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  هدف
 وابسته اشخاص با گزارشگر واحد روابطوجود   يافشا تعيين الزامات  استاندارد، اين هدف   .1

ـ  معـامالت افشاي اطالعات دربـاره      ودر صورت وجود كنترل،       و  گزارشـگر  واحــد  نيب
 مـورد  در اطالعـات  افـشاي  در اصلي موضوعات. است شرايط خاص    اشخاص وابسته با  

افشاي الزم درباره معـامالت      تعيين و وابسته اشخاص تشخيص از عبارت وابسته اشخاص
  .باشد ميواحد گزارشگر با آن اشخاص 

  دامنه كاربرد
  :اين استاندارد بايد در موارد زير بكار گرفته شود   .2

   و معامالت با اشخاص وابسته؛ وابستگيروابطتشخيص   .الف
  ص وابسته آن؛و اشخاواحد گزارشگر تشخيص مانده حسابهاي فيمابين   .  ب
 “ب ” و “الـف ” تشخيص شرايطي كه افـشاي مـوارد منـدرج در بنـدهاي               .  پ

   وشود؛ الزامي مي
  .“ب ” و “الف ”فشاي الزم درباره موارد مندرج در بندهاي تعيين ا  .  ت

  تعاريف
 : رفته است بكار ريز مشخصي معان با استاندارد نيا در ليذ اصطالحات   .3

    پرداختـي  غيرمـستقيم  يـا  مـستقيم  مزايـاي مابه ازا و     هرگونه :جبران خدمت مديران اصلي 
 به عنوان  شده ارائه خدمات بابت به مديران اصلي   گزارشگر واحد توسط   )نقدي و غيرنقدي  (

  . واحد گزارشگركارمند يا كننده اداره اركاناز  يوعض
  ـ  انتظار كهخويشاوند نسبي و سببي فرد       :خويشاوندان نزديك واحـد   بـا  معاملـه  در رود  يم

ـ  دهـد  قرار نفوذ تحت راي  و گزارشگر،  شـامل   معمـوالً  كـه    شـود  واقـع ي  و نفـوذ  تحـت  ا ي
  .استاول تا سوم   خويشاوندان نسبي و سببي طبقه

 يـا  كنتـرل  مـسئوليت  و اختيـار  با همراه  گزارشگر   واحد يك فعاليتهاي  بر نظارت: سرپرستي 
  .رمزبو واحد عملياتي و مالي تصميمات بر مالحظه قابل نفوذ اعمال
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  كه است گزارشگر واحد به وابسته يصورت در شخص ك ي: وابستهشخص:   
  : واسطه چند ا يك يقيطر از ميرمستقيغ اي، ميمستق طور به  .الف

 تحـت  آن با ا ي شود، كنترلواحد گزارشگر    توسط ا ي كند، كنترل راواحد گزارشگر      .1
ي واحدها ،كننده  نترلكي  واحدها شامل (باشد داشته قرار واحد ديگر   يك كنترل

  ، ) مشترككنترلتحت ي واحدها و حت كنترلت

   يا؛ داشته باشدمالحظه قابل نفوذ گزارشگر واحد بر   .2

  ؛داشته باشد مشترك كنترلواحد گزارشگر  بر   .3

 بـه  مربـوط   اسـتاندارد  طبـق  (؛ باشـد  گزارشـگر  واحــد  مالحظـه  قابـل  نفوذ تحت  .  ب
  ) وابستههايواحـدگذاري در  سرمايه

  ؛واحد گزارشگرمشاركت خاص   .  پ
   آن باشد،كننده كنترل يا واحد گزارشگراز مديران اصلي واحد   .  ت
  ؛شدبا“ ت  ”يا“ الف ”خويشاوند نزديك اشخاص اشاره شده در بندهاي   .  ث
شـود، تحـت كنتـرل        كنترل مي “  ث ” يا   “ت ”توسط اشخاص اشاره شده در بندهاي         .  ج

اي از حـق رأي   مالحظـه  قابـل آنان است و يا اينكه سهم     مالحظه قابلمشترك يا نفوذ    
   و غيرمستقيم در اختيار ايشان باشد؛ مستقيم ياطور بهآن 

 يا طرح بازنشستگي خـاص كاركنـان         گزارشگرطرح بازنشستگي خاص كاركنان واحد        .  چ
 طرحهـا   گونـه  ايـن  تحت كنترل    گزارشگروابسته به آن و همچنين واحدهاي       اشخاص  

  .باشد
 منظـور   بـه  واحـد  يـك   منـابع  از استفاده و   ياتيعمل و يمال ياستهايس راهبري ييتوانا: كنترل 

  .نظر موردبه اهداف  دستيابي
 موجب يك توافق قراردادي بهمشاركت در كنترل يك فعاليت : مشترك كنترل.  
  موظـف   طور به كه گزارشگر واحد كننده اداره اركان اعضاي يا مسئولين  كليه :مديران اصلي 

 را گزارشـگر  واحـد  فعاليتهـاي  كنتـرل  و هدايت ريزي،  برنامه مسئوليت و اختيار رموظفيا غي 
 وزير، رئـيس واحـد، معـاون، اعـضاي          جمله از. دارند عهده بر  مستقيم يا غيرمستقيم   طور به

  .هيئت امنا، مديران ارشد اجرايي و يا مشاوران كليدي آنها
 ـ  مطالبـه  از نظر  صرف وابسته اشخاص بين تعهدات يا منابع انتقال :وابسته شخص با معامله  ا ي

  .آني بها مطالبه عدم
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 ـ گ  ميتصم در مشاركتيي  توانا :مالحظه قابل نفوذ  وي  مـال ي  اسـتها يس بـه  مربـوط   يهـا  يري
 مـوارد زيـر     ، مثـال  طـور  بـه  .مزبوري  استهايس كنترل حد در نهي  ول واحد گزارشگر، ي  اتيعمل
 : باشدمالحظه قابلد نفوذ  بيانگر وجواست ممكنتنهايي يا در مجموع  به

  ؛  اركان اداره كنندهعضويت در  .الف
  گذاري؛ مشاركت در فرايند سياست  .  ب
  ين واحدهاي درون يك گروه گزارشگر؛ بعمدهمعامالت انجام   .  پ
  ت؛تبادل كاركنان رده مديري  .  ت
  وابستگي به اطالعات فني؛  .  ث
  مالكيت؛ حق  .  ج
   يا؛قانون  .  چ
 .االمتياز ققرارداد اعطاي ح  .  ح

   اشخاص وابستهموضوعات اصلي در مورد
 صـرفاً شـكل     نه و وابسته، به محتواي رابطه      اشخاص بادر ارزيابي هرگونه رابطه احتمالي         .4

 .شود قانوني آن توجه مي

 عضو  مسئول اصلي يا   ،يك شخص  كه دهد رخ است ممكن زماني وابسته شخص با روابط   .5
  مـشاركت داشـته    گزارشگر واحـد عملياتي و مالي تصميمات در يا بوده كننده  اداره اركان
 ميـان  سـازماني  بـرون  عملياتي روابط طريق از است ممكن وابسته اشخاص باه  رابط. باشد
 از اي درجـه  مستلزم روابطي چنين اغلب،. شود ايجاد نيز وابسته شخص و گزارشگر واحد

  .بود خواهد اقتصادي  خدماتي ووابستگي

 گزارشـگر  واحـد  يك سرپرستي مسئوليت يواحد يا فرد به است ممكني  عموم بخش در   .6
 و مـالي  تـصميمات  بـر  كنتـرل،  نـه  امـا  مالحظه، قابل نفوذ مسئوليت اين كه شود، محول

 .داشته باشد دنبال به را گزارشگر واحد عملياتي
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 :طبق مفاد اين استاندارد، اشخاص زير لزوماً اشخاص وابسته نيستند   .7

   و داشتن مدير اصلي مشترك؛واسطه به صرفاً گزارشگر حـدوادو   .الف
  . مشترك بر يك مشاركت خاصكنترل داشتن واسطه بهدو شريك خاص صرفاً   .  ب

  :شوند در اين استاندارد اشخاص زير وابسته محسوب نمي   .8

 صرفاً به واسطه معـامالت      يكارگر  و شوراهاي  ها  كنندگان منابع مالي، اتحاديه    تأمين  .الف
حتي اگر بتوانند آزادي عمل واحد گزارشگر را محدود يـا           (ادي با واحد گزارشگر     ع

   و؛) مشاركت كنندگيري آن در فرآيند تصميم
 يـا   فـرد  بـه  منحـصر كننـده     توزيـع  و   االمتياز  كننده، صاحب حق    يك مشتري، عرضه    .  ب

نهـا  آاي از معامالت خود را با         مالحظهكه واحد گزارشگر حجم قابل      هايي   نمايندگي
  . شده باشدمنجر وابستگي اقتصادي د، هرگاه رابطه صرفاً بهده انجام مي

  :وجود دارد عمومي بخش در وابسته اشخاص با روابط زيرداليل به    .9

 از پيش   سياستهاي به دستيابي جهت دولت كلي سرپرستي  تحت دستگاههاي اجرايي   .الف
  ؛پردازند مي فعاليت به يكديگر باشده  تعيين

 فعاليتهـاي  معمـوالً  به اهدافشان   مسئوليتها و دستيابي   ي براي ايفا  يياجرا يگاههادست  .  ب
 مالحظـه  قابـل  نفوذ آنها بر كه واحدهايي وكنترل  تحت   واحدهاي طريق از را خود
  ؛ ودهند ، انجام ميدارند

 نفـوذ  اعمال به قادر ارشد مديران و دولت صبتمن يا منتخب اعضاي ساير يا وزيران  .  پ
  .هستند  دستگاههاي اجراييعمليات بر حظهمال قابل

تـوان   و   تغييـرات در وضـعيت مـالي      تواند بر وضـعيت مـالي،         رابطه با شخص وابسته مي       .10
 اشخاص وابـسته ممكـن اسـت معـامالت        . تأثير داشته باشد  واحد گزارشگر   خدمات   ارائه

گاههاي  دسـت   بـراي مثـال،    . معمول نيـست   وابسته  اشخاص غير   بين  انجام دهند كه   خاصي
 دستگاه اجرايي    به ،قيمت يا شرايطي متفاوت     خود را به    خدمات توانند كاالها و    اجرايي مي 
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همچنين مبالغ معامالت بين اشخاص وابسته ممكن است بـا مبـالغ مـشابه              . دننارائه ك  ديگر
  .نباشد يكسان وابسته بين اشخاص غير

 توانـد    مـي  گزارشـگر   واحــد مات  توان ارائه خد   و   تغييرات در وضعيت مالي    مالي،   وضعيت   .11
 صـورت   اي با اشخاص وابسته      حتي اگر معامله   ،تأثير رابطه با اشخاص وابسته واقع شود        تحت
بـا  واحـد گزارشـگر     معامالت    ممكن است براي تأثيرگذاري بر     تنهايي  وجود رابطه به  . نگيرد

 از  يكـي  گردد  ببس  تواند مي  وابسته  اشخاص با  رابطه وجود  صرف. ساير اشخاص كافي باشد   
براي مثال،  . كند  اجتناب  امري  به  پرداختن  از ديگر،  طرف  مالحظه  قابل نفوذ  علت  به ،طرف دو

 و  تحقيق  فعاليتهاي  انجام از  كننده كنترلواحد   دستور  طبقواحد تحت كنترل      يك  است  ممكن
 .شود  منع  توسعه

و رابطه با اشـخاص وابـسته         مذكور، آگاهي از معامالت، مانده حسابهاي فيمابين       داليلبه     .12
شـامل   گزارشـگر  از عمليات واحد     كنندگان صورتهاي مالي    ممكن است بر ارزيابي استفاده    

  .، تأثير بگذاردگزارشگرپيش روي واحد و فرصتهاي ريسك ارزيابي 

  افشا
 د طبقــات خاصــي از اشــخاص وابــسته در مــوراطالعــات، افــشاي اســتاندارددر ايــن    .13

 مخـصوصاً  ، وابـسته  اشـخاص  بـا  و روابط و معامالت      )وجود دارد  كنترل كه مواردي در(
وامهاي  و همچنين    كننده آن  گر با مديران اصلي و اركان اداره      افشاي معامالت واحد گزارش   

ن از ايفـاي    اين امر به منظور حصول اطمينـا       . قرار گرفته است   تأكيد  مورد ،نهاآ پرداختي به 
 اختيـارات   قبال دركننده واحد گزارشگر     داري مديران اصلي و اركان اداره      مسئوليت امانت 

 .گسترده آنها در بكارگيري منابع است

افشاي جداگانه   نحوه ارائه صورتهاي مالي    عنوان  با 1عمومي شماره     بخشاستاندارد حسابداري      .14
   بـا اشـخاص      معـامالت    در زمينـه     اهميت   كيفيت   اعمال .اقالم با اهميت را الزامي كرده است      

 بـا    معـامالت   اهميـت   به   نسبت  در قضاوت .   است  ارزيابي مبلغ و يا ماهيت آن       ، مستلزم   وابسته
   با شخص    آنها در رابطه     اهميت  گزارشگر، بلكه واحد     آنها براي   تنها اهميت    نه ،  وابسته  اشخاص
  :گيرد قرار مدنظر مندرج در صفحه بعد موارد   در نيز بايد  معامله  طرف وابسته
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   يا؛ باشدگزارشگرمديران اصلي واحد  از ،  معامله  طرف  وابسته  شخص  كه هنگامي  .الف
   در  مـورد اشـاره   شخص     نزديك   از خويشاوندان   ، معامله   طرف   وابسته   شخص  هرگاه  .  ب

   يا؛ باشد“ الف ”بند 
مـورد  اشـخاص      كنتـرل   تحتواحد گزارشگر   ،     معامله   طرف   وابسته   شخص  چنانچه  .   پ

  .باشد “ ب ” يا “ الف ”   در بندهاي اشاره
 نظر از انجام يا عدم انجام معاملـه           بايد صرف   درصورت وجود كنترل    اشخاص وابسته  روابط بين    .15

 نـام هـر يـك از واحـدهاي تحـت كنتـرل، واحـد                 افـشاي   شـامل  اين امر . بين آنهـا افشا شـود   
 . نهايي استكننده كنترل و واحد ،كننده مياني رلكنت

 اشـخاص   با معامالت   آثاراينكه درك      مجموع افشا شود، مگر    صورت  بهاقالم با ماهيت مشابه بايد         .16
 . جداگانه باشدصورت  به مستلزم افشاي آنها گزارشگر  واحـدمالي   وابسته بر صورتهاي

اي بـا يكـديگر دارنـد كـه عمـدتاً بـه                معـامالت گـسترده    اغلـب عمومي    واحدهاي بخش    .17
 واحـد    يـك  ،بـراي مثـال   . شـود    يا رايگان انجام مي    شده  تمام  بهاي از  كمتر،  شده  تمام  بهاي

 واحـدهاي    سـاير  اختيـار    رايگان در  طور  به تجهيزات اداري را     است  ممكن دولتي   گزارشگر
 ،برخي مـوارد     در . فعاليت نمايد  ، عامل خريد واحدهاي ديگر    عنوان  به  قرار دهد يا   گزارشگر

 . نيز انجام شـود    شده  تمام  بهاياز     معامالت ميان واحدهاي دولتي به مبالغي بيش       است  ممكن
 اشـخاص    بنـابراين   و بـوده  مـشترك    كنترل تحت   عمومي  بخش تمام واحدهاي    ،حال  هر  در

  بـا  شوند و معامالت ميان آنها طبـق تعريـف از نـوع معـامالت               وابسته يكديگر محسوب مي   
در كـه     صـورتي    افشاي معامالت ميان اين واحـدها در       ،وجود  اين  با. ته است اشخاص وابس 

 چنين معامالتي   بر  حاكم  روابط عملياتي عادي ميان آنها باشد و طبق شرايط عادي          چارچوب
 19معافيت اين معامالت از الزامات افشاي بنـد         . شرايط مشابه انجام شود، ضروري نيست       در

به اهـداف مـشتركي        دستيابي جهت  درعمومي    هاي بخش بيانگر اين واقعيت است كه واحد     
 ،طبق اين اسـتاندارد   .  داراي نظامهاي متفاوتي براي ارائه خدمات باشند       چند  هركنند    عمل مي 

ضـوابط و شـرايط      از  خـارج  اشخاص وابسته تنها زماني الزامي است كه         باافشاي معامالت   
  .باشدشده    انجامعادي عملياتي
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صورتهاي مـالي تلفيقـي      در   گروه گزارشگر فيمابين اعضاي   خاص وابسته    اش افشاي معامالت    .18
لـيكن  . شـوند   هنگام تلفيق حذف مي    اعضاي گروه معامالت درون گروهي با      .ستنيضروري  

به دليل عدم حذف معامالت با واحدهاي وابسته اي كـه طبـق روش ارزش ويـژه مـنعكس                   
  .خاص وابسته ضروري استشوند، افشاي اين معامالت در قالب معامالت با اش مي

را براي هر     بايد حداقل موارد زير    گزارشگردر صورت انجام معامالت بين اشخاص وابسته، واحد            .19
  :دكنافشا طبقه 

  ؛ماهيت رابطه با اشخاص وابسته  .الف
  ؛ت بر حسب طبقات عمدهنوع معامال  .  ب
جزئيات  و آنهانحوه تسويه  ،از جمله مبالغ پرداختني و دريافتني مانده حسابهاي فيمابين   .  پ

   وشده؛  دريافت يا  ارائه شدههرگونه تضمين
با اشخاص وابسته و تفاوت آن با معامالت غيراشخاص معامالت اي از شرايط  خالصه  .  ت

  .وابسته

  :گردد كه اگر با اشخاص وابسته انجام شود افشا مي هايي از معامالتي است موارد زير نمونه   .20

  ؛ خدماتافتير دايارائه   .الف
  خريد يا فروش كاال؛  . ب
  ريد يا فروش داراييهاي غيرجاري؛خ    .پ
  اجاره؛قراردادهاي     .ت
  قراردادهاي نمايندگي؛    .ث
  ؛اي تحقيق و توسعهه روژهپانتقال   .  ج
  ؛امتياز حقهاي قرارداد  .  چ
 و سـاير   سـرمايه، هـداياي نقـدي و غيـر نقـدي     تـأمين از جملـه وام،    ( تامين مالي   .  ح

   و؛)ايتهاي ماليحم
  .ها و وثايقتأمين تضمين  .  خ
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شـود كـه صـورتهاي مـالي واحـد            اي افشا مي    در دوره  اساساًمعامالت با اشخاص وابسته        .21
حال، در راستاي ارائـه اطالعـات مفيـد،          اين با. آنها قرار گرفته است    تحت تأثير    گزارشگر

ـ  ورتهاي مالي دوره  مورد انعقاد قراردادهايي كه عمدتاً ص      درافشاي اطالعات    اي آتـي را    ه
  .يابد گونه قراردادها، ضرورت مي اين تحت تأثير قرار خواهد داد، در دوره انعقاد

 :موارد زير الزامي استحداقل در مورد مديران اصلي افشاي    .22

 بر حاكمتصريح به اينكه جبران خدمات مديران اصلي در چارچوب ضوابط مصوب   .الف
  .شود مي وجود تفاوت افشا صورت در  بوده وگزارشگر واحـد

  جبران خدمات خويشاوندان نزديك مديران اصلي طي دوره گزارشگري،  .  ب
 در دسترس اشخاصي غير از مديران اصلي نيست معمولدر رابطه با وامهايي كه به طور   .  پ

ن آگاهي ندارند براي هر آ از در دسترس بودن معمول  به طورافراد جامعه وامهايي كه و
  :ك از مديران اصلي و خويشاوندان نزديك آنها بايد موارد زير افشا شودي
  آن،بازپرداخت مبلغ وام دريافتي طي دوره و شرايط    .1
  مبلغ بازپرداخت وام طي دوره،   .2
  ها در پايان دوره و  امها و دريافتنيمانده تمام و   .3
واحد گزارشگر كننده  داره مدير يا عضوي از اركان اگيرنده،  وامدر صورتي كه فرد    .4

  .ن فرد با چنين افراديآ، ارتباط باشدن
ه شده در مقامي ئمديران اصلي يا اعضاي اركان اداره كننده ممكن است بابت خدمات ارا  .  ت

مبالغي به عنوان پاداش يا جبران خدمت غير از مدير يا عضوي از اركان اداره كننده 
  .داند  مبالغ را الزامي مياين استاندارد افشاي اين. دريافت كنند

  تاريخ اجرا
 و 1396  فروردين   اول كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ      مورد درالزامات اين استاندارد       .23

  .االجراست شود، الزم  شروع ميآنبعد از 


