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 )١٣٨۴ شده نظر جتدید(

 پیشگفتار

 ترکیبهاي جتاريبا عنوان  ١٩استاندارد حسابداري مشاره   )١(

توسط جممع عمومي سازمان حسابرسي  ١٣٨۵که در تريماه 
مشـاره ري تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابدا

١٩  
شود و الزامات آن در مورد صورهتاي مايل که  قبلي مي

و بعد از آن شروع  ١/١/١٣٨۵دوره مايل آا از تاریخ 
 . االجراست ود الزمش مي

 دالیل جتدیدنظر در استاندارد
این جتدیدنظر با هدف مهاهنگي بیشرت با استانداردهاي   )٢(

بلي، اجنام للي حسابداري و هببود استاندارد قامل بني
 .شده است

 تغیريات اصلي
طبق استاندارد قبلي واحدهاي جتاري براي اجنام   )٣(

خرید و  روش  ترکیبهاي جتاري جماز به استفاده از دو
در استاندارد جدید روش احتاد . احتاد منافع بودند
 .منافع حذف شده است

در استاندارد جتدیدنظر شده، سهم اقلیت براساس   )۴(
قابل تشخیص واحد خالص داراییهاي ارزش منصفانه 

در استاندارد قبلي، سهم . ودش جتاري فرعي حماسبه مي
 .شد اقلیت براساس مبلغ دفرتي حماسبه مي

کننده از خالص ارزش منصفانه  مازاد سهم واحد حتصیل  )۵(
واحد حتصیل شده داراییها و بدهیهاي قابل تشخیص 

قابل  ويلپغري بني داراییهاي ،نسبت به هباي متام شده
شود و به  ارزش منصفانه آا تسهیم مي نسبت  تشخیص به

بدین ترتیب سرقفلي  .گردد عنوان درآمد شناسایي مني
منفي و حنوه حسابداري آن در این استاندارد حذف شده 

 .است
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 ۴٠١

این استاندارد باید باتوجه به 
” ای بر استانداردهای حسابداری مقدمه “

 .مطالعه و بکار گرفته شود
 

  دفه
هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به .  ١

طبق این . گزارشگری مالی ترکیبهای جتاری است
از با استفاده کلیه ترکیبهای جتاری باید استاندارد 
واحد بنابراین . شودحساب گرفته   به روش خرید

واحد  قابل تشخیصی داراییها و بدهیها ،کننده حتصیل
نصفانه آا در تاریخ حتصیل م ارزش  حتصیل شده را به

، سرقفلی نیز شناسایی افزون بر این. کند شناسایی می
مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز  گردد و در و مستهلک می

 .گیرد صورت می

 دامنه کاربرد
این استاندارد باید برای حسابداری ترکیبهای جتاری جبز موارد .   ٢

  ،٣  مطرح شده در بند
 .گرفته شود بکار

 : این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد  .  ٣

واحدها یا فعالیتهای  نترکیبهای جتاری که در آ.الف
جتاری جداگانه برای ایجاد یک مشارکت خاص مجع 

 شوند، و
ترکیبهای جتاری واحدها یا فعالیتهای جتاری حتت   .ب

 .کنرتل مشرتک
 

ری ترکیب جتاری، اجتماع واحدها یا فعالیتهای جتا  .  ۴
تقریبا  . قالب یک شخصیت گزارشگری است جداگانه در

کننده،  عنوان حتصیل در متام ترکیبها یک واحد جتاری به
شده را بدست  یا چند واحد جتاری حتصیل  کنرتل یک

اگر واحد جتاری، کنرتل یک یا چند واحد دیگر . آورد می
را بدست آورد که فعالیت جتاری نباشد، اجتماع آن 

زمانی که واحد  .شود ترکیب جتاری تلقی منی واحدها، یک
جتاری، گروهی از داراییها یا خالص داراییهایی را 

، دهند حتصیل مناید که یک فعالیت جتاری را تشکیل منی
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 ۴٠٢

هبای متام شده آن باید بین داراییها و بدهیهای 
جداگانه قابل تشخیص در گروه، برمبنای ارزشهای 

 .سهیم شودمنصفانه آا در تاریخ حتصیل، ت

یا   ، مالیاتي قانوني  دالیل  به  است  ممكن  جتاري   تركیب  .  ۵
. پذیرد  صورت  گوناگوني  هاي شیوه  ، بهسایر دالیل

  سهام(  مالكانهحقوق خرید   صورت  تواند به مي  تركیب
  یك  داراییهاي  خالص از خبشيکل یا یا )  الشركه یا سهم

،  صدور سهام  ازاي در واحد دیگر،  توسط  واحد جتاري
  سایر داراییها اجنام  نقد یا واگذاري  وجه  پرداخت

  بني  اي معامله  صورت تواند به مي  تركیب. شود
  واحد جتاري  یك  یا بني  شونده تركیب  واحدهاي  سهامداران

  ممكن  جتاري   تركیب. دیگر باشد  واحد جتاري  و سهامداران
  واحدهاي  كنرتل  حد جدید برايوا  اجياد یك  متضمن  است

یا چند   یك  داراییهاي  خالص  ، انتقال شونده تركیب
یا   یك  دیگر یا احنالل  واحد جتاري  به  شونده واحد تركیب

  حمتواي  كه  در مواردي. باشد  شونده چند واحد تركیب
استاندارد   در این  جتاري   تركیب  با تعریف  معامله
  اطالعات  و افشاي  حسابداري  ماتباشد، الزا  منطبق
  تركیب  حنوه  به  توجه  استاندارد بدون  در این  مندرج
 .شود مي  رعایت

منجر   و فرعي  اصلي  رابطه  به  است  ممكن  جتاري  تركیب  .  ۶
و  ” اصلي  واحد جتاري “،  كننده ، حتصیل در آن  شود كه

در . شود مي  نامیده ” فرعي  واحد جتاري “،   شده حتصیل
  این  باید الزامات  كننده موارد، واحد حتصیل  این

خود بكار گريد   تلفیقي  مايل  استاندارد را در صورهتاي
خود،   جداگانه  مايل  را در صورهتاي  گذاري و سرمایه

  عنوان با ١٨  مشاره  استاندارد حسابداري  براساس
  جتاري  در واحدهاي  ذاريگ سرمایه  و حسابداري  تلفیقي  مايل  صورهتاي
 .كند  منعكس  فرعي

  خرید خالص  در نتیجه  جتاري   تركیب  كه  در مواردي  .  ٧
  طریق از نه(  سرقفلي  واحد دیگر، شامل  داراییهاي
  پذیرد، رابطه  صورت) دیگر  واحد جتاري  خرید سهام

، واحد  صورت  در این. آید وجود مني و فرعي به  اصلي
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 ۴٠٣

  هتیه  استاندارد را براي  این  ، الزامات دهكنن حتصیل
 .گريد بكار ميگذار  واحد سرمایه مايل  صورهتاي

  ، به٧در بند   شده توصیف  استاندارد جز در شرایط  این  .  ٨
 .شود مني  مربوط  گذار سرمایهواحد    مايل  صورهتاي

  تعاریف
است   زیر بكار رفته  خصمش  استاندارد با معاني  در این  ذیل  اصطالحات  .   ٩

:
و  مایل و  مطلع  خریداري  كه  است  مبلغي  :منصفانه   ارزش 

 در و  حقیقي  اي معامله در توانند مي  مایل و  مطلع  اي فروشنده
 یكدیگر  با مزبور،  مبلغ  ازاي در را  دارایي  یك عادي،  شرایط
 . كنند  مبادله

و داراییها  خالص  كنرتل آن، در  كه  است  تارخيي:    حتصیل  تاریخ 
  انتقال  كننده حتصیل واحد  به مؤثر طور  به  شده حتصیل واحد  عملیات

.یابد مي

جداگانه جتاري فعالیتهاي یا جتمیع واحدها:    جتاري  تركیب 
 خالص کنرتل کسب براثر است که اقتصادي شخصیت یک قالب در

.آید مي پدید دیگر واحد عملیات و داراییها

مبلغ  به  است قرار  كه  داراییهایي و نقد  وجه  :  پويل  داراییهاي  
. شود  دریافت نقد  وجه از  تعییين  قابل یا  ثابت

واحد  یك  داراییهاي  خالص از سود و زیان و   خبش  آن  :  اقلیت  سهم 
  به  انتساب  قابل  كه  گرفنت تعدیالت تلفیقي، نظر  در  فرعي، با  جتاري
  واحدهاي  طریق  از  غريمستقیم یا  مستقیم طور  به  كه  است  سهامي
. ندارد  تعلق  اصلي  جتاري واحد  به دیگر،  فرعي  جتاري

داراییهایي  و فعالیتها از یکپارچه اي جمموعه:   جتاري فعالیت
:شوند مي اداره زیر اهداف به دستیابي براي که است

 یا ،گذاران سرمایه براي بازدهي کسب. الف

 راهها سایر یا ها هزینه کاهش طریق از اقتصادي منافع کسب  .ب
 .آن شرکاي براي تناسب به و مستقیم بصورت

یا واحد  یك  عملیاتي و  مايل  سیاستهاي  راهربي  توانایي   :  كنرتل 
.  آن از  اقتصادي  منافع  كسب منظور  به  جتاري فعالیت

جتاري واحد چند یا  یك  داراي  كه  يواحدجتار  یك:    اصلي  جتاري واحد  
. است  فرعي

دیگري  جتاري واحد  كنرتل  حتت  كه  جتاري واحد  یك:    فرعي  جتاري واحد  
 .  است)  اصلي  جتاري واحد(

 

  روش حسابداری
  خرید، اجنام  از روش  باید با استفاده  جتاري  يبهاتركی  حسابداري  .  ١٠

 .شود
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 ۴٠۴

یا واحد   یك  شود حتصیل مي  خرید سبب  روشاز   استفاده. ١١
  گرفته  حساب   به  دارایي  یك  مهانند حتصیل  جتاريفعالیت 

  است  مناسب  دلیل  این  مزبور به  حسابداري  روش. شود
  خالص  ، كنرتل آن  از طریق  كه  است  اي معامله  حتصیل  كه

  يازا دیگر در  اريـواحد جت  یك  داراییها و عملیات
،  امـدور سهـیا ص  بدهي  لـا، تقبـداراییه  الـانتق
خرید،   در روش  حتصیل  ثبت  مبناي. دـآی مي  دست  به
  معامله  نیز براساس  شده  متام  و هباي  است  شده  متام  هباي
 .شود مي  ، تعیني حتصیل  بناي زیر

 کاربرد روش خرید
 کننده تشخیص واحد حتصیل

 واحد. کننده مشخص شود های جتاری باید واحد حتصیلدر کلیه ترکیب  .  ١٢
کننده، واحد جتاری درحال ترکیبی است که کنرتل سایر واحدها یا  حتصیل

 .آورد دست می فعالیتهای جتاری درحال ترکیب را به

از آجنا که روش خرید به ترکیب جتاری از دید واحد . ١٣
توان  ، فرض براین است که میکند نگاه میکننده  حتصیل
کننده مشخص  عنوان واحد حتصیل طرف معامله را به  یک
 .کرد

کنرتل عبارت از توانایی راهربی سیاستهای مالی و . ١۴
عملیاتی یک واحد یا یک فعالیت جتاری برای کسب 

فرض براین است که اگر یک . منافع از حمل آن است
از نصف سهام   واحد جتاری درحال ترکیب، مالکیت بیش

واحد دیگر را حتصیل کند، کنرتل آن واحد با حق رأی 
موارد استثنایی که  ، مگر درآورد را بدست می

وجود  کنرتل را بهروشنی مشخص شود چنین مالکیتی،  به
 مالکیت  واحدهای درحال ترکیب از  یکیهرگاه . آورد منی
واحد دیگر را حتصیل  نیمی از سهام با حق رأی از  بیش

از شرایط زیر،  ینکرده باشد، در صورت وجود یک
 : شود حمسوب میکننده  عنوان واحد حتصیل  به
طریق   از نصف حق رأی واحد دیگر از  تسلط بر بیش. الف

 ،توافق با سایر صاحبان سهام
توانایی راهربي سیاستهای مالی و عملیاتی واحد   .ب

 یا ،طریق قانون یا توافق دیگر از
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 ۴٠۵

دیره م توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیئت  .ج
کننده مشابه واحد دیگر،  هیا سایر ارکان ادار

در مواردي که کنرتل واحد جتاري دراختیار ارکان 
 .مزبور است

 

دشـوار  اهـگ ،دهـکنن اگرچـه تشخیص واحـد حتصیل. ١۵
  هایی از آن، است، اما معموال  نشانه

 : مانند موارد زیر، وجود دارد

 مراتب بهکیب حال تر ارزش منصفانه یک واحد در. الف
در این . از ارزش منصفانه واحد دیگر است بیش

واحد  ،واحد جتاری بزرگرت  احتماالموارد 
 .کننده است حتصیل

طریق حتصیل سهام دارای حق رأی  از ،ترکیب واحدها  .ب
. ذیردپصورت سایر داراییها ازای وجه نقد یا  در
 کننده رداختپواحد جتاری   احتماالصورت   این  در

کننده  واحد حتصیل نقد یا سایر داراییها،  وجه
 .است

ترکیب واحدها سبب شود که مدیریت یک واحد جتاری   .ج
بتواند اعضای مدیریت واحد ترکیبی را انتخاب 

واحد  ،واحد مسلط  احتماالدر این موارد . کند
 .است کننده حتصیل

زمانی که واحد جتاری جدیدی ایجاد شود تا با . ١۶
از  ترکیب جتاری را اجرا کند، یکی انتشار سهام،

واحدهای جتاری درحال ترکیب که قبل از ترکیب وجود 
عنوان واحد  داشته است برمبنای شواهد موجود به

 .شود ميکننده مشخص  حتصیل

از دو واحد جتاری   که ترکیب جتاری بیش صورتی در. ١٧
از این واحدها که  درحال ترکیب را دربر گیرد، یکی

یب وجـود داشتـه است، برمبنای شواهد قبل از ترک
شناسایی کننده  عنـوان واحد حتصیل موجود باید به

 ،کننده چنین مواردی برای تعیین واحد حتصیل در. گردد
که کدام ترکیب را آغاز کرده است  مالحظاتی نظیر این

یک از این واحدها   و یا داراییها یا درآمدهای کدام
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سایرین است، درنظر  امهیتی بیشرت از با میزان به
 .شود گرفته مي

 هبای متام شده ترکیب جتاری
 .شود  منعكس  شده متام  هباي  باید بهرکیب جتاری ت  .  ١٨

نقد و   از وجه  است  عبارت  ترکیب جتاري  شده  متام  هباي. ١٩
سایر   منصفانه  و ارزش  نقد پرداخيت  وجه  معادل
  توسط  حتصیل  ریخدر تا  خرید واگذارشده  ازاهاي مابه

  مستقیم  تبعي  خمارج  هر گونه  اضافه به  كننده واحد حتصیل
از   بیش  شامل  ترکیب جتاري  كه  درمواردي.  رکیبت
  مجع  معادل  ترکیب جتاري  شده متام  ، هباي است  معامله  یك
ترکیب   كه  مواردي  در.  است  معامالت  كلیه  شده متام  هباي

  ، متایز تاریخ ش از یک معامله استجتاري نتیجه بی
  حسابداري  گرچه.  است  ، مهم معامالت  از تاریخ  حتصیل

  شود، اما از هباي مي  شروع  حتصیل  از تاریخ  ترکیب جتاري
  از معامالت  هر یك  در تاریخ  منصفانه  و ارزش  شده  متام

 .شود مي  استفاده

  شده تقبل  هیهايو بد  واگذارشده  پويل  داراییهاي. ٢٠
،  معامله  در تاریخ  منصفانه  ارزش  ، بهازاي حتصیل در

  ازاي مابه  تسویه  كه  در مواردي. شود مي  گريي اندازه
برابر   ترکیب  شده  متام  افتد، هباي مي  تعویق  خرید به

 . است  آن  امسي  ارزش  و نه  بدهي  فعلي  ارزش

  واحد جتاري  توسط  ر صادرهاوراق هبادا  منصفانه  ارزش. ٢١
هبادار  اوراق در بازار  آن  قیمت  ، معادل كننده حتصیل

  نوسانات  كه  بر این  مشروط  است  معامله  در تاریخ
  قیمت  نشود كه  بازار باعث  شدید یا حمدودیتهاي

  قیمت  چنانچه. اعتماد شود  غريقابل  بازار، شاخصي
  اعتمادي  قابل  اخص، ش خبصوص  تاریخ   بازار در یك
و   پیش  معقول  دوره  یك  بازار طي  قیمت  نباشد، تغیريات

. قرار گريد  باید مالك  حتصیل  شرایط  اعالم  از تاریخ  پس
  یا هیچ  اعتماد است  بازار، غريقابل  كه  در مواردي

اوراق هبادار   منصفانه  وجود ندارد، ارزش  اي مظنه
  این  به  متعلق  حقوق نسيب  همس  حماسبه  مزبور ازطریق

یا واحد   كننده واحد حتصیل  منصفانه  اوراق از ارزش
  گريي اندازه  آشكارتر قابل  كه  ، هر كدام شده  حتصیل
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 ۴٠٧

اوراق   منصفانه  ارزش  تعیني  براي. شود ، برآورد مي است
نیز   مستقل  كارشناس  از ارزیابي  توان مي  هبادار صادره

 .كرد  استفاده

خرید،   ازاي بر مابه  عالوه  است  ممكن  كننده واحد حتصیل. ٢٢
. باشد  مربوط  ترکیب مستقیما به  شود كه  خمارجي  متحمل
و انتشار اوراق هبادار و   ثبت  خمارج  شامل  خمارج  این
  ، مشاورین اي حرفه  حسابداران  به  پرداخيت  هاي الزمحه حق

  و سایر مشاوران ) مستقل(  ، ارزیابان حقوقي
  شامل  و عمومي  اداري  خمارج.  است  ترکیببا   ارتباط در

مستقیما   نتوان  كه  سایر خمارجي و  حتصیل  دایره  خمارج
  ترکیب  شده متام  داد، جزء هباي  مورد نظر ربط  حتصیل  به

  شناسایي  هزینه  عنوان  به  وقوع  حمض  و باید به  نیست
تسهیالت مايل و انتشار اوراق مشارکت خمارج اخذ  .شود

یا سهام جزئي از رویداد تأمني مايل است و در هباي 
 .شود متام شده ترکیب جتاري منظور مني

 تعدیل هباي متام شده ترکیب براساس رویدادهاي آتي

چنانچـه طبق موافقتنامه ترکیب جتاري، تعدیل هبـاي متام شـده ترکیب   .  ٢٣
کننده باید مبلغ  دهاي آتي باشد، واحد حتصیلمشروط به وقـوع رویدا

تعدیل را در تاریخ حتصیل در هباي متام شده ترکیب منظور کند، به 
اي اتکاپذیر قابل  گونه شرطي که وقوع رویداد آتي حمتمل و اثرآن به

 .گريي باشد اندازه

هاي ترکیب جتاري، امکان تعدیل  در برخي موافقتنامه.  ٢۴
ب در صورت وقوع یک یا چند رویداد هباي متام شده ترکی

این تعدیل ممکن است منوط به . شود بیين مي آتي، پیش
هاي  حفظ یا دستیابي به سطح مشخصي از درآمد در دوره

در . آتي یا حفظ قیمت سهام منتشر شده باشد
حسابداري اولیه ترکیب، معموال مبلغ هرگونه تعدیل 

بر  ن خدشهتوان بدو را حيت با وجود عدم اطمینان مي
چنانچه رویداد . قابلیت اتکاي اطالعات برآورد کرد

نظر در برآوردها ضرورت آتي مربوط رخ ندهد یا جتدید
. شود یابد، هباي متام شده ترکیب جتاري تعدیل مي

چنانچه وقوع رویداد آتي حمتمل نباشد و یا اینکه 
گريي نباشد،  اي اتکاپذیر قابل اندازه گونه اثر آن به

نه تعدیالت در هباي متام شده ترکیب منظور گو این
 .شود مني
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 ختصیص هبای متام شده ترکیب جتاری
کننده باید در تاریخ حتصیل، هبای متام شده ترکیب جتاری را  واحد حتصیل  .  ٢۵

براساس ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد حتصیل 
روش پس از کسر خمارج داراییهای نگهداري شده برای فمورد  در(شده 
، کنند می احراز را  ٢۶ که معیارهای شناخت مطرح شده در بند) فروش

بین هبای متام شده ترکیب جتاری و  التفاوت هرگونه مابه. ختصیص دهد
داراییها و بدهیهای  کننده از خالص ارزش منصفانه سهم واحد حتصیل

حساب  به  ۵١و  ۵٠، ٣٧تا   ٣۵قابل تشخیص، باید مطابق بندهای 
 .گرفته شود

باید داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد کننده  واحد حتصیل  .  ٢۶
 صورت معیارهای زیر در تاریخ حتصیل بهصورت احراز  را درشده  حتصیل

 : جداگانه شناسایی کند
داراییها ، ورود منافع اقتصادی آتی مرتبط با  مورد در.الف 

حمتمل باشد و ارزش منصفانه  ،کننده دارایي به درون واحد حتصیل
 .یری کردگ پذیر اندازه اتکا ای گونه آن را بتوان به

بدهیها، خروج منافع اقتصادی الزم برای تسویه  مورد در  .ب
از واحد جتاری حمتمل باشد و ارزش منصفانه آن را  ،تعهدات
 .یری کردگ پذیر اندازه اتکا ای گونه به بتوان

کننده، دربرگیرنده  حتصیلصورت سود و زیان واحد . ٢٧
پس از تاریخ حتصیل،  شده  سودها و زیاای واحد حتصیل

های واحد حتصیل شده  بر درآمدها و هزینه مشتمل
کننده  برمبناي هبای متام شده ترکیب براي واحد حتصیل

زیان واحد  و سود برای مثال در صورت. خواهد بود
پذیر  کهزینه استهالک داراییهای استهال ،کننده حتصیل

از تاریخ حتصیل، برمبنای ارزش  شده پس واحد حتصیل
منصفانه آن داراییها در تاریخ حتصیل، یعنی هبای متام 

 .شود ميگیری  کننده اندازه شده آا برای واحد حتصیل

یعنی تاریخی که (کاربرد روش خرید از تاریخ حتصیل . ٢٨
ا شده ر ن، کنرتل واحد حتصیلکننده در آ واحد حتصیل

از . شود شروع می) آورد اي مؤثر بدست می گونه به
آجنایی که کنرتل، توانایی راهربي سیاستهای مالی و 

منظور کسب منافع  عملیاتی واحد یا فعالیت جتاری به
از آن است، ضرورتی ندارد که قبل از کسب کنرتل توسط 

حلاظ قانونی قطعیت  ، معامله ازکننده واحد حتصیل
در ارزیابی اینکه واحد . ه باشدیافته یا ایی شد

آورده است دست  زمانی، کنرتل را به کننده چه حتصیل
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کلیه حقایق و شواهد پیرامون ترکیب جتاری، مدنظر 
 .قرار خواهد گرفت

کننده، داراییها و بدهیهای  از آجنا که واحد حتصیل. ٢٩
حائز معیارهای  که(قابل تشخیص واحد حتصیل شده را 

 ارزش بهدر تاریخ حتصیل ) است  ٢۶ مطرح شده در بند
، سهم اقلیت در واحد حتصیل ندک منصفانه شناسایی می

گیری  شده براساس خالص ارزش منصفانه آن اقالم اندازه
 .شود می

شده لیحتص واحد صیتشخ قابلی هایبده و هاییدارا

 از  یخبش عنوان به کننده لیحتص واحد ،٢۵ بند طبق. ٣٠
 و هاییدارا از  هریک ب،یرکت شده متامی هبا صیختص

 در که را شده لیحتص واحد صیتشخ قابلی هایبده
 احراز شرط  به باشد یم موجود لیحتص خیتار
یی شناسا ٢۶ بند در شـده مطـرح شناختی ارهـایمع
.کند یم

 

 : نیبنابرا

 متامی هبا صیختص از یخبش عنوان به کننده لیحتص واحد.الف 
 ای توقف به طمربوی هایبده دیبا ب،یترک شده
ی زمان تنها را شده لیحتص واحدی تهایفعال کاهش
 لیحتص خیتار در شده لیحتص واحد که دیمنایی شناسا
 ر،یذخا باعنوان  ۴ مشارهی حسابدار استاندارد طبق

 ساختار  دیجتدی برا و داراییهاي احتمايل یاحتمالی هایبده
 و باشد، کرده ییشناسای بده

 ب،یترک شده متامی هبا صیصخت در کننده لیحتص واحد  .ب
 ریسا ای یآتی اایز به مربوطی هایبده دینبا
 رود یم انتظار که کندیی شناسا رای خمارج
 .شود واقعی جتار بیترک جهیدرنت

 

 مانند شده لیحتص واحدی قرارداد تعهدات از یبعض. ٣١
 مواد کنندگان عرضه ای کارکنان به خسارت پرداخت

. باشد بیترک اجنام هب مشروط است ممکن هیاول
 کننده لیحتص واحد ،یجتار بیترک زمان در ن،یبنابرا

 معیارهای شناخت احراز صورت در را تعهدات گونه نیا
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 بیترک شده متامی ختصیص هبا از یخبش عنوان بهی بده
 .کند یمیی شناسا

 مشروط شده، لیحتص واحد ساختار دیجتد طرح کهیموارد در. ٣٢
 بیترک از قبل طرح، نیا باشـد،ی جتار بیترک اجنام به
. ستین شده لیحتص واحدی برا موجود تعهد کی یجتار

 گونه طرحها، کننده بابت این لیحتص واحد ن،یبنابرا
ی بده ب،یترک شده متامی هبا صیختص از  یخبش عنوان به

 .ندک مني ییشناسا

 ٢۵ بند طبق کهی صیتشخ قابلی هایبده و هاییدارا. ٣٣
 رایی هایبده و هاییدارا است ممکن شود،ی میی شناسا
 شناختی ارهایمع احراز عدم لیدل به قبال که شود شامل
 .است نشدهیی شناسا شده، لیحتص واحدی مالی صورهتا در

 
 

   تشخیص  قابل  داراییها و بدهیهاي  منصفانه  ارزش  تعیني

داراییها و   منصفانه  ارزش  تعیني  براي  كلي  رهنمودهاي. ٣۴
 : زیر است  شرح  به  شده حتصیل  تشخیص  قابل  هايبدهی
 .بازار  ارزش  به  املعامله اوراق هبادار سریع. الف
  ، با توجه برآوردي  ارزشهاي  سایر اوراق هبادار به  .ب

،  هر سهم  عایدي  به  قیمت  مانند نسبت  ویژگیهایي  به
رشد مورد انتظار اوراق هبادار   ونرخ  نقدي  بازده

 . مشابه  جتاري  احدهايو
، با  دریافت  قابل  مبالغ  فعلي  ارزش  به  مطالبات  . ج

  تنزیل مناسب  نرخهاي  به  توجه
ریسک مانند اوراق  گذاري کم نرخ بازده سرمایه(

  بابت  الزم  از كسر ذخريه  پس) مشارکت دوليت
  وصول  هاي آا و هزینه  شدن  الوصول  احتمال

  مطالبات  فعلي  ارزش  كه  ارديمو  در.  مطالبات
  امهیيت  با  تفاوت  آن  امسي  با مبالغ  مدت  كوتاه

  . نیست  ضروري  فعلي  از ارزش  ندارد، استفاده

 :مواد و كاال  موجودیهاي  .د
  براي  شده  خریداري  و كاالي  شده  ساخته  كاالي. ١

  براي  الزم  از كسر خمارج   پس فروش  قیمت  به  فروش
  سود فروش  براساس  معقول  سودي  آا و مهچنني  فروش

واحد   مساعي  جربان  بابت  مشابه  كاالهاي
 .آا  با فروش  در ارتباط  كننده حتصیل
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  كاالي  فروش  قیمت  به  ساخت  در جریان  كاالي  . ٢
  الزم  ، خمارج تكمیل  از كسر خمارج  پس  شده ساخته
  براساس  معقول  سودي  نيآا و مهچن  فروش  براي

  جربان  بابت  مشابه  شده ساخته  كاالي  سود فروش
و   تكمیلبا ارتباط   در  کننده مساعي واحد حتصیل

 .آا   فروش
 . جایگزیين  هباي  به  مواد اولیه  . ٣

 .بازار  ارزش  براساس  و ساختمان  زمني  .ه
معموال از   بازار كه  ارزش  به  و جتهیزات  آالت ماشني  .و

  دلیل  به  چنانچه. شود مي  تعیني  ارزیابي  طریق
امر   و نیز این  و جتهیزات  آالت ماشني  ختصصي  ماهیت

واحد   از یك  خبشي  صورت  مذكور عمدتا به  اقالم  كه
   جداگانه  صورت  به  و نه  فعال  جتاري

بازار آا   ارزش  درخصوص  شود، شواهدي مي  فروخته
  جایگزیين  هباي  به  اقالم  باشد آن  نداشته وجود

 .شود مي  ارزیابي  شده مستهلك

 : كه  منصفانه  ارزش  نامشهود به  داراییهاي  .ز
شود،  مي  تعیني  بازار فعال  قیمتهاي  برمبناي  . ١

 یا
قیمتها   ، برمبناي نبود بازار فعال  در صورت  . ٢

  و آگاه  مایل  طرفني  بني  حقیقي  در معامالت
  تعیني دسرتس ترین اطالعات در برمبناي مناسب

 .شود مي
 

  مبالغ  فعلي  ارزش  به  حساهبا و اسناد پرداختين  . ح
تنزیل سود   از نرخ  با استفاده  كه  پرداختين
ریسک مانند  ذاري کمگ نرخ بازده سرمایه(مناسب 

اما در .  است  شده  ، حماسبه )اوراق مشارکت دوليت
با   مدت  كوتاه  بدهیهاي  فعلي  ارزش  كه  مواردي
  ندارد، استفاده  با امهیيت  تفاوت  آن  امسي  مبالغ

 . نیست  ضروري  فعلي  از ارزش

از   ناشي  بدهي  شامل(  تشخیص  قابل  سایر بدهیهاي  .ط
  مبالغ  فعلي  ارزش  ، به)آور زیان  قراردادهاي

  ، حماسبه مناسيب  شده سود تضمني  با نرخ  كه  پرداختين
 . است  شده
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 سرقفلي
 شناسایي

 واحد  سهم  به  نسبت ترکیب جتاري  شده متام  هباي مازاد  گونه هر  .  ٣۵
 در  تشخیص  قابل  بدهیهاي و داراییها  منصفانه  ارزش از  كننده حتصیل
  سرقفلي  نام با  دارایي  یك  عنوان  به باید  معامله  اجنام  تاریخ

 .شود  شناسایي

 براي ، كننده حتصیل واحد  كه  است  مبلغي  معرف  سرقفلي. ٣۶
  منافع. كند مي  پرداخت ، آینده در  اقتصادي  منافع  كسب

  قابل  داراییهاي  افزایي هم از تواند مي  آتي  اقتصادي
  به  كه شود  ناشي  داراییهایي از یا  شده حتصیل  تشخیص
 اما(  نیست  مايل  ورهتايص در  شناسایي  قابل ، تنهایي
  آن  بابت  مبلغي  پرداخت  به  مایل ، كننده حتصیل واحد
با سهم اقلیت، رابطه  در ). است  حتصیل مقاصد  براي

 .شود سرقفلي شناسایي مني

 كسر از  پس  شده متام   هباي  به باید  پس از شناخت اولیه، سرقفلي  .  ٣٧
 .شود  منعكس  انباشته  زشار  كاهش  زیان و  انباشته  استهالك

  استهالك

. شود  مستهلك  آن مفید عمر  طي  سیستماتیك  برمبنایي باید  سرقفلي  .  ٣٨
  منافع  كسب  زماني  دوره از برآورد  هبرتین بیانگر باید  استهالك  دوره

 دارد وجود رد  قابل  فرض  این .باشد  جتاري واحد  توسط  آتي  اقتصادي
  سال  بیست حداكثر  اولیه  شناسایي  تاریخ از  قفليسر مفید عمر  كه
 . است

  آتي  اقتصادي  منافع  مصرف  الگوي  دهنده نشان باید  استهالك  روش  .  ٣٩
  مستقیم  خط  روش از باید  سرقفلي  كردن  مستهلك  براي. باشد  سرقفلي
  بودن  مناسب بر  دال  اي متقاعدكننده شواهد  كه  این مگر شود  استفاده

 .باشد  داشته وجود دیگر  روش

 .شود  دوره شناسایي  هزینه  عنوان  به سرقفلي باید  استهالك  .  ۴٠

  درآمدهاي  كسب در را خود  نقش ، زمان  گذشت با  سرقفلي. ۴١

 شود، مي  كاسته  آن  ارزش از و دهد مي  دست از  آتي

  آن  كردن منظور  هزینه  به و  مستهلك  بنابراین

  مناسب ، آن مفید عمر  طول در و  سیستماتیك  رمبنایيب

 . است

  شامل  متعددي  عوامل ، سرقفلي مفید عمر برآورد  براي. ۴٢
 :شود مي  گرفته نظر در زیر موارد
 ، شده حتصیل واحد  بیين پیش  قابل عمر و  ماهیت   الف
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  آن  به  سرقفلي  كه  صنعيت  بیين پیش  قابل عمر و  ثبات  . ب
 ، است  مربوط

 در  سرقفلي  ویژگیهاي  درباره  عمومي  اطالعات  .ج
  معمويل عمر  دوره و  مشابه  واحدهاي یا  صنایع

 ، مشابه  واحدهاي
 سایر و تقاضا در تغیري ، حمصوالت  شدن  ناباب آثار  .د

 ، شده حتصیل واحد بر مؤثر  اقتصادي  عوامل
 یا  كلیدي  كاركنان انتظار مورد  خدمت  دوره  .ه

  دیگري  مدیران آیا  اینكه و  كاركنان از  گروهي
  اداره مؤثر طور  به را  شده حتصیل واحد توانند مي

 خري، یا كنند
  كسب  براي  الزم  منابع یا  نگهداري  خمارج  میزان  .و

 و  شده حتصیل واحد با  مرتبط  آتي  اقتصادي  منافع
 ، آن  تامني  براي  كننده حتصیل واحد  توان و  متایل

 و ، بالقوه  رقباي یا رقبا انتظار مورد  اقدامات  .ز
 بر مؤثر  قراردادي یا  مقرراتي ، قانوني موارد  . ح

 .مفید عمر
 

  ناشي  آتي  اقتصادي  منافع  معرف  سرقفلي  كه آجنا از. ۴٣
  است  داراییهایي یا داراییها  جمموعه  افزایي  هم از
 برآورد باشد، مني  شناسایي  قابل  گانهجدا طور  به  كه

 مفید، عمر  شدن  طوالني با.  است دشوار  آن مفید عمر
  فرض   پیش. یابد مي  كاهش  آن برآورد  اتكاي  قابلیت

 مفید عمر حداكثر  كه  است  این استاندارد  این
  سال  بیست معموال  اولیه  شناسایي  تاریخ از  سرقفلي

  . است

  اي متقاعدكننده شواهد  است  ممكن نادر  ديموار در. ۴۴
.  است  سال ٢٠ از بیش  سرقفلي مفید عمر دهد  نشان
  ممكن اما  است  مشكل مورد  این  براي  منونه ذكر  اگرچه
  قابل  دارایي  یك  به  وابسته  روشين  به  سرقفلي  است

 و باشد  تشخیص  قابل  داراییهاي از  گروهي یا  تشخیص
  گروه یا  دارایي مفید عمر  طول در رود انتظار

  كننده حتصیل واحد  توسط  آن  منافع  یادشده  داراییهاي
  بیست مفید عمر حداكثر  فرض  مواردي  درچنني. شود  كسب
 : جتاري واحد و شود مي رد  سال
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 مفید عمر از برآورد  هبرتین  طي را  سرقفلي .الف
 كند، مي  مستهلك

 طور  به  حداقل را  سرقفلي  بازیافت  قابل  مبلغ  . ب
 برآورد  ارزش  كاهش  زیان  شناسایي  براي  ساالنه

 و ،)شود  مراجعه ۴٩ بند  به( كند مي
  تعیني در مؤثر  اصلي  عوامل و مذكور  فرض رد  دالیل  .ج

.كند مي افشا را  سرقفلي مفید عمر
  

 ، میناناط  عدم.  است حمدود  مهیشه  سرقفلي مفید عمر. ۴۵
 كند مي  توجیه را مفید عمر برآورد در  احتیاط  رعایت
 مفید عمر  نامعقول  كاهش  براي  كننده قانع  دلیلي اما
 . نیست

  اي متقاعدكننده شواهد  است  ممكن نادر  مواردي در. ۴۶
 از غري  به  دیگري  استهالك  روش از  استفاده دهد  نشان
 اگر  ویژه  به ، است  سبمنا  سرقفلي  براي  مستقیم  خط

  انباشته  استهالك از كمرت  روش  آن  طبق  انباشته  استهالك
 طور به  استهالك  روش. باشد  مستقیم  خط  روش  طبق

  كه  این مگر شود مي  اعمال  خمتلف  هاي دوره در یكنواخت 
 تغیري  سرقفلي انتظار مورد  اقتصادي  منافع  الگوي
 .كند

  ممكن  شرایطي در ، حتصیل  حسابداري  عملیات  اماجن  هنگام. ۴٧
  به  آتي  اقتصادي  منافع  جریان  معرف  سرقفلي،  است
  كاهش  به  توان مي  منونه  براي. نباشد  كننده حتصیل واحد
  داراییهاي از انتظار مورد  آتي نقد  وجوه  جریان
  رهدربا  مذاكره  زمان  به  نسبت  شده حتصیل  تشخیص  قابل
  سرقفلي موارد،  این در. كرد  اشاره  حتصیل  ازاي مابه
  التفاوت مابه و  شناسایي  بازیافت  قابل  مبلغ حد تا
 .شود مي  شناسایي  دوره  هزینه  عنوان  به

  مايل  سال هر  پایان در  حداقل باید  استهالك  روش و  استهالك  دوره  .  ۴٨
  برآوردهاي با  سرقفلي مفیـد عمر جدیـد برآورد اگر. شـود  بررسي
  باشـد،  داشتـه  اي مالحظـه  قابل  تفـاوت  قبلي
  قابل تغیري  چنانچه. كند تغیري  آن با  متناسب باید  استهالك  دوره

  رخ  سرقفلي انتظار مورد  اقتصادي  منافع  جریان  الگوي در  اي مالحظه
. كند تغیري جدید  لگويا  انعكاس  براي باید  استهالك  روش باشد،  داده
  گزارش  “  عنوان با  ۶  مشاره  حسابداري استاندارد  طبق  تغیريات  این

 .شود مي  تلقي  حسابداري برآورد در تغیري  ،” مايل عملكرد
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 ارزش  كاهش  زیااي ـ  دفرتي  مبلغ  بازیافت  قابلیت

  نبودن  افتبازی  قابل از  حاكي  شرایط تغیري یا رویدادها  چنانچه  .  ۴٩
  بازیافت  قابل  مبلغ باید  جتاري واحد باشد،  سرقفلي  دفرتي  مبلغ

  مهچنني. كند برآورد  ارزش  كاهش  زیان  شناسایي منظور  به را  سرقفلي
  است  شده برآورد  سال  بیست از  بیش  سرقفلي مفید عمر  كه  مواردي در

  مايل  سال هر  پایان در  حداقل  سرقفلي  بازیافت  قابل  مبلغ باید
 .شود  بررسي

 از خالص ارزش منصفانه داراییها و کننده مازاد سهم واحد حتصیل
 شده نسبت به هبای متام شده بدهیهای قابل تشخیص واحد حتصیل

کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و  که سهم واحد حتصیل درصورتی  .  ۵٠
شده ترکیب باشد، خریدار  بدهیهای قابل تشخیص بیشرت از هبای متام

 : باید

و بدهیهای قابل تشخیص واحد  گیری داراییها تشخیص و اندازه.الف
گیری هبای متام شده ترکیب را مورد  شده و نیز اندازه حتصیل

 و دهد، ارزیابی جمدد قرار

پس از ارزیابي جمدد را بطور متناسب   هرگونه مازاد باقیمانده  .ب
ويل قابل پشده براي داراییهاي غري از ارزش منصفانه تعیني

 .تشخیص کسر کند

 

تواند شامل یک یا  می  ۵٠مازاد اجياد شده بشرح بند . ۵١
 : زیر باشد ءچند جز

گیری هبای متام شده ترکیب یا  اشتباه در اندازه.الف
و بدهیهای قابل تشخیص  ارزش منصفانه داراییها

به خمارج احتمالی آتی مربوط . شده واحد حتصیل
شده که در خالص ارزش منصفانه  واحد حتصیل

شده  و بدهیهای قابل تشخیص واحد حتصیل داراییها
از دالیل بالقوه  یکی درستی منعکس نشده است، به

 .چنین اشتباهاتی است

 .زنی در خرید قدرت چانه  .ب
  

 سهام  اي مرحله خرید

 در .گريد  صورت  مرحله چند در  است  ممكن   ترکیب جتاري. ۵٢
  منصفانه  ارزش  تعیني منظور  به موارد،  این

 و  شده  حتصیل  تشخیص واحد  قابل  بدهیهاي و داراییها
 طور  به  عمده  معامله هر ،   سرقفلي  مبلغ  تعیني

  ازطریق كار  این. شود مي  گرفته نظر در  جداگانه
 واحد  سهم با  گذاري سرمایه  متام شده  هباي  مقایسه

  بدهیهاي و داراییها  منصفانه  ارزش از  دهكنن حتصیل
معامله   شده در تاریخ هر حتصیل واحد  تشخیص  قابل
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حتصیل  مورد  دراین رویه  .گريد مي  اجنام ، عمده
 .یابد گذاري بعد از کسب کنرتل نیز ادامه مي سرمایه

  حتصیل را  واحدي ، جتاري واحد  است  ممكن موارد  بعضي در. ۵٣
  جتاري واحد در  گذاري سرمایه  عنوان  به قبال  كه كند

 استاندارد  طبق  آن  حسابداري و  حمسوب  وابسته
 در  گذاري سرمایه  حسابداري   عنوان با ٢٠  مشاره  حسابداري

.  است  شده  اجنام ویژه   ارزش  روش  به ،وابسته  جتاري  واحدهاي
 ارزش منصفانه خالص داراییهاي قابل ، صورت این در

ذیر در تاریخ هرمعامله عمده پ تشخیص واحد سرمایه
 .قبال براي بکارگريي ارزش ویژه تعیني شده است

 

 افشا
کننده باید اطالعاتی را  افشا مناید که برمبنای آن  واحد حتصیل  .  ۵۴

کنندگان صورهتای مالی بتوانند ماهیت و اثر مالی ترکیبهای  استفاده
از  بعد از تاریخ ترازنامه اما قبلطی دوره و یا  جتاری اجنام شده

 .تأیید صورهتای مالی را ارزیابی کنند

کننده باید  ، واحد حتصیل۵۴برای اجرای الزامات بند . ۵۵
 : اطالعات زیر را افشا کند

نام و مشخصات واحدها یا فعالیتهای جتاری .الف
 ،ترکیب شده

 ،تاریخ حتصیل  .ب
 ،دهدرصد سهام دارای حق رأی حتصیل ش  .ج

اجزای  مورد درهبای متام شده ترکیب و شرح خمتصری   .د
شامل هرگونه خمارجی که مستقیما به ترکیب  ن،آ

از  در مواردی که خبشی. قابل انتساب است
صدور سهام تأمین  طریق ازازای ترکیب  مابه
 : اطالعات زیر باید افشا شود شود، می

 و ،تعداد سهام منتشر شده یا قابل انتشار  . ١
اگر . نارزش منصفانه سهام و مبنای تعیین آ  . ٢

وجود قیمت بازار  ،برای سهام درتاریخ معامله
امهیت در تعیین  مفروضات با ،ته باشدنداش

چنانچه . ارزش منصفانه آن باید افشا شود
قیمت  ،برای سهام منتشر شده در تاریخ معامله

مبنایی عنوان  اما  به ته باشدوجود داشبازار 
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ین هبای متام شده ترکیب مورد استفاده برای تعی
. این واقعیت باید افشا شود ،قرار نگريد

روش  ،مهچنین دالیل عدم استفاده از قیمت بازار
امهیت بکار رفته در تعیین ارزش  و مفروضات با

ارزش و قیمت  مبلغ کل تفاوت بین آن و سهام
 .نیز باید افشا شود ،بازار سهام

اتی که واحد جتاری درنتیجه جزئیات مربوط به عملی  .ه
 .دارد نتصمیم به واگذاری آ ،ترکیب

مبالغ شناسایی شده برای هرطبقه از داراییها و   .و
بدهیهای واحد حتصیل شده در تاریخ حتصیل و مبالغ 

طبقات براساس استانداردهای  ندفرتی هرکدام از آ
اگر افشا غیرعملی . حسابداری در تاریخ حتصیل

باید افشا  ن،دالیل آ مهراه  به این واقعیت ،باشد
 .شود

مبلغ مازاد کسر شده از ارزش منصفانه تعیني شده   .ز
 .ب ۵٠ براي داراییهاي قابل تشخیص طبق بند

توصیف عواملی که منجر به ایجاد سرقفلی شده   .ح
است یا توصیف ماهیت مازاد تشریح شده در بند 

 .ب ۵٠

تاریخ مبلغ سود یا زیان واحد حتصیل شده از   .ط
کننده  حتصیل که در سود و زیان دوره واحد حتصیل

درصورتی که این افشا غیرعملی . منظور شده است
 .باشد موضوع مهراه با دالیل آن باید افشا شود

که هریک از ترکیبهای جتاری اجنام شده در طی درصورتی. ۵۶
، باید ۵۵ اطالعات بندنباشد،امهیت  تنهایی با دوره به

 .وع افشا شودصورت جمم به
باید اطالعات  کننده ، واحد حتصیل۵۴در اجرای بند . ۵٧

زیر را برای ترکیبهای جتاری اجنام شده طی دوره افشا 
پذیر  کند، مگر آنکه افشای این اطالعات امکان

 : نباشد
رآمد عملیاتی واحدها و یا فعالیتهای جتاری د. الف

 .ترکیب شده از ابتدای دوره مالی جاری
د یا زیان خالص واحدها و یا فعالیتهای جتاری سو  .ب

 .ترکیب شده از ابتدای دوره مالی جاری
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 ۴١٨

این موضوع  ،اگر افشای این اطالعات غیرعملی باشد  
 .مهراه با دالیل آن باید افشا شود

 

کننده باید اطالعات  ، واحد حتصیل۵۴در اجرای بند. ۵٨
را برای هرکدام از  ۵۵الزامی شده طبق بند 

های جتاری اجنام شده بعد از تاریخ ترازنامه ترکیب
اگر . صورهتای مالی افشا منایدتأیید اما قبل از 

پذیر نباشد، این موضوع  افشای چنین اطالعاتی امکان
 .شود دالیل آن افشا می مهراه با

کننده باید اطالعاتی را افشا کند که برمبنای آن  واحد حتصیل  .  ۵٩
تغییرات مبالغ دفرتی سرقفلی بتوانند لی کنندگان صورهتای ما استفاده
 .را ارزیابی کنند طی دوره

کننده باید موارد زیر  ، واحد حتصیل۵٩در اجرای بند . ۶٠
 :را افشا کند

صورت تطبیق مبالغ دفرتی سرقفلی در ابتدا و . الف
  ای که موارد زیر را به گونه انتهای دوره به

 :دهد تفکیک نشان 
ک انباشته و زیاای کاهش استهال ،مبلغ ناخالص. ١

 ،ارزش انباشته در ابتدای دوره

 ،سرقفلی شناسایی شده طی دوره. ٢

 ،سرقفلی واگذار شده طی دوره. ٣

استهالک و زیاای کاهش ارزش شناسایی شده طی . ۴
 ،دوره

از تسعیر ارز طی دوره طبق  تفاوت ناشی. ۵
تسعیر عنوان  با ١۶استاندارد حسابداری مشاره 

  ،ارز
 و ،مبالغ دفرتی طی دورهسایر تغییرات . ۶
استهالک انباشته و زیاای  ،مبلغ ناخالص. ٧

افشاي . ایان دورهپکاهش ارزش انباشته در 
.اي در این موارد ضروري نیست اطالعات مقایسه

 ،دوره استهالک  .ب



١٩ مشارهی حسابدار استاندارد
 یجتاری بهایترک

 )١٣٨۴ شده جتدیدنظر(

 ۴١٩

سال براي  ٢٠دلیل انتخاب عمر مفید بیش از   .ج
در ). درصورتي که مورد داشته باشد(سرقفلي 

دلیل باید عواملي که نقش عمده در  توصیف این
 تعیني عمر مفید سرقفلي دارد مشخص شود، و

ل انتخاب آن در مواردي که از یروش استهالک و دال  .د
 .شود روش خط مستقیم استفاده مني

 
 تاریخ اجرا

مورد کلیه صورهتای مالی که دوره  الزامات این استاندارد در.  ۶١
ن شروع می شود، الزم و بعد از آ ١/١/١٣٨۵مالی آا از تاریخ

  .االجراست

 املللی حسابداری مطابقت با استانداردهای بین
استثنای الزامات مربوط به استهالک سرقفلی  به. ۶٢

سهم واحد و حنوه برخورد با مازاد ) ٣٨بند (
کننده ازخالص ارزش منصفانه داراییها و  حتصیل

ه هباي بدهیهاي قابل تشخیص واحد حتصیل شده نسبت ب
، با اجراي الزامات این )ب ۵٠بند (متام شده 
املللي گزارشگري  مفاد استاندارد بني استاندارد،

ویرایش (ترکیبهاي جتاري عنوان   با  ٣مايل مشاره 
.شود نیز رعایت مي) ٢٠٠۴مارس



١٩ مشارهی حسابدار استاندارد
 یجتاری بهایترک

 )١٣٨۴ شده جتدیدنظر(

 ۴٢١

 پیوست
 يگري مباني نتیجه

این پیوست خبشي از استاندارد 
 .نیست ١٩حسابداري مشاره 

 

 اد منافعحذف روش احت
در روش احتاد منافع، داراییها و بدهیهاي واحدهاي   .  ١

. دشو ترکیيب به مبلغ دفرتي در تاریخ ترکیب گزارش مي
نندگان ک ارائه اطالعات به مبلغ دفرتي براي استفاده

صورهتاي مايل واحدهاي ترکیيب مبناي مناسيب را براي 
بیين مبلغ، زمان و میزان اطمینان از حتقق  پیش
 .آورد یااي نقدي آتي فراهم منيجر

یکي از اهداف صورهتاي مايل، فراهم آوردن اطالعاتي   .  ٢
براي ارزیابي وظیفه مباشرت مدیراني است که منابع 

ارائه اطالعات به . گريند واحد جتاري را به کار مي
منافع مبناي مناسيب   مبلغ دفرتي براساس روش احتاد

واحدهاي  دیران در براي ارزیابي وظیفه مباشرت م 
 .باشد مني ترکیيب 

از ترکیب جتـاري  چـه مالکیت سهامداران پس اگر  .  ٣
یابد، اما نـوع منافع آـا تغیري کرده  تداوم مي

است، زیرا آا پس از ترکیب، مالکان واحد ترکیيب 
هد د روش احتاد منافع این واقعیت را نشان مني. هستند

 .بودن است و بنابراین فاقد ویژگي مربوط

در بعضي موارد تشخیص نوع ترکیب و در نتیجه انتخاب   .  ۴
روش حسابداري آن، بسیار قضاوتي خواهد بود و 
باتوجه به تفاوت قابل مالحظه دو روش خرید و احتاد 

 .شود ر ميدا منافع، قابلیت مقایسه صورهتاي مايل خدشه

ا باتوجه به دالیل فوق و به منظور مهاهنگي بیشرت ب  .  ۵
املللي حسابداري روش احتاد منافع  استانداردهاي بني

حذف گردید و بنابراین متام ترکیبهاي جتاري با روش 
 .شود خرید شناسایي مي



١٩ مشارهی حسابدار استاندارد
 یجتاری بهایترک

 )١٣٨۴ شده جتدیدنظر(
 )ادامه(یوست پ

 ۴٢٢

 حماسبه سرقفلي براي اقلیت
”  تئوري واحد جتاري  “برخي اعضاي کمیته براساس   .  ۶

اعتقاد دارند که حماسبه سرقفلي براي اقلیت نیز 
به دالیل زیر این کمیته . شد باید الزامي مي

  :ذیرفتپیشنهاد را نپ
با  گذاري سرمایهتفاوت هباي متام شـده سرقفلي .الف 

ارزش منصفانه خالص داراییهاي قابل تشخیص است 
سهم اقلیت، هباي متام شده واقعي وجود  مورد درو 

 .ندارد

 توان منيسرقفلي قابل انتساب به اقلیت را   .ب
گريي کرد، چون اگر  اندازه ذیرپاتکا اي گونه به

درصد سهام یک شرکت حتصیل شود هباي متام شده  ١٠٠
درصد  ١٠٠آن ممکن است نسبت به حتصیل کمرت از 

  .سهام متفاوت باشد
 

 مستهلک کردن سرقفلي

املللي مستهلک  اگرچه سرقفلي براساس استانداردهاي بني  .  ٧
 شود و باید در هر دوره مايل از نظر کاهش ارزش مني

توجه به این که آزمون کاهش  بررسي گردد، اما با
مورد سرقفلي بسیار مشکل است و نیازمند   ارزش در

بررسي مکرر ارزش منصفانه داراییها و بدهیهاي قابل 
تشخیص واحدهاي جتاري فرعي است، کمیته تصمیم گرفت 

 .سرقفلي مهانند سابق مستهلک شود

منصفانه داراییها  کننده از خالص ارزش مازاد سهم واحد حتصیل
 و

 بدهیهاي قابل تشخیص واحد حتصیل شده نسبت به هباي متام شده

کننده از خالص ارزش  چنانچه سهم واحد حتصیل  .  ٨
قابل تشخیص بیشرت از منصفانه داراییها و بدهیهاي 

گريي  هباي متام شده ترکیب باشد در مرحله اول اندازه
متام شده داراییها و بدهیهاي قابل تشخیص و هباي 

هرگونه مازادي که . شود ترکیب جمددا ارزیابي مي
ي ماند به نسبت ارزش منصفانه بني داراییها باقي مي

عنوان درآمد  شود و به قابل تشخیص تسهیم مي  ويلپغري
املللي  در استاندارد بنياگرچه . گردد شناسایي مني

، ترکیبهاي جتاريبا عنوان  ٣گزارشگري مايل مشاره 



١٩ مشارهی حسابدار استاندارد
 یجتاری بهایترک

 )١٣٨۴ شده جتدیدنظر(
 )ادامه(یوست پ

۴٢٣

درآمد در این گونه موارد جماز است اما شناسایي 
  :کمیته به دالیل زیر، این روش را نپذیرفت

در خریدهاي معمول اگر هباي متام شده کمرت از .الف
شود بلکه  ارزش منصفانه باشد، درآمد شناسایي مني

 ،شود دارایي به هباي متام شده شناسایي مي

بر ارزشهاي منصفانه بسیاري از داراییها مبتين   .ب
 قضاوت و برآورد است و دقت آن پایني است، و

شناخت درآمد در زمان حتصیل یک واحد فرعي ممکن   .ج
 .است فرصت دستکاري در سود را فراهم سازد

 


