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 دفه

اطالعواتی اسوت کوه واحود      قابل مقایسه بوودن و  بودن اتکا قابلمربوط بودن، های  ویژگیبهبود  ،ردهدف این استاندا .1

کند. برای این منظور، این اسوتاندارد   و آثار آن ارائه می بخش عمومی ترکیبگزارشگر در صورتهای مالی خود درباره 

 کند: تعیین می ص موارد زیر، اصول و الزاماتی رادر خصو

 ؛بخش عمومی توسط واحد گزارشگر به عنوان اداا  یا تحصیل های بندی ترکیب  قهطبنحوه  .الف

در  شده و منافع فاقد حق کنترل شده، بدهیهای تقبل دریافت تشخیص قابلگیری داراییهای  نحوه شناخت و اندازه .ب

  ؛واحد حاصلدر صورتهای مالی اداا  

 ؛توسط واحد حاصلدر اداا  شده  یالت شناساییسایر تعدو ارزش خالص  یگیری اجزا  و اندازه ختنحوه شنا .پ

در شده و منافع فاقد حق کنترل  شده، بدهیهای تقبل تحصیل تشخیص قابلگیری داراییهای   و اندازه ختنحوه شنا .ت

 ؛ کننده واحد تحصیلدر صورتهای مالی شده  عملیات تحصیل

 و  ؛کننده از تحصیل توسط واحد تحصیل ناشید یا زیان شده یا سو گیری سرقفلی تحصیل  و اندازه ختنحوه شنا .ث

 کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی ماهیت و آثار مالی ترکیب  افشا شود تا استفاده ی که بایدتعیین اطالعات .ج

 .کندبخش عمومی 

 دامنه کاربرد

كنشد  كشاربرد دارد. ایشن     را احشرا  مشی  می بخش  موش    این استاندارد برای معامله یا رویداد دیگری كه تعریف تركيب .2

 ش د: استاندارد در م ارد  یر بکار گرفته نوی

 مشاركت. آنتشکيل مشاركت در ص رتهای مالی  به حساب گرفتن .الف

نباشد. در  یک مولياتدهنده  كه تشکيل )و هرگ نه بدهی مرتبط( یک دارایی یا گروهی ا  دارایيهایا دریافت تحصيل  .ب

 )شامل دارایيهایی شده یا دریافت شده تحصيل تشخيص قابلباید هر یک ا  دارایيهای  گزارشگر واحد ی چنين م ارد

با من ان دارایيهای  7 بخ  مو می استاندارد حسابداریشناخت دارایيهای نامشه د در  هایكه تعریف و معيار

منجر به   دیگری چنين معامله یا رویداد شده را مشخص و شناسایی كند. كنند( و بدهيهای تقبل را احرا  می نامشه د

 ش د. ایجاد سرقفلی نوی

واحد   باشد. در چنين م اردی  ها كه تشکيل دهنده یک موليات نوی  یک بدهی یا گروهی ا  بدهی تقبل  .پ

 و شناسایی نواید. را مشخص شده های تقبل  گزارشگر باید هریک ا  بدهی

 تعاریف

 :ارد با معانی مشخص بکار رفته استاصطالحات  یر در این استاند .3

 .در یک واحد بخ  مو می  مجزاتجويع موليات  :تركيب بخ  مو می
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 بخش عمومی ترکیبهای تعاریف عمومی مرتبط با تمام

 تركيشب  ا  بعشد  و تركيب بخ  مو می كه در آن توام واحدها یا موليات قبل :تركيب بخ  مو می تحت كنترل مشترک

 ش ند.  یکسان كنترل می نهایتاً ت سط یک واحد

 : دارایی كه شرایط  یر را داشته باشد:تشخيص قابلدارایی 

اجاره  ا  يامت یواحد گزارشگر و فروش  انتقال  امطا ا  توام یا بخشی ا  آنجدا شدن  تيقابلجداشدنی باشد. یعنی   .الف

یشا هوشراه بشا یشک ت افش        مرب ط یبده  ادیگر ی تشخيص قابل ییدارا کیهوراه با  ای یمعاوضه به ص رت انفراد ای

 ؛ یاكار داشته باشد نیواحد گزارشگر به انجام ا لیصرف نظر ا  توا آور را  الزام

قابل انتقال  حق ق مزب رنظر ا  اینکه  ناشی ش د  صرف (حق ق قراردادی یا سایر حق ق قان نیآور ) ت افقهای الزاما   .ب

 حق ق و تعهدات باشد یا خير.یا جدا شدنی ا  واحشد گزارشگر یا سایر 

ها و دارایيها و یا بدهيهای مرتبط است كه برای دستيابی به اهداف واحد گزارشگر ا    ای یکپارچه ا  فعاليت  موليات: مجو مه

 طری  ارائه كاال و یا خدمات  ا  قابليت هدایت و مدیریت برخ ردار است.

گيری در یک موليات است  ا  جوله دارندگان منشافع مالکانشه     بل اندا همالکان: بط ر كلی شامل دارندگان منافع مالکيت قا

   .كنندگان واحدهای اشتراكی گذاران و مالکان  امضا یا مشاركت  در واحدهای تحت مالکيت سرمایه

افع منافع مالکانه: در این استاندارد  منافع مالکانه در سطح وسيعی م رد اسشتفاده قشرار گرفتشه اسشت كشه معنشای آن  منش       

 باشد. كننده واحدهای اشتراكی می گذار و  منافع مالک  مض  یا مشاركت  مالکيت در واحدهای تحت مالکيت سرمایه

جش یی در هزینشه یشا منشافع      گذاران( كه س د تقسيوی  صرفه واحد اشتراكی: واحدی )به غير ا  واحد تحت مالکيت سرمایه

آورد. برای مثال  تعاونيهای امتباری و  كنندگان آن فراهم می ا یا مشاركتاقتصادی دیگری را بط ر مستقيم برای مالکان  امض

 شركتهای تعاونی  هوگی واحدهای اشتراكی هستند.

 تعاریف مرتبط با ادغام

 ش د و مبارت است ا :  منجر به ایجاد یک واحد حاصل می ادغام:

 آورد؛ یا   نوی  به دست چند موليات را  ن می تركيب بخ  مو می كه در آن هيچ یک ا  طرفين  كنترل یک یا .الف

آورد و شش اهدی   مشی   به دسشت  ن می تركيب بخ  مو می كه در آن یکی ا  طرفين  كنترل یک یا چند موليات را  .ب

 مبنی بر اینکه تركيب دارای محت ای اقتصادی ا  ن ع ادغام است  وج د دارد.

 . (ائه شده استار 1)رهنو د بکارگيری مرب ط به این م ض ع در بند ر 

 آورد.  می  به دست تاریخ ادغام: تاریخی كه واحد حاصل  كنترل موليات تركيب ش نده را 

هشای موليشات تركيشب     و بشدهی  تششخيص  قابشل های  روش اتحاد منافع تعدیل شده: روشی كه در آن واحد حاصل  دارایی

شش نده در تشاریخ ادغشام     مشالی موليشات تركيشب    هشای  ش نده را به استثنای م ارد معين  به مبلغ دفتری آنها در صش رت 

 كند. میگيری  اندا ه

 ش د.   ش نده: مولياتی كه به منظ ر تشکيل واحد حاصل در یک ادغام با یک یا چند موليات تركيب می موليات تركيب
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ششتری در ایشن   رهنوش د بي  1شش د )بنشد ر     واحد حاصل: واحدی كه در نتيجه تركيب دو یا چند موليات در ادغام تشکيل می

 كند(.  مينه ارائه می

 تعاریف مرتبط با تحصیل

 آورد.  می  به دست شده را  كننده  كنترل موليات تحصيل تاریخ تحصيل: تاریخی كه واحد تحصيل

آورد و   مشی   بشه دسشت   ن می  تركيب بخ  مو می كه در آن یکی ا  طرفين تركيب كنترل یک یا چند موليشات را   تحصيل:

 بر اینکه این تركيب دارای محت ای اقتصادی ا  ن ع ادغام نيست  وج د دارد.ش اهدی مبنی 

شده در تحصيل است و امکان تشخيص  سرقفلی: دارایی كه بيانگر منافع اقتصادی آتی ناشی ا  سایر دارایيهای تحصيل

 و شناسایی جداگانه آنها وج د ندارد.

 آورد.  می  به دست تحصيل  كنترل آن را  كننده در شده: مولياتی كه واحد تحصيل موليات تحصيل

 برای انتقال دارایيها یشا منشافع مالکانشه بيششتر بشه مالکشان قبلشی موليشات         كننده واحد تحصيلی احتوالی: تعهد ا ا مابه

  مشروط بشه وقش ع رویشدادهای    شده تحصيل شده بابت كنترل موليات من ان بخشی ا  مبادله انجام به  شده تحصيل

حش    كننشده  واحشد تحصشيل  ی احتوالی هوچنين موکن است بشه  ا ا مابهاحرا  شرایطی خاص. با وج د این  آتی معين یا 

 ی انتقالی قبلی را مشروط به احرا  شرایطی خاص بدهد.ا ا مابهاسترداد 

 آورد.  می  به دست واحد گزارشگری كه كنترل یک یا چند موليات را در تحصيل  كننده: واحد تحصيل

معشانی   ابش   نيشز  در ایشن اسشتاندارد  بخ  مو می بکار رفته اسشت  حسابداری در سایر استانداردهای ی كه اصطالحات

 رود.  اند بکار می شده تعریف آنها در كه یاستانداردهای در شده مشخص

 بخش عمومی تشخیص ترکیب

د بشا بکشارگيری تعریشف      تركيب بخ  مو می اسشت بایش  یبرای اینکه تعيين كند معامله یا رویداد دیگرواحد گزارشگر  .4

دارایيهشا و بشدهيها    اگشر . هسشتند یک موليات دهنده  تشکيلكه دارایيها و بدهيها  مشخص كندمندرج در این استاندارد 

حسشابداری  یا رویداد را طبش  سشایر اسشتانداردهای     معاملهتشکيل دهنده یک موليات نباشند  واحد گزارشگر باید آن 

 .  ارائه شده است تشخيص تركيب بخ  مو می  ی برایهایرهنو د  9تا ر 2های ربنددر  گيرد.ب بخ  مو می در نظر

 بخش عمومی های ببندی ترکی  طبقه

تركيشب بشه منش ان    باید   دست نياورند بهل یک یا چند موليات را كنتر  بخ  مو می تركيب دراگر هيچ یک ا  طرفين  .5

كنترل یک یا چند موليشات    تركيبی ا  طرفين شخيص اینکه آیا یکبرای ت  17رتا  10 ربندهای در . ش دبندی   ادغام طبقه

 .شده استارائه رهنو دهایی آورد یا خير   می  به دست را در نتيجه تركيب 

آورد  واحد گزارشگر باید به منظش ر    به دست كنترل یک یا چند موليات را در نتيجه تركيب   اگر یکی ا  طرفين تركيب .6

تركيبشی كشه در آن یکشی ا     اقتصادی تركيشب را در نظشر بگيشرد.     محت ای  من ان ادغام یا تحصيل بندی تركيب به  طبقه

 محتش ای کشه  اینبنشدی شش د مگشر        باید به من ان تحصشيل طبقشه  آورد دست می بهطرفين كنترل یک یا چند موليات را 

 اقتصادی ادغام را داشته باشد.  
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اطالمشاتی را در    حسابداری تركيب روش می باید در نظر بگيرد كه آیا بخ  مو تركيب واحد گزارشگر در تعيين طبقه .7

به منظش ر ار یشابی   واحد گزارشگر كند یا خير.   های كيفی فراهم می  مالی و احرا  ویژگی گزارشگریراستای تأمين اهداف 

بطش ر  گيرد.   را در نظر  11و  10بندهای  مندرج درگيری   و فرایند تصويم ا ا مابهمعيارهای باید اقتصادی تركيب  محت ای 

  اقتصادی تركيب ا  نش ع ادغشام اسشت یشا خيشر      محت ایش اهدی را مبنی بر اینکه  با هم معو ل این معيارها به تنهایی یا 

تشا   18ر بنشدهای  در هر دو معيار نيست.  هوزمان بندی تركيب به من ان ادغام نيا ی به احرا  برای طبقهكند.  فراهم می

 .ارائه شده استبيشتری در این  مينه  درهنو   38ر

قطعوی   حصول نتیجهمنجر به معموالً  11و10بندهای  گیری مندرج در  و فرایند تصمیم ازا مابهمعیارهای تجزیه و تحلیل  .8

بخش عمومی به منظور تعیین اینکه ترکیوب از نوو  اداوا      اقتصادی ترکیب جاد شواهد کافی در رابطه با محتوایو ای

خواهود داد کوه   اطمینوان  آن، حسوابداری   روشو  هشود  تعیوین  طبقوه  ،. در چنوین شورایطی  شوود  ، موی خیور است یا 

 دسترسی دارند. ای کیفیویژگیهاحراز و  اهداف گزارشگریتأمین  برای الز  به اطالعات کنندگان استفاده

یا شوواهد  نباشد قطعی مکن است م، نتایج 11و  10در بندهای  مندرجپس از بکارگیری معیارهای  ،در شرایط استثنایی .9

همچنوین واحود گزارشوگر    در چنوین شورایطی،   . بخش عمومی ارائه نکند اقتصادی ترکیب محتوای رابطه با درکافی 

بوه بهتورین نحوو اهوداف     ، 12، بوا توجوه بوه بنود     اطالعاتی را فراهم خواهد نمود کوه  ،که کدا  طبقه کند بررسی می

 زمینوه  این در بیشتری رهنمود ،40رو  39ربندهای در نماید.  میاحراز  ی کیفی راها گزارشگری مالی را تأمین و ویژگی

 . ارائه شده است

 ارائه کندمعیارهایی که ممکن است شواهدی مبنی بر اینکه ترکیب از نوع ادغام است 

 ازا مابهمعیارهای 

 :رائه کندا ،بر اینکه ترکیب از نو  اداا  استمبنی شواهدی  است معیارهای زیر ممکن .10

شده  به خالص داراییهای عملیات منتقل نسبتدارای حق اشخاص واگذاری حق یلی ایر از جبران به دال ازا مابه . الف

 (؛شده است ارائه زمینه این در بیشتری رهنمود ،27رو  26ر بندهایدر ) شود پرداخت می

 28ربندهای در ) شود شده پرداخت نمی قلعملیات منت هاینسبت به خالص داراییبه اشخاص دارای حق  ازا مابه .ب

 یا (؛شده است ارائه زمینه این در بیشتری رهنمود ،29رو 

وجوود  شوده   داراییهای واحد منتقول  خالص یا حقوقی دارای حق نسبت به به این دلیل که هیچ شخص حقیقی .پ

  (.شده است ارائه زمینه این در بیشتری رهنمود ،30ر بنددر ) شود پرداخت نمییی ازا مابه، ندارد

 گیری  فرایند تصمیممعیارهای 

 کند:   ارائه ،بر اینکه ترکیب از نو  اداا  است مبنیشواهدی  ممکن است معیارهای زیر .11

گیوری   در فراینود تصومیم  ترکیب شود و هیچ یک از طرفین  ترکیب از سوی شخص ثالثی به طرفین تحمیل می .الف

 (؛شده است ارائه زمینه این در بیشتری رهنمود ،34رتا  31ربندهای در ) مشارکت ندارند
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 یرهنمود بیشتر ،35ر در بند) است پرسی همهشهروندان از طریق به تأیید هریک از منوط بخش عمومی  ترکیب .ب

 (؛ یاشده است ارائهدر این زمینه 

 ایون  در بیشوتری  د، رهنموو 38رتا  36ربندهای در ) گیرد تحت کنترل مشترک صورت میبین عملیات  ،ترکیب .پ

 (.شده است ارائه زمینه

  کندفراهم ن یا خیر شواهد کافی برای تعیین اینکه ترکیب از نوع ادغام است ،گیری  و فرایند تصمیم ازا مابهمعیارهای در صورتی که 

 بخوش  ترکیوب  ادیاقتصو  محتوای مبنای برگیری   و فرایند تصمیم ازا مابهمعیارهای تجزیه و تحلیل  ،در شرایط استثنایی .12

اینکه ترکیب از نو  اداا  اسوت یوا    برای تعیینشواهد کافی  و نشود قطعینتیجه حصول منجر به ممکن است  عمومی

 مربووط حسوابداری   روشبنودی و    که کدا  طبقوه  کند بررسی میواحد گزارشگر  ،. در چنین شرایطینکند فراهمخیر 

 ،45رتوا   41ر بنودهای  در .کند میاهداف گزارشگری مالی را تأمین  ونحفراهم خواهد نمود که به بهترین را اطالعاتی 

 روشبنودی یوا    که کدا  طبقوه  کند بررسی میواحد گزارشگر همچنین، . ارائه شده است زمینه این در بیشتری رهنمود

قابول  ودن، ، بوه موقوع بو   ، قابل فهم بوودن بودن اتکا قابلهای کیفی مربوط بودن،  ویژگی نحوبه بهترین  ،آنحسابداری 

 .ارائه شده است زمینه این در بیشتری ، رهنمود48رتا  46ربندهای در کند.  و قابلیت تأیید را احراز می مقایسه بودن

 حسابداری ادغام

 .شده به حساب منظور کند اتحاد منافع تعدیل روش حسابداری استفاده ازاداا  را با  هرباید  واحد حاصل .13

 شده تعدیل روش حسابداری اتحاد منافع

 شده مستلز  انجا  موارد زیر است: بکارگیری روش اتحاد منافع تعدیل .14

 ؛حاصلواحد تشخیص  .لفا

 ؛اداا تعیین تاریخ  .ب

 منافع فاقد حوق کنتورل  شده و هرگونه  تقبل بدهیهای شده، دریافتقابل تشخیص  داراییهای گیری و اندازه شناخت .پ

 ؛ وبخش عمومیحسابداری الزامات استانداردهای ، مطابق با شونده عملیات ترکیبدر 

 .و سایر تعدیالت ناشی از اداا خالص  ارزش یاجزا گیری و اندازه شناخت .ت

 حاصلواحد تشخیص 

 مشخص ش د.باید  ادغام واحد حاصلدر هر  .15

 تشوکیل  اداوا   در تعملیوا  چنود  یوا  دو ترکیب نتیجه در که واحدی»را به عنوان  واحد حاصل ،این استاندارد 3بند  .16

را در اثور اداوا     شونده باید به عنوان واحدی که کنترل عملیات ترکیب کند. بنابراین واحد حاصل عریف میت «شود می

 شود. مشخص ،آورد می  به دست 
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 ادغامتعیین تاریخ 

 .است  مشخص نواید تركيب ش ندهموليات را  كه تاریخ كسب كنترل  ادغامباید تاریخ  حاصلواحد  .17

واحود حاصول   کوه   استتاریخی  معموالً ،آورد می  به دست را  شونده ترکیبکنترل عملیات  ،تاریخی که واحد حاصل .18

قوانونی   مالکیوت کند. در مواردی ممکون اسوت    بدهیهای آن را تقبل میدریافت و  را شونده ترکیبداراییهای عملیات 

تقبول   آن راقوانونی بودهیهای    مسوللیت واحد حاصل یا ود ل منتقل نشصبه واحد حا شونده ی عملیات ترکیبداراییها

  بوه دسوت   را در تواریخی   شوونده  ترکیبکنترل داراییها و بدهیهای عملیات االب  واحد حاصل این شرایط،در  .نکند

کنتورل  ممکن است واحد حاصل  با وجود این، .شده است واگذاربه طور رسمی به آن واحد آنها آورد که مسللیت  می

کنترل داراییها قوانین یا یک توافق کتبی ممکن است طبق واحد حاصل  ،برای مثال آورد.  به دست تاریخ متفاوتی را در 

باید تما  واقعیتها و شرایط مربوط را  آورد. واحد حاصل  به دست اریخ معینی را در ت شونده ترکیبو بدهیهای عملیات 

 در تشخیص تاریخ اداا  در نظر بگیرد.

 شونده شده و هرگونه منافع فاقد حق کنترل در عملیات ترکیب ، بدهیهای تقبلتشخیص قابلگیری داراییهای  ازهشناخت و اند

 اصل شناخت

 منشافع فاقشد حش  كنتشرل    هشر گ نشه   ششده و   تقبشل  بدهيهای قابل تشخيص  هایيدارایباید  حاصلواحد   ادغامدر تاریخ  .19

. ششناخت دارایيهشای   دكنش شناسشایی   را در تشاریخ ادغشام   ندهشش   تركيشب  صش رتهای مشالی موليشات   شده در  شناسایی

 است. 21و  20 شده در بندهای مشو ل شرایط مشخص شده تقبل بدهيهایو شده  دریافت تشخيص قابل

 شرایط شناخت

رهنوش د بکشارگيری   شش د )   حذف می ش نده بين موليات تركيب معامالتتوام  آثاردر تهيه ص رتهای مالی واحد حاصل   .20

 (.ارائه شده است 50رو  49ر بندهایدر ب ط به این م ض ع مر

و  تشوخیص  قابول  داراییهوای ، شوده  اتحاد منافع تعدیلبرای احراز شرایط شناخت به عنوان بخشی از بکارگیری روش  .21

کنود.   را احراز بخش عمومی مفاهیم نظری گزارشگری مالیطبق  اهداراییها و بدهی، تعریف اداا باید در تاریخ  بدهیها

 عملیوات مربووط بوه   فعالیوت  یوک  انتظار دارد به منظور اجرای طرح خروج از  حاصلبرای مثال، مخارجی که واحد 

در آینده متحمل شود، اما متعهد بوه انجوا     شونده ترکیبعملیات یا خاتمه استخدا  یا جابجایی کارکنان  شونده ترکیب

ایون مخوارج را بوه عنووان بخشوی از       حاصول واحد این رو، شود. از  بدهی محسوب نمی، اداا آن نیست، در تاریخ 

این مخارج را در صورتهای موالی پوس    حاصلواحد کند. بلکه  ، شناسایی نمیشده روش اتحاد منافع تعدیلبکارگیری 

 کند. شناسایی می مربوط بخش عمومی حسابداری، طبق سایر استانداردهای اداا از 
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 در اداا شده  بدهیهای تقبلو  شده فتدریا تشخیص قابلی بندی داراییها طبقه

 قشبالً  ای كه گ نه بهدر ادغام را شده  تقبلو بدهيهای  شده ی دریافتدارایيهابندی  طبقهباید  در تاریخ ادغام  واحد حاصل .22

در ششناخت  را بنشدی متفشاوتی    نباید طبقشه  دهد. واحد حاصل انجام  است ص رت گرفته ش نده تركيبموليات  ت سط

 انجام دهد.  باشدبخ  مو می مجا   حسابداری سایر استانداردهای اگر این كار طب حتی   اوليه

 گیری اصل اندازه

در صش رتهای مشالی   آنهشا   دفتری مبلغرا به  ش نده موليات تركيب و بدهيهای  تشخيص قابل دارایيهایباید  حاصلواحد  .23

ع  رهنو د بکارگيری مرب ط به این م ض) گيری كند اندا ه  24ادغام  طب  الزامات بند در تاریخ  ش نده موليات تركيب

 .(ارائه شده است 52رو  51ربندهای در 

 در صش رت را  شش نده  ی موليات تركيبو بدهيها تشخيص قابلدفتری دارایيهای مبلغ باید  واحد حاصل  در تاریخ ادغام .24

   تعدیل نواید.خ دحسابداری  های رویها به تطاب  ب الزام

 نطبقحسابداری م های رویهاز  یکسانی. مجموعه شود می به ایجاد یک واحد حاصل منجر شده وش اتحاد منافع تعدیلر .25

آن تطوابق بوا    الزا  به و در صورت شود پذیرفته میوسط آن واحد با الزامات استانداردهای حسابداری بخش عمومی ت

 .شود  تعدیل می شونده لیات ترکیبی عمو بدهیها تشخیص قابلدفتری داراییهای  مبلغ، ها رویه

در صوورتهای موالی    آن منافع دفتری مبلغرا به  شونده باید هرگونه منافع فاقد حق کنترل عملیات ترکیب واحد حاصل .26

صوورت  از تعودیالت  متناسب منافع فاقد حوق کنتورل   سهم  بابتبا تعدیل  ،در تاریخ اداا شونده  عملیات ترکیبآن 

 گیری نماید. اندازه ،24بند  گرفته طبق

، از جملوه اقالموی کوه در ایون اسوتاندارد مووارد اسوتثنای        و بدهیها تشخیص قابلی داراییها، انوا  32تا  30بندهای  .27

 کند. را معین می گیری آنها وضع شده است صل اندازهمحدودی بر ا

 گیری یا اندازهو اصول شناخت  از استثنا

، 32توا   29 . بنودهای کنود  خود مستثنی میگیری  اصول شناخت و اندازهاز بکارگیری  ار محدودی موارداین استاندارد،  .28

بایود آن اقوال  را بوا     حاصول واحود  کنود.   اقال  خاصی که مشمول استثنا هستند و ماهیت موارد استثنا را تعیوین موی  

 د شد برخی اقال :به حساب منظور کند که این امر موجب خواه 32تا  29بکارگیری الزامات مندرج در بندهای 

 هایاستانداردیا با بکارگیری الزامات سایر  21و  20شرایط مندرج در بندهای  جز به یبا بکارگیری شرایط شناخت .الف

شناسایی شوند، که نتایج آن نسبت به بکارگیری اصول و شرایط شناخت این استاندارد  بخش عمومی حسابداری

 متفاوت خواهد بود.

 شوند. گیری  ، اندازهاداا در تاریخ  دفتری مبلغه مبلغی ایر از ب .ب
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 اصل شناخت استثنا از

 شده است واگذار دیگره شوند ترکیببه عملیات  شونده ترکیبتوسط یک عملیات  درگذشتهو حقوق مشابهی که  حق امتیازها

و  شده واگذاردیگر ه ندشو ترکیببه عملیات ه شوند ترکیبتوسط یک عملیات  در گذشتهیا حق مشابهی که  حق امتیاز .29

نیز  یی شده است، باید توسط واحد حاصلبه عنوان دارایی نامشهود شناسا دریافت کننده شونده ترکیب عملیاتتوسط 

رهنموود بکوارگیری   ) حذف گوردد  20بند  طبقیا حق مشابه نباید  حق امتیازبه عنوان دارایی نامشهود شناسایی گردد. 

 (. ارائه شده است 54ر و 53ربندهای مربوط به این موضو  در 

 گیری شناخت و اندازههر دو اصل  از استثنا

  )در صورت شمول در شرایط اداا ( مالیات بر درآمد

گوردد.   منجر به ایجاد بخشوودگی مالیواتی   ،اداا  شرایط از برخی اساس بر اداا  واحدهای بخش عمومی ممکن است .30

رهنموود بکوارگیری   ) را شناسایی نمایود  وده شده استشرایط اداا  بخش هنتیجنباید اقال  مالیاتی که در  واحد حاصل

 (. ارائه شده است 56رو  55ربندهای مربوط به این موضو  در 

اسوتاندارد  گوردد طبوق    شود یوا از آن ناشوی موی    اقال  مالیاتی را که مشمول شرایط اداا  می سایرباید  حاصلواحد  .31

باید هرگونه درآمود   گیری نماید. واحد حاصل و اندازه شناسایی اليات بر درآمدم با عنوانبخش تجاری  35حسابداری 

 با عنووان  3 گردد طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی شود یا از آن ناشی می را که مشمول شرایط اداا  میمالیاتی 

 ید.یری نماگ شناسایی و اندازه)ماليات و انتقاالت(  ای بادلهمدرآمد حاصل ا  موليات غير

 کارکنانبازنشستگی مزایای 

عملیوات  کارکنوان   بازنشسوتگی  باید بدهی )یا در صورت وجود، دارایی( مربوط بوه توافقهوای مزایوای    حاصلواحد  .32

شناسوایی و   كاركنشان با نشسشتگی   مزایشای  بوا عنووان   12 یبخوش عمووم   طبق استاندارد حسوابداری را ه شوند ترکیب

 گیری کند. اندازه

 ناشی از ادغام ارزش خالص یگیری اجزا اندازهو  شناخت

ارائشه ششده    58رو  57ربنشدهای  رهنو د بکارگيری مرب ط به این م ض ع در ) گردد  ادغام منجر به ایجاد سرقفلی نوی .33

 (.  است

 را شناسایی نواید: مبلغی معادل اقالم  یر  ار ش خالصدر باید  واحد حاصل .34

 ؛ش نده ركيبدفتری دارایيهای موليات ت مبلغ .الف

 ؛ وش نده دفتری بدهيهای موليات تركيب مبلغ .ب

 .ش نده دفتری منافع فاقد ح  كنترل موليات تركيب مبلغ .پ
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 :شناسایی كندرا  یر م ارد  بامرتبط  تتعدیال  ار ش خالص درید با واحد حاصل .35

 ؛20بند  طب  ش نده  تركيببين موليات  عامالتف محذ .الف

بشه   الشزام در ص رت  ش نده  تركيبو بدهيهای موليات  تشخيص قابلی دفتری دارایيها مبلغبه تعدیالت مرب ط  .ب

 ؛ و24بند  طب های حسابداری واحد حاصل    با رویه تطاب 

 .32تا  29بندهای  طب گيری  یا اندا ه وشناخت   لاستثنا ا  اصم ارد تعدیالت مرب ط به  .پ

  یر ارائه نواید: اشکالبه یکی ا   35و  34بندهای طب  را  ار ش خالصشده در  موکن است مبالغ شناسایی واحد حاصل .36

 ؛ یاگزارشگری ابتدای دوره رقم منفرد دریک  .الف

 .ار ش خالصجداگانه  یبه من ان اجزا .ب

 گیری دوره اندازه

بایشد     واحد حاصلنيستد كامل ش  یاگر حسابداری اوليه برای ادغام  در پایان دوره گزارشگری كه ادغام در آن واقع م .37

گيری  واحشد   در دوره اندا ه كامل نيست  مبالغ غيرقطعی را در ص رتهای مالی افشا كند. هابرای اقالمی كه حسابداری آن

ت جدیشد  تعدیل كند تا با تابی ا  اطالما شده در تاریخ ادغام را با تسری به گذشته باید مبالغ غيرقطعی شناسایی حاصل

گيشری مبشالغ     درباره واقعيتها و شرایط م ج د در تاریخ ادغام باشد كه در صش رت اطشالع ا  آن  انشدا ه    به دست آمده

را  یباید دارایيهشا یشا بشدهيهای    گيری  واحد حاصل در دوره اندا ه گرفت. شده در آن تاریخ  تحت تأثير قرار می شناسایی

  شناسشایی كنشد كشه در    ا و شرایط م ج د در تاریخ ادغامآوردن اطالمات جدید درباره واقعيته دست نيز  در ص رت به

  به اطالمشاتی  . به محض اینکه واحد حاصلگردید میخ ص رت اطالع ا  آن  منجر به شناخت دارایيها و بدهيها در آن تاری

سشتيابی  درباره واقعيتها و شرایط م ج د در تاریخ ادغام دست یابد یا به این نتيجه برسد كشه اطالمشات بيششتر قابشل د    

 گيری نباید فراتر ا  یک سال ا  تاریخ ادغام باشد.  رسد. با وج د این  دوره اندا ه گيری به پایان می  نيست  دوره اندا ه

ممکون اسوت در آن دوره، مبوالغ ایرقطعوی      حاصول واحود  اسوت کوه    اداوا  گیری، دوره پس از تاریخ  دوره اندازه .38

زمان معقوولی جهوت کسوب اطالعوات      حاصلگیری، برای واحد  دوره اندازهرا تعدیل کند.  اداا شده برای  شناسایی

شوونده   ترکیوب ، بدهیها و منافع فاقد حق کنترل عملیات تشخیص قابلداراییهای گیری  ضروری برای تشخیص و اندازه

ی داراییهوا  گیوری   اطالعات ضروری برای تشخیص و انودازه  آورد. الزامات این استاندارد فراهم می طبقدر زمان اداا  

در تاریخ اداا  در دسترس خواهد بود.  معموال شونده ترکیبکنترل در عملیات  ، بدهیها و منافع فاقد حقتشخیص قابل

ا بو  در گذشوته ، صورتهای موالی خوود را   شونده که عملیات ترکیب مواردیدر این موضو  ممکن است  با وجود این،

 ، صدق نکند.  استده داری متفاوت تهیه کربهای حسا رویه استفاده از

 یتعدیل اجوزا  بابدهی را یا  تشخیص قابلشده برای دارایی  کاهش در مبلغ ایرقطعی شناسایییا  ، افزایشحاصلواحد  .39

بوه دسوت آموده در دوره      کند. بوا وجوود ایون، اطالعوات جدیود      شناسایی می 35و  34ارزش خالص طبق بندهای 

یا بدهی گوردد. بورای مثوال     و به تعدیل مبلغ ایرقطعی بیش از یک داراییگیری، ممکن است برخی مواقع منجر  اندازه
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 شوونده  ترکیبعملیات در یکی از تأسیسات   ممکن است بابت پرداخت خسارتهای ناشی از وقو  حادثه حاصلواحد 

در  باشود.  تقبول کورده  است، یک بدهی را  شونده عملیات ترکیبکه تما  یا بخشی از آن تحت پوشش بیمه مسئولیت 

سوود  بدهی به دست آورد، تعدیل  مبلغ دفتریاطالعات جدیدی درباره  حاصلواحد گیری،  صورتی که در دوره اندازه

سود یا از آن(، از طریق تعدیل متقابل شده برای بدهی )تما  یا بخشی  اییناشی از تغییر در مبلغ ایرقطعی شناس یا زیان

 شود. گر، تهاتر می شده بابت ادعای دریافتنی از بیمه ناشی از تغییر در مبلغ ایرقطعی شناسایی زیان

ای شناسایی کند که گویی حسوابداری اداوا ،    گونه باید تعدیالت در مبالغ ایرقطعی را به اصلحواحد گیری،  در دوره اندازه .40

قبول در صوورتهای    هوای  دورهکوه در  ای  باید در اطالعات مقایسه حاصلواحد در تاریخ اداا  تکمیل شده است. بنابراین، 

 شده در تکمیل حسابداری اولیه، در صورت نیاز تجدیدنظر کند. ، شامل تغییر در استهالک شناساییشده ارائه مالی

باید تنها به منظور اصالح اشتباهات طبوق اسوتاندارد حسوابداری بخوش      حاصلواحد گیری،  اندازه  پس از پایان دوره .41

، در حسوابداری اداوا    اری  تغييشر در برآوردهشای حسشابداری و اششتباهات    هشای حسشابد   رویه با عنوان 10 عمومی

 تجدیدنظر کند.

 مرتبط با ادغام مخارج

. این شود  متحمل میاداا   انجا برای  شونده  ترکیبیا عملیات  مخارجی است که واحد حاصل ،ا اداا مخارج مرتبط ب .42

 یوا ای   حرفوه  هوای   الزحموه   حوق و سوایر   یابیداری، ارزشو حسابمخارج قانونی، مخارج مخارج شامل مخارج مشاوره، 

و  . واحد حاصول است مالکانهاوراق بدهی و اوراق  انتشارمخارج ثبت و هر گونه و  و اداری مشاوره؛ مخارج عمومی

بوه  بوه عنووان هزینوه     در دوره تحمل مخارج و دریافت خدمات،باید مخارج مرتبط با اداا  را  شونده  ترکیبعملیات 

 .ب منظور کندحسا

 گیری و حسابداری پس از ادغام  اندازه

و ابزارهای مالکانه منتشرشده در اداا  را پس  شده تقبلبدهیهای  و شده ی دریافتباید داراییها حاصلواحد  بطور کلی .43

گیوری   ندازهآن اقال ، با توجه به ماهیت آنها، ا بوط برایمربخش عمومی حسابداری استانداردهای ، طبق سایر اداا  از

در شده  تحمیلشده یا  بدهیهای تقبلو  شده دریافت، این استاندارد برای داراییهای این و به حساب منظور کند. با وجود

 کند: را ارائه می اداا گیری و حسابداری پس از  که در زیر به آنها اشاره شده است، رهنمود اندازه اداا یک 

دیگور   شوونده  ترکیببه عملیات  شونده  ترکیبعملیات یک  ر گذشته توسطدها و حقوق مشابهی که ق امتیازح .الف

 ؛است شده واگذار

 شوونده  ترکیبتوسط یک عملیات شده  دریافتو منافع مشابه  )اعطایی با امتیاز ویژه( ترجیحیانتقاالت، وامهای  .ب

 و ؛کند بر اساس معیاری که در نتیجه اداا  تغییر می

 .شمول در شرایط اداا (عد  رت مالیات بر درآمد )در صو .پ
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 است. شده واگذاردیگر  شونده ترکیببه عملیات  شونده ترکیبعملیات یک  در گذشته توسطها و حقوق مشابهی که حق امتیاز

شده و  واگذاردیگر  شونده ترکیببه عملیات  شونده ترکیبیک عملیات  در گذشته توسطیا حق مشابهی که  حق امتیاز .44

شوده اسوت، طوی دوره     واگذار محدودیکه حق برای دوره  باید زمانی شناسایی شده استیی نامشهود به عنوان دارا

که حق برای دوره  زمانی .دشومستهلک  ،است حق صورت گرفته آوری که بر اساس آن واگذاری باقیمانده توافق الزا 

در همچنین  ساالنه و ترصو هاقل بشده باشد، واحد حاصل باید آزمون کاهش ارزش دارایی را حد واگذار نامحدودی

 را پوس از مشوابه  یا حق  حق امتیازکه این  . واحد حاصلانجا  دهد ،ود شواهدی از احتمال کاهش ارزشصورت وج

 فروشد باید مبلغ دفتری دارایی نامشهود را در تعیین سود یا زیان فروش در نظر بگیرد.  اداا  به شخص ثالثی می

 تغییر کند در نتیجه ادغامممکن است بر اساس معیاری که  شونده ترکیبتوسط یک عملیات  شده دریافتمنافع مشابه  و ترجیحیانتقاالت، وامهای 

معیواری کوه در    اسواس بور   شونده  ترکیبتوسط یک عملیات    در گذشتهیا منافع مشابه که  های ترجیحی ، وا انتقاالت .45

بخش عموومی  حسابداری سایر استانداردهای  طبق تسری به آیندهد با کند، دریافت شده است، بای  نتیجه اداا  تغییر می

 (. ارائه شده است 61رتا  59ربندهای رهنمودهای بکارگیری مربوط به این موضو  در ) تجدید ارزیابی شود

 شمول در شرایط ادغام( عدم مالیات بر درآمد )در صورت
بایود   . واحود حاصول  گوردد بخشودگی مالیاتی پس از اداا  ایجاد منجر به  اداا  واحدهای بخش عمومی ممکن است .46

 بوا عنووان  بخوش تجواری    35استاندارد حسوابداری  مبالغ بخشودگی مالیات را با تسری به آینده مطابق با حسابداری 

 انجا  دهد. ماليات بر درآمد

 ارائه صورتهای مالی
پس ا  ادغام  به استثنای  مشانی كشه واحشد حاصشل     ری در اولين تاریخ گزارشگواحد حاصل  اولين مجو مه ص رتهای مالی .47

   باید شامل م ارد  یر باشد:يستواحد جدیدی در نتيجه تركيب بخ  مو می ن

 ص رت وضعيت مالی در تاریخ ادغام؛ .الف

 ص رت وضعيت مالی در تاریخ گزارشگری؛ .ب

 یخ گزارشگری؛ص رت تغييرات در وضعيت مالی برای دوره  مانی بين تاریخ ادغام و تار .پ

 برای دوره  مانی بين تاریخ ادغام تا تاریخ گزارشگری؛ خالص ص رت تغييرات در ار ش .ت

  مانی بين تاریخ ادغام و تاریخ گزارشگری؛ و برای دوره ص رت مقایسه ب دجه و مولکرد .ث

 .است ت ضيحیهای حسابداری و سایر یادداشتهای  ای ا  اهم رویه شامل خالصه ی كهضيحی ت یادداشتها .ج

 مو می نباشد  باید م ارد  یر را افشا نواید:بخ   هایواحد جدیدی در نتيجه تركيب  كه واحد حاصل در ص رتی .48

 شش نده   تركيبوليات مخالص ار ش  یدارایيها و بدهيها و اجزا اصلیشده برای هریک ا  طبقات  مبالغ شناسایی .الف

 ؛در واحد حاصل
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هشای حسشابداری     رویشه  در ص رت الزام به تطاب خالص ار ش   یاجزا شده در خص صانجام  تهرگ نه تعدیال .ب

 و  ؛های حسابداری واحد حاصل  با رویه ش نده تركيبموليات 

 ش د. انجام می ش نده تركيببين موليات  معامالتآثار هرگ نه تعدیالتی كه برای حذف  .پ

 قبول از هوای زموانی    دورهمجاز به ارائه صورتهای مالی بورای   لواحد حاص ،53و  51بندهای مندرج در لزامات طبق ا .49

ارائوه   63ر و 62ربنودهای  رهنمود بکارگیری مربوط به این موضوو  در  )   است اما ملز  به ارائه آن نیستاداا تاریخ

 بگیورد  قبل از تواریخ اداوا   زمانی  های  صورتهای مالی برای دوره تصمیم به ارائه که واحد حاصل (. زمانیشده است

 را افشا نماید.چ -51بند  طبقباید اطالعات الزامی 

 افشا
ادغام یک ماهيت و اثر مالی  بت انندبر مبنای آن كنندگان ص رتهای مالی  كه استفاده كندباید اطالماتی افشا  واحد حاصل .50

 را ار یابی كنند.  

گیورد   ر اداا  که در دوره گزارشگری صورت موی برای ه باید حاصلواحد  ،50بند مندرج در  هدف برای دستیابی به  .51

 افشا نماید:را اطالعات زیر 

 .شونده هریک از عملیات ترکیب ی ازنا  و شرح .الف

 تاریخ اداا . .ب

   .مبنای قانونی اداا ، اداا  از جمله انجا دالیل اصلی  .پ

 شده. و بدهیهای منتقل لی داراییهااص هر یک از طبقاتبرای در تاریخ اداا  شده  مبالغ شناسایی .ت

 :به منظور در تاریخ اداا  شونده ترکیبعملیات شده توسط هریک از  ثبتدفتری داراییها و بدهیهای  لغمب تعدیل .ث

 ؛ و  20بند  طبق شونده ترکیببین عملیات  عامالتحذف اثر م .1

 .24 بند طبق بداری واحد حاصلهای حسا با رویه هماهنگی .2

شوود و هرگونوه تعودیالت عموده      شامل هریک از اجزا که بطور جداگانه ارائه میخالص زش تحلیل ارتجزیه و  .ج

 .35و  34طبق بندهای  افزایش یا کاهش در مازاد تجدیدارزیابینظیر شده  شناسایی

 49طبوق بنود   های زمانی قبل از تاریخ اداوا    صورتهای مالی برای دورهتصمیم به ارائه  واحد حاصل چنانچه یک .چ

 :افشا کنده شوند  ترکیبهریک از عملیات  اطالعات زیر را در رابطه باد، واحد حاصل باید بگیر

 های قبل؛ پایان دوره یا دوره در صورت وضعیت مالی. 1

 های قبل؛   صورت تغییرات در وضعیت مالی برای دوره یا دوره .2
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 وهای قبل؛  برای دوره یا دورهخالص صورت تغییرات در ارزش . 3

 یادداشتهای توضیحی.سایر های حسابداری و  خالصه اهم رویه شامل توضیحی یهااشتیادد .4

آنچوه در ارائوه صوورتهای موالی      بوا  نباید این اطالعات را ارائه مجدد نماید اما باید آنها را بر مبنایی مشابه واحد حاصل

 را افشا نماید. رائه این اطالعاتافشا نماید. واحد حاصل باید مبنای ا است، شده  استفاده شونده  ترکیبعملیات 

آخرین تواریخ گزارشوگری هریوک از عملیوات      ،برای انتشار صورتهای مالی واحد حاصلچنانچه در زمان تأیید  .ح

 باید اطالعات زیر را افشا نماید: از تاریخ اداا  باشد، واحد حاصلقبل  با یک فاصله زمانی شونده ترکیب

گزارشوگری  آخورین  از تواریخ   شوونده   یا کسری هریک از عملیوات ترکیوب   مبالغ درآمد و هزینه و مازاد  .1

ای متناسب با عملیوات واحود گزارشوگر و     تا تاریخ اداا . مبالغ درآمد باید به شیوه شونده عملیات ترکیب

تحلیول  تجزیه و مورد  ارائه ص رتهای مالینح ه  با عنوان 1 بخش عمومیاستاندارد حسابداری  65بند  طبق

 هوا در واحود   هریوک از هزینوه   درکوارک  یوا بندی بر اسواس ماهیوت    یرد. مبالغ هزینه نیز باید با طبقهقرار گ

 .  کند میارائه  یتر مربوطو  تر اتکا قابلکه اطالعات هر کدا   ،قرار گیرد و تحلیل تجزیهگزارشگر مورد 

قبول  ه شووند  ترکیبط عملیات توسبرای هریک از طبقات اصلی داراییها و بدهیها شده  گزارشمبالغ آخرین    .2

 از تاریخ اداا .

 .قبل از تاریخ اداا  شونده  ترکیبتوسط هریک از عملیات ارزش خالص  درشده  مبالغ گزارشآخرین  .3

 جوز  در  منودرج  شورایط  طبقهای قبل از تاریخ اداا   برای دورهکه تصمیم به ارائه صورتهای مالی  زمانی واحد حاصل

 این اطالعات نخواهد بود. ید ملز  به افشاشده بگیر مشخص فوق (چ)

در  ششده  شناسشایی  مالی تعشدیالت  بت انند آثاركنندگان ص رتهای مالی  كه استفاده كندباید اطالماتی افشا  واحد حاصل .52

 .  دنرا ار یابی كن های قبل در دوره جاری یا دوره ص رت گرفته دوره گزارشگری جاری در رابطه با ادغام

 باید اطالعات زیر را افشا نماید: واحد حاصل، 52بند  هدفتیابی به برای دس .53

شوود( و مبوالغ    مراجعوه  37)بوه بنود    باشود ن کامول بدهیها  یابرخی داراییها  برایحسابداری اولیه اداا   چنانچه .الف

 بطور ایرقطعی تعیین شده باشد:تنها شده در صورتهای مالی برای اداا   شناسایی

 ؛کامل نیست حسابداری اولیه برای اداا  اینکه چرادالیل  .1

 ؛ وآن کامل نیستبدهیهایی که حسابداری اولیه  یاداراییها  .2

شناسوایی شوده    گزارشوگری  در دوره 40طبق بنود  گیری که  دوره اندازه التیهرگونه تعدو مبلغ ماهیت  .3

 است.



 17حسابداری بخش عمومی استاندارد 

 ترکیبهای بخش عمومی

16 

 

 شود(: مراجعه 31و  30)به بندهای  در نتیجه شرایط اداا  یدر صورت وجود مبالغ بخشودگی مالیات .ب

 ؛ و  ی که مشمول بخشودگی شده استمبلغ مالیات .1

 .استمالیاتی  مرجعیک جزئیات مربوط به تعدیالت مالیات دریافتنی در صورتی که واحد حاصل  .2

و  50شوده در بنودهای    مشخص اهداف ،ی حسابداری بخش عمومیسایر استانداردها واستاندارد  الزامات اینچنانچه  .54

ضوروری اسوت،   اهوداف   آنبرای دستیابی بوه   دیگری را کهاطالعات هر گونه  باید نکند، واحد حاصل آوردهبررا  52

 افشا نماید.  

 حسابداری تحصیل

 باید هر تحصيل را با استفاده ا  روش حسابداری تحصيل به حساب منظ ر كند. كننده تحصيلواحد  .55

 روش حسابداری تحصیل
   انجا  موارد زیر است:بکارگیری روش تحصیل مستلز .56

 ؛کننده تحصیلتشخیص واحد  .الف

 تعیین تاریخ تحصیل؛ .ب

شده و هرگونه منافع فاقد حق کنتورل در   بدهیهای تقبلشده،  تحصیل تشخیص قابلگیری داراییهای  شناخت و اندازه .پ

 و شده؛ عملیات تحصیل

 تحصیل.حاصل از یا زیان  ،سود ،گیری سرقفلی شناخت و اندازه .ت

 کننده تحصیلتشخیص واحد 

واحشد  آورد بایشد بشه منش ان     مشی   بشه دسشت   كه كنترل یک یشا چنشد موليشات را     تركيب طرفهاییکی ا   تحصيلدر هر  .57

 مشخص ش د.   كننده تحصيل

صوورت   17رتوا   10رو  6و  5بنودهای   طبوق  ،بخش عموومی  طبقه ترکیب کننده، هنگا  تعیین تحصیل تشخیص واحد .58

 گیرد.   می

 عیین تاریخ تحصیلت
 د.كنمشخص   استشده  حصيلباید تاریخ تحصيل را  كه تاریخ كسب كنترل موليات ت كننده تحصيلواحد  .59

آورد، بطور معمول تاریخی است که واحود   شده را به دست می ، کنترل عملیات تحصیلکننده تحصیلتاریخی که واحد  .60

شوده را تحصویل و بودهیهای آن را     داراییهای عملیات تحصیلیا  ودهد،  می را انتقال ازا مابهبطور قانونی  کننده تحصیل

ممکن است کنترل را در تاریخی به دست آورد که قبول   کننده تحصیل)تاریخ خاتمه(. با وجود این، واحد  کند تقبل می
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ای مکتوب  نامه موافقتیا بعد از تاریخ خاتمه باشد. برای مثال، تاریخ تحصیل در صورتی قبل از تاریخ خاتمه است که 

آورد.  شده را به دست می ، در تاریخی قبل از تاریخ خاتمه، کنترل عملیات تحصیلکننده تحصیلمشخص کند که واحد 

 باید تما  واقعیتها و شرایط مربوط را در تشخیص تاریخ تحصیل در نظر بگیرد.   کننده تحصیلواحد 

 شده تحصیلشده و منافع فاقد حق کنترل در عملیات  شده، بدهیهای تقبل یلتحص تشخیص قابلگیری داراییهای  شناخت و اندازه

 اصل شناخت

شده و منشافع فاقشد حش      شده  بدهيهای تقبل تحصيل تشخيص قابلباید دارایيهای  كننده تحصيلدر تاریخ تحصيل  واحد  .61

ششده و   تششخيص تحصشيل   ی قابشل شده را جدا ا  سرقفلی شناسایی نواید. ششناخت دارایيهشا   كنترل در موليات تحصيل

 است.   63و  62شده مشو ل شرایط مشخص شده در بندهای  بدهيهای تقبل

 شرایط شناخت

شوده و   تحصویل  تشوخیص  قابول برای احراز شرایط شناخت به عنوان بخشی از بکارگیری روش تحصویل، داراییهوای    .62

 بخش عموومی  ها طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالیشده، باید در تاریخ تحصیل، تعریف داراییها و بدهی بدهیهای تقبل

ای که حائز ویژگیهای کیفی اطالعات مندرج در گزارشگری مالی با مقاصود   گیری به شیوه راز کند و قابلیت اندازهرا اح

انتظوار دارد بوه    کننوده  تحصیلبرای مثال، مخارجی که واحد  را داشته باشد.باشد،  عمومی و محدودیتهای حاکم بر آن

در شوده   تحصویل شده یا خاتمه استخدا  یا جابجایی کارکنوان عملیوات    ظور اجرای طرح خروج از فعالیت تحصیلمن

شوود. از ایون رو، واحود     آینده متحمل شود، اما متعهد به انجا  آن نیست، در تاریخ تحصویل، بودهی محسووب نموی    

 کننوده  تحصویل کند. بلکه واحد  اسایی نمیاین مخارج را به عنوان بخشی از بکارگیری روش تحصیل، شن کننده تحصیل

 کند. ، طبق سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی میحصیلاین مخارج را در صورتهای مالی پس از ت

 تشوخیص  قابول افزون بر این، به منظور احراز شرایط شناخت به عنوان بخشی از بکارگیری روش تحصیل، داراییهوای   .63

)یوا مالکوان قبلوی     شده و عملیات تحصیل کننده تحصیلشده باید بخشی از آنچه که واحد  ای تقبلشده و بدهیه تحصیل

بورای تعیوین اینکوه     کننده تحصیلاند، تلقی شود و نه نتیجه معامالت جداگانه. واحد  آن( در معامله ترکیب مبادله کرده

شوود و   محسوب موی شده  تحصیلدله با عملیات ، بخشی از مباشده تقبلیا بدهیهای شده  تحصیلکدا  یک از داراییهای 

ای است که باید مطابق با ماهیت آنها و استانداردهای حسابداری  کدا  یک، در صورت وجود، نتیجه معامالت جداگانه

 را بکار گیرد.   106تا  104مربوط شناسایی شود، باید رهنمودهای مندرج در بندهای بخش عمومی 

کننوده، ممکون اسوت منجور بوه شناسوایی داراییهوا و         ایط شناخت توسط واحد تحصیلبکارگیری اصل شناخت و شر .64

شده، پیش از این آنها را به عنوان دارایی و بدهی در صورتهای مالی خود شناسوایی   بدهیهایی شود که عملیات تحصیل

ق اخترا  را که به دلیل مانند حشده  تحصیل تشخیص قابل، دارایی نامشهود کننده تحصیلنکرده است. برای مثال، واحد 

آنها را در صورتهای مالی خود به عنوان دارایی شناسوایی نکورده و مخوارج    شده  تحصیلایجاد آن در داخل، عملیات 

 کند. مربوط را به هزینه منظور کرده است، شناسایی می
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کنود. بنودهای    مشهود را ارائه میهای عملیاتی و داراییهای نا ، رهنمودهای مربوط به شناسایی اجاره76رتا  64ربندهای  .65

 بور محودودی   مووارد اسوتثنای  این استاندارد در اقالمی که  از جملهو بدهیها،  تشخیص قابلانوا  داراییهای  ،78تا  72

 .کند  معین می را و شرایط شناخت آنها ارائه کرده استشناخت اصل 

 تحصیلدر  شده تقبلو بدهیهای شده  تحصیل تشخیص قابلبندی داراییهای  طبقه

را  ششده  تقبشل و بشدهيهای  ششده   تحصشيل  تشخيص قابلدارایيهای بندی  طبقهباید  كننده تحصيلدر تاریخ تحصيل  واحد  .66

شش د  انجشام   بکار گرفته بخ  مو می استاندارد حسابداری  كدامتعيين اینکه برای  یرا  قرار دهد ار یابیمجدداً م رد 

)ششامل ششرایط    ها را بر مبنای ششرایط ت افش  الشزام آور    بندی باید این طبقه دهكنن تحصيل. واحد این كار ضرورت دارد

 های مولياتی یا حسابداری و سایر شرایط مرتبط م ج د در تاریخ تحصيل  انجام دهد. قراردادی(  شرایط اقتصادی  رویه

 کند: وضع می 66این استاندارد دو استثنا بر اصل مندرج در بند  .67

 تجواری  بخش 21استاندارد حسابداری  عملیاتی یا اجاره تأمین مالی طبقاجاره به عنوان اجاره  قرارداد بندی طبقه .الف

 و؛ ها اجاره حسابداری با عنوان

   .بندی یک قرارداد به عنوان قرارداد بیمه طبقه .ب

)یوا چنانچوه    آور وافق الوزا  را بر مبنای شرایط و سایر عوامل در شرو  تفوق باید توافقهای الزا  آور  کننده تحصیلواحد 

بندی آن را تغییر دهد، در تاریخ تعدیل که ممکن است تواریخ   باشد که طبقه تعدیل شده ای به شیوهآور  شرایط توافق الزا 

 بندی کند.   تحصیل باشد( طبقه

 گیری اندازهاصل 

را به ار ش منصفانه آنهشا در تشاریخ    شده تقبلو بدهيهای شده  تحصيل تشخيص قابلباید دارایيهای  كننده تحصيلواحد  .68

 گيری كند. تحصيل اندا ه

را که شده  تحصیلباید در تاریخ تحصیل، اجزای منافع فاقد حق کنترل در عملیات  کننده تحصیلدر هر تحصیل، واحد  .69

ملیوات  عنشان دهنده منافع مالکیت فعلی است و برای دارندگان آن، نسبت بوه سوهم متناسوبی از خوالص داراییهوای      

 گیری نماید: کند، به یکی از مبالغ زیر اندازه در زمان انحالل حق ایجاد می شده تحصیل

 ارزش منصفانه؛ یا .الف

 شده. تحصیل عملیات تشخیص قابلشده خالص داراییهای  سهم متناسب ابزارهای مالکانه فعلی از مبالغ شناسایی .ب

گیوری شووند؛ مگور اینکوه مبنوای       صفانه در تاریخ تحصیل، انودازه اجزای دیگر منافع فاقد حق کنترل باید به ارزش من

 الزامی شده باشد.بخش عمومی گیری دیگری توسط استانداردهای حسابداری  اندازه

ثنای محدودی و بدهیها، از جمله اقالمی که در این استاندارد موارد است تشخیص قابلانوا  داراییهای  79تا  74بندهای  .70

 کند. نها وضع شده است را معین مییری آگ بر اصل اندازه
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 گیری اندازه ایو استثنا از اصول شناخت 

، 79توا   72کنود. بنودهای    گیری خود مستثنی می این استاندارد، موارد محدودی را از بکارگیری اصول شناخت و اندازه .71

بایود آن اقوال  را بوا     کننده تحصیلحد کند. وا اقال  خاصی که مشمول استثنا هستند و ماهیت موارد استثنا را تعیین می

 به حساب منظور کند که این امر موجب خواهد شد برخی اقال : 79تا  72مات مندرج در بندهای ابکارگیری الز

یا با بکارگیری الزامات سایر اسوتانداردهای   63و  62شرایط مندرج در بندهای  جز بهبا بکارگیری شرایط شناختی  .الف

شناسایی شوند، که نتایج آن نسبت به بکارگیری اصول و شرایط شناخت این اسوتاندارد  ی بخش عمومحسابداری 

 متفاوت خواهد بود.

 گیری شوند. به مبلغی ایر از ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل اندازه .ب

 استثنا از اصل شناخت

 بدهیهای احتمالی

بودهیهای احتموالی   ای احتوشالی و دارایيهشای احتوشالی     ذخایر  بشدهيه  با عنوان 8در استاندارد حسابداری بخش عمومی  .72

 .تعریف شده است

بورای تعیوین اینکوه     ذخایر  بدهيهای احتوالی و دارایيهای احتوالی با عنوان 8الزامات استاندارد حسابداری بخش عمومی  .73

بایود در   کننوده  تحصویل د کدا  بدهیهای احتمالی باید در تاریخ تحصیل شناسایی شود، کاربرد ندارد. در مقابل، واحو 

شناسوایی کنود    در صورتی منتقل شده است را ازا مابهدر آن، که  یتحصیلدر  شده تقبلتاریخ تحصیل، بدهی احتمالی 

. کورد گیوری   اتکوا، انودازه   ای قابل گونه به را بتوانو ارزش منصفانه آن  باشد از رویدادهای گذشتهناشی تعهد فعلی  که

واحود  ، ذخایر  بدهيهای احتوالی و دارایيهشای احتوشالی   با عنوان 8 ارد حسابداری بخش عمومیبر خالف استاند ،بنابراین

منتقل شده است را در تاریخ تحصویل شناسوایی    ازا مابه در آن، که یتحصیلدر  شده تقبل، بدهی احتمالی کننده تحصیل

رای تسویه تعهد ضرورت دارد، محتمول  که ب رسانی توان خدمتکند حتی اگر خروج منابع دارای منافع اقتصادی یا  می

 کند. ، رهنمود حسابداری این بدهیهای احتمالی را پس از تحصیل تعیین می110نباشد. بند 

 گیری استثنا از هر دو اصل شناخت و اندازه

 )در صورت شمول در شرایط تحصیل( بر درآمد اتمالی

 بخشوودگی  ایجواد  بوه  منجور  ،تحصویل  ز شرایطا رخیب بر اساس است ممکن عمومی بخش واحدهای توسطتحصیل  .74

 نمایود  شناسایی را بخشوده شده است تحصیل شرایط نتیجه در که مالیاتی اقال  نباید کننده تحصیل واحد. گردد مالیاتی

 . (ارائه شده است 79رتا  77ر بندهایرهنمود بکارگیری مربوط به این موضو  در )

گوردد طبوق    شوود یوا از آن ناشوی موی     موی تحصویل  که مشمول شرایط را الیاتی اقال  م سایرباید  کننده تحصیلواحد  .75

 کننوده  تحصویل گیری نماید. واحود   شناسایی و اندازه ماليات بر درآمدبا عنوان  تجاری بخش 35استاندارد حسابداری 
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ارد حسوابداری  گردد طبوق اسوتاند   شود یا از آن ناشی می می تحصیلرا که مشمول شرایط  مالیاتیباید هرگونه درآمد 

 گیری نماید. شناسایی و اندازهای )ماليات و انتقاالت(  درآمد حاصل ا  موليات غيرمبادله با عنوان 3بخش عمومی 

 کارکنانتگی سبازنشمزایای 

کارکنان عملیوات  بازنشستگی های مزایای  )یا در صورت وجود دارایی( مربوط به توافق باید بدهی کننده تحصیلواحد  .76

گیری  شناسایی و اندازه مزایای با نشستگی كاركنشان  با عنوان 12 د حسابداری بخش عمومیرده را طبق استانداش تحصیل

   کند.

 داراییهای جبرانی

در تحصیل، فروشنده ممکن است بطور قراردادی، نتایج رویداد احتمالی یا نامطمئن مرتبط با تما  یا بخشی از دارایوی   .77

جبران کند. برای مثال، فروشنده ممکن است زیانهوای مربووط بوه بودهی      کننده تحصیل یا بدهی خاصی را برای واحد

جبران کنود؛   کننده تحصیلناشی از یک رویداد احتمالی خاص را چنانچه بیشتر از یک مبلغ مشخص باشد، برای واحد 

ر نخواهود شود. در نتیجوه،    ، از مبلغ معینی بیشتکننده تحصیلکند که بدهی واحد  به عبارتی دیگر، فروشنده تضمین می

باید در همان زمانی که اقال  قابول جبوران را    کننده تحصیلآورد. واحد  می  به دست دارایی جبرانی  کننده تحصیلواحد 

شووند، دارایوی    گیری می کند، دارایی جبرانی را شناسایی کند و بر همان مبنایی که اقال  قابل جبران اندازه شناسایی می

گیری نماید و در صورت نیاز، بابت مبالغ ایرقابل وصول، ذخیره در نظر بگیرد. بنوابراین، اگور جبوران     هجبرانی را انداز

شده و به ارزش منصوفانه در تواریخ تحصویل     خسارت، مربوط به دارایی یا بدهی باشد که در تاریخ تحصیل، شناسایی

تاریخ تحصیل شناسایی کند و به ارزش منصوفانه   باید دارایی جبرانی را در کننده تحصیلگیری شده است، واحد  اندازه

شوده بوه ارزش منصوفانه، آثوار عود  اطمینوان        گیوری  گیری نماید. برای دارایی جبرانی اندازه در تاریخ تحصیل اندازه

شوود   گیری ارزش منصفانه در نظر گرفته می جریانهای نقدی آتی، به دلیل مالحظات مربوط به قابلیت وصول، در اندازه

 .(ارائه شده است 80ر)رهنمود بکارگیری مربوط به این موضو ، در بند  ره جداگانه ضرورتی نداردو ذخی

در برخی شرایط، جبران خسارت ممکن است مربوط به یک دارایی یا یوک بودهی باشود کوه از اصوول شوناخت یوا         .78

در ارتباط با بدهی احتمالی باشود   ممکن استگیری این استاندارد مستثنی شده است. برای مثال، جبران خسارت  اندازه

، قابول  اتکوا  قابول ای  گونوه  که در تاریخ تحصیل شناسایی نشده است، زیرا ارزش منصوفانه آن در تواریخ مزبوور، بوه    

نظیر دارایی یا بدهی حاصل از ، جبران خسارت ممکن است مربوط به دارایی یا بدهی گیری نبوده است. همچنین اندازه

گیوری شوده اسوت. در     باشد که بر مبنایی ایر از ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل، اندازهکنان مزایای بازنشستگی کار

گیوری اقوال     چنین شرایطی، دارایی جبرانی باید با استفاده از مفروضاتی یکسان با مفروضات مورد اسوتفاده در انودازه  

قراردادی مربوط بوه مبوالغ    های محدودیتقابل جبران، که مشمول ارزیابی مدیریت از قابلیت وصول دارایی جبرانی و 

گیری شود. رهنمود مربوط به حسابداری دارایی جبرانی پوس از تحصویل، در بنود     قابل جبران است، شناسایی و اندازه

 .ارائه شده است 111
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 گیری اندازهاستثنا از اصل 

 شده بازتحصیل وقحق

به عنوان دارایی نامشهود شناسایی شده اسوت، بور مبنوای    شده را که  بازتحصیل وقباید ارزش حق کننده واحد تحصیل .79

بوه تمدیود    ،از اینکه فعاالن بازار برای تعیین ارزش منصفانه توافوق  نظر صرف، مرتبط آور دوره باقیمانده از توافق الزا 

ارائه  72رو  71رگیری کند. رهنمود بکارگیری مربوط به این موضو ، در بندهای  کنند یا خیر، اندازه بالقوه آن توجه می

 .شده است

 گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمت شناخت و اندازه

با در نظر گرفتن الزامات بنشد  گيری ما اد )الف( بر )ب(   باید سرقفلی را در تاریخ تحصيل و با اندا ه كننده واحد تحصيل .80

 شناسایی كند: 81

 حاصل جوع: .الف

 اسشت شده طب  این استاندارد كه معو الً ار ش منصفانه در تاریخ تحصيل  گيری ا هیافته اند ی انتقالا ا مابه .1

 ؛ش د( مراجعه 90)به بند 

)به  ش د گيری می شده كه طب  این استاندارد اندا ه تحصيل مولياتمبلغ هرگ نه منافع فاقد ح  كنترل در  .2

 ؛ ومراجعه ش د( 69بند 

واحشد  شش د(  ار ش منصشفانه منشافع مالکانشه قبلشی       مراجعشه  95و  94ای )بشه بنشدهای    مرحلشه  تحصيلدر  .3

 .ليتحص خیتارشده در  تحصيل مولياتدر  كننده تحصيل

شده در تاریخ تحصيل كه طب  این استاندارد  شده و بدهيهای تقبل تحصيل تشخيص قابلمبلغ دارایيهای خالص  .ب

 ش د. گيری می اندا ه

 :ش دسرقفلی را شناسایی نواید كه تحصيل منجر به نتایج  یر زانی تنها تا ميباید  كننده تحصيلواحد  .81

 و یا )نظير تحصيل یک موليات م لد درآمد(؛ ایجاد جریانهای نقدی ورودی .الف

 .كننده تحصيلكاه  در جریانهای نقدی خروجی واحد  .ب

به من ان  یان ایط ف ق نباشد را شر دارایكه  80بند مندرج در باید هرگ نه ما اد )الف( بر )ب(  كننده تحصيلواحد 

ارائه شده  88ربند رهنو د بکارگيری مرب ط به این م ض ع در  شناسایی نواید. ص رت تغييرات در وضعيت مالیدر 

 .است

شده )یا مالکوان قبلوی آن(، تنهوا منوافع مالکانوه را مبادلوه        تحصیل عملیاتو  کننده واحد تحصیلکه  تحصیلدر یک  .82

شده در تاریخ تحصویل نسوبت بوه ارزش منصوفانه      تحصیل عملیاتاست ارزش منصفانه منافع مالکانه کنند، ممکن  می

حد اوگیری باشد. در این صورت،  تر قابل اندازهاتکا قابلای  گونه در تاریخ تحصیل، به کننده واحد تحصیلمنافع مالکانه 

شده در تاریخ تحصیل، به  تحصیل عملیاتافع مالکانه باید مبلغ سرقفلی را با استفاده از ارزش منصفانه من کننده تحصیل
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 یوک تحصویل  یافته در تاریخ تحصیل، تعیین کند. برای تعیین مبلغ سرقفلی در  جای ارزش منصفانه منافع مالکانه انتقال

 یوات عملدر  کننوده  واحد تحصیلباید از ارزش منصفانه منافع  کننده واحد تحصیلشود،  یی منتقل نمیازا مابهکه در آن 

استفاده  (1-الف-80)بند  یافته در تاریخ تحصیل ی انتقالازا مابهشده در تاریخ تحصیل، به جای ارزش منصفانه  تحصیل

 .(ارائه شده است، 86رد در بن این موضو ،رهنمود بکارگیری مربوط به  .کند

 خریدهای زیر قیمت

خریود   کننوده  واحد تحصیل، شود بندی می ل طبقهدر ترکیب بخش عمومی که به عنوان تحصیممکن است  برخی مواقع .83

بیشوتر از مجموو  مبوالغ     ب -80اسوت کوه در آن مبلوغ منودرج در بنود       حصویل زیر قیمت انجا  دهد، که نووعی ت 

واحود  باقی مانوده باشود،    ،مبلغ مازاد، آن 85باشد. اگر پس از بکارگیری الزامات بند می الف -80شده در بند  مشخص

شناسایی کند. این سود باید  صورت تغییرات در وضعیت مالیر تاریخ تحصیل، سود حاصل را در باید د کننده تحصیل

 شود. منتسب کننده واحد تحصیلبه 

، اقتصوادی  ضورورت  هواقع شود که در آن، فروشنده بنوا بو   تحصیلبرای مثال، ممکن است در یک خرید زیر قیمت،  .84

نیوز   79توا   72گیری اقال  خاص مطرح در بندهای  شناخت یا اندازه از امجبور به فروش شده باشد. با وجود این، استثن

 شده( حاصل از خرید زیر قیمت شود. ممکن است منجر به شناخت سود )یا تغییر در مبلغ سود شناسایی

هوای  باید مجدداً بررسی کند که آیوا تموا  دارایی   کننده واحد تحصیلسود حاصل از خرید زیر قیمت،  شناساییاز  قبل .85

اند یا خیر و باید هرگونه دارایی یا بدهی دیگری که در  شده، به درستی تشخیص داده شده شده و بدهیهای تقبل تحصیل

گیوری   های مورد استفاده در انودازه  باید شیوه کننده واحد تحصیلشناسایی نماید. سپس،  د راشو آن بررسی مشخص می

 اریخ تحصیل الزامی است را برای تما  موارد زیر بررسی کند:مبالغی که طبق این استاندارد شناخت آنها در ت

 شده؛ شده و بدهیهای تقبل  داراییهای قابل تشخیص تحصیل .الف

 شده، در صورت وجود؛ تحصیل عملیاتمنافع فاقد حق کنترل در  .ب

 شده؛ و تحصیل عملیاتکننده در  تحصیلواحد ای، منافع مالکانه قبلی  مرحله تحصیلدر یک  .پ

 یافته. ی انتقالازا مابه .ت

ها، ارزش تما  اطالعات در دسترس در تاریخ تحصویل را   گیری هدف این بررسی، حصول اطمینان از این است که اندازه

 کند. بطور مناسب منعکس می

ای کوه در آن   معاملوه ایرمبادلوه  یوک  عملیات را در نتیجوه  یک کنترل اوقات در بخش عمومی، واحد گزارشگر گاهی  .86

 شوامل  آورد. چنوین شورایطی   می  به دست ، نیست راشده  تحصیلارزش منصفانه عملیات  برابر بای انتقالی تقریبا ازا مابه

 شود: به این موارد نمیمحدود ، اما استموارد زیر 
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 ؛ وازا مابهادره عملیات یا واحدها با پرداخت مص .الف

 ناچیز. یازا مابه در قبالکننده اهدا  توسط کننده تحصیلواحد انتقال یک عملیات به  .ب

ای بوه عنووان    هوای ایرمبادلوه   تحصویل چنوین  ، استتحصیل  نو از  ترکیب بخش عمومیمحتوای اقتصادی که  زمانی .87

 .شوند به حساب منظور می 85تا  83بندهای  طبقخریدهای زیر قیمت تلقی و 

 ازا مابهای بدون انتقال  غیرمبادلهتحصیل 

در آن ای کوه   معاملوه ایرمبادلوه  یوک   نتیجوه  درکنترل یک عملیات را  گاهی اوقات احد گزارشگردر بخش عمومی، و .88

 شود: به این موارد نمی محدود اما ،استموارد زیر شامل . چنین شرایطی آورد می  به دست شود،  منتقل نمییی ازا مابه

 ؛شود( ی شدن اجباری شناخته می)که به عنوان مل ازا مابهپرداخت مصادره عملیات یا واحدها بدون  .الف

صوورت   . چنین انتقالی ممکون اسوت بوه   ازا مابهاهدا کننده بدون پرداخت  توسطانتقال یک عملیات به واحد گزارشگر  .ب

 و ؛دباشاالرث  سهم

. واحد گزارشگر ممکن اسوت  استبدهی خالص دارای عملیات  این که انتقال یک عملیات به واحد گزارشگر در حالی .پ

 کموک بوه عنووان   اوقوات  را به منظور پیشگیری از توقف عملیات بپذیرد. چنین معوامالتی گواهی    یال خالص بدهانتق

 شود. شناخته میاعطایی 

کننوده کوه کنتورل عملیوات      ، واحود تحصویل  اسوت تحصیل از نو  ترکیب بخش عمومی محتوای اقتصادی که  زمانی .89

کنود. واحود    آورد، سورقفلی شناسوایی نموی    می  به دست  ازا مابهنتقال بدون اای  در یک معامله ایرمبادلهرا شده  تحصیل

 کند. شناسایی  81بند  طبقصورت تغییرات در وضعیت مالی سود یا زیان را در  کننده تحصیل

 یافته ی انتقالازا مابه

بور  بایود   یافتوه،  ی انتقالازا ابهمارزش منصفانه  .شود یریگ اندازهباید به ارزش منصفانه  تحصیلیافته در   ی انتقالازا مابه .90

واحود  و منوافع مالکانوه منتشرشوده توسوط     شوده   تحمیلیافته، بدهیهای  ارزش منصفانه داراییهای انتقال اساس مجمو 

واحود  یوا یوک واحود تحوت کنتورل       عملیوات یک محاسبه شود. نقد، سایر داراییها، در تاریخ تحصیل  کننده تحصیل

 منوافع های معامله، امتیازهوای خریود سوها  و     ی، ابزارهای مالکانه عادی یا ممتاز، اختیاراحتمالی ازا مابه، کننده تحصیل

 است. ازا مابه، مثالهایی از انوا  بالقوه اشتراکیاعضای واحدهای 

 بوا باشد که مبلغ دفتوری آنهوا متفواوت     کننده واحد تحصیل ایهبدهی یاداراییها شامل  ممکن استیافته   ی انتقالازا مابه .91

. در ایون  کننده واحد تحصیل عملیاتیک برای مثال، داراییهای ایرپولی یا ، ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل است

را بوه ارزش منصوفانه آنهوا در تواریخ     شوده   تحمیل بدهیهای یا یافته انتقالی داراییهاباید  کننده واحد تحصیلصورت، 

 صوورت تغییورات در وضوعیت موالی    در صوورت وجوود، در   ا، گیری و سود یا زیان حاصل ر دازهتحصیل، تجدید ان

بواقی   گروه، در تحصیلپس از  ،شده تحمیل بدهیهای یا یافته انتقالی داراییهاشناسایی کند. با وجود این، برخی مواقع، 
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یابنود( و   ل موی شده انتقا تحصیل عملیات، به جای مالکان قبلی به بدهیها یاداراییها مانند )برای مثال، به این دلیل که  می

 داراییهوا و بودهیهای  باید  کننده واحد تحصیلکند. در این شرایط،  کنترل آنها را حفظ می کننده واحد تحصیلدر نتیجه، 

صوورت   بابوت در  نیو از ا یانیز ایسود گیری کند و نباید  مبلغ دفتریِ قبل از تاریخ تحصیل، اندازهآخرین مزبور را به 

 یی نماید.شناسا وضعیت مالیدر تغییرات 

 یحتمالی اازا مابه

دهد، شامل هرگونه دارایی یا بودهی ناشوی از    شده انتقال می تحصیل عملیات ازایدر  کننده واحد تحصیلکه  ییازا مابه .92

در  یحتموال ی اازا مابهباید ارزش منصفانه  کننده واحد تحصیلمراجعه شود(.  90احتمالی است )به بند ی ازا مابه ،توافق

 شده شناسایی کند. تحصیل عملیات ازایدر  یافته ی انتقالازا مابهیل را به عنوان بخشی از تاریخ تحص

بایود بور مبنوای     کننوده  تحصیلحتمالی تعریف ابزار مالی را احراز کند، واحد ی اازا مابهدر صورتی که تعهد پرداخت  .93

 :ابزارهشای مشالی   بوا عنووان   تجاری بخش 36ری استاندارد حسابدا 7بند بدهی مالی مندرج در  وابزار مالکانه  تعاریف

بندی نماید. در صورت تحقق شرایط خواص،   طبقهیا جزئی از ارزش خالص تعهد مزبور را به عنوان بدهی مالی  ،ارائه

بندی کند. رهنمود مربووط بوه    یافته قبلی را به عنوان دارایی طبقه  ی انتقالازا مابه  کننده باید حق برگشت واحد تحصیل

 .ارائه شده است 112ی احتمالی پس از تحصیل، در بند ازا مابهبداری حسا

 ای مرحله تحصیل

آورد که قبل از تواریخ تحصویل، در آن    ای را به دست می شده تحصیل عملیاتکنترل  کننده واحد تحصیلبرخی مواقع،  .94

درصد منافع فاقد حق  35الف  ارشگرگز، واحد 14×1سال  اسفند 29منافع مالکانه داشته است. برای مثال، در  عملیات

درصد دیگر از منافع مالکانه در واحود ب را  40الف،  گزارشگرکنترل واحد ب را در اختیار دارد. در آن تاریخ، واحد 

 الف، کنترل واحد ب را در اختیار گیرد.   گزارشگرشود واحد  کند که موجب می خریداری می

شوده را بوه     عملیوات تحصویل  شده قبلی خود در   مالکانه نگهداری منافعباید  هکنند واحد تحصیلای،  مرحله تحصیلدر  .95

مازاد یا کسوری  گیری و سود یا زیان حاصل را، در صورت وجود، در  ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل، تجدید اندازه

غییور در ارزش  ممکن است ت کننده واحد تحصیلهای گزارشگری قبل،  کند. در دوره منعکس ارزش خالصیا در دوره 

کرده باشد. در ایون صوورت، مبلغوی کوه در      منعکس خالص شده را در ارزش تحصیل عملیاتمنافع مالکانه خود در 

 مالکانوه  شوود کوه بوا فورگ واگوذاری مسوتقیم منوافع        مونعکس شود باید بر همان مبنایی  می منعکسخالص ارزش 

 شد. کننده، الزامی می قبلی توسط واحد تحصیل شده  نگهداری
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تنها بر اساس قرارداد و در شرایطی مشابه با که تحصیل از طریق تغییر در حق رأی،  بیشتر برای بکارگیری روش تحصیل، زمانی رهنمود

 گیرد شود، صورت می منتقل نمی ازا مابهکه  زمانی

چنوین   درآورد.  بوه دسوت موی    ازا مابوه شده را بودون انتقوال    تحصیل عملیات، کنترل کننده واحد تحصیل، در مواردی .96

 زیر است: مزبور به شرح مواردرود.  ترکیبهایی، روش حسابداری تحصیل بکار می

تعداد کافی از سها   شده تحصیل عملیات(، کننده واحد تحصیلگذار فعلی ) منظور کسب کنترل توسط سرمایه به .الف

 کند. خود را بازخرید می

دارای حق رأی   کننده واحد تحصیلشده توسط  تحصیل یاتعملحق وتوی اقلیت، که پیش از این مانع کنترل  .ب

 شد، لغو شده باشد. اکثریت می

قرارداد ترکیب  بر اساس، توافق کرده باشند که فعالیتهای خود را تنها شده تحصیل عملیاتو  کننده واحد تحصیل .پ

کند و در تاریخ تحصیل یا قبل  یی منتقل نمیازا مابه شده تحصیل عملیاتدر قبال کنترل  کننده واحد تحصیلکنند. 

 ندارد.  شده تحصیل گیری در عملیات مالکیت قابل اندازه گونه منافع از آن، هیچ

 عملیوات باید مبلغ خوالص داراییهوای    کننده واحد تحصیلشده است،  ایجادقرارداد  بر اساسکه تنها  تحصیلدر یک  .97

هد. به عبارت دیگر، تخصیص د شده تحصیل عملیاتبه مالکان  را شود شناسایی می استاندارد نیطبق اکه  شده تحصیل

اسوت، در   کننوده  واحد تحصویل شده که در اختیار اشخاصی ایر از  تحصیلعملیات در  گیری منافع مالکیت قابل اندازه

حتی اگر نتیجه ایون باشود    ؛شود ، منافع فاقد حق کنترل محسوب میکننده واحد تحصیلصورتهای مالی پس از ترکیب 

 ، قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل باشد.شده تحصیل عملیاتدر  گیری مالکیت قابل اندازهه تما  منافع ک

 گیری دوره اندازه

واحشد  ش د كامل نششده باششد     در آن واقع می تحصيل  در پایان دوره گزارشگری كه تحصيلاگر حسابداری اوليه برای  .98

كنشد. در دوره   افشابداری آنها كامل نيست  مبالغ غيرقطعی را در ص رتهای مالی باید برای اقالمی كه حسا كننده تحصيل

شده در تاریخ تحصيل را با تسری به گذشته تعدیل كنشد   باید مبالغ غيرقطعی شناسایی كننده واحد تحصيلگيری   اندا ه

تحصيل باشد كه در ص رت اطالع  تا با تابی ا  اطالمات جدید به دست آمده درباره واقعيتها و شرایط م ج د در تاریخ

واحشد  گيشری    گرفشت. در دوره انشدا ه   ششده در آن تشاریخ  تحشت تشأثير قشرار مشی       گيری مبالغ شناسایی ا  آن  اندا ه

باید دارایيها در ص رت به دست آوردن اطالمات جدید درباره واقعيتها و شرایط م ج د در تاریخ تحصيل  كننده تحصيل

. بشه  دشش  مشی سایی كند كه در ص رت اطالع ا  آن  منجر به شناخت دارایيها و بدهيها در آن تاریخ شنا را نيزی ییا بدهيها

كننده  به اطالماتی درباره واقعيتها و شرایط م ج د در تاریخ تحصيل دسشت یابشد یشا بشه ایشن       محض اینکه واحد تحصيل

رسشد. بشا وجش د ایشن  دوره      ه پایشان مشی  گيشری بش   نتيجه برسد كه اطالمات بيشتر قابل دستيابی نيسشت  دوره انشدا ه  

 گيری نباید فراتر ا  یک سال ا  تاریخ تحصيل باشد. اندا ه

ممکن است در آن دوره، مبوالغ ایرقطعوی    کننده واحد تحصیلتحصیل است که تاریخ گیری، دوره پس از  دوره اندازه .99

کننوده زموان معقوولی جهوت کسوب       د تحصیلگیری، برای واح را تعدیل کند. دوره اندازه تحصیلشده برای  شناسایی
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تواریخ تحصویل، طبوق الزاموات ایون اسوتاندارد فوراهم         ازگیری موارد زیر  اطالعات ضروری برای تشخیص و اندازه

 آورد: می

 ؛شده تحصیل عملیاتشده و منافع فاقد حق کنترل در  ، بدهیهای تقبلشده تشخیص تحصیل داراییهای قابل .الف

 گیری سرقفلی(؛ )یا سایر مبالغ مورد استفاده در اندازه شده تحصیل عملیاتیافته در قبال  ی انتقالازا مابه .ب

 ؛ وشده یلتحص عملیاتکننده در  قبلی واحد تحصیلشده  نگهداریای، منافع مالکانه  مرحلهحصیل در ت .پ

 زیر قیمت.سود حاصل از خرید یا  ،، زیانسرقفلی .ت

شده پس از تاریخ تحصیل باید منجور بوه تعودیل مبوالغ ایرقطعوی       ینکه اطالعات کسبدر تعیین ا کننده واحد تحصیل .100

شده پس از تاریخ تحصیل است، باید تما  عوامول   شده شود یا اینکه اطالعات مزبور ناشی از رویدادهای واقع شناسایی

برای ارائه دلیل  کننده تحصیلواحد ایی نظر بگیرد. عوامل مربوط شامل تاریخ کسب اطالعات بیشتر و توان مربوط را در

شوده در مودت کوتواهی پوس از تواریخ       مشخص جهت تغییر در مبالغ ایرقطعی است. احتمال اینکه اطالعات کسوب 

شده در مدت چند ماه پس از تاریخ تحصیل، شرایط تاریخ تحصیل را بهتر مونعکس   تحصیل، نسبت به اطالعات کسب

به شخص ثالث در مدت کوتاهی پس از تاریخ تحصیل، به مبلغوی کوه بوه    کند، بیشتر است. برای مثال، فروش دارایی 

دهنوده   شده در آن تاریخ اسوت، احتمواالً نشوان    گیری ای متفاوت از ارزش منصفانه ایرقطعی اندازه میزان قابل مالحظه

نه دارایوی  را تشخیص داد که منجر بوه تغییور ارزش منصوفا    یخطایی در مبلغ ایرقطعی است، مگر اینکه بتوان رویداد

 شده باشد.

بودهی را از طریوق   یا  تشخیص قابلشده برای دارایی  کاهش در مبلغ ایرقطعی شناسایییا ، افزایش کننده تحصیلواحد  .101

گیوری، ممکون    کند. با وجود این، اطالعات جدید به دست آمده در دوره اندازه افزایش سرقفلی شناسایی مییا  کاهش

ممکون   کننوده  تحصویل گردد. برای مثال واحود  ها  ها و یا بدهی دارایییل مبلغ ایرقطعی است برخی مواقع منجر به تعد

که تما  یوا بخشوی از   شده  تحصیلعملیات است بابت پرداخت خسارتهای ناشی از وقو  حادثه در یکی از تأسیسات 

ه در دوره یوک بودهی را پذیرفتوه باشود. در صوورتی کو      اسوت،  شده  تحصیل عملیاتآن تحت پوشش بیمه مسللیت 

آورد،  اطالعات جدیدی درباره ارزش منصفانه بودهی در تواریخ تحصویل بوه دسوت       کننده تحصیلگیری، واحد  اندازه

)تموا  یوا بخشوی از آن(، از طریوق تعودیل       شده برای بدهی تعدیل سرقفلی ناشی از تغییر در مبلغ ایرقطعی شناسایی

 شود.   گر، تهاتر می شده بابت ادعای دریافتنی از بیمه ساییمتقابل سرقفلی ناشی از تغییر در مبلغ ایرقطعی شنا

ای شناسوایی کنود کوه گوویی      گونوه  باید تعدیالت در مبالغ ایرقطعی را بوه  کننده تحصیلگیری، واحد  در دوره اندازه .102

کوه  ای  سهباید در اطالعات مقای کننده تحصیلبنابراین، واحد . حسابداری تحصیل، در تاریخ تحصیل تکمیل شده است

شوده در   شامل تغییر در استهالک یا سایر آثار سوود و زیوانی شناسوایی   شده،  ارائه یمال یقبل در صورتها یها در دوره

   تکمیل حسابداری اولیه، در صورت نیاز تجدید نظر کند.
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سوتاندارد حسوابداری   باید تنها به منظور اصالح اشوتباهات طبوق ا   کننده تحصیلگیری، واحد  پس از پایان دوره اندازه .103

در حسوابداری تحصویل    های حسابداری  تغيير در برآوردهای حسابداری و اششتباهات  رویه با عنوان 10بخش عمومی 

 تجدید نظر کند.

 تحصیلتعیین اجزای معامله 

ت افش     روابط قبلی یا تحصيلموکن است پي  ا  شروع مذاكرات مرب ط به  شده تحصيل مولياتو  كننده واحد تحصيل .104

دست یابند. در هریشک ا  ایشن وضشعيتها      تحصيلدیگری با یکدیگر داشته باشند یا در ط ل مذاكرات  به ت افقی جدا ا  

)یشا مالکشان    شده تحصيل موليات و كننده واحد تحصيلشده بين  لغی كه بخشی ا  مبلغ مبادلهاباید مب كننده واحد تحصيل

نيسشت را مششخص كنشد.     شده تحصيل موليات در ا ایی كه بخشی ا  مبادله باشد  یعنی مبالغ نویتحصيل قبلی آن( در 

 موليشات  در قبشال  یافتشه  انتقشال  یا ا مابشه  دیش تنهشا با  تحصشيل  روش  یريا  بکشارگ  یبه من ان بخش كننده ليواحد تحص

طبش    دیش با . معشامالت جداگانشه  كنشد  ییرا شناسا  ليتحصدر  شده تقبلو بدهيهای  شده تحصيل دارایيهای  شده ليتحص

 ش د. به حساب منظ ر مرب ط بخ  مو می حسابداری یاستانداردها

واحود   منوافع  در جهوت  اول اولویوت در  اآن یو از طورف   ایو ه کنند واحد تحصیلتوسط  ،تحصیلکه قبل از  یا معامله .105

 ،شده باشود انجا   ن(آ قبلیشده )یا مالکان  تحصیلعملیات منافع  در جهتاول  اولویتدر و نه ، گروه ایکننده  تحصیل

روش  یریبکوارگ  دراست کوه   یا از معامالت جداگانه مثالهایی ری. موارد زشود محسوب می  جداگانه ای احتماالً معامله

   نظر گرفته شود: نباید در تحصیل،

 کند؛ را تسویه می شده تحصیلعملیات و  کننده تحصیل ای که در عمل، روابط قبلی موجود بین واحد معامله .الف

، بابوت خودمات آتوی    شوده   تحصیل عملیاتای که منجر به پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان یا مالکان قبلی  معامله .ب

 و شود؛ می

شوده یوا مالکوان     تحصویل  عملیاتکننده، توسط  ای که منجر به جبران مخارج مرتبط با تحصیل واحد تحصیل معامله .پ

 شود. قبلی آن می

 .ارائه شده است 95رتا  91ر این موضو ، در بندهای رهنمود بکارگیری مربوط به

 مخارج مرتبط با تحصیل

شود. این مخارج شامل  می متحملتحصیل  برای انجا  کننده واحد تحصیلمخارج مرتبط با تحصیل، مخارجی است که  .106

هوای   الزحمه سایر حقارزشیابی و مخارج مخارج مشاوره، مخارج قانونی، مخارج حسابداری،  ،گران الزحمه واسطه حق

و مخوارج ثبوت و    ،سوازمانی  مخارج عمومی و اداری شامل مخارج نگهداری دایره تحصویل درون  ،ای یا مشاوره حرفه

مخارج مرتبط با تحصیل را در دوره تحمل مخوارج  باید  کننده واحد تحصیلمالکانه است. اوراق انتشار اوراق بدهی و 

ساب منظور کند؛ به استثنای مخارج انتشار اوراق بدهی یا اوراق مالکانوه کوه   به ح و دریافت خدمات، به عنوان هزینه

 شناسایی شود. ارائه :ابزارهای مالی با عنوان تجاری بخش 36استاندارد حسابداری باید طبق 
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 پس از تحصیلگیری و حسابداری  اندازه

و ابزارهشای مالکانشه   ششده   تحويشل یشا   ششده  قبشل تشده  بدهيهای  باید دارایيهای تحصيل كننده تحصيلبط ر كلی  واحد  .107

منتشرشده در تحصيل را پس ا  تحصيل  طب  سایر استانداردهای حسابداری بخ  مو می مرب ط بشرای آن اقشالم  بشا    

ششده    گيری و به حساب منظ ر كند. با این وج د  این اسشتاندارد بشرای دارایيهشای تحصشيل     ت جه به ماهيت آنها  اندا ه

تحصيل كه در  یر به آنها اشاره ششده اسشت     و ابزارهای مالکانه منتشرشده در یکشده  تحويلیا  شده لتقببدهيهای 

 كند: پس ا  تحصيل را ارائه می گيری و حسابداری رهنو د اندا ه

 شده؛ حق ق با تحصيل .الف

بشر   ششده  ليتحص اتيلمو ای كننده ليت سط واحد تحص شده افتیو منافع مشابه در ترجيحی یها  انتقاالت  وام .ب

 ؛كند رييتغ ليتحص جهيكه موکن است در نت یارياساس مع

 شده در تاریخ تحصيل؛ بدهيهای احتوالی شناسایی .پ

 دارایيهای جبرانی؛  .ت

 ی احتوالی؛ وا ا مابه .ث

 .(در ص رت مدم شو ل در شرایط تحصيل) ماليات بر درآمد .ج

 .ارائه شده است 97رو  96ر هایدرهنو د بکارگيری مرب ط به این م ض ع  در بن

 شده تحصیلبازحقوق 

بورای دوره محودودی    وقحقکه  در صورتی ، بایدشود شناسایی می به عنوان دارایی نامشهودکه شده  تحصیلبازحقوق  .108

، مسوتهلک  حق صورت گرفته اسوت  واگذاریکه بر اساس آن  یآور توافق الزا مانده باقیدوره  یشده است، ط واگذار

را دارایوی  آزمون کاهش ارزش باید  کننده تحصیلواحد  ،شده باشد واگذار یدوره نامحدود یحق برا که یزمان شود.

واحود  . ددهو انجوا   از احتموال کواهش ارزش حوق،     یدر صورت وجود شوواهد  نیوهمچنصورت ساالنه  هحداقل ب

باید مبلغ دفتری دارایوی نامشوهود    را به شخص ثالث بفروشد، شده تحصیلبازحقوق در صورتی که بعداً  کننده تحصیل

 را در تعیین سود یا زیان فروش لحاظ کند.

 کند بر اساس معیاری که ممکن است در نتیجه تحصیل تغییرشده  تحصیلیا عملیات  کننده تحصیلتوسط واحد  شده دریافت و منافع مشابه ترجیحیهای   انتقاالت، وام

نوای  ببور م شوده   تحصویل یا یک عملیوات   کننده تحصیلشابه که قبال توسط واحد یا منافع م های ترجیحی انتقاالت، وا  .109

کند، دریافت شده است، باید با تسری به آینده بور اسواس سوایر اسوتانداردهای      معیاری که در نتیجه تحصیل تغییر می

ارائه  100رتا  98ربکارگیری مربوط به این موضو  در بندهای  )رهنمود بخش عمومی تجدید ارزیابی شودحسابداری 

 (.شده است
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 بدهیهای احتمالی

شده در  باید بدهی احتمالی شناسایی کننده واحد تحصیلپس از شناخت اولیه و تا زمان تسویه، فسخ یا انقضای بدهی،  .110

ذخشایر  بشدهيهای احتوشالی و دارایيهشای      بوا عنووان   8به مبلغی که طبق استاندارد حسابداری بخش عموومی  را  تحصیل

 گیری کند. قابل شناسایی است اندازه لی  بدهيهای احتوالیاحتوا

 داراییهای جبرانی

شوده در تواریخ تحصویل را بور      کننده باید دارایی جبرانی شناسایی گزارشگری بعدی، واحد تحصیل در پایان هر دوره  .111

گیری کنود و   ط به مبلغ آن، اندازهجبران، با در نظر گرفتن محدودیتهای قراردادی مربو قابلهمان مبنای دارایی یا بدهی 

، ارزیوابی مودیریت از قابلیوت وصوول دارایوی      یستبه ارزش منصفانه ن آن یبعدگیری  اندازهبرای دارایی جبرانی که 

باید دارایی جبرانی را تنها زمانی قطع شناخت کند که دارایوی را   کننده واحد تحصیلباشد.  گیری  ه جبرانی، مبنای انداز

 باشد، آن را فروخته باشد یا به طریقی دیگر، حق نسبت به آن را از دست داده باشد.دریافت کرده 

 ی احتمالیازا مابه

کنود،   پس از تاریخ تحصیل شناسوایی موی   کننده واحد تحصیلی احتمالی که ازا مابهبرخی تغییرات در ارزش منصفانه  .112

پس از آن تاریخ، درباره واقعیتها و شرایط موجود  دهکنن واحد تحصیلممکن است در نتیجه اطالعات بیشتری باشد که 

گیوری محسووب    چنین تغییراتی، تعودیالت دوره انودازه   ،102تا  98آورد. طبق بندهای  در تاریخ تحصیل به دست می

شود. با وجود این، تغییرات ناشی از رویدادهای پس از تاریخ تحصیل، مانند دستیابی به سود هودف، دسوتیابی بوه     می

گیوری محسووب    سها  یا دستیابی به نقطه عطف پروژه تحقیق و توسعه، تعودیالت دوره انودازه   شده برای تعیینقیمت 

گیوری   ی احتموالی را کوه تعودیالت دوره انودازه    ازا مابهباید تغییرات در ارزش منصفانه  کننده واحد تحصیلشود.  نمی

 ، به شرح زیر به حساب منظور کند:نیست

تسویه گیری شود و  ، نباید تجدید اندازهخالص ارزش ئی ازجز شده به عنوان بندی ی طبقهی احتمالازا مابه .الف

 منظور شود.خالص  ارزشبعدی آن باید در 

و تغییرات آن  گیری شود باید در هر دوره گزارشگری به ارزش منصفانه اندازه ی احتمالیهاازا مابهسایر  .ب

 .شناسایی شودمازاد یا کسری دوره در 

 )در صورت عدم شمول در شرایط تحصیل( بر درآمد مالیات

کننده باید  پس از تحصیل گردد. واحد تحصیل یتحصیل واحدهای بخش عمومی ممکن است منجر به بخشودگی مالیات .113

ماليشات بشر    با عنوان تجاری بخش 35استاندارد حسابداری مطابق با با تسری به آینده حسابداری بخشودگی مالیات را 

 انجا  دهد. درآمد



 17حسابداری بخش عمومی استاندارد 

 ترکیبهای بخش عمومی

30 

 

 افشا

بت انند ماهيشت و اثشر مشالی    بر مبنای آن كنندگان ص رتهای مالی  كننده باید اطالماتی افشا كند كه استفاده واحد تحصيل .114

   ار یابی كنند:ش د واقع میرا كه در  مانهای  یر  تحصيلیک 

 طی دوره گزارشگری جاری؛ یا .الف

 ا  تأیيد ص رتهای مالی برای انتشار.ا  پایان دوره گزارشگری  اما قبل  پس .ب

برای هر تحصیلی که در دوره گزارشگری صوورت   باید کننده واحد تحصیل، 114برای دستیابی به هدف مندرج در بند  .115

 یرد اطالعات زیر را افشا نماید:گ می

 .شده عملیات تحصیل ی ازنا  و شرح .الف

 .تاریخ تحصیل .ب

 .یا معادل آنشده  تحصیلحق رای درصد منافع مالکانه دارای  .پ

رت مربووط بوودن،   از جمله، در صوشده  تحصیلکنترل عملیات  تشریح نحوه کسبتحصیل و انجا  دالیل اصلی  .ت

 تحصیل.انجا   مبنای قانونی

از  ناشوی  افزایوی موورد انتظوار    ، ماننود هوم  دهند را تشکیل می شده سرقفلی شناساییتوصیف کیفی از عواملی که  .ث

را احوراز  شوناخت جداگانوه    شرایطکه  یکننده، داراییهای نامشهود و واحد تحصیلشده  تحصیلعملیات  ترکیب

 یا سایر عوامل.کنند  نمی

در تواریخ   ازا مابوه  هور طبقوه عموده   و ارزش منصفانه  ی انتقال یافته در تاریخ تحصیلازا مابهکل ارزش منصفانه  .ج

 :مانند تحصیل

   نقد؛ .1

 ؛کننده تحصیلیا نامشهود، شامل یک عملیات یا واحد تحت کنترل واحد سایر داراییهای مشهود  .2

 ی احتمالی؛ وازا مابهبابت بدهی ، برای مثال شده لیتحمبدهیهای  .3

گیوری   شده یوا قابول انتشوار و روش انودازه     ، شامل تعداد ابزارها یا منافع منتشرکننده تحصیلمنافع مالکانه واحد  .4

 ارزش منصفانه ابزارها و منافع.

 ی احتمالی و داراییهای جبرانی:ازا مابهتوافقهای  در مورد .چ

 شده در تاریخ تحصیل؛ مبلغ شناسایی .1

 پرداخت؛ وقابل توافق و مبنای تعیین مبلغ  ی ازشرح .2
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بیان این موضو  و دالیلی مبنوی بور   ، نباشدقابل برآورد  دامنهکه   در صورتی ،یانشده(  برآورد دامنه نتایج )تنزیل .3

کننوده بایود    واحد تحصیل، نامحدود باشدپرداخت قابل حداکثر مبلغ  باشد. اگر امنه، قابل برآورد نمیاینکه چرا د

 .این موضو  را افشا کند

 شده: های تحصیل موارد زیر در رابطه با دریافتنی .ح

 ؛ها ارزش منصفانه دریافتنی .1

 ها مطابق با توافق الزا  آور؛ و ص دریافتنیلمبلغ ناخا .2

 رود وصول شود. انتظار نمی که در تاریخ تحصیل بر اساس توافق الزا  آور از جریانهای نقدیبهترین برآورد  .3

سوایر  هوای توأمین موالی مسوتقیم و      ، اجارهتسهیالت اعطاییها مانند  این افشا  ها باید براساس طبقات اصلی دریافتنی

 .ارائه شودها  طبقات دریافتنی

   .شده تقبلو بدهیهای شده  تحصیلاصلی داراییهای  ای هر طبقهبر در تاریخ تحصیلشده  مبالغ شناسایی .خ

بخوش  اسوتاندارد حسوابداری    78، اطالعات الزامی طبوق بنود   73شده طبق بند  برای هر بدهی احتمالی شناسایی .د

نه . اگر بدهی احتمالی به دلیل اینکه ارزش منصوفا های احتوالی و دارایيهای احتوالیذخایر  بدهي با عنوان 8عمومی 

 باید موارد زیر را افشا نماید: کننده تحصیلنیست شناسایی نشود، واحد  گیری اتکا قابل اندازه ای قابل گونه آن به

ذخشایر  بشدهيهای احتوشالی و     با عنووان  8استاندارد حسابداری بخش عمومی  80بند  طبقاطالعات الزامی  .1

 ؛ و  دارایيهای احتوالی

 .اتکا ای قابل گونه به بدهی بودننگیری  قابل اندازهدالیل  .2

 باشد. رود بابت مقاصد مالیاتی، کاهنده مالیات لی که انتظار میسرقف کل مبلغ .ذ

 د:نشو جدا از تحصیل داراییها و تقبل بدهیها در تحصیل شناسایی می 104بند  طبق معامالتی که  برای .ر

 شرحی از هر معامله؛   .1

 ؛کننده تحصیل توسط واحد نحوه به حساب منظور کردن هر معامله .2

شناسوایی   ایون مبلوغ در آن  که  در صورتهای مالی اصلی مندرجو اقال   معاملهشده برای هر  مبالغ شناسایی .3

 شود؛ و می

 لغ تسویه.ا، روش مورد استفاده برای تعیین مبگرددتسویه ملثر رابطه قبلی  تحصیل موجب اگر معامله .4

ط بوا  اند، باید شامل مبلغ مخوارج مورتب   ، جداگانه شناسایی شده)ر( افشا درباره معامالتی که طبق الزامات قسمت .ز

شده به عنوان هزینه و قلم یا اقال  اصلی منودرج در   مخارج شناسایی مبلغو عالوه بر آن به طور جداگانه تحصیل 
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 نشوده  شود، باشد. مبلغ مخارج شناسایی های مزبور در آن شناسایی می که هزینه تغییرات در وضعیت مالیصورت 

 به عنوان هزینه و نحوه شناسایی آنها نیز باید افشا شود.

 (:شود مراجعه 81)به بند مازاد یا کسری دوره در صورت شناسایی زیان در  .ژ

 که زیوان در  یمال تیدر وضع راتییتغمندرج در صورت  اصلی و قلم 81بند  طبقشده  ناساییمبلغ زیان ش .1

 و   شود؛ آن شناسایی می

 معامله منجر به زیان شده است.چرا ه دالیل اینک ی ازشرح .2

   (:رجو  شود 85تا  83)به بندهای  در خرید زیر قیمت .س

کوه   یموال  تیدر وضع راتییتغو قلم اصلی مندرج در صورت  83بند  شده طبق هرگونه سود شناسایی مبلغ .1

 شود؛ و   سود در آن شناسایی می

 معامله منجر به سود شده است.چرا اینکه  ی از دالیلشرح .2

گیوری یوا معوادل آن را در     درصد منافع مالکیت قابل اندازه 100کمتر از  کننده تحصیلواحد برای هر تحصیل که  .ش

   دارد:در تاریخ تحصیل شده  تحصیلعملیات 

و مبنوای   شوود  شناسوایی موی   در تواریخ تحصویل  کوه  شده  تحصیلمبلغ منافع فاقد حق کنترل در عملیات  .1

 و  مبلغ؛  آنگیری  اندازه

، شوود  موی گیری  که به ارزش منصفانه اندازهشده  تحصیلدر عملیات منافع فاقد حق کنترل هر یک از برای  .2

 آن ارزش.گیری  اندازه برای مورد استفادهاصلی  ورودیهایو  یابیارزش (تکنیکهای) تکنیک

 ای: در تحصیل مرحله .ص

ل، که بالفاصله قبل از تاریخ تحصویل  در تاریخ تحصیشده  تحصیلارزش منصفانه منافع مالکانه در عملیات  .1

 بوده است؛ و کننده تحصیلدر اختیار واحد 

 عملیوات گیوری ارزش منصوفانه منوافع مالکانوه در      شده در نتیجه تجدید انودازه  مبلغ سود یا زیان شناسایی .2

 مراجعه شوود( و قلوم   95بوده است )به بند  کننده تحصیلکه پیش از تحصیل در اختیار واحد شده  تحصیل

 شود. که سود یا زیان در آن شناسایی می یمال تیدر وضع راتییتغاصلی مندرج در صورت 

 اطالعات زیر: .گ

صوورت  از تواریخ تحصویل کوه در    شوده   تحصیلعملیات مازاد یا کسری ها و  هزینه ،د عملیاتیمبالغ درآم .1

 تلفیقی دوره گزارشگری درج شده است؛ و   تغییرات در وضعیت مالی



 17حسابداری بخش عمومی استاندارد 

 ترکیبهای بخش عمومی

33 

 

برای دوره گزارشگری جاری، گویی کوه تواریخ تحصویل     گروهمازاد یا کسری و  ها هزینه ،درآمد عملیاتی .2

 شده طی سال، ابتدای دوره گزارشگری ساالنه بوده است. تما  تحصیلهای واقع

باید این موضو  را افشوا   کننده واحد تحصیلافشای هرگونه اطالعات الزامی طبق این بند فرعی، نبودن  در صورت عملی

اسوتاندارد  با همان معنی مندرج در  «عملی نبودن»ست. در این استاندارد، از واژه نیتوضیح دهد که چرا افشا عملی  کند و

اسوتفاده شوده    های حسابداری  تغيير در برآوردهای حسابداری و اششتباهات  رویه با عنوان 10 بخش عمومی حسابداری

 است.

اهمیت، اما در مجمو  بااهمیوت هسوتند،    بیجداگانه ری که به صورت شده در دوره گزارشگ در مورد تحصیلهای واقع .116

 را افشا کند. گ-115تا  ث-115باید اطالعات تجمیعی الزامی طبق بند  کننده واحد تحصیل

واحود  صوورتهای موالی بورای انتشوار باشود،       اگر تاریخ تحصیل، پس از پایان دوره گزارشوگری اموا قبول از تأییود     .117

صوورتهای   در زمان تأییود  تحصیلرا افشا کند، مگر اینکه حسابداری اولیه 115د اطالعات الزامی بند بای کننده تحصیل

باید تشریح کند که امکان افشای کدا  موارد وجوود   کننده واحد تحصیلمالی برای انتشار کامل نباشد. در این شرایط، 

 پذیری چیست. ندارد و دالیل عد  امکان

شده  شناسایی تعدیالتمالی بت انند آثار الی كنندگان ص رتهای م كه استفاده افشا كندید اطالماتی با كننده تحصيلواحد  .118

 د.ناست را ار یابی كن های قبل دورهشده طی دوره یا  های واقع كه مرتبط با تحصيلدر دوره جاری 

بطوور تجمیعوی    بااهمیت یا هر تحصیلالعات زیر را برای باید اط کننده واحد تحصیل، 118برای دستیابی به هدف بند  .119

 اهمیت و در مجمو  بااهمیت هستند، افشا کند:  بیجداگانه که به صورت  یبرای تحصیلهای

نشده باشد  کامل ازا مابهبرای برخی داراییها، بدهیها، منافع فاقد حق کنترل یا اقال   تحصیلاگر حسابداری اولیه  .الف

تنها بطور ایرقطعی  تحصیلشده در صورتهای مالی برای  ، مبالغ شناساییمراجعه شود( و در نتیجه 98)به بند 

 تعیین شده باشد:

 کامل نیست؛ تحصیلدالیل اینکه چرا حسابداری اولیه  .1

 یی که حسابداری اولیه آن کامل نیست؛ وازا مابهیا اقال   مالکیتمنافع داراییها، بدهیها،  .2

 ، در دوره گزارشگری شناسایی شده است.102گیری که طبق بند  اندازهماهیت و مبلغ هرگونه تعدیالت دوره  .3

از طریق وصول نقد، فروش یا به  گزارشگردر هر دوره گزارشگری پس از تاریخ تحصیل، تا زمانی که واحد  .ب

بدهی  گزارشگری احتمالی را از دست نداده باشد، یا تا زمانی که واحد ازا مابهطریقی دیگر، حق نسبت به دارایی 

 ی احتمالی را تسویه نکرده باشد یا بدهی لغو یا منقضی نشده باشد:ازا مابه

 شده، شامل هرگونه تفاوت ناشی از تسویه؛ هرگونه تغییر در مبالغ شناسایی .1
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 نشده( و دالیل آن تغییرات؛ و هرگونه تغییر در دامنه نتایج )تنزیل .2

ی احتمالی مورد اسوتفاده قورار گرفتوه    ازا مابهگیری  برای اندازهتکنیکهای ارزشیابی و ورودیهای اصلی مدل که  .3

 است.

 77باید اطالعات الزامی بندهای  کننده واحد تحصیل، هر تحصیلشده در  در خصوص بدهیهای احتمالی شناسایی .پ

ای هر را برای احتوالی و دارایيهای احتوالی ذخایر  بدهيه با عنوان 8 بخش عمومیاستاندارد حسابداری  78و 

 طبقه از ذخایر افشا کند.

دهنده موارد زیر  صورت تطبیق مبلغ دفتری سرقفلی در ابتدا و پایان دوره گزارشگری که بطور جداگانه نشان .ت

 است:

 مبلغ ناخالص، استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته در ابتدای دوره گزارشگری. .1

 .افزایش سرقفلی طی دوره گزارشگری .2

اسوتاندارد  طبوق   طوی دوره گزارشوگری   مبالغ مربوط به مالیوات بور درآمود   ت ناشی از شناسایی بعدی تعدیال .3

 .ماليات بر درآمد با عنوان تجاری بخش 35حسابداری 

 .نشده در دوره گزارشگری شناساییسرقفلی  .4

بوا عنووان    تجواری  بخش 32استاندارد حسابداری شده طی دوره گزارشگری طبق  زیان کاهش ارزش شناسایی .5

، اطالعات درباره مبلغ قابول بازیافوت   الزا  نیعالوه بر ا ،32استاندارد حسابداری  طبق. )دارایيها اه  ار شك

 باید افشا شود.( نیز و کاهش ارزش سرقفلی

 بوا عنووان   13 بخوش عموومی  استاندارد حسابداری که طی دوره گزارشگری طبق  تبدیل ارز خالص تفاوتهای  .6

 ایجاد شده است. ار تبدیل نرخ  آثار تغيير در

 طی دوره گزارشگری. سرقفلی هر تغییر دیگر در مبلغ دفتری .7

 مبلغ ناخالص، استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته در پایان دوره گزارشگری. .8

 شده در دوره گزارشگری جاری که: مبلغ و شرح هرگونه سود یا زیان شناسایی .ث

است کوه در دوره گزارشوگری    شده در تحصیل بدهیهای تقبل شده یا تحصیل تشخیص ابلقمربوط به داراییهای  .1

 های قبل تحت تأثیر قرار گرفته است؛ و جاری یا دوره

 .کند کمک می گروهدرک صورتهای مالی  های است که افشای آن ب گونه اندازه، ماهیت یا فراوانی آن به .2

 و
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 در نتیجه شرایط تحصیل:در صورت وجود مبالغ بخشودگی مالیات  .ج

 مبلغ مالیاتی که مشمول بخشودگی شده است؛ و .1

 باشد.مالیاتی  مرجعیک  کننده تحصیلدر صورتی که واحد  جزئیات مربوط به تعدیالت مالیات دریافتنی .2

در  شوده  تعیوین ف اهود ، ابخوش عموومی   حسوابداری  این استاندارد و سایر استانداردهایاگر موارد افشای مندرج در  .120

باید اطالعات ضروری را برای دسوتیابی بوه آن اهوداف افشوا      کننده تحصیلنکند، واحد  تأمین را 118و  114 هایبند

 نماید.

 تاریخ اجرا

ش د   می  شروع  ا  آن پسو  1401اول فروردین آنها ا    مالی  دوره  كه  مالی  ص رتهای  استاندارد در م رد كليه  این  الزامات .121

 . االجراست ال م
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 رهنمود بکارگیری

 این استاندارد است.از این پیوست بخشی 

 (3بکارگیری بند ) تعاریف

 لیدر اداوا  تشوک   اتیو چنود عمل  ایو دو  بیترک جهیکه در نت یواحد»واحد حاصل را به عنوان  ،استاندارد نیا 3بند  .1ر

واحد ممکن است از نظور  این . نیست یبخش عموم بیترک یکی از طرفین لزوماً. واحد حاصل کند یم فیتعر «شود یم

بوا  . دیو را حفظ نما شونده ترکیب اتیاز عمل یکی شخصیت حقوقی ممکن است ایباشد  دیواحد جد کی یشکل قانون

 نیاز طورف  یکو ی درآن که ترکیبیاست. در  دیواحد جد کی یاقتصاد یمحتوا مذکور معموالً دارایواحد  وجود این،

معمووالً   بیو ترک تیو ، ماهاستاز نو  اداا   یاقتصاد یمحتوا و آورد  به دست را  اتیند عملچ ای کیکنترل  ،ترکیب

 .را دارد دیواحد جد کی یمحتواواحد حاصل که  است ای گونه به
 

 (4تشخیص ترکیب بخش عمومی )بکارگیری بند 

تعریوف  « واحود بخوش عموومی    تجمیع عملیات مجزا در یک»این استاندارد، ترکیب بخش عمومی را به عنوان  3بند  .2ر

کند. عبارت یک واحد بخش عمومی ممکن است به یک واحود گزارشوگر یوا یوک گوروه داللوت نمایود. برخوی           می

یوک  ومی را در بور بگیورد. شورایط وقوو      تجدیدسازمانها در بخش عمومی ممکن است بیش از یک ترکیب بخش عم

 شامل موارد زیر باشد: تواند میترکیب بخش عمومی 

 طرفین، و    با توافق .الف

 )برای نمونه، طبق قوانین(. صورت اجباری به .ب

یوا بودهیهای مورتبط کوه بورای       ای یکپارچه از فعالیتها و داراییها و مجموعه»این استاندارد، عملیات را به عنوان  3بند  .3ر

« مودیریت برخووردار اسوت    یا خدمات، از قابلیت هودایت و  دستیابی به اهداف واحد گزارشگر از طریق ارائه کاال و

 کند.  تعریف می

شده برای آن ورودیها است که توانوایی ایجواد خروجیهوا را دارد.     عملیات متشکل از ورودیها و فرایندهای بکار گرفته .4ر

ی ای یکپارچه از فعالیتها و داراییها ویا بدهیها  اگرچه عملیات معموال دارای خروجیهایی هستند، اما برای اینکه مجموعه

مرتبط، عملیات محسوب شود، الزامی به وجود خروجیها نیست. برای مقاصد این استاندارد، سه عنصور یوک عملیوات    

 شود:    صورت زیر تعریف می هب

 ای کند یم جادیرا ا یآن بکار گرفته شود، خروج یبرا ندیچند فرا ای کیکه اگر  یهر گونه منبع اقتصاد :یورود .الف

 .داردرا  یخروج جادیا تیقابل
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 یخروج ،یچند ورود ای کی یآن برا یریکه بکارگ ای قاعده ای ثاقیاستاندارد، پروتکل، م ستم،یهر س :ندیفرآ .ب

 .  داردرا  یخروج جادیا تیقابل ای کند یم جادیرا ا

 کند یم فراهمخدمات را  یا و هاکه کاال هایآن ورود یشده برا بکار گرفته یندهایو فرا هایورود جهینت :یخروج .پ

 .داردآن را  فراهم کردن تیقابل ای

، در راسوتای دسوتیابی بوه اهوداف معوین، از      ی مرتبطای یکپارچه از فعالیتها و داراییها و یا بدهیها  برای اینکه مجموعه .5ر

شده بورای   کار گرفته هقابلیت هدایت شدن و مدیریت شدن برخوردار باشند، دو عنصر اساسی )یعنی ورودی و فرآیند ب

شوند یا استفاده خواهند شد. بوا وجوود ایون، در      ورودی( الز  است که با یکدیگر برای ایجاد خروجی استفاده میآن 

کند از قابلیت ادامه تولیود خروجوی، بورای مثوال، از طریوق        صورتی که واحد گزارشگری که عملیات را دریافت می

، لزومی ندارد کوه عملیوات شوامل تموا  ورودیهوا و      سازی عملیات با ورودی و فرآیند خود برخوردار باشد  یکپارچه

 فرایندهای مورد استفاده انتقال دهنده در اجرای آن عملیات باشد.

ماهیت عناصر یک عملیات، بر حسب بخش و ساختار عملیات )فعالیتهای( واحد گزارشوگر، شوامل میوزان توسوعه آن      .6ر

فاوتی از ورودی، فرآیند و خروجی هستند، در حوالی کوه   واحد، متفاوت است. عملیات موجود، االب دارای انوا  مت

)محصول( دارند. تقریباً تما  عملیات دارای  االب ورودیها و فرآیندهای کم و گاهی تنها یک خروجی ،عملیات جدید

 بدهی نیز هستند، اما ضرورتی ندارد که یک عملیات حتماً دارای بدهی باشد.

، در مرحله توسعه دارای خروجوی نباشود.   مرتبط یعالیتها و داراییها و یا بدهیهاممکن است یک مجموعه یکپارچه از ف .7ر

کند باید سایر عوامل را برای تعیوین اینکوه ایون مجموعوه،       در این موارد، واحد گزارشگری که عملیات را دریافت می

 شود:  موارد نمی عملیات است یا خیر، در نظر بگیرد. این عوامل شامل موارد زیر است، اما محدود به این

 شده را آااز کرده است؟ ریزی  آیا فعالیتهای اصلی برنامه .الف

 آیا از کارکنان، داراییهای فکری و سایر ورودیها و فرآیندهای قابل استفاده برای ورودیها برخوردار است؟ .ب

 باشد؟ و  ریزی برای تولید خروجیها می  آیا به دنبال برنامه .پ

 پذیر است؟ یافت کنندگان خدمات که خروجیها را دریافت خواهند کرد، امکانآیا دسترسی به در .ت

ی یا بدهیها ضرورتی ندارد که تما  این عوامل وجود داشته باشند تا مجموعه یکپارچه معینی از فعالیتها و داراییها و

 ، در مرحله توسعه واجد شرایط عملیات شود. مرتبط

شود یا خیر، باید مبتنوی بور     ، عملیات محسوب میی مرتبطالیتها و داراییها و یا بدهیهاتعیین اینکه مجموعه معینی از فع .8ر

این باشد که آیا این مجموعه یکپارچه، این قابلیت را دارد که به عنوان عملیات توسط یک واحود دیگور هودایت یوا     

شود یا خیر، این موضوو  کوه     ب میای معین، عملیات محسو  مدیریت شود یا خیر. بنابراین، در ارزیابی اینکه مجموعه
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کننده تمایل به اداره مجموعه به  انتقال دهنده، مجموعه را به عنوان یک عملیات اداره کرده است یا اینکه واحد تحصیل

 عنوان یک عملیات دارد، مربوط نیست.  

که در آن سرقفلی وجود  ی مرتبطدر صورت نبود شواهد نقض کننده، مجموعه معینی از فعالیتها و داراییها و یا بدهیها .9ر

 .نیستعملیات دارای سرقفلی  لزوماًدارد باید به عنوان عملیات تلقی شود. با وجود این، 

 (12تا  5)بکارگیری بندهای  بخش عمومی های بندی ترکیب  طبقه

 (6و  5ارزیابی کنترل )بکارگیری بندهای 

آورد، ترکیب   به دست یک یا چند عملیات را در نتیجه ترکیب  هنگامی که یکی از طرفین ترکیب بخش عمومی، کنترل .10ر

یک از طرفین ترکیب، کنتورل    شود. چنانچه هیچ  بندی می  با توجه به محتوای اقتصادی آن به عنوان اداا  یا تحصیل طبقه

  این ارزیابی، تعیین ایون  گردد. نخستین گا  برای انجا  بندی می  نیاورد، ترکیب به عنوان اداا  طبقه  به دست عملیات را 

  بوه دسوت   موضو  است که آیا یکی از واحدهایی که پیش از ترکیب وجود داشته است، کنترل یک یا چند عملیات را 

گیورد بوا     که این ارزیابی براساس واحدهایی که قبل از ترکیب وجود داشته است، صورت می آورد یا خیر. از آنجا می

که طبق آن، کنترل با توجه به  ص رتهای مالی تلفيقیبا عنوان  15حسابداری بخش عمومی  ارزیابی کنترل طبق استاندارد

 گردد، متفاوت است.     واحدهای پس از ترکیب ارزیابی می

واحد گزارشگر برای تعیین اینکه آیا یکی از طرفین ترکیب بخش عمومی، کنترل یوک یوا چنود عملیوات را در نتیجوه       .11ر

ص رتهای با عنوان  15رد یا خیر، اصول و رهنمود بکارگیری استاندارد حسابداری بخش عمومی می آو  به دست ترکیب 

بوا عبوارت   « کنود   واحد گزارشگر کنترل می»گیرد. برای بکارگیری این اصول و رهنمود، عبارت   را بکار می مالی تلفيقی

گردد. برای مثال،  جایگزین می« عملیات»بارت با ع« واحد دیگر»و عبارت « آورد  می  به دست واحد گزارشگر کنترل را »

برای تعیین اینکه آیا یکی از طرفین ترکیوب   15استاندارد حسابداری بخش عمومی  15برای مقاصد این استاندارد، بند 

صوورت زیور در نظور     همی آورد یا خیر بایود بو    به دست بخش عمومی، کنترل یک یا چند عملیات را در نتیجه ترکیب 

 :گرفته شود

 :آورد  می  به دست كنترل موليات را  بنابراین، تنها در صورت وجود تما  موارد زیر، واحد گزارشگر

 مراجعه شود(؛ 24 تا 18 ی)به بندهاتسلط بر عملیات  .الف

تا  25)به بندهای از حق نسبت به آن منافع  یبرخوردار ای عملیاتاز ارتباط با  یناش ریمتغقرار گرفتن در معرگ منافع  .ب

 مراجعه شود(؛ و  29

 30 ی)به بندها عملیاتاز ارتباط با آن  یمنافع ناش زانیم ای تیبر ماه یرگذاریتأث یبرا عملیاتاعمال تسلط بر  ییتوانا .پ

 مراجعه شود(. 32تا 
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الی صش رتهای مش  با عنووان   15واحد گزارشگر برای بکارگیری این اصول و رهنمود استاندارد حسابداری بخش عمومی  .12ر

 توجه نماید. 17رتا  13باید به بندهای ر، تلفيقی

  تحمیول )یعنی، از طریق انتقال نقد یا سوایر داراییهوا یوا     ازا مابهدر یک ترکیب بخش عمومی که اساساً از طریق انتقال  .13ر

  بوه دسوت   را شود که کنترل یک یوا چنود عملیوات     شود، معموالً منجر به ایجاد واحد گزارشگری می  بدهیها( انجا  می

 آورد. می

شوود، معمووالً منجور بوه ایجواد واحود         در یک ترکیب بخش عمومی که اساساً از طریق مبادله منافع مالکانه انجا  می .14ر

که دربرگیرنوده مبادلوه منوافع مالکانوه      یآورد. ترکیب می  به دست شود که کنترل یک یا چند عملیات را  گزارشگری می

شود که حق رای کافی برای کسب کنترل یک یوا چنود عملیوات را     یجاد واحد گزارشگری میاست، معموالً منجر به ا

از مالکوان،   یافته دیگری و مالک یا گروه سازمان باشدیک حق رای اقلیت بزرگ  دارای که واحد گزارشگر دارد. زمانی

 کنترل را کسب کند. ،رای ای ندارد، نیز ممکن است واحد گزارشگر بدون داشتن اکثریت حق حق رای قابل مالحظه

در ترکیب بخش عمومی متشکل از بیش از دو واحد گزارشگر، احتمال اینکه طرف آااز کننوده ترکیوب )در صوورت     .15ر

 تر است.  آورد نسبت به سایر طرفهای ترکیب بیش  به دست وجود( کنترل عملیات را 

شود، این واحد تنها زمانی ممکن    ترکیب تشکیل میدر ترکیب بخش عمومی که یک واحد گزارشگر جدید برای انجا .16ر

آورد که پیش از انجا  ترکیب وجود داشته است. در صورتی که این واحد گزارشوگر      به دست است کنترل عملیات را 

کند که آیا یکی از طورفین ترکیوب کوه پویش از      جدید پیش از ترکیب وجود نداشته است، واحد گزارشگر بررسی می

 آورد یا خیر.  می  به دست یب وجود داشته است کنترل عملیات را انجا  ترک

  بوه دسوت   چنانچه بکارگیری این رهنمود منجر به شناسایی یکی از طرفین ترکیب که کنترل یک یوا چنود عملیوات را     .17ر

دد. واحود  گور   بنودی موی    آورده است شود، ترکیب با توجه به محتوای اقتصادی آن به عنوان تحصیل یوا اداوا  طبقوه   

توا   7گزارشگر برای تعیین اینکه آیا محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است یا خیر، رهنمودهای مندرج در بندهای 

گیرد. در صورتی که بکارگیری این رهنمود منجر به شناسایی یکی از طرفین ترکیوب کوه     را بکار می 48رتا  18رو  12

 گردد. بندی می  آورد نشود، ترکیب به عنوان اداا  طبقه  می  به دست کنترل یک یا چند عملیات را 

 (12تا  7بخش عمومی )بکارگیری بندهای  های بندی ترکیب  ارزیابی طبقه

آورد، ترکیوب بوا     به دست چنانچه یکی از طرفین ترکیب بخش عمومی، کنترل یک یا چند عملیات را در نتیجه ترکیب  .18ر

شود. واحود گزارشوگر بورای ارزیوابی اینکوه        بندی   به عنوان تحصیل یا اداا  طبقه توجه به محتوای اقتصادی آن باید

 12توا   10محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است یا خیر، محتوای اقتصادی ترکیب و معیارهای مندرج در بندهای 

بنودی گوردد. در     وان تحصیل طبقهگیرد. ترکیبی که از محتوای اقتصادی اداا  برخوردار نیست باید به عن  را در نظر می

 گیرد.  انجا  این ارزیابی، واحد گزارشگر رهنمودهای زیر را در نظر می
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 (7)بکارگیری بند  محتوای اقتصادی

منجر به حصوول نتیجوه قطعوی و     مجمو معموالً به تنهایی یا در  11و 10تجزیه و تحلیل معیارهای مندرج در بندهای  .19ر

شود. بورای اینکوه    نظور تعیین اینکه آیا محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است یا خیر، میایجاد شواهد کافی به م

 شده وجود ندارد. بندی شود ضرورتی برای احراز هر دو معیار مطرح  ترکیب به عنوان اداا  طبقه

یجواد شوواهد کوافی بوه     ا ومنجر به حصول نتیجه قطعی  11و  10در صورتی که بررسی معیارهای مندرج در بندهای  .20ر

را  12منظور تعیین صریح و روشن محتوای اقتصادی ترکیب نشود، واحد گزارشگر، موضوعات بیشتر منودرج در بنود   

 گیرد. در نظر می

از شوکل قوانونی واحود     نظور  صورف ای است که یک واحد گزارشگر جدیود،    گونه محتوای اقتصادی اداا  معموالً به .21ر

  بوه دسوت   در رابطه با ترکیبی که یکی از طرفین آن کنترل یک یا چند عملیات را  موضو این شود.   حاصل، تشکیل می

ای باشد که یکی از طرفین ترکیب بوه    گونه دارد. چنانچه محتوای اقتصادی ترکیب بخش عمومی به نیز مصداقآورد   می

اقتصادی ترکیوب از نوو  تحصویل     موجودیت خود ادامه دهد، این حالت ممکن است شواهدی مبنی بر اینکه محتوای

کننده نهایی، عملیات را قبول و   است فراهم سازد. در ترکیب عملیات تحت کنترل مشترک، این واقعیت که واحد کنترل

 کاهد.  کند از اهمیت این عامل می  بعد از ترکیب کنترل می

باشد. به عبارت دیگر، اداا  منجور بوه    یسازی عملیاتی است که بخشی از ترکیب بخش عمومی م  اداا  شامل یکپارچه .22ر

شوود. چنانچوه در نتیجوه     و واحد تحت کنترل نمی شده عملیات تحصیلای بین طرفین ترکیب تحت عنوان   ایجاد رابطه

از عملیات به عنوان واحد تحت کنترل محسوب شود، این امر ممکون اسوت شوواهدی مبنوی بور اینکوه        یکیترکیب، 

 نو  تحصیل است فراهم کند.  محتوای اقتصادی ترکیب از 

تحصیل معمواًل توافق مشترکی بین دو یا چند طرف است و االبواً محتووای تجواری دارد. بوا وجوود ایون، در بخوش         .23ر

عمومی، یکی از طرفین ترکیب ممکن است قادر به تحمیل ترکیب به طرف دیگر باشد. در صورتی که واحد گزارشگر 

رسوانی مشوابه بوا آنچوه کوه بور اسواس توافوق مشوترک           اقتصادی یا توان خدمت در نتیجه ترکیب دسترسی به منافع

آورد، این احتمال وجود دارد که محتوای اقتصادی ترکیب از نوو  تحصویل باشود.      به دست توانست کسب کند را   می

 ییجوو  به صرفه یابیبه دولت به منظور دست اتیبه انتقال عمل گزارشگر یبا الزا  واحدهابرای مثال، دولت ممکن است 

، خدمتی را که برای آن بودجه ارائه کرده است، متمرکز کند. در صورتی که واحد گزارشوگر دسترسوی بوه    اسیدر مق

، نیاورد  به دست توانست کسب کند،   رسانی مشابه با آنچه که در یک معامله داوطلبانه می منافع اقتصادی یا توان خدمت

 اداا  باشد.قتصادی ترکیب از نو  محتوای ااحتمال وجود دارد که  نیا

در صورتی که پس از در نظر گرفتن معیارها و ماهیت ترکیب بخش عمومی، شواهد کافی مبنوی بور اینکوه ترکیوب از      .24ر

 بندی شود.  محتوای اقتصادی اداا  برخوردار است فراهم نشود، ترکیب باید به عنوان تحصیل طبقه
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 (10)بکارگیری بند  ازا مابهمعیارهای 

برای جبران واگذاری حق فروشنده نسبت به خوالص داراییهوای یوک عملیوات      ازا مابهاداا  معموالً شامل پرداخت   .25ر

آورده و طرفوی کوه     به دسوت  بین طرفی که کنترل  عملیات را  ازا مابهشود. در مقابل، تحصیل معموالً شامل مبادله   نمی

 شود.   است، می  کنترل عملیات را از دست داده 

شده، شواهدی مبنی بر  به قصد جبران واگذاری حق اشخاص نسبت به خالص داراییهای عملیات منتقل ازا مابهپرداخت  .26ر

کند. در چنین مواردی، ترکیب بوه عنووان     اینکه محتوای اقتصادی ترکیب بخش عمومی از نو  تحصیل است فراهم می

 شود.  بندی می  تحصیل طبقه

که به قصد جبران واگذاری حق فروشنده نسبت به خالص داراییهای یک عملیات نیست، بلکوه بورای    زاا مابهپرداخت  .27ر

باشد، ممکن است شوواهدی مبنوی بور     شده در نتیجه ترکیب بخش عمومی می نمونه با هدف بازپرداخت مخارج تحمل

 نماید.    اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است، فراهم 

که یک شخص، عملیاتی را به یک واحود   صورت بگیرد. برای نمونه زمانی ازا مابهمکن است بدون پرداخت تحصیل م .28ر

به تنهایی شواهدی در رابطه با محتوای اقتصادی ترکیب بخش عمومی فراهم  ازا مابهکند. درنتیجه، نبود   دولتی وقف می

را نیز بررسوی   ازا مابهل مربوط به پرداخت یا عد  پرداخت ، واحد گزارشگر همچنین دالیازا مابهکند. برای ارزیابی   نمی

 کند.  می

را  ازا مابوه نباشد، واحد گزارشوگر دالیول عود  پرداخوت      ازا مابهدر صورتی که ترکیب بخش عمومی شامل پرداخت  .29ر

یا این حوق در  کند. اگر مالک قبلی، حق خود نسبت به خالص داراییهای یک عملیات را واگذار کرده باشد   بررسی می

اثر اجبار سلب شده باشد )برای مثال، در یک مصادره بدون جبران(، شواهدی مبنی بر اینکه ترکیوب از نوو  تحصویل    

 شود.    است، فراهم می

یک از طرفین از حقی نسبت به خالص داراییهای یک عملیات   در صورتی که ترکیب بخش عمومی به این دلیل که هیچ .30ر

نباشد، محتوای اقتصادی ترکیب معموالً از نو  اداوا  خواهود بوود. تحصویل      ازا مابهشامل پرداخت  برخوردار نیستند،

یک از طرفین از حقی نسوبت بوه خوالص      شامل انتقال یک عملیات از مالک قبلی به مالک جدید آن است. چنانچه هیچ

ترکیب معموالً از نوو  تحصویل نیسوت.    داراییهای عملیات برخوردار نباشد، در این صورت مالک قبلی وجود ندارد و 

کوه یوک عملیوات منتقول      شود؛ زمانی  این سناریو تنها زمانی وجود خواهد داشت که یک واحد بطور کامل منتقل می

شود، واحد گزارشگر انتقال دهنده عملیات، مالک قبلی خواهد بود و نسبت به خالص داراییهوای عملیوات از حوق     می

هوایی از واحودهای گزارشوگر فاقود مالوک        اریها و برخی سازمانهای ایرانتفواعی، نمونوه  برخوردار خواهد بود. شهرد

 )مالکان( قبلی است.



 17حسابداری بخش عمومی استاندارد 

 ترکیبهای بخش عمومی

42 

 

 (11گیری )بکارگیری بند   معیارهای فرآیند تصمیم

که ترکیب بخوش عموومی    تحصیل معموالً مستلز  مشارکت داوطلبانه تما  طرفهای ترکیب است. بنابراین، در صورتی .31ر

گیری مشارکت نداشته باشند، ممکن   یک از طرفین در فرآیند تصمیم  ثالثی به طرفین تحمیل شود و هیچاز سوی شخص 

 شود.      است شواهدی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است فراهم 

ی در زموان تحمیول   توانند شرایط ترکیب را به میوزان متفواوت، حتو    در سایر شرایط، طرفین ترکیب بخش عمومی می .32ر

تحت تأثیر قرار دهند. با افزایش میزان تأثیرگذاری طرفین ترکیب بوه ویوژه طرفوی کوه      ،ترکیب از سوی شخص ثالث

 یابد.    گیری در خصوص محتوای ترکیب کاهش می  آورد، احتمال نتیجه  می  به دست کنترل یک یا چند عملیات را 

گذار به طرفین اختیوار    گذار ملز  به انجا  ترکیب شوند اما قانون  سوی قانون برای نمونه، طرفین ترکیب ممکن است از .33ر

به جوای اینکوه مبتنوی بور تصومیم       دهد تا شرایط ترکیب را تعیین کنند. محتوای اقتصادی این ترکیب به احتمال زیاد

 شود.    طرفین تعیین میبر اساس شرایط مورد توافق  ،گذار باشد که طرفین را وادار به ترکیب نموده است  قانون

آورد، بتواند ترکیوب    می  به دست که یکی از طرفین ترکیب بخش عمومی که کنترل یک یا چند عملیات را  در صورتی .34ر

کنود.    را به طرف دیگر تحمیل کند، شواهدی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  اسوت، فوراهم نموی   

تصمیم بگیرد که برخالف خواست سهامداران، یک واحود بخوش خصوصوی را ملوی      برای نمونه، دولت ممکن است

تحمیول کنود،      سازی را برای نمونه از طریق قوانون   تواند ملی نماید. این حقیقت که دولت )یکی از طرفین ترکیب( می

که یکی از طورفین   تیکند. در صور  شواهد کافی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است فراهم نمی

آورد بتواند ترکیب را به طرف دیگر تحمیل کنود، شوواهد کوافی      می  به دست ترکیب که کنترل یک یا چند عملیات را 

 کند.   مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  تحصیل است، فراهم می

باشد، ممکن  پرسی همهاز طرفین از طریق  که ترکیب بخش عمومی مستلز  تأیید از سوی شهروندان هریک در صورتی .35ر

است شواهدی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است، فراهم کند. چنین الزامی، شواهدی در رابطوه  

گیوری نهوایی در خصووص انجوا       با اینکه طرفین ترکیب اختیار تأثیرگذاری داوطلبانه بر ترکیب را ندارنود و تصومیم  

کند. با وجود این، در ترکیب از نو  تحصویل نیوز امکوان      گیرد را فراهم می  اشخاص ثالث صورت میترکیب از سوی 

 تأیید از سوی شهروندان از طریق نظرسنجی ممکن است وجود داشته باشد.

گیورد، شوواهدی مبنوی بور     که تحت کنترل مشترک هستند صورت  که ترکیب بخش عمومی بین دو طرف در صورتی .36ر

د. ترکیب تحت کنترل مشوترک االوب توسوط واحود     شو   وای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است، فراهم میاینکه محت

کننده االب شرایط ترکیب را تعیین خواهد کرد. بورای مثوال،    گیرد و واحد کنترل کننده و از طرف آن صورت می کنترل

نه بگیرد و شرایط ترکیب را تعیین کنود. در  دولت ممکن است به دالیل اداری یا سیاسی تصمیم به ترکیب دو وزارتخا
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گیورد.    کننده صورت موی  گیری نهایی در خصوص انجا  ترکیب و شرایط آن توسط واحد کنترل  چنین شرایطی، تصمیم

 شود.    در این شرایط شواهدی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است، فراهم می

ت تحت کنترل مشترک ممکن است برای ترکیب به صورت داوطلبانه به توافوق برسوند. بوا    در برخی شرایط، دو عملیا .37ر

کوه تاییود    کننده است. در صوورتی  وجود این، این تصمیم معموالً مستلز  تایید )اعم از صریح یا ضمنی( واحد کنترل

با انجا  ترکیب و شرایط انجوا  آن  گیری نهایی در رابطه   کننده الزامی باشد، شواهدی مبنی بر اینکه تصمیم واحد کنترل

شود. بنابراین، شواهدی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیوب از    گیرد، فراهم می  کننده صورت می توسط واحد کنترل

 شود.    نو  اداا  است، فراهم می

یق ترایب به ترکیب، کننده در ترکیب بخش عمومی از طر تنها در صورت نبود شواهدی مبنی بر مشارکت واحد کنترل .38ر

تعیین شرایط ترکیب یا تأیید ترکیب )اعم از صریح یا ضمنی(، هیچ شواهدی مبنی بر اینکه محتوای اقتصوادی ترکیوب   

بنودی ترکیوب     از نو  اداا  است وجود ندارد. درچنین شرایطی، واحد گزارشگر تما  عوامل دیگر را در تعیوین طبقوه  

 کند. بخش عمومی بررسی می

گیری، شواهد کافی برای تعیین اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداوا     و فرآیند تصمیم ازا مابهکه معیارهای  در صورتی

 مراجعه شود( 12است یا خیر فراهم نکند، موضوعات بیشتری باید در نظر گرفته شود )به بند 

ی منجر به دستیابی به نتایج قطعی و ایجاد شوواهد  گیر  و فرآیند تصمیم ازا مابهکه تجزیه و تحلیل معیارهای  در صورتی .39ر

کنود کوه کودا       کافی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است، نشود، واحد گزارشوگر بررسوی موی   

 نماید که:    حسابداری اطالعاتی فراهم می روش بندی و  طبقه

 و  ند؛ک  یرا برآورده م یمال یاهداف گزارشگر نحو نیبه بهتر .الف

 .کند  یرا احراز م یفیک یهایژگیو نحو نیبه بهتر .ب

گیری معموالً منجر به حصول نتیجه قطعی و ایجاد شواهد کوافی مبنوی     و فرآیند تصمیم ازا مابهتجزیه وتحلیل معیارهای  .40ر

در هموه   معموالً گیری  یمو فرآیند تصم ازا مابهشود. معیارهای   بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است، می

کند. درنتیجه، در   به جز شرایط استثنایی، شواهدی در رابطه با محتوای اقتصادی ترکیب بخش عمومی فراهم می ،موارد

بنودی مودنظر قورار      در تعیین طبقوه  12که معیارها به روشنی احراز شده باشد موضوعات بیشتر مندرج در بند  صورتی

 گیرد.    نمی

قطعی و ایجاد شوواهد   دستیابی به نتیجهگیری منجر به     و فرآیند تصمیم ازا مابهکه تجزیه و تحلیل معیارهای  یدر صورت .41ر

کنود کوه کودا       کافی مبنی بر اینکه محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است نشود، واحد گزارشوگر بررسوی موی   

بندی ترکیوب    کند. تعیین طبقه  اف گزارشگری مالی را فراهم میکند که به بهترین نحو اهد  بندی اطالعاتی فراهم می  طبقه



 17حسابداری بخش عمومی استاندارد 

 ترکیبهای بخش عمومی

44 

 

ای بور گزارشوگری موالی ترکیوب دارد. بنوابراین، بررسوی         بخش عمومی به عنوان تحصیل یا اداا  تأثیر قابل مالحظه

 کنندگان اصلی اطالعات حائز اهمیت است.   سازد و استفاده  ها فراهم می  اطالعاتی که هر یک از روش

شونده و مالکان یا اعضای آنها کوه منوافع    شده، ترکیب را از دیدگاه هریک از عملیات ترکیب روش اتحاد منافع تعدیل .42ر

شوده،   دهد. در بکارگیری روش حسابداری اتحاد منافع تعودیل   کنند مد نظر قرار می  خود را در واحد حاصل تجمیع می

در  ترکیوب شوونده،  مبلغ دفتری آنها در صورتهای مالی عملیوات  شده را به  ، داراییها و بدهیهای گزارشواحد حاصل

کنندگان در ارزیوابی عملکورد واحود حاصول       کند. چنین اطالعاتی ممکن است به استفاده گیری می تاریخ اداا  اندازه

بوا   شونده در تاریخ اداوا  و مقایسوه نتوایج عملیوات     شده عملیات ترکیب براساس داراییها و بدهیهای تاریخی ترکیب

هوای حسوابداری یکنواخوت الزاموی       که تعدیالت برای دستیابی به رویه های قبل کمک کند. با وجود این، زمانی  دوره

داراییها و بدهیهایی که به ارزش منصوفانه  در مورد جز   بهکاهش یابد. این اطالعات قابلیت مقایسه ممکن است است، 

ی درباره ارزش جریانهای نقدی آتی موورد انتظوار بوازار در رابطوه بوا      شامل اطالعاتاند   قبل از تاریخ اداا  ثبت شده

 شود.  داراییها و بدهیها نمی

  بوه دسوت   کننده یعنی واحد گزارشگری که کنترل سایر عملیوات را   روش تحصیل، ترکیب را از دیدگاه واحد تحصیل .43ر

کند یا به طریق دیگر کنترل آنهوا    ها را خریداری میکننده خالص دارایی دهد. واحد تحصیل  آورد، مورد توجه قرار می  می

از جمله آن داراییها و بدهیهایی که در گذشته توسط  شده تقبلشده و بدهیهای  آورد و داراییهای تحصیل  می  به دست را 

کنندگان   هکند. چنین اطالعاتی به استفاد  نشده بود را در صورتهای مالی خود شناسایی می شده شناسایی عملیات تحصیل

گذاریها و مقایسه آنها با عملکورد سوایر     گذاریهای اولیه و عملکرد بعدی این سرمایه  صورتهای مالی در ارزیابی سرمایه

کنود. ایون اطالعوات همچنوین شوامل        کننده کمک موی  شده توسط واحد تحصیل گذاری انجا   واحدها براساس سرمایه

شوود. اگرچوه     با داراییها و بدهیهای مذکور می مورد انتظار بازار در رابطه اطالعاتی درباره ارزش جریانهای نقدی آتی

شوند اما تأثیری بر ارزشیابی داراییهوا و بودهیهای واحود      شده مجدداً ارزشیابی می داراییها و بدهیهای عملیات تحصیل

ه به رابطه بوین مقوادیر مورتبط بوا     شدند، ندارد. عالوه بر این، با توج  کننده که پیش از تحصیل نیز نگهداری می تحصیل

ب و سایر عوامل )برای نمونه، خرید زیر قیمت( ممکن است شناسایی بالدرنگ سود یوا زیوان   -80الف و -80بندهای 

 در صورت تغییرات در وضعیت مالی صورت بگیرد.  
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 شود در جدول زیر خالصه شده است.  اطالعاتی که توسط هریک از روشها فراهم می .44ر

 تحصيل ادغام 

 دیدگاه
شونده و مالکان  دیدگاه هریک از عملیات ترکیب

 .یا اعضا آنها
 .کننده تحصیلدیدگاه واحد 

 كنندگان  استفاده

 اطالماتی

عملکرد واحد  یابارزی در کنندگانبه استفادهکمک 

بیترک یخیتار یهایو بده هاییحاصل براساس دارا

 سهیااداا  و مق خیشونده در تار ترکیب اتیشده عمل

 .قبل هایبا دوره اتیعمل جینتا

کنندگان صورتهای مالی در ارزیابی   کمک به استفاده

گذاریهای اولیه و عملکرد بعدی این سرمایه  سرمایه

 گذاریها

 گيری  مبنای اندا ه

شده به مبلغ  گیری دارییها و بدهیهای گزارش  اندازه

در صورتهای مالی عملیات  آنها دفتری

 تاریخ اداا  شونده در ترکیب

و بدهیهای  تشخیص قابلارزیابی مجدد داراییهای 

شده اما بدون تأثیر بر  عملیات تحصیل شده تقبل

شده توسط  ارزشیابی داراییها و بدهیهای نگهداری

درباره ارزش  یاطالعاتکننده. شامل  واحد تحصیل

مورد انتظار بازار در رابطه با  یآت ینقد یانهایجر

 مذکور یهایو بده هاییدارا

قابليت مقایسه با 

نتایج موليات 

 های قبل  دوره

های قبل.  تسهیل مقایسه نتایج عملیات با دوره

 های هیبه رو یابیدست یبرا التیتعد که یزمان

 سهیمقا تیقابل ،است یالزام کنواختی یحسابدار

 ابدیکاهش ممکن است 

 های قبل  دشواری مقایسه نتایج عملیات با دوره

گیری منجر به حصول نتیجوه قطعوی و ایجواد شوواهد       و فرایند تصمیم ازا مابهکه تجزیه و تحلیل معیارهای  درصورتی .45ر

 ،بنودی   محتوای اقتصادی ترکیب از نو  اداا  است یا خیر، نشود، بررسی اینکه کودا  طبقوه  آیا کافی برای تعیین اینکه 

مالی را توامین نمایود، شوواهدی در رابطوه بوا محتووای       کند که به بهترین نحو اهداف گزارشگری  اطالعاتی فراهم می

 کند.    اقتصادی ترکیب بخش عمومی فراهم می

قطعی و ایجاد شوواهد   دستیابی به نتیجهگیری منجر به   و فرآیند تصمیم ازا مابهکه تجزیه و تحلیل معیارهای  در صورتی .46ر

کند که به  میبندی اطالعاتی فراهم   کند کدا  طبقه سی مید، واحد گزارشگر بررنشوترکیب بندی   طبقهکافی برای تعیین 

بودن، قابل فهم بودن، به موقع بودن و قابل مقایسه بودن را احوراز   اتکا قابلهای کیفی مربوط بودن،   بهترین نحو ویژگی

مقاصود   کند. واحد گزارشگر همچنین در انجا  این ارزیابی محدودیتهای حاکم بر اطالعوات صوورتهای موالی بوا     می

 گیرد.  عمومی شامل اهمیت، فزونی منافع بر مخارج و توازن بین ویژگیهای کیفی را در نظر می
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تر از برخی دیگر است. بورای نمونوه،     های کیفی با اهمیت  بندی ترکیب بخش عمومی، برخی ویژگی  هنگا  بررسی طبقه .47ر

ی به موقع بودن نسبت به ویژگوی قابول فهوم بوودن از     هنگا  بررسی اینکه ترکیب از نو  اداا  است یا تحصیل، ویژگ

 اهمیت کمتری برخوردار است. 

کننودگان صوورتهای     واحد گزارشگر، ویژگیهای کیفی اطالعات و محدودیتهای حاکم بر اطالعات را از دیدگاه استفاده .48ر

 :شود ود به این موارد نمیدهد. این بررسی شامل توجه به موارد زیر است، اما محد  مالی مورد بررسی قرار می

در بخش عمومی که ممکن است با شکل قانونی آن    ترین محتوای اقتصادی ترکیباتکا قابلبندی   کدا  طبقه .الف

 اتکا قابلبندی عملکرد مالی و وضعیت مالی یک واحد را به طور   کند؟ آیا این طبقه  فراهم می را متفاوت باشد

 دهد؟ نشان می

کند؟ برای نمونه، در اداا ،  ماهیت ترکیب بخش عمومی کمک می ازکنندگان   استفادهدرک دی به بن  کدا  طبقه .ب

شده در ارزش خالص شناسایی  شده و مجمو  بدهیهای شناسایی هرگونه تفاوت بین مجمو  داراییهای شناسایی

وره گزارشگری شناسایی کننده سرقفلی، یا سود یا زیان را در د که در تحصیل، واحد تحصیل شود در حالی  می

 کند.   می

 نحوکنندگان به بهترین   در صورت ارائه اطالعات مربوط به یک معامله به طور قابل مقایسه، نیازهای استفاده .پ

 شود؟  بندی می  طبقهچگونه گردد. ترکیبهای بخش عمومی مشابه   تأمین می

 حسابداری ادغام

 (20گیری بند شونده )بکار حذف معامالت بین عملیات ترکیب

کند. در موورد بسویاری از معوامالت، حوذف       شونده را حذف می واحد حاصل، آثار تما  معامالت بین عملیات ترکیب .49ر

گیرد. برای نمونه، یک عملیات ترکیب شوونده پویش از تواریخ اداوا  خودماتی را در ازای        بطور خودکار صورت می

دهنوده خودمات در    شونده ارائه کند. درآمد عملیات ترکیب یگر ارائه میشونده د الزحمه به عملیات ترکیب  دریافت حق

 شونده دریافت کننده خدمات شود. هزینه عملیات ترکیب مازاد یا کسری انباشته آن عملیات در تاریخ اداا  منعکس می

اصل، هور دو مبلوغ را   شود. واحد ح  شونده در تاریخ اداا  منعکس می در مازاد یا کسری انباشته آن عملیات ترکیب نیز

 کند.     در ارزش خالص شناسایی می

شونده، دارایی و در مقابل، عملیات  ترکیب   که در نتیجه معامله بین دو عملیات ترکیب شونده، یک عملیات در صورتی .50ر

 شونده دیگر، بدهی شناسایی نماید، حذف ممکن است به طور خودکار صورت نگیرد. واحد حاصول دارایوی و   ترکیب

 کند.  کند و هرگونه تفاوت بین دارایی و بدهی را در ارزش خالص شناسایی می  بدهی را حذف می
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 (24و  23)بکارگیری بندهای  استفاده از مبالغ دفتری

شوده باشود(،    شده باشد )یعنی در گذشته یک عملیات تحصیل شونده در گذشته تحصیل که عملیات ترکیب در صورتی .51ر

شونده در صورتهای مالی آن ممکن است با مبلغ دفتوری آن داراییهوا و    ا و بدهیهای عملیات ترکیبمبلغ دفتری داراییه

ییهوا و بودهیهای عملیوات    ادر صوورتهای موالی تلفیقوی، دار   زیرا که بدهیها در صورتهای مالی تلفیقی متفاوت باشد. 

شونده، داراییها و  تهای مالی عملیات ترکیبشود. با وجود این، در صور گیری می  شونده به ارزش منصفانه اندازه ترکیب

 شود. بدهیها به مبالغ دفتری قبلی آن ارائه می

و بودهیهای عملیوات    تشوخیص  قابول ، داراییهوای  24و  23واحد حاصل برای رعایوت الزاموات منودرج در بنودهای      .52ر

تاریخ اداا ، با در نظر گرفتن الزا  بوه  شونده در   شونده را به مبلغ دفتری آنها در صورتهای مالی عملیات ترکیب  ترکیب

کنود. واحود حاصول، داراییهوا و       گیری می  های حسابداری واحد حاصل، اندازه  تعدیل مبالغ دفتری برای تطابق با رویه

 کند.    گیری نمی  بدهیها را به مبلغ دفتری در صورتهای مالی تلفیقی، اندازه

 ( 29شده است )بکارگیری بند  واگذارشونده دیگر  شونده به عملیات ترکیب سط یک عملیات  ترکیبحق امتیازها و حقوق مشابهی که در گذشته تو

واحد حاصل به عنوان بخشی از اداا  ممکن است حق امتیاز یا حق مشابهی را که در گذشوته توسوط یوک عملیوات      .53ر

واحود  نشوده   شده یا شناسایی ایی شناساییشونده دیگر برای استفاده از یک یا چند دار  شونده به عملیات ترکیب ترکیب

کننوده   های چنین حقی شامل حق استفاده از فناوری واحود تحصویل    شده است، دریافت کند. نمونه واگذاراهداکننده، 

طبق مجوز استفاده از فناوری است. واحد حاصل، این حق امتیاز یا حق مشوابه را بوه عنووان یوک دارایوی نامشوهود       

شوونده در تواریخ اداوا ،      کند و آن را به مبلغ دفتری آن در صورتهای مالی عملیات ترکیب  می شناسایی تشخیص قابل

الوزا  آور بووده اسوت، هور دو      که حق امتیاز یا حق مشابه در گذشته بخشی از یک توافق کند. از آنجا  گیری می  اندازه

دارایيهشای  بوا عنووان    7حسوابداری بخوش عموومی     آور مندرج در استاندارد و معیار توافق الزا    بودن یجداشدنمعیار 

کند. رهنمود حسابداری پس از اداا  حق امتیاز یا حق مشابه که در گذشته توسط یوک عملیوات     را احراز می نامشه د

 . ارائه شده است 44شونده دیگر اعطا شده است در بند   شونده به عملیات ترکیب  ترکیب

شوونده    شونده بوه عملیوات ترکیوب     مشابه را که در گذشته توسط یک عملیات ترکیبواحد حاصل، حق امتیاز یا حق  .54ر

شوده باشود( را از نظور     که دارایی مرتبط یک دارایی شناسایی دیگر اعطا شده است و دارایی مرتبط با آن )در صورتی

تاریخ اداا  ارزیوابی   در دارایيها ار ش كاه  عنوان با تجاری بخش 32استاندارد حسابداری کاهش ارزش مطابق با 

   کند.  می

 (31و  30)بکارگیری بندهای  )در صورت شمول در شرایط تحصیل( بخشودگی مالیاتی در اثر ادغام

که این مبالغ به عنوان برخی از شرایط  شونده، در صورتی  واحد حاصل نباید مبالغی در رابطه با مالیات عملیات ترکیب .55ر

که بخشودگی مالیاتی پس از اداا  واقوع   بخشوده شده باشد، شناسایی کند. در صورتیمالیاتی  مرجعاداا  توسط یک 

، شوده  بکارگیری روش حسابداری اتحاد منافع تعدیل درگیرد.   را بکار می 46شود، واحد حاصل الزامات مندرج در بند 

داا  قطع شوناخت شوده اسوت،    باید این مبالغ تحت شمول شرایط اداا  را به عنوان مبالغی که قبل از ا واحد حاصل
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مالیاتی بخشوده نشده اسوت مطوابق    مرجعشونده را که توسط یک   تلقی کند. واحد حاصل باید مالیات عملیات ترکیب

   به حساب منظور کند. ماليات بر درآمد با عنوان تجاری بخش 35استاندارد حسابداری با 

شود، باید مالیات دریافتنی مرتبط با مالیوات   مالیاتی تبدیل می عمرجکه واحد حاصل در نتیجه اداا  به یک  در صورتی .56ر

درآمد حاصشل   با عنوان 3شونده که بخشوده شده است را مطابق با استاندارد حسابداری بخش عمومی  عملیات ترکیب

  قطع شناخت کند.)ماليات و انتقاالت(   ای ا  موليات غيرمبادله

 (33شناسایی سرقفلی )بکارگیری بند 

 34کنود. بنودهای    شود و بنابراین واحد حاصل سرقفلی حاصل از اداا  شناسایی نمی اداا  منجر به ایجاد سرقفلی نمی .57ر

 دهد.   نحوه برخورد با ارزش خالص حاصل از اداا  را نشان می 35و 

واحد حاصل، این  شونده در نتیجه تحصیل قبلی در گذشته سرقفلی شناسایی کرده است، که عملیات ترکیب درصورتی .58ر

 کند.   سرقفلی را در اولین صورت وضعیت مالی خود شناسایی می

شونده بر اساس معیاری که ممکن است در نتیجه ادغام تغییر  شده توسط یک عملیات ترکیب و منافع مشابه دریافت ترجیحیگیری پس از ادغام انتقاالت، وامهای  اندازه

 (45کند )بکارگیری بند 

 اریو مع یشوخص ثالوث بور مبنوا     کیو را از  یممکن است انتقال شونده بیترک اتیاداا  واقع شود، عمل نکهیاز ا شیپ .59ر

کمتور از یوک   آنها  یکه متوسط درآمد خانوارها ییهاینمونه، دولت ممکن است به شهردار یکند. برا افتیمشخص در

اسوت و   اریو که حائز مع یشهردار کی لممکن است شام یارائه کند. اداا  دو شهردار ییکمکها ،استمبلغ مشخص 

باشود. پوس از اداوا ،     کند، ینم افتیو کمک را در ستین اریکه حائز مع یگرید یو شهردار کند یم افتیکمک را در

ممکون  و باشود  آن مبلغ مشخص  بیشتر یا کمتر ازممکن است  دیشده جدبیترک یشهردار یمتوسط درآمد خانوار برا

 کند. یابیرا مجدداً ارز مکک مبلغاعطا کننده،  شوداست موجب 

که اهدا  زمانیدر  واحد حاصل نباید تجدیدنظر در مبلغ کمک را در تاریخ اداا  به حساب منظور کند بلکه باید آن را .60ر

سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی به مطابق با ، کند یاعال  مدر خصوص کمک مزبور خود را  تصمیمکننده 

 حساب منظور کند.  

و سایر منافع ایجاد شود. واحد حاصل نباید تجدیدنظر در ایون   ترجیحیشرایط مشابه ممکن است در رابطه با وامهای  .61ر

در خصوص خود را  تصمیمکه اهدا کننده  زمانیدر  معامالت را در تاریخ اداا  به حساب منظور کند بلکه باید آن را

 ردهای حسابداری بخش عمومی به حساب منظور کند.  سایر استاندامطابق با ، کند یاعال  مکمک مزبور 

 (49تا  47ادغام طی دوره گزارشگری )بکارگیری بندهای 

هوای قبول از     ، ملز  به ارائه صورتهای مالی بورای دوره 49تا  47برای رعایت الزامات مندرج در بندهای  واحد حاصل .62ر

-51شده در بنود   انجا  این کار با ارائه افشاهای تعیین تاریخ اداا  نیست؛ اگرچه، واحد حاصل ممکن است تصمیم به

هوای قبول از تواریخ اداوا  نگیورد،        که واحد حاصل، تصمیم به ارائه صورتهای مالی برای دوره چ بگیرد. در صورتی
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بوه   شونده قبل از تاریخ اداوا  را  کنندگان صورتهای مالی در مورد اطالعات مربوط به عملیات ترکیب  نیازهای استفاده

 کند:    روشهای زیر تأمین می

شونده در   ارجا  استفاده کنندگان صورتهای مالی به صورتهای مالی منتشرشده از طرف عملیات ترکیب .الف

شونده برای آخرین دوره گزارشگری که پایان آن قبل   که این صورتهای مالی از طرف عملیات ترکیب صورتی

 از تاریخ اداا  است، منتشر شده باشد.

شونده برای آخرین   که صورتهای مالی از طرف عملیات ترکیب ح در صورتی-51ارائه افشاهای الزامی در بند  .ب

 منتشر نشده باشد. ای که پایان آن قبل از تاریخ اداا  است، دوره

کوه   یطالعوات افزون بر ا یاطالعات کننده لیباشد واحد تحص ضروری است ممکن گذار، الزامات قانون تیبه منظور رعا .63ر

 افشا کند. ایشده است را ارائه  یاستاندارد الزام نیدر ا

 (65تا  61در تحصیل )بکارگیری بندهای  شده تقبلشده و بدهیهای  شناسایی برخی داراییهای تحصیل

 های عملیاتی  اجاره

بودهی را در ارتبواط بوا اجواره     گونه دارایی یوا   کننده نباید هیچ ، واحد تحصیل66رو  65ربه استثنای الزامات بندهای  .64ر

 کند.  شده اجاره کننده است، شناسایی عملیاتی که در آن، عملیات تحصیل

کننوده اسوت    شده اجاره کننده باید تعیین کند که آیا شرایط هر اجاره عملیاتی که در آن، عملیات تحصیل واحد تحصیل .65ر

در مقایسه بوا شورایط بوازار مطلووب باشود، واحود        مطلوب است یا نامطلوب. در صورتی که شرایط اجاره عملیاتی

کننده باید دارایی نامشهود شناسایی کند و در صورتی که این شرایط در مقایسه با شرایط بازار نامطلوب باشد،  تحصیل

گیری ارزش منصفانه تاریخ تحصویل داراییهوای موضوو  اجواره       ، رهنمود اندازه81رباید بدهی شناسایی کند. در بند 

 شود.    دهنده است تعیین می شده، اجاره اتی که در آن، عملیات تحصیلعملی

، ممکن است مرتبط با یک اجاره عملیاتی باشد که شواهد آن، تمایول فعواالن بوازار بوه     تشخیص قابلدارایی نامشهود  .66ر

شد. برای مثوال، اجواره   با  پرداخت قیمتی برای اجاره است، حتی در مواردی که شرایط اجاره منطبق با شرایط بازار می

فروشی در مرکز خرید عمده فروشی ممکن است راه ورود به بازار یا دستیابی به   ورودی فرودگاه یا اجاره فضای خرده

، تشخیص قابلمنافع اقتصادی آتی یا توان خدمت رسانی دیگر باشد، که حائز شرایط شناخت به عنوان دارایی نامشهود 

کننده بایود دارایی)هوای( نامشوهود     کننده ارائه خدمات، است. در این شرایط، واحد تحصیل برای مثال رابطه با استفاده

 شناسایی کند.   67رتشخیص را طبق بند  ابلق
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 داراییهای نامشهود

شده در تحصیل را، جدا از سورقفلی، شناسوایی کنود.     تحصیل تشخیص قابلکننده باید داراییهای نامشهود  واحدتحصیل .67ر

آور )از حقوق قوراردادی   جداشدنی بودن یا معیار توافق الزا   است که معیار  تشخیص قابلهود در صورتی دارایی نامش

 یا سایر حقوق قانونی ناشی شدن( را احراز کرده باشد.

شده  کند، حتی اگر قابل انتقال یا جداشدنی از  عملیات تحصیل  آور را احراز می دارایی نامشهودی که معیار توافق الزا  .68ر

 شود. برای مثال:  تلقی می تشخیص قابلیا سایر حقوق و تعهدات نباشد، 

شده، طبق یک اجاره عملیاتی که شرایط آن در مقایسه با شرایط بازار، مطلوب است،  یک عملیات تحصیل .الف

 ( را منع کند. شرایط اجاره به صراحت انتقال اجاره )از طریق فروش یا اجاره دست دو  تأسیساتی را اجاره می

کند. میزان مطلوبیت شرایط اجاره در مقایسه با شرایط معامالت فعلی بازار برای قلم یا اقال  یکسان یا   می

آور برای شناسایی مجزا از سرقفلی است، حتی اگر   مشابه، دارایی نامشهودی است که حائز معیار توافق الزا 

 ا به طریقی دیگر آن را انتقال دهد.کننده نتواند توافق اجاره را بفروشد ی واحد تحصیل

کند. مجوز استفاده عملیاتی از   شده، نیروگاهی در اختیار دارد و از آن استفاده عملیاتی می یک عملیات تحصیل .ب

کننده نتواند این امتیاز را جدا از تجهیزات نیروگاه  نیروگاه، دارایی نامشهودی است که حتی اگر واحد تحصیل

کند. برای   آور برای شناسایی مجزا از سرقفلی را احراز می  یا انتقال دهد، معیار توافق الزا  شده بفروشد تحصیل

تواند ارزش منصفانه مجوز استفاده عملیاتی و ارزش منصفانه   کننده می مقاصد گزارشگری مالی، واحد تحصیل

 دارایی واحد شناسایی کند.  را، در صورت مشابه بودن عمر مفید آن داراییها، به عنواننیروگاه تجهیزات 

شده، مالک حق اخترا  یک فناوری است. این واحد، مجوز استفاده انحصاری از حق  یک عملیات تحصیل .پ

اخترا  را به خارج از بازارهای داخلی واگذار کرده است و در ازای آن، درصد مشخصی از درآمدهای 

آور برای شناسایی   استفاده از آن، معیار توافق الزا  جوزکند. حق اخترا  فناوری و م  خارجی آتی را دریافت می

کند، حتی اگر فروش یا مبادله حق اخترا  و مجوز استفاده از آن، جدا از یکدیگر   مجزا از سرقفلی را احراز می

 عملی نباشد.

فروش، انتقال، اعطای مجووز   شده را بتوان به منظور به این معنا است که دارایی نامشهود تحصیل   بودن یجداشدنمعیار  .69ر

یا بودهی مربووط، از    تشخیص قابلآور، دارایی  الزا    استفاده از آن، اجاره یا مبادله به صورت جداگانه یا همراه با توافق

کننده بتواند آن را بفروشد، مجوز اسوتفاده از آن را   شده جدا کرد. دارایی نامشهودی که واحد تحصیل عملیات تحصیل

کنود؛    را احوراز موی     بودن یجداشدنیا به طریقی دیگر در قبال دارایی با ارزش دیگری مبادله نماید، معیار واگذار کند 

کننده قصد فروش، اعطای امتیواز اسوتفاده یوا مبادلوه آن را نداشوته باشود. دارایوی نامشوهود          حتی اگر واحد تحصیل

ای بورای آن نوو      شواهدی از انجا  معامالت مبادله کند که  را احراز می بودن یجداشدنشده در صورتی معیار  تحصیل
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از اینکوه واحود    نظور  صورف دارایی یا دارایی از نو  مشابه وجود داشته باشد، حتی اگر آن معامالت ایرمکرر باشوند،  

 کنندگان یک خودمت بطوور مکورر     کننده در آنها مداخله داشته باشد یا خیر. برای مثال، بانک اطالعاتی استفاده تحصیل

شده بر این بواور باشود کوه     گردد. حتی اگر عملیات تحصیل  احراز می   بودن یجداشدنشود؛ بنابراین، معیار   واگذار می

کنندگان یک  ی استفادهاطالعات هایبانککنندگان یک خدمت خود، متفاوت از دیگر  ی استفادهاطالعات هایبانکویژگیهای 

شود، عموماً بوه ایون     کنندگان یک خدمت بطور مکرر واگذار می ادهی استفبانک اطالعاتخدمت است، این موضو  که 

کنود. بوا    را احوراز موی    بودن  یجداشدنشده، معیار  کنندگان یک خدمت تحصیل ی استفادهبانک اطالعاتمعنی است که 

را احراز    بودن یجداشدنشده در تحصیل، در صورتی معیار  کنندگان خدمت تحصیل ی استفادهبانک اطالعاتوجود این، 

هوا، واحود گزارشوگر را از فوروش، اجواره یوا تبوادل اطالعوات           نامه  کند که شرط محرمانه بودن یا سایر موافقت  نمی

 ای دیگر، منع کند.    گونه کنندگان خدمت خود به استفاده

 تی معیوار نباشود، در صوور   یجداشودن  گوروه شوده یوا    صورت جداگانه، از عملیات تحصویل  هدارایی نامشهودی که ب .70ر

تشوخیص یوا بودهی مربووط، از عملیوات       آور، دارایوی قابول   کند که همراه با توافق الزا   را احراز می  بودن  یجداشدن

شده و یک تخصص فنوی    شده، مالک یک عالمت تجاری ثبت باشد. برای مثال، عملیات تحصیل یجداشدنشده  تحصیل

آن عالمت تجاری است. برای انتقال مالکیت عالمت تجاری، مالوک  نشده برای تولید محصول دارای  شده اما ثبت  مستند

برای تولید محصول یا ارائه خدمتی مشابه محصول تولیدی یوا   ی را کههمچنین ملز  است هر چیز ضروری دیگرقبلی 

را به مالک جدید انتقال دهد. از آنجا کوه در صوورت فوروش عالموت     الز  است شده توسط مالک قبلی   خدمت ارائه

جودا شوود و بوه فوروش برسود، معیوار        گوروه شده یا   نشده باید از عملیات تحصیل  جاری مربوط، تخصص فنی ثبتت

 کند.    را احراز می   بودن یجداشدن

 شده حقوق باز تحصیل

کننده ممکن است حقی را که در گذشته برای استفاده از یک یا چند دارایوی   به عنوان بخشی از تحصیل، واحد تحصیل .71ر

کرده اسوت، مجوددا تحصویل کنود.      واگذارشده  کننده به عملیات تحصیل نشده واحد تحصیل شده یا شناسایی ناساییش

کننده طبق مجوز استفاده از فناوری است. حقی که مجدداً  های چنین حقی شامل استفاده از فناوری واحد تحصیل  نمونه

کننده آن را جدا از سرقفلی یا سوود حاصول از    د تحصیلی است که واحتشخیص قابلشود، دارایی نامشهود   تحصیل می

، رهنموود حسوابداری   108شده و بند  گیری حقوق بازتحصیل  ، رهنمود اندازه79کند. بند   خرید زیر قیمت شناسایی می

 کند.  شده را ارائه می  ازتحصیلبپس از تحصیل حقوق 

شده در مقایسه با شرایط معامالت فعلوی بوازار بورای اقوال        آور موجب شود حقوق بازتحصیل اگر شرایط توافق الزا  .72ر

کننده باید سوود یوا زیوان تسوویه شناسوایی کنود. رهنموود         یکسان یا مشابه مطلوب یا نامطلوب باشد، واحد تحصیل

 .ارائه شده است 92رگیری سود یا زیان تسویه، در بند   اندازه
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 یستندن تشخیص قابلمجموعه نیروی کار و سایر اقالمی که 

نیسوت، در سورقفلی    تشخیص قابلای را که در تاریخ تحصیل   شده  کننده، ارزش دارایی نامشهود تحصیل واحد تحصیل .73ر

کننده ممکن است ارزشی را به مجموعه نیروی کار موجود منتسب کند. نیروی  کند. برای مثال، واحد تحصیل  منظور می

دهود فعالیوت عملیوات      کننوده اجوازه موی    لی است که به واحد تحصویل ای از کارکنان فع  کار موجود، شامل مجموعه

باشد توا جودا از     تشخیص نمی شده را از تاریخ تحصیل ادامه دهد. از آنجا که مجموعه نیروی کار، دارایی قابل تحصیل

اصول از  سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمت شناسایی شود، هرگونه ارزش منتسب به آن، در سرقفلی یا سود ح

 گردد.  خرید زیر قیمت منظور می

، ارزش منتسب به اقالمی که در تاریخ تحصیل واجد شرایط دارایی نیستند را در سورقفلی  کننده تحصیلهمچنین واحد  .74ر

کننده ممکن است ارزشوی را بوه توافقهوای     کند. برای مثال، واحد تحصیل  یا سود حاصل از خرید زیر قیمت منظور می

دهود،    شده، که در تاریخ تحصیل با مشتریان جدید احتمالی درباره آنها مذاکره انجا  می بالقوه عملیات تحصیل آور  الزا 

آور بالقوه، در تواریخ تحصویل بوه خوودی خوود دارایوی نیسوتند، واحود           فقهای الزا امنتسب کند. از آنجا که این تو

کننوده نبایود    کند. واحد تحصویل   زیر قیمت شناسایی نمی کننده آنها را جدا از سرقفلی یا سود حاصل از خرید تحصیل

آور را از سورقفلی    شوود، ارزش ایون توافقهوای الوزا       بعداً بابت رویدادهایی که پوس از تواریخ تحصویل واقوع موی     

دت شوده در مو    کننده باید واقعیتها و شرایط پیرامون رویدادهای واقع بندی کند. با وجود این، واحد تحصیل  طبقه تجدید

کوتاهی پس از تحصیل را ارزیابی کند تا تعیین نماید که آیا دارایی نامشهود که بطور جداگانه قابل شناسوایی اسوت،   

 در تاریخ تحصیل وجود داشته است یا خیر.  

شوده در تحصویل را طبوق شورایط منودرج در        کننده داراییهای نامشهود تحصویل  پس از شناخت اولیه، واحد تحصیل .75ر

کند. با وجود این، طبوق مووارد     به حساب منظور می دارایيهای نامشه د با عنوان 7د حسابداری بخش عمومی استاندار

شوده پوس از     ، حسابداری برخی داراییهای نامشهود تحصویل 7استاندارد حسابداری بخش عمومی  2شده در بند   مطرح

 ده است. شناخت اولیه، در سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعیین ش

بودن، مالک شناسایی جداگانه دارایی نامشهود از سرقفلی است. با وجود این، این معیارهوا نوه    تشخیص قابلمعیارهای  .76ر

گیوری    کنند و نه مفروضات مورد استفاده در انودازه   گیری ارزش منصفانه دارایی نامشهود ارائه می  رهنمودی برای اندازه

کننده مفروضاتی که فعاالن بوازار هنگوا     نمایند. برای مثال، واحد تحصیل  د را محدود میارزش منصفانه دارایی نامشهو

آور آتوی در   الوزا    دهند، مانند انتظارات نسبت به تمدید توافقهوای   گذاری دارایی نامشهود مورد استفاده قرار می  قیمت

بودن  تشخیص قابلآور آتی، احراز معیار   وافقهای الزا دهند. برای تمدید ت  گیری ارزش منصفانه، را مدنظر قرار می  اندازه

گیوری ارزش منصوفانه حقووق      مراجعه شود، که استثنایی بور اصول انودازه    71رضرورت ندارد. )با وجود این، به بند 

بوا   7در استاندارد بخش عمومی شماره  ت28و  پ28کند(. بندهای   شده در تحصیل، وضع می  شده شناسایی  بازتحصیل
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رهنمودی برای تعیین اینکه داراییهای نامشهود باید با سایر داراییهای نامشهود یا مشوهود در    دارایيهای نامشه د وانعن

   کنند.  یک واحد حساب ترکیب شوند یا خیر، ارائه می

 (75و  74)بکارگیری بندهای  )در صورت شمول در شرایط تحصیل( بخشودگی مالیاتی دراثر تحصیل

که این مبالغ به عنوان برخی  شده، در صورتی کننده نباید مبالغی در رابطه با مالیات عملیات تحصیل لواحد تحصی .77ر

که بخشودگی مالیاتی پس از  مالیاتی بخشوده شده باشد، شناسایی کند. در صورتی مرجعشرایط تحصیل توسط یک 

کننده باید  گیرد. واحد تحصیل  بکار میرا  113الزامات مندرج در بند  کننده تحصیلشود، واحد   تحصیل واقع می

 35استاندارد حسابداری مالیاتی بخشوده نشده است مطابق با  مرجعشده را که توسط یک  مالیات عملیات تحصیل

  به حساب منظور کند. ماليات بر درآمد با عنوان تجاری بخش

شده که  یافتنی مرتبط با مالیات عملیات تحصیلمالیاتی باشد، باید مالیات در مرجعکننده خود  چنانچه واحد تحصیل .85ر

ای  درآمد حاصل ا  موليات غيرمبادله با عنوان 3بخشوده شده است را مطابق استاندارد حسابداری بخش عمومی 

 قطع شناخت کند.، )ماليات و انتقاالت(

خشووده شوود، واحود    مالیواتی ب  مرجوع کننوده از سووی    چنانچه در نتیجه شرایط تحصیل، مالیوات واحود تحصویل    .78ر

قطوع   ،ماليشات بشر درآمشد    تجاری با عنووان بخش  35استاندارد حسابداری کننده باید این مبالغ را مطابق با  تحصیل

 شناخت کند.  

 (69و  68شده )بکارگیری بندهای  تحصیل عملیاتو منافع فاقد حق کنترل در  تشخیص قابلگیری ارزش منصفانه برخی داراییهای  اندازه

 یی با جریانهای نقدی نامطمئنداراییها

شده در تحصیل کوه بوه ارزش منصوفانه در تواریخ      کننده نباید در تاریخ تحصیل برای داراییهای تحصیل واحد تحصیل .80ر

اطمینان نسبت به جریانهای نقدی آتی، در  ای شناسایی کند، زیرا آثار عد   شوند، ذخیره جداگانه  گیری می  تحصیل اندازه

کنود    کننده را ملز  می ی ارزش منصفانه منظور شده است. برای مثال، از آنجا که این استاندارد واحد تحصیلگیر  اندازه

 گیری کنود، واحود تحصویل     شده، شامل وامها، را به ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل اندازه  های تحصیل  دریافتنی

شود درآن تاریخ ایرقابل وصول هسوتند،    آور که فرگ می  الزا  ای بابت جریانهای نقدی توافقهای  کننده ذخیره جداگانه

 کند.  شناسایی نمی

 دهنده است  شده، اجاره  های عملیاتی که عملیات تحصیل  داراییهای موضو  اجاره

آن، تاریخ تحصیل داراییهایی مانند ساختمان که موضو  اجواره عملیواتی هسوتند و در     ،گیری ارزش منصفانه  در اندازه .81ر

کننده باید شرایط اجواره را در نظور بگیورد. بوه عبوارت دیگور،        دهنده است، واحد تحصیل  شده اجاره  عملیات تحصیل

کننوده دارایوی یوا     از مطلوب بودن یا نبودن شرایط اجاره عملیاتی در مقایسه با شرایط بازار، واحد تحصویل  نظر صرف

کننوده باشود بایود       شده، اجاره  عملیات تحصیلاگر ، 64رطبق بند  کند. در صورتی که  ای شناسایی نمی  بدهی جداگانه

 دارایی یا بدهی شناسایی شود.
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کننده قصد استفاده از آنها را ندارد یا قصد استفاده به روشوی متفواوت از روش اسوتفاده     که واحد تحصیل داراییهایی

 سایر فعاالن بازار را دارد

حفظ موقعیت رقابتی یا به دالیل امنیتی یا دالیل دیگر، قصود اسوتفاده فعوال یوا     کننده ممکن است برای  واحد تحصیل .82ر

شده را نداشته باشد. برای مثال، این مورد زمانی مصداق دارد کوه   بیشترین و بهترین استفاده از دارایی ایرمالی تحصیل

ی از اسوتفاده دیگوران، موورد    شده را به منظور جلووگیر  ، دارایی نامشهود تحقیق و توسعه تحصیلکننده تحصیلواحد 

کننده بایود ارزش منصوفانه دارایوی ایرموالی را، طبوق مبوانی مناسوب         استفاده قرار دهد. با وجود این، واحد تحصیل

گیری اولیه و   ارزشیابی، با در نظر گرفتن بیشترین و بهترین استفاده از آن دارایی توسط فعاالن بازار، هم در زمان اندازه

 گیری کند.    گیری ارزش منصفانه پس از کسر مخارج واگذاری بابت آزمون کاهش ارزش بعدی، اندازه  ههم هنگا  انداز

 شده  منافع فاقد حق کنترل در عملیات تحصیل

شده را به ارزش منصوفانه    کننده مجاز است منافع فاقد حق کنترل در عملیات تحصیل طبق این استاندارد، واحد تحصیل .83ر

تواند ارزش منصفانه منافع فاقد حق کنتورل    کننده می گیری کند. برخی مواقع، واحد تحصیل  صیل اندازهآن در تاریخ تح

کننده نیست( را در تاریخ تحصیل، بر مبنوای قیموت اعوال  شوده سوها  در       )یعنی سهامی که در اختیار واحد تحصیل

سها  در بازار فعوال در دسوترس نیسوت. در ایون      شده گیری کند. اما در شرایط دیگر، قیمت اعال   بازاری فعال اندازه

گیری   کننده ارزش منصفانه منافع فاقد حق کنترل را با استفاده از سایر تکنیکهای ارزشیابی، اندازه شرایط، واحد تحصیل

 کند.    می

هور سوهم ممکون    شده و منافع فاقد حق کنترل، بر مبنوای   کننده در عملیات تحصیل ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل .84ر

کننده در عملیات  است متفاوت باشد. تفاوت اصلی، احتماال وجود صرف کنترل در ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل

شده برای هر سهم، یا برعکس، وجود کسر در ارزش منصفانه منافع فاقد حق کنترل برای هر سوهم بابوت نبوود    تحصیل

شود(، مشروط بر اینکه فعاالن بازار، چنین صرف یا کسری را   امیده میکنترل است )که کسر منافع فاقد حق کنترل نیز ن

 گذاری منافع فاقد حق کنترل در نظر بگیرند.  هنگا  قیمت

 (93تا  80بکارگیری بندهای )گیری سرقفلی یا سود حاصل از خرید زیر قیمت در تحصیل   اندازه

 (81رابطه بین سرقفلی و جریانهای نقد )بکارگیری بند 

کند تغییرات در خالص جریانهای نقودی آن )حاصول از افوزایش     کننده باید تنها تا میزانی که برآورد می واحد تحصیل .85ر

کننوده   جریانهای نقد ورودی یا کاهش جریانهای نقد خروجی( مطلوب باشد، سرقفلی را شناسایی کند. واحد تحصویل 

 جریان نقد را شناسایی کند.  ایر از به شکل رسانی  نباید سرقفلی مرتبط با توان خدمت
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شوده، در تواریخ تحصویل، بوا اسوتفاده از       کننده در عملیات تحصیل گیری ارزش منصفانه منافع واحد تحصیل  اندازه

 ( 82تکنیکهای ارزشیابی )بکارگیری بند 

یوا  زیوان   ،ری سورقفلی گیو   کننده به منظور اندازه انجا  شده است، واحد تحصیل ازا مابهدر یک تحصیل که بدون انتقال  .86ر

شوده در تواریخ تحصویل را     سود حاصل از خرید زیر قیمت، باید ارزش منصفانه منوافع خوود در عملیوات تحصویل    

 مراجعه شود(. 82تا  80ی انتقال یافته در تاریخ تحصیل کند )به بندهای ازا مابهجایگزین ارزش منصفانه 

 (82واحدهای اشتراکی )بکارگیری بند های   مالحظات خاص در بکارگیری روش تحصیل در ترکیب

شده )یوا ارزش   هرگاه دو واحد اشتراکی ترکیب شوند، ارزش منصفانه منافع مالکانه یا منافع اعضا در عملیات تحصیل .87ر

تر از ارزش منصفانه منافع انتقال یافته اعضا توسط واحد اتکا قابلای   گونه شده( ممکن است به  منصفانه عملیات تحصیل

کند مبلوغ سورقفلی را بوا      کننده را ملز  می ، واحد تحصیل82گیری باشد. در این شرایط، بند   ، قابل اندازهکننده یلتحص

شده در تاریخ تحصیل، به جای ارزش منصفانه منوافع مالکانوه     استفاده از ارزش منصفانه منافع مالکانه عملیات تحصیل

یافته است، تعیین کند. افوزون بور ایون، در ترکیوب        ی انتقالازا مابه کننده در تاریخ تحصیل که به عنوان واحد تحصیل

شده را بوه عنووان افوزایش مسوتقیم در       کننده باید خالص داراییهای عملیات تحصیل واحدهای اشتراکی، واحد تحصیل

شناسایی کنود،   ، و نه افزایش در مازاد یا کسری انباشته،خود سرمایه یا حقوق مالکانه مندرج در صورت وضعیت مالی

 که مطابق با شیوه بکارگیری روش تحصیل توسط سایر واحدهای گزارشگر است. 

اشتراکی شباهتهای بسیاری با سایر واحدها دارند، اما دارای ویژگیهای متموایزی هسوتند کوه اساسواً      اگرچه واحدهای .88ر

ضای واحدهای اشتراکی، عموماً انتظار دارنود  باشند. اع  ناشی از این است که اعضای آنها هم مشتریان و هم مالکان می

. بخشی از سود حمایتی کنندبه صورت کاهش قیمت کاالها و خدمات یا سود حمایتی دریافت  خود رامنافع عضویت 

تخصیص یافته به هر عضو، االب بر مبنای میزان فعالیت تجاری است که آن عضو، طی سال با واحد اشوتراکی انجوا    

 داده است.

اشتراکی، باید مفروضات فعاالن بازار درباره منافع آتی اعضا و نیز هرگونه مفروضات  گیری ارزش منصفانه واحد  دازهان .89ر

گیری ارزش منصوفانه    گیرند را شامل شود. برای اندازه  مربوط دیگری که فعاالن بازار درباره واحد اشتراکی در نظر می

ستفاده شود. جریانهای نقدی مورد استفاده به عنوان ورودیهای مدل، اشتراکی ممکن است از روش ارزش فعلی ا واحد

دهنده کاهش مخارج اعضا است، مانند قیمت   باید مبتنی بر جریانهای نقدی مورد انتظار واحد اشتراکی که احتماال نشان

 کاالها و خدمات، باشد.

 (106تا  104تعیین اجزای معامله تحصیل )بکارگیری بندهای 

کننده باید عوامل زیر را، که نه متقابالً ناسازگار هستند و نه به تنهایی تعیین کننوده، بورای تعیوین اینکوه      تحصیلواحد  .90ر

 معامله بخشی از تحصیل است یا خیر، در نظر بگیرد:
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شوده و   کننوده و عملیوات تحصویل    درک دالیل اینکه چرا طرفین تحصیل )واحد تحصیل -دالیل انجام معاملشه  .الف

ممکون  شووند،    و نمایندگان آنها( وارد معامله یا توافقی خاص موی  -اعضای هیئت مدیره و مدیران آنها مالکان،

شوده    شده یوا بودهیهای تقبول     یافته و داراییهای تحصیل  ی انتقالازا مابهبه تشخیص اینکه معامله بخشی از  است

 گوروه کننده یا  واحد تحصیل ل در جهت منافعدر درجه اوای   باشد یا خیر، کمک کند. برای مثال، اگر معامله  می

شده یا مالکان قبلی آن پیش از ترکیب انجا  شوود، احتموال    منافع عملیات تحصیل و نه در درجه اول در جهت

شود )و هرگونوه دارایوی یوا بودهی مربووط(،        کمتری وجود دارد که آن بخش از قیمت معامله که پرداخت می

کننوده آن بخوش را جودا از     شده محسوب شود. در نتیجه، واحود تحصویل    یلعملیات تحصی ازا مابهبخشی از 

 گیرد.  تحصیل در نظر می

به تشخیص اینکه معامله، بخشی  ممکن استکننده معامله است،   اطال  از شخصی که آااز -آغا كننده معامله .ب

کننده آااز  واحد تحصیل از تحصیل است یا خیر، کمک کند. برای مثال، معامله یا رویداد دیگری که توسط

در مقابل عد  کسب  گروهکننده یا  شود، ممکن است با هدف کسب منافع اقتصادی آتی برای واحد تحصیل  می

شده یا مالکان قبلی آن پیش از ترکیب، انجا  شود. از سوی دیگر،   منافع یا منافع اندک برای عملیات تحصیل

شده یا مالکان پیشین آن، به   شده توسط عملیات تحصیل  ق آاازاحتمال کمتری وجود دارد که معامله یا تواف

انجا  شود و احتمال بیشتری وجود دارد که بخشی از معامله  گروهکننده یا  منظور کسب منفعت واحد تحصیل

  .باشدتحصیل 

ا خیر، زمانبندی معامله نیز ممکن است به تشخیص اینکه معامله بخشی از تحصیل است ی - مانبندی معامله .پ

شده که در حین مذاکره درباره شرایط   کننده و عملیات تحصیل کمک کند. برای مثال، معامله بین واحد تحصیل

، انجا  گروهکننده یا  آتی برای واحد تحصیلاقتصادی منافع  کسبشود، ممکن است با هدف   تحصیل واقع می

شده یا  عملیات تحصیل، گروهعنوان بخشی از  جز منافع دریافتی به بهشده باشد. در این صورت احتمال دارد 

 مالکان قبلی آن پیش از تحصیل هیچ منافعی از معامله کسب نکنند یا منافع اندکی از معامله را دریافت کنند.

 الف(-105شده در تحصیل )بکارگیری بند   کننده و عملیات تحصیل  تسویه مؤثر رابطه قبلی بین واحد تحصیل

شده ممکن است قبل از اینکه در نظر داشوته باشوند تحصویل انجوا  دهنود بوا         ده و عملیات تحصیلکنن واحد تحصیل .91ر

کننوده و   شود. رابطه قبلی بین واحود تحصویل    نامیده می« رابطه قبلی»یکدیگر ارتباط داشته باشند که در اینجا به عنوان 

کننوده امتیواز و    واگوذار ثال، فروشنده و مشوتری یوا   آور )برای م تواند ناشی از یک توافق الزا   شده می  عملیات تحصیل

 آور )برای مثال مدعی و خوانده( باشد. دریافت کننده امتیاز( یا ناشی از توافقی ایر از توافق الزا 

کوه بوه شورح زیور      کنود   کننده سود یا زیانی شناسایی موی  اگر تحصیل، عمالً رابطه قبلی را تسویه کند، واحد تحصیل .92ر

 :  ری می شودگی اندازه

 آور )نظیر دعاوی حقوقی(، ارزش منصفانه. ناشی از توافقی ایر از توافق الزا قبلی در مورد رابطه  .الف
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 ( زیر:2( و )1آور، اقل مبلغ ) ناشی از توافق الزا  قبلی در مورد رابطه .ب

شورایط معوامالت    ، در مقایسوه بوا  کننده تحصیلآور از دیدگاه واحد  مبلغی که به موجب آن، توافق الزا  .1

آور نوامطلوب، توافوق    فعلی بازار برای اقال  یکسان یا مشابه، مطلوب یا نامطلوب اسوت )توافوق الوزا    

آوری نیسوت کوه    آوری است که بر حسب شرایط فعلی بازار نامطلوب است و لزوماً، توافوق الوزا    الزا 

 صادی مورد انتظار دریافتی باشد(.ناپذیر ایفای تعهدات طبق توافق، بیش از منافع اقت  مخارج اجتناب

آور بورای وی   آور، بوه طرفوی کوه توافوق الوزا       مبلغی که طبق شرایط تسویه اظهارشده در توافق الوزا   .2

 گیرد.  نامطلوب است، تعلق می

 شود.  ( باشد، تفاوت ایجادشده، بخشی از تحصیل محسوب می1( کمتر از مبلغ )2اگر مبلغ )

 کننده در ای بستگی به این داشته باشد که آیا واحد تحصیل  شده، ممکن است تا اندازه شناسایی مبلغ سود یا زیان          

شده، ممکن است از  گذشته دارایی یا بدهی مربوط را شناسایی کرده است یا خیر، و بنابراین سود یا زیان گزارش

 شده با بکارگیری الزامات باال، متفاوت باشد. مبلغ محاسبه

شوده، شناسوایی    به عنووان حقووق بازتحصویل    کننده واحد تحصیلآوری باشد که  ، ممکن است توافق الزا بلیقرابطه  .93ر

گذاری اقال  یکسان یا مشوابه در معوامالت    آور، شامل شرایطی باشد که در مقایسه با قیمت کند. اگر این توافق الزا  می

آور را، کوه طبوق بنود     یا زیان تسویه ملثر توافق الوزا  سود  کننده واحد تحصیلفعلی بازار، مطلوب یا نامطلوب است، 

 کند. شود، جدا از تحصیل شناسایی می گیری می اندازه 92ر

 ب( -105توافقهای مربوط به پرداختهای احتمالی به کارکنان یا سهامداران فروشنده )بکارگیری بند 

ی احتمالی تحصیل است ازا مابهیا سهامداران فروشنده،  تعیین اینکه توافقهای مربوط به پرداختهای احتمالی به کارکنان .94ر

ناموه تحصویل    شود، به ماهیت آن توافقها بستگی دارد. درک دالیل اینکه چرا موافقت یا معامالت جداگانه محسوب می

را آااز کرده است و طرفهای توافق، چه زمانی توافوق   توافقشامل شرط برای پرداختهای احتمالی است، کدا  طرف، 

 تواند در ارزیابی ماهیت توافق مفید باشد. اند، می ا منعقد کردهر

پرداخت به کارکنان یا سهامداران فروشنده، بخشی از تحصیل است یا خیور،  مربوط به اگر مشخص نباشد که توافقهای  .95ر

 باید به موارد زیر توجه کند: کننده واحد تحصیل

شوند، ممکن  هامداران فروشنده که به کارکنان اصلی تبدیل میشروط ادامه همکاری توسط س -ادامه هوکاری .الف

ی احتمالی را داشته باشد. شروط مربوط به ادامه همکاری، ممکن است در ازا مابهاست محتوای توافق 

ی احتمالی که ازا مابهنامه تحصیل یا برخی مستندات دیگر درج شده باشد. توافق  نامه استخدا ، موافقت موافقت

، به عنوان حقوق و مزایای خدمات پس متوقف شودصورت خاتمه همکاری، پرداختها بطور خودکار در آن در 
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شود. توافقهایی که در آن پرداختهای احتمالی تحت تأثیر پایان همکاری قرار  از ترکیب در نظر گرفته می

 حقوق و مزایا. ی اضافی است و نهازا مابهگیرد، ممکن است ملید آن باشد که پرداختهای احتمالی،  نمی

تر از آن  چنانچه دوره همکاری مورد نظر، با دوره پرداخت احتمالی همزمان یا طوالنی -دوره ادامه هوکاری .ب

 که پرداختهای احتمالی، از نظر محتوا، حقوق و مزایا هستند. آن باشد دلیمباشد، این موضو  ممکن است 

کارکنان، به ایر از پرداختهای احتمالی، در مقایسه با این ای در شرایطی که حقوق و مزای -ميزان حق ق و مزایا .پ

تواند بیانگر این باشد که  ی باشد، این موضو  میدر سطح معقول گروهحقوق و مزایای سایر کارکنان اصلی 

 شود، نه حقوق و مزایا. ی اضافی محسوب ازا مابهپرداختهای احتمالی، 

شوند در مقایسه با  تبدیل نمی گروهکه به کارکنان   داران فروشندهاگر سهام -پرداختهای اضافی به كاركنان .ت

شوند، پرداختهای احتمالی کمتری بر مبنای هر سهم  تبدیل می گروهای که به کارکنان  سهامداران فروشنده

دهنده آن باشد که مبلغ اضافی پرداختهای احتمالی به سهامداران  تواند نشان دریافت کنند، این موضو  می

 ، حقوق و مزایا است.شوند تبدیل می گروهبه کارکنان ای که  شندهفرو

تعداد نسبی سها  تحت مالکیت سهامداران فروشنده که همچنان کارکنان اصلی  .تعداد سهام تحت مالکيت .ث

 ی احتمالی را داشته باشد. برای مثال، اگر سهامداران فروشندهازا مابهمانند، ممکن است محتوای توافق  باقی می

هستند، همچنان به عنوان کارکنان اصلی به همکاری ادامه  شده تحصیلتما  سها  عملیات تقریباً که مالک 

که توافق مزبور، از نظر محتوا، مشارکت در سود به قصد تامین باشد  این دلیتواند م یمدهند، این موضو  

روشنده که به عنوان کارکنان حقوق و مزایا بابت خدمات پس از ترکیب است. همچنین، اگر سهامداران ف

باشند و تما  سهامداران  شده تحصیل دهند، تنها مالک تعداد کمی از سها  عملیات اصلی به همکاری ادامه می

 دهنده آن نشانتواند  یمی احتمالی بر مبنای هر سهم دریافت کنند، این موضو  ازا مابهفروشنده مبلغ یکسانی 

ی اضافی هستند. همچنین، منافع مالکیت قبل از تحصیل که در اختیار ازا مابهکه پرداختهای احتمالی، باشد 

دهند،  ای است که همچنان به عنوان کارکنان اصلی به همکاری ادامه می اشخاص وابسته سهامداران فروشنده

 مانند اعضای خانواده، باید مد نظر قرار گیرد.

شده در  افته در تاریخ تحصیل، مبتنی بر حد پایین دامنه تعیینی ی اولیه انتقالازا مابهاگر  ارتباط با ار شيابی. .ج

باشد و فرمول احتمالی با آن رویکرد ارزشیابی مرتبط باشد، این موضو  ممکن  شده تحصیل ارزشیابی عملیات

ی اضافی هستند. همچنین، اگر فرمول پرداخت ازا مابهدهنده آن باشد که پرداختهای احتمالی،  است نشان

با توافقهای قبلی مشارکت در سود سازگار باشد، این موضو  ممکن است ملید آن باشد که محتوای احتمالی، 

 آن توافق، تامین حقوق و مزایا است.



 17حسابداری بخش عمومی استاندارد 

 ترکیبهای بخش عمومی

59 

 

فرمول مورد استفاده برای تعیین پرداخت احتمالی، ممکن است در ارزیابی محتوای توافق  .ا ا مابهفرم ل تعيين  .چ

احتمالی بر مبنای ضریبی از سود تعیین شود، ممکن است بیانگر این باشد  مفید باشد. برای مثال، اگر پرداخت

 ی احتمالی در تحصیل است و فرمول مورد نظر با هدف تعیین یا تأیید ارزش منصفانه عملیاتازا مابهکه تعهد، 

رود. در مقابل، پرداخت احتمالی که درصد مشخصی از سود است، ممکن است بیانگر  بکار می شده تحصیل

این باشد که تعهد نسبت به کارکنان، توافق مشارکت در سود برای تامین حقوق و مزایا برای کارکنان بابت 

 باشد.  شده می خدمات ارائه

نامه برای رقابت  )مانند موافقت سهامداران فروشندهشرایط سایر توافقها با  ها و م ض مات. نامه سایر م افقت .ح

های اجاره امالک( و روش حسابداری مالیات بر  نامه های مشاوره و موافقت داد نکردن، قراردادهای اجرایی، قرار

دهنده این باشد که پرداختهای احتمالی، قابل انتساب به چیزی   درآمد پرداختهای احتمالی، ممکن است نشان

ممکن است  کننده واحد تحصیلاست. برای مثال، در ارتباط با تحصیل،  شده تحصیل ی عملیاتازا مابهایر از 

نامه اجاره تعیین   اگر مبالغ اجاره که در موافقت عمده، منعقد کند. سهامدار فروشندهامالک را با   توافق اجاره

کننده  به اجارهحتمالی ای کمتر از بازار باشد، تما  یا قسمتی از پرداختهای ا است به میزان قابل مالحظه  شده

ای بابت پرداختهای احتمالی الزامی شده است، ممکن است  جداگانهنامه   (، که طبق موافقتسهامدار فروشنده)

باید در صورتهای مالی  کننده واحد تحصیلای باشد که  از نظر محتوا، پرداخت بابت استفاده از امالک اجاره

ای  گونه نامه اجاره، مبالغ اجاره به  پس از ترکیب، به صورت جداگانه شناسایی کند. در مقابل، اگر طبق موافقت

ای سازگار باشد، توافق پرداختهای احتمالی به سهامدار  تعیین شده باشد که با شرایط بازار برای امالک اجاره

 تحصیل تلقی شود. ی احتمالی درازا مابهتواند  فروشنده، می

 (107گیری و حسابداری پس از تحصیل )بکارگیری بند   اندازه

گیوری و حسوابداری پوس از تحصویل      بخش عمومی که در خصوص اندازه ریحسابدا هایاستانداردمثالهایی از سایر  .96ر

 کنند، به شرح زیر است: در تحصیل رهنمود ارائه میشده  لییا تحمشده  شده و بدهیهای تقبل داراییهای تحصیل

 بوا  7حسابداری بخش عموومی  استاندارد در  شده در تحصیل تحصیل تشخیص قابلحسابداری داراییهای نامشهود  .الف

شوده در تواریخ    ، سورقفلی را بوه مبلوغ شناسوایی    کننده واحد تحصیل. شده استتعیین  دارایيهای نامشه دعنوان 

  مبنوایی  بور  بایود   سورقفلی  کنود.  گیوری موی   تحصیل پس از کسر استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته اندازه

  منوافع   کسوب   زموانی   دوره از بورآورد   ترینبه باید  استهالک  دوره. شود  مستهلک  آن مفید عمر  طی  سیستماتیک

  تواریخ  از  سورقفلی  مفیود  عمور   کوه  دارد وجود رد  قابل  فرگ  این. باشد گزارشگر واحد  توسط  آتی  اقتصادی

  منوافع   مصورف   الگووی   دهنوده  نشوان  بایود  سورقفلی،   استهالک  روش. است  سال  بیست حداکثر  اولیه  شناسایی

  کوه   ایون  مگر شود  استفاده  مستقیم  خط  روش از باید  سرقفلی  کردن  مستهلک  برای. باشد  لیسرقف  آتی  اقتصادی

  اسوتهالک   روش و  اسوتهالک   دوره. باشود   داشته وجود دیگر  روش  بودن  مناسب درباره  ای متقاعدکننده شواهد
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  قبلوی   برآوردهوای  بوا   سرقفلی مفیود عمر جدیود برآورد اگر. شوود  بررسی  مالی  سال هر  پایان در  حداقل باید

 در  ای مالحظوه   قابول  تغییور   چنانچه. کند تغییر  آن با  متناسب باید  استهالک  دوره باشود،  داشتوه عمده  تفواوت

  الگووی   انعکواس   بورای  باید  استهالک  روش باشد،  داده  رخ  سرقفلی انتظار مورد  اقتصادی  منافع  جریان  الگوی

هشای   رویشه  بوا عنووان   10بخوش عموومی شوماره      حسابداری استاندارد  طبق  تغییرات  این. کند تغییر جدید

روش حسوابداری کواهش   . شوود  موی  منظور حساب به حسابداری  تغيير در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

 است.تجویز شده  كاه  ار ش دارایيهابا عنوان  تجاری بخش 32استاندارد حسابداری ارزش، در 

، در خصوص حسابداری تغییر در منافع ص رتهای مالی تلفيقی با عنوان 15حسابداری بخش عمومی استاندارد  .ب

 کند. کننده در واحد تحت کنترل پس از کسب کنترل، رهنمود ارائه می مالکیت واحد کنترل

 35اسوتاندارد حسوابداری   مد باید بوه  آرگیری و حسابداری پس از تحصیل مالیات بر د  کننده برای اندازه واحد تحصیل .97ر

 مراجعه کند. ماليات بر درآمدبا عنوان  تجاری بخش

شده بر مبنای معیاری که ممکن است   تحصیل کننده یا عملیات توسط یک واحد تحصیل شده دریافت و منافع مشابه ترجیحیهای   تحصیل انتقاالت، وام گیری پس از  اندازه

 (109)بکارگیری بند  در نتیجه تحصیل تغییر کند

شده ممکن اسوت انتقوالی را از یوک شوخص       کننده یا عملیات تحصیل پیش از اینکه تحصیل واقع شود، واحد تحصیل .98ر

برای نمونه، دولوت ممکون اسوت بوه شوهرداریهایی کوه متوسوط درآمود         ثالث بر مبنای معیار مشخص دریافت کنند. 

. تحصیل یک عملیات مولد وجه نقد توسوط یوک   کمکهایی ارائه کنداست مبلغ مشخص  کیکمتر از خانوارهای آنها 

ایون   .شوود مبلغ  آن از بیشتر که طوریشهرداری ممکن است متوسط درآمد خانوارهای آن شهرداری را افزایش دهد به 

 شود دولت، اعطای کمک را مجدداً ارزیابی کند.  امر ممکن است موجب 

در زمانی  در مبلغ کمک را در تاریخ تحصیل به حساب منظور کند بلکه باید آن را ه نباید تجدیدنظرکنند لیتحصواحد  .99ر

بخوش   یحسوابدار  یاستانداردها ریمطابق با سا کند، یخود را در خصوص کمک مزبور اعال  م میتصمکه اهدا کننده 

 .  به حساب منظور کند یعموم

ه نباید تجدیودنظر در ایون   کنند لیتحصیر منافع ایجاد شود. واحد و سا ترجیحیشرایط مشابه ممکن است در رابطه با وامهای  .100ر

در خوود را   تصومیم اهداکننوده  واحود  کوه   یدر زموان معامالت را در تاریخ تحصیل به حساب منظور کند بلکه بایود آن را  

 ند.  سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی به حساب منظور کمطابق با ، کند یاعال  ممزبور  معامالتخصوص 

 تحصیل طی دوره گزارشگری

شده را بوا افشوای    کنندگان صورتهای مالی به اطالعات قبل از تحصیل عملیات تحصیل  نیاز استفاده کننده تحصیلواحد  .101ر

 کند.    گ براورده می-115اطالعات مندرج در بند 

 کوه  یاطالعوات کننده اطالعاتی افزون بر  گذار، ممکن است ضروری باشد واحد تحصیل  به منظور رعایت الزامات قانون .102ر

 در این استاندارد الزامی شده است را ارائه یا افشا کند.


