


2حسابداری پیشرفته 

دکتر زینب بارانی: مدرس



فصل اول

حسابداری ترکیب های تجاری



ترکیب تجاری

کیقالبدرواحدتجاریچندیادوآناثربرکهاسترویدادیتجاریترکیب
ازاستعبارتتجاریترکیبدیگربیانبه.آینددرمیواحداقتصادیشخصیت

ادیاقتصشخصیتیکقالبدرجداگانهتجاریهایفعالیتیاواحدهاتجمیع
.آیدیمپدیددیگرواحدعملیاتوهاداراییخالصکنترلکسباثربرکهاست

نی،قانودالیلبهاستممکنوباشدمیسودآوریافزایشآنانجامازنهاییهدف
.پذیردصورتگوناگونیهایشیوهبهودالیلسایریامالیاتی



انواع ترکیب از نظر نوع فعالیت شرکت ها

م می ترکیب های تجاری از نوع فعالیت شرکت ها به سه دسته تقسی
:شوند

ترکیب افقی-1
ترکیب عمودی-2
ترکیب ناهمگن-3



انواع ترکیب از نظر نوع فعالیت شرکت ها

ترکیب افقی-1
وند در  نوعی ترکیب تجاری است که درآن واحدهایی که با یکدیگر ترکیب می ش

.کدیگرندو دریک سطح از آن رشته فعالیت دارند و معموال رقیب یمشابه یک رشته

ترکیب تجاری شرکت های سایپا و ایران خودرو: به عنوان مثال

از این نوع ترکیب معموال کاهش هزینه های موازی و غیرضروری و به  هدف 
انحصار درآوردن یک صنعت خاص می باشد



انواع ترکیب از نظر نوع فعالیت شرکت ها

عمودیترکیب -2
رشتهکدریشوندمیترکیبیکدیگرباکهواحدهاییدرآنکهاستتجاریترکیبنوعی
به.دارندیتفعالهاآنهردویازترکیبییاوکاالتوزیعیاتولیدمختلفسطوحدرامامشابه

کملمشدهترکیبهایشرکتتجاریهایفعالیتترکیبازشکلایندردیگرعبارت
.یکدیگرند

های ایران خودرو و الستیک پارسترکیب تجاری شرکت : به عنوان مثال
فوالد مبارکه و سنگ آهن گل گهرتجاری شرکت های ترکیب 

زینه ترکیب باال بردن سطح کارایی عملیات واحدتجاری از طریق کاهش هاز این نوع هدف 
.های خرید و ثبات در دستیابی به مواد اولیه می باشد



انواع ترکیب از نظر نوع فعالیت شرکت ها

ناهمگنترکیب -3
ر زمینه شوند دنوعی ترکیب تجاری است که درآن واحدهایی که با یکدیگر ترکیب می 

ها و جود های مختلف مشغول به فعالیت بوده و هیچ تناسب و تشابهی بین فعالیت آن
.ندارد

بانک پارسیانخودرو و ایران ترکیب تجاری شرکت : به عنوان مثال

ریق از این نوع ترکیب کاهش ریسک های مربوط به خطوط تولیدی و تجاری از طهدف 
.تنوع در عملیات است



شخصیت های حقوقی شرکت ها بعد از ترکیب
از لحاظ  شخصیت حقوقی شرکت های که با یکدیگر ترکیب می شوند،

:موجودیت آن ها بعد از ترکیب، به یکی از اشکال زیر خواهد بود

جذب یا ادغام یک طرفه-1
تلفیق یا ادغام دوطرفه-2
تحصیل-3



(طرفهیک ادغام )جذب
ترکیبیگریکدبانحویبهشرکتچندیادوآنبراساسکهاستترکیبازشکلی

خودیتموجود(کنندهترکیب)هاشرکتازیکیتنهاترکیبازبعدکهشوندمی
یمازدستراخودموجودیت(شوندگانترکیب)هاشرکتبقیهونمودهراحفظ

.دهند
کنندهترکیبشرکتبهشدهترکیبشرکتهایبدهیوهاداراییجذب،دردیگرعبارتبه

.شودمیتصفیهیامنحلشدهترکیبشرکتوگردیدهمنتقل



(ادغام دوطرفه)تلفیق 
ترکیبیگریکدبانحویبهشرکتچندیادوآنبراساسکهاستترکیبازشکلی

ستدازراخودحقوقیشخصیتهاشرکتکلیهترکیبدرجریانکهشوندمی
وگردیدهایجادجدیدیشرکتهاآنانحاللبازمانهموشوندمیمنحلوداده
.یابدمیانتقالآنبهشدهمنحلشرکتهایبدهیوهاداراییکلیه



تحصیل
ترکیبیگریکدبانحویبهشرکتچندیادوآنبراساسکهاستترکیبازشکلی

رکیب،تازبعدونگردیدهمنحلشوندهترکیبهایشرکتازیکهیچکهشوندمی
ودهندمیادامهخودفعالیتبهجداگانهحقوقیشخصیتعنوانبههاشرکتکلیه
میقرارندهکنترکیبشرکتاختیاردرشدهترکیبهایشرکتادارهوکنترلتنها

.گیرد

.باشدمیتجاریترکیبنوعترینمرسومحالت،این



روش حسابداری ترکیب های تجاری

یدخرروشبهمرسومروشیازاستفادهباتجاریهایترکیبحسابداری
یلتحصهمانندتجاری،هایترکیبثبتبرایروشایندر.شودمیانجام
کهیبترتبدین.شودمیاستفادهتاریخیشدهتمامبهایازها،داراییسایر
اختپردنقدوجهمیزانمبنایبرتجاریواحدیکتحصیلشدهتمامبهای
.ودشمیگیریاندازهشدهواگذارهایداراییسایرمنصفانهارزشیاوشده
براینیزمنافعاتحادروشعنوانتحتدیگریروش1385سالازقبلتاکهاستتوجهشایان

.بودمجازتجاریهایترکیبحسابداری



ویژگی های اصلی روش خرید
فاترددرتحصیلتاریخدرمنصفانهارزشبهشدهتحصیلشرکتهایبدهیوهادارایی-1

.شوندمیثبتکنندهتحصیلشرکت
بههامسنماید،صادرراخودسهامترکیب،انجامبرایکننده،تحصیلشرکتکهدرصورتی-2

.شودمیثبتدفاتردربازارارزش
شدهتمامهایبجزءباشدترکیببهمربوطمستقیماکهصورتیدرترکیب،ازناشیهایهزینه-3

.شوندمیمحسوبدورههزینهعنوانبهصورتغیرایندروترکیب
بهدهشتحصیلشرکتهایداراییخالصمنصفانهارزشبهنسبتپرداختیمازادهرگونه-4

.شودمیمنظورسرقفلیعنوان
تحصیلرکتشوشودنمیمنتقلکنندهتحصیلشرکتبهشدهتحصیلشرکتانباشتهسود-5

.گرددمیسهیمترکیبازبعدمنافعدرصرفاکننده



فصل دوم

صورت های مالی تلفیقی



اصول کلی تنظیم صورت های مالی تلفیقی
ذفحاصلیشرکتدرهاشرکتسایردربلندمدتگذاریسرمایهحسابداری-1

تاسگذاریسرمایهآننمایندهکهفرعیشرکتهایبدهیوهادارائیرقموشده
.گیردمیقرارآنجایبه

میرتهاتیکدیگربافرعیواصلیهایشرکتمابینفیهایحسابکلیه-2
رکتشپرداختنیهایوحساباسنادبادریافتنیهایحسابواسنادمانند.شوند
یکدیگربافرعیواصلیهای

.شوندمیتهاتریکدیگربافرعیواصلیهایشرکتمابینفیجاریحساب-3



1مثال 



1حل مثال 



1مثال ادامه حل 



2مثال 



2حل مثال 



3مثال 

تهیه کاربرگ تلفیقی و ترازنامه تلفیقی: مطلوبست



3حل مثال 



3مثال ادامه حل 



3مثال ادامه حل 



4مثال 



4حل مثال 



4ادامه حل مثال 



5مثال 



5حل مثال 



5ادامه حل مثال 



5ادامه حل مثال 



6مثال 



6حل مثال 



7مثال 



7حل مثال 



7ادامه حل مثال 



8مثال 
به  98/1/1سهام دارای حق رای شرکت دل آرام را در تاریخ % 80شرکت دلشاد 

به  98/1/1خالصه ترازنامه های دو شرکت در. ریال تحصیل کرد285000مبلغ 
:  شرح زیر است



8مثال 
ریال250000آنساختمانوریال40000آرامدلشرکتزمینزمانآندر

.استبودهریال108000پرداختنیاسنادمنصفانهارزشواستداشتهارزش
.تاسبرابرتقریباهابدهیوهاداراییسایرمنصفانهارزشودفتریارزش

رازنامهتتهیهوالزمحذفیهایثبتانجاموتلفیقیکاربرگتهیه:مطلوبست
تلفیقی



8حل مثال 



8حل مثال 



8حل مثال 



8حل مثال 



8حل مثال 



9مثال 
ریال 6000000آذر ماه تمام سهام عادی شرکت آیدا را به مبلغ 30شرکت آیدین در تاریخ 

:ترازنامه دو شرکت بالفاصله بعد از تحصیل به شرح زیر است. تحصیل نمود
آیداشرکت آیدینشرکت شرح
880000
1060000
1300000
3000000

......................

800000
1240000
2400000
5000000
6000000

نقدوجوه
دریافتنیحساب

کاالموجودی
ثابتهایدارایی
اآیدشرکتسهامدرگذاریسرمایه

6240000 15440000 هاداراییجمع

640000
4000000
1600000

940000
10000000
4500000

پرداختنیحساب
عادیسهام
انباشتهسود

6240000 15440000 سهامصاحبانحقوقوبدهیجمع

انهمنصفارزشدارایترتیببهآیداشرکتثابتهایداراییوکاالموجودیتحصیلتاریخدر
.استدفتریارزشبرابرهاداراییبقیهوباشدمیریال3500000و1500000

.تلفیقیکاربرگتهیهوحذفیهایثبت:مطلوبست



9حل مثال 



9حل مثال 



9حل مثال 



10مثال 

سهام عادی % 80شرکت آیدین ( مثال قبل)9با فرض اینکه در مثال 
.ریال تحصیل نماید6000000شرکت آیدا را به مبلغ 

تهیه کاربرگ تلفیقی و ترازنامه تلفیقی: مطلوبست
مثالحل 



10حل مثال 



10حل مثال 



صورت سود و زیان تلفیقی

ن خالصه  این است که بتوا( ترکیبی)هدف از حساب سود و زیان تلفیقی 

ه  عملکرد یک واحد اقتصادی را که مجموعه ای از چندین شرکت وابست

.گیردمی باشد به صورت یکجا ارائه و در اختیار استفاده کنندگان قرار



قواعد کلی حساب سود و زیان تلفیقی

ودرآمدآنجایبهوشودمیحذففرعیشرکتدرگذاریسرمایهازحاصلهدرآمدیاودریافتیسهامسودحساب-1
.گیردمیقرارفرعیشرکتهایهزینه

.شوندمیحذفهمبا(کاالفروشوخرید)هاشرکتبینمعامالت-2

وباشدرفتهفروشکاالیشدهتمامبهایازبیشکهصورتیدروابستههایشرکتبینکاالیوستددادازحاصلهسود-3
:شودمیحذفزیرشرحبهباشدماندهباقیفرعیهایشرکتدرکاالاین

.شودحذفیدباکاالموجودیدرنیافتهتحققسودتمامباشد،اصلیشرکتبهمتعلقفرعیشرکتسهامتماماگر-الف

واکثریتکهامیسهدرصدتناسببهنیافتهتحققسودباشد،اصلیشرکتدستدرفرعیشرکتسهاماکثرایتاگر-ب
.گرددتسهیموسرشکندارندگاناختیاردرفرعیشرکتازاقلیت



هداد و ستد کاال بین شرکت های وابسته به بهای تمام شد

مبادلهیزیانوسودگونههیچبدونیعنیشدهتمامبهایبههاشرکتبینکاالییاگر

فیحذثبتیکوبودخواهدشدهتمامبهایبهترازنامهدرکاالموجویمبلغگردد،

انزیوسودصورتدرثبتاینکهاستالزممبادلهاینازهزینهودرآمدبرگشت

رفتهروشفکاالیشدهتمامبهایوفروشدرآمدکهزیرا.داشتنخواهدتاثیریتلفیقی

.کنندمیپیداکاهشاندازهیکبه



ثبت های حذفی
ام  حذف اثرات فروش بین شرکت ها در صورت سود و زیان تلفیقی در دوره ای که فروش انج-1

:گرفته است

***فروش      

***بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

اال باقی حذف هر سود و زیانی که از فروش بین شرکت ها صورت گرفته، نسبت به آن قسمت از موجودی ک-2
:مانده در ترازنامه تا زمانی که این موجودی به شرکت های خارج از گروه فروخته نشده باشد

(   ***سود و زیان تحقق نیافته)حساب سود و زیان 

***ذخیره منافع کسب نشده   



ثبت های حذفی

:ثبت ایجاد درآمد در دفاتر شرکت اصلی-3

***سود سهام دریافتنی    

***درآمد حاصله از سرمایه گذاری در شرکت فرعی   

:ثبت حذف درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی-4

***فرعی  درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت 

***سود سهام پیشنهادی  



مثال





حل مثال









مثال





حل مثال







لصورت های مالی تلفیقی بعد از تاریخ تحصی

:روش های نگهداری حساب سرمایه گذاری
ثبتخوداتردفدروشناساییتحصیلتاریخازبایدرافرعیشرکتعملیاتنتایجاصلیشرکت

فرعیشرکتعملیاتنتایجثبتوشناساییبرای.نمایدمنظورتلفیقیمالیهایصورتدروکرده
هایاستانداردطبقاصلیروشدوکهداردوجودمختلفیهایروشاصلیشرکتدفاتردر

:ازعبارتندحسابداری

شدهتمامبهایروش-1

ارزیابیتجدیدروش-2

درگذاریسرمایهانعکاسبراینیزویژهارزشروش1385سالازقبلتاکهاستتوضیحبهالزم
بهمربوطاطالعاتتلفیقیمالیهایصورتدرکهآندلیلبهامابود،مجازفرعیهایشرکت

.استگردیدهممنوعویژهارزشروشازاستفادهلذا.گرددمیارائهگروه



روش بهای تمام شده
وسودگزارشاثربردورهطولدرگذاریسرمایهحسابماندهشده،تمامبهایروشدر

ازریافتنیدیادریافتیسودمیزانبهفقطاصلیشرکتوکندنمیتغییرسودتقسیم
.کندمیشناساییگذاریسرمایهدرآمدفرعی،شرکت

:فرعیواصلیشرکتبینتقسیمیسودحذفیثبت-1
***فرعیسهامدرگذاریسرمایهازحاصلهدرآمد
***اقلیتسهم

***(فرعیشرکت)تقسیمقابلسود



وفرعیشرکتسهامصاحبانحقوقوگذاریسرمایههایحسابحذفثبت-2
:التفاوتمابهواقلیتسهمشناسایی

***فرعیعادیسهام
***فرعیسهامصرف
***فرعیانباشتهسود
***سهامصاحبانحقوقاقالمسایر
***التفاوتمابه

***فرعیسهامدرگذاریسرمایه

:کاالموجودیفروشبهمربوطارزیابیتجدیدومازادحذفثبت-3
***رفتهفروشکاالیشدهتمامبهای

***کاالموجودی



:ثبت حذف استهالک تجهیزات-4
***تجهیزات   

***هزینه استهالک تجهیزات  

:تخصیص سود ویژه شرکت فرعی به سهامداران-5
***سهم اقلیت از سود ویژه   

***سهم اقلیت     



مثال





حل مثال











روش تجدید ارزیابی

وسط طبق روش تجدید ارزیابی، سرمایه گذاری در سهام شرکت فرعی در پایان هر سال ت
ه دو  ارزیابان مستقل و دارای صالحیت حرفه ای مورد تجدید ارزیابی قرار می گیرد؛ ک

:حالت امکان پذیر است
ده آن باشد، در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بیشتر از بهای تمام ش-الف

:ثبت می گرددمابه التفاوت به عنوان درآمد تحقق یافته تلقی شده و در دفاتر شرکت اصلی
***سرمایه گذاری     

***مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری 
هیه صورت در این گونه موارد، از نظر گروه، این درآمد تحقق نیافته تلقی گردیده و هنگام ت

:ردثبت زیر در کاربرگ تلفیقی صورت می گی. های مالی تلفیقی حذف می گردد
***مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری  

***سرمایه گذاری  



روش تجدید ارزیابی

ن باشد،  در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی سرمایه گذاری کمتر از بهای تمام شده آ-ب
:می گرددمابه التفاوت به عنوان هزینه دوره شناسایی شده و در دفاتر شرکت اصلی ثبت

***هزینه کاهش سرمایه گذاری     
***سرمایه گذاری 

مالی  در این گونه موارد نیز زیان تحقق نیافته تلقی گردیده و هنگام تهیه صورت های
:ثبت زیر در کاربرگ تلفیقی صورت می گیرد. تلفیقی حذف می گردد

***سرمایه گذاری  
***هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری  



مثال







حل مثال













مثال



حل مثال












