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َدف 
.1

ّسف ایي استاًساضز ،تجَیع ًحَُ حساتساضی سرطهایِ گرصاضی زض ٍاحرسّای تجراضی ٍاتسرتِ ٍ تؼ ر ي
العاهات تىاضگ طی ضٍش اضظش ٍیژُ زض حسراتساضی سرطهایِ گرصاضی زض ٍاحرسّای تجراضی ٍاتسرتِ ٍ
هطاضوتْای ذاظ است.

دامىٍکازبسد 
.2

ایي استاًساضز ،تایس تَسط توام ٍاحسّای تجاضی تىاض گطفتِ ضَز وِ زاضای وٌتطل هطتطن یا ًفَش لاتل
هالحظِ تط سطهایِپصیط ّستٌس.

تعاریف
.3

زض ایي استاًساضز ،اغطالحات ظیط تا هؼاًي هطرعضسُ تىاض ضفتِ است:
واحد تجازی وابسته ٍاحس تجاضی است وِ سطهایِگصاض ،تط آى ًفَش لاتل هالحظِ زاضز.
صوزتهای مالي تلفيقي ،غَضتْای هالي گطٍُ است وِ زض آى زاضای ْا ،تسّ ْا ،حمَق هالىاًِ ،زضآهسّا،
ّعیٌِّا ٍ جطیاًْای ًمسی ٍاحس تجاضی اغلي ٍ ٍاحسّای تجاضی فطػي آى تِگًَِای اضائِ هيضَز وِ
گَیي هتؼلك تِ ضرػ ت التػازی ٍاحسی است.
زوش ازشش ويژه ضٍش حساتساضی است وِ تط اساس آى ،سطهایِگصاضی زض اتتسا تِ تْای توامضسُ
ضٌاسایي هيضَز ٍ پس اظ آى ،تاتت تغ ط سْن سطهایِگصاض اظ ذالع زاضای ْای سطهایِپصیط پس اظ
تحػ ل ،تؼسیل هيگطزز .سَز یا ظیاى سطهایِگصاض ،ضاهل سْن آى اظ سَز یا ظیاى سطهایِپصیط است ٍ
سایط الالم سَز ٍ ظیاى جاهغ سطهایِگصاض ،ضاهل سْن آى اظ سایط الالم سَز ٍ ظیاى جاهغ سطهایِپصیط
هيتاضس.
مطازکت تَافمي است وِ تِ هَجة آى ،زٍ یا چٌس ططف وٌتطل هطتطن زاضًس.
کنتسل مطتسک تسْ ن وٌتطل یه هطاضوت تطَض لطاضزازی است وِ تٌْا ظهاًي ٍجَز زاضز وِ تػو وات
زضتاضُ فؼال تْای هطتَط ،هستلعم اجواع توام ططفْایي است وِ زض وٌتطل سْ ن ّستٌس.
مطازکت خاظ هطاضوتي است وِ تِ هَجة آى ،ططفْای زاضای وٌتطل هطتطن تط هطاضوتً ،سثت تِ
ذالع زاضای ْای هطاضوت اظ حك تطذَضزاض ّستٌس.
ضسيک خاظ یىي اظ ططفْای هطاضوت ذاظ است وِ تط آى هطاضوت ذاظ ،وٌتطل هطتطن زاضز.
نفوذ قابل مالحظه تَاًایي ضطوت زض تػو نگ طیْای هطتَط تِ س استْای هالي ٍ ػول اتي سطهایِپصیط
است ،اها وٌتطل یا وٌتطل هطتطن آى س استْا ً ست.
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 .4اغطالحات ظیط زض تٌس  4استاًساضز حساتساضی  11صوزتهای مالي جداگانه (تجسیسًظطضسُ  ٍ )1331زض
پ َست الف استاًساضز حساتساضی  33صوزتهای مالي تلفيقي (هػَب  )1331تؼطیف ضسُ است ٍ زض ایي
استاًساضز ،تا هؼاًي هطرعضسُ زض استاًساضزّایي وِ زض آًْا تؼطیف ضسُاًس ،تىاض هيضٍز:

 وٌتشل سشهبیِپزیش
 گشٍُ
ٍ احذ تجبسی اغلی
 غَستْبی هبلی جذاگبًِ
ٍ احذ تجبسی فشػی.
وفًذقابلمالحظٍ 

.5

چٌبًچِ ٍاحذ تجبسی ثكَس هستمین یب غیشهستمین (ثشای هثبل ،اص قشیك ٍاحدذّبی تجدبسی فشػدی)،
حذالل  02دسغذ اص حك سأی دس سشهبیِپزیش سا دس اختیبس داضتِ ثبضذ ،فشؼ هیضدَد ودِ ٍاحدذ
تجبسی ًفَر لبثل هالحظِ داسد ،هگش ایٌىِ ثِ سٍضٌی اثجبت ضَد وِ چٌدیي ًیسدت .ثدشػى ،،اگدش
ٍاحذ تجبسی ثكَس هستمین یب غیشهستمین (ثشای هثبل ،اص قشیك ٍاحذّبی تجبسی فشػی) ووتش اص 02
دسغذ اص حك سأی دس سشهبیِپزیش سا دس اختیبس داضتِ ثبضذ ،فشؼ هیضَد وِ ٍاحذ تجدبسی ًفدَر
لبثل هالحظِ ًذاسد ،هگش ایٌىِ چٌیي ًفَری ثِ سٍضٌی لبثل اثجبت ثبضذ .هبلىیت لبثل تَجِ یب ػوذُ
تَسف سشهبیِگزاس دیگش ،لضٍهبً هبًغ داضتي ًفَر لبثل هالحظِ یه ٍاحذ تجبسی ًویضَد.

.6

ٍجَد یه یب چٌذ هَسد اص هَاسد صیش ،ثكَس هؼوَل ًطبىدٌّذُ ٍجَد ًفَر لبثل هالحظِ تَسف یه
ٍاحذ تجبسی است:
الف .داضتي ًوبیٌذُ دس ّیئت هذیشُ یب سوي اداسُوٌٌذُ هطبثِ دس سشهبیِپزیش؛
ة.

هطبسوت دس فشایٌذّبی سیبستگزاسی ،ضبهل هطبسوت دس تػویوبت هشثَـ ثِ سَد تمسیوی
یب دیگش هجبلغ لبثل تَصیغ ثیي هبلىبى؛

ح.

هؼبهالت ثباّویت ثیي ٍاحذ تجبسی ٍ سشهبیِپزیش آى؛

ت .تجبدل وبسوٌبى سدُ هذیشیت؛ یب
ث .تأهیي اقالػبت فٌی اسبسی.
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.7

ٍاحذ تجبسی هوىي است هبله اهتیبص خشیذ سْبم ،اختیبس خشیذ سْبم ،اثضاسّبی ثذّی یدب هبلىبًدِ
لبثل تجذیل ثِ سْبم ػبدی یب اثضاسّبی هطبثِ دیگشی ثبضذ وِ اگش اػوبل یب تجذیل ضًَذ ،ایي لبثلیت
سا داسًذ وِ حك سأی ثیطتشی ثشای ٍاحذ تجبسی ایجبد وٌٌدذ یدب حدك سأی قدشف دیگدش دسثدبسُ
سیبستْبی هبلی ٍ ػولیبتی ٍاحذ تجبسی دیگش (یؼٌی حدك سأی ثدبلمَُ) سا ودبّص دٌّدذٌّ .گدبم
اسصیبثی ٍجَد ًفَر لبثل هالحظِ تَسف ٍاحذ تجبسیٍ ،جَد ٍ تأثیش حك سأی ثبلمَُای وِ دس حبل
حبؾش لبثل اػوبل یب لبثل تجذیل است ،اص جولِ حك سأی ثبلمَُای وِ دس اختیدبس سدبیش ٍاحدذّبی
تجبسی است ،دس ًظش گشفتِ هیضَد .حك سأی ثبلمَُ دس غَستی دس حبل حبؾش لبثل اػوبل یب لبثل
تجذیل ًیست وِ ثشای هثبل ،تب تبسیخی دس آیٌذُ یب تب ٍلَع سٍیذادی آتدیً ،تدَاى آى سا اػودبل یدب
تجذیل وشد.

.8

ٍاحذ تجبسی دس اسصیبثی اثشگزاسی حك سأی ثبلمَُ ثش ًفَر لبثل هالحظِ ،توبم ٍالؼیتْب ٍ ضشایف (اص
جولِ ضشایف اػوبل حك سأی ثبلمَُ ٍ ّشگًَِ تَافك لشاسدادی دیگش وِ ثِ تٌْدبیی یدب ثدِ غدَست
تشویجی دس ًظش گشفتِ هیضَد) سا وِ ثش حك ثبلمَُ تأثیش داسد ،ثِ استثٌبی همبغذ هذیشیت ٍ تَاًدبیی
هبلی ثشای اػوبل یب تجذیل آى حك ثبلمَُ ،ثشسسی هیوٌذ.

.9

ٍاحذ تجبسی دس غَستی ًفَر لبثل هالحظِ ثش سشهبیِپزیش سا اص دست هی دّذ وِ تَاًدبیی سدْین
ضذى دس تػویوبت هشثَـ ثِ سیبستْبی هبلی ٍ ػولیبتی سشهبیِپزیش سا اص دسدت ثذّدذ .اص دسدت
دادى ًفَر لبثل هالحظِ هیتَاًذ ثب تغییش یب ثذٍى تغییش سكَح هكلك یب ًسجی هبلىیدت ٍالدغ ضدَد.
ثشای هثبلٌّ ،گبهی وِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ ،دس وٌتشل دٍلت ،دادگبُ ،اداسُوٌٌذُ ،هدذیش تػدفیِ یدب
همشساتگزاس لشاس هیگیشد ،هوىي است ًفَر لبثل هالحظِ اص دست سٍد .اص دست دادى ًفدَر لبثدل
هالحظِ هیتَاًذ ثش اثش تَافك لشاسدادی ًیض ٍالغ ضَد.

زيشازششييژٌ 

 .92دس سٍش اسصش ٍیژُ ،سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،دس صهبى ضدٌبخت
اٍلیِ ثِ ثْبی توبم ضذُ ضٌبسبیی هیضَد ٍ ثِ هٌظَس ضٌبسبیی سْن سشهبیِگزاس اص سدَد یدب صیدبى
سشهبیِپزیش پ ،اص تبسیخ تحػیل ،هجلغ دفتشی سشهبیِگزاسی افضایص یدب ودبّص هدییبثدذ .سدْن
سشهبیِگزاس اص سَد یب صیبى سشهبیِپزیش ،دس سَد یب صیبى سشهبیِگدزاس ضٌبسدبیی هدیضدَد .هجدبلغ
تَصیغ ضذُ ثیي هبلىبى تَسف سشهبیِپزیش ،هجلغ دفتشی سشهبیِگزاسی سا وبّص هیدّدذّ .وچٌدیي،
هوىي است ثبثت تغییش دس هٌبفغ ًسجی سشهبیِگزاس دس سشهبیِپزیش وِ اص تغییش دس سبیش الالم سَد ٍ
5

استاندارد حسابداري 02
سزمایهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتهاي خاص

صیبى جبهغ سشهبیِپزیش ًبضی هیضَد ،تؼذیالت هجلغ دفتشی سدشهبیِگدزاسی ؾدشٍست یبثدذ .ایدي
تغییشات ضبهل تغییشات ًبضی اص تجذیذ اسصیبثی داساییْبی ثبثت هطَْد است .سْن سشهبیِگدزاس اص
آى تغییشات ،دس سبیش الالم سَد ٍ صیبى جدبهغ سدشهبیِگدزاس ضٌبسدبیی هدیضدَد (ثدِ اسدتبًذاسد
حسبثذاسی  9ازائه صوزتهای مالي هشاجؼِ ضَد).
 .99ضٌبسبیی دسآهذ ثش هجٌبی هجبلغ تَصیغضذُ ثیي هبلىبى ،هوىي است هؼیبس هٌبسجی اص دسآهذ وستضذُ
تَسف سشهبیِگزاس اص سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ًجبضذ ،صیشا هوىدي
است هجبلغ تَصیغضذُ ثیي هبلىبى ،استجبـ اًذوی ثب ػولىشد ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ
داضتِ ثبضذ .اص آًجب وِ سشهبیِگزاس ،وٌتشل هطتشن یب ًفَر لبثل هالحظِ ثش سدشهبیِپدزیش داسد ،دس
ػولىشد ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ اص هٌبفؼی ثشخَسداس است وِ ثبصدُ سشهبیِگدزاسی
آى هیثبضذ .سشهبیِگزاس ثب گستشش داهٌِ غَستْبی هبلی ثِ هٌظَس اًؼىبس سْن خَد اص سدَد یدب
صیبى سشهبیِپزیش ،ایي هٌبفغ سا ثِ حسبة هیگیشد .دس ًتیجِ ،ثىبسگیشی سٍش اسصش ٍیژُ ،گدضاسش
هفیذتشی دسثبسُ خبلع داساییْب ٍ سَد یب صیبى سشهبیِگزاس اسائِ هیوٌذ.
ّ .90شگبُ حك سأی ثبلمَُ یب سبیش اثضاسّبی هطتمِ داسای حك سأی ثبلمَُ ٍجَد داضتِ ثبضذ ،هٌدبفغ ٍاحدذ
تجبسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ فمف ثش هجٌبی هٌبفغ هبلىیت فؼلی تؼییي هیضدَد ٍ
اػوبل یب تجذیل احتوبلی حك سأی ثبلمَُ ٍ سبیش اثضاسّبی هطتمِ ثش آى هؤثش ًیست ،هگش ایٌىِ ثٌدذ 98
وبسثشد داضتِ ثبضذ.
 .98دس ثشخی ضشایفٍ ،احذ تجبسی دس ًتیجِ هؼبهلِای وِ ثشای آى دستشسی فؼلی ثِ ثدبصدُ هدشتجف ثدب
هٌبفغ هبلىیت سا فشاّن هیوٌذ ،اص ًظش هبّیت ،اص هٌبفغ هبلىیت فؼلی ثشخَسداس هیگشدد .دس چٌدیي
ضشایكیً ،سجتی وِ ثِ ٍاحذ تجبسی تخػیع هییبثذ ،ثب دس ًظش گدشفتي اػودبل ًْدبیی حدك سأی
ثبلمَُ ٍ سبیش اثضاسّبی هطتمِای وِ ثشای ٍاحذ تجبسی اغلی دستشسی فؼلدی ثدِ ثدبصدُ سا فدشاّن
هیوٌذ ،تؼییي هیضَد.
 .94استبًذاسد حسبثذاسی  95حسابدازی سسمايهگذرازيها ،دس خػَظ هٌبفغ دس ٍاحذّبی تجبسی ٍاثسدتِ ٍ
هطبسوتْبی خبظ وِ حسبثذاسی آًْب ثِ سٍش اسصش ٍیژُ اًجبم هیضَد ،ودبسثشد ًدذاسدّ .شگدبُ
اثضاسّبی داسای حك سأی ثبلمَُ ،اص ًظش هبّیت ،دستشسی فؼلی ثِ ثبصدُ هشتجف ثب هٌدبفغ هبلىیدت دس
ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ سا فشاّن وٌذ ،ایي اثضاسّب هَؾَع استبًذاسد حسبثذاسی 95
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ًیست .دس توبم هَاسد دیگش ،حسبثذاسی اثضاسّبی داسای حك سأی ثبلمَُ دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یدب
هطبسوت خبظ ،قجك استبًذاسد حسبثذاسی  95اًجبم هیضَد.
 .95ثِ استثٌبی توبم یب ثخطی اص سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ ودِ قجدك
اسددتبًذاسد حسددبثذاسی  89دازاييهذذای ريسجذذازی ن هذذدازیضذذده بذذسای ذذسوش و مليذذا متوق ذ

ضذذده ،ثددِ ػٌددَاى

ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش قجمِثٌذی هیضَد ،سشهبیِگزاسی یب هٌبفغ ثبلیوبًذُ دس سشهبیِگزاسی ودِ ثدِ
ػٌَاى ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش قجمِثٌذی ًویضَد ،ثبیذ ثِ ػٌَاى داسایی غیشجبسی قجمِثٌذی گشدد.
بکازگیسیزيشازششييژٌ 

ٍ .96احذ تجبسی داسای ًفَر لبثل هالحظدِ یدب وٌتدشل هطدتشن ثدش سدشهبیِپدزیش ،ثبیدذ حسدبثذاسی
سشهبیِ گزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ سا ثِ سٍش اسصش ٍیژُ اًجبم دّذ ،هگدش
ایٌىِ سشهبیِگزاسی ،قجك ثٌذّبی  97تب  ،99ضشایف هؼبفیت سا احشاص وٌذ.
معافیتاشبکازگیسیزيشازششييژٌ 

 .97دس غَستی وِ ٍاحذ تجبسی ،ثِ هَجت استثٌبی ثٌذ  4استبًذاسد حسدبثذاسی ( 89هػدَة ،)9898
ٍاحذ تجبسی اغلی ثبضذ وِ اص تْیِ غَستْبی هبلی تلفیمی هؼبف است یب دس غَست احشاص تودبم
ضشایف صیشٍ ،احذ تجبسی ؾشٍستی ًذاسد سٍش اسصش ٍیژُ سا ثشای سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی
ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثىبس گیشد:
الف ٍاحذ تجبسی هضثَسٍ ،احذ تجبسی فشػی توبهبً هتؼلك ثِ ٍاحذ تجبسی دیگش ثبضذ یب ٍاحذ
تجبسی فشػی ثبضذ وِ ووتش اص  922دسغذ هبلىیت آى هتؼلك ثِ ٍاحذ تجبسی دیگش است ٍ
سبیش هبلىبى آى ،ضبهل هبلىبى فبلذ حك سأی ،اص ػذم استفبدُ ٍاحذ تجبسی اص سٍش اسصش
ٍیژُ هكلغ ضذُاًذ ٍ ثب آى هخبلفت ًویوٌٌذ؛
ة .اثضاسّبی ثذّی یب هبلىبًِ ٍاحذ تجبسی دس ثبصاس دس دستشس ػوَم (ثَسس اٍساق ثْبداس
داخلی یب خبسجی یب ثبصاس فشاثَسس ،ضبهل ثبصاسّبی هحلی ٍ هٌكمِای) هؼبهلِ ًویضَد؛
ح.

ٍاحذ تجبسی ،ثشای اًتطبس ّش قجمِ اص اثضاسّبی هبلی خَد دس ثبصاس دس دستشس ػوَم،
غَستْبی هبلی خَد سا ثِ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس یب ًْبد ًظبستی دیگش ،اسائِ ًىشدُ
ثبضذ ٍ دس فشایٌذ اسائِ آى ًیض ًجبضذ؛ ٍ
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ت.

ٍاحذ تجبسی اغلی ًْبیی یب یىی اص ٍاحذّبی تجبسی اغلی هیبًی ،غَستْبی هبلی لبثل
استفبدُ ثشای ػوَم سا قجك استبًذاسدّبی حسبثذاسی تْیِ هیوٌذ وِ دس غَستْبی هضثَس،
ٍاحذّبی تجبسی فشػی ،قجك استبًذاسد حسبثذاسی ( 89هػَة )9898تلفیك یب ثِ اسصش
هٌػفبًِ ّوشاُ ثب اًؼىبس تغییشات اسصش هٌػفبًِ دس غَست سَد ٍ صیبى ،اًذاصُگیشی
ضذُاًذ.

 .98چٌبًچِ سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،تَسف غٌذٍلْبی سشهبیِگزاسی
جسَساًِ ،غٌذٍلْبی سشهبیِگزاسی هطتشن ،غٌذٍلْبی سشهبیِگزاسی ٍیژُ ٍ ٍاحدذّبی تجدبسی
هطبثِ ًگْذاسی ضَد یب ثكَس غیشهستمین اص قشیك ایي ٍاحذّب ًگْذاسی گشددٍ ،احذ تجبسی هوىدي
است تػوین ثگیشد وِ سشهبیِگزاسی دس آى ٍاحذّبی تجبسی ٍاثستِ ٍ هطدبسوتْبی خدبظ سا ثدِ
اسصش هٌػفبًِ اًذاصُگیشی وٌذ ٍ تغییشات آى سا دس غَست سَد ٍ صیبى ًطبى دّذ.
ّ .99شگبُ ٍاحذ تجبسی داسای سشهبیِگدزاسی دس ٍاحدذ تجدبسی ٍاثسدتِای ثبضدذ ودِ ثخطدی اص آى
سشهبیِگزاسی ،ثكدَس غیشهسدتمین اص قشیدك غدٌذٍلْبی سدشهبیِگدزاسی جسدَساًِ ،غدٌذٍلْبی
سشهبیِگزاسی هطتشن ،غٌذٍلْبی سشهبیِگزاسی ٍیژُ ٍ ٍاحذّبی تجبسی هطبثِ ًگْدذاسی ضدَد،
غشفًظش اص ایٌىِ غٌذٍلْبی سدشهبیِگدزاسی جسدَساًِ ،غدٌذٍلْبی سدشهبیِگدزاسی هطدتشن،
غٌذٍلْبی سشهبیِگزاسی ٍیژُ ٍ ٍاحذّبی تجبسی هطبثًِ ،فدَر لبثدل هالحظدِ ثدش آى ثخدص اص
سشهبیِگزاسی داضتِ ثبضٌذٍ ،احذ تجبسی هوىي است تػوین ثگیشد آى ثخص اص سشهبیِگدزاسی دس
ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ سا ثِ اسصش هٌػفبًِ اًذاصُگیشی وٌذ ٍ تغییشات آى سا دس غَست سَد ٍ صیبى
ًطبى دّذ .دس غَستی وِ ٍاحذ تجبسی چٌیي تػویوی اتخدبر وٌدذ ثبیدذ ثدشای ثخدص ثبلیوبًدذُ
سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ وِ اص قشیك غٌذٍلْبی سشهبیِگزاسی جسَساًِ ،غٌذٍلْبی
سشهبیِگزاسی هطتشن ،غٌذٍلْبی سشهبیِ گدزاسی ٍیدژُ ٍ ٍاحدذّبی تجدبسی هطدبثِ ًگْدذاسی
ًویضَد ،سٍش اسصش ٍیژُ سا ثىبس گیشد.
بىدیبٍعىًانوگُدازیضدٌبسایفسيش 


طبقٍ

ٍ .02احذ تجبسی ثبیذ ثشای توبم یب ثخطی اص سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ
وِ هؼیبسّبی قجمِثٌذی ثِ ػٌَاى ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش سا احشاص هیوٌذ ،استبًذاسد حسدبثذاسی
 89سا ثىبس گیشد .حسبثذاسی ثخص ثبلیوبًذُ اص سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطدبسوت
خبظ وِ ثِ غَست ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش قجمِثٌذی ًطذُ است ،ثبیذ تب صهبى ٍاگزاسی ثخطی
وِ ثِ غَست ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش قجمِثٌذی ضذُ است ،ثب استفبدُ اص سٍش ٍیژُ اًجبم ضَد.
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پ ،اص ٍاگزاسی ،ثبیذ حسبثذاسی ّشگًَِ هٌبفغ ثبلیوبًذُ دس ٍاحدذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت
خبظ سا قجك استبًذاسد حسبثذاسی  95اًجبم دّذ ،هگش ایٌىِ هٌبفغ ثبلیوبًذُّ ،وچٌبى ثدِ غدَست
هٌبفغ دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثبضذ وِ دس ایي غَستٍ ،احذ تجدبسی اص سٍش
اسصش ٍیژُ استفبدُ هیوٌذ.
 .09توبم یب ثخطی اص سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ ودِ لدجالً ثدِ ػٌدَاى
ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش قجمِثٌذی ضذُ است ،دسغَستی وِ اص ایي پد ،،هؼیبسّدبی ایدي ًدَع
قجمِثٌذی سا احشاص ًىٌذ ،ثبیذ ثب استفبدُ اص سٍش اسصش ٍیژُ ثب تسشی ثِ گزضتِ اص تبسیخ قجمِثٌذی
آى ثِ ػٌَاى ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش ثِ حسبة گشفتِ ضَد .غَستْبی هبلی ثشای دٍسُّدبی پد،
اص تبسیخ قجمِثٌذی ثِ ػٌَاى ًگْذاسیضذُ ثشای فشٍش ،ثبیذ ثش ایي اسبس اغالح ضَد.
تًقفاستفادٌاشزيشازششييژٌ 
.22

ٍاحس تجاضی تایس استفازُ اظ ضٍش اضظش ٍیژُ ضا اظ تاضیري هتَلف وٌس وِ سطهایِگصاضی آى ،تِ ضطح
ظیط ،تِ ػٌَاى سطهایِگصاضی زض ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ تلمي ًطَز:
الف .زض غَضتي وِ سطهایِ گصاضی هعتَض تِ سطهایِگصاضی زض ٍاحس تجاضی فطػي تثسیل ضَزٍ ،احرس
تجاضی تایس حساتساضی سطهایِ گصاضی ضا طثك استاًساضز حساتساضی  31تسکيبهای تجذازی (هػرَب
 ٍ )1331استاًساضز حساتساضی ( 33هػَب  )1331اًجام زّس.
ب.

زض غَضتي وِ هٌافغ تال واًسُ زض یه ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ لثلي ،زاضایي هرالي
تاضسٍ ،احس تجاضی تایس هٌافغ تال واًسُ ضا تِ اضظش هٌػفاًِ اًساظُگ طی وٌرس .اضظش هٌػرفاًِ
هٌافغ تال واًسُ ،تایس تِ ػٌَاى اضظش هٌػفاًِ زض ظهاى ضٌاذت اٍل ِ تِ ػٌَاى زاضایري هرالي ،زض
ًظط گطفتِ ضَزٍ .احس تجاضی تایس ّطگًَِ تفاٍت ت ي زٍ هَضز ظیط ضا زض غَضت سرَز ٍ ظیراى
ضٌاسایي وٌس:
.1

اضظش هٌػفاًِ هٌافغ تال واًسُ ٍ ّطگًَِ ػایسات حاغرل اظ ٍاگرصاضی ترطري اظ هٌرافغ زض
ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ؛ ٍ

.2
ج.

هثلغ زفتطی سطهایِگصاضی زض تاضیري وِ ضٍش اضظش ٍیژُ هتَلف ضسُ است.

ظهاًي وِ ٍاحس تجاضی استفازُ اظ ضٍش اضظش ٍیژُ ضا هتَلف هيوٌس ،تایس توام هثالغي ضا وِ لثالً
زض اضتثاط تا آى سطهایِ گصاضی ،زض سایط الالم سَز ٍ ظیاى جاهغ ضٌاسایي وطزُ است ،تط ّوراى
هثٌایي تِ حساب تگ طز وِ زض غَضت ٍاگصاضی هسرتم ن زاضای ْرا یرا ترسّ ْای هطترَط تَسرط
سطهایِپصیط ،ضطٍضت هيیافت.
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 .08ثٌبثشایي ،اگش سَد یب صیبًی وِ لجالً تَسف سشهبیِپزیش دس سبیش الالم سَد ٍ صیدبى جدبهغ ضٌبسدبیی
ضذُ است ،ثِ دلیل ٍاگزاسی داساییْب ٍ ثذّیْبی هشثَـ ،ثِ سَد اًجبضدتِ هٌتمدل هدیضدَدٍ ،احدذ
تجبسی ٌّگبم تَلف سٍش اسصش ٍیژُ ،سَد یب صیبى سا اص حمَق هبلىبًِ ثدِ سدَد اًجبضدتِ هٌتمدل
هیوٌذ .ثشای هثبل ،اگش ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،هجلغ اًجبضتِ تفبٍتْبی تسؼیش هشثَـ
ثِ ػولیبت خبسجی داضتِ ثبضذ ٍ ٍاحذ تجبسی هضثَس ،استفبدُ اص سٍش اسصش ٍیژُ سا هتَلف وٌذ،
ٍاحذ تجبسی ثبیذ قجك استبًذاسد حسبثذاسی  96آثاز تغييس دز نسخ ازش ،سَد یب صیبى هشتجف ثدب ػولیدبت
خبسجی سا وِ لجالً دس سبیش الالم سَد ٍ صیبى جبهغ ضٌبسبیی ضذُ است ،ثِ سَد اًجبضتِ هٌتمل وٌذ.
.24

زض غَضتي وِ سطهایِ گصاضی زض ٍاحس تجاضی ٍاتستِ تِ سطهایِ گصاضی زض هطاضوت ذاظ تثسیل ضَز
یا سطهایِگصاضی زض هطاضوت ذاظ تِ سطهایِگصاضی زض ٍاحس تجراضی ٍاتسرتِ تثرسیل گرطززٍ ،احرس
تجاضی تِ استفازُ اظ ضٍش اضظش ٍیژُ ازاهِ هيزّس ٍ هٌافغ تال واًسُ ضا تجسیس اًساظُگ طی ًويوٌس.

تغییسدزمىافعمالکیت 

ّ .05شگبُ هٌبفغ هبلىیت ٍاحذ تجبسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ ودبّص یبثدذ ،اهدب
سشهبیِگزاسی ّوچٌبى ثِ ػٌَاى سشهبیِ گدزاسی دس ٍاحدذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ
قجمِثٌذی ضَدٍ ،احذ تجبسی دس غَستی ثبیذ آى ثخص اص سَد یب صیبى هشثَـ ثِ وبّص دس هٌدبفغ
هبلىیت سا وِ لجالً دس سبیش الالم سَد ٍ صیبى جبهغ ضٌبسبیی ضذُ اسدت ثدِ سدَد یدب صیدبى دٍسُ
تجذیذ قجمِثٌذی وٌذ وِ ایي تجذیذ قجمِثٌذی ،دس غَست ٍاگزاسی داساییْب ٍ ثدذّیْبی هشثدَـ،
الضاهی هیضذ.
ضًابطزيشازششييژٌ 

 .06ثسیبسی اص ؾَاثكی وِ ثشای ثىبسگیشی سٍش اسصش ٍیژُ هٌبست است ،هطدبثِ ثدب ؾدَاثف تلفیدك
است وِ دس استبًذاسد حسبثذاسی ( 89هػَة  )9898هكشح ضذُ است .افدضٍى ثدش ایدي ،هفدبّین
صیشثٌبیی ؾَاثف هَسد استفبدُ دس حسبثذاسی تحػیل ٍاحذ تجبسی فشػی ،دس حسبثذاسی تحػدیل
سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ًیض پزیشفتِ هیضَد.
 .07سْن گشٍُ دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،هؼبدل هجوَع سْن ٍاحذ تجبسی اغدلی ٍ
ٍاحذّبی تجبسی فشػی آى دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ است .سْن سبیش ٍاحدذّبی
تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوتْبی خبظ گشٍُ ،ثشای ایي هٌظَس دس ًظش گشفتِ ًویضدَدّ .شگدبُ ٍاحدذ
تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،داسای ٍاحذّبی تجبسی فشػیٍ ،احدذّبی تجدبسی ٍاثسدتِ یدب
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هطبسوتْبی خبظ ثبضذ ،سْن سشهبیِگزاس اص سَد یب صیبى دٍسُ ،سبیش الالم سَد ٍ صیدبى جدبهغ ٍ
خبلع داساییْب ثب استفبدُ اص سٍش اسصش ٍیژُ ،ثش اسبس اسلبم ضٌبسبییضدذُ دس غدَستْبی هدبلی
ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب غَستْبی هبلی هطبسوت خبظ (ضدبهل سدْن ٍاحدذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب
هطبسوت خبظ اص سَد یب صیبى دٍسُ ،سبیش الالم سَد ٍ صیبى جبهغ ٍ خبلع داساییْبی ٍاحدذّبی
تجبسی ٍاثستِ ٍ هطبسوتْبی خبظ هتؼلك ثِ آى) ،پ ،اص اػوبل تؼذیالت الصم ثشای یىسبىسدبصی
سٍیِّبی حسبثذاسی ،هحبسجِ هیضَد (ثِ ثٌذّبی  85تب  87هشاجؼِ ضَد).
 .08سَدّب ٍ صیبًْبی ًبضی اص هؼبهالت ”ثب ثبالدستی“ ٍ ”ثب پدبییيدسدتی“ دس غدَستْبی هدبلی ٍاحدذ
تجبسی (ضبهل ٍاحذّبی تجبسی فشػی تلفیمی آى) ،فمف تب هیضاى هٌبفغ سشهبیِگزاساى غیشٍاثستِ دس
ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،ضٌبسبیی هیضَد .هؼبهالت ” ثب ثبالدسدتی“ ،ثدشای هثدبل،
ضبهل فشٍش داساییْبی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثِ سشهبیِگزاس است .هؼدبهالت ثدب
پبییيدستی ،ثشای هثبل ،ضبهل ٍاگزاسی داساییْب تَسف سشهبیِگزاس ثِ ٍاحذّبی تجبسی ٍاثسدتِ یدب
هطبسوتْبی خبظ آى هیثبضذ .سْن سشهبیِگزاس اص سَدّب یب صیبًْدبی ٍاحدذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب
هطبسوت خبظ وِ ًبضی اص ایي هؼبهالت است ،حزف هیضَد.
ّ .09شگبُ هؼبهالت ثب پبییيدستی ،ضَاّذی اص وبّص دس خبلع اسصش ثبصیبفتٌی داساییْدبیی ودِ ثبیدذ
ٍاگزاس ضَد یب وبّص دس اسصش آى داساییْب اسائِ وٌذ ،ایي صیبًْب ثبیذ تَسدف سدشهبیِگدزاس ثكدَس
وبهل ضٌبسبیی ضَدّ .شگبُ هؼبهالت ثب ثبالدستی ،ضَاّذی اص وبّص دس خدبلع اسصش ثبصیدبفتٌی
داساییْبی لبثل خشیذاسی یب صیبى وبّص اسصش آى داساییْب اسائِ وٌذ ،سشهبیِگزاس ثبیذ سْن خَد اص
آى صیبًْب سا ضٌبسبیی وٌذ.
ٍ .82اگزاسی داسایی غیشپَلی ثِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطدبسوت خدبظ دس اصای هٌدبفغ هبلىبًدِ دس
ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،ثبیذ قجك ثٌذ  08ثِ حسبة گشفتِ ضَد ،ثِ استثٌبی صهدبًی
وِ ٍاگزاسی ،هحتَای تجبسی ًذاضتِ ثبضذ وِ ضشایف آى دس استبًذاسد حسبثذاسی 99

دازاييهای ثابذت

مطذهود تؼییي ضذُ است .دس غَستی وِ چٌیي ٍاگزاسی فبلذ هحتَای تجبسی ثبضذ ،سَد یدب صیدبى،
تحمكًیبفتِ تلمی هیضَد ٍ ضٌبسبیی ًویضَد ،هگش ایٌىِ ثٌذ ً 89یض لبثل اػوبل ثبضذ .ایي سَدّب ٍ
صیبًْبی تحمكًیبفتِ ،ثبیذ ثب سشهبیِگزاسی وِ حسبثذاسی آى ثِ سٍش اسصش ٍیژُ اًجبم هدیضدَد،
حزف گشدد.
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 .89چٌبًچِ ٍاحذ تجبسی ،افضٍى ثش دسیبفت هٌبفغ هبلىبًِ دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ،
داساییْبی پَلی یب غیشپَلی دسیبفت وٌذٍ ،احذ تجبسی سَد یب صیبى ٍاگزاسی داسایی غیشپَلی سا ثدِ
تٌبست داساییْبی پَلی یب غیشپَلی دسیبفتی ،ثكَس وبهل دس غَست سَد ٍ صیبى ضٌبسبیی هیوٌذ.
 .80یه سشهبیِگزاسی ،اص تبسیخی وِ ثِ سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ
تجذیل هیضَد ،ثِ سٍش اسصش ٍیژُ ثِ حسبة هٌظَس هیگشدد .دس صهبى تحػدیل سدشهبیِگدزاسی،
ّشگًَِ تفبٍت ثیي ثْبی توبم ضذُ سشهبیِگزاسی ٍ سْن ٍاحذ تجبسی اص خدبلع اسصش هٌػدفبًِ
داساییْب ٍ ثذّیْبی لبثل تطخیع سشهبیِپزیش ،ثِ ضشح صیش ثِ حسبة گشفتِ هیضَد:
الف .سشلفلی هشثَـ ثِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ دس هجلغ دفتشی سشهبیِگزاسی
هٌظَس هیضَد ٍ استْالن آى قجك استبًذاسد حسبثذاسی ( 88هػَة  )9898هحبسجِ
هیگشدد.
ة.

ّشگًَِ هبصاد سْن ٍاحذ تجبسی اص خبلع اسصش هٌػفبًِ داساییْب ٍ ثذّیْبی لبثل تطخیع
سشهبیِپزیش ًسجت ثِ ثْبی توبم ضذُ سشهبیِگزاسی ،دس تؼییي سْن ٍاحذ تجبسی اص سَد یب
صیبى ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ دس دٍسُای وِ سشهبیِگزاسی تحػیل ضذُ
است ،ثِ ػٌَاى سَد خشیذ صیش لیوت دس ًظش گشفتِ هیضَد.

تؼذیالت هٌبست سْن سشهبیِگزاس اص سَد یب صیبى پ ،اص تحػیل ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت
خبظ ،ثشای هثبل ثبثت استْالن داساییْبی استْالنپزیش ،ثش هجٌبی اسصش هٌػفبًِ آًْدب دس تدبسیخ
تحػیل اًجبم هیضَد .ثِ ّویي تشتیت ،تؼذیالت هٌبست سْن سشهبیِگزاس اص سَد یب صیبى پد ،اص
تحػیل ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثبثت صیبًْبی وبّص اسصش ،ثدشای الالهدی هبًٌدذ
داساییْبی ثبثت هطَْد اًجبم هیگیشد.
.33

ٍاحس تجاضی تطای تىاضگ طی ضٍش اضظش ٍیژُ ،اظ آذطیي غَضتْای هالي ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت
ذاظ استفازُ هيوٌسّ .طگاُ پایاى زٍضُ گعاضضگطی ٍاحس تجراضی هتفراٍت اظ پایراى زٍضُ گعاضضرگطی
ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ تاضسٍ ،احس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ ،تطای استفازُ ٍاحس
تجاضی ،غَضتْای هالي ضا تِ ّواى تاضید غَضتْای هالي ٍاحس تجاضی تْ ِ هيوٌٌس ،هگط ایٌىرِ اًجرام آى
غ طػولي تاضس.

.34

چٌاًچِ ،طثك تٌس  ،33غَضتْای هالي ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ ورِ ترطای تىراضگ طی ضٍش
اضظش ٍیژُ هَضز استفازُ لطاض هي گ طز تِ تاضیري تْ ِ ضَز وِ هتفاٍت اظ تاضید هَضز استفازُ ٍاحرس
تجاضی است ،تاتت آثاض هؼاهالت یا ضٍیسازّای لاتل هالحظِای وِ ت ي آى تاضید ٍ تاضید غَضتْای هرالي
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ٍاحس تجاضی ضخ هيزّس ،تایس تؼسیالت اػوال ضَز .تِ ّط حال ،تفاٍت ت ي پایاى زٍضُ گعاضضگطی ٍاحس
تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ ٍ پایاى زٍضُ گعاضضگطی ٍاحس تجاضیً ،ثایس ت ص اظ سِ هاُ تاضس .طَل
زٍضُّای گعاضضگطی ٍ ّطگًَِ تفاٍت ت ي پایاى زٍضُّرای گعاضضرگطی ،تایرس زض زٍضُّرای هرتلرف،
یىساى تاضس.
.35

غَضتْای هالي ٍاحس تجاضی ،تایس تطای هؼاهالت ٍ ضٍیسازّای هطاتِ زض ضطایط هطراتِ ،ترا اسرتفازُ اظ
ضٍیِّای حساتساضی یىساى تْ ِ ضَز.

 .86ثِ استثٌبی هَسد هكشحضذُ دس ثٌذ ّ ،87شگبُ ٍاحذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ ،ثدشای
هؼبهالت ٍ سٍیذادّبی هطبثِ دس ضشایف هطبثِ ،اص سٍیدِّدبی حسدبثذاسی هتفدبٍت اص سٍیدِّدبی
حسبثذاسی ٍاحذ تجبسی استفبدُ وٌذ ،جْت ثىبسگیشی سٍش اسصش ٍیدژُ ٌّگدبم اسدتفبدُ ٍاحدذ
تجبسی اص غَستْبی هبلی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،الصم اسدت ثدِ هٌظدَس تكجیدك
سٍیِّبی حسبثذاسی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثب سٍیِّبی حسبثذاسی ٍاحذ تجبسی،
تؼذیالتی اػوبل ضَد.
 .87ػلیشغن الضام ثٌذ  ،86چٌبًچِ یه ٍاحذ تجبسی وِ خَد ٍاحذ تجدبسی سدشهبیِگدزاسی ًیسدت ،اص
هٌبفؼی دس یه ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ وِ ٍاحذ تجبسی سشهبیِگدزاسی هحسدَة
هیضَد ثشخَسداس ثبضذ ،آى ٍاحذ تجبسی هوىي است ٌّگبم ثىبسگیشی سٍش اسصش ٍیدژُ ،اسصش
هٌػفبًِ هَسد استفبدُ تَسف ٍاحدذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ (ودِ ٍاحدذ تجدبسی
سشهبیِگزاسی هیثبضذ) ثشای هٌبفغ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ (ودِ ٍاحدذ تجدبسی
سشهبیِگزاسی هیثبضذ) دس ٍاحذّبی تجبسی فشػی سا حفظ وٌذ.
 .88اگش ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،سْبم هوتبص اًجبضتضًَذُای داضتِ ثبضذ وِ دس اختیبس
اضخبغی ثِ جض ٍاحذ تجبسی است ٍ ثِ ػٌَاى حمَق هبلىبًِ قجمِثٌذی هیضدَدٍ ،احدذ تجدبسی
غشفًظش اص ایٌىِ سَد سْبم اػالم ضذُ یب ًطذُ ثبضذ ،سْن خَد اص سَد یب صیبى سا پ ،اص تؼدذیل
ثبثت سَد هشثَـ ثِ ایي سْبم هحبسجِ هیوٌذ.
 .89چٌبًچِ سْن ٍاحذ تجبسی اص صیبًْبی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،هسبٍی یدب ثدیص اص
هٌبفغ آى دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثبضذٍ ،احذ تجبسی ضٌبسدبیی سدْن خدَد اص
صیبًْبی اؾبفی سا هتَلف هیوٌذ .هٌبفغ دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،هجلدغ دفتدشی
سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ است وِ ثب استفبدُ اص سٍش اسصش ٍیدژُ
ّوشاُ ثب ّشگًَِ هٌبفغ ثلٌذهذتی وِ اص ًظش هبّیت ،تطىیلدٌّذُ ثخطی اص سشهبیِگزاسی خبلع دس
03

استاندارد حسابداري 02
سزمایهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتهاي خاص

ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ است ،تؼییي هیضَد .ثشای هثبل ،الالهی ودِ ثدشای تسدَیِ
آًْب ًِ ثشًبهِسیضی ضذُ است ٍ ًِ تحمك آًْب دس آیٌذُ لبثل پیصثیٌی هحتول است ،اص ًظش هبّیدت،
افضایص سشهبیِگزاسی ٍاحذ تجبسی دس آى ٍاحذ تجبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ هحسدَة
هیضَد .چٌیي الالهی هیتَاًذ ضبهل سْبم هوتبص ،دسیبفتٌیّب یب تسْیالت ثلٌذهذت ثبضذ ،اهب ضبهل
دسیبفتٌیّبی تجبسی ،پشداختٌیّبی تجبسی یب ّشگًَِ دسیبفتٌی ثلٌذهذت وِ ثشای آى ٍثیمدِ ودبفی
ٍجَد داسد ،هبًٌذ ٍاهْبی تؿویيضذًُ ،ویثبضذ .صیبًْبی ضٌبسبییضذُ ثدب اسدتفبدُ اص سٍش اسصش
ٍیژُ ،وِ هبصاد ثش سشهبیِگزاسی ٍاحذ تجبسی دس سْبم ػبدی است ،اص سبیش اجدضای هٌدبفغ ٍاحدذ
تجبسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،ثِ تشتیت ػى ،اٍلَیت آًْب (یؼٌدی تمدذم دس
ًمذضًَذگی) وسش هیگشدد.
 .42پ ،اص آًىِ هٌبفغ ٍاحذ تجبسی ثِ غفش سسیذ ،صیبًْبی اؾدبفی ٍ ثدذّی هشثدَـ ،تٌْدب تدب هیدضاى
تؼْذات حمَلی یب ػشفی ٍاحذ تجبسی یب پشداختْبی اًجبمضذُ ثِ ًیبثت اص ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یدب
هطبسوت خبظ ،ضٌبسبیی هیضَد .دس غَستی وِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ هتؼبلجدبً
سَد گضاسش وٌذٍ ،احذ تجبسی تٌْب پ ،اص ایٌىِ سْن اص سَدّب ثب سْن اص صیبًْبی ضٌبسبییًطدذُ
ثشاثش ضذ ،ضٌبسبیی سْن خَد اص آى سَدّب سا اص سش هیگیشد.
شيانکاَصازشش 

 .49پ ،اص ثىبسگیشی سٍش اسصش ٍیژُ ،اص جولِ ضٌبسبیی صیبًْبی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یدب هطدبسوت
خبظ قجك ثٌذ ٍ ،89احذ تجبسی ثٌذّبی  40تب  44سا ثىبس هیگیشد تب تؼییي وٌذ ودِ آیدب ضدَاّذ
ػیٌی دسثبسُ وبّص اسصش خبلع سشهبیِگزاسی آى دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یدب هطدبسوت خدبظ
ٍجَد داسد یب خیش.
 .40خبلع سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ ٍ هطبسوت خبظ ،تٌْب دس غدَستی ودبّص اسصش
هییبثذ ٍ صیبًْبی وبّص اسصش تٌْب دس غَستی ٍالغ هیضَد وِ ضَاّذ ػیٌی اص ودبّص اسصش دس
ًتیجِ یه یب چٌذ سٍیذاد ٍالغضذُ پ ،اص ضٌبخت اٍلیِ خبلع سشهبیِگزاسی (سٍیذاد ػبهل صیبى)
ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ آى سٍیذاد(ّبی) ػبهل صیبى ،ثش جشیبًْدبی ًمدذی آتدی ثدشآٍسدی حبغدل اص
خبلع سشهبیِگزاسی ،وِ ثِگًَِای لبثل اتىب ،لبثل ثدشآٍسد اسدت ،تدأثیش ثگدزاسد .هوىدي اسدت
تطخیع یه سٍیذاد هجضا ثِ ػٌَاى ػبهل وبّص اسصش ،اهىبًپزیش ًجبضذ؛ ثلىِ تشویت چٌذ سٍیذاد
هیتَاًذ دلیل وبّص اسصش ثبضذ .صیبًْبی هَسد اًتظبس ًبضی اص سٍیدذادّبی آتدی ،غدشفًظدش اص
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احتوبل آى ،ضٌبسبیی ًویضًَذ .ضَاّذ ػیٌی ًطبىدٌّذُ وبّص اسصش خبلع سشهبیِگزاسی ،ضبهل
دادُّبی لبثل هطبّذُای است وِ ٍاحذ تجبسی دسثبسُ سٍیذادّبی ػبهل صیبى ثِ ضشح صیش ،ثِ آًْدب
تَجِ هیوٌذ:
الف .هطىالت هبلی ػوذُ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ؛
ة.

ًمؽ لشاسداد ،هبًٌذ ًىَل یب وَتبّی دس پشداختْب تَسف ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت
خبظ؛

ح .اػكبی اهتیبص تَسف یه ٍاحذ تجبسی ثِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،ثِ دالیل
التػبدی یب حمَلی هشتجف ثب هطىالت هبلی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ آى،
ثِگًَِای وِ ٍاحذ تجبسی دس ضشایف دیگش ایي اهتیبص سا دس ًظش ًویگشفت؛
ت.

ٍجَد احتوبل ایٌىِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،دچبس ٍسضىستگی ضَد یب ثِ
ًحَی دیگش سبصهبًذّی هجذد هبلی اًجبم دّذ؛

ث .اص ثیي سفتي ثبصاس فؼبل ثشای خبلع سشهبیِگزاسی ثِ دلیل هطىالت هبلی ٍاحذ تجبسی
ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ.
 .48اص ثیي سفتي یه ثبصاس فؼبل ثِ دلیل آًىِ اثضاسّبی هبلىبًِ یب اثضاسّبی هبلی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یدب
هطبسوت خبظ ،دیگش ثِ غَست ػوَهی هؼبهلِ ًودیضدَد ،ضدَاّذی اص ودبّص اسصش ًیسدت.
وبّص ستجِ اػتجبسی ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ یب وبّص اسصش هٌػفبًِ ٍاحذ تجبسی
ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،ثِ خَدی خَد ضَاّذی اص وبّص اسصش ًیست ،اگشچدِ هوىدي اسدت
ٌّگبم دس ًظش گشفتي آى ّوشاُ ثب سبیش اقالػبت دس دستشس ،ضَاّذی اص وبّص اسصش ثبضذ.
 .44افضٍى ثش ایي ،ثشای اًَاع سٍیدذادّبی هٌدذس دس ثٌدذ  ،40ضدَاّذ ػیٌدی ودبّص اسصش خدبلع
سشهبیِگزاسی دس اثضاسّبی هبلىبًِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،ضبهل اقالػبتی دسثدبسُ
تغییشات ػوذُ ٍالغضذُ ثب تأثیش ًبهكلَة دس هحیف فٌبٍسی ،ثبصاس ،التػبدی یدب لدبًًَی اسدت ودِ
ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ دس آى فؼبلیت هیوٌذ ٍ ًطبىدٌّذُ آى است وِ ثْبی تودبم
ضذُ سشهبیِگزاسی دس اثضاس هبلىبًِ هوىي است ثبصیبفت ًطَد .وبّص ػودذُ ٍ قدَالًیهدذت دس
اسصش هٌػفبًِ سشهبیِگزاسی دس اثضاس هبلىبًِ ثِ ووتش اص ثْبی توبم ضذُ آى ًیدض ضدَاّذ ػیٌدی اص
وبّص اسصش هحسَة هیضَد.
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 .45اص آًجب وِ سشلفلی ثخطی اص هجلغ دفتشی خبلع سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت
خبظ سا تطىیل هیدّذ ٍ جذاگبًِ ضٌبسبیی ًویضَد ،ثب ثىدبسگیشی الضاهدبت آصهدَى ودبّص اسصش
سشلفلی دس استبًذاسد حسبثذاسی  80کاهص ازشش دازاييها ،جذاگبًِ ثبثت وبّص اسصش هَسد آصهَى لدشاس
ًویگیشد؛ ثلىِ ،اگش ثب ثىبسگیشی ثٌذّبی  40تب  44هطخع ضَد وِ هوىي است خبلع سشهبیِگدزاسی
وبّص اسصش داضتِ ثبضذ ،ول هجلغ دفتشی سشهبیِگدزاسی ،قجدك اسدتبًذاسد حسدبثذاسی  80اص قشیدك
همبیسِ هجلغ دفتشی ثب هجلغ ثبصیبفتٌی آى (اسصش التػبدی ٍ خبلع اسصش فشٍشّ ،ش ودذام ودِ ثیطدتش
ثبضذ) ،ثِ ػٌَاى یه داسایی ٍاحذ ثبثدت ودبّص اسصش آصهدَى هدیضدَد .صیدبى ودبّص اسصش
ضٌبسبیی ضذُ دس آى ضشایف ،ثِ ّیچ یه اص داساییْب اص جولِ سشلفلی ودِ ثخطدی اص هجلدغ دفتدشی
خبلع سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ سا تطىیل هیدّذ ،تخػیع دادُ
ًویضَد .ثِ ّویي تشتیت ،قجك استبًذاسد حسبثذاسی ّ ،80شگًَِ ثشگطت صیدبى ودبّص اسصش تدب
هیضاى افضایص ثؼذی دس هجلغ ثبصیبفتٌی خبلع سشهبیِگزاسی ،ضٌبسبیی هیضَد .ثدشای تؼیدیي اسصش
التػبدی خبلع سشهبیِگزاسیٍ ،احذ تجبسی هَاسد صیش سا ثشآٍسد هیوٌذ:
الف .سْن خَد اص اسصش فؼلی جشیبًْبی ًمذی آتی ثشآٍسدی وِ اًتظبس هیسٍد تَسف ٍاحذ
تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ایجبد ضَد ،ضبهل جشیبًْبی ًمذی حبغل اص ػولیبت
ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ٍ ػبیذات ٍاگزاسی ًْبیی سشهبیِگزاسی؛ یب
ة.

اسصش فؼلی جشیبًْبی ًمذی آتی ثشآٍسدی وِ اًتظبس هیسٍد اص هحل سَد تمسیوی لبثل
دسیبفت ثبثت سشهبیِگزاسی ٍ ٍاگزاسی ًْبیی آى ایجبد ضَد.

ثب ثىبسگیشی هفشٍؾبت هٌبستّ ،ش دٍ سٍش ًتیجِ یىسبًی ثِ ّوشاُ داسد.
 .46هجلغ ثبصیبفتٌی سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ ،ثبیدذ ثدشای ّدش ٍاحدذ
تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثشآٍسد ضَد ،هگش ایٌىِ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ،
جشیبًْبی ًمذی ٍسٍدی حبغل اص استفبدُ هستوش وِ تب حدذ صیدبدی هسدتمل اص جشیبًْدبی ًمدذی
ٍسٍدی سبیش داساییْبی ٍاحذ تجبسی است ،ایجبد ًىٌذ.
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صًزتُایماليجداگاوٍ 

 .47سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ،ثبیذ قجك ثٌذ  99استبًذاسد حسدبثذاسی 98
(تجذیذًظشضذُ  )9898دس غَستْبی هبلی جذاگبًِ ٍاحذ تجبسی گضاسش ضَد.
کىازگرازیاستاودازدحسابدازی )9831(02

 .48ایددي اسددتبًذاسد ،جددبیگضیي اسددتبًذاسد حسددبثذاسی 02

سذذسمايهگذذرازی دز واحذذدهای تجذذازی وابسذذته

(تجذیذًظشضذُ  )9889هیضَد.
تازيخاجسا

.49

العاهات ایي استاًساضز زض هَضز ول ِ غَضتْای هالي وِ زٍضُ هالي آًْرا اظ تراضید  ٍ 1400/1/1تؼرس اظ آى
ضطٍع هيضَز ،الظماالجطاست.

بیهالملليگصازضگسیمالي 
مطابقتبااستاودازدَای 

 .52ثِ استثٌبی الضام ثٌذ (80الف) ایي استبًذاسد هجٌی ثش ایٌىِ هحبسجِ استْالن سشلفلی هشثَـ ثِ ٍاحذ
تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ وِ دس هجلغ دفتشی سشهبیِگزاسی هٌظَس هیضَد ،قجك اسدتبًذاسد
حسبثذاسی ( 88هػَة  )9898اًجبم هیضَد ،ثب اجشای الضاهبت ایدي اسدتبًذاسد ،هفدبد اسدتبًذاسد
ثیي الوللی حسبثذاسی  08سسمايه گرازی دز واحدهای تجازی وابسته و مطازکتهای خاظ (ٍیشایص ً )0298یدض
سػبیت هیضَد .قجك استبًذاسد ثیيالوللی حسبثذاسی  ،08استْالن سشلفلی هشثَـ ثِ ٍاحذ تجبسی
ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ وِ دس هجلغ دفتشی سشهبیِگزاسی هٌظَس هیضَد ،هجبص ًیست.
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