
بررسی پاسخ به پرسش های فنی

114پرسش شماره 

ر خزانه شرکت فرعی دسهام فروش نحوه برخورد با سود 
صورت های مالی تلفیقی

حسابداری و گزارشگری مالیدپارتمان 



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

و بخشای از هماان ( ساهام خااناه)ایر شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخریر کنر 

سهام را به بیش از بهای تمام شره به فروش رسانر، نحوه انعکاا  ساهام خااناه و  ار 

سهام خاانه در  ورت های مالی تلفیقی چگونه است؟

پرسش
پاسخ
2ماا 



114پرسش -بررسی پاسخ به پرسش های فنی 

پاسخ

ان نماید تعداد سههام در رریه( سهام خزانه)هنگامی که شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخرید
شرکت کاهش و با فروش مجدد سهام خزانه تعداد سهام دررریان افهزایش خواههد یافهت در نه جهه 

عداد سههام به عنوان مثال فرض کن د ت. درصد مالک ت شرکت اصلی در این فرایند تغ  ر خواهد کرد
در ایهن االهت . سهم آن مهعلق به شهرکت اصهلی اسهت72سهم بوده و 80در رریان شرکت فرعی 

سههم خزانهه 20چنانچه شرکت فرعی دارای . درصد می باشد90درصد مالک ت شرکت اصلی برابر با 
80ه سهم از سهام خزانه به اشخاص خارج از گروه بفروشد، درصد مالک ت شرکت اصلی به10بوده و 

.درصد کاهش می یابد

پرسش
پاسخ
3ماا 
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:فروش سهام خزانه به اشخاص خارج از گروه  در سه االت زیر امکان پذیر است
.ق مت فروش سهام خزانه با مبلغ دفهری سهام در گردش برابر باشد.     1

افع در این االت افزایش در مانده اساب های اقوق صاابان سهام شرکت فرعی تنها منجر به افزایش منه
ی سههم فاقد اق کنهرل می شود و اگرچه درصد مالک ت شرکت اصلی در شرکت فرعی کمهر می شود، وله

.شرکت اصلی از مبلغ دفهری سهام شرکت فرعی ثابت باقی می ماند

.فروش سهام خزانه ب شهر از مبلغ دفهری سهام در گردش باشدق مت .     2
بنهابر . یابهددر این االت مابه الهفاوت ایجاد شده باید به نسبت به کل ه سهامداران شرکت فرعی تخص ص

ری سههام این علی رقم آنکه تعداد سهام شرکت اصلی ثابت باقی می ماند، سهم شرکت اصلی از مبلهغ دفهه
.شرکت فرعی افزایش می یابد

.ق مت فروش سهام خزانه کمهر از مبلغ دفهری سهام در گردش باشد.     3
.در این االت سهم شرکت اصلی از اقوق صاابان سهام شرکت فرعی کاهش می یابد

پرسش
پاسخ
4ماا 
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:طبق مفاد اسهاندارد اسابداری ایران و اسهاندارد ب ن المللی گزارشگری مالی 

صورت های مالی تلف قی39اسهاندارد 116بند باسهاندارد اسابداری ایران 
صورت های مالی تلف قی10اسهاندارد 96اسهاندارد ب ن المللی گزارشگری مالی             بند ب

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

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

”.حقوق مالکانه شناسایی و آن را به مالکان واحر تجاری ا لی مننسب کنر

پرسش
پاسخ
5ماا 
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واحرانهمالکسهمنسبتبهتلفیقتعریالتدرخاانهسهام ر وخاانهسهامبنابراین

فاقرعمنافمالکانهسهمو(ا لیتجاریواحرمنافعدر رتغییربهتوجهبا)ا لیتجاری

معامالتآثار“سرفصل هایدرترتیببهمالکانهحقوقدرمسنقیمطوربهکننر ،حق

.می شودشناسایی”کننر حقفاقرمنافع“و”فرعیخاانهسهام

پرسش
پاسخ
6ماا 
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مثال

سهههم از سهههام عههادی شههرکت ب بههه مبلههغ 72.000تعههداد 1390/01/01شههرکت الهه  در تههاری  
ر در این تاری  اقوق صاابان سهام شرکت ب به شرح زیه. ریال خریداری نموده است86.400.000

.بوده است
ریال1.000مبلغ اسمی هر سهم –ریال 100.000.000سرمایه                   
سهم عادی20.000شامل –ریال 24.000.000سهام خزانه             
ریال20.000.000سود انباشهه            

ریال 3.500سهم از سهام خزانه را به فروق مت هر سهم 10.000شرکت ب 1399/01/01در تاری  
م ل هون 100در این تاری  اقوق صاابان سهام شامل . به اشخاص خارج از گروه به فروش می رساند

.م ل ون ریال سود انباشهه می باشد150ریال سرمایه و 
.نحوه برخورد با آثار معامله فوق در صورت های مالی تلف قی چگونه است

پرسش
پاسخ
7ماا 
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100.000-20.000= 80.000سهام دررریان شرکت ب در زمان تحص ل توسط شرکت ب                 

72.000/ 80.000%= 90درصد مالک ت شرکت ال                                                                   

80.000+ 10.000= 90.000تعداد سهام در رریان پس از فروش سهام خزانه                                  

72.000/ 90.000%= 80درصد مالک ت شرکت ال  پس از فروش سهام خزانه                                  

24.000.000/ 20.000= 1.200بهای تمام شده سهام خزانه                                                       

10.000* 3.500=35.000.000بهای فروش سهام خزانه                                                           

35.000.000-12.000.000= 23.000.000صرف سهام خزانه ناشی از فروش سهام خزانه                  

پرسش
پاسخ
8ماا 
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وقاقازال شرکتسهمال ،شرکتمالک تدرصدکاهشعلی رقماستمندرجزیرردولدرکههمانگونه
فروشامراینعلتکه.استیافههافزایش(208.800.000-203.400.000)ریال5.400.000مبلغبشرکتمالکانه
.استبودهگروهازخارجاشخاصبهدفهریمبلغازب شمبلغیبهخزانهسهام

پرسش
پاسخ
9ماا 

پس از فروش سهام خزانه هقبل از فروش سهام خزان

ریال ریال

100.000.000 100.000.000 سرمایه

(12.000.000) (24.000.000) سهام خزانه

23.000.000 - خزانهصرف سهام

150.000.000 150.000.000 سود انباشهه

261.000.000 226.000.000 رمع اقوق مالکانه

80% 90% درصد مالک ت اصلی

208.800.000 203.400.000 سهم اصلی
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:ی باشدمحاسبات مربوط به سهم اصلی از تغ  رات ناشی از فروش سهام خزانه به شرح زیر ن ز قابل محاسبه م

پرسش
پاسخ
10ماا 

ریا -مبلغ 

3.500 سهم خزانهق مت فروش هر

2.825 (226.000.000/80.000)مبلغ دفهری هر سهم 

675 فروش هر سهمسود

10.000 تعداد سهام فروش رفهه

6.750.000 مازاد ق مت فروش بر مبلغ دفهری سهام

80% درصد مالک ت شرکت اصلی

5.400.000 از مازاد ق مت سهامسهم شرکت اصلی
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:ثبت عمل ات تلف ق به شرح زیر می باشد•

100.000.000سرمایه                                            
12.000.000سهام خزانه                                                             

23.000.000صرف سهام خزانه                               
150.000.000سود انباشهه                                      

86.400.000سرمایه گذاری شرکت اصلی در فرعی                             
5.400.000آثار معامالت سهام خزانه فرعی                                     
52.200.000منافع فاقد اق کنهرل                                                

117.000.000*                                  سود انباشهه سهم شرکت اصلی 

.سهم شرکت اصلی از انباشهه به شرح زیر محاسبه می شود•
117.000.000=90(*%20.000.000-150.000.000)

پرسش
پاسخ
11ماا 
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:می باشدداده شده است در اقوق مالکانه و به شکل زیرتوض ح که پ شهر همانگونه نحوه انعکاس 

پرسش
پاسخ
ماا 

1398/12/29 1399/12/29

ریال ریال

حقوق مالکانه

.......... .......... سرمایه

- 5.400.000 سهام خزانه فرعیآثار معامالت 

.......... .......... اندوخهه قانونی

.......... .......... سود انباشهه

.......... .......... یاقوق مالکانه قابل انهساب به مالکان شرکت اصل

.......... .......... منافع فاقد اق کنهرل

.......... .......... رمع اقوق مالکانه
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پرسش
پاسخ
13ماا 



مدیر حسابرسی–ناصر شیخ رودی 

02188544590-2: تلفن 
02188503528:   فکس 
: ایم ل 

ادیاقهصکارشناسی اسابداری دانشگاه علوم •

ارشد دانشگاه ترب ت مدرسکارشناسی •
رسمیاسابدار •
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N.Sheikhroodi@azpar.com

mailto:N.Sheikhroodi@azpar.com


رین تغ  هرات از آخه( قابل نصب بر روی گوشی موبایل)ساهوماتوص ه می کن م با نصب اپل ک شن 
مهاده مربهوط بهه ههر.... قانون مال اتهای مسهق م و کل ه بخشنامه ها و آرای شورای عالی مال اتی و 

بران ایهن بصورت دوره ای برای کارخال ه نکات کاربردی مالیاتی ضمن آن که . اطالع پ دا کن د
.اپل ک شن ارسال 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


