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 هدف

ِ  تجَيصّدف ايي استاًدازد،  .8 گررازی دز ٍاحردّای    الصاهات حسابدازی ٍ افطا دز ازتباط با سرسهاي
تجازی فسػی، هطازوتْای خاظ ٍ ٍاحدّای تجازی ٍابستِ، ٌّگام تْیِ غَزتْای هالی جداگاًرِ  

  است. تَسط ٍاحد تجازی

دامنهکاربزد

فشػا،  هطااسوتْای    تجااسی  ّایگزاسی دس ٍاحذ حساتذاسی سشهایًِحَُ هَسد  ایي استاًذاسد تایذ دس .2

  .تىاس گشفتِ ضَددس غَستْای هال، جذاگاًِ ٍاتستِ تجاسی خاظ ٍ ٍاحذّای 

. ايي تْیِ وٌٌدهالی جداگاًِ غَزتْای  ،تجازیی ّاٍاحد ودامضَد وِ  همسز ًوی يي استاًدازدادز  .8
ّای طبرك اسرتاًدازد  زا هرالی جداگاًرِ   غرَزتْای   شهاًی وازبسد دازد وِ ٍاحد تجازی استاًدازد
 .وٌد تْیِ هی حسابدازی

ریفاتع

 تىاس سفتِ است: ضذُ دس ایي استاًذاسد  اغطالحات صیش تا هؼاً، هطخع .4

غَستْای هال، گشٍُ است وِ دس آى داساییْا  تذّیْا  حمَق هالىاًِ  دسآهذّا   ،صورتهاي مالي تلفيقي

ضَد وِ  ای اسائِ ه، گًَِ آى تِّا ٍ جشیاًْای ًمذی ٍاحذ تجاسی اغل، ٍ ٍاحذّای تجاسی فشػ،  ّضیٌِ

 التػادی ٍاحذی است.  گَی، هتؼلك تِ ضخػیت

است وِ تِ هَجة الضاهات ایي تجاسی  تَسط ٍاحذ ضذُ اسائِ هال،غَستْای  ،مالي جداگانهصورتهاي 

گزاسی دس ٍاحذّای تجاسی فشػ،  ٍاحذّای تجاسی ٍاتستِ ٍ  سشهایِ تایذٍاحذ تجاسی   استاًذاسد

تجذیذ   هثلغیا تِ  واّص اسصش اًثاضتِ  اص وسش ّشگًَِ  پس  ضذُ  توام  تْای هطاسوتْای خاظ سا تِ

یا  گذاریها حسابداري سزمایه 15طثك استاًذاسد حساتذاسی هجاص جایگضیي   ػول  ًحَُ  یه  تِ ػٌَاى  اسصیات،

   تِ اسصش هٌػفاًِ گضاسش وٌذ.14ٍ  13  12تٌذّای  طثكَاسدی خاظ دس ه

، (8898)هػرَ    موالي تلفيقوي  صوورتهاي   89حسابدازی دز پیَست الف استاًدازد  ،غطالحات شيسا .5
 04اسرتاًدازد حسرابدازی    8ٍ بٌد  (8898)هػَ   مشارکتها 14 حسابدازیپیَست الف استاًدازد 

 ضدُ است: تؼسيف( 8898)تجديدًظسضدُ  تجاري وابسته و مشارکت خاصگذاري در واحدهاي  سزمایه

 تجازی ٍابستِ ٍاحد 

 ِپريس وٌتسل سسهاي 
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 ُزٍش ازشش ٍيژ 

 ٍُگس 

 ِگرازی ٍاحد تجازی سسهاي 

 وٌتسل هطتسن 

 هطازوت خاظ 

  خاظضسيه 

 تجازی اغلی ٍاحد 

 هالحظِ ًفَذ لابل 

 تجازی فسػی ٍاحد.  

 افرصٍى برس   هرالی تلفیمری يرا   غَزتْای بس افصٍى  است هالی غَزتْای ،هالی جداگاًِغَزتْای  .6
ِ  هالیغَزتْای  ِ    سرسهاي گررازی دز ٍاحردّای تجرازی فسػری اهرا دازای       گرراز فالرد سرسهاي
ِ  دز آًْرا  وِ گرازی دز ٍاحدّای تجازی ٍابستِ ٍ هطازوتْای خاظ سسهايِ گررازی دز   سرسهاي

برا   ،9 ٍ 8دز بٌردّای   هؼریي ضرسايط  بِ استثٌای  ،ٍابستِ يا هطازوتْای خاظتجازی ٍاحدّای 
 گرصازش ( 8898)تجديدًظسضدُ  04طبك الصام استاًدازد حسابدازی استفادُ اش زٍش ازشش ٍيژُ 

  .)غَزتْای هالی هجوَػِ( ضَد هی

خاظ  ضسيه هٌافغٍابستِ يا  تجازی فسػی، ٍاحد تجازی تجازی فالد ٍاحد ٍاحد هالیغَزتْای  .7
  ضَد. جداگاًِ هحسَ  ًوی هالیغَزتْای  ،هطازوت خاظ دز

 87يا طبك بٌد اش تلفیك،  ،(8898)هػَ   89 حسابدازیاستاًدازد  1تجازی وِ طبك بٌد  ٍاحديه  .8
 اسرت،  ضدُ ٍيژُ هؼاف ( اش بىازگیسی زٍش ازشش8898 تجديدًظسضدُ) 04استاًدازد حسابدازی 

 .وٌد خَد ازائِهالی غَزتْای تٌْا ػٌَاى  هالی جداگاًِ زا بِغَزتْای  تَاًد هی

ِ   دٍزُ جرازی ٍ تورام دٍزُ   طری گرازی وِ هلصم اسرت   ٍاحد تجازی سسهايِيه  .9  ای ّرای همايسر
، اسرتثٌای تلفیرك زا برسای تورام     (8898)هػرَ    89 حسابدازیاستاًدازد  88، طبك بٌد ضدُ ازائِ

ْای هرالی  غَزتتٌْا زا بِ ػٌَاى  جداگاًٍِاحدّای تجازی فسػی خَد بىاز گیسد، غَزتْای هالی 
 وٌد. خَد ازائِ هی
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مالیجداگانهصورتهایتهیه

ٍ دس ًظاش گاشفتي هاَاسد     هشتَط حساتذاسیاستاًذاسدّای  تا سػایت توامهال، جذاگاًِ تایذ غَستْای  .10

 .تْیِ ضَد  11هٌذسج دس تٌذ 

تجااسی  گزاسی دس ٍاحاذّای   سشهایِتایذ   تْیِ وٌذ هال، جذاگاًِدس غَست، وِ ٍاحذ تجاسی غَستْای  .11

ِ   پس  ضذُ  توام  تِ تْای ٍاتستِ ساسی اتجفشػ،  هطاسوتْای خاظ ٍ ٍاحذّای  وااّص    اص وسش ّشگًَا

ُ   یاه   تِ ػٌاَاى   تجذیذ اسصیات،  تِ هثلغ ایاسصش اًثاضتِ  اساتاًذاسد   طثاك  هجااص جاایگضیي    ػوال   ًحاَ

   تِ اسصش هٌػفاًِ گضاسش وٌذ.14ٍ  13  12 یخاظ طثك تٌذّا یدس هَاسد ای 15 یحساتذاس

. وٌذاستفادُ  حساتذاسی یىساً،  اص سٍیِ ْا گزاسی سشهایِِ اص طثم تشای ّشتایذ تجاسی  ٍاحذ

تجذیذ   تِ هثلغ ایواّص اسصش اًثاضتِ   اص وسش ّشگًَِ  پس  ضذُ  توام  تْایتِ گزاسیْای، وِ  سشهایِ

لشاس ضذُ تشای فشٍش )یا  ًگْذاسیتٌذی تِ ػٌَاى  دس غَست طثمِضَد   تِ حساب هٌظَس ه،  اسصیات،

تایذ طثك استاًذاسد   (ضذُ تشای فشٍش ضذُ تِ ػٌَاى ًگْذاسی تٌذی هجوَػِ ٍاحذ طثمِدس  گشفتي

 .حساب گشفتِ ضَد  تِ شده عمليات متوقف وش شده بزاي فزو دارایيهاي غيزجاري نگهداري 31حساتذاسی 

تِ حساب    تِ اسصش هٌػفا14ًٍِ  13  12دس هَاسد خاظ طثك تٌذّای  ْای، وِگزاسی گیشی سشهایِ اًذاصُ

 .وٌذ تغییش ًو،ٌیي ضشایط، چدس   ضَد هٌظَس ه،

 تػروین بگیرسد   ،(8898 تجديدًظسضردُ ) 04استاًدازد حسرابدازی   88طبك بٌد  ،تجازی گس ٍاحدا .80
برِ ازشش هٌػرفاًِ    زاٍابستِ يرا هطرازوتْای خراظ    تجازی  ّایگرازيْای خَد دز ٍاحد سسهايِ
هرالی جداگاًرِ   غَزتْای بايد دز  ،وٌد هٌؼىس دٍزُ شياىيا سَد  گیسی ٍ تغییسات آى زا دز اًداشُ
 هٌظَز وٌد.بِ حسا  زٍش  بِ ّواىزا گرازيْا  آى سسهايِ ،ًیص خَد

، هلرصم باضرد   (8898 هػرَ  ) 89 حسرابدازی اسرتاًدازد   88اغلی، طبك بٌرد   اگس ٍاحد تجازی .88
گیرسی ٍ تغییرسات آى زا دز    ازشش هٌػفاًِ اًرداشُ بِ گرازی خَد دز ٍاحد تجازی فسػی زا  سسهايِ

گررازی دز ٍاحرد    سسهايًِیص  ، بايد دز غَزتْای هالی جداگاًِ خَدسَد يا شياى دٍزُ هٌؼىس وٌد
 بِ ّواى زٍش بِ حسا  هٌظَز وٌد.تجازی فسػی زا 

يا برِ ٍاحرد تجرازی     زا اش دست بدّدگرازی  ٍاحد تجازی سسهايِ ضسايطاگس ٍاحد تجازی اغلی،  .81
برِ حسرا    بِ ضسح شيرس  تغییس،  ٍلَع زا اش تازيخٍضؼیت ضَد، بايد ايي تغییس  تبديل گرازی سسهايِ
 :وٌدهٌظَز 

گرازی  ايِسسه بايد زا اش دست بدّد،گرازی  ٍاحد تجازی سسهايِ ضسايطاگس ٍاحد تجازی  الف.
تغییس ٍضؼیت بايد بِ بِ حسا  هٌظَز وٌد. تازيخ  88طبك بٌد  فسػی زا تجازی دز ٍاحد
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 ،88گرازی طبك بٌد  دز حسابدازی سسهايِ ضَد. هفسٍؼ، دز ًظس گسفتِػٌَاى تازيخ تحػیل 
اشای  وٌٌدُ هابِ بايد هٌؼىس هفسٍؼ،فسػی دز تازيخ تحػیل تجازی ازشش هٌػفاًِ ٍاحد 

 اًتمالی باضد.هفسٍؼ 

گرازی دز ٍاحد  گرازی تبديل ضَد، بايد سسهايِ ّسگاُ ٍاحد تجازی، بِ ٍاحد تجازی سسهايِ  .
ٍ تغییسات آى زا دز سَد يا شياى دٍزُ  گیسی اًداشُ زشش هٌػفاًِتجازی فسػی زا بِ ا

 وٌد. تفاٍت بیي هبلغ دفتسی لبلی ٍاحد تجازی فسػی ٍ ازشش هٌػفاًِ آى دز تازيخ هٌؼىس
شياى ضٌاسايی  ٍسَد غَزت گراز، بايد بِ ػٌَاى سَد يا شياى دز  تغییس ٍضؼیت سسهايِ

وِ پیص اش ايي دز ازتباط با آى ٍاحدّای تجازی  سَد يا شياىضَد. هبلغ اًباضتِ ّسگًَِ 
ای بِ حسا  هٌظَز  گًَِ فسػی، دز سايس الالم سَد ٍ شياى جاهغ ضٌاسايی ضدُ است، بايد بِ

تازيخ تغییس  دزٍاحدّای تجازی فسػی هصبَز زا گرازی،  احد تجازی سسهايِضَد وِ گَيی ٍ
 ٍضؼیت، ٍاگراز وسدُ است.

صهاً، دس غَستْای هال،  ٍاتستِتجاسی  فشػ،  هطاسوت خاظ یا ٍاحذتجاسی  ٍاحذتَسط  تمسیو،سَد  .15

صیااى   ٍساَد  غاَست  دس  تمسایو، ساَد   .ضَد وِ حك دسیافت آى احشاص ضاَد  جذاگاًِ ضٌاسای، ه،

 .ضَد ضٌاسای، ه،

 ،اغلی خَد تجازی ػٌَاى ٍاحد بِ یجازی جديدت احدٍبا ايجاد  ،اغلی تجازی ٍاحد وِ ٌّگاهی .86
 د:َوِ هؼیازّای شيس احساش ض وٌد هیساشهاى تجديد ای  بِ ضیَُزا خَد ُ ٍسساختاز گ

ّرای هالىاًرِ   ابصاز دز اشایهالىاًرِ   یّرا طسيك اًتطراز ابصاز  اش ،تجازی اغلی جديد ٍاحد الف.

 دست آٍزد؛ِ ب ، وٌتسل ٍاحد تجازی اغلی اٍلیِ زااغلی اٍلیِتجازی ٍاحد  هَجَد

يىسراى  تجديد ساشهاى اش  بؼدٍ لبل بالفاغلِ  ،دازايیْا ٍ بدّیْای گسٍُ جديد ٍ گسٍُ اٍلیِ   .

 ؛ ٍباضد

ًسبی يىسراًی دز   هطلك ٍ هٌافغ اش، ساشهاىتجديد  اش پیص اٍلیِ اغلی تجازی هالىاى ٍاحد  پ.

بسخرَزداز   اش تجديد ساشهاى بؼدٍ لبل خالع دازايیْای گسٍُ اٍلیِ ٍ گسٍُ جديد بالفاغلِ 

 ،باضٌد

اسرتاًدازد  زا طبرك  اٍلیِ غلی تجازی ا گرازی خَد دز ٍاحد سسهايِ، اغلی جديدتجازی ٍ ٍاحد 
بايرد   جديرد  اغرلی تجرازی  ، ٍاحرد  ازائِ ًوايرد هالی جداگاًِ خَد غَزتْای دز  85حسابدازی 
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هرالی  غرَزتْای  دز ضدُ  اش الالم حمَق هالىاًِ هٌؼىسهبلغ دفتسی سْن خَد  زا بِ گرازی سسهايِ
 .وٌد گیسی اًداشُ ،ساشهاىتجديد اغلی اٍلیِ دز تازيخ تجازی جداگاًِ ٍاحد 

ِ  یتجازی جديد ٍاحد هوىي است ًیستاغلی تجازی وِ ٍاحد ٍاحد تجازی  يه ،ّوچٌیي .87  زا بر
. ساش ضرَد حر ا 86بٌد هٌدزج دز ّای ای وِ هؼیازِ گًَ بِ ايجاد وٌد، اغلی خَدتجازی ػٌَاى ٍاحد 
چٌریي   زٍد. دز بىاز هری  بطَز يىساى 86بٌد هٌدزج دز الصاهات گًَِ تجديد ساشهاًْا،  دز هَزد ايي
 است. “اٍلیِتجازی  ٍاحد” ّواى ،“گسٍُ اٍلیِ”ٍ “ اغلی اٍلیِ تجازی ٍاحد” هٌظَز اش ،هَازدی

افشا

 حسااتذاسی تایاذ تواام اساتاًذاسدّای    هال، جذاگاًِ  غَستْای دس  ی اطالػاتٌّگام افطاٍاحذ تجاسی  .11

 سا تىاس گیشد. 21 تا 11  ضاهل الضاهات تٌذّای هشتَط

 تػاوین تگیاشد  ( 1311)هػاَب   31حسااتذاسی  اساتاًذاسد   4طثك تٌاذ  ٌّگاه، وِ ٍاحذ تجاسی اغل،   .11

تْیاِ   خاَد  تِ ػٌَاى تٌْاا غاَستْای هاال،    جذاگاًِ ساهال، غَستْای ًىٌذ ٍ تْیِ  تلفیم،هال، غَستْای 

 ذ:وٌهال، جذاگاًِ افطا غَستْای دس  تایذ ذ  هَاسد صیش ساًوای

ُ  استفادُتلفیك  هؼافیت اص اصاست؛  جذاگاًِ ضذُ  غَستْای هال، تْیِ هال،غَستْای ایٌىِ  الف.  ضاذ

 ٍاحاذ  (تأسایس  وطَس هحل  دس غَست هتفاٍت تَدى ًام ٍ هحل اغل، فؼالیت تجاسی )ٍ است؛

ػوَم تْیِ  ستفادُهٌظَس ا تِ حساتذاسیاستاًذاسّای  طثك  هال، تلفیم، آىغَستْای تجاسی وِ 

 .هضتَس هال، تلفیم،غَستْای  آدسس دستیات، تٍِ  ؛ضذُ است

دس ٍاحذّای تجاسی فشػ،  هطاسوتْای خاظ ٍ ٍاحاذّای   تااّویتگزاسیْای  فْشست، اص سشهایِ ب.

 ضاهل:  تجاسی ٍاتستِ

 ؛اىپزیش ًام سشهایِ .1

( تأساایسوطااَس هحاال  دس غااَست هتفاااٍت تااَدى  اغاال، فؼالیاات تجاااسی )ٍهحاال  .2

 ؛اىپزیش سشهایِ

 .اىپزیش حك سأی( دس سشهایِ دسغذدس غَست هتفاٍت تَدى  هالىیت )ٍ  هٌافغًسثت  .3

 )ب(. گزاسیْای هَضَع تٌذ سشهایِ استفادُ تشای هَسدحساتذاسی  سٍیِ ج.

گزاسی وِ ٍاحذ تجاسی اغل، است )تِ غیش اص ٍاحاذ تجااسی اغال،     وِ یه ٍاحذ تجاسی سشهایٌِّگاه،  .20

تِ ػٌَاى تٌْا غَستْای هال، خَد تْیِ وٌاذ  تایاذ    1طثك تٌذ غَستْای هال، جذاگاًِ سا   (11هَضَع تٌذ 

گزاسی تایذ هَاسد افطای هشتثط تاا ٍاحاذّای    . ّوچٌیي  ٍاحذ تجاسی سشهایِیذًواایي هَضَع سا افطا 
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)هػاَب   دیگوز  افشاي منواف  در واحودهاي تجواري    41 حساتذاسیگزاسی سا وِ دس استاًذاسد  تجاسی سشهایِ

 ضذُ است  اسائِ وٌذ. الضاه،( 1311

ِ 20تا  11اغل، هَضَع تٌذ  تجاسی ٍاحذ غیش اص)تِ  اغل،تجاسی ٍاحذ  ٌّگاه، وِ .21 گازاس داسای   ( یا ساشهای

تجااسی   وٌذ  ٍاحذ ه، هال، جذاگاًِ تْیِ غَستْای   پزیش هالحظِ تش سشهایِ ًفَر لاتل وٌتشل هطتشن یا

ّای داساتاًذاس واذام یاه اص    طثاك هاال،  غاَستْای  هطاخع وٌاذ واِ     گازاس تایاذ   اغل، یا سشهایِ

  حسة هَسد  تْیِ ضذُ (1311تجذیذًظشضذُ ) 20یا ( 1311)هػَب  40  (1311)هػَب  31حساتذاسی

هاَاسد صیاش سا   تایاذ  هال، جذاگاًِ خَد غَستْای دس  ّوچٌیي  گزاس اغل، یا سشهایِتجاسی  ٍاحذ است.

 :وٌذافطا 

 .است  غَستْای هال، جذاگاًِ ضذُ تْیِ ىِ غَستْای هال،ایٌ الف.

دس ٍاحذّای تجاسی فشػ،  هطاسوتْای خاظ ٍ ٍاحاذّای   تااّویتگزاسیْای  فْشست، اص سشهایِ ب.

 تجاسی ٍاتستِ  ضاهل:

 پزیشاى؛ ًام سشهایِ .1

هحاال اغاال، فؼالیاات تجاااسی )ٍ دس غااَست هتفاااٍت تااَدى  وطااَس هحاال تأساایس(     .2

 پزیشاى؛ سشهایِ

 پزیشاى. هالىیت )ٍ دس غَست هتفاٍت تَدى  ًسثت حك سأی( دس سشهایِ هٌافغًسثت  .3

 گزاسیْای هَضَع تٌذ )ب(. حساتذاسی هَسد استفادُ تشای سشهایِ سٍیِ ج.

(8811)81کنارگذاریاستانداردحسابداری

ضردُ اسرت. ايري دٍ     هٌتطرس ( 8898)هػرَ    89حسابدازی ّوصهاى با استاًدازد  ،ايي استاًدازد .00
تلفيقوي و حسوابداري   صوورتهاي موالي    88اسرتاًدازد حسرابدازی   جرايگصيي   يىديگسبا ّوساُ  ،استاًدازد

 د.ًضَ ( هی8881تجديدًظسضدُ ) گذاري در واحدهاي تجاري فزعي سزمایه

تاریخاجزا

  ٍ تؼاذ اص آى  1/1/1400  آًْاا اص تااسی     هال،  دٍسُ  وِ  هال،  غَستْای  هَسد ولیِ استاًذاسد دس  ایي  الضاهات .23

 . االجشاست ضَد  الصم ه،  ضشٍع

المللیگزارشگزیمالیبینمطابقتبااستانداردهای

  الوللری  استاًدازد بریي  الصاهاتاستاًدازد،   ايي  الصاهات  با اجسای، 88بِ استثٌای هَازد هٌدزج دز بٌد  .01
. طبك ايي استاًدازد، بىازگیسی ضَد هی  زػايت( 0488)ٍيسايص  صورتهاي مالي جداگانه 07  حسابدازی
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الوللری   هجاش ًیست ٍ با تَجِ بِ ايٌىِ استاًدازد بیي زٍش ازشش ٍيژُ دز غَزتْای هالی جداگاًِ
باضد، ضرسوتْا بايرد دز غرَزتْای هرالی      االجسا ًوی دز ايساى الشم ابزارهاي مالي 9گصازضگسی هالی 

ِ   88جداگاًِ، زٍيِ حسابدازی هٌدزج دز بٌد  گررازی دز ٍاحردّای    ايي استاًدازد زا برسای سرسهاي
 دّای تجازی ٍابستِ بىاز گیسًد.تجازی فسػی، هطازوتْای خاظ ٍ ٍاح

 


