستاندارد بین شگری مالی ا سایر  3المللی گزار و 
 استانداردھا، استثنا وضع شده است؛

ـــیل بھ عنوان ھزینھ در  ب. ـــایی مخارج تحص ـــناس ش
شـــوند و خدمات ھایی کھ این مخارج تحمل میدوره

شار بدھی دریافت می ستثنای مخارج انت گردند، بھ ا
 بق اســـتانداردیا اوراق بھادار مالکانھ کھ ط

بداری بین ــــا ئھ 32المللی حس مالی: ارا ھای  و  ابزار
، شناسایی 91مالی  گزارشگریالمللی بیناستاندارد 

 شوند.می

ــایی داراییھای مالیات انتقالی و بدھیھای  پ. ــناس ش
مالیات انتقالی کھ از شــناخت اولیھ داراییھا و 

شود، بھ استثنای بدھیھای مالیات بدھیھا ناشی می
نتقالی ناشی از شناخت اولیھ سرقفلی، طبق الزام ا

ندارد بین تا مالی اســـ و  3المللی گزارشـــگری 
ستاندارد بین سابداری ا  مالیات بر درآمد 12المللی ح

 برای ترکیبھای تجاری.

                                                           
در صــورتی کھ واحد تجاری این اصــالحات را بکار گرفتھ باشــد، اما ھنوز   1

را بکار نگرفتھ باشد، ارجاع بھ  9المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
ستاندارد بین شگری مالی ا صورت  9المللی گزار صالحات، باید بھ  در این ا

ـــتاندارد بین ـــابداری ارجاع بھ اس ـــن 39المللی حس اخت و ابزارھای مالی: ش
 تفسیر شود. گیریاندازه
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سایی مازاد مابھ ت. سبت بھ ازای انتقالشنا یافتھ ن
صیل شخیص تح شده و خالص مبالغ داراییھای قابل ت

شده در تاریخ تحصیل، در صورت وجود، تقبلبدھیھای 
 بھ عنوان سرقفلی؛ و

انجام آزمون کاھش ارزش برای واحد مولد نقدی کھ  ث.
ــیص یافتھ  ــرقفلی بھ آن تخص ــاالنھ س حداقل بطور س
ــواھدی از احتمال کاھش  ــورت وجود ش ــت، و در ص اس
ارزش واحد مولد نقد، آزمون کاھش ارزش ســـرقفلی 

ـــیل ـــده در ترکیب تجاتحص ـــتاندارد ش ری طبق اس
 کاھش ارزش داراییھا. 36المللی حسابداری بین

الف، تنھا بھ شـــرطی برای 33الف و ب21ھمچنین بندھای  ب.33ب
تشـــکیل عملیات مشـــترک کاربرد دارد کھ فعالیت تجاری 

ستاندارد بین شگری مالی موجود طبق تعریف ا المللی گزار
سط یکی از ط3 شترک، تو شکیل عملیات م رفین ، در زمان ت

ــد. با این وجود، در  ــده باش ــترک اعطا ش بھ عملیات مش
شترک تنھا داراییھا یا  صورتی کھ تمام طرفین عملیات م

دھنده فعالیت تجاری گروھی از داراییھا را کھ تشـــکیل
نیست، در زمان تشکیل عملیات مشترک بھ آن عملیات اعطا 
شترک  شکیل عملیات م شند، بندھای مزبور برای ت کرده با

 دی ندارند.کاربر

مجری عملیات مشـــترک ممکن اســـت منافع خود در عملیات  پ.33ب
دھنده مشــترکی کھ در آن، فعالیت عملیات مشــترک تشــکیل
ندارد بین تا جاری، طبق تعریف اســـ یت ت عال المللی ف

، است را از طریق تحصیل منافع اضافی 3گزارشگری مالی 
صورت شترک افزایش دھد. در این موارد در  ی در عملیات م

کھ مجری عملیات مشترک، کنترل مشترک بر عملیات را حفظ 
شترک، تجدید کند، منافع قبلی نگھداری شده در عملیات م

 شود.گیری نمیاندازه

صیل 33الف تا ب33الف و ب21بندھای  ت.33ب شرطی برای تح پ، بھ 
منافع در عملیات مشترک کاربرد ندارند کھ طرفین دارای 

شامل واحد ت شترک،  صیلکنترل م کننده منافع در جاری تح
عملیات مشــترک، قبل و بعد از تحصــیل، مشـترک شـخص یا 

ــخاص کنترل ــند و آن کنترل اش ــانی باش کننده نھایی یکس
 موقتی نباشد.

 حسابداری فروش یا اعطای داراییھا بھ عملیات مشترک

ھرگاه واحد تجاری بھ انجام معاملھ، مانند فروش یا  .34ب
شترکی مبادرت نماید کھ در  اعطای داراییھا، با عملیات م

ــایر  ــت، با س ــترک اس عملیات  طرفینآن، مجری عملیات مش
ــترک معاملھ می ــترک مش کند، و بنابراین، مجری عملیات مش
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سود شی از این معامالت را تنھا بھ باید  ھا و زیانھای نا
 کند.عملیات مشترک شناسایی  طرفینن منافع سایر میزا

بر کاھش خالص ارزش ھرگاه چنین معامالتی، شـــواھدی مبنی .35ب
عملیات مشــترک فروختھ  فروش داراییھایی کھ قرار اســت بھ

ـــواھدی از کاھش ارزش آن داراییھا  ـــوند یا ش یا اعطا ش
ــترک،  ــط مجری عملیات مش فراھم کند، آن زیانھا باید توس

 کامل شناسایی شود.بطور 
 حسابداری خرید داراییھا از عملیات مشترک

ید  .36ب ند خر مان لھ،  عام جام م بھ ان جاری  حد ت گاه وا ھر
ـــترکی مبادرت نماید کھ در آن،  داراییھا، با عملیات مش
مجری عملیات مشــترک اســت، نباید ســھم خود از ســودھا و 
زیانھا را تا زمان فروش مجدد آن داراییھا بھ اشـــخاص 

 لث، شناسایی کند.ثا

ھرگاه چنین معامالتی، شــواھدی مبنی بر کاھش خالص ارزش  .37ب
شواھدی از کاھش ارزش آن فروش داراییھای خریداری شده یا 

سھم خود  شترک باید  داراییھا فراھم کند، مجری عملیات م
 از آن زیانھا را شناسایی کند.
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 پیوست پ

ــایر  ــتانداردتاریخ اجرا، گذار و کنارگذاری س المللی ھای بیناس
 گزارشگری مالی

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

ندارد را برای دوره .1پ تا ید این اســـ با جاری  حد ت ھای وا
سال ساالنھ شروع  2013ای کھ از اول ژانویھ  یا پس از آن 

شود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. اگر می
ستاندارد را پیش از موعد بکار گیرد،  واحد تجاری، این ا

ــتاندارد بین ــا کند و اس المللی باید این موضــوع را افش
المللی گزارشگری مالی ، استاندارد بین10گزارشگری مالی 

ــایر واحدھای 12 ــای منافع در س ــتاندارد  افش تجاری، اس
ــابداری بین ــالح 27المللی حس ــال (اص ــده در س ) و 2011ش

ستاندارد بین سابداری ا صالح 28المللی ح سال (ا شده در 
 ) را ھمزمان بکار گیرد.2011

ھای صورتھای مالی تلفیقی، مشارکتھا و افشای منافع در سایر واحد الف.1پ

لمللی گزارشگری ا(اصالحات استاندارد بین تجاری: رھنمود گذار
و  11المللی گزارشـــگری مالی ، اســـتاندارد بین10مالی 

)، منتشرشده در 12المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
ـــال  را  12و پ 10تا پ 7، پ5تا پ 2، بندھای پ2012ژوئن س

ب را اضافھ کرد. 12الف تا پ12ب و پ1اصالح کرد و بندھای پ
صالحات را برای ساالنھدوره واحد تجاری باید این ا ای ھای 

سال  شروع می 2013کھ از اول ژانویھ  شود، یا پس از آن 
المللی بکار گیرد. اگر واحد تجاری، اســـتاندارد بین

را پیش از موعد بکار گیرد، باید این  11گزارشگری مالی 
 اصالحات را برای آن دوره اعمال کند.

(اصالحات استاندارد  حسابداری تحصیل منافع در عملیات مشترک .الفالف1پ
، 2014) منتشرشده در می سال 11المللی گزارشگری مالی بین

ــالح و بندھای  33عنوان پس از بند ب الف 33الف، ب21را اص
الف و عناوین مربوط بھ آنھا را اضـــافھ 14ت و پ33تا ب

ھای کرد. واحد تجاری باید این اصـــالحات را برای دوره
سال ساالنھ شروع  2016ای کھ از اول ژانویھ  یا پس از آن 

سری بھ آینده بکار گیرد. بکارگیری پیش از می شود، با ت
صالحات را پیش از  ست. اگر واحد تجاری این ا موعد مجاز ا

 موعد بکارگیرد، باید این موضوع را افشا کند.
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 گذار

المللی حسابداری استاندارد بین 28با وجود الزامات بند  ب.1پ
ــابداری، رویھ 8 ــتباھاتھای حس ــابداری و اش ، تغییر در برآوردھای حس

ھرگاه این استاندارد برای نخستین بار بکار گرفتھ شود، 
ضرورت دارد کھ واحد تجاری، اطالعات کّمی الزامی طبق بند 

را تنھا برای  8المللی حســابداری (ج) اســتاندارد بین28
ای ارائھ کند کھ قبل از نخســـتین دوره دوره ســــاالنھ

سساالنھ ستاندارد بینای ا شگریالمللیت کھ ا  11مالیگزار
ست (دوره شده ا قبل). ھمچنین ممکن  برای آن بکار گرفتھ 

است واحد تجاری این اطالعات را برای دوره جاری یا برای 
ای قبلی نیز ارائھ کند، اما ملزم بھ ھای مقایســـھدوره

 انجام این کار نیست.
 بھ روش ارزش ویژهگذار از روش تلفیق نسبی  -مشارکتھای خاص

ـــبی بھ ارزش ویژه تغییر  .2پ ھرگاه واحد تجاری از تلفیق نس
ــرمایھ ــارکت خاص را در روش دھد، باید س گذاری خود در مش

گذاری اولیھ، ابتدای دوره قبل، شناسایی کند. این سرمایھ
باید بھ میزان مجموع مبالغ دفتری داراییھا و بدھیھایی 

ود، کھ واحد تجاری پیش از این بھ روش نسبی تلفیق کرده ب
صیل، اندازه شی از تح سرقفلی نا شود. شامل ھرگونھ  گیری 

ـــرقفلی بھ واحد مولد نقد بزرگتر یا  اگر پیش از این، س
گروھی از واحدھای مولد نقد تعلق داشتھ است، واحد تجاری 
شارکت خاص  سبی م سرقفلی را برمبنای مبالغ دفتری ن باید 

ــرق فلی و واحد مولد نقد یا گروه واحدھای مولد نقد کھ س
 بھ آن تعلق داشتھ است، بھ مشارکت خاص تخصیص دھد. 

سرمایھ .3پ شود، تعیین می 2گذاری کھ طبق بند پمانده آغازین 
در زمان شناخت اولیھ، بھ عنوان بھای تمام شده مفروض در 

 43تا  40شـــود. واحد تجاری باید بندھای نظر گرفتھ می
ستاندارد بین سابداری ا صالح 28المللی ح سال  شده(ا در 

گذاری بھ منظور ) را برای مانده آغازین ســـرمایھ2011
گذاری بکار گیرد و ھرگونھ ارزیابی کاھش ارزش ســـرمایھ

ـــتھ در  ـــود انباش زیان کاھش ارزش را بھ عنوان تعدیل س
ابتدای دوره قبل شناسایی کند. استثنای مندرج در بندھای 

ــتاندارد بین 24و  15 ــابداری اس بر مالیات  12المللی حس
صورتی کاربرد ندارد کھ درآمد  شناخت اولیھ، در  در مورد 

سرمایھ سایی واحد تجاری،  شنا صی را  شارکت خا گذاری در م
کند کھ ناشــی از اعمال الزامات گذار برای مشــارکتھای 

 . اندخاصی باشد کھ در گذشتھ بھ روش نسبی تلفیق شده

ـــتھ .4پ بھ  اگر تجمیع تمام داراییھا و بدھیھایی کھ در گذش
ــدن خالص  ــت، منجر بھ منفی ش ــده اس ــبی تلفیق ش روش نس
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داراییھا شـــود، واحد تجاری باید ارزیابی کند کھ آیا 
ـــبت بھ خالص داراییھای منفی، تعھدات حقوقی یا عرفی  نس

گونھ اســــت، آیا واحد تجاری باید بدھی دارد و اگر این
سایی کند یا خیر. اگر واحد تجاری بھ این  شنا مربوط را 

ــبت بھ خالص داراییھای منفی، تعھدات نتیجھ  ــد کھ نس برس
حقوقی یا عرفی ندارد، نباید بدھی مربوط را شــناســایی 
شتھ ابتدای دوره قبل را تعدیل  سود انبا کند، اما باید 
نماید. واحد تجاری باید این موضــوع را ھمراه با ســھم 

سایی شارکت خاص در شنا شتھ خود از زیانھای م شده انبا ن
ـــتاندارد برای ابتدای دوره ق بل و در تاریخی کھ این اس

 شود، افشا کند.نخستین بار بکار گرفتھ می

واحد تجاری باید ریز اقالم داراییھا و بدھیھایی را کھ  .5پ
ــرمایھ ــده در مانده س گذاری در ابتدای دوره قبل تجمیع ش

شده افشا نماید. این افشا باید برای است، بھ صورت تفکیک
ص شارکتھای خا ی کھ واحد تجاری برای آنھا الزامات تمام م

شاره کند، بھ را اعمال می 6تا پ 2شده در بندھای پگذار ا
 صورت مجموع ارائھ شود. 

پس از شـــناخت اولیھ، واحد تجاری باید حســــابداری  .6پ
ستفاده از روش سرمایھ شارکت خاص را با ا گذاری خود در م

 28المللی حســــابداری ارزش ویژه طبق اســـتاندارد بین
 ) انجام دھد. 2011شده در سال (اصالح

شترک سابداری داراییھا و  -عملیات م گذار از روش ارزش ویژه بھ ح
 بدھیھا

شترک  .7پ ھنگامی کھ واحد تجاری برای منافع خود در عملیات م
از ارزش ویژه بھ حسابداری داراییھا و بدھیھا تغییر روش 

ــرمایھ را کھ در گذاری دھد، باید در ابتدای دوره قبل، س
گذشتھ، حسابداری آن با استفاده از روش ارزش ویژه انجام 

سرمایھ شی از خالص  سایر اقالمی کھ بخ ست و  گذاری شده ا
ند  جاری در توافق را طبق ب حد ت ندارد  38وا تا اســـ

سابداری بین صالح 28المللی ح سال (ا ستند 2011شده در  ) ھ
مشترک،  را قطع شناخت کند و درخصوص منافع خود در عملیات

سھم خود از ھر یک از داراییھا و بدھیھا را شامل ھرگونھ 
سرمایھ شی از مبلغ دفتری  ست بخ گذاری سرقفلی کھ ممکن ا

 باشد، شناسایی نماید.

ھای  .8پ بدھی ھا و  نافع خود در دارایی ید م با جاری  حد ت وا
شترک را بر مبنای حقوق و تعھدات خود  مربوط بھ عملیات م

افق قراردادی، تعیین کند. واحد بھ نســـبت معین طبق تو
با  ھا را  بدھی ھا و  یھ دارایی بالغ دفتری اول جاری، م ت

سرمایھ گذاری در ابتدای دوره تفکیک آنھا از مبلغ دفتری 
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قبل، بر مبنای اطالعات مورد اســـتفاده واحد تجاری در 
 کند.گیری میبکارگیری روش ارزش ویژه، اندازه

سایی .9پ شنا سرمایھشده ناھرگونھ تفاوت  گذاری کھ در شی از 
گذشتھ حسابداری آن با استفاده از روش ارزش ویژه انجام 
شـــده اســـت ھمراه با ســـایر اقالمی کھ بخشـــی از خالص 

استاندارد  38گذاری واحد تجاری در توافق طبق بند سرمایھ
سابداری بین صالح 28المللی ح سال (ا ست، و 2011شده در  ) ا

ا، شــامل ھرگونھ ســرقفلی، خالص مبلغ داراییھا و بدھیھ
 باید:

در صـــورتی کھ خالص مبلغ داراییھا و بدھیھای   الف.
ــایی ــناس ــتر از ش ــرقفلی، بیش ــامل ھرگونھ س ــده، ش ش

شناختسرمایھ شد (و ھر یک از اقالمی گذاری قطع  شده با
سرمایھ شی از خالص  شکیل کھ بخ گذاری واحد تجاری را ت

نھ ســـرقفلی مربوطمی با ھرگو تدا  ھد)، اب بھ  د
ــرمایھ ــود س ــود و باقیمانده آن بھ س گذاری تھاتر ش

 انباشتھ ابتدای دوره قبل منظور گردد.

ھای   ب. بدھی ھا و  خالص مبلغ دارایی کھ  در صـــورتی 
ــایی ــناس ــرقفلی، کمتر از ش ــامل ھرگونھ س ــده، ش ش

شناختسرمایھ شد (و ھر یک از اقالمی گذاری قطع  شده با
سرمایھ شی از خالص  شکیل  گذاری واحدکھ بخ تجاری را ت

دھد)، بھ ســـود انباشـــتھ ابتدای دوره قبل منظور می
 شود.

واحد تجاری کھ از روش ارزش ویژه بھ حسابداری داراییھا  .10پ
ھا تغییر روش می بدھی ید صـــورت تطبیق بین و  با ھد،  د

شــده با داراییھا و بدھیھای گذاری قطع شــناختســرمایھ
اقیمانده منظورشده شده، ھمراه با ھرگونھ تفاوت بشناسایی

 قبل را تھیھ کند.  بھ سود انباشتھ ابتدای دوره

 24و  15ھای اســـتثنای شـــناخت اولیھ مندرج در بند .11پ
، در صــورتی کاربرد 12المللی حســابداری اســتاندارد بین

بھ  ھای مربوط  بدھی ھا و  جاری، دارایی حد ت کھ وا ندارد 
 منافع خود در عملیات مشترک را شناسایی کند.

 رایط گذار در صورتھای مالی جداگانھ واحد تجاریش

ــتاندارد بین 10طبق بند  .12پ ــابداری اس ، واحد 27المللی حس
ــورتھای مالی جداگانھ، منافع  ــتھ، در ص تجاری کھ در گذش

سرمایھ صورت  شترک را بھ  گذاری بھ بھای خود در عملیات م
ستاندارد بین تمام شگری مالی شده طبق ا ، 9المللی گزار
 حساب منظور کرده است، باید: بھ
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شناخت کند و داراییھا و سرمایھ  الف. گذاری را قطع 
ـــترک  بدھیھا را با توجھ بھ منافع خود در عملیات مش

ــده طبق بندھای پبھ مبلغ تعیین ــایی  9تا پ 7ش ــناس ش
 نماید.

ــرمایھ  ب. ــورت تطبیق بین س ــناختص ــده با گذاری قطع ش ش
سایی شنا شده، ھمراه با ھرگونھ داراییھا و بدھیھای 

شتھ ابتدای تفاوت باقیمانده منظور  سود انبا شده بھ 
 دوره قبل را تھیھ کند.

صورتی کھ واحد تجاری داراییھا و بدھیھای مربوط بھ  .13پ در 
منافع خود در عملیات مشترک را در صورتھای مالی جداگانھ 
ــاره  ــترک اش خود با اعمال الزامات گذار برای عملیات مش

شناخت اولیھ  12ر بند پشده د ستثنای  سایی کند، ا شنا
المللی حسابداری استاندارد بین 24و  15مندرج در بندھای 

 کاربرد ندارد. 12
 “دوره قبل”ارجاع بھ 

، 12تا پ 2در بندھای پ “دوره قبل”با وجود ارجاع بھ  الف.13پ

شــده را ای تعدیلممکن اســت واحد تجاری اطالعات مقایســھ
یک از  ند، دورهبرای ھر  ئھ ک ھای مورد گزارش قبلی ارا

اما ملزم بھ انجام این کار نیســــت. اگر واحد تجاری 
سھ ھای شده را برای ھر یک از دورهای تعدیلاطالعات مقای

بھ  عات  جا مام ار ند، ت ئھ ک بل”قبلی ارا در  “دوره ق

شده اولین دوره گزارش”صورت ، باید بھ 12تا پ 2بندھای پ
 تفسیر شود.  “شدهای تعدیلمقایسھ

ای در صـــورتی کھ واحد تجاری اطالعات مقایســــھ ب.13پ
ھای قبلی ارائھ کند، نشــــده برای ھر یک از دورهتعدیل

شخص  ست، م شده ا شنی، اطالعاتی را کھ تعدیل ن باید بھ رو
کند و بیان نماید کھ آن اطالعات بر مبنایی متفاوت تھیھ 

 شده است و آن مبنا را توضیح دھد.

  



 11المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
 مشارکتھا
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 9المللی گزارشگری مالی استاندارد بین ارجاع بھ

ستاندارد را بکار گیرد،  .14پ صورتی کھ واحد تجاری این ا در 
ستاندارد بین شگری مالیاما ھنوز ا را بکار  9المللی گزار

المللی نگرفتھ باشــد، ھرگونھ ارجاع بھ اســتاندارد بین
ــگری مالی  ــتاندارد 9گزارش ــورت ارجاع بھ اس ، باید بھ ص

ـــابداری  المللیبین ـــناخت و اندازه 39حس  گیریابزارھای مالی: ش
 تفسیر شود.

 حسابداری تحصیل منافع در عملیات مشترک

(اصالحات استاندارد  حسابداری تحصیل منافع در عملیات مشترک الف.14پ
شگری مالی بین سال 11المللی گزار شده در می  شر )، منت
صالح و بندھای  33، عنوان پس از بند ب 2014 الف،  21را ا

الف و عناوین مربوط بھ آنھا را الفت، پ33الف تا ب33ب
ـــالحات را برای  ـــافھ کرد. واحد تجاری باید این اص اض
تحصـــیل منافع در عملیات مشـــترکی کھ فعالیتھای آن 

دھنده فعالیتھای تجاری طبق تعریف اســـتاندارد تشـــکیل
شگری مالی بین ستین  3المللی گزار ست و از ابتدای نخ ا

سری بھ دوره بکا ست، با ت شده ا صالحات واقع  رگیری این ا
شـــده در آینده بکارگیرد. بنابراین مبالغ شـــناســـایی

ارتباط با تحصـــیل منافع در عملیات مشـــترک کھ در 
 ھای قبلی واقع شده است، نباید تعدیل شود.دوره

 المللی گزارشگری مالیکنارگذاری سایر استانداردھای بین

المللی جایگزین اســـتانداردھای بیناین اســـتاندارد،  .15پ
 شود:گزارشگری مالی زیر می

منافع در  31المللی حســـابداری اســـتاندارد بین  الف.

 ؛ و مشارکتھای خاص

آورده -واحدھای تجاری مشــترککمیتھ تفاســیر جاری 13تفســیر   ب.
 .غیرپولی توسط شرکای خاص

 

 


	استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 11
	مشارکتها
	دستیابی به هدف
	کنترل مشترک
	انواع مشارکتها
	عملیات مشترک
	مشارکتهای خاص
	توافق قراردادی (بند 5)
	کنترل مشترک (بندهای 7 تا 13)
	طبقهبندی مشارکت
	ساختار مشارکت
	مشارکتهایی که از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی نمیشود
	مشارکتی که از طریق شخصیت جداگانه سازماندهی میشود
	شکل حقوقی شخصیت جداگانه
	ارزیابی شرایط توافق قراردادی
	ارزیابی سایر واقعیتها و شرایط
	حسابداری تحصیل منافع در عملیات مشترک
	حسابداری فروش یا اعطای داراییها به عملیات مشترک
	حسابداری خرید داراییها از عملیات مشترک
	گذار
	مشارکتهای خاص- گذار از روش تلفیق نسبی به روش ارزش ویژه
	عملیات مشترک- گذار از روش ارزش ویژه به حسابداری داراییها و بدهیها
	شرایط گذار در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری
	ارجاع به ”دوره قبل“
	ارجاع به استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 9
	حسابداری تحصیل منافع در عملیات مشترک

