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 12المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد 

 فشاي منافع در سایر واحدهاي تجاريا

 هدف

را قادر  مالی کنندگان صورتهاي استفاده واحد تجاري به افشاي اطالعاتی است کهالزام  ،هدف این استاندارد .1
 :کند ارزیابی موارد زیربه 

   ؛ وو ریسکهاي مرتبط با آن منافع ر سایر واحدهاي تجاريدآن منافع ماهیت   .الف

 مالی، عملکرد مالی و جریانهاي نقدي. وضعیتآثار آن منافع بر   .ب

 دستیابی به هدف

 :کند، واحد تجاري باید موارد زیر را افشا 1بند براي دستیابی به هدف مندرج در  .2

 گیرد: رد زیر بکار میدر تعیین مواکه  بااهمیتی قضاوتها و مفروضات  الف.

 دیگر؛ توافقدر واحد تجاري یا  واحد تجاريماهیت منافع  .1

 )؛9تا  7در آن منافع دارد (بندهاي  واحد تجاري که مشارکتینوع  .2

 و الف)؛9(بند  ، در موارد مقتضیگذاري تعریف واحد تجاري سرمایهاحراز  .3

 در: واحد تجاريمنافع  بارهاطالعاتی در  .ب

 )؛19تا  10(بندهاي  عیواحدهاي تجاري فر .1

 )؛ و23 تا 20بندهاي (و واحدهاي تجاري وابسته  مشارکتها .2

تجـاري   هايواحـد (شوند  میتوسط واحد تجاري کنترل ن که اي یافته ساختار واحدهاي تجاري .3
 .)31تا  24بندهاي (نشده)  تلفیق ساختاریافته

ــوارد .3 ــه همــراه افشــدر ایــن اســتاندارد الزامــی يافشــا چنانچــه م ایر اســتانداردهاي اهاي مقــرر در ســ، ب
، واحـد تجـاري بایـد هرگونـه     نشـود  1بند موجب دستیابی به هدف مندرج در  ،مالی  گزارشگري المللی بین

 .کندافشا  ،الزم استهدف این دستیابی به اطالعات اضافی را که براي 

ان تأکید بر هر یـک از الزامـات   مورد نیاز براي دستیابی به هدف افشا و میز جزئیاتسطح  واحد تجاري باید .4
کـه   کنـد اي تجمیع یا تفکیـک   گونه د. واحد تجاري باید موارد افشا را بهقرار دهتوجه را مورد این استاندارد 

اهمیت یا تجمیـع اقـالم بـا ویژگیهـاي متفـاوت،       بی جزئیاتاز زیادي افشاي حجم  به دلیلاطالعات مفید، 
 .)جعه شودمرا 6تا ب 2به بندهاي ب( پنهان نماند
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 دامنه کاربرد

 ار گرفته شود:کب ،منافع دارداز موارد زیر هر یک واحد تجاري که در یک این استاندارد باید توسط  .5

 واحدهاي تجاري فرعی  الف.

 خاص) هايیعنی عملیات مشترك یا مشارکت( مشارکتها  ب.

 واحدهاي تجاري وابسته  پ.

 ه.نشد تلفیق ساختاریافتهواحدهاي تجاري   ت.
 

 این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد: .6

کارکنان کـه اسـتاندارد   بلندمدت بازنشستگی یا سایر طرحهاي مزایاي  پس از طرحهاي مزایاي  .الف
 در مورد آنها کاربرد دارد. مزایاي کارکنان 19المللی حسابداري  بین

مـالی   صـورتهاي  27لـی حسـابداري   المل بـین مالی جداگانه واحد تجاري که اسـتاندارد   صورتهاي  ب.

 :با وجود ایندر مورد آنها کاربرد دارد.  جداگانه

نشـده منـافعی داشـته باشـد و      لفیـق ت ساختاریافته تجاري هاياگر واحد تجاري در واحد .1
باید الزامات بندهاي  ،دکنتنها صورت مالی خود تهیه  عنوانبه را صورتهاي مالی جداگانه 

 .بکار گیردمالی جداگانه   ن صورتهايرا در تهیه آ 31تا  24

آن تمام واحدهاي کند که در  تهیه میگذاري که صورتهاي مالی  یک واحد تجاري سرمایه .2
اسـتاندارد   31طبـق بنـد   دوره  تجاري فرعی به ارزش منصفانه از طریـق سـود یـا زیـان    

زامی مـرتبط بـا   شوند، باید موارد افشاي ال گیري می اندازه 10المللی گزارشگري مالی  بین
 ارائه کند. را گذاري طبق این استاندارد واحدهاي تجاري سرمایه

اینکه این  مگر  ؛سهیم است، اما کنترل مشترك بر آن ندارد مشارکتکه در منافع واحد تجاري   پ.
 اشد.بساختاریافته واحد تجاري عی در فایا منشود توافق در  نفوذ قابل مالحظهمنافع منجر به 

بـه   مـالی   بزارهـاي ا 9المللی گزارشگري مالی  بینتجاري دیگر که طبق استاندارد  واحددر  منافع  ت.
 زیر بکار گیرد:واحد تجاري باید این استاندارد را در موارد با وجود این، . شود حساب منظور می

که طبق  ،خاص باشد واحد تجاري وابسته یا مشارکت  یک درمنافع ، منافعآن زمانی که  .1
از به ارزش منصفانه  ،تجاري وابسته و مشارکتهاي خاص  گذاري در واحدهاي سرمایه 28د استاندار
 د؛ یا شوگیري  اندازه دوره زیان یاسود طریق 

 باشد. نشده تلفیقساختاریافته واحد تجاري  یک در منافعع، مناف آن زمانی که .2
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 اهمیت قضاوتها و مفروضات با

مـورد  آن قضاوتها و مفروضات)   درتغییر  و(ضاوتها و مفروضات بااهمیت ق ی دربارهواحد تجاري باید اطالعات .7
 :کندافشا را تعیین موارد زیر  استفاده براي

 اسـتاندارد  6 و 5هاي  در بند شده تشریح پذیر سرمایه واحد تجاري یعنی ،واحد تجاري دیگربر اینکه   .الف
 ؛ل دارد یا خیرکتر ،مالی تلفیقی صورتهاي 10 المللی گزارشگري مالی بین

 یا نفوذ قابل مالحظه در واحد تجاري دیگر دارد؛ و توافق  اینکه کنترل مشترك بر  .ب

از طریـق شخصـیت   مشـارکت  که  هنگامیعملیات مشترك یا مشارکت خاص)  یعنی(مشارکت  نوع  .پ
 جداگانه سازماندهی شده باشد.

و واقعیتهـا   اگـر کـه  ضاوتها و مفروضـاتی اسـت   قشامل  ،7افشاشده طبق بند  بااهمیت قضاوتها و مفروضات .8
کنترل، کنترل مشترك یا نفوذ قابـل  درباره وجود واحد تجاري گیري  که نتیجه تغییر کند اي گونه  شرایط به
 .شود انجام می، کندگزارشگري تغییر دوره  طی، مالحظه

 بـراي کـه   را یبـااهمیت و مفروضـات  قضـاوتها   براي مثال، ،، واحد تجاري باید7بند  رعایت الزامات به منظور .9
 :کندافشا  ،است کردهاستفاده تعیین موارد زیر 

  .واحد تجاريآن حق رأي نصف بیش از دارا بودن  نداشتن کنترل بر واحد تجاري دیگر علیرغم  الف.

  .دیگر واحد تجاريآن حق رأي نصف از  کمتر کنترل واحد تجاري دیگر علیرغم دارا بودن  ب.

 10المللی گزارشـگري مـالی    بیناستاندارد  72بتا  58ببه بندهاي ( بودن کارگماره یا نمایند  پ.
 .)مراجعه شود

 .واحد تجاري دیگرحق رأي درصد  20حداقل نداشتن نفوذ قابل مالحظه علیرغم دارا بودن   .ت

د واحـ آن حـق رأي  درصد  20کمتر از  داشتننفوذ قابل مالحظه در واحد تجاري دیگر علیرغم   ث.
 .تجاري

 گذاري  وضعیت واحد تجاري سرمایه

یک به این نتیجه برسد که  ،10المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین 27طبق بند  ،هرگاه واحد تجاري اصلی .الف9
بـراي   مـورد اسـتفاده  باید اطالعاتی درباره قضاوتها و مفروضات بااهمیت  گذاري است، واحد تجاري سرمایه

، مزبـور را افشا کند. اگر واحد تجاري  یا خیر شود گذاري محسوب می تجاري سرمایه واحد یک اینکهتعیین 
اسـتاندارد   28گـذاري برخـوردار نباشـد (بـه بنـد       از یک یا چند ویژگی متداول واحدهاي تجاري سرمایه

 انهمچن مراجعه شود)، باید دالیل خود در خصوص اینکه با وجود این شرایط 10المللی گزارشگري مالی  بین
 د. کنافشا  را شود گذاري محسوب می واحد تجاري سرمایه
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واحـد تجـاري    شـرایط گـذاري تبـدیل شـود یـا      واحد تجـاري، بـه واحـد تجـاري سـرمایه     یک هرگاه  .ب9
گـذاري و دالیـل تغییـر را     ، باید تغییر در وضعیت واحد تجاري سـرمایه را از دست بدهدگذاري  سرمایه

شـود، بایـد اثـر     گذاري تبدیل می د تجاري که به واحد تجاري سرمایهافزون بر این، یک واح .افشا کند
 :نماید، به شرح زیر افشا مورد گزارشوضعیت را بر صورتهاي مالی دوره  این تغییر

، در دهنـد  شرایط تلفیـق شـدن را از دسـت مـی    کل ارزش منصفانه واحدهاي تجاري فرعی که   الف.
 ؛تاریخ تغییر وضعیت

المللی گزارشـگري مـالی    استاندارد بین 101در صورت وجود، که طبق بند ب کل سود یا زیان،  ب.
 شود؛ و محاسبه می 10

شـود (در   مـی نظـر در آن شناسـایی    که سود یا زیان مـورد دوره زیان  یاصلی سود اقالم) ا( قلم  پ.
 جداگانه ارائه نشده باشد). صورتی که

 فرعی واحدهاي تجاريمنافع در 

امکانپذیر ، موارد زیر الی تلفیقیي مکنندگان صورتها استفاده برايکه  افشا کنداطالعاتی واحد تجاري باید  .10
 :شود

 : درك  الف.

 گروه؛ و ترکیب .1

 )؛ و12بند (نقدي گروه  هايفعالیتها و جریان از کنترلحق فاقد  سهم منافع .2

 ارزیابی:  ب.

براي دسترسی بـه،  جاري تواحد ماهیت و میزان محدودیتهاي قابل مالحظه مربوط به توانایی  .1
 ؛)13(بند  یا استفاده از، داراییهاي گروه و تسویه بدهیهاي گروه

شـده   تلفیق یافتهساختاردر واحدهاي تجاري  واحد تجاري ماهیت ریسکهاي مربوط به منافع .2
 ؛)17تا  14(بندهاي و تغییر در آن ریسکها 

ی که منجر بـه از دسـت دادن   در واحد تجاري فرع واحد تجاريمالکیت  منافعتغییر در  آثار .3
 و)؛ 18شود (بند  کنترل نمی

 ).19دوره گزارشگري (بند  طیواحد تجاري فرعی یک از دست دادن کنترل  آثار .4

مـالی تلفیقـی    صـورتهاي  فرعی که در تهیهتجاري واحد  مالی  صورتهايتاریخ یا دوره زمانی که  زمانی .11
 بـه ( تفـاوت داشـته باشـد   مـالی تلفیقـی     صـورتهاي زمانی  با تاریخ یا دورهگیرد  مورد استفاده قرار می

واحد تجاري باید موارد  ،)مراجعه شود 10المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد  93و ب 92ب يها بند
 :کندزیر را افشا 
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 ؛ ومزبور تجاري فرعیواحد مالی  تاریخ پایان دوره گزارشگري صورتهاي  .الف

 .دوره زمانی متفاوتدلیل استفاده از تاریخ یا   ب.

 نقدي گروه  هايفعالیتها و جریان از کنترلحق فاقد منافع  سهم

بـراي  آنهـا   کنتـرل حـق  فاقد  منافع فرعی خود که تجاري یک از واحدهاي هر  واحد تجاري باید براي .12
 :کندموارد زیر را افشا  ،است بااهمیت واحد گزارشگر

 .فرعی تجاري نام واحد  .الف

محـل اصـلی فعالیـت    چنانچه متفاوت از ، آن أسیسو کشور محل ت(تجاري فعالیت  اصلیمحل   .ب
 فرعی.تجاري باشد) واحد تجاري 

 است. کنترلحق فاقد منافع در اختیار  مالکیت که نسبت منافع  .پ

 یـت مالک نسـبت منـافع  ، در صورتی که با منافع فاقد حق کنترلدر اختیار  هاي حق رأي نسبت  .ت
 .ته باشدتفاوت داشآنها 

فرعـی  واحـد تجـاري    کنتـرل حـق  فاقـد  منـافع  به  دوره که طی دوره گزارشگريسود یا زیان   .ث
 تخصیص یافته است.

  .فرعی در پایان دوره گزارشگريواحد تجاري انباشته  منافع فاقد حق کنترل  .ج

 .)مراجعه شود 10ب به بند(فرعی  واحد تجاري مالی درباره  اطالعاتخالصه   .چ

 قابل مالحظه محدودیتهايمیزان و  ماهیت

 :کندواحد تجاري باید موارد زیر را افشا  .13

 مربـوط بـه  محدودیتهاي قـانونی، قـراردادي و نظـارتی)     براي مثال،(قابل مالحظه محدودیتهاي   الف.
 ،ه بـدهیهاي گـروه  سویو تي گروه داراییها ،یا استفاده از به، براي دسترسیواحد تجاري توانایی 

 :مانند

یـا سـایر    نقدفرعی آن براي انتقال تجاري  هايواحداصلی یا تجاري  واحدکه توانایی  مواردي .1
 د.کن محدود می را یا از) سایر واحدهاي تجاري گروه(داراییها به 

هـاي   سـتانده سـایر  توزیع تقسیمی و    سودهايپرداخت تواند  مییا سایر الزاماتی که  تضمینها .2
 .محدود کند ) سایر واحدهاي تجاري گروه راتوسطیا (به  وامت اعطا یا بازپرداخیا  مالکانه

در  قابـل مالحظـه  در ایجـاد محـدودیت    کنترلحق فاقد منافع حقوق حمایتی میزان ماهیت و   ب.
 گـروه یهاي ه بـده سـوی و ت، داراییهاي گروه یا استفاده از ،واحد تجاري براي دسترسی بهتوانایی 

تسویه از قبل فرعی واحد تجاري بدهیهاي تسویه به متعهد  اصلیواحد تجاري مانند زمانی که (
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واحد تجـاري   تسویه بدهیهايیا  دسترسی به داراییهابراي ، یا زمانی که باشد میبدهیهاي خود 
 است).الزامی  ، تصویب توسط منافع فاقد حق کنترلفرعی

در که این محدودیتها  قی،یافته در صورتهاي مالی تلفی انعکاس يدفتري داراییها و بدهیهامبالغ   پ.
  .شود مورد آنها اعمال می

 ساختاریافتههاي تجاري  ماهیت ریسکهاي مرتبط با منافع واحد تجاري در واحد

هاي اصلی یـا واحـد  واحد تجاري  تواند میکه را قراردادي توافقهاي یک از   واحد تجاري باید شرایط هر .14
 ، افشـا کنـد.  نماید ساختاریافتهواحد تجاري یک الی براي م پشتیبانی ارائهفرعی آن را ملزم به  تجاري

بـراي  ( دهـد  قرار میزیان در معرض که واحد گزارشگر را است ها یا شرایطی  رویدادشامل  ،موارد افشا
تعهـد خریـد داراییهـاي واحـد تجـاري       بـا کـه   ياعتبار رتبهیا تعیین  نقدینگیتأمین توافقهاي  مثال،

 .)ارتباط دارد مالی براي آن  بانیپشتی ارائهیا  ساختاریافته

بـدون داشـتن    ،فرعـی آن تجاري  واحدهايیک از  اصلی یا هر تجاري واحد ،دوره گزارشگريطی اگر  .15
شده  تلفیق ساختاریافتهمالی یا سایر پشتیبانیها از واحد تجاري  پشتیبانی  ارائه بهاقدام  ،قراردادي تعهد

 ،)آن ابزارهاي مالی منتشرشده توسـط یا  ساختاریافتهحد تجاري واي خرید داراییهامانند (د نباشکرده 
 :کندواحد تجاري باید موارد زیر را افشا 

واحـدهاي  اصـلی یـا   واحد تجاري که در آن وضعیتهایی  شاملشده،  ارائهپشتیبانی نوع و میزان   .الف
 و ؛دنکن کمک میمالی پشتیبانی در جذب  ساختاریافتهواحد تجاري به ، آن فرعیتجاري 

 .پشتیبانیارائه  دالیل  .ب

بدون داشتن  ،فرعی آنتجاري  واحدهاياصلی یا هر یک از تجاري  واحد ،دوره گزارشگري چنانچه طی .16
 یافتهسـاختار  از واحـد تجـاري   سـایر پشـتیبانیها  پشـتیبانی مـالی یـا     ارائـه اقـدام بـه    ،تعهد قراردادي

توسط واحد تجاري  ساختاریافتهکنترل واحد تجاري  و این پشتیبانی منجر به کنندنشده پیشین  تلفیق
 . کندرا افشا  اتخاذ چنین تصمیمی برعوامل مؤثر ضیحی درباره توشود، واحد تجاري باید 

واحـد تجـاري    از سـایر پشـتیبانیها  یـا  مـالی  پشـتیبانی  ارائـه  بـراي   فعلی خود قصدواحد تجاري باید  .17
 پشـتیبانی در جـذب   سـاختاریافته واحد تجاري به  رسانی کمکقصد  جملهشده، از  تلفیقساختاریافته 

 .کندافشا  را ،مالی
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دسـت دادن   که منجر بـه از  ،فرعیتجاري اصلی در واحد  مالکیت واحد تجاري منافعدر  اتتغییر آثار

 شود کنترل نمی

که منجر  عیمالکیت واحد تجاري فرمنافع  هرگونه تغییر در آثارارائه دهد که  جدولیباید  واحد تجاري .18
، نشان اصلیواحد تجاري قابل انتساب به مالکان  مالکانهبر حقوق شود را  به از دست دادن کنترل نمی

 دهد.

 دوره گزارشگري طیفرعی تجاري از دست دادن کنترل واحد  آثار

المللـی   بـین اسـتاندارد   25بنـد   طبـق شـده   زیان محاسـبه یا سود در صورت وجود،  ،واحد تجاري باید .19
 افشا کند: را موارد زیرو  10ارشگري مالی گز

گذاري باقیمانده در واحـد   سرمایههرگونه گیري  قابل انتساب به اندازهکه زیان  یااز سود  بخشی  الف.
 ؛ واستاز دست رفتن کنترل  ارزش منصفانه در تاریخ  فرعی پیشین بهتجاري 

در (شـود   مـی نظـر در آن شناسـایی     وردکه سود یا زیان مـ دوره زیان  یااصلی سود  اقالم)( قلم  ب.
 جداگانه ارائه نشده باشد). صورتی که

 گذاري) نشده (واحدهاي تجاري سرمایه منافع در واحدهاي تجاري فرعی تلفیق

 بکـارگیري ، ملـزم بـه   10المللی گزارشگري مـالی   گذاري که طبق استاندارد بین واحد تجاري سرمایه .الف19
گذاري خود در واحد تجاري فرعی را به ارزش منصفانه از طریق سود یا  هاستثناي تلفیق است و سرمای

 .نمایدکند، باید این موضوع را افشا  گیري می اندازه دوره زیان

نشده، موارد زیر را افشـا   تجاري فرعی تلفیق هايواحد یک از هر برايگذاري باید  واحد تجاري سرمایه .ب19
 د:کن

 نام واحد تجاري فرعی؛ .الف

محـل اصـلی فعالیـت     چنانچه متفاوت از، آن محل اصلی فعالیت تجاري (و کشور محل تأسیس .ب
 فرعی؛ و تجاري تجاري باشد) واحد

 .آن حق رأي درصدگذاري و در صورت تفاوت،  مالکیت واحد تجاري سرمایه نسبت منافع .پ

گذاري دیگري باشد، واحد  گذاري، واحد تجاري اصلی واحد تجاري سرمایه واحد تجاري سرمایه چنانچه .پ19
گذاري فرعی است، مـوارد   کنترل واحد تجاري سرمایه درگذاریهایی که  تجاري اصلی باید براي سرمایه

گنجانـدن  ایـن افشـا ممکـن اسـت از طریـق      . افشـا کنـد  ب(الف) تـا (پ) را  19 بند افشاي مندرج در
در صورتهاي مالی واحـد   ،ستااطالعات فوق  شاملکه  تجاري فرعی )صورتهاي مالی واحد (واحدهاي

 انجام پذیرد.تجاري اصلی، 
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 گذاري باید موارد زیر را افشا کند: واحد تجاري سرمایه .ت19

ناشـی از توافقهـاي    ، محـدودیتهاي ماهیت و میزان هرگونه محدودیت قابل مالحظه (براي مثال الف.
نشـده   حد تجاري فرعی تلفیقاستقراض، الزامات نظارتی یا توافقهاي قراردادي) درباره توانایی وا

یا بازپرداخت  گذاري در قالب تقسیم سود نقدي سهام براي انتقال وجوه به واحد تجاري سرمایه
 ؛ وگذاري واحد تجاري سرمایهنشده توسط  به واحد تجاري فرعی تلفیقي اعطایی وامها

نیها از واحـد تجـاري   پشتیبانی مالی یا سـایر پشـتیبا   براي ارائهقصد فعلی خود هرگونه تعهد یا  ب.
در جـذب   فرعـی به واحـد تجـاري   رسانی  قصد کمکتعهد یا شده، از جمله ن ساختاریافته تلفیق

 پشتیبانی مالی.

گذاري یا هر یـک از واحـدهاي تجـاري فرعـی آن،      دوره گزارشگري، واحد تجاري سرمایه طی چنانچه .ث19
 واحـد تجـاري فرعـی   یـک  از ایر پشتیبانیها س، اقدام به پشتیبانی مالی یا يبدون داشتن تعهد قرارداد

 آن،خرید داراییهاي واحد تجاري فرعی یا ابزارهاي منتشرشده توسـط   ،نشده نمایند (براي مثال تلفیق
 :یبانی مالی)، واحد تجاري باید موارد زیر را افشا کندتیا کمک به واحد تجاري فرعی در جذب پش

 نشده؛ و هر یک از واحدهاي تجاري فرعی تلفیق براي شده ارائهپشتیبانی  میزاننوع و  الف.

 پشتیبانی. ارائهدالیل  ب.

توانـد واحـد تجـاري یـا      که میرا گذاري باید شرایط هر یک از توافقهاي قراردادي واحد تجاري سرمایه .ج19
و نشده  تلفیق تحت کنترل، احد تجارينشده آن را به پشتیبانی مالی از و واحدهاي تجاري فرعی تلفیق

توانـد واحـد    که می است وضعیتهایی یاشامل رویدادها  ،افشا کند. این شرایط ،ملزم نماید ختاریافتهسا
ینگی یا تعیین رتبه اعتباري که با نقدتأمین هاي ق(براي مثال تواف قرار دهدزیان در معرض گزارشگر را 

 رتباط دارد).پشتیبانی مالی ا ارائهبا یا  ساختاریافتهتعهد خرید داراییهاي واحد تجاري 

 گـذاري یـا هـر یـک از واحـدهاي تجـاري فرعـی        دوره گزارشگري، واحد تجاري سـرمایه  چنانچه طی .چ19
از واحد تجاري  سایر پشتیبانیهاپشتیبانی مالی یا  ارائه آن، بدون داشتن تعهد قراردادي، به نشده تلفیق

کند، اقدام نمایند، و  را کنترل نمیگذاري آن  که واحد تجاري سرمایه اي ساختاریافتهنشده  فرعی تلفیق
گـذاري   توسط واحد تجاري سـرمایه  ساختاریافتهپشتیبانی مالی منجر به کنترل واحد تجاري  ارائه اگر
این  ارائهگیري درخصوص  تصمیممؤثر بر عوامل گذاري باید توضیحی درباره  د، واحد تجاري سرمایهشو

 . کندافشا پشتیبانی را 

 واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتهامنافع در 

 :کند ارزیابی موارد زیر را قادر به مالی  کنندگان صورتهاي که استفاده افشا کندواحد تجاري باید اطالعاتی  .20
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ماهیت  شاملواحدهاي تجاري وابسته، و  مشارکتها درواحد تجاري  مالی منافع  آثارو  میزانماهیت،   الف.
ابـل  قنفوذ  داراي یامشارکتها بر  ركتگذاران داراي کنترل مش ایهقراردادي با سایر سرم رابطه آثارو 

 و   )؛ 22 و 21بندهاي (واحدهاي تجاري وابسته  مالحظه در

و  ر مشارکتهاي خاص و واحـدهاي تجـاري وابسـته   دواحد تجاري ریسکهاي مرتبط با منافع  ماهیت . ب
 .)23 بند(تغییرات در آن ریسکها 

 و واحدهاي تجاري وابسته مشارکتهادر نافع واحد تجاري ممالی  آثار ومیزان ماهیت، 

 :واحد تجاري باید .21

، موارد زیـر را  اهمیت است واحد گزارشگر با براياي که  و واحد تجاري وابستهمشارکت براي هر  الف.
 افشا کند:

 یا واحد تجاري وابسته.مشارکت نام  .1

 از طریـق  ،بـراي مثـال  (بسـته  یا واحـد تجـاري وا  مشارکت واحد تجاري با   ماهیت رابطه .2
فعالیتهـاي   بـراي  آنهـا  یا واحد تجاري وابسته و اینکهمشارکت تشریح ماهیت فعالیتهاي 

 .)بردي است یا خیرراه ،واحد تجاري

بـا محـل اصـلی     محل اصلی فعالیت تجاري (و کشور محل تأسـیس، در صـورت تفـاوت    .3
 یا واحد تجاري وابسته.مشارکت ) فعالیت تجاري

 حـق رأي  درصدواحد تجاري و در صورت تفاوت، یا سهم مشارکت مالکیت  نسبت منافع .4
 .(در صورت لزوم)

است، مـوارد  اهمیت  اي که براي واحد گزارشگر با براي هر مشارکت خاص و واحد تجاري وابسته ب.
 :کندزیر را افشا 

وش گذاري در مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسته به روش ارزش ویـژه یـا ر   اینکه سرمایه .1
 گیري شده است. اندازه ارزش منصفانه

و  12ي بهـا  بنـد طبـق   ،مشارکت خاص یا واحد تجاري وابستهباره مالی در  اطالعاتخالصه  .2
 .13ب

، شـود  مـی  به حسـاب منظـور   روش ارزش ویژه   به مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسته اگر .3
 ،تجـاري وابسـته  گذاري واحد تجـاري در مشـارکت خـاص یـا واحـد       ارزش منصفانه سرمایه

 باشد.  داشته وجود در بازار   شده قیمت اعالمگذاري  براي سرمایه اینکه ربمشروط 

واحـد تجـاري در مشـارکتهاي خـاص و      هايگـذاری  یه درباره سرما16طبق بند بمالی   اطالعات پ.
 :اهمیت نیستند باهر یک به تنهایی واحدهاي تجاري وابسته که 
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بـه   ،وبـه صـورت مجمـوع     ،اهمیـت هسـتند   بـی به تنهایی  براي تمام مشارکتهاي خاصی که .1
 صورت جداگانه،  

  اهمیت هستند، به صورت مجموع. بی به تنهاییکه  اي براي تمام واحدهاي تجاري وابسته .2

(پ) را 21(ب) تا 21بندهاي الزامی طبق موارد افشاي ضرورت ندارد گذاري،  واحد تجاري سرمایه یک .الف21
 .کندارائه 

 افشا کند: نیز تجاري باید موارد زیر راواحد  .22

اسـتقراض،   هـاي توافق ، در نتیجـه براي مثـال ( گونه محدودیت قابل مالحظه  هر میزانماهیت و  الف.
گذاران داراي کنترل مشـترك یـا نفـوذ قابـل      قراردادي بین سرمایهتوافقهاي یا  نظارتیالزامات 

هـاي   توانایی مشارکتهاي خاص یـا واحـد  خاص یا واحد تجاري وابسته) در  مشارکت برمالحظه 
یـا بازپرداخـت    سـود نقـدي  تقسـیم  تجاري وابسته براي انتقال وجوه به واحد تجاري در قالـب  

 واحد تجاري.  ي اعطاشده توسطوامها

بـا   کـه   مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسـته  یک مالی  صورتهايزمانی   تاریخ یا دوره چنانچه ب.
تفـاوت داشـته   واحد تجاري یا دوره زمانی  با تاریخ ده است،تهیه ش روش ارزش ویژهبکارگیري 

 :باشد

 ؛ ومالی آن مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسته  گزارشگري صورتهاي  تاریخ پایان دوره .1

 دلیل استفاده از تاریخ یا دوره زمانی متفاوت.  .2

دوره  بـراي م ، هـ وابسـته  مشـارکت خـاص یـا واحـد تجـاري      هـاي نشـده از زیان  سهم شناسـایی  پ.
بکـارگیري روش ارزش   هنگـام  واحد تجـاري  در صورتی کهانباشته،  صورت گزارشگري و هم به

کـرده  خاص یا واحـد تجـاري وابسـته را متوقـف       شناسایی سهم خود از زیانهاي مشارکت ویژه،
 باشد.

 خاص و واحدهاي تجاري وابسته  هايریسکهاي مرتبط با منافع واحد تجاري در مشارکت

 :کنداحد تجاري باید موارد زیر را افشا و .23

سـایر تعهـدات، طبـق بنـدهاي      مبلـغ ز ا جداواحد تجاري  با مشارکتهاي خاص مرتبط تعهدات  الف.
 .20تا ب 18ب

 جـز  ، بـه ذخـایر، بـدهیهاي احتمـالی و داراییهـاي احتمـالی      37المللی حسـابداري   بین استاندارد طبق  ب.
منافع واحد تجاري  شده در ارتباط با تحملاحتمالی  هايبدهی که احتمال زیان بعید باشد، زمانی 

 بدهیهاي احتمالی ازواحد تجاري سهم  شامل( هاي تجاري وابسته در مشارکتهاي خاص یا واحد
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نفوذ داراي  بر مشارکت خاص، یا گذاران داراي کنترل مشترك سایر سرمایه بطور مشترك، باکه  
 سایر بدهیهاي احتمالی. مبلغجدا از  ،)کند سته تحمل میهاي تجاري واب واحدبر قابل مالحظه 

 نشده تلفیق یافتهساختارهاي تجاري  منافع در واحد

 : کندرا امکانپذیر  موارد زیر ،مالی  کنندگان صورتهاي استفادهبراي که   تی افشا کندواحد تجاري باید اطالعا .24

تـا   26هـاي   بند( نشده تلفیق یافتهساختارجاري تدر واحد واحد تجاري منافع  میزاندرك ماهیت و   الف.
 ؛ و)28

 نشده تلفیقساختاریافته در واحدهاي تجاري  واحد تجاريمنافع مرتبط با  ریسکهاي ارزیابی ماهیت  ب.

 .)31تا  29هاي  بند( یرات در آن ریسکهایو تغ

ناشـی از    ریسک ازتجاري  واحد پذیري آسیب  ربارهداطالعاتی  شامل ،(ب)24بند الزامی طبق اطالعات  .25
داشته نشده  تلفیقساختاریافته تجاري  هايبا واحدهاي گذشته  در دورهواحد تجاري که  ی استارتباط
دیگر در تاریخ گزارشگري، واحد تجاري  اگرحتی  ،)ساختار یافتهواحد تجاري  پشتیبانی ازمانند (است 
 اریخ گزارشگري نداشته باشد.در ت یافتهساختارقراردادي با واحد تجاري  مشارکتهیچ 

واحد ک یرا براي  24گذاري ضرورتی ندارد که موارد افشاي الزامی طبق بند  سرمایه واحد تجاري یک .الف25
را چ 19الف تـا  19بندهاي  الزامی طبقافشاي  مواردتحت کنترل که   نشده تلفیقیافته ساختارتجاري 
 انجام دهد.کند،  میارائه  براي آن

 ماهیت منافع

 یافتهسـاختار هـاي تجـاري    منـافع خـود در واحـد   درباره واحد تجاري باید اطالعات کیفی و کمی یک  .26
مالی آن  تأمین نحوهو ساختاریافته ماهیت، هدف، اندازه و فعالیتهاي واحد تجاري  ازجمله ،نشده تلفیق

 .باشد نمی شده اشاره افشا محدود به موارد د.کنافشا را 

الزامی طالعات اکه  کنداي  نشده تلفیقساختاریافته  تجاري واحداقدام به پشتیبانی از  ،اگر واحد تجاري .27
در ، منـافعی  اینکه در تاریخ گزارشگريدلیل به براي مثال، ( کند نمیدر مورد آن ارائه را  29بند   طبق

 کند:باید موارد زیر را افشا ، واحد تجاري )نداشته استآن واحد تجاري 

 ؛واحد تجاريتوسط  پشتیبانیبراي  ساختاریافتههاي تجاري  واحد ینتعی نحوه  الف.

 هايشامل شرحی از انواع درآمـد  ،گزارشگري  دوره طی سـاختاریافته درآمد حاصل از واحدهاي تجاري   ب.
 شده؛ و گزارش

سـاختاریافته   آن واحدهاي تجـاري   شده به انتقال) تمام داراییهاي منتقلزمان در (دفتري  مبلغ  پ.
 گزارشگري.  دورهی ط
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ارائه به اینکه   مگرد، کنرا در قالب جدول ارائه  (ب) و (پ)27بند در مندرج واحد تجاري باید اطالعات  .28
بـه  ( کنـد بنـدي   خود را در طبقات مربـوط تقسـیم   پشتیبانیو فعالیتهاي ، باشد تر مناسبدیگر، شکل 

 .مراجعه شود) 6تا ب 2بندهاي ب

 ماهیت ریسکها

اي از موارد زیر را در قالب جدول افشا کند، مگر اینکه ارائه بـه شـکل دیگـر،     خالصهتجاري باید واحد  .29
 تر باشد: مناسب

در واحد تجـاري  منافع  مالی که به   شده در صورتهاي دفتري داراییها و بدهیهاي شناسایی مبلغ  الف.
 .استنشده، مربوط  تلفیق ساختاریافته واحدهاي تجاري

در آنهـا شناسـایی    ي مزبـور هـا و بـدهیها  یمالی کـه دارای   صورت وضعیتمندرج در اقالم اصلی   ب.
 .شود می

زیان ناشی از منـافع در   ازواحد تجاري  پذیري آسیبحداکثر بیانگر شکل، مبلغی که به بهترین   پ.
 نزیـا  پـذیري از  آسـیب تعیـین حـداکثر   نشده، شامل نحوه  تلفیق ساختاریافته واحدهاي تجاري

هـاي   زیان ناشـی از منـافع در واحـد    ازخود پذیري  آسیباگر واحد تجاري نتواند حداکثر . است
و دالیـل آن را   موضـوع ، بایـد ایـن   ی بیان کندبه صورت کمرا نشده  تلفیق ساختاریافتهتجاري 

 افشا نماید.

ـ   مبالغ  مقایسه  ت. دهاي تجـاري  منـافع آن در واحـ   ادفتري داراییها و بدهیهاي واحد تجاري کـه ب
هـاي   ناشـی از آن واحـد  زیـان   ازواحد تجاري  پذیري آسیبحداکثر  ویافته مرتبط است ساختار

 تجاري. 

به پشتیبانی مالی یـا   ،گونه تعهد قراردادي هر داشتن واحد تجاري بدون ،دوره گزارشگريچنانچه طی  .30
در آن منـافعی   در حال حاضر که دکناقدام  اي نشده تلفیقساختاریافته  واحد تجاريسایر پشتیبانیها از 

یـا   سـاختاریافته  واحد تجاريي هایخرید دارای، براي مثال(یا در گذشته در آن منافعی داشته است  دارد
 :کندواحد تجاري باید موارد زیر را افشا  ،)توسط آنابزارهاي منتشرشده 

 رسانی به اقدام به کمکجاري که واحد ت موقعیتهایی شامل ،گرفته صورتپشتیبانی  میزاننوع و   الف.
 ؛ وکند میمالی  پشتیبانی براي جذب نشده تلفیق ساختاریافته واحد تجاري

 .پشتیبانی ارائه دالیل  ب.

پشـتیبانی مـالی یـا سـایر پشـتیبانیها از واحـد تجـاري        بـراي ارائـه   واحد تجاري باید قصد فعلی خود  .31
به واحد تجاري ساختاریافته در جـذب پشـتیبانی    رسانی شده، از جمله قصد کمکن ساختاریافته تلفیق

 .کندافشا  را مالی،
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 پیوست الف

 شده اصطالحات تعریف

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

ــاري  حاصــل درآمــد ــد تج از واح

 ساختاریافته
فته، سـاختاریا واحد تجاري از  حاصلدرآمد این استاندارد،  مقاصدبراي 

، سـودهاي تقسـیمی،   بهره، غیرمکرر ومکرر هاي  الزحمه حق شامل
در بهـره   قطع شـناخت یا  گیري اندازهتجدید  ناشی اززیان  یاسود 
و سـود یـا زیـان ناشـی از انتقـال       یافتهسـاختار تجـاري   هايواحد

، اما محـدود  باشد میساختاریافته داراییها و بدهیها به واحد تجاري 
 به این موارد نیست.

در واحـد تجـاري دیگـر، بـه      منـافع ایـن اسـتاندارد،    براي مقاصـد  در واحد تجاري دیگر منافع
در قراردادي و غیرقراردادي اشاره دارد که واحد تجاري را  مشارکت

قـرار  نوسان بـازده ناشـی از عملکـرد واحـد تجـاري دیگـر        معرض
 ر اختیارتواند به صورت د می ،در واحد تجاري دیگر منافع. دهد می

مشارکت ماننـد   مالکانه یا بدهی و نیز اشکال دیگرداشتن ابزارهاي 
باشد، ها ناعتبار و تضمی افزایشمین نقدینگی، أتأمین منابع مالی، ت

شـامل   ،در واحد تجاري دیگرمنافع  محدود به این موارد نیست.اما 
بـر واحـد تجـاري دیگـر      آناز طریق واحد تجاري  که است يابزار

. واحـد تجـاري   دارد رك یا نفوذ قابل مالحظـه کنترل، کنترل مشت
منـافعی   ،کننده مینتأ ـ صرف داشتن رابطه معمول مشتري ماً بهلزو

  ندارد.در واحد تجاري دیگر 

فع در سـایر  ااطالعـات بیشـتري دربـاره منـ     ،9تـا ب  7هـاي ب  بند
 کند. واحدهاي تجاري ارائه می

شـگري مـالی   المللـی گزار  بین استاندارد 57تا ب 55هاي ب بنددر 
 توضیح داده شده است.بازده ، نوسان 10

 رأيکه حـق  است شده  سازماندهیاي  گونه واحد تجاري که بهیک  یافتهساختارواحد تجاري 
واحـد  کننـده   تعیـین کنتـرل  در  اصلییا سایر حقوق مشابه، عامل 

وظایف  در ارتباط باتنها  ها مانند زمانی که حق رأي ،نیست تجاري
از طریـق توافقهـاي قـراردادي     هاي مربـوط و فعالیت باشد میاداري 
 شود. می هدایت
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 هاياطالعـات بیشـتري دربـاره واحـد     ،24تـا ب  22هاي ب بنددر 
 .شده استارائه  ساختاریافتهتجاري 

المللـی   بـین  اسـتاندارد  ،)2011در سـال   شده اصالح( 27المللی حسابداري  بیندر استاندارد  ،زیر اصطالحات
المللـی   بینو استاندارد  10المللی گزارشگري مالی  بین)، استاندارد 2011در سال  شده صالحا( 28 حسابداري

شـده در اسـتانداردهاي    در این استاندارد با معانی مشـخص و شده است تعریف  مشارکتها 11 گزارشگري مالی
 شود: گرفته می بکارمزبور، 

 واحد تجاري وابسته •

 صورتهاي مالی تلفیقی •

 يکنترل واحد تجار •

 روش ارزش ویژه •

 گروه •

 گذاري واحد تجاري سرمایه •

 مشارکت •

 کنترل مشترك •

 عملیات مشترك •

 مشارکت خاص •

 کنترلحق فاقد  منافع •

 اصلی واحد تجاري •

 حمایتیحقوق  •

 مربوطفعالیتهاي  •

 صورتهاي مالی جداگانه •

 شخصیت جداگانه •

 نفوذ قابل مالحظه •

 .فرعیواحد تجاري  •
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 بپیوست 

 رهنمود بکارگیري

تشـریح   31تـا   1المللی گزارشگري مـالی اسـت. در ایـن پیوسـت کـاربرد بنـدهاي        بخش جدانشدنی این استاندارد بین این پیوست،
 االجراست. شود و همانند سایر بخشهاي این استاندارد، الزم می

هاي مثالهاي ذکر شده  شود. اگرچه برخی جنبه در مثالهاي این پیوست، وضعیتهاي فرضی توصیف می .1ب
المللـی   در الگوهاي واقعی وجـود داشـته باشـد، امـا در زمـان بکـارگیري اسـتاندارد بـین        ممکن است 

 ، ارزیابی تمام واقعیتها و شرایط یک الگوي واقعی خاص، ضرورت دارد.12گزارشگري مالی 

 )4بند( تجمیع

ازهـاي  نی تـأمین بـراي   شـده  ارائـه  جزئیـات میـزان    دربـاره  با توجه به شرایط خـود،  ،واحد تجاري باید .2ب
 ،اطالعـات تجمیـع   گیمختلـف الزامـات و چگـون    ابعـاد کیـد بـر   أمیـزان ت ، کننـدگان  اطالعاتی استفاده

بـه  ممکن است  با جزئیات بیش از اندازه که حجیم مالی  صورتهايتوازن بین . ایجاد کندگیري  صمیمت
ضرورت  ز اندازه،مبهم در نتیجه تجمیع بیش ا  و اطالعات کمک نکندمالی   کنندگان صورتهاي استفاده

 .دارد

تجاري مشابه   منافع در واحدهاي را در مورداین استاندارد الزامی طبق افشاهاي تواند  میواحد تجاري  .3ب
تطـابق داشـته باشـد و اطالعـات      24با هدف افشا و الـزام بنـد   اینکه تجمیع،  رتجمیع کند، مشروط ب

 ارهـاي تجـاري مشـابه     میع منافع خود در واحدتجچگونگی واحد تجاري باید  نکند.را مبهم شده  هارائ
 فشا نماید.ا

 :کندموارد زیر را جداگانه افشا در منافع  مربوط بهواحد تجاري باید اطالعات  .4ب

 ؛فرعیتجاري هاي  واحد  الف.

 ؛مشارکتهاي خاص  ب.

 ؛عملیات مشترك  پ.

 هاي تجاري وابسته؛ و واحد  ت.

  .نشده فیقتلساختاریافته هاي تجاري  واحد  .ث

ـ  به واحد تجاري باید  براي تعیین اینکه اطالعات تجمیع شود یا خیر، .5ب بـاره ی و کیفـی در اطالعـات کم 
در نظـر گرفتـه   تجمیـع   بـراي  آنها را هاي تجاري که یک از واحد مختلف ریسک و بازده هرویژگیهاي 

. واحـد تجـاري بایـد    نـد ک، توجـه  گزارشـگر  واحد برايهاي تجاري  واحداین یک از  و اهمیت هراست 
را بـراي  تجـاري  هـاي   واحـد سـایر  منـافع در   میـزان کـه ماهیـت و    اي انجـام دهـد    گونـه  افشاها را به

 .تشریح کند روشنیمالی به  کنندگان صورتهاي استفاده
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کـه ممکـن اسـت    ، 4در بنـد ب واحدهاي تجاري مندرج طبقات میان ز سطوح تجمیع در ا هایی نمونه .6ب
 :شرح زیر استبه  ،مناسب باشد

کارتهـاي   تـأمین مـالی   واسـط واحد تجاري تحقیق و توسـعه،   ، یکبراي مثال(ماهیت فعالیتها   الف.
  .)متغیراعتباري 

 .بندي صنعت طبقه  ب.

 .کشور یا منطقه) مانند( جغرافیایی موقعیت  پ.

 هاي تجاري منافع در سایر واحد

گزارشـگر را در  دارد که واحد اشاره دي و غیرقراردادي قراردا  مشارکت به ،در واحد تجاري دیگر منافع .7ب
واحـد   سـاختار هـدف و   توجه به. دهد قرار میبازده ناشی از عملکرد واحد تجاري دیگر نوسان  معرض

و  یا خیـر، منافع دارد ارزیابی اینکه در آن واحد تجاري هنگام واحد گزارشگر  به تواند می ،تجاري دیگر
توجـه  با باید  ،این ارزیابی .کمک کند باشد یا خیر، میاین استاندارد طبق  افشاارائه ملزم به  ،در نتیجه

واحـد تجـاري   کـه  شده و ریسـکهایی   سازماندهیریسکهایی که واحد تجاري دیگر براي ایجاد آنها  به
 .شود انجاماست،  شدهسازماندهی  طرفین براي انتقال آنها به واحد گزارشگر و سایردیگر 

 ماننـد ابزارهـاي مالکانـه یـا بـدهی     (  ییبطور معمول از طریق در اختیار داشتن ابزارها ،رواحد گزارشگ .8ب
 در معرض، کند میرا جذب نوسان دیگري که  ارتباطاز طریق ) یا منتشرشده توسط واحد تجاري دیگر

ري واحد تجایک فرض کنید ، . براي مثالگیرد قرار مینوسان بازده ناشی از عملکرد واحد تجاري دیگر 
را بـه   سوآپ نکول اعتباریک  ،یافتهساختارواحد تجاري تفویی از وامها در اختیار دارد.  پر، ساختاریافته

از واحد تجاري دیگـر (واحـد    ،وامهامربوط به پرداخت اصل و بهره عدم منظور حفاظت خود در مقابل 
نوسـان بـازده    در معرضا برخوردار است که آن ر ارتباطیواحد گزارشگر از  کند. دریافت میگزارشگر) 

، زیرا سوآپ نکول اعتبـار، نوسـان بـازده واحـد     دهد قرار می ساختاریافتهناشی از عملکرد واحد تجاري 
 کند. جذب میرا ساختاریافته تجاري 

انـد. ایـن    شـده  سـازماندهی براي انتقال ریسک از واحد گزارشگر به واحد تجـاري دیگـر    ،برخی ابزارها .9ب
در واحـد گزارشـگر را   اما بطور معمول، ایجاد خواهند کرد نوسان بازده د تجاري دیگر براي واح ،ابزارها
فـرض کنیـد یـک     ،براي مثـال . دهند قرار نمینوسان بازده ناشی از عملکرد واحد تجاري دیگر  معرض

گـذارانی کـه    گذاري بـراي سـرمایه   هاي سرمایهتن فرصکردفراهم به منظور  ،ساختاریافتهواحد تجاري 
واحـد  ( سـیس شـده اسـت   أت ،قـرار گیرنـد   “الف”اعتباري واحد تجاري   ریسکدارند در معرض  تمایل

از طریق  ،ساختاریافتهواحد تجاري . باشد) هاي توافق نمیهیچ یک از طرف، شخص وابسته “الف”تجاري 
مزبور، گذاران  سرمایه براي) (اسناد اعتباري “الف”ریسک اعتباري واحد تجاري متناسب با  اسنادانتشار 

مـالی بـدون ریسـک      گذاري در پرتفـویی از داراییهـاي   کند و عواید آن را براي سرمایه میمالی مین أت
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، از طریق انعقاد سوآپ نکول اعتبار با طرف قرارداد سـوآپ  ساختاریافتهواحد تجاري . نماید استفاده می
بـار، در ازاي مبلـغ   سـوآپ نکـول اعت  . گیـرد  قـرار مـی   "الـف "ریسک اعتباري واحد تجاري  در معرض

واحـد تجـاري   را بـه   “الـف ”جـاري شده توسط طرف قرارداد سوآپ، ریسـک اعتبـاري واحـد ت     پرداخت
کننـد   دریافت میبازده بیشتري ، یافتهساختارواحد تجاري گذاران  رمایهسکند.  منتقل می ساختاریافته

در  شـده  و مبلـغ پرداخـت   تهیافساختارواحد تجاري از پرتفوي داراییهاي  حاصلبازده دهنده  نشانکه 
در رو،  ندارد و ازاین ساختاریافتهواحد تجاري با سوآپ، ارتباطی است. طرف قرارداد سوآپ نکول اعتبار 

 سوآپ نکول اعتبار،زیرا ، گیرد قرار نمی ساختاریافتهواحد تجاري بازده ناشی از عملکرد نوسان  معرض
منتقـل  سـاختاریافته  را به واحد تجـاري  ه، نوسان ساختاریافتنوسان بازده واحد تجاري به جاي جذب 

 کند. می

 هاي تجاري وابسته فرعی، مشارکتهاي خاص و واحد تجاري  هاي مالی در مورد واحد  اطالعاتخالصه 

 )21و  12هاي  بند(

واحـد   ،اسـت بااهمیـت   گزارشگر براي واحدآن  کنترلحق فاقد  منافعفرعی که تجاري واحد  براي هر .10ب
 د:کناید موارد زیر را افشا تجاري ب

 . منافع فاقد حق کنترلشده به   پرداخت تقسیمیسود  . الف

تجاري و جریانهاي نقدي واحد دوره زیان  یا  باره داراییها، بدهیها، سودمالی در  اطالعاتخالصه   ب.
نهـاي  فعالیتها و جریا از کنترلحق فاقد  سهم منافعدرك  را قادر به کنندگان فرعی که استفاده

دارییهـاي جـاري، داراییهـاي    مـواردي ماننـد   کند. این اطالعـات ممکـن اسـت     نقدي گروه می
 مجمـوع و دوره زیـان   یـا جاري، درآمد عملیاتی، سود  جاري، بدهیهاي جاري، بدهیهاي غیر غیر

 .باشد را شامل شود، اما محدود به این موارد نمی جامعو زیان سود 

 گروهی باشد. پیش از حذف اقالم درونمبالغ باید  ،ب)(10بند بی طبق الزاممالی   خالصه اطالعات .11ب

، واحد تجـاري  استاهمیت  که براي واحد گزارشگر با اي تجاري وابسته  مشارکت خاص و واحد  براي هر .12ب
 د:کنباید موارد زیر را افشا 

  .خاص یا واحد تجاري وابسته  شده از مشارکت دریافت تقسیمیسود   الف.

مراجعه  15و ب 14هاي ب بندبه ( خاص یا واحد تجاري وابسته  مشارکتخالصه اطالعات مالی   ب.
 : باشد شود، اما محدود به این موارد نمی زیر را شامل می مواردکه ) شود

 .داراییهاي جاري .1

 .جاري داراییهاي غیر .2

 .بدهیهاي جاري .3
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 .جاري بدهیهاي غیر .4

 عملیاتی.درآمد  .5

 .ات در حال تداومعملی حاصل از زیان یاسود  .6

 .(پس از مالیات) شده عملیات متوقفحاصل از زیان  یاسود  .7

 .جامعو زیان سایر اقالم سود  .8

 .جامعو زیان سود  مجموع .9

کـه   خاصیواحد تجاري باید براي هر مشارکت ، 12ب بند الزامی طبق افزون بر خالصه اطالعات مالی .13ب
 ا افشا کند:موارد زیر ر ،اهمیت است واحد گزارشگر بابراي 

 .)1(ب)(12بند ب مندرج درنقد  هاينقد و معادل  .الف

) منـدرج در  یراذخها و  سایر پرداختنیو ي تجاري ها پرداختنی غیر از  به( بدهیهاي مالی جاري  ب.
 )3(ب)(12بند ب

منـدرج   )یراذخها و  سایر پرداختنیو ي تجاري ها پرداختنی غیر ازبه ( بدهیهاي مالی غیرجاري  .پ
 .)4(ب12بند ب در

  .استهالك  ت.

 .درآمد بهره  ث.

 .هزینه بهره  ج.

 بر درآمد.درآمد یا هزینه مالیات   چ.

مـالی    صـورتهاي باید با مبالغ منـدرج در   ،13و ب 12بهاي طبق بندشده  خالصه اطالعات مالی ارائه .14ب
تهیـه شـده   مالی   زارشگريالمللی گ هاي بین استاندارد طبق که ،خاص یا واحد تجاري وابسته  مشارکت

سهم واحد تجاري از آن مبالغ نباشـد). اگـر واحـد تجـاري منـافع خـود در       معادل و (باشد برابر  است
 :به حساب منظور کندروش ارزش ویژه را با استفاده از مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسته 

هـاي   سـتاندارد اطبـق   سـته مشارکت خاص یا واحد تجـاري واب  مالی  در صورتهاي مندرج  مبالغ  الف.
در شده توسط واحـد تجـاري    انجاممنظور انعکاس تعدیالت   باید به، گزارشگري مالیالمللی  بین

ناشی تعدیل ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل و تعدیل مانند استفاده از روش ارزش ویژه،  زمان
 هاي حسابداري، تعدیل شود. تفاوت در رویهاز 

دفتري منـافع خـود در   با مبلغ شده  طالعات مالی ارائهخالصه ا تطبیقت واحد تجاري باید صور  ب.
 تهیه کند.را مشارکت خاص و واحد تجاري وابسته 
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 را 13و ب 12بنـدهاي ب  طبق اطالعات مالیخالصه تواند  در صورت احراز موارد زیر، میتجاري   واحد .15ب
 :کند ارائهصورتهاي مالی مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسته  بر مبناي

المللی  بین استاندارد طبق ،منافع خود در مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسته را ،واحد تجاري  الف.
 و کند؛ میگیري  اندازه ارزش منصفانه  به) 2011تجدیدنظرشده در سال ( 28حسابداري 

لمللـی  ا هـاي بـین    اسـتاندارد  طبـق مـالی    صـورتهاي  ،خاص یا واحـد تجـاري وابسـته     مشارکت  ب.
یـا   اسـت عملـی  غیر ،اسـاس آن  بري مالی مزبور تها صور  د و تهیهنکن مالی تهیه نمی  ارشگريزگ

  .شود منجر به مخارج غیرضروري می

 .کندافشا  را مالی اطالعات تهیه خالصهدر این صورت، واحد تجاري باید مبناي 

را کـه  هاي تجاري وابسته  اص و واحدتجاري باید مبلغ دفتري منافع خود در تمام مشارکتهاي خ  واحد .16ب
 بـه صـورت  شـود،   مـی  استفادهروش ارزش ویژه  براي حسابداري آنها ازاهمیت هستند و  بی به تنهایی

در مشارکتهاي خاص یا موارد زیر از سهم خود  مبلغکل  ، واحد تجاري بایدد. همچنینکنافشا  مجموع
 افشا نماید:جداگانه را هاي تجاري وابسته  واحد

 عملیات در حال تداوم.از  حاصل زیان یاسود   ف.ال

 (پس از مالیات). شده از عملیات متوقف حاصلزیان  یاسود   ب.

 سایر اقالم سود و زیان جامع.  پ.

 .جامعزیان  وسود  مجموع  ت.

بـه صـورت   هـاي تجـاري وابسـته را     اي خـاص و واحـد  همشارکت  موارد افشاي مربوط به ،واحد تجاري
 .کند میه ارائ جداگانه

یا بخشی (  فرعی، مشارکت خاص یا واحد تجاري وابسته تجاري  واحد یک فع واحد تجاري درامنهرگاه  .17ب
المللی گزارشگري مالی  بیناستاندارد ، طبق خاص یا واحد تجاري وابسته)  مشارکت یک فع آن درااز من

فـروش   شـده بـراي   عنـوان نگهـداري   به هشد شده براي فروش و عملیات متوقف جاري نگهداري داراییهاي غیر 5
 ،فرعـی  تجـاري واحـد   بـراي آن مـالی    اطالعـات خالصه ، واحد تجاري ملزم به افشاي شودبندي  طبقه

 .نیست16تا ب 10هاي ب طبق بند خاص یا واحد تجاري وابسته  مشارکت

 )(الف)23بند (مشارکتهاي خاص  مرتبط با تعهدات

بـا منـافع خـود در    در تاریخ گزارشـگري کـه    نشده شناسایی شدهایجادواحد تجاري باید تمام تعهدات  .18ب
گذاران داراي کنترل مشترك  مشترك با سایر سرمایه ی که بطورسهم از تعهدات(شامل  مشارکت خاص

تعهـداتی هسـتند کـه ممکـن      این موارد. مرتبط است را افشا کند )ایجاد شده است بر مشارکت خاص
 .دنشونقد یا سایر منابع  یخروججریان در آینده منجر به است 

22 



 12المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین

 افشاي منافع در سایر واحدهاي تجاري

 

 شـود، ا سـایر منـابع   ینقد خروجی جریان در آینده منجر به  اي که ممکن است نشده تعهدات شناسایی .19ب
 :استشامل موارد زیر 

 :زیر موارد در نتیجه، براي مثال، مین وجوه یا منابعأنشده براي ت تعهدات شناسایی  الف.

واحد تجاري را ملزم  ،که براي مثال( شارکت خاصمیک تأسیس یا تحصیل  نامه موافقت .1
 .کند) می مشخصیمین وجوه در دوره زمانی أبه ت

 مشارکت خاص.عهده  بهبر  هاي سرمایه پروژه .2

 یا خدماتی که واحد تجـاري  هاتجهیزات، موجودی خریدط، شامل وشرغیرمخرید تعهدات  .3
 .استتعهد کرده  را مشارکت خاصکت خاص یا به نمایندگی از خرید آنها از مشار

مشـارکت   یـک  برايمالی   ر پشتیبانیهايگدییا وامها  تأمین براينشده  شناساییتعهدات  .4
 .خاص

هـا یـا   یدارای ماننـد خـاص،    مشـارکت یک براي منابع تأمین  براينشده  تعهدات شناسایی .5
  .خدمات

 .مشارکت خاص یک فسخ مرتبط با قابل نشده غیر سایر تعهدات شناسایی .6

دیگر طرف ) یتمالک منافعیا بخشی از آن (  یتمالک منافعتحصیل  براي نشده شناساییتعهدات   ب.
  رویدادي معین در آینده. به وقوع یا عدم وقوعمشروط  ،مشارکت خاص یک در

 18بند در  مندرجي افشا الزامات انواع از برخی، 19و ب 18بندهاي بمندرج در  الزامات و مثالهاي .20ب
 .کند تشریح میرا  افشاي اطالعات اشخاص وابسته 24لی حسابداري المل بین استاندارد

 )31تا  24هاي  بند( نشده تلفیق ساختاریافتههاي تجاري  منافع در واحد

 ساختاریافته هاي تجاري واحد

ا یشده است که حق رأي  سازماندهیاي  گونه واحد تجاري است که به ،ساختاریافتهواحد تجاري یک  .21ب
 ها واحد تجاري نیست، مانند زمانی که حق رأي  کننده در تعیین کنترل صلیابه، عامل اسایر حقوق مش

 شود. می هدایتقراردادي هاي توافق از طریقشود و فعالیتهاي مربوط  میمربوط تنها به وظایف اداري 

 :ر استبرخورداآنها تمام ویژگیها و خصوصیات زیر یا از برخی  اغلب یافتهساختارواحد تجاري یک  .22ب

 .فعالیتهاي محدود  .الف

اجـراي  کاهنده مالیات، قرارداد اجاره انعقاد  ، مانندکه به خوبی تعریف شده است محدودهدفی   ب.
واحـد تجـاري یـا    تأمین مـالی بـراي    منبع سرمایه یاآوردن  فراهم فعالیتهاي تحقیق و توسعه، 
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 مزایـاي طریـق انتقـال ریسـکها و    گـذاران از   گذاري براي سرمایه فرصتهاي سرمایهکردن فراهم 
 گذاران. به سرمایه ساختاریافتهواحد تجاري داراییهاي  ابمرتبط 

 بدون پشتیبانی مین مالی فعالیتهاأاجازه ت یافتهساختارواحد تجاري ناکافی که به  حقوق مالکانه  .پ
 دهد. نمیرا  تر پایین اولویت بامالی  

، دارندارتباط  گذاران سرمایه اي که بطور قراردادي با ندگانهچمالی مالی به شکل ابزارهاي   تأمین  ت.
  .ندنک ایجاد میها را یا سایر ریسک ياعتبارریسک  هاي حوزه و

 باشد: محدود به این موارد نمی امابه شرح زیر است، ساختاریافته هاي تجاري  از واحدهایی  نمونه .23ب

 .تأمین مالی هاي هواسط   .الف

 .پشتوانه دارایی اب تأمین مالی  ب.

 .گذاري برخی صندوقهاي سرمایه  پ.

شود،  یافته محسوب نمیساختارشود، واحد تجاري  ي کنترل میأحق ر از طریقکه  واحد تجاريیک  .24ب
 کند. از اشخاص ثالث دریافت میوجوهی را  ،این واحد تجاري پس از تجدید ساختار ،براي مثالزیرا 

 )31تا  29بندهاي (نشده  تلفیق ساختار یافتهدر واحدهاي تجاري ماهیت ریسکهاي ناشی از منافع 

براي که   را دیگري، واحد تجاري باید اطالعات 31تا  29هاي  بندالزامی طبق اطالعات افزون بر  .25ب
 .ضرورت دارد، افشا کند )ب(24بند  طبقافشا  هدفدستیابی به 

که باشد  هاییارزیابی ریسک مربوط بهممکن است  ،رایطش با توجه بهکه  اضافیاطالعات هایی از  نمونه .26ب
در معرض نشده  تلفیق ساختاریافتهواحد تجاري یک تجاري در صورت برخورداري از منافع در  واحد
 :باشد ، به شرح زیر میگیرد قرار می آنها

 تاریافتهسـاخ مـالی از واحـد تجـاري     پشـتیبانی   ه ارائهکه واحد تجاري را ملزم ب توافقیشرایط   .الف
مـرتبط بـا    ياعتبـار  رتبـه یا تعیـین   نقدینگی تأمین توافقهاي براي مثال،( کند مینشده  تلفیق
 شامل: ،)مالی براي آن  پشتیبانی ارائهیا یافته ساختارخرید داراییهاي واحد تجاري  اتتعهد

   .دقرار دهزیان  در معرضرا واحد گزارشگر تواند  می  ها یا شرایطی که  رویداد شرحی از .1

 یا خیر. تعهد وجود دارد کردناینکه شرایطی مبنی بر محدود  .2

صـورت وجـود،   و در یـا خیـر،   د نـ رپشتیبانی مالی وجـود دا  ارائهبراي ص دیگري اشخااینکه  .3
 .شود بندي می رتبهاشخاص چگونه  آن تعهدات واحد گزارشگر در مقایسه با تعهدات

  بـا منـافع آن در واحـد    مـرتبط زارشـگري  دوره گ طـی شده توسط واحد تجاري  زیانهاي تحمل  ب.
 نشده. تلفیق ساختاریافتهتجاري 
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 ،نشده تلفیق ساختاریافتهدرآمدهایی که واحد تجاري به واسطه منافع خود در واحد تجاري  انواع  پ.
 کند. دوره گزارشگري دریافت می طی

پـیش از سـایر    ،نشده قساختاریافته تلفیجذب زیانهاي واحد تجاري به اینکه واحد تجاري ملزم   ت.
مربـوط  در صـورت  (و  ،زیانها براي واحد تجاريمحدودیت این ، حداکثر یا خیر باشد می طرفین

منـافع واحـد    نسـبت بـه   ،شده توسط اشخاصی که منافع آنها تحملبالقوه  هاي) مبالغ زیانبودن
 .دتري قرار دار در جایگاه پایین ،نشده تلفیق یافتهساختار تجاري در واحد تجاري

اشخاص ثالث که ممکـن  با یا سایر تعهدات  تضمینها ،نقدینگیتأمین توافقهاي اطالعاتی درباره   ث.
را  نشـده  تلفیـق  ساختاریافتهاست ارزش منصفانه یا ریسک منافع واحد تجاري در واحد تجاري 

 تحت تأثیر قرار دهد.

دوره  طیمالی فعالیتهاي خود   نمیأدر ت نشده، تلفیق ساختاریافته گونه مشکلی که واحد تجاري هر ج.
 شود. میبا آن مواجه گزارشگري 

بـراي  (مـالی  تـأمین   هاي شیوهنشده،  تلفیقساختاریافته واحد تجاري  یک تأمین مالیدر ارتباط با  چ.
کـه واحـد     در صورتی. مدت) و میانگین موزون عمر آنها تجاري یا اسناد میانبهادار اوراق  ،مثال

مین مـالی  أتـ از طریـق  کـه    باشـد  برخـوردار  تـري  اي بلندمـدت هـ داراییاز ساختاریافته تجاري 
سررسید داراییهـا    تجزیه و تحلیل شاملتواند  این اطالعات می ،اند شده تر تأمین مالی مدت کوتاه

 نشده باشد. تلفیقساختاریافته واحد تجاري  تأمین مالیو 
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 پیوست پ

 تاریخ اجرا و گذار

المللـی گزارشـگري مـالی اسـت و هماننـد سـایر بخشـهاي ایـن اسـتاندارد،           ایـن اسـتاندارد بـین   این پیوسـت، بخـش جدانشـدنی    
 االجراست. الزم

 گذار و اجراتاریخ 

 از آن یـا پـس   2013 سال ژانویه اولاي که از  هاي ساالنه دورهواحد تجاري باید این استاندارد را براي  .1پ
 مجاز است. موعداز  پیش بکار گیرد. بکارگیري شود،  شروع می

(اصـالحات اسـتاندارد    و افشاي منافع در سایر واحدهاي تجاري: رهنمود گذار مشارکتهاصورتهاي مالی تلفیقی،  .الف1پ
المللـی   و اسـتاندارد بـین   11المللی گزارشگري مـالی   ، استاندارد بین10المللی گزارشگري مالی  بین

اضافه کرد. واحد ب را 2الف تا پ2اي پ، بنده2012)، منتشرشده در ژوئن سال 12گزارشگري مالی 
 شروعیا پس از آن  2013ژانویه سال  اولاي که از  هاي ساالنه تجاري باید این اصالحات را براي دوره

را پیش از  12المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین ،در صورتی که واحد تجاري شود، بکار گیرد. می
 راي آن دوره اعمال کند.موعد بکار گیرد، باید این اصالحات را ب

المللـی   ، استاندارد بین10المللی گزارشگري مالی  (اصالحات استاندارد بین گذاري واحدهاي تجاري سرمایه .ب1پ
 2، بنـد  2012)، منتشرشده در اکتبر سال 27المللی حسابداري  و استاندارد بین 12گزارشگري مالی 

الف را اضافه کرد. واحد 25الف و 21چ، 19الف تا 19ب، 9الف تا 9و پیوست الف را اصالح، و بندهاي 
 شروع یا پس از آن 2014ژانویه سال  اولاي که از   هاي ساالنه تجاري باید این اصالحات را براي دوره

واحد تجاري ایـن اصـالحات را    شود، بکارگیرد. بکارگیري پیش از موعد مجاز است. در صورتی که می
واحـدهاي تجـاري   ین موضوع را افشا کنـد و تمـام اصـالحات منـدرج در     پیش از موعد بکار گیرد، باید ا

 همزمان اعمال نماید.  را گذاري سرمایه

، 10المللـی گزارشـگري مـالی     (اصالحات استاندارد بـین  بکارگیري استثناي تلفیق: گذاري واحدهاي تجاري سرمایه پ.1پ
)، منتشرشـده در دسـامبر   28مللی حسـابداري  ال و استاندارد بین 12المللی گزارشگري مالی  استاندارد بین

اي کـه از   هـاي سـاالنه   را اصالح کرد. واحد تجاري باید این مورد اصالحی را براي دوره 6، بند 2014سال 
شـود، بکـار گیـرد. بکـارگیري پـیش از موعـد مجـاز اسـت.          یا پس از آن شروع می 2016اول ژانویه سال 

 پیش از موعد بکارگیرد، باید این موضوع را افشا کند.   چنانچه واحد تجاري این مورد اصالحی را

اي  هاي سـاالنه  که طبق این استاندارد، پیش از دوره کندشود اطالعاتی ارائه  توصیه میواحد تجاري به  .2پ
برخـی مـوارد افشـاي     . ارائـه بودشود، الزامی شده  می شروعیا پس از آن  2013ژانویه سال  اولکه از 

 تمام الزامـات ایـن اسـتاندارد یـا    انطباق پیش از موعد با واحد تجاري را به  ،ستاندارداین ا الزامی طبق
المللـی گزارشـگري    ، اسـتاندارد بـین  10المللی گزارشگري مالی  بکارگیري پیش از موعد استاندارد بین
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ی المللـ  اسـتاندارد بـین   و )2011 در سـال  شـده  اصـالح ( 27المللی حسابداري  استاندارد بین، 11مالی 
 .کند ملزم نمی) 2011شده در سال  (اصالح 28حسابداري 

اي که قبل از دوره سـاالنه   شده گزارش  براي هر دوره که الزامات افشاي این استاندارد، ضرورتی ندارد .الف2پ
شـود، اعمـال    مـی  شـروع  12المللی گزارشگري مالی  پیش از نخستین دوره بکارگیري استاندارد بین

 .گردد

و رهنمـود مـرتبط بـا آن در بنـدهاي      31تا  24که الزامات افشاي مندرج در بندهاي  نداردضرورتی  .ب2پ
از نخسـتین دوره سـاالنه    پـیش اي کـه   شـده  گـزارش   این اسـتاندارد، بـراي هـر دوره    26تا ب 21ب

 .گرددشود، اعمال  میشروع  12المللی گزارشگري مالی  بکارگیري استاندارد بین

 9المللی گزارشگري مالی  بین به استاندارد ارجاع

المللی گزارشـگري مـالی    بینهنوز استاندارد  گرفته باشد، اماکار بواحد تجاري این استاندارد را  چنانچه یک .3پ
بـه صـورت ارجـاع بـه     باید ، 9المللی گزارشگري مالی  هرگونه ارجاع به استاندارد بین ،را بکار نگرفته باشد 9

 .تفسیر شود گیري و اندازهشناخت مالی:  ابزارهاي 39المللی حسابداري  استاندارد بین
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