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هذف

هشتسن تحت وٌتسل ٍاحدّای تجازی است وِ دز تَافمْای  تسایّدف ایي استاًدازد، تؼییي اطَل گصازشگسی هالی  .1

 هٌافؼی دازًد. (،مطارکتها یؼٌی)

دستیابیبههذف

وٌذ ٍ ّش ٍاحذ تزابسی سا   سا تًشیف هی کىتزل مطتتز  ، ایي استبًذاسد 9ثٌذ  ضذُ دس ثشای دستیبثی ثِ ّذف اضبسُ .3
ًوبیذ ثب اسصیبثی حمَق ٍ تًْاذات خاَد، ًاَو هطابسوت سا تًیایي وٌاذ ٍ        هلضم هی است مطارکت یک طزفوِ 

 حسبثذاسی حمَق ٍ تًْذات خَد سا ثبتَرِ ثِ ًَو هطبسوت اًزبم دّذ.

دامنهکاربزد

 هشازوت ّستٌد، تىاز گسفتِ شَد.یه  طسفایي استاًدازد، تاید تَسط توام ٍاحدّای تجازی وِ  .3

مشارکتها

 .دازًد هشتسن وٌتسل طسف چٌد یا دٍ آى، هَجة تِ وِ است تَافمیهشازوت،  .4

 یه هشازوت دازای ٍیژگیْای شیس است: .5

 هساجؼِ شَد(. 4تا ب 2)تِ تٌدّای ب الصاهاتی دازًد، یه لسازداد، طثك ی هشازوتطسفْا الف.

 13تاا   7وٌاد )تاِ تٌادّای     زا اػطاا های   هشازوت تس ، وٌتسل هشتسناش آى طسفْا یا چٌد طسفلسازداد، تِ دٍ آى  ب.

 هساجؼِ شَد(.

 .مطارکت خاظاست یا  عملیات مطتز هشازوت، یا  .6

کنتزلمشتزک

است وِ تٌْا شهاًی ٍجَد دازد واِ تظاویواد دزتاازُ     هشازوت تطَز لسازدادیوٌتسل هشتسن، تسْین وٌتسل یه  .7

 است وِ دز وٌتسل سْین ّستٌد. طسفْاییفؼالیتْای هستَط، هستلصم اجواع توام 

 ْاب، یب گشٍّای اص قشف  ْبتوبم قشف ثشای، لشاسدادٍاحذ تزبسی وِ یه قشف تَافك است ثبیذ اسصیبثی وٌذ وِ آیب  .7
ْاب ٍراَد   یب گشٍّی اص قشف ْبتوبم قشف ثشایصهبًی وٌتشل روًی یب خیش. وٌذ  هی ایزبدوٌتشل روًی ثش تَافك سا 

ّوىابسی  هساتلضم   ،تأحیش لبثل هالحهِ ثش ثبصدُ تَافك )یًٌی فًبلیتْبی هشثاَـ(  داسای ّذایت فًبلیتْبی داسد وِ
 .آًْب ثبضذهطتشن 
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وٌٌذ، وٌتاشل هطاتشن    شل هی، تَافك سا ثكَس روًی وٌتقشفْبیب گشٍّی اص قشفْب هطخع ضذ توبم  پس اص آًىِ .8
ثبضاذ واِ ثكاَس    قشفْابیی  دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ، هستلضم اروبو توبم  گیشی تٌْب صهبًی ٍرَد داسد وِ تػوین

 وٌٌذ. تَافك سا وٌتشل هی آىروًی 

وٌذ. ّش قشف داسای وٌتشل هطتشن ثاش   سا وٌتشل ًوی هطبسوتثِ تٌْبیی قشفْب یه اص   دس یه هطبسوت، ّیچ .91
 رلَگیشی وٌذ.قشفْب دیگش یب گشٍّی اص  یقشفْبتَسف ّش یه اص هطبسوت تَاًذ اص وٌتشل  ، هیهطبسوت

تَاًذ یاه هطابسوت    هی یه تَافك، وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاضتِ ثبضٌذ، ایي تَافك اص قشفْبیحتی اگش ثشخی  .99
( ضتزکا  ختاظ  یب  یان عملیات مطتز مجزوٌتشل هطتشن داسًذ ) وِ ثش هطبسوت ییقشفْبثبضذ. ایي استبًذاسد، ثیي 

 ضَد. وِ دس هطبسوت سْین ّستٌذ ٍلی وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسًذ، توبیض لبئل هی ییقشفْبٍ 

ثش تَافك، هستلضم ايوابل لؿابٍت تَساف ٍاحاذ     قشفْب یب گشٍّی اص قشفْب اسصیبثی ٍرَد وٌتشل هطتشن توبم  .93
دس ًهش گشفتي توبم ٍالًیتْب ٍ ضشایف اًزبم دّذ )ثاِ ثٌاذّبی   تزبسی است. ٍاحذ تزبسی ثبیذ ایي اسصیبثی سا ثب 

 هشارًِ ضَد(. 99تب ة 4ة

 ٍ ضشایف، ٍاحذ تزبسی ثبیذ وٌتشل هطتشن خَد ثش تَافك سا هزذداً اسصیبثی وٌذ.ٍالًیتْب دس غَست تغییش دس  .92

انواعمشارکتها

هشاازوت تاِ ػٌاَاى ػولیااد      یه تٌدی ییي وٌد. طثمٍِاحد تجازی تاید ًَع هشازوتی زا وِ دز آى فؼالیت دازد، تؼ .14

 تستگی دازد. هشازوت طسفْایهشتسن یا هشازوت خاص، تِ حمَق ٍ تؼْداد 

، ًسثت تِ دازاییْاا ٍ  هشازوتدازای وٌتسل هشتسن تس  یطسفْاهَجة آى،   ػولیاد هشتسن، هشازوتی است وِ تِ .15

 شًَد. ، هجسیاى ػولیاد هشتسن ًاهیدُ هیطسفْا. ایي تاشٌدداشتِ ، حمَق ٍ تؼْداد هشازوتتدّیْای هستَط تِ 

، ًساثت تاِ خاالض    تهشاازو دازای وٌتسل هشتسن تاس   یطسفْاهَجة آى،   هشازوت خاص، هشازوتی است وِ تِ .16

 شًَد. ، شسوای خاص ًاهیدُ هیطسفْا. ایي تاشٌداش حك تسخَزداز ، هشازوتدازاییْای 

وٌاذ.   ِ هطبسوت اص ًَو يولیبت هطتشن است یب هطبسوت خبظ، لؿبٍت های ٍاحذ تزبسی ٌّگبم اسصیبثی ایٌى .96
 ، ًَو هطبسوتی سا وِ دس آى فًبلیت داسدهطبسوتاص  ًبضیٍاحذ تزبسی، ثبیذ ثب دس ًهش گشفتي حمَق ٍ تًْذات 

ٍ  دلشاسدا ْبیضذُ ثیي قشف تًییي وٌذ. ٍاحذ تزبسی، ثب تَرِ ثِ سبختبس ٍ ضىل حمَلی هطبسوت، ضشایف تَافك
 22تاب ة  93ًوبیذ )ثِ ثٌذّبی ة اسصیبثی هی حمَق ٍ تًْذات خَد سا ٍ ضشایف،ٍالًیتْب دس غَست لضٍم سبیش 

 هشارًِ ضَد(.
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ًبهِ ولی وِ ضشایف يوَهی لشاسدادی سا ثشای اًزابم یاه یاب  ٌاذ      هَرت یه هَافمت ثِ قشفْب ثشخی هَالى،  .97
، قشفْاب گًَاِ تًیایي ضاَد واِ      ًبهِ ولی، هوىي اسات ایاي   ضًَذ. دس هَافمت وٌذ، هتًْذ هی فًبلیت تًییي هی

دّذ، ایزبد وٌٌذ. حتای   ًبهِ سا تطىیل هی هطبسوتْبی هتفبٍتی ثشای اًزبم فًبلیتْبی خبغی وِ ثخطی اص هَافمت
، ثاب  قشفْاب ولی هًیي هشثَـ ثبضٌذ، دس غَستی وِ حمَق ٍ تًْذات ًبهِ  هَافمتاگش هطبسوتْبی هضثَس ثِ یه 

ًبهِ ولی تغییش وٌذ، ًاَو هطابسوتْب هتفابٍت خَاّاذ ثاَد. دس       ضذُ دس هَافمت تْبی هختلف هطخعاًزبم فًبلی
ولی اسات ثاِ يْاذُ ثگیشًاذ،     ًبهِ  هَافمتدٌّذُ ثخطی اص  ، فًبلیتْبی هختلفی سا وِ تطىیلقشفْبًتیزِ، ّشگبُ 

 تَاًٌذ ّوضهبى ٍرَد داضتِ ثبضٌذ. يولیبت هطتشن ٍ هطبسوتْبی خبظ هی

ٍ ضشایف، ٍاحذ تزبسی ثبیذ تغییش دس ًاَو هطابسوتی سا واِ دس آى فًبلیات داسد،     ٍالًیتْب ست تغییش دس دس غَ .98
 هزذداً اسصیبثی وٌذ.

یکمشارکتطزفهایصورتهایمالی

عملیاتمشتزک

 هزشی يولیبت هطتشن ثبیذ دس ساثكِ ثب هٌبفى خَد دس يولیبت هطتشن، هَاسد صیش سا ضٌبسبیی وٌذ9 .31

 ضَد؛ اییْبی خَد، ضبهل سْن اص داساییْبیی وِ ثكَس هطتشن ًگْذاسی هیداس  الف.

 ضَد؛ ثذّیْبی خَد، ضبهل سْن اص ثذّیْبیی وِ ثكَس هطتشن تحول هی  ة

 دسآهذ يولیبتی خَد، حبغل اص فشٍش سْن خَد اص هحػَالت يولیبت هطتشن؛  ح.

 یبت هطتشن؛ ٍسْن خَد اص دسآهذ يولیبتی حبغل اص فشٍش هحػَالت تَسف يول  ت.

 ضَد. ّبیی وِ ثكَس هطتشن تحول هی ّبی خَد، ضبهل سْن اص ّضیٌِ ّضیٌِ  ث.

ّبی هشثَـ ثِ هٌابفى خاَد    هزشی يولیبت هطتشن، ثبیذ حسبثذاسی داساییْب، ثذّیْب، دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِ .39
ّیْب، دسآهاذّبی يولیابتی ٍ   ثشای آى داساییْاب، ثاذ   حسبثذاسی هشثَـدس يولیبت هطتشن سا قجك استبًذاسدّبی 

 ّب اًزبم دّذ. ّضیٌِ

دٌّاذُ   تطىیل ،ل وٌذ وِ فًبلیت آى يولیبت هطتشنّشگبُ ٍاحذ تزبسی هٌبفًی دس یه يولیبت هطتشن تحػی .33
ثبضذ، ٍاحذ تزبسی ثبیذ ( 9287)هػَة  تزکیبها  تجار  27حسبثذاسی یه فًبلیت تزبسی قجك تًشیف استبًذاسد 

 27اساتبًذاسد حسابثذاسی   ، توبم اغَل حسبثذاسی تشویجْابی تزابسی هٌاذسد دس    31ثشای سْن خَد قجك ثٌذ 
وِ ثب سٌّوَدّبی ایي استبًذاسد تٌبلؽ ًذاسد سا ثىبس گیاشد ٍ   حسبثذاسیٍ سبیش استبًذاسدّبی ( 9287)هػَة 
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قجك آى استبًذاسدّب سا افطب وٌاذ. ایاي هَؾاَو ّان ثاشای       ، اقاليبت الضاهیهضثَس دس استجبـ ثب تشویت تزبسی
تحػیل اٍلیِ هٌبفى ٍ ّن ثشای تحػیل هٌبفى اؾبفی دس یه يولیبت هطتشن وِ فًبلیات آى يولیابت هطاتشن    

دٌّذُ یه فًبلیت تزبسی است، وبسثشد داسد. حسبثذاسی تحػیل هٌبفى دس  ٌیي يولیابت هطاتشوی، دس    تطىیل
 ضَد. یي هیتًی 26تب ة 23ثٌذّبی ة

ثیي یه ٍاحذ تزبسی ٍ يولیبت هطاتشوی واِ ٍاحاذ     خشیذ داساییْب حسبثذاسی هًبهالتی هبًٌذ فشٍش، ايكب یب .32
 ضَد. تًییي هی 39تب ة 27تزبسی دس آى هزشی يولیبت هطتشن است، دس ثٌذّبی ة

33.  ِ ًساجت ثاِ داساییْاب ٍ     قشفی وِ دس يولیبت هطتشن سْین است اهب وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسد، دس غَستی وا
ثذّیْبی يولیبت هطتشن، حمَق ٍ تًْذاتی داضتِ ثبضذ، ثبیذ حسبثذاسی هٌابفى خاَد دس ایاي تَافاك سا قجاك      

وِ دس يولیبت هطتشن سْین است اهب وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسد، ًسجت  قشفیاًزبم دّذ. اگش  32تب  31ثٌذّبی 
ًذاضتِ ثبضذ، ثبیذ حسبثذاسی هٌبفى خاَد دس يولیابت    یْذاتثِ داساییْب ٍ ثذّیْبی يولیبت هطتشن، حمَق ٍ تً

 اًزبم دّذ. حسبثذاسی هشثَـهطتشن سا قجك استبًذاسدّبی 

مشارکتهایخاص

گرازی شٌاسایی وٌاد ٍ حسااتدازی آى زا طثاك     شسیه خاص تاید هٌافغ خَد دز هشازوت خاص زا تِ ػٌَاى سسهایِ .25

تا استفادُ اش  ،(1398)تجدیدًظسشدُ  ياحذها  تجار  يابسته ي مطارکتها  خاظ گذار  در سزمایه 20استاًدازد حساتدازی 

زٍش ازشش ٍیژُ اًجام دّد، هگس آًىِ ٍاحد تجازی تِ دلیلی وِ دز آى استاًدازد تؼییي شادُ اسات، اش تىاازگیسی    

 .شدُ تاشدزٍش ازشش ٍیژُ هؼاف 

وِ دس هطبسوت خبظ سْین است اهب وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسد، ثبیذ حسابثذاسی هٌابفى خاَد دس ایاي      قشفی .35
اًزبم دّذ، هگش آًىِ ثش آى هطبسوت خبظ ًفاَر   گتذاریها  حسابذار  سزمایه 94حسبثذاسی سا قجك استبًذاسد  تَافك

بسوت خابظ سا قجاك اساتبًذاسد    هطغَست ثبیذ حسبثذاسی هٌبفى خَد دس   لبثل هالحهِ داضتِ ثبضذ وِ دس ایي
 ( اًزبم دّذ.9287)تزذیذًهشضذُ  31حسبثذاسی 

صورتهایمالیجذاگانه

 هجسی ػولیاد هشتسن یا شسیه خاص، دز طَزتْای هالی جداگاًِ خَد، تاید حساتدازی هٌافغ خَد دز: .27

 .اًجام دّد 23تا  20ػولیاد هشتسن زا طثك تٌدّای  الف.

اًجاام  ( 1398)تجدیدًظسشادُ   صًرتها  متای  دذاگاوته   18استاًدازد حساتدازی  10د هشازوت خاص زا طثك تٌ ب.

 دّد.



 04حسابداري استاندارد 

 مشارکتها

 

   7 

 

ًدازد، تاید دز طَزتْای هالی جداگاًِ خاَد، حسااتدازی    تس آى وٌتسل هشتسن  طسفی وِ دز هشازوت سْین است، اها .28

 هٌافغ دز:

 اًجام دّد؛ 24ػولیاد هشتسن زا طثك تٌد  الف.

اًجام دّد، هگس آًىِ ٍاحد تجازی، تس آى هشازوت خاص ًفَذ  15حساتدازی هشازوت خاص زا طثك استاًدازد  ب.

( 1398شدُ دز ساال   )اطالح 18استاًدازد حساتدازی  10لاتل هالحظِ داشتِ تاشد وِ دز آى طَزد، تاید تٌد 

 زا تىاز گیسد.

 (9231)32کنارگذاریاستانذاردحسابذاری

 ضَد. ( هی9278ضذُ  )اغالح  خاظ  مطارکتها   حسابذار  32ایي استبًذاسد، ربیگضیي استبًذاسد حسبثذاسی  .38

تاریخاجزا

شاَد،   های   شسٍع  ٍ تؼد اش آى 1/1/1400  آًْا اش تازیخ  هالی  دٍزُ  وِ  هالی  طَزتْای  استاًدازد دز هَزد ولیِ  ایي  الصاهاد .21

 . االجساست الشم

المللیگشارشگزیمالیاستانذاردهایبینمطابقتبا

( ًیاض  3197)ٍیاشایص   مطتارکتها  99استبًذاسد، هفبد استبًذاسد ثیي الوللی گضاسضگشی هبلی   ایي  الضاهبت  ثب ارشای .29
 ضَد. هی  سيبیت
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 الف پيوست

 شده فیتعر اصطالحات

 است. حسابذار ایه پیًست، بخص دذاوطذو  ایه استاوذارد 

 داسًذ. کىتزل مطتز  تَافمی است وِ ثِ هَرت آى، دٍ یب  ٌذ قشف مطارکت

 تػاویوبت  وِ داسد ٍرَد صهبًی تٌْب وِ است لشاسدادی ثكَس هطبسوت یه وٌتشل تسْین کىتزل مطتز 

 .ّستٌذ سْین وٌتشل دس وِ است قشفْبیی توبم اروبو هستلضم هشثَـ، فًبلیتْبی دسثبسُ

، ًساجت ثاِ داساییْاب ٍ    مطتارکت بر    کىتزل مطتتز  داسای  قشفْبیهَرت آى،  وِ ثِ  مشارکتی عملیات مطتز 

 ، حمَق ٍ تًْذاتی داسًذ.مطارکتثذّیْبی هشثَـ ثِ ایي 

 داسد. کىتزل مطتز وِ ثش آى يولیبت هطتشن،  عملیات مطتز یه قشف  مجز  عملیات مطتز 

ِ  ًسجت هطبسوت، ثش مطتز  کىتزل داسای قشفْبی آى، هَرت ثِ وِ است مطارکت  مطارکت خاظ  خابلع  ثا

 .ّستٌذ ثشخَسداس حك اص هطبسوت داساییْبی

 .داسد کىتزل مطتز  است وِ ثش آى هطبسوت خبظ، مطارکت خاظ یىی اص قشفْبی ضزیک خاظ

وٌتاشل هطاتشن    هطابسوت، ًهش اص ایٌىِ ثش آى  سْین است، غشف مطارکتٍاحذ تزبسی وِ دس  یک طزف مطارکت

 یب خیش.داضتِ ثبضذ 

یاب   هزاضا حماَلی   اضخبظّش سبختبس هبلی وِ ثكَس رذاگبًِ لبثل تطخیع است، ضبهل  ضخصیت دذاگاوه

 ًهش اص داسا ثَدى یب ًجَدى ضخػیت حمَلی، هَسد پزیشش لبًَى ّستٌذ. وِ غشف اضخبغی

( یاب  9287 تزذیذًهشضذُ) 31استبًذاسد حسبثذاسی ، (9287 تزذیذًهشضذُ) 97اغكالحبت صیش دس استبًذاسد حسبثذاسی 

تًشیاف ضاذُ اسات ٍ دس ایاي اساتبًذاسد، ثاب هًابًی         (9287 هػاَة ) صتًرتها  متای  تلقی ت     28حسبثذاسی استبًذاسد 

 :گیشد ضذُ دس استبًذاسدّبی هضثَس، هَسد استفبدُ لشاس هی هطخع

 ِپزیش وٌتشل سشهبی  
 ُسٍش اسصش ٍیژ  
 تسلف  
 حمَق حوبیتی  
 فًبلیتْبی هشثَـ  
 ًِغَستْبی هبلی رذاگب  

  .ًِفَر لبثل هالحه  
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 پيوست ب

 رهنمود بکارگيري

ضًد ي هماوىذ ستایز بخطتها  ایته استتاوذارد،      تطزیح م  82تا  1ایه پیًست، بخص دذاوطذو  ایه استاوذارد است. در ایه پیًست کاربزد بىذها  

 است.ا االدز السم

ّابی هخبلْابی روشضاذُ هوىاي      ضَد. اگش ِ ثشخی رٌجِ دس هخبلْبی ایي پیَست، ٍؾًیتْبی فشؾی تَغیف هی .9ة
، اسصیابثی توابم   31حسابثذاسی  است دس الگَّبی ٍالًی ٍرَد داضتِ ثبضذ، اهب دس صهبى ثىابسگیشی اساتبًذاسد   

 ٍالًیتْب ٍ ضشایف یه الگَی ٍالًی خبظ، ؾشٍست داسد.

مشارکتها

(5قزارداد)بنذ

االرشا، اغلت، ٍلی ًِ ّویطِ، ثِ غَست هىتَة  الصم لشاسدادذ. یه ًضَ ، ثِ سٍضْبی هختلف هستٌذ هیّبلشاسداد .3ة
 وٌٌذ. ایزبد هی آٍس الضام، تَافمْبی قشفْباست. سبصٍوبسّبی لبًًَی ًیض ثكَس هستمل یب ّوشاُ ثب لشاسدادّبی ثیي 

هشارًِ ضَد(، لشاسداد  22تب ة 98ضًَذ )ثِ ثٌذّبی ة سبصهبًذّی  ضخصیت دذاگاوهّشگبُ هطبسوتْب اص قشیك یه  .2ة
ّبی ضخػیت رذاگبًِ  ًبهِ ّب یب آییي ّب، ضشوتٌبهِ ، دس ثشخی هَاسد دس اسبسٌبهِدشاسداهفبد لّبی  یب ثًؿی اص رٌجِ

 ضَد. دسد هی

 ،وٌٌذ. لشاسداد هطبسوت هی دْب دس فًبلیتْبی هَؾَو لشاسداوٌذ وِ قجك آى، قشف لشاسداد، ضشایكی سا هطخع هی .3ة
 گیشد9 ثشهیدسسا ثكَس هًوَل هَؾَيبت صیش 

 ّذف، فًبلیت ٍ هذت هطبسوت. الف.

 هطبسوت. (وٌٌذُ هطبثِ یب سبیش اسوبى اداسُ)هذیشُ   گًَگی اًتػبة ايؿبی ّیئت ة.

هَسد ًیبص  ٍ سكح حوبیتقشفْب ، حك سأی قشفْب گیشی گیشی9 هَؾَيبتی وِ هستلضم تػوین فشایٌذ تػوین ح.
سا ثشلشاس  لشاسدادگیشی هٌذسد دس لشاسداد، وٌتشل هطتشن ثش آى  اص آى هَؾَيبت است. فشایٌذ تػوین

 هشارًِ ضَد(. 99تب ة 4وٌذ )ثِ ثٌذّبی ة هی

 .قشفْبّبی   سشهبیِ یب سبیش آٍسدُ ت.

َد یب صیبى دٍسُ هشثَـ ّب یب س دس داساییْب، ثذّیْب، دسآهذّبی يولیبتی، ّضیٌِقشفْب  گًَگی سْین ضذى  ث.
 ثِ هطبسوت.
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(92تا7کنتزلمشتزک)بنذهای

ثاش   ْبقشف، یب گشٍّی اص ْبقشفدس اسصیبثی ٍرَد وٌتشل هطتشن ثش یه تَافك، اثتذا ثبیذ وٌتشل توبم ٍاحذ تزبسی  .4ة
وٌاذ ٍ ثبیاذ دس تًیایي     وٌتشل سا تًشیف هی(، 9287)هػَة  28حسبثذاسی آى تَافك سا اسصیبثی وٌذ. استبًذاسد 

، دس هًشؼ ثبصدُ هتغیش ًبضی اص هطبسوت دس تَافك لشاس داسًذ قشفْبیب گشٍّی اص  قشفْبایي هَؾَو وِ آیب توبم 
ثشخَسداس ّستٌذ ٍ آیب اص قشیك تسلف ثش تَافك، تَاًبیی احشگازاسی ثاش آى ثابصدُ سا     اص حك یب ًسجت ثِ آى ثبصدُ

، ثكاَس روًای تَاًابیی ّاذایت     قشفْاب یب گشٍّی اص  قشفْبهَسد استفبدُ لشاس گیشد. ّشگبُ توبم داسًذ یب خیش، 
، ایاي تَافاك سا   قشفْبهالحهِ ثش ثبصدُ تَافك )یًٌی فًبلیتْبی هشثَـ( سا داضتِ ثبضٌذ،  لبثل تأحیشفًبلیتْبی داسای 

 وٌٌذ. ثكَس روًی وٌتشل هی

وٌٌذ، ٍاحاذ تزابسی    ، ثكَس روًی تَافك سا وٌتشل هیقشفْبٍّی اص یب گش قشفْبپس اص آًىِ هطخع ضذ توبم  .5ة
. وٌتشل هطتشن تٌْب صهبًی ٍرَد داسد واِ تػاویوبت   وٌتشل هطتشن داسد یب خیش ،ثش تَافكاسصیبثی وٌذ وِ ثبیذ 

ىاِ  وٌٌاذ. اسصیابثی ایٌ   ثبضذ وِ تَافك سا ثكَس روًی وٌتشل هییی قشفْبدسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ، هستلضم اروبو 
ضاَد،   ثِ تٌْبیی وٌتاشل های   قشفْبثكَس هطتشن یب تَسف یىی اص  قشفْبیب گشٍّی اص  قشفْبتَافك، تَسف توبم 

 هوىي است هستلضم لؿبٍت ثبضذ.

لشاسداد، ثكاَس تلاَیحی هٌزاش ثاِ وٌتاشل هطاتشن        یه قشفْبیهَسد پزیشش  گیشی ، فشایٌذ تػویندس هَاسدی .6ة
دسغذ حاك سأی دس آى داسًاذ ٍ    41وٌٌذ وِ ّشیه،  ضَد. ثشای هخبل، فشؼ وٌیذ دٍ قشف، تَافمی ایزبد هی هی

الضاهای  آسا دسغاذ   49گیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثاَـ، حاذالل    وٌذ وِ ثشای تػوین لشاسداد ثیي آًْب تػشیح هی
داضاتِ ثبضاٌذ صیاشا    وٌتاشل هطاتشن   اًاذ واِ ثاش تَافاك      ثكَس تلَیحی تَافك وشدُ ْبقشفاست. دس ایي هَسد، 

 اًزبم گیشد. قشفتَاًذ ثذٍى تَافك ّش دٍ  گیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ، ًوی تػوین

وٌاذ.   گیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ سا الضاهای های   دیگش، لشاسداد، حذالل ًسجت حك سأی ثشای تػوین دس هَاسد .7ة
وٌٌاذُ لبثال دساتیبثی     تَافاك ی قشفْبحذالل ًسجت حك سأی الصم، اص قشیك ثیص اص یه تشویت اص  ٌّگبهی وِ

( قشفْب)یب تشویجی اص  قشفْبتػشیح وٌذ وذام یه اص  لشاسدادضَد، هگش آًىِ  هطبسوت تلمی ًوی ثبضذ، آى تَافك،
 شسٌذ.ث ثِ اروبوگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ،  هلضم ّستٌذ ثشای تػوین

 مثالهای کاربردی

 1مثال 

دسغاذ حاك    31دسغذ ٍ ح  21دسغذ، ة  41وٌٌذ9 دس ایي تَافك الف  فشؼ وٌیذ سِ قشف، یه تَافك ایزبد هی

گیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثاَـ   ثشای تػوینآسا دسغذ  64داضتي حذالل قجك لشاسداد ثیي الف، ة ٍ ح، ذ. ًسأی داس
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 مثالهای کاربردی

ثاِ  ة وٌذ، صیشا اٍ ًیبص داسد ثاب   ثتَاًذ هبًى اتخبر ّش تػویوی ضَد، تَافك سا وٌتشل ًویالف الضاهی است. حتی اگش 

گیاشی دسثابسُ فًبلیتْابی     ثشای تػوین آسادسغذ  64هجٌی ثش الضاهی ثَدى داضتي حذالل  تَافك ثشسذ. ضشایف لشاسداد

گیاشی دسثابسُ فًبلیتْابی     یاشا تػاوین  ثش ایي تَافك وٌتشل هطتشن داسًذ، ص ،ةٍ الف هشثَـ، اضبسُ ثِ ایي داسد وِ 

 ثب یىذیگش، همذٍس ًیست.ة ٍ الف هشثَـ، ثذٍى تَافك 

 8مثال 

دسغذ حك سأی داسًاذ.   34ّش یه ح ٍ ة دسغذ ٍ  41 الففشؼ وٌیذ یه تَافك، سِ قشف داسد9 دس ایي تَافك 

گیشی دسثبسُ فًبلیتْابی   ثشای تػوینآسا دسغذ  64وٌذ وِ داضتي حذالل  تػشیح هی ،حٍ ة ، الفایي لشاسداد ثیي 

وٌذ، صیشا اٍ ًیبص داسد ثاب   ثتَاًذ هبًى اتخبر ّش تػویوی ضَد، تَافك سا وٌتشل ًویالف هشثَـ الضاهی است. حتی اگش 

وٌٌذ. ثب ایي ٍراَد، ثایص اص    تَافك سا ثكَس گشٍّی وٌتشل هی ،حٍ ة ، الفثِ تَافك ثشسذ. دس ایي هخبل، ح یب ة 

. (حٍ الاف  یب ة ٍ الف ثب یىذیگش تَافك وٌٌذ )یًٌی  آسادسغذ  64تَاًٌذ ثشای سسیذى ثِ  هی زفهااطیه تشویت اص 

 طزفهاضَد وِ وذام تشویت اص  هطخع، هطبسوت ثبضذ، ؾشٍست داسد ثیي قشفْبلشاسداد  دس ایي ضشایف، ثشای ایٌىِ

 وٌٌذ.گیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ، ثب یىذیگش تَافك  دسخػَظ تػوین الصم است

 3مثال 

دسغذ اص حك سأی ثبلیوبًذُ،  21دسغذ حك سأی داسًذ ٍ  24، ّش یه ةٍ الف ی سا دس ًهش ثگیشیذ وِ دس آى تَافم

گیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ، هستلضم تػَیت تَساف اوخشیات داسًاذگبى     ثكَس گستشدُ پشاوٌذُ ضذُ است. تػوین

گیاشی   وٌذ تػوین هطخعتٌْب دس غَستی ثش ایي تَافك وٌتشل هطتشن داسًذ وِ لشاسداد ة ٍ الف حك سأی است. 

 است.ة ٍ الف دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ، هستلضم تَافك 

داسای وٌتشل هطتشن ثش تَافك، ثتَاًذ اص تػویوبت یىزبًجِ ی قشفْبالضام ثِ اروبو ثِ ایي هًٌی است وِ ّش یه اص  .8ة
ضاَد،   اتخبر هی ْبقشفدیگش یب گشٍّی اص  ْبیقشف)دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ( وِ ثذٍى هَافمت ٍی تَسف ّش یه اص 

وٌاذ   هی حمَق حوبیتی ايكب  ،ْبقشف یىی اصرلَگیشی وٌذ. اگش الضام ثِ اروبو تٌْب ثِ تػویوبتی هشثَـ ضَد وِ ثِ 
 ، آى قشف، قشف داسای وٌتشل هطتشن ثش تَافك ًیست.تػویوبتی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـٍ ًِ 

یه لشاسداد هوىي است ضبهل ثٌذّبیی ثشای حل اختالفبت، هبًٌذ ًحَُ داٍسی، ثبضذ. دس غَست ًجاَد اروابو    .91ة
، هابًى وٌتاشل   ثٌاذّب وٌذ. ٍرَد ایاي   سا اهىبًپزیش هیشی گی ایي ثٌذّب، تػوین ،داسای وٌتشل هطتشن قشفْبیثیي 

 .است هطبسوتتَافك یه ٍ دس ًتیزِ، ضَد  ًویهطتشن تَافك 
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لاشاس ًگیاشد، ٍاحاذ تزابسی ثبیاذ      ( 9287)هػَة  31حسبثذاسی ّشگبُ یه تَافك، دس داهٌِ وبسثشد استبًذاسد  .99ة
)هػاَة   28حسبثذاسی هشثَـ، هبًٌذ استبًذاسد  حسبثذاسیحسبثذاسی هٌبفى دس آى تَافك سا قجك استبًذاسدّبی 

 اًزبم دّذ. 94حسبثذاسی ( یب استبًذاسد 9287 تزذیذًهشضذُ) 31، استبًذاسد حسبثذاسی (9287

(91تا91انواعمشارکتها)بنذهای

ّب ٍ سیسه ثایي   ضًَذ )ثشای هخبل، ثِ يٌَاى سٍضی ثشای تمسین ّضیٌِ هطبسوتْب، ثشای همبغذ گًَبگَى ایزبد هی .93ة
تَاًٌاذ ثاب اساتفبدُ اص     ثِ فٌبٍسی یب ثبصاسّابی رذیاذ( ٍ های    قشفْبیب سٍضی ثشای فشاّن وشدى دستشسی  قشفْب

 سبختبسّب ٍ ضىلْبی حمَلی هختلف ایزبد ضًَذ.

 هطبسوتْباهب سبیش  ًیست،اص قشیك ضخػیت رذاگبًِ  هطبسوتهستلضم اًزبم فًبلیتْبی هَؾَو  هطبسوتْبثشخی  .92ة
 هستلضم ایزبد ضخػیت رذاگبًِ است.

دس سٍال يابدی فًبلیتْابی   اص ایي هطبسوت وِ  قشفْبایي استبًذاسد، ثِ حمَق ٍ تًْذات  قجكثٌذی هطبسوت  قجمِ .93ة
ضَد، ثستگی داسد. ایي استبًذاسد، هطابسوتْب سا ثاِ يولیابت هطاتشن یاب هطابسوتْبی خابظ         حبغل هی تزبسی
َق ٍ تًْذاتی داضاتِ ثبضاذ،   ، حمهطبسوتوٌذ. ّشگبُ ٍاحذ تزبسی، دس استجبـ ثب داساییْب ٍ ثذّیْبی  ثٌذی هی قجمِ

طبسوت، حمَلی داضاتِ ثبضاذ،   طتشن است. ّشگبُ ٍاحذ تزبسی، ًسجت ثِ خبلع داساییْبی ه، يولیبت ههطبسوت

 بله

 بله

 خیر

 خیر

خارج از دامنه کاربرد 
 41حسابذاری استانذارد 

خارج از دامنه کاربرد 
 41حسابذاری استانذارد 

 شود:مشترک کنترل میبطور  توافق
است.این توافق، یک مشارکت  

  

، طرفهایا گروهی از  طرفهاآیا قرارداد، به تمام 

 دهذ؟را می کنترل جمعی بر توافق

آیا تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط، مستلسم 
که بطور  طرفهایا گروهی از  طرفهااجماع تمام 
 باشذ؟کننذ، میرا کنترل می توافقگروهی 
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اسصیبثی ایٌىِ ٍاحذ تزبسی دس يولیبت هطتشن یاب   ، ًح22َُتب ة 95ثٌذّبی ة ، هطبسوت خبظ است.هطبسوت
 ذ.وٌ تًییي هی هٌبفى داسد سا دس هطبسوت خبظ

بنذیمشارکتطبقه

حماَق ٍ  آى اسات واِ قشفْابی هطابسوت،      ثٌذی هطبسوت هساتلضم  ثیبى ضذ، قجمِ 93قَس وِ دس ثٌذ ة ّوبى .94ة
 . ٍاحذ تزبسی ٌّگبم ایي اسصیبثی، ثبیذ هَاسد صیش سا دس ًهش ثگیشد9سا اسصیبثی وٌٌذ تًْذات ًبضی اص هطبسوت

 هشارًِ ضَد(. 39تب ة 95سبختبس هطبسوت )ثِ ثٌذّبی ة الف. 

 بًِ سبصهبًذّی ضَد9 ٌبًچِ هطبسوت اص قشیك ضخػیت رذاگ ة.

 هشارًِ ضَد(؛ 33تب ة 33ضىل حمَلی آى ضخػیت رذاگبًِ )ثِ ثٌذّبی ة . 9

 هشارًِ ضَد(؛ ٍ 37تب ة 34ضشایف تَافك لشاسدادی )ثِ ثٌذّبی ة . 3

 هشارًِ ضَد(. 22تب ة 38ّبی ة دس غَست لضٍم، سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف )ثِ ثٌذ . 2

ساختارمشارکت

شودیقشخصیتجذاگانهساسمانذهینمیمشارکتهاییکهاسطز

لشاسداد، ضَد، يولیبت هطتشن است. دس ایي هَاسد،  هطبسوتی وِ اص قشیك ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی ًوی .95ة
سا  ّبی هطبسوت  ًسجت ثِ داساییْب ٍ دسآهذّبی هطبسوت ٍ تًْذات آًْب ًسجت ثِ ثذّیْب ٍ ّضیٌِ قشفْب َقحم
 ذ.وٌ تًییي هی 

ثاِ يْاذُ   آى فًبلیتْب سا ایٌىِ قشفْب  گًَِ ثب یىذیگش ٍ  هبّیت فًبلیتْبی هَؾَو هطبسوتهَاسد، اغلت . دس 96ة
ثشای تَلیذ یه هحػاَل ثاب   هوىي است  هطبسوت قشفْبی. ثشای هخبل، ضَد گیشًذ، دس لشاسداد تَغیف هی هی

اساییْبی خَد استفبدُ وٌاذ ٍ  ٍ ّش یه، اص د ثبضذ، هسئَل وبس خبغی قشفْبتَافك وٌٌذ ٍ ّش یه اص  ،یىذیگش
ِ  ی يولیابتی ّب ثذّیْبی خَد سا تحول ًوبیذ. ّوچٌیي، تَافك لشاسدادی  گًَگی تسْین دسآهذ ّابی   ٍ ّضیٌا

وٌذ. دس ایي هَاسد، ّش یه اص هزشیبى يولیبت هطاتشن، داساییْاب ٍ ثاذّیْبی     سا تًییي هی قشفْبهطتشن ثیي 
، دس غَستْبی ّب سا قجك لشاسداد ص دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِضذُ ثشای وبس خبظ خَد ٍ سْن خَد ا استفبدُ

 .وٌذ هبلی خَد ضٌبسبیی هی

 ،دس هَسد تسْین ٍ استفبدُ اص یه داسایی ثاب یىاذیگش   هوىي است هطبسوتی قشفْبثشای هخبل،  دس سبیش هَاسد، .97ة
تسْین ضَد ٍ  گًَگی  ًسجت ثِ داسایی وِ ثكَس هطتشن ثىبس گشفتِ هی ْبقشفمَق حتَافك وٌٌذ. دس ایي هَاسد، 
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وٌذ. ّش یه اص  تًییي هی لشاسداد ساقشفْبهحػَل یب دسآهذّبی يولیبتی حبغل اص داسایی ٍ هخبسد يولیبتی ثیي 
ثذّی سا ثِ حسبة هٌهاَس   ٍ سْن تَافمی خَد اص ّشگًَِ هزشیبى يولیبت هطتشن، سْن خَد اص داسایی هطتشن

 ًوبیذ. ّب سا قجك لشاسداد ضٌبسبیی هی وٌذ ٍ سْن خَد اص هحػَل، دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِ هی

شودیکهاسطزیقشخصیتجذاگانهساسمانذهیمیهایمشارکت

ضاَد،   آى، داساییْب ٍ ثذّیْبی هشتجف ثب هطبسوت دس ضخػیتی رذاگبًِ ًگْذاسی هی ثِ هَرتوِ  یه هطبسوت .98ة

 تَاًذ هطبسوت خبظ یب يولیبت هطتشن ثبضذ. هی

ًساجت ثاِ    قشفْاب یب ضشیه خبظ، ثِ حماَق ٍ تًْاذات    است ایٌىِ قشف هطبسوت، هزشی يولیبت هطتشن .31ة

 ضَد، ثستگی داسد.   سی هیداساییْب ٍ ثذّیْبی هطبسوت وِ دس ضخػیت رذاگبًِ ًگْذا

ذ ة .39ة ، هطبسوت سا دس یه ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی وشدُ ثبضٌذ، ثبیذ اسصیبثی وٌٌاذ  قشفْب، ّشگبُ 94ثب تَرِ ِث ٌث

، ضشایف لشاسداد ب9 ٍ دس غَست لضٍم وِ آیب ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ  سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف، ثشای آًْ

وٌذ )یًٌی هطبسوت، يولیبت هطتشن  ثذّیْبی هطبسوت، حمَق ٍ تًْذات ایزبد هیًسجت ثِ داساییْب ٍ  الف.
  است(؛ یب

  وٌذ )یًٌی هطبسوت، هطبسوت خبظ است(. ًسجت ثِ خبلع داساییْبی هطبسوت، حمَق ایزبد هی ة.

 شودناشی می توافقکه از  طرفهابنذی مشارکت: ارزیابی حقوق و تعهذات طبقه

 ساختار مشارکت

از طریق شخصیت جذاگانه 

 سازمانذهی نشذه است

از طریق شخصیت جذاگانه سازمانذهی 

 شذه است

 عملیات مشترک مشارکت خاص

 واحذ تجاری بایذ به موارد زیر توجه کنذ:
 شکل حقوقی شخصیت جذاگانه؛ .1

 شرایط توافق قراردادی؛ و .2

 صورت لسوم، سایر واقعیتها و شرایط.در  .3
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حقوقیشخصیتجذاگانهشکل

ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ، دس اسصیبثی ًَو هطبسوت هؤحش است. ضىل حمَلی دس اسصیبثی اٍلیِ حماَق ٍ   .33ة

وٌذ، هبًٌاذ اسصیابثی    ضذُ دس ضخػیت رذاگبًِ، ووه هی ًسجت ثِ داساییْب ٍ ثذّیْبی ًگْذاسی قشفْبتًْذات 

ضاذُ دس   ضخػیت رذاگبًِ هٌبفًی داسًذ ٍ ثبثت ثذّیْبی ًگْاذاسی ضذُ دس  دس داساییْبی ًگْذاسی قشفْبایٌىِ 

 ضخػیت رذاگبًِ هتًْذ ّستٌذ یب خیش.

ای ّذایت وٌٌذ وِ ضىل حمَلی آى  ، هطبسوت سا اص قشیك ضخػیت رذاگبًِقشفْبثشای هخبل، هوىي است  .32ة

ضَد ضخػیت رذاگبًِ، خَد، غبحت حك دس ًهاش گشفتاِ ضاَد )یًٌای داساییْاب ٍ ثاذّیْبی        هَرت هی

ضذُ دس ضخػیت رذاگبًِ، داساییْب ٍ ثذّیْبی ضخػیت رذاگبًاِ اسات ٍ داساییْاب ٍ ثاذّیْبی      ًگْذاسی

هَرت ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ ثشای   اسد، اسصیبثی حمَق ٍ تًْذاتی وِ ثِ(. دس ایي هًَیست قشفْب

وٌذ وِ هطبسوت اص ًَو هطبسوت خبظ است. ثاب ٍراَد ایاي،     ضَد، تًییي هی هطبسوت ایزبد هی قشفْبی

هشارًاِ   37تاب ة  34ّابی ة  لشاس گشفتِ است )ثِ ثٌذ قشفْبضشایكی وِ دس تَافك لشاسدادی هَسد پزیشش 

تَاًذ اسصیبثی  هشارًِ ضَد( هی 22تب ة 38غَست لضٍم، سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف )ثِ ثٌذّبی ةضَد( ٍ دس 

ضَد، تحت تاأحیش   ایزبد هی قشفْبهَرت ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ ثشای   حمَق ٍ تًْذاتی سا وِ ثِ

 لشاس دّذ.

ٍ ضخػایت   قشفْبای ّذایت وٌٌذ وِ ضىل حمَلی آى، ثیي  هطبسوت سا اص قشیك ضخػیت رذاگبًِ ،ْباگش قشف .33ة

ضذُ دس ضخػیت رذاگبًِ، داساییْاب ٍ ثاذّیْبی    رذاگبًِ، تفىیه لبئل ًطَد )یًٌی داساییْب ٍ ثذّیْبی ًگْذاسی

، ثاشای  قشفْاب ثشای  ثبضذ(، اسصیبثی حمَق ٍ تًْذات ایزبدضذُ اص قشیك ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ قشفْب

 وٌذ.   گیشی دس هَسد ایٌىِ هطبسوت اص ًَو يولیبت هطتشن است وفبیت هی ًتیزِ

ارسیابیشزایطقزارداد

ثاشای  ثب حماَق ٍ تًْاذات ایزبدضاذُ     دس لشاسداد، ثسیبسی اص هَاسد، حمَق ٍ تًْذات هَسد پزیشش قشفْب دس .34ة

دس آى سبصهبًذّی ضذُ است، اًكجبق داسد یب ثب آى  تَافكای وِ  ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ قشفْب ثِ هَرت

 هغبیشتی ًذاسد.

ِ  تغییشثشای  قشفْبدس سبیش هَاسد،  .35ة هَرات ضاىل حماَلی ضخػایت       یب تًذیل حمَق ٍ تًْذات ایزبدضذُ ثا

 وٌٌذ. دس آى سبصهبًذّی ضذُ است، اص لشاسداد استفبدُ هی تَافكای وِ  رذاگبًِ
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 مثال کاربردی

 4مثال 

دسغاذ اص   41وٌٌذ. ّش قشف، داسای ضذُ، سبصهبًذّی هی ، هطبسوتی سا دس یه ٍاحذ تزبسی حجتقشففشؼ وٌیذ دٍ 
ضذُ، تفىیه ٍاحذ تزبسی اص هبلىبًص سا اهىبًپازیش   ضذُ است. ٍاحذ تزبسی حجت هٌبفى هبلىیت دس ٍاحذتزبسی حجت

ضاذُ   تزبسی، داساییْب ٍ ثذّیْبی ٍاحذ تزبسی حجات  ضذُ دس ٍاحذ سبصد ٍ دس ًتیزِ، داساییْب ٍ ثذّیْبی ًگْذاسی هی
دّاذ   ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ، ًطبى های  ثِ هَرتاست. دس ایي هَاسد، اسصیبثی حمَق ٍ تًْذات ایزبدضذُ 

 حمَق داسًذ. هطبسوت، ًسجت ثِ خبلع داساییْبی ط فهاوِ 

وٌٌاذ واِ ّاش یاه، دس      ای تًذیل هی گًَِ هبثیي، ٍیژگیْبی ضشوت سا ثِ فی لشاسدادثب استفبدُ اص  ط فهاثب ٍرَد ایي، 
ضاذُ، ثاِ ًساجت     تزبسی حجات  ضذُ هٌبفًی داضتِ ثبضٌذ ٍ ّش یه، ثبثت ثذّیْبی ٍاحذ  داساییْبی ٍاحذ تزبسی حجت

ضاَد واِ    های هَرت وِ ثش اسبس لشاسداد اًزبم ضذُ است،  هًیٌی هتًْذ گشدًذ. ایي تًذیالت دس ٍیژگیْبی ضشوت
 هطبسوت، ثِ يٌَاى يولیبت هطتشن تلمی گشدد.

ی قشفْاب  ثایي  دس لشاسداد سایذيولیبت هطتشن سا ثب ضشایف  ْبیقشفثیي دس لشاسداد  سایذرذٍل صیش، ضشایف  .36ة

 ضذُ هشثَـ ثِ ضشایف لشاسدادی دس رذٍل صیش، ربهى ًیستٌذ. وٌذ. هخبلْبی اسائِ هطبسوت خبظ همبیسِ هی

 لشاسداداسصیبثی ضشایف 

 هطبسوت خبظ يولیبت هطتشن 

داساییْاب ٍ   ثِ ًسجتهطبسوت،  ْبیقشفقجك لشاسداد،  ضشایف لشاسداد
 ، حمَق ٍ تًْذات داسًذ. هطبسوتثذّیْبی 

ِ  ًساجت هطابسوت،   ْابی قشف ،قجك لشاسداد  ثا
حك داسًاذ )یًٌای    هطبسوتداساییْبی  خبلع

ِ  ًساجت ، ضخػیت رذاگبًاِ  قشفْبربی  ثِ  ثا
، حماَق ٍ تًْاذات   تَافكداساییْب ٍ ثذّیْبی 

 داسد(.

 ثِ ًسجتحمَق 
 داساییْب

هطبسوت، دس توابم   ْبیقشفوٌذ وِ  لشاسداد تًییي هی
هٌبفى )هبًٌذ حمَق، هبلىیت یب حك هبلىیت( داساییْبی 

ثِ ًسجت هًیي )ثاشای هخابل، ثاِ    هشثَـ ثِ هطبسوت، 
یب ثاِ ًساجت    ًسجت هٌبفى هبلىیت قشفْب دس هطبسوت

اص قشیك هطبسوت وِ ثكَس هساتمین   ضذُ اًزبمفًبلیت 
 سْین ثبضٌذ.ثِ آًْب هٌتست ضذُ است( 

ضاذُ   وٌذ وِ داساییْبی آٍسدُ تًییي هی لشاسداد
یب داساییْبیی وِ ثًذاً تَسف قشفْب ثِ هطبسوت 

ضاَد، داساییْابی    هی تَسف هطبسوت تحػیل
هٌابفًی   قشفْابی هطابسوت،  هطبسوت ّستٌذ. 

ٌی ًِ حمَق، ًِ هبلىیت ٍ ًِ حك هبلىیات(  )یً
 دس داساییْبی هشثَـ ثِ هطبسوت ًذاسًذ.
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 لشاسداداسصیبثی ضشایف 

 هطبسوت خبظ يولیبت هطتشن 

تًْذ ثبثت 
 ثذّیْب

هطبسوت، دس توابم  ی قشفْبوٌذ وِ  لشاسداد تًییي هی

ثاِ ًساجت هًایي    ّب  ثذّیْب، تًْذات، هخبسد ٍ ّضیٌِ

دس هطابسوت   آًْب)ثشای هخبل، ثِ ًسجت هٌبفى هبلىیت 

اص قشیك هطابسوت واِ    ضذُ اًزبمیب ثِ ًسجت فًبلیت 

 سْین ثبضٌذ.ثكَس هستمین ثِ آًْب هٌتست ضذُ است( 

 دس لجابل وٌذ واِ هطابسوت    لشاسداد تًییي هی
 .ثبضذ، هتًْذ هطبسوتثذّیْب ٍ تًْذات 

هطبسوت، تٌْب  ْبیقشفوٌذ وِ  لشاسداد تًییي هی
ثاِ  یاب   هطبسوتگزاسی آًْب دس  ثِ هیضاى سشهبیِ

تًْذات آًْاب ثبثات هطابسوت دس تاأهیي     هیضاى 
، ثاِ  دٍ ّاش ًطذُ یب اؾبفی یاب   سشهبیِ پشداخت
 .ثبضٌذهطبسوت هتًْذ 

ثشاثاش   دسهطبسوت،  ْبیقشفوٌذ وِ  لشاسداد تًییي هی

 .ثبضٌذاديبّبی اضخبظ حبلج هتًْذ 

ثب ثاذّیْب ٍ   استجبـ دس وٌذ وِ لشاسداد تػشیح هی
، ثساتبًىبساى هطابسوت، حاك    هطبسوتتًْذات 

 .ًذاضتِ ثبضٌذسا  یه اص قشفْب سرَو ثِ ّیچ 

دسآهذّبی 
يولیبتی، 

ّب، سَد یب  ّضیٌِ
 صیبى دٍسُ

وٌذ واِ تساْین دسآهاذّبی يولیابتی ٍ      لشاسداد تًییي هی
 ْابی قشفّب ثش هجٌابی يولىاشد ًساجی ّاش یاه اص       ّضیٌِ

وٌاذ واِ    تًیایي های   هطبسوت ثبضذ. ثشای هخبل، لاشاسداد 
ّب ثش هجٌبی استفبدُ ّش یاه اص   دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِ

اص نشفیات وبسخبًاِ هطاتشن، تساْین ضاَد واِ       ْب قشف
ذ هتفبٍت اص هٌبفى هبلىیت آًْب دس هطبسوت ثبضاذ.   هی تًَا

هَافمات  هوىي اسات  ْبی هطبسوت قشفدس سبیش هَاسد، 
ذ هٌبفى هبلىیت آًْاب  یه وِ ثش هجٌبی  وٌٌذ ًسجت هًیي هبًٌ

ًَذ. ٍراَد    وت،دس هطبس دس سَد یب صیبى دٍسُ سْین ضا
ِ  ًساجت  قشفْبحمَق ٍ تًْذات  یْاب ٍ ثاذّیْبی   داسای ثا

ـ ثِ هطبسوت،  ذی  هبًى قجمِهشَث ثاِ يٌاَاى    هطابسوت ٌث
 ضَد. يولیبت هطتشن ًوی

اص ساَد یاب صیابى     قاشف  لشاسداد، ساْن ّاش  

 وٌذ. فًبلیتْبی هشثَـ ثِ هطبسوت سا تًییي هی

سا  آىوٌٌاذ یاب    اص هطبسوت خذهبت دسیبفت های  اضخبظ حبلج وِ ثبیذ ثِهطبسوت، اغلت  قشفْبی تؿویٌْب
ثاشای تاأهیي آًْاب، ثاِ      قشفْاب ًوبیٌذ، تؿویي اسائِ دٌّذ. ضشایف ایي تؿویٌْب یب تًْذ  تأهیي هبلی هی

ثاِ   هطبسوت وٌٌذُ ٍیژگی تًییي وٌذ وِ هطبسوت، يولیبت هطتشن تلمی ضَد. خَدی خَد تًییي ًوی
 اسات  ثذّیْبی هشثَـ ثاِ هطابسوت   دس لجبل قشفْبيولیبت هطتشن یب هطبسوت خبظ، تًْذ  اىيٌَ

 ثِ اسائِ تؿویي ًیست(. ًیبصثبیذ تؿویي اسائِ دٌّذ ٍ ثشای ثشخی دیگش  قشفْب)ثشای ثشخی اص آًْب 



 04حسابداري استاندارد 

 مشارکتها

 

   18 

 

ًسجت ثاِ داساییْاب ٍ ثاذّیْبی هطابسوت حماَق ٍ       ْبی هطبسوت،قشفّشگبُ تَافك لشاسدادی تػشیح وٌذ وِ  .37ة

ثٌذی هطبسوت، سابیش   يولیبت هطتشن خَاٌّذ ثَد ٍ ًیبصی ًیست وِ ثِ هٌهَس قجمِ قشفْبیتًْذات داسًذ، آًْب 

 ( هَسد تَرِ لشاس گیشد.22تب ة 38ٍالًیتْب ٍ ضشایف )ثٌذّبی ة

وشزایطواقعیتهاارسیابیسایز

، ًسجت ثاِ داساییْاب ٍ ثاذّیْبی هطابسوت حماَق ٍ      ْبی هطبسوتقشفخع ًىٌذ وِ ّشگبُ ضشایف لشاسداد هط .38ة

ٍالًیتْب ثبیذ سبیش ْب قشفتًْذات داسًذ، ثشای اسصیبثی ایٌىِ هطبسوت، يولیبت هطتشن است یب هطبسوت خبظ، 

 ٍ ضشایف سا دس ًهش ثگیشًذ.

وِ ضىل حمَلی آى ضخػایت،  هوىي است هطبسوت اص قشیك یه ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی ضذُ ثبضذ  .21ة

، حماَق ٍ  ْابی هطابسوت  قشفاص ضخػیت رذاگبًِ ضَد. هوىي است دس لشاسداد ثیي  قشفْبهَرت تفىیه 

ٍ ضشایف هوىي اسات  ٍالًیتْب ًسجت ثِ داساییْب ٍ ثذّیْب تًییي ًطَد، اهب دس ًهش گشفتي سبیش  قشفْبتًْذات 

ٍالًیتْاب  ثٌذی هطبسوت ثِ يٌَاى يولیبت هطتشن ضَد. ایي هَؾَو صهبًی هػذاق داسد وِ سبیش  هَرت قجمِ

 ایزبد وٌذ. هطبسوتحمَق ٍ تًْذاتی ًسجت ثِ داساییْب ٍ ثذّیْبی  ْبٍ ضشایف، ثشای قشف

سابصهبًذّی   ْبی هطابسوت قشفحػَل ثشای ّشگبُ فًبلیتْبی هشثَـ ثِ هطبسوت، اسبسبً ثِ هٌهَس فشاّن وشدى ه .29ة

ًسجت ثِ توبم هٌبفى التػبدی داساییْبی هشثاَـ ثاِ هطابسوت     ْبقشفدٌّذُ حمَق  ًطبىهَؾَو ضذُ ثبضذ، ایي 

 ٌیي هطبسوتی، اغلت ثب هٌى هطبسوت اص فشٍش هحػَل ثِ اضخبظ حبلج، اص دستشسی خَد ثاِ   است. قشفْبی

 یبثٌذ. آى هحػَالت اقویٌبى هی

ضاذُ تَساف    ایي است وِ ثِ لحبل هحتَایی، ثاذّیْبی تحوال   ،ثب  ٌیي سبختبس ٍ ّذفییه هطبسوت تأحیش  .23ة

ثِ ٍاسكِ خشیذ هحػَل تَسف آًْب تساَیِ ضاَد.    ْبی هطبسوتقشفهطبسوت ثب رشیبًْبی ًمذی دسیبفتی اص 

ًطابى   هَؾاَو وٌٌذُ رشیبًْبی ًمذی ثشای تذاٍم يولیبت هطبسوت ثبضٌذ، ایي  ، اسبسبً تٌْب تأهیيْبقشفّشگبُ 

 ثبثت ثذّیْبی هشثَـ ثِ هطبسوت، هتًْذ ّستٌذ. ْبی هطبسوتقشفدّذ وِ  هی

 مثالهای کاربردی

 5مثال 

 وٌٌذ ٍ ًذّی هیضذُ )ٍاحذ تزبسی ح( سبصهب فشؼ وٌیذ دٍ قشف، هطبسوتی سا اص قشیك یه ٍاحذ تزبسی حجت

ّابی   ْب ثشای فشایٌاذ قشف. ّذف هطبسوت، تَلیذ هَاد اٍلیِ هَسد ًیبص استدسغذ هٌبفى هبلىیت  41داسای قشفّش 

وٌٌذ وِ هَاد اٍلیِ سا ثاِ هماذاس ٍ    ْب، اص تزْیضاتی استفبدُ هیقشفدّذ وِ  اقویٌبى هی هطبسوتتَلیذی آًْب است. 
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 وٌذ. هیثب ویفیت هًیي، ثشای آًْب تَلیذ 

دّذ وِ داساییْب  ضَد، ًطبى هی ضذُ( وِ فًبلیتْب اص قشیك آى ّذایت هی ضىل حمَلی ٍاحذ تزبسی ح )ٍاحذ حجت

ضذُ دس ٍاحذ تزبسی ح، داساییْب ٍ ثذّیْبی ٍاحذ تزبسی ح ّساتٌذ. ثاِ هَرات لاشاسداد،      ٍ ثذّیْبی ًگْذاسی

ح، حمَق ٍ تًْذات ًذاسًذ. ثش ایي اسابس، ضاىل   ْبی هطبسوت، ًسجت ثِ داساییْب یب ثذّیْبی ٍاحذ تزبسی قشف

 دّذ وِ ایي هطبسوت، یه هطبسوت خبظ است. حمَلی ٍاحذ تزبسی ح ٍ ضشایف لشاسداد ًطبى هی

 گیشًذ9 ّبی هطبسوت سا ثِ ضشح صیش دس ًهش هی  ْبی هطبسوت سبیش رٌجِقشفثب ایي ٍرَد، 

 خشیاذاسی وٌٌاذ. ٍاحاذ     941 41ح سا ثِ ًسجت اًذ وِ توبم هحػَل تَلیذی ٍاحذ تزبسی  ْب تَافك وشدُقشف

تَاًذ ّیچ هحػَلی سا ثِ اضخبظ حبلج ثفشٍضذ، هگش آًىِ ثِ تأییذ دٍ قشف هطبسوت ثشسذ.  تزبسی ح، ًوی

گًَِ فشٍضْب  سٍد وِ ایي ْبی آى است، اًتهبس هیقشفاص آًزب وِ ّذف ایي هطبسوت، تأهیي هحػَل هَسد ًیبص 

 ًب یض ثبضذ.ثِ اضخبظ حبلج، غیشهًوَل ٍ 

 ِضاَد واِ هخابسد تَلیاذ ٍ      ثِ هیضاًای تًیایي های    قشفْب، تَسف ّش دٍ قشفضذُ ثِ  لیوت هحػَل فشٍخت

ضذُ تَسف ٍاحذ تزبسی ح سا پَضص دّذ. ثش هجٌبی ایي هاذل يولیابتی، لػاذ ایاي      ّبی اداسی تحول ّضیٌِ

 سش فًبلیت وٌذ. است وِ ایي هطبسوت، دس سكح سشثِ

 ضًَذ9 ٍ ضشایف صیش، هشثَـ تلمی هیٍالًیتْب ، ثب تَرِ ثِ الگَی ثبال

  دّاذ واِ ٍاحاذ     هی  ْبی هطبسوت ثشای خشیذ توبم هحػَل تَلیذی تَسف ٍاحذ تزبسی ح، ًطبىقشفتًْذ

ْاب هتًْاذ   قشفْبی هطبسوت ٍاثستگی خبظ داسد، ثٌابثشایي،  قشف، ثشای ایزبد رشیبًْبی ًمذی، ثِ حتزبسی 

 سا ثشای تسَیِ ثذّیْب تأهیي وٌٌذ.ّستٌذ وِ هٌبثى هبلی ٍاحذ تزبسی ح 

 ٌْابی  قشفحمَلی داسًذ ثِ ایي هًٌای اسات واِ     حْب ًسجت ثِ توبم هحػَل تَلیذی ٍاحذ تزبسی قشفىِ ای

 .حك داسًذ حوٌٌذُ ّستٌذ. ثٌبثشایي، ًسجت ثِ توبم هٌبفى التػبدی داساییْبی ٍاحذ تزبسی  هطبسوت، هػشف

ْب ثِ ربی اساتفبدُ اص ساْن   قشفدّذ وِ ایي هطبسوت، يولیبت هطتشن است. اگش  ٍ ضشایف ًطبى هیٍالًیتْب ایي 

 ِ گیاشی دسثابسُ    خَد اص هحػَل دس فشایٌذ تَلیذی ثًذ، سْن خَد اص هحػَل سا ثِ اضخبظ حبلج ثفشٍضٌذ، ًتیزا

 ثٌذی هطبسوت دس ایي ضشایف تغییش ًخَاّذ وشد. قجمِ

ای تغییش دٌّذ وِ هطبسوت، تَاًبیی فشٍش هحػَل ثِ اضخبظ حبلاج   گًَِ ْبی هطبسوت، ضشایف لشاسداد سا ثِقشفاگش 

، سیسىْبی تمبؾب، هَرَدی ٍ ايتجبسی سا ثِ يْاذُ گیاشد. دس   حضَد ٍاحذ تزبسی  سا داضتِ ثبضذ، ایي اهش هَرت هی



 04حسابداري استاندارد 

 مشارکتها

 

   21 

 

 مثالهای کاربردی

ثٌذی هطبسوت، هزذداً اسصیبثی ضاَد. ایاي    قجمِ ٍ ضشایف، هستلضم آى است وٍِالًیتْب ایي ٍؾًیت،  ٌیي تغییشی دس 

 وِ هطبسوت، اص ًَو هطبسوت خبظ است.دّذ   ٍ ضشایف ًطبى هیٍالًیتْب 

ثٌذی هطبسوت دس ضشایكی است وِ هطبسوت اص  دٌّذُ سًٍذ اسصیبثی ٍاحذ تزبسی ثشای قجمِ صیش، ًطبى ًوَداس .22ة

 قشیك ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی ضذُ است9

  

 بله

 خیر

ای سهازمانذهی   گونهه  به را، مشارکت هاطرفآیا 
 انذ که:کرده
هههذف فعالیتهههای آس، اساسههان تهه مین     الف.

باشهذ ییعنهی در    هها طرفمحصول بهرای  
نسهه ت بههه تمههام منههاف    هههاطرفاصههل، 

اقتصادی داراییههای نهههذاری شهذه در    
 شخصیت جذاگانه، حقوقی دارنذ( و

شهذه از   تسویه بذهیهای فعالیت ههذایت  ب. 
 طرفهامستمر به  طورطریق مشارکت، به

وابسته باشذ

 مشارکت خاص

 خیر

، هاطرفکنذ که تعیین می قراردادآیا شرایط 

حقوق و تعهذات نس ت به داراییها و بذهیهای 

 مربوط به مشارکت داشته باشنذ؟

 خیر

 شرایط قرارداد

شکل حقوقی 

شخصیت جذاگانه

 بله

 بله

بنذی مشارکتی که از طریق شخصیت جذاگانه سازمانذهی شذه استطبقه  

آیا شکل حقوقی شخصیت جذاگانه، برای 

به داراییها و ، حقوق و تعهذات نس ت هاطرف

 کنذ؟بذهیهای مربوط به مشارکت ایجاد می

ک
ت مشتر

عملیا
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(32تا33مشارکت)بنذهایطزفهایصورتهایمالی

حسابذاریتحصیلمنافعدرعملیاتمشتزک

دٌّذُ  ّشگبُ ٍاحذ تزبسی هٌبفًی دس یه يولیبت هطتشن تحػیل وٌذ وِ فًبلیت آى يولیبت هطتشن، تطىیل .23ة

ثبضذ، ٍاحذ تزبسی ثبیذ ثاشای ساْن    تزکیبها  تجتار   27 حسبثذاسی یه فًبلیت تزبسی قجك تًشیف استبًذاسد

ٍ سابیش   27حسابثذاسی  بثذاسی تشویجْابی تزابسی هٌاذسد دس اساتبًذاسد     ، توبم اغَل حس31خَد قجك ثٌذ 

وِ ثب سٌّوَدّبی ایي استبًذاسد تٌبلؽ ًذاسد سا ثىبس گیشد ٍ دس استجبـ ثاب تشویات    حسبثذاسیاستبًذاسدّبی 

تزابسی واِ ثاب     ْابی تزبسی، اقاليبت الضاهی قجك آى استبًذاسدّب سا افطاب وٌاذ. اغاَل حسابثذاسی تشویج    

 ضَد9 هٌذسد دس ایي استبًذاسد تٌبلؽ ًذاسد ضبهل هَاسد صیش است، ٍلی هحذٍد ثِ ایي هَاسد ًوی سٌّوَدّبی

، ِث رض الالهی وِ دس استبًذاسد  لبثل تطخیع ِث اسصش ٍ ثذّیْبی گیشی داساییْب اًذاصُ الف.  27حسبثذاسی هٌػفبًِ
 هستخٌی ضذُ است.ٍ سبیش استبًذاسدّب، ( 9287)هػَة 

د ضَ ّبیی وِ ایي هخبسد تحول هی ثِ يٌَاى ّضیٌِ دس دٍسُتشویجْبی تزبسی ضٌبسبیی هخبسد تحػیل  ة.
  وِ قجك استبًذاسدیب ثذّی اٍساق ثْبداس هبلىبًِ اًتطبس د، ثِ استخٌبی هخبسد گشد ٍ خذهبت دسیبفت هی

 ؛دضَ ضٌبسبیی هی ابشارها  مای : ارائه 25حسبثذاسی 

یبت اًتمبلی ٍ ثذّیْبی هبلیبت اًتمبلی وِ اص ضٌبخت اٍلیِ داساییْب ٍ ثذّیْب ًبضی ضٌبسبیی داساییْبی هبل ح.
حسبثذاسی ضَد، ثِ استخٌبی ثذّیْبی هبلیبت اًتمبلی ًبضی اص ضٌبخت اٍلیِ سشلفلی قجك الضام استبًذاسد  هی
 ثشای تشویجْبی تزبسی. ماییات بز درآمذ 24حسبثذاسی ٍ استبًذاسد ( 9287)هػَة  27

ضذُ ٍ ثذّیْبی  یبفتِ ًسجت ثِ خبلع هجبلغ داساییْبی لبثل تطخیع تحػیل اصای اًتمبل ضٌبسبیی هبصاد هبثِ ت.
 ضذُ دس تبسیخ تحػیل، دس غَست ٍرَد، ثِ يٌَاى سشلفلی؛ ٍ تمجل

وِ سشلفلی ثِ آى تخػیع  ٍاحذ هَلذ ًمذیه ثشای ، حذالل ثكَس سبالًِ، اًزبم آصهَى وبّص اسصش ث.
ٍاحذ هَلذ ًمذ، آصهَى وبّص آى دس غَست ٍرَد ضَاّذی اص احتوبل وبّص اسصش  یبفتِ است، ٍ

 کاهص ارسش داراییها. 23ضذُ دس تشویت تزبسی قجك استبًذاسد حسبثذاسی  اسصش سشلفلی تحػیل

، تٌْب ثِ ضشقی ثشای تطىیل يولیبت هطتشن وابسثشد داسد واِ فًبلیات تزابسی     23ةٍ  33ّوچٌیي ثٌذّبی  .24ة

، دس صهبى تطىیل يولیبت هطتشن، تَسف یىی ( 9287)هػَة  27حسبثذاسی هَرَد قجك تًشیف استبًذاسد 

يولیبت هطتشن تٌْاب   ْبیثِ يولیبت هطتشن ايكب ضذُ ثبضذ. ثب ایي ٍرَد، دس غَستی وِ توبم قشف ْباص قشف
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، دس صهبى تطىیل يولیبت هطتشن ثِ آى دٌّذ سا تطىیل ًوییْب یب گشٍّی اص داساییْب سا وِ فًبلیت تزبسی داسای

 يولیبت ايكب وشدُ ثبضٌذ، ثٌذّبی هضثَس ثشای تطىیل يولیبت هطتشن وبسثشد ًذاسًذ.

فًبلیات   دٌّاذُ  تطاىیل فًبلیات آى،  هزشی يولیبت هطتشن هوىي است هٌبفى خَد دس يولیبت هطتشوی وِ  .25ة

است سا اص قشیك تحػیل هٌابفى اؾابفی دس يولیابت هطاتشن      27حسبثذاسی تزبسی قجك تًشیف استبًذاسد 

افضایص دّذ. دس ایي هَاسد دس غَستی وِ هزشی يولیبت هطتشن، وٌتشل هطتشن ثش يولیبت سا حفام وٌاذ،   

 ضَد. گیشی ًوی ضذُ دس يولیبت هطتشن، تزذیذ اًذاصُ هٌبفى لجلی ًگْذاسی

 ْابی ذ واِ قشف ًا ، ثِ ضشقی ثشای تحػیل هٌبفى دس يولیبت هطتشن وبسثشد ًذاس25ةتب  23ةٍ  33ثٌذّبی  .26ة

وٌٌذُ هٌبفى دس يولیبت هطاتشن، لجال ٍ ثًاذ اص تحػایل،      داسای وٌتشل هطتشن، ضبهل ٍاحذ تزبسی تحػیل

 وٌٌذُ ًْبیی یىسبًی ثبضٌذ ٍ آى وٌتشل هَلتی ًجبضذ. ضخع یب اضخبظ وٌتشل تحت وٌتشل ٍاحذ

حسابذاریفزوشیااعطایداراییهابهعملیاتمشتزک

ِ، هبًٌاذ  ثاِ اًزابم هًبهلا   دس يولیبت هطتشوی وِ دس آى، هزشی يولیبت هطتشن است، ّشگبُ ٍاحذ تزبسی  .27ة

ثب سبیش قشفْبی يولیبت هطتشن هًبهلِ وشدُ است ، هجبدست وٌذثب يولیبت هطتشن فشٍش یب ايكبی داساییْب، 

ّب ٍ صیبًْبی ًبضی اص ایي هًبهالت سا تٌْب ثِ هیاضاى هٌابفى سابیش     ٍ ثٌبثشایي، هزشی يولیبت هطتشن ثبیذ سَد

 وٌذ. يولیبت هطتشن ضٌبسبیی  ْبیقشف

داساییْبیی وِ لشاس اسات ثاِ يولیابت    ثش وبّص خبلع اسصش فشٍش   ّشگبُ  ٌیي هًبهالتی، ضَاّذی هجٌی .28ة

، آى صیبًْب ثبیاذ  اسائِ ًوبیذیب ضَاّذی اص وبّص اسصش آى داساییْب  ، فشاّن وٌذهطتشن فشٍختِ یب ايكب ضًَذ

 تَسف هزشی يولیبت هطتشن ثكَس وبهل ضٌبسبیی ضَد.

حسابذاریخزیذداراییهااسعملیاتمشتزک

 خشیذوِ دس آى، هزشی يولیبت هطتشن است، ثِ اًزبم هًبهلِ، هبًٌذ  ّشگبُ ٍاحذ تزبسی دس يولیبت هطتشوی .31ة

ًجبیذ سْن خَد اص سَدّب ٍ صیبًْب سا تب صهبى فشٍش هزذد یب ايكبی داساییْب، ثب يولیبت هطتشن هجبدست وٌذ، 

 آى داساییْب ثِ اضخبظ حبلج، ضٌبسبیی وٌذ.

ضذُ یب ضاَاّذی اص   اسصش فشٍش داساییْبی خشیذاسیّشگبُ  ٌیي هًبهالتی، ضَاّذی هجٌی ثش وبّص خبلع  .39ة

 وبّص اسصش آى داساییْب فشاّن وٌذ، هزشی يولیبت هطتشن ثبیذ سْن خَد اص آى صیبًْب سا ضٌبسبیی وٌذ.
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 پيوست پ

 است.االدزا  بخطها  ایه استاوذارد، السماست ي هماوىذ سایز  حسابذار ایه پیًست، بخص دذاوطذو  ایه استاوذارد 

گذار

، ّشگبُ ها  حسابذار ، تغییز در بزآيردها  حسابذار  ي اضتباهات ريیه 23استبًذاسد حسبثذاسی  36ثب ٍرَد الضاهبت ثٌذ  .9ح

ایي استبًذاسد ثشای ًخستیي ثبس ثىبس گشفتِ ضَد، ؾشٍست داسد وِ ٍاحذ تزبسی، اقاليبت ووّی الضاهی قجاك  

ِ  سا تٌْب ثشای دٍسُ سبالًِ 23)د( استبًذاسد حسبثذاسی 36ثٌذ  ای  ای اسائِ وٌذ وِ لجل اص ًخستیي دٍسُ سابالً

لجل(. ّوچٌیي هوىي است ٍاحذ   ثشای آى ثىبس گشفتِ ضذُ است )دٍسُ 31حسبثذاسی وِ استبًذاسد لشاس داسد 

ضم ثِ اًزبم ایي ای لجلی ًیض اسائِ وٌذ، اهب هل ّبی همبیسِ تزبسی ایي اقاليبت سا ثشای دٍسُ ربسی یب ثشای دٍسُ

 وبس ًیست.

 

 


