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مقدمه

همانطور که می دانیم، در مواردی که پرسش هایی در مورد نحوه بکاارییری اسانانراردهای

حسابراری در شرایط خاص مطرح می شود، پاسخ آن از سوی کاریروه فنی اسانانراردهای

.ودحسابراری جامعه حسابراران رسمی ایران یا کمینه فنی سازمان حسابرسی ارایه می ش

 هاای در این سلسله نوشنارها قصر داریم تا به بررسی این پرسش و پاسخ ها و ارایاه ماا 

.عملی در مورد بکارییری آن ها بپردازیم
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پرسش

فرعی نحوه برخورد با سود یا زیان فروش بخشی از سرمایه یذاری شرکت اصلی در شرکت

در شرایطی که کننر  شرکت اصلی بر شرکت فرعای حظاگ یاردد، در صاوری های ماا ی

تلظیقی به چه صوری می باشر؟

پرسش
پاسخ
2ماا 
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پاسخ

رکت شناسایی سود یا زیان فروش سهام شرکت فرعی در شرکت اصلیی در شلرای ی کلن کن لر  شل
ی واحل  اصیی بر شرکت فرعی حفظ گردد، در صورت های مالی تیفیقی با مفهلوم شصیلیت اص یلاد

سازگار نیست و همان طور کن یک واح  تجاری هنگام فروش سلهام ولود سلود یلا زیلان شناسلایی 
صاص ولار  از نمی کن ، از نظر تیفیق نیز هنگام فروش سهام شرکت فرعی توسط شرکت اصیی بن اش

.گروه، سود یا زیان شناسایی نمی گردد
ن بنل ی از نظر شصییت تیفیقی، فروش بصشی از سهام شرکت فرعی بن اشصاص وار  از گروه طبقل

ن بن عبارت دیگر بصشی از حقوق صاحبان سلهام شلرکت اصلیی بل. مج د حقوق صاحبان سهام است
وای  حاصل  در صورت های مالی تیفیقی، تفاوت بین عمی بایست سهام اران اصییت ان قا  می یاب ، لذا 

ان غیلر از فروش و مبیغ دف ری سرماین گذاری در دفاتر شرکت اصیی، بن جای شناسایی سلود یلا زیل
.عمییاتی بن عنوان آثار معامالت با منافع فاص  حق کن ر  نشان داده شود

پرسش
پاسخ
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:طبق مفاد اس ان ارد حساب اری ایران و اس ان ارد بین المییی گزارشگری مالی 

صورت های مالی تیفیقی39اس ان ارد 116بن  باس ان ارد حساب اری ایران 
صورت های مالی تیفیقی10اس ان ارد 96اس ان ارد بین المییی گزارشگری مالی             بن  ب

کنر، واحار هریاه نسبت حقوق ما کانه نگهراری شره توسط دارنریان منافع فاقر حق کننر  تغییر  “
در واحار تجاری به منظور انعکاس تغییر در نسبت منافع دارای حق کننر  و منافع فاقر حق کننار 

بین مبلاغ واحر تجاری بایر هریونه تظاوی. تجاری فرعی، بایر مبا غ دفنری منافع آنها را تعریل کنر
قیم در تعریل منافع فاقر حق کننر  و ارزش منصظانه مابه ازای پرداخنی یاا دریاافنی را بطاور مسان

”.حقوق ما کانه شناسایی و آن را به ما کان واحر تجاری اصلی مننسب کنر

پرسش
پاسخ
4ماا 
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،نشودکننر دادندستازبهمنجرفرعیشرکتسهاموایذاریکهمادامیبنابراین

بتنستغییرموجبصرفاًفرعی،شرکتدراصلیشرکتیذاریسرمایهیونههرفروش

فاقرمنافعشرایطیچنیندر.می یرددکننر حقدارایمنافعوکننر حقفاقرمنافع

ارزشابتعریلاینمبلغتظاویهریونهومی شودتعریلتغییراینبابتکننر حق

باعامالیمآثار"عنوانتحتما کانهحقوقدرمسنقیمطوربهدریافنی،مابه ازایمنصظانه

.می شودمننسباصلیتجاریواحرما کانبهوشناسایی"کننر حقفاقرمنافع

پرسش
پاسخ
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مثال

درصل  سلهام 90سهم شرکت ب را کلن معلاد  90.000تع اد 1390/01/01شرکت الف در تاریخ 
حقلوق مالاانلن ایلن شلرکت در . میییون ریا  وری اری نمود360عادی آن شرکت می باش  بن مبیغ 

میییلون ریلا  سلود انباشل ن 200میییون ریا  سلرماین و 100تاریخ تحیی  سرماین گذاری شام  
.می باش 
میییلون 80سهم از سهام شرکت ب را بلن مبیلغ 10.000شرکت الف تع اد 1399/01/01در تاریخ 

میییلون ریلا  100حقوق مالاانن شلرکت ب در ایلن تلاریخ . ریا  بن اشصاص وار  از گروه فرووت
.میییون ریا  سود انباش ن می باش 500سرماین و 

در فروش سهام در کاربرگ تیفیق و نحوه انعااس سود حاصل  از فلروش سلهام شلرکت فرعلیثبت 
.صورت های مالی تیفیقی چگونن است

پرسش
پاسخ
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:می یاب بهای سرماین گذاری در تاریخ تحیی  بن شرح زیر تصییص 
360.000.000بهای سرماین گذاری                                                                                                     

(200.000.000+100.000.000%*)90=270.000.000سهم از حقوق مالاانن شرکت ب                                   
360.000.000-270.000.000=90.000.000سرصفیی

(200.000.000+100.000.000%*)10=30.000.000منافع فاص  حق کن ر                                                  

:سود فروش سهام در شرکت اصیی
80.000.000فروش                               بهای 

360.000.000/ 90.000* 10.000= 40.000.000بهای تمام ش ه                         
40.000.000سود فروش                                                                  

کن ر لیان،می یاب کاهشدرص 80بنبشرکتدرالفشرکتمالایتدرص بشرکتسهامفروشازپس
زیررحشبنتیفیقیمالیصورت هایتهینبنمربوطتع یالتلذا.می گرددحفظفرعیشرکتبرشرکتاین

.می پذیردصورت

پرسش
پاسخ
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:با توجن بن کاهش میزان مالایت در شرکت فرعی مبیغ سرصفیی بن شرح زیر محاسبن می شود: سرصفیی•
80.000.000(=80.000/90.000*)90.000.000

:دبن شرح زیر محاسبن می گرد( سود انباش ن صب  از تحیی )سود انباش ن شرکت ب کن می بایست حذف شود•

200.000.000سود انباش ن تاریخ تحیی                                                                                                     
سهم منافع فاص  حق کن ر  از سود پس از تاریخ تحیی  بر اساس درص  ج ی  

60.000.000=20*%300.000.000=200.000.000-500.000.000
200.000.000+ 60.000.000=260.000.000سود انباش ن صب  از تحیی                                                             

:منافع فاص  حق کن ر •
جمع حقوق مالاانن در تاریخ تغییر میزان مالایت 

سود انباش ن پس از تحیی  تا زمان تغییر میزان مالایت+ سود انباش ن تاریخ تحیی  + سرماین 
600.000.000=300.000.000+200.000.000+100.000.000

%20درص  سهام منافع فاص  حق کن ر  ج ی                                                                                            
120.000.000منافع فاص  حق کن ر                                                                                                           

پرسش
پاسخ
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:ثبت حذفی در تیفیق بن شرح زیر است

100.000.000سرماین                                                                           
260.000.000سود انباش ن                                                                     

80.000.000سرصفیی
320.000.000سرماین گذاری در شرکت ب                                                                           
120.000.000منافع فاص  حق کن ر                                                                                    

سرصفییصب  سا  هایشناسایی هزینن اس هالک 

36.000.000سود انباش ن                                                                    
36.000.000سرصفییاس هالک انباش ن 

36.000.000=9*20(/80.000/90.000*)90.000.000

پرسش
پاسخ
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مالی تیفیقیصورت هایتع ی  بهای تمام ش ه و سود فروش سرماین گذاری در •

:بهای تمام ش ه سهام فروش رف ن
40.000.000مبیغ دف ری سهام واگذار ش ه در دفاتر شرکت اصیی                                                                     

سهم واگذار ش ه از سود و زیان تحیی  ش ه از تاریخ تحیی  سهام تا تاریخ واگذاری            
30.000.000(=10.000/100.000*)300.000.000

بر اساس درص  واگذاریسرصفییسهم از اس هالک انباش ن می شودکسر 
225.000(=9/20(*)10.000/90.000*)4.500.000=90.000.000/20

69.775.000مالی تیفیقی                                                               صورت هایمبیغ دف ری سهام فروش رف ن در 

:مالی تیفیقی عبارتست ازصورت هایبا توجن بن توضیحات فوق سود فروش سرماین گذاری در 
10.225.000=69.775.000-80.000.000

40.000.000سود فروش سرماین گذاری در شرکت اصیی            
29.775.000آثار معامالت با منافع فاص  حق کن ر                                             
10.225.000سود انباش ن                                                                            

پرسش
پاسخ
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قوق داده ش ه است در حتوضیح نحوه انعااس سود یا زیان ناشی از فروش همانگونن کن پیش ر 
:مالاانن و بن شا  زیر می باش 

پرسش
پاسخ
ماا 

1398/12/29 1399/12/29

ریا  ریا 

حقوق ما کانه

.......... .......... سرماین

- 29.775.000 آثار معامالت با منافع فاص  حق کن ر 

.......... .......... ان وو ن صانونی

.......... .......... سود انباش ن

.......... .......... یحقوق مالاانن صاب  ان ساب بن مالاان شرکت اصی

.......... .......... منافع فاص  حق کن ر 

.......... .......... جمع حقوق مالاانن
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مدیر حسابرسی–ناصر شیخ رودی 

02188544590-2: تیفن 
02188503528:   فاس 
: ایمی  

ادیاص یکارشناسی حساب اری دانشگاه عیوم •

ارش  دانشگاه تربیت م رسکارشناسی •
رسمیحساب ار •
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رین تغییلرات از آول( صاب  نیب بر روی گوشی موبای )ساهوماتوصین می کنیم با نیب اپییایشن 
ملاده مربلوط بلن هلر.... صانون مالیاتهای مس قیم و کیین بصشنامن ها و آرای شورای عالی مالیاتی و 

بران ایلن بیورت دوره ای برای کارخالصه نکای کاربردی ما یاتی ضمن آن کن . اطالع پی ا کنی 
.اپییایشن ارسا  می گردد

https://cafebazaar.ir/app/com.arad.app.sahoma

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.arad.app.sahoma

https://sibche.com/applications/sahoma


