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با عنوان رويه هاي حسابداري، 34استاندارد حسابداري 29طبق بند 
ي تغيير در برآوردها و اشتباهات، در مورد استاندارد حسابداري جديد
كه تاريخ اجراي آن فرا نرسيده است، واحد تجاري بايد موارد زير را 

:افشا كند

توصيف این موضوع؛ و. الف

اطالعات مشخص یا اطالعاتی كه بطور معقول قابل برآورد است و به . ب
مالی ارزیابی اثر احتمالی بكارگيري استاندارد حسابداري جدید بر صورت هاي

.  واحد تجاري در دوره بكارگيري براي نخستين بار، مربوط می باشد

باید افشا شود34مواردي كه طبق استاندارد حسابداري 
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عنوان استاندارد حسابداري جدید؛. الف

ماهيت تغيير در رویه حسابداري؛. ب

تاریخی كه بكارگيري استاندارد حسابداري جدید الزامی می شود؛. پ

گيرد؛ وتاریخی كه واحد تجاري تصميم دارد استاندارد حسابداري جدید را براي نخستين بار بكار. ت

ي  شرحی از تأثيري كه انتظار می رود بكارگيري استاندارد حسابدار. 1: افشاي یكی از این دو مورد. ث
توصيف تأثير، در صورتی كه . 2جدید براي نخستين  بار، بر صورتهاي مالی واحد تجاري داشته باشد؛ یا 

.این تأثير مشخص یا بطور معقول قابل برآورد نباشد

(:30بند )استاندارد، واحد تجاري افشاي موارد زیر را در نظر می گيرد 29به منظور انطباق با بند 

باید افشا شود34مواردي كه طبق استاندارد حسابداري 



مواردي كه طبق استاندارد نحوه افشا
بايد افشا شود34حسابداري 

9
1399اردیبهشت 

ماليات بر درآمد-
تركيب هاي تجاري-
صورت هاي مالی تلفيقی-
مشاركت ها-
افشاي منافع در واحدهاي تجاري دیگر-
صورت هاي مالی جداگانه-
سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته و مشاركت خاص-

ه هر واحد تجاري بر اساس ماهيت و نوع فعاليت الزم است یك یا چند مورد از این موارد را كه در صفحات بعد ارائ
.شده است، در یادداشت هاي توضيحی افشا كند
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؛ ماليات بر درآمد35استاندارد حسابداري 

؛ ماليات بر درآمد35استاندارد حسابداري 
باه تصاویب رسايد و در ماورد كلياه صاورت هااي ماالی كاه دوره ماالی آن هاا از تااریخ             1397این استاندارد در ساال  

، گروه و شركت اصلی در زمان الزام به اجراي اساتاندارد ماذكور  . و بعد از آن شروع می شود، الزم االجراست1399/01/01
.آن را اعمال خواهند كرد

ماد،  موضاوع اصالی در حساابداري مالياات بار درآ     . هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداري ماليات بر درآمد می باشد
:چگونگی به حساب گرفتن آثار مالياتی جاري و آتی موارد زیر است

و. یی می شوندكه در صورت وضعيت مالی شركت شناسا( بدهی هایی)آتی مبلغ دفتري دارایی هایی ( تسویه)بازیافت ( الف
.معامالت و سایر رویدادهاي دوره جاري كه در صورت هاي مالی شركت شناسایی می شوند( ب

مار مفياد و   یكی از مهمترین تقاوت هاي موقتی، استهالك است؛ ليكن با توجه به اینكه گروه و شركت اصلی در برآورد ع
م استفاده می كند و همچنين باا توجاه باه    .م.ق149بكارگيري روش استهالك براي اهداف گزارشگري و مالياتی از ماده 

ر با اهميتای بار   این كه گروه فاقد سود تحقق نيافته ناشی از معامالت درون گروهی است، لذا بكارگيري این استاندارد تاثي
.اقالم صورت هاي مالی نخواهد داشت
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باید افشا شود34مواردي كه طبق استاندارد حسابداري نحوه افشا
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؛ تركيب هاي تجاري38استاندارد حسابداري 
؛ تركيب هاي تجاري38استاندارد حسابداري 
و 1400/01/01به تصویب رسيد و در مورد كليه صورت هاي مالی كاه دوره ماالی آن هاا از تااریخ     1398این استاندارد در سال 

گروه و شركت اصلی در زمان الزام به اجراي اساتاندارد ماذكور، آن را اعماال خواهناد     . بعد از آن شروع می شود، الزم االجراست
.كرد

تهاي مالی خود هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن، قابليت اتكا و قابليت مقایسه اطالعاتی است كه واحد گزارشگر، در صور
راي واحد براي این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را ب. درباره تركيب تجاري و آثار آن ارائه می كند

:تحصيل كننده تعيين می كند
رل در واحد نحوه شناخت و اندازه گيري دارایی هاي قابل تشخيص تحصيل شده، بدهی هاي تقبل شده و منافع فاقد حق كنت. الف

تحصيل شده در صورت هاي مالی آن؛
نحوه شناخت و اندازه گيري سرقفلی تحصيل شده در تركيب تجاري یا سود حاصل از خرید زیر قيمت؛ و. ب
ركيب تجاري تعيين اطالعاتی كه باید افشا شود تا استفاده كنندگان صورت هاي مالی را قادر به ارزیابی ماهيت و آثار مالی ت. پ

.كند

ابداري واحدهاي تجاري در این بخش از یادداشت، در صورت امكان شرحی از تأثيري كه انتظار می رود بكارگيري استاندارد حسا 
اضار  فوق براي نخستين  بار، بر صورت هاي مالی واحد تجاري داشته باشد؛ افشا و یا به این موضاوع اشااره شاود كاه در حاال ح     

.برآورد معقول این موضوع امكان پذیر نمی باشد
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باید افشا شود34مواردي كه طبق استاندارد حسابداري نحوه افشا

توجه
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؛ صورت هاي مالي تلفيقي39استاندارد حسابداري 

؛ صورت هاي مالي تلفيقي39استاندارد حسابداري 

باه تصاویب رسايد و در ماورد كلياه صاورت هااي ماالی كاه دوره ماالی آن هاا از تااریخ             1398این استاندارد در ساال  
، گروه و شركت اصلی در زمان الزام به اجراي اساتاندارد ماذكور  . و بعد از آن شروع می شود، الزم االجراست1400/01/01

.آن را اعمال خواهند كرد

ند واحد هدف این استاندارد، تعيين اصول ارائه و تهيه صورت هاي مالی تلفيقی در زمانی است كه واحد تجاري، یك یا چ
.تجاري دیگر را كنترل می كند

ارد ، در صورت امكان شرحی از تأثيري كه انتظار می رود بكارگيري استاندواحدهاي تجاري در این بخش از یادداشت
شود كه حسابداري فوق براي نخستين  بار، بر صورت هاي مالی واحد تجاري داشته باشد؛ افشا و یا به این موضوع اشاره

.در حال حاضر برآورد معقول این موضوع امكان پذیر نمی باشد
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باید افشا شود34مواردي كه طبق استاندارد حسابداري نحوه افشا

توجه
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؛ مشاركت ها40استاندارد حسابداري 

؛ مشاركت ها40استاندارد حسابداري 

باه تصاویب رسايد و در ماورد كلياه صاورت هااي ماالی كاه دوره ماالی آن هاا از تااریخ             1398این استاندارد در ساال  
، گروه و شركت اصلی در زمان الزام به اجراي اساتاندارد ماذكور  . و بعد از آن شروع می شود، الزم االجراست1400/01/01

.آن را اعمال خواهند كرد

ترك  هدف این استاندارد، تعيين اصول گزارشگري مالی براي واحدهاي تجاري است كه در توافقهاي تحت كنترل مش
می كند و هر  براي دستيابی به هدف اشاره شده، این استاندارد كنترل مشترك را تعریف.، منافعی دارند(مشاركتهایعنی )

كند و واحد تجاري را كه طرف یك مشاركت است ملزم می نماید با ارزیابی حقوق و تعهدات خود، نوع مشاركت را تعيين
.حسابداري حقوق و تعهدات خود را باتوجه به نوع مشاركت انجام دهد

ارد واحدهاي تجاري در این بخش از یادداشت، در صورت امكان شرحی از تأثيري كه انتظار می رود بكارگيري استاند
شود كه حسابداري فوق براي نخستين  بار، بر صورت هاي مالی واحد تجاري داشته باشد؛ افشا و یا به این موضوع اشاره

.در حال حاضر برآورد معقول این موضوع امكان پذیر نمی باشد
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باید افشا شود34مواردي كه طبق استاندارد حسابداري نحوه افشا

توجه
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؛ افشاي منافع در واحدهاي تجاري ديگر4۱استاندارد حسابداري 

؛ افشاي منافع در واحدهاي تجاري ديگر4۱استاندارد حسابداري 
باه تصاویب رسايد و در ماورد كلياه صاورت هااي ماالی كاه دوره ماالی آن هاا از تااریخ             1398این استاندارد در ساال  

، گروه و شركت اصلی در زمان الزام به اجراي اساتاندارد ماذكور  . و بعد از آن شروع می شود، الزم االجراست1400/01/01
.آن را اعمال خواهند كرد

رزیابی هاي مالی را قادر به اهدف این استاندارد، الزام واحد تجاري به افشاي اطالعاتی است كه استفاده كنندگان صورت
:موارد زیر كند

ماهيت منافع آن در واحدهاي تجاري دیگر و ریسكهاي مرتبط با آن منافع؛ و . الف
.آثار آن منافع بر وضعيت مالی، عملكرد مالی و جریانهاي نقدي واحد تجاري. ب

كارگيري با توجه به اینكه این استاندارد صرفا در خصوص افشا در یادداشت هاي توضيحی الزاماتی را مقرر می دارد، لذا ب
.آن اثر ریالی بر اقالم صورت هاي مالی نخواهد داشت
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؛ صورت هاي مالي جداگانه۱8استاندارد حسابداري 

؛ صورت هاي مالي جداگانه۱8استاندارد حسابداري 

1400/01/01به تصویب رسيد و در مورد كليه صورت هاي مالی كه دوره مالی آن ها از تاریخ 1398این استاندارد در سال 
گروه و شركت اصلی در زمان الزام باه اجاراي اساتاندارد ماذكور، آن را اعماال      . و بعد از آن شروع می شود، الزم االجراست

.خواهند كرد

هاي  هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداري و افشا در ارتباط با سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري فرعی، مشاركت
در این استاندارد باید. هاي مالی جداگانه توسط واحد تجاري استخاص و واحدهاي تجاري وابسته، هنگام تهيه صورت

هاي خاص و واحدهاي تجاري وابسته در مورد نحوه حسابداري سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري فرعی، مشاركت
. هاي مالی جداگانه بكار گرفته شودصورت

رد واحدهاي تجاري در این بخش از یادداشت، در صورت امكان شرحی از تأثيري كه انتظار می رود بكارگيري استاندا
ود كه در حسابداري فوق براي نخستين  بار، بر صورت هاي مالی واحد تجاري داشته باشد؛ افشا و یا به این موضوع اشاره ش

.حال حاضر برآورد معقول این موضوع امكان پذیر نمی باشد
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باید افشا شود34مواردي كه طبق استاندارد حسابداري نحوه افشا

توجه
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؛ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته و 20استاندارد حسابداري 
مشاركت هاي خاص

؛ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته و مشاركت هاي خاص20استاندارد حسابداري 

باه تصاویب رسايد و در ماورد كلياه صاورت هااي ماالی كاه دوره ماالی آن هاا از تااریخ             1398این استاندارد در ساال  
، گروه و شركت اصلی در زمان الزام به اجراي اساتاندارد ماذكور  . و بعد از آن شروع می شود، الزم االجراست1400/01/01

.آن را اعمال خواهند كرد

ي روش هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداري سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته و تعيين الزامات بكارگير
وسط این استاندارد، باید ت. ارزش ویژه در حسابداري سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته و مشاركتهاي خاص است

.دتمام واحدهاي تجاري بكار گرفته شود كه داراي كنترل مشترك یا نفوذ قابل مالحظه بر سرمایه پذیر هستن

ارد واحدهاي تجاري در این بخش از یادداشت، در صورت امكان شرحی از تأثيري كه انتظار می رود بكارگيري استاند
شود كه حسابداري فوق براي نخستين  بار، بر صورت هاي مالی واحد تجاري داشته باشد؛ افشا و یا به این موضوع اشاره

.در حال حاضر برآورد معقول این موضوع امكان پذیر نمی باشد
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عباس وفادار

مدیر عامل

021–88503527: تلفن

 vafadar@azpar.com:ایميل

دانيال محجوب

IFRSمدیر واحد 

021–88503527: تلفن

 mahjoub@azpar.com:ایميل

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
(حسابداران رسمی)
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با سپاس
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