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 هدف

تحا  نتتا  ،    یدر واسادها  گاااری  هیو افشاا در ارتاااب ااا سا ما     یالزاماا  ساااادار   زیاستاندارد، تجو نیهدف ا .1

 جداگانه توسط واسد گزارشگ  اس . یمال های صور  هیواااته، هتگام ته یخاص و واسدها های مشارن 

 دامنه کاربرد

 یخاص و واحددها  های مشارکتتحت کنترل،  یدر واحدها گذاری هیسرما یدر مورد نحوه حسابدار بایداستاندارد  نیا .2

 .کار گرفته شودجداگانه ب یمال های صورتوابسته در 

 ریف اتع

 بکار رفته است: ریمشخص ز یاستاندارد با معان نیدر ا لیاصطالحات ذ .3

استاندارد،  نیارائه شده توسط واحد گزارشگر است که به موجب الزامات ا یهای مال صورت :جداگانه یهای مال صورت

هدای   را بده رو  های خداص   وابسته و مشارکت یتحت کنترل، واحدها یدر واحدها گذاری هیسرما دیواحد گزارشگر با

 . گزار  کند این استاندارد 8مطرح شده در بند 

 یتحدت کنتدرل امدا دارا    یدر واحددها  گدذاری  هیفاقد سرما رگذا هیسرما یهای مال صورت :های مالی مجموعه صورت

 است.  های خاص وابسته و مشارکت یدر واحدها گذاری هیسرما

 شدده مشدخص  یبا معان زیاستاندارد ن نیدر ا یبخش عموم حسابداری یاستانداردها ریشده در سا فیاصطالحات تعر

 یمدال  هدای  صدورت  با عندوان  15 یبخش عموم یدر استاندارد حسابدار با همان معانی که ری. اصطالحات زاند رفته بکار

خداص   هدای  مشدارکت وابسدته و   یدر واحددها  یگذار هیسرما با عنوان 16 یبخش عموم یاستاندارد حسابدار و یقیتلف

 رود:، در این استاندارد نیز بکار میاست شده فیتعر

کنتدرل   ژه،وید  ارز  رو  مدالی تلفیقدی،   های صورت گروه، کننده، وابسته، کنترل، واحد تحت کنترل، واحد کنترل واحد

 .خاص و نفوذ قابل مالحظه کیشر مشترک، مشارکت خاص،

 تهیاه در صور   .شود یم ارائه مالی مجموعه های صور  ای یقیتلف یمال های صور جداگانه، افزون ا   یمال های صور  .4

روش ساااداری مورد اساتفاده   شود. نمی تهیههای مالی مجموعه  های مالی جداگانه اه روش ارزش ویژه، صور  صور 

گدذاری در   سدرمایه ااا عتاوان    16در خصوص صورتهای مالی مجموعه در استاندارد ساااداری اخش عمومی شاماره  

 مشخص شده اس . واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص

خااص در مشاارن  خااص،     کیمتااف  شا    ایا واسد گزارشگ  فاقد واسد تح  نتت  ، واسد واااته  یمال های صور  .5

 .شود یجداگانه محاوب نم یمال های صور 

طاق  ای قیاز تلف صورتهای مالی تلفیقیاا عتوان  15 یاخش عموم یاستاندارد سااادار 5واسد گزارشگ  نه طاق اتد  کی .6

از   گدذاری در واحددهای وابسدته و مشدارکتهای خداص      سدرمایه اا عتوان  16 یاخش عموم یاستاندارد سااادار 19اتد 
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خاود   یمال های صور جداگانه را اه عتوان تتها  یمال های صور  تواند یمعاف شده اس ، م ژهیروش ارزش و ی یاکارگ

 ارائه نتد.

 مالی جداگانه های صورتتهیه 

گرفتن موارد مندرج مربوط و با در نظر یبخش عموم یحسابدار یاستانداردها تیبا رعا دیجداگانه با یمال های صورت .7

 شود. هیته 8در بند 

تحدت کنتدرل،    یدر واحددها  گدذاری  هیسدرما  دید کندد، با  هیجداگانه ته یمال های صورتواحد گزارشگر  که یدر صورت .8

 به حساب منظور کند: های زیر یکی از رو  به وابسته را یخاص و واحدها های مشارکت

با عندوان   یبخش تجار 15 یتمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارز  انباشته طبق استاندارد حسابدار یبها  .1

  ،“ها یگذار هیسرما یحسابدار”

بدا عندوان    یبخدش تجدار   15 یطبق استاندارد حسدابدار  نیگزینحوه عمل مجاز جا کیبه عنوان  یابیارز دیتجد  .2

 ای ،“ها یگذار هیسرما یحسابدار”

وابسدته و   یدر واحدها یگذار هیسرما”با عنوان  16شماره  یبخش عموم یطبق استاندارد حسابدار ژهیارز  و  .3

 .“خاص یمشارکتها

مدالی   هدای  صورتزمانی در  وابسته ، مشارکت خاص یا واحدحت کنترلت واحدتوسط  های مشابه یا توزیع تقسیمیسود  .9

مگر  ،شود شناسایی میدوره ر مازاد یا کسری د تقسیمیسود  .شود که حق دریافت آن احراز شود جداگانه شناسایی می

مشابه به عنوان کاهش  های می یا توزیعیکه آن واحد از رو  ارز  ویژه استفاده کند که در این صورت، سود تقس این

 .شود گذاری شناسایی می مبلغ دفتری سرمایه

 افشا

 بخدش عمدومی   حسابداریباید تمام استانداردهای مالی جداگانه،  های صورتدر  ی اطالعاتهنگام افشا گزارشگرواحد  .10

 گیرد.برا بکار  12و  11، شامل الزامات بندهای مربوط

 تلفیقدی مالی  های صورت تصمیم بگیرد، 15بخش عمومی  حسابداریاستاندارد  5طبق بند ، کننده کنترلهنگامی که واحد  .11

 های صورتدر  باید د، موارد زیر رانمایتهیه  خود مالی های صورتبه عنوان تنها  جداگانه رامالی  های صورتنکند و تهیه 

 د:کنمالی جداگانه افشا 

ندام   اسدت؛  شدده  استفادهتلفیق  معافیت از ازاست؛  جداگانه شده، صورتهای مالی تهیه مالی های صورتکه  این الف.

 سدتفاده منظور ا بهبخش عمومی  حسابداریاستاندارهای  طبق ،مالی تلفیقی آن های صورتکه  گزارشگری واحد

 .مزبور مالی تلفیقی های صورت آدرس دستیابی بهو  ؛شده استعموم تهیه 

 شامل: ،خاص و واحدهای وابسته های مشارکت، حت کنترلدر واحدهای ت بااهمیتهای  گذاری فهرستی از سرمایه ب.

 .خاص و واحدهای وابسته های مشارکتواحدهای تحت کنترل،  نام .1

خاص و واحدهای وابسته )در صورت متفاوت بدودن   های مشارکتواحدهای تحت کنترل، اصلی فعالیت محل  .2

 (.کننده با محل فعالیت واحد کنترل
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   .در آن واحدها)و در صورت متفاوت بودن، درصد حق رأی( مالکیت  منافعنسبت  .3
 )ب(. موضوع بند های گذاری سرمایه استفاده برای موردحسابداری  رویه پ.

نفدوذ   گذار دارای کنترل مشترک یا ( یا سرمایه11موضوع بند  کننده کنترل واحد غیر از)به  کننده کنترلواحد  هنگامی که .12

مشدخص   گدذار بایدد   سرمایه یاکننده  کنترل کند، واحد می جداگانه تهیه  مالی های صورت ،پذیر مالحظه بر سرمایه قابل

، حسدب  16 یا 15بخش عمومی  حسابداریهای داستاندارکدام یک از  طبق)تلفیقی یا مجموعه( مالی  های صورتکند که 

موارد زیدر را  باید مالی جداگانه خود  های صورتدر  همچنین ،گذار یا سرمایه کننده کنترل واحد مورد، تهیه شده است.

 :کندافشا 

 ت.اسمالی جداگانه  های صورت، شده تهیه مالی های صورتکه  این الف.

 خاص و واحدهای وابسته، شامل: های مشارکت، حت کنترلدر واحدهای ت بااهمیتهای  گذاری فهرستی از سرمایه ب.

 .وابسته یخاص و واحدها های مشارکتتحت کنترل،  ینام واحدها .1

در صورت متفاوت بدودن  وابسته ) یخاص و واحدها های مشارکتتحت کنترل،  یواحدها تیفعال یمحل اصل .2

 (.کننده واحد کنترل تیبا محل فعال

 .در آن واحدها)و در صورت متفاوت بودن، درصد حق رأی(  تینسبت منافع مالک .3

 های موضوع بند )ب(. گذاری حسابداری مورد استفاده برای سرمایه رویه پ.

 تاریخ اجرا

شود،  می  شروع  از آن پسو  1401 اول فروردینها از  آن  مالی  دوره  که  مالی  های صورت  مورد کلیه استاندارد در  این  الزامات .13

 . االجراست الزم


