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مسئله
بعضی از شرکت های غیربورسی )که در این مقاله 
آن ها را "شــرکت عامل1" می نامیم( که خواهان 
پذیــرش در بورس از راه میان بُر هســتند، گاهی 
اوقــات ترتیبــی اتخاذ می کنند که یک شــرکت 
بورسی کوچک تر )که "شــرکت پوسته2" نامیده 
می شود( آن ها را تحصیل کند. این کار مستلزم آن 
است که شرکت بورسی در ازای تحصیل مالکیت 
شرکت غیربورسی، سهام جدید منتشر و به مالکان 
آن شرکت واگذار کند. حسابداری این معامالت را 

چگونه باید انجام داد؟ 

 ،IFRS Viewpoint این مقاله که از نشــریه ی
شــماره ی 6، ژوئن 2018، موسسه ی حسابرسی 
و خدمــات مدیریت گرنــت تورنتــون3 انتخاب 
شده اســت، به این موضوع می پردازد. این نشریه 
بینش های تیم جهانی IFRS این موسســه را در 
زمینه ی به کارگیری این استانداردهای بین المللی 
ارائه می کند. هر  در موقعیت های چالش برانگیــز 
کدام از مقاالت این نشریه بر حوزه ای تمرکز دارند 
که به کارگیری این اسـتانداردها در آن حوزه هــــا 

دشوار یا فاقد رهنمودهـای مدیریتی اســت.

استانداردهای مرتبط
مقالــه ی پیــش رو در انطباق با اســتانداردهای 

بین المللی زیر ارائه شده است:
 IFRS 3: ترکیب های تجاری

 IFRS 2: پرداخت مبتنی بر سهام 

 IAS 27: صورت های مالی جداگانه 

 IAS 8: رویه هــای حســابداری، تغییــر در 

برآوردهای حسابداری و اصالح اشتباهات

پرسش کلیدی
در معامله ای که طی آن یک شــرکت غیربورسی 
ترتیبی می دهد که توســط یک شرکت پوسته ی 
بورســی تحصیل شــود، باید ابتدا مشخص شود 
که آیا این تحصیل یک ترکیب تجاری مشمـــول 

IFRS 3 است؟

رهنمود کمیته ی تفاســیر اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی4

کمیتــه ی تفاســیر اســتانداردهای بین المللــی 
گزارشــگری مالی که در جلسات مختلف خود در 
ســال های 2012 و 2013 در پــی تعیین روش 
حسابداری این نوع معامالت بود، سرانجام تصمیم 
گرفت تفسیری رســمی ارائه نکند. ولی در مارس 
2013 یک "تصمیم دســتورکار5" مفصل منتشر 
کرد، و در آن دیدگاه خود را تشــریح کرد. کمیته 
مشــاهده کــرد کــه رهنمــود IFRS 3 درباره ی 
شناســایی واحــد تحصیل کننــده و تحصیل های 
معکوس از طریق رعایــت اولویت های مندرج در 
IAS 8 رعایت خواهد شــد. همچنین، اعالم کرد 

یــک معامله ی تحصیل معکوس کــه در آن واحد 
تحصیل شده بورسی است، ولی یک کســـب وکار6 
]فعال[ نیســت، یک معامله ی پرداخت مبتنی بر 
ســهام و مشمول IFRS 2 است. بر این اساس، هر 
گونه مازاد ارزش منصفانه ی سهامی که قرار است 
از ســوی واحد تحصیل کننده بــه مبلغی باالتر از 
ارزش منصفانه ی خالص دارایی های قابل شناسایی 
واحد تحصیل شده منتشر شــود، باید به هزینه ی 
دوره منظور شود. زیرا مازاد ارزش منصفانه بیانگر 
یک پرداخت مبتنی بر سهام اســـــت که در ازای 

پذیرش در بورس تحمــــل شده اســــت. 

روش حســابداری تشریح شــده در ایــن مقاله با 
تصمیم دستور کار کمیته ی تفاسیر استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی سازگار است. 

آیــا معامله از نــوع ترکیب هــای تجاری 
اســـت؟

پاسخ دادن به این پرسش مستلزم مشخص شدن 
:)IFRS 3 این موارد است )طبق

 کدام شــرکت "واحد تحصیل کننده" اســت؟ 
)شــرکتی که کنترل موثر بر شرکت دیگر به 

دست می آورد(
 آیا شرکت تحصیل شده یک کسب وکار ]فعال[ 

است؟
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در ایــن معامالت، ســهامداراِن پیــش از ترکیب 
شرکت عامل غیربورسی اغلب یک منافع اکثریتی 
)کنترل کننده( به دســت می آورند، و سهامداراِن 
پیش از ترکیب شــرکت پوسته ی بورسی دارنده ی 
منافع اقلیتی )غیــر کنترل کننده( باقی می مانند. 
این معموال نشــان می دهد که شرکت عامل همان 

واحد تحصیل کننده است. 

اگــر شــرکت پوســته ی بورســی همــان واحد 
تحصیل شــونده باشــد، گام بعــدی تعییــن این 
 IFRS 3 اســت که آیا این شــرکت طبق تعریف
یک کســب وکار ]فعال[ محســوب می شود یا نه. 
از دیدگاه ما، اگر فعالیت های شــرکت بورســی به 
مدیریت موجودی نقــد و ایفای تعهداتش محدود 
باشــد، یک کســب وکار ]فعال[ نیســت. ولی اگر 
شــرکت فعالیت های دیگری بر عهده داشته باشد، 
و دارایی ها و بدهی های دیگری نیز داشــته باشد، 
به تحلیل بیشــتر نیاز اســت؛ و عموما مســتلزم 
"قضاوت حرفه ای" خواهد بود. اگر شرکت بورسی 
کسب وکار ]فعال[ محسوب نشود، این معامله یک 
ترکیب تجاری نیست ))IFRS 3.2 )b(. در نتیجه، 

از دامنه ی شمول IFRS 3 خارج است. 

حسابداری مواردی که معامله ترکیب تجاری 
نیست

هر چند تحصیل معکوس یک شــرکت بورســی 
که کســب وکار ]فعال[ نیســت، ترکیــب تجاری 
محســوب نمی شود، ولی از نظر قانونی این شرکت 
یک شرکت مادر شده است و باید تعهدات افشای 
 IFRS 10 اطالعات خود را ایفا کند. بنابراین، طبق
شــرکت ملزم به تهیه ی صورت های مالی تلفیقی 
است. از دید ما، این صورت های مالی تلفیقی باید 
با اســتفاده از روش شناسی تحصیل معکوس تهیه 

شود. یعنی به طور مشخص:
 صورت های مالی تلفیقی شرکت مادر )شرکت 
پوسته ی بورسی( به عنوان ادامه ی صورت های 
مالــی شــرکت عامل غیربورســی )شــرکت 
وابســته ای که واحد تحصیل کننده محســوب 

می شود( ارائه  شوند.
 بهای تمام شــده ی مفروض تحصیل7 بر مبنای 
ارزش های منصفانــه ی دارایی ها و بدهی های 
قابل شناســایی شرکت پوســته ی بورسی در 
تاریخ تحصیل بین آنهــا تخصیص  یابد )مثال 

را نگاه کنید(.
 هر گونــه مازاد بهــای تمام شــده ی مفروض 

تحصیل نســبت بــه ارزش منصفانه ی خالص 
دارایی ها و بدهی های شرکت پوسته ی بورسی 
به عنوان یک پرداخت مبتنی بر سهام در نظر 
گرفته می شــود که در ازای پذیرش در بورس 
تحمل شده است. طبق IFRS 2، این مبلغ به 

هزینه ی دوره منظور شود.
 در بعضی موارد نادر، ارزش منصفانه ی خالص 
دارایی هــا و بدهی هــای شــرکت پوســته ی 
بورسی در تاریخ تحصیل ممکن است از بهای 
تمام شــده ی مفروض تحصیل بیشــتر باشد. 
در ایــن صورت، ارزش های شناسایی شــده ی 
دارایی ها و بدهی ها باید بر یک مبنای متناسب 
کاهش یابند تا با بهای تمام شــده ی مفروض 

)IFRS3.2)b(( تحصیل برابر شــــوند
 سایر بهای تحصیل باید بین بهای انتشار جدید 
سهام و بهای پذیرش در بورس تخصیص یابد.

 هیچ گونه سرقفلی شناسایی نشود. 

حسابداری مواردی که معامله ترکیب تجاری 
است

وقتــی شــرکت بورســی طبــق IFRS 3 واحد 
تحصیل کننده و یک کســب وکار ]فعال[ محسوب 

نمودار 1 – فرایند فکری انتخاب روش حسابداری تحصیل معکوس

به عنوان یک ترکیب تجاری مشمول IFRS 3 در نظر 
گرفته می شود

کدام شرکت »واحد تحصیل کننده« است؟
)IFRS 3 طبق(

آیا شرکت بورسی یک کسب و کار]فعال[ است؟
)IFRS 3 طبق(

به عنوان تحصیل معکوس و یک پرداخت مبتنی بر 
سهام در نظر گرفته می شود

شرکت بورسی

بله

شرکت عامل

نه

به عنوان یک ترکیب تجاری و یک تحصیل معکوس 
مشمول IFRS 3 در نظرگرفته می شود
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می شود، رویکرد تحصیل معکوس این استاندارد به 
 B19 بندهای IFRS 3( طور کامل اعمال می شود
تا B27 را ببینید(. ســرقفلی نیز به اندازه ی مازاد 
بهای تمام شده ی مفروض تحصیل نسبت به ارزش 
منصفانه ی خالــص دارایی هــا و بدهی های قابل 
شناسایی شرکت بورسی شناســایی می شود. هر 
چند بخشی از بهای تمام شده ی مفروض تحصیل 
ممکن اســت به پذیرش در بورس مرتبط باشــد، 
ولی این مبلغ جزو ســرقفلی محسوب می شود. به 
عبارت دیگر، هنگامی که شرکت بورسی به عنوان 
واحد تحصیل کننده شناســایی می شــود، اصول 
عادی حسابداری تحصیل IFRS 3 اعمال می شود. 

این فرایند در نمودار 1 خالصه شده است. 

 تحلیل بیشتر
اگر ارزش شرکت عامل غیربورسی بیشتر از ارزش 
شرکت بورســی باشد، ســهامداران قبلی شرکت 
عامل غیربورسی باید بیش از 50 درصد سهام پس 
از تحصیل شــرکت بورســی را دریافت کنند. این 
معموال نشان می دهد که شرکت عامل غیربورسی 

همان واحد تحصیل کننده است. 

شناسایی واحد تحصیل کننده
برای شناسایی واحد تحصیل کننده، یعنی شرکتی 
کــه کنتــرل واحد تحصیل شــونده را به دســت 
می گیــرد، باید رهنمــود IFRS 10 به کار گرفته 
شــود )IFRS 3.7 و B13(. اگــر طبق رهنمود 
IFRS 10 واحد تحصیل کننده به روشنی مشخص 

 B14 بندهای( IFRS 3 نباشــد، عوامل مذکور در
 IFRS 3.7( نیز در نظر گرفته می شــوند )B18 تا
و بند B13(. شــاخص هایی که نشــان می دهند 
شــرکت تابعه ی قانونی )شرکت عامل غیربورسی( 

همان واحد تحصیل کننده است عبارتند از:
 ســهامداران قبلــی شــرکت تابعــه ی قانونی 
بزرگتریــن بخــش از حق رای را در شــرکت 
ترکیب شده حفظ می کنند یا به دست می آورند 

.)IFRS 3.B15)a((
 اندازه ی نسبی شرکت تابعه ی قانونی )که مثال 
از روی دارایی ها، درآمد یا ســود اندازه گیری 
می شــود( به نحو معناداری از اندازه ی شرکت 
یا واحدهــــــای تجاری ترکیب کننــــــده 

)IFRS 3.B16( بزرگ تر اســـت
 مالکان یا مدیران )قبلی( شرکت تابعه ی قانونی 
اکـــــثریت را در ترکیب هیئت مدیــــره یا 
مدیریت ارشـــــــد شرکت ترکیب شـــــده 

 .)IFRS 3.B15)c(-)d(( دارند

آیا این تحصیل یک ترکیب تجاری است؟
اگــر شــرکت عامــل غیربورســی همــان واحد 
تحصیل کننده باشــد، گام بعدی تعیین این است 
که آیا شرکت بورسی که این شرکت کنترل آن را 
به دست آورده است، طبق تعریف، یک کسب وکار 

]فعال[ محسوب می شود یا نه. 

 کسب وکار ]فعال[ چیست؟ 
این ممکن اســت یک پرسش روشــن یا بدیهی 
به نظر برســد. ولی در عمل یکی از متداول ترین 
پرســش های کاربردی اســت. زیرا پاســخ به این 
پرســش تفــاوت بزرگــی را در انتخــاب روش 
 IFRS .حســابداری این معامله به وجود می آورد
3 شــامل تعریفی از کســب وکار ]فعال[ و پاره ای 

از رهنمودهـــای مفصـــــل پشتیبان اســــت. 
طبق IFRS 3 کسب وکار ]فعال[ عبارت اســــت 

از: 

"مجموعه ای یکپارچه از فعالیت ها و دارایی ها که 
قابلیت به کارگیری و اداره شــدن به منظور ایجاد 
بازدهی به شــکل سود ســهام، کاهش هزینه ها، 
یــا دیگر مزایــای اقتصادی را به طور مســتقیم 
برای ســرمایه گذاران یا دیگر مالــکان، اعضاء یا 

مشارکت کنندگان دارد"

IFRS 3 در ادامه توضیح می دهد یک کسب وکار 

]فعال[ شــامل ورودی ها و فرایندهای اعمال شده 
بــر روی ایــن ورودی هاســت کــه قابلیت خلق 
خروجی هایــی را دارند. تعیین ایــن که آیا یک 
واحد سرمایه پذیر یک کسب وکار ]فعال[ محسوب 
می شــود یا فقط گروهی از دارایی ها است، اغلب 
به ســادگی انجام می شود. ولی همیشــــه این 
پشتیبان   رهنمــــــود  نیســـــت.  طـــــــور 

)IFRS 3.)B7-B12 توضیح می دهد: 
  ارزیابی این که آیــا مجموعه ی یکپارچه ای از 
فعالیت هــا و دارایی ها قابلیت این را دارند که 
به عنوان یک فعالیت تجاری مدیریت شــوند، 
موضوعی اصولی و مرتبــط با رویه ی معمول 

بازار است.
  ایــن که آیا فروشــنده قبال ایــن مجموعه ی 
یکپارچــه را بــه عنوان یــک فعالیت تجاری 
مدیریت می کرد، یا واحد تحصیل کننده قصد 
دارد ایــن مجموعه را به عنــوان یک فعالیت 
تجاری مدیریــت کند، اطالعــات نامربوطی 

هستند.
  از طــرف دیگر، یــک مجموعــه را همچنان 
می تــوان یک کســب وکار ]فعــال[ در نظر 
گرفت حتی اگر آن مجموعه شــامل همه ی 
دارایی ها و فعالیت هایی نباشــد که فروشنده 
از آن ها در مدیریت آن کســب وکار استفاده 
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می کرد، به شــرط این که مشارکت کنندگان 
بازار قادر باشــند عناصر مفقــوده را تحصیل 
کنند یــا از راه های دیگری فراهم آورند )مثال 
از طریق یکپارچه سازی کسب وکار با عملیات 

خودشان(.

از دید ما، یک شــرکت بورســی که کل عملیات 
خود را کنار گذاشــته و فعالیت هایش به مدیریت 
موجودی نقدی خــود و ایفای تعهداتش محدود 
شده است )یعنی یک شرکت پوسته( کسب وکار 
]فعال[ محسوب نمی شود. زیرا این شرکت دارای 
هیــچ فرایند یا خروجی نیســت. به این دلیل، ما 
معتقدیم بســیاری از معامــالت که در آن ها یک 
شــرکت عامل بزرگ غیربورسی ترتیبی می دهد 
که توسط یک شرکت پوسته ی بورسی خریداری 
شود، ترکیب تجاری نیستند. وقتی این معامالت 
ترکیب تجاری نیســتند، پس از دامنه ی شمول 

 .)IFRS 3.2)b(( بیرون هستند IFRS 3

هنگام نوشــتن این مقاله، هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری )IASB( پروژه ای را برای 
بازبینی تعریف IFRS 3 از کســب وکار ]فعال[ و 
رهنمود پشتیبان آن آغاز کرده است. ما بر مبنای 
جهت دهی کنونی پــروژه، انتظار نداریم نتیجه ی 
ایــن پروژه موجب تغییر دیدگاه ما شــود. با این 
حال، تحلیــل موقعیت های پیچیده تر تحت تاثیر 
قرار خواهد گرفت. گام بعدی انتشــار اســتاندارد 
بازنگری شــده است، که انتظار می رود در نیمه ی 

دوم 2018 صورت گیرد. 

در ســایر تحصیل های معکوس، شــرکت بورسی 
ممکن است دارایی ها و بدهی های دیگری داشته 
و مشغول فعالیت های گسترده تری باشد. در این 
صورت، این شــرکت ممکن است مشمول تعریف 
کسب وکار ]فعال[ بشود. البته این موارد نیز گاهی 
اوقــات به قضاوت حرفه ای ما بســتگی دارند. اگر 
شرکت بورسی همان واحد تحصیل کننده و نیز یک 
کسب وکار ]فعال[ باشد، الزامات "عادی" تحصیل 

معکوس طبق IFRS 3 اعمال می شود. در نتیجه، 
اگر امکان پذیر باشد ســرقفلی شناسایی می شود 

 .)IFRS 3.IE1-IE15 و IFRS 3.B19-27(

رویه ی حســابداری در مواردی که شرکت 
]فعال[  کســب وکار  یک  بورسی  پوسته ی 

نیست
به رغم این که از نظر حســابداری شرکت بورسی 
واحد تحصیل شده محسوب می شـــود، ولــی از 
نظر قـــــــانونی شرکـــت مادر اســـت و طبق 
IFRS 10 )صورت های مالی تلفیقی8( مشــمول 

ارائــه ی صورت های مالــی تلفیقی اســت. ولی 
الزامات IFRS 3 در ارتباط با آن اعمال نمی شود. 
در نتیجــه، مدیریت به یک رویه ی حســابداری 
به عنوان مبنایی بــرای تهیه ی صورت های مالی 
تلفیقــی نیــاز دارد. IAS 8 اصــول کلی تدوین 
رویه های حســابداری در غیــاب الزامات معین، 
همراه با "سلســله مراتب9" منابع رهنمودی که 
مدیریت می تواند به آنها رجوع کند را مشــخص 

.)IAS 8.7-12( کرده است

از دیدگاه ما محتوای این معامله این است که واحد 
برای  تحصیل کننده )شــرکت عامل غیربورسی( 
پذیرش در بورس و تحصیل مانده ی موجودی نقد 
شرکت بورسی و خالص سایر دارایی های آن )در 
صورت وجود( یک پرداخت مبتنی بر سهام انجام 
داده است. در نتیجه، ما معتقدیم صورت های مالی 
تلفیقی شــرکت پوسته ی بورســی باید به عنوان 
ادامه ی صورت های مالی شرکت عامل غیربورسی 
ارائه شود. به عبارت دیگر، روش شناسی تحصیل 
معکــوس IFRS 3 باید به کار گرفته شــود. این 
رویکرد به واحد تحصیل شــده )شرکت پوسته ی 
بورسی( اجازه می دهد تعهدات قانونی خود را ایفا 
کند، و صورت هــای مالی تلفیقی بازتاب دهنده ی 

جوهره و محتوای معامله را آماده کند. 

برخورد با مازاد بهای تمام شــده ی تحصیل 
نسبت به خالص دارایی های تحصیل شده

رویکــردی کــه در باال تشــریح شــد، بــا مازاد 
بهای تمام شــده ی مفــروض تحصیــل نســبت به 
موجــودی نقــدی و خالــص ســایر دارایی های 
تحصیل شــده به عنوان "بهای پذیرش در بورس" 
برخورد می کنــد. از آن جا که بهای تمام شــده ی 
مفروض تحصیل با ســهام پرداخت می شــود، در 
نتیجــه، این معامله یک پرداخت مبتنی بر ســهام 

است و مشمول استاندارد IFRS 2 است. 

ما بهای پذیرش در بورس را یک دارایی نامشــهود 
)یا نوع دیگــری از دارایی( نمی دانیم. زیرا پذیرش 
در بورس وضعیتی اســت که برای ســهام شرکت 
رخ می دهــد. پس نمی توان آن را یک دارایی تحت 
 IFRS 2 ،کنترل شــرکت در نظر گرفت. در نتیجه
الزام می کند که این بها جزو هزینه های دوره تلقی 

 .)IFRS 2.8( شود

آیا حسابداری می تواند صرفا از شکل قانونی 
پیروی کند؟ 

از آن جــا که این معامله خارج از دامنه ی شــمول 
IFRS 3 است، بعضی افراد ممکن است این پرسش 

را مطرح کنند که آیا رهنمود این استاندارد درباره ی 
شناسایی واحد تحصیل کننده و حسابداری تحصیل 
معکوس قابل اعمال است یا نه؟ آیا پذیرفتنی است 
که آن تحصیــل را بر مبنای "شــکل قانونی" آن 
توجیه کنیم و با شــرکت مادر )شــرکت پوسته ی 
بورســی( به عنوان واحــد تحصیل کننده برخورد 
کنیم؟ در صورت اتخاذ این رویکرد، پرســش های 

زیر مطرح است:
  دارایی ها و بدهی های قابل شناسایی را چگونه 
باید تلفیق کــرد؟ )به مبلغ دفتــری یا ارزش 

منصفانه(
  آیا سرقفلی باید شناسایی شود؟

در هر صورت، ما معتقدیم بعید است این حسابداری 
"مبتنی بر شکل قانونی" بازتاب دهنده ی جوهره و 
محتوای این معامله باشد، یا مربوط ترین اطالعات 

را ارائه کند. زیرا این روش حسابداری:
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 به "از دســت دادن" تاریخچه ی مالی شرکت 
عامل غیربورسی منجر خواهد شد.

 به شناسایی بالقوه ی سرقفلی منجر خواهد شد 
)که خارج از یک ترکیب تجاری کار مناســبی 

نیست(.
 بــه ارزشــیابی دارایی هــا و بدهی هــای قابل 
شناســایی شــرکت عامل غیربورسی به ارزش 
منصفانه منجر خواهد شد. در حالی که اساسا 
هیچ تغییری در کنترل آن شــرکت رخ نداده 

است.
بــا تصمیــم دســتورکاری کمیتــه ی تفاســیر 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که 

در باال ذکر شد، مغایر است.

افشاها
دربــار ه ی  را  گســترده ای  افشــاهای   IFRS 2

پرداخت های مبتنی بر ســهام الزامی کرده اســت. 
هدف کلی این افشــاها ارائه ی اطالعاتی اســت که 
کاربــران صورت هــای مالی را بــه درک ماهیت و 
گســتره ی ترتیبات پرداخت مبتنی بر ســهام طی 
دوره ی مورد نظر قادر می ســازد. البته بســیاری از 
افشــاهای مفصلی که در چارچوب IFRS 2 الزامی 
شــده است، به نوع معامله ای که در این مقاله بحث 
شد مربوط نیست. با این حال، مدیریت باید مشخص 
کند که کدام افشاهای IFRS 2 قابل اعمال هستند 

و آنها را به اندازه ی اهمیت شان انجام دهند. 

صورت های مالی جداگانه
در صورتی که شــرکت مــادر قانونــی، عالوه بر 
صورت های مالی تلفیقی، صورت های مالی جداگانه 
نیز ارائــه می کند، حســابداری تحصیل معکوس 
کاربرد ندارد. شــرکت مادر قانونی از روش معمول 
IAS 27 در تهیه ی صورت های مالی جداگانه خود 

استفاده می کند. 

مثال
شــرکت شــلکو که یک شرکت بورســی است از 
همه ی عملیات خود دست برداشته و فعالیت های 
کنونی آن بــه مدیریت موجودی نقدی و ایفای 
تعهداتش محدود شــده اســت. شرکت اپکو که 
یک شــرکت عملیاتی بزرگ غیربورســی است، 
می خواهــد از یــک "راه میان بــر" پذیرش در 
بورس را به دســت آورد. ترازنامه های خالصه ی 
دو شــرکت بالفاصله پیش از معامله به شــرح 

است. نمایه ی1 

شلکو )پوســته( با انتشار 9.9 میلیون سهم جدید 
100 درصد ســهام اپکو )عامــل( را تحصیل کرد 
)990 ســهم برای تحصیل هر ســهم(. در نتیجه، 
پس از ترکیب، نســبت های مالکیت ســهامداران 

بدین شرح شدند:
 سهامداران سابق شلکو )پوسته(: %1
 سهامداران سابق اپکو )عامل(: %99

قیمت هر ســهم شلکو )پوســته( بالفاصله پیش از 
معاملــه 5 واحد پول بود. یعنــی ارزش منصفانه ی 
کل آن 500.000 واحــد پول بود. پیش از معامله، 
مدیریت اپکو )عامل( ارزش هر سهم خود را 5000 
واحد پول ارزشیابی کرد. اپکو )عامل( 50.000 واحد 
پول از بابت هزینه ی انجام این معامله متحمل شد. 

بهای تمام شده ی مفروض تحصیل
بهای تمام شــده ی مفروض تحصیل برای به دست 

نمایه 1- ترازنامه های خالصه شده ی مثال

حساب ها
شلکو

)پوسته(
)هزار واحد پول(

اپکو
)عامل(
)هزار واحد پول(

2505.000نقد

45.000-خالص سایر دارایی ها

25050.000جمع کل

سرمایه
 )100.000 سهم(

1.000

سرمایه 
)10.000 سهم(

10.000

40.000)750(حقوق باقی مانده

25050.000جمع کل
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آوردن کنترل شــلکو )پوسته( باید از دیدگاه اپکو 
)عامل( تعیین شــود. ولی اپکو )عامل( از دیدگاه 
قانونی عمال هیچ چیزی پرداخت نکرده اســت. در 
نتیجه، ضروری است که این موارد محاسبه شوند:

 تعداد ســهامی که اپکو )عامــل( در صورت به 
دســت آوردن کنترل شــلکو )پوسته( در یک 
معامله ی "سرراست" تحصیل10 منتشر می کرد.
 ارزش منصفانــه ایــن تعداد از سهــــام اپکو 

)عامل(.

گام نخســت، محاســبه ی این اســت کــه اپکو 
)عامــل( چه تعداد ســهام باید برای ســهامداران 
شلکو )پوســته( منتشــر می کرد تا به آنان منافع 
مالکیت یــک درصدی در اپکو )عامــل( بدهد، و 
ســهامداران اپکو )عامل( منافع 99 درصدی خود 
را حفظ کنند )یعنی همان نســبت مالکیتی که از 
معامله ی واقعی به دســت می آیــد(. در این مثال، 
اپکــــو )عامل( باید 101 سهم منتشر می کـــرد 
)10.000 – )0.99 ÷ 10.000((. در عمــل، ما به 
این معامله به عنوان انتشار 101 سهم اپکو )عامل( 
در ازای معاوضه با 100.000 سهم شلکو )پوسته( 

می نگریم. 

گام دوم، برآورد کردن ارزش منصفانه 101 سهم اپکو 
)عامل( است که باید منتشر شود. این مبلغ را می توان 
به طور مستقیم به عنوان ارزش منصفانه 101 سهم 
اپکو )عامل(، یا به صورت غیرمستقیم به عنوان ارزش 
منصفانه ی 100.000 سهم شــلکو )پوسته( برآورد 
کرد. اگر این مبالغ متفاوت باشـــــند، باید از برآورد 
 .)IE5 و IFRS 3.33( مطمئن تر استفـــاده شـــود

 IFRS مطابق سلســله مراتــب ارزش منصفانه در
13، قیمت بازار ســهام شلکو )پوسته( از ارزشیابی 
انجام شده برای سهام اپکو )عامل( قابل اتکاتر است. 
در نتیجــه، بهای تمام شــده ی مفــروض تحصیل 
500.000 واحد پول اســت )100.000 ســهم 5 
واحد پولی شلکو(. این 500.000 واحد پول بدین 

شرح تحلیل می شود:

 250.000 واحد پــول به عنوان پرداخت برای 
موجودی نقدی شلکو )پوسته(

 250.000 واحد پــول باقی مانده یک پرداخت 
مبتنی بر سهـــام بــرای پذیــرش در بورس 

اســـت. 

در این مثال، تنها دارایی شلکو )پوسته( موجودی 
نقد اســت. پــس 250.000 واحد پــول مانده ی 
موجودی نقد شلکو )پوســته( ارزش منصفانه آن 
نیز اســت. اگر واحــد تحصیل شــونده دارایی ها و 
بدهی های دیگری داشــته باشــد، آن ها هم باید 
به ارزش منصفانه شناســایی شــوند. مازاد بهای 
تمام شــده ی مفروض تحصیل و ارزش منصفانه ی 
کل دارایی هــا و بدهی ها بهــای پذیرش در بورس 

تلقی می شود. 

هزینه های معامله
ایــن معامله ماهیتــا دو جــزء دارد: یک پرداخت 
مبتنی بر ســهام از ســوی اپکو )عامــل( در ازای 
پذیرش در بورس، و یک انتشــار ســهام از سوی 
آن بــرای تحصیــل مانده ی موجودی نقد شــلکو 
)پوســته(. در نتیجه، هزینه هــای معامله باید بین 
این دو جزء تســهیم شــود. در این مثال، فرض بر 
این اســت که 50 درصد از ایــن هزینه ها به طور 
مســتقیم به انتشــار ســهام اپکو )عامل( در ازای 
تحصیل مانده ی موجودی نقد شلکو )پوسته( قابل 
انتساب هستند )یعنی اگر این معامله انجام نشده 
بود این هزینه ها قابل اجتناب بود(. از این رو، این 
هزینه ها از حقوق صاحبان ســهام کسر می شوند. 
باقــی مانــده ی هزینه ها، یعنــی هزینه های قابل 
انتســاب به پذیرش در بورس، باید به هزینه های 

دوره منظــور شـــوند. 

یک رویکرد سرراست برای حسابداری این معامله 
این اســت که صورت های مالی شلکو )پوسته( به 
عنوان ادامــه ی صورت های مالی اپکو )عامل( ارائه 
شــوند، و ثبت های زیر نیز برای نشان دادن اثرات 

این معامله انجام شوند:

بدهکاردر تاریخ ترکیب
)هزار واحد پول(

بستانکار
)هزار واحد پول(

نقد
)مانده ی تحصیل شده از شلکو(
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