ارزیابی کنترل
استاندارد حسابداری 39
صورتهای مالی تلفیقی
(مصوب )1398

پیوست ب) رهنمود بکارگیری
این پیوست ،بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است .در این پیوست کاربرد بندهای  1تا  35تشریح میشود
و همانند سایر بخشهای این استاندارد ،الزماالجرا است.

ب .1در مثالهای این پیوست ،ضعتتیاهای ضیعتو یو تی

متوشتود .اریهتب خی تو

جنببهای مثالهای ذکیشده ممکن اس ،در الگوهای ضاقتو ضجتود داشتاب خاشتد امتا در
زمان خکاررییی استااددارد ساتاخداری ( 39مصتوب  )1398ارزیتاخو یمتاو ضاقتیاهتا ض
شیایط یک الگوی ضاقتو اص عیضرت دارد
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ب .2برای تعیین اینکه سرمایهگذار بر سرمایه پذیر کنترل دارد یا خیر ،سرمایهگذار باید ارزیابی
کند که آیا از تمام موارد زیر برخوردار است یا خیر:

الف .تسلط بر سرمایهپذیر؛
ب .آسیبپذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر یا برخورداری از حق
نسبت به آن بازده؛ و
پ .توانایی استفاده از تسلط بر سرمایهپذیر برای تحت تأثیر قرار دادن میزان بازده
سرمایهگذار.
ب .3برای تعیین اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد یا خیر ،توجهه بهه اوامهی زیهر
میتواند کمککننده باشد:

الف .هدف و سازماندهی سرمایهپذیر (به بندهای ب 5تا ب 8مراجعه شود)؛
ب .فعالیتهای مربوط و نحوه تصمیمگیری در خصوص آنها (به بندهای ب 11تا
ب 13مراجعه شود)؛
پ .اینکه حقوق سرمایهگذار به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را
میدهد یا خیر (به بندهای ب 14تا ب 54مراجعه شود)؛
ت .اینکه سرمایهگذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار
میگیرد یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است یا خیر (به بندهای ب 55تا
ب 57مراجعه شود)؛ و
ث .اینکه سرمایهگذار توانایی استفاده از تسلط بر سرمایهپذیر را برای تحت تأثیر
قرار دادن میزان بازده خود دارد یا خیر (به بندهای ب 58تا ب 72مراجعه شود).

ب .4سرمایهگذار ،هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایهپذیر ،باید ماهیت رابطه خود با اشخاص دیگر
را مدنظر قرار دهد (به بندهای ب 73تا ب 75مراجعه شود).

صفحهی 2

استاندارد حسابداری 39
صورتهای مالی تلفیقی

هدف و سازماندهی سرمایهپذیر
ب .5سرمایهگذار هنگام ارزیابی کنترل بر سرمایهپذیر ،باید هدف و سازماندهی سرمایهپذیر را به منظوور
تشخیص فعالیتهای مربوط ،نحوه تصمیمگیری در خصوص فعالیتهای مربوط ،شخصی کوه توانوایی
فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را دارد و شخص دریافتکننده بازده حاصل از ایون فعالیتهوا،
مورد بررسی قرار دهد.
ب .6هنگام بررسی هدف و سازماندهی سرمایهپذیر ،ممکن است مشخص شوود کوه سورمایهپوذیر از
طریق ابزارهای مالکانه ،مانند سهام عادی سرمایهپذیر که به دارنده حق رأی متناسوب بوا سوهام
میدهد کنترل میشود .در این مورد ،در نبود هرگونه توافق دیگری کوه تصومیمگیوری را تغییور
میدهد ،در ارزیابی کنترل تأکید بر شخصی است که توانایی اعمال حق رأی به میزان کافی برای
تعیین سیاستهای عملیاتی و مالی سرمایهپذیر را دارد (به بندهای ب 34تا ب 50مراجعه شود) .در
سادهترین حالت ،سرمایهگذاری که اکثریت حق رأی را در اختیار دارد ،در نبود سایر عوامل ،بور
سرمایهپذیر کنترل دارد.
ب .7در موارد پیچیدهتر ،برای تعیین اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد یا خیر ،بررسی برخوی
یا تمام عوامل دیگر مندرج در بند ب ،3ممکن است ضرورت یابد.
ب .8سازماندهی سرمایهپذیر ممکن است بهگونهای باشد که حق رأی ،عامل تعیوینکننوده در تشوخیص
کنترلکننده سرمایهپذیر نباشد؛ مانند زمانی که حق رأی صرفاً بوا واوایف اداری مورتبط اسوت و
فعالیتهای مربوط از طریق توافقهای قراردادی هدایت میشوود .در ایون مووارد ،بررسوی هودف و
سازماندهی سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار ،باید شامل بررسی ریسوکهایی کوه مقورر شوده اسوت
سرمایهپذیر در معرض آنها قرار بگیرد ،ریسکهایی که مقرر شده است سرمایهپذیر به دیگر اشخاص
در ارتباط با سرمایهپذیر انتقال دهد و اینکه سرمایهگذار در معرض تمام یا برخی از ایون ریسوکها
قرار میگیرد یا خیر نیز باشد .بررسی ریسکها نه تنها شامل جنبههای نامطلوب ،بلکه شامل جنبههای
بالقوه مطلوب نیز میشود.
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تسلط
ب .9سرمایهگذار برای داشتن تسلط بر سرمایهپذیر ،باید دارای حق بالفعلی باشد که به او توانایی فعلوی
برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد .برای ارزیابی تسلط ،فقط حق ماهوی و حق غیرحمایتی باید
مورد توجه قرار گیرد (به بندهای ب 22تا ب 28مراجعه شود).
ب .10تعیین اینکه سرمایهگذار تسلط دارد یا خیر ،به فعالیتهای مربوط ،نحوه تصمیمگیری درباره فعالیتهای
مربوط و حقوق سرمایهگذار و دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایهپذیر ،بستگی دارد.
فعالیتهای مربوط و هدایت فعالیتهای مربوط

ب .11در بسیاری از واحدهای سرمایهپذیر ،دامنوهای از فعالیتهوای عملیواتی و توأمین موالی ،اثور قابول
مالحظهای بر بازده آنها دارد .نمونه فعالیتهایی که با توجه به شرایط ،مویتووان آنهوا را بوه عنووان
فعالیتهای مربوط در نظر گرفت شامل موارد زیر میباشد ،اما محدود به این موارد نیست:
الف .فروش و خرید کاال یا خدمات؛
ب.

مدیریت داراییهای مالی در طول عمر آنها (از جمله در زمان نکول آنها)؛

پ.

انتخاب ،تحصیل یا واگذاری داراییها؛

ت.

تحقیق و توسعه محصوالت یا فرایندهای جدید؛ و

ث .تعیین ساختار تأمین منابع مالی یا نحوه دستیابی به منابع مالی.
ب .12نمونه هایی از تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط ،شامل موارد زیر است ،اما محدود به این موارد
نیست:
الف .اتخاذ تصمیمات عملیاتی و سرمایهای سرمایهپذیر ،از جمله بودجهها؛ و
ب.

انتصاب و جبران خدمات مدیران اصلی یا ارائهدهندگان خدمات و خاتمه دادن به اشتغال یا
خدمات آنها.

ب .13در برخی موارد ،فعالیتهای قبل و بعد از ایجاد مجموعه خاصی از شرایط یا وقوع رویدادی خاص،
ممکن است فعالیتهای مربوط باشند .زمانی که دو یا چند سرمایهگذار از توانایی فعلی برای هدایت
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فعالیتهای مربوط برخوردار باشند و این فعالیتها در زمانهای مختلف واقع شوند ،سرمایهگذاران باید
تعیین کنند که کدام سرمایهگذار ،مطابق با رویه حق تصومیمگیوری همزموان ،از توانوایی هودایت
فعالیتهای دارای بیشترین اثر بر آن بازده برخوردار است (به بند  15مراجعه شود) .اگر واقعیتهوا یوا
شرایط مربوط تغییر کند ،سرمایهگذاران باید با گذشت زمان ،مجدداً این ارزیابی را بررسی کنند.
مثالهای کاربردی
مثال 1

دو سرمایهگذار ،به منظور طراحی و عرضه یک محصول پزشکی ،یک واحد سرمایهپذیر تأسیس میکنند.
یکی از سرمایهگذاران ،مسئولیت طراحی و کسب مجوز قانونی محصول پزشکی را به عهوده دارد -ایون
مسئولیت به منزله توانایی یکجانبه برای اتخاذ تمام تصمیمات مربوط به طراحی محصول و کسب مجوز
قانونی است .پس از آنکه محصول پزشکی به تصویب مرجع قانونی رسید ،سرمایهگذار دیگر آن را تولید
و به بازار عرضه خواهد کرد -این سرمایهگذار ،توانایی یکجانبه برای اتخاذ تمام تصمیمات مربوط بوه
تولید و بازاریابی محصول را دارد .اگر تمام فعالیتها -شامل فعالیتهای طراحی و کسب مجووز قوانونی و
نیز فعالیتهای تولید و بازاریابی محصول پزشکی -فعالیتهوای مربووط باشوند ،ضوروری اسوت کوه هور
سرمایهگذار تعیین کند آیا توانایی هدایت فعالیتهای دارای بیشترین اثر بر بازده سورمایهپوذیر را دارد یوا
خیر .به این ترتیب ،هر سرمایهگذار باید بررسی کند که کدام یک از فعالیتهای طراحی و کسوب مجووز
قانونی یا فعالیتهای تولید و بازاریابی محصول پزشکی ،فعوالیتی اسوت کوه بیشوترین اثور را بور بوازده
سرمایهپذیر دارد و اینکه آن سرمایهگذار ،توانایی هدایت فعالیت مزبور را دارد یا خیر .برای تعیین اینکوه
کدام سرمایهگذار دارای تسلط است ،سرمایهگذاران موارد زیر را مورد توجه قرار میدهند:
الف .هدف و سازماندهی سرمایهپذیر؛
ب .عواملی که حاشیه سود ،درآمد و ارزش سرمایهپذیر و نیز ارزش محصول پزشکی را تعیین میکنند؛
پ .تأثیر اختیار تصمیمگیری هر سرمایهگوذار در ارتبواط بوا عوامول منودرج در قسومت (ب) بور بوازده
سرمایهپذیر؛ و
ت.

آسیبپذیری سرمایهگذاران از نوسان بازده.

در این مثال خاص ،سرمایهگذاران موارد زیر را نیز مورد توجه قرار میدهند:
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مثالهای کاربردی

ث.

عدم اطمینان در خصوص کسب مجوز قانونی و اقدام الزم برای آن (با توجه به سوابق مربووط
به موفقیت سرمایهگذار در طراحی و کسب مجوز قانونی محصول پزشکی)؛ و

ج.

پس از موفقیت در مرحله طراحی ،کدام سرمایهگذار محصول پزشکی را کنترل میکند.

مثال 2

یک واحد سرمایهگذاری (سرمایهپذیر) ،ایجاد و از طریق ابزار بدهی نگهوداریشوده توسوط یکوی از
سرمایهگذاران (سرمایهگذار در ابوزار بودهی) و ابزارهوای مالکانوه نگهوداریشوده توسوط تعودادی
سرمایهگذار دیگر ،تأمین مالی شده است .بخش حقوق مالکانه برای جذب نخستین زیانهوا و دریافوت
هرگونه بازده باقیمانده از سرمایهپذیر ،سازماندهی شده است .یکی از سرمایهگوذاران کوه  30درصود
حقوق مالکانه را در اختیار دارد ،مدیر داراییها نیز میباشد .سرمایهپذیر ،منوابع خوود را بورای خریود
پرتفویی از داراییهای مالی مورد استفاده قرار میدهد و در معرض ریسوک اعتبواری ناشوی از نکوول
احتمالی پرداختهای اصل و سود داراییها قرار میگیرد .به دلیل ماهیت این داراییها و نیز به ایون دلیول
که بخش حقوق مالکانه برای جذب نخستین زیانهای سرمایهپذیر سازماندهی شده است ،ایون معاملوه
برای سرمایهگذاری که در ابزار بدهی سرمایهگذاری کرده است ،به عنوان سرمایهگوذاری بوا حوداقل
میزان ریسک اعتباری مربوط به نکول احتمالی داراییهای پرتفوی محسوب میشود .بازده سرمایهپوذیر،
بطور قابل مالحظهای تحت تأثیر مدیریت پرتفوی داراییهای سرمایهپذیر قرار دارد که شامل تصمیمات
مربوط به انتخاب ،تحصیل و واگذاری داراییها در چارچوب رهنمودهای پرتفووی و مودیریت نکوول
داراییهای پرتفوی میباشد.
تمام این فعالیتها تا زمانی که نکول ،به نسبت مشخصی از ارزش پرتفوی برسد (یعنی زمانی که ارزش
پرتفوی به گونهای شود که بخش حقوق مالکانه سرمایهپذیر به اتمام برسود) ،توسوط مودیر دارایوی،
مدیریت میشود .پس از آن ،شخص ثالث امینی داراییها را طبق دستورالعملهای سرمایهگذار در ابوزار
بدهی ،مدیریت میکند .مدیریت پرتفوی داراییهای سرمایهپذیر ،فعالیت مربوط سرمایهپوذیر محسووب
میشود .تا زمانی که داراییهای نکولشده به نسبت مشخصی از ارزش پرتفووی نرسویده باشود ،مودیر
دارایی توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را دارد و زمانی کوه ارزش داراییهوای نکوولشوده از نسوبت
تعیینشده بیشتر شود ،سرمایهگذار در ابزار بدهی توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را خواهود داشوت.
مدیر دارایی و سرمایهگذار در بدهی ،هر یک باید تعیین کنند که آیا میتوانند فعالیتهای دارای بیشترین
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مثالهای کاربردی

اثر بر بازده سرمایهپذیر را هدایت کنند یا خیر .برای این منظور ،هدف و سازماندهی سرمایهپذیر و نیز
آسیبپذیری هر یک از اشخاص از نوسان بازده مورد توجه قرار میگیرد.

حقی که موجب تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر میشود
ب .14تسلط از حق نشأت میگیرد .سرمایهگذار برای تسلط بر سرمایهپذیر باید دارای حق بوالفعلی باشود
که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد .حقی که موجب تسلط سورمایهگوذار
میشود ،ممکن است در مورد سرمایهپذیرهای مختلف ،متفاوت باشد.
ب .15نمونه حقوقی که به تنهایی یا به صورت ترکیبی ،میتوانند موجب تسلط سرمایهگذار شوند ،شوامل
موارد زیر است ،اما محدود به این موارد نمیشود:
الف .حق در قالب حق رأی (یا حق رأی بالقوه) در سرمایهپذیر (به بندهای ب 34تا ب 50مراجعه
شود)؛
ب.

حق انتصاب ،جابهجایی یا برکناری مدیران اصلی سرمایهپذیر که توانایی هدایت فعالیتهای
مربوط را دارند؛

پ.

حق تعیین یا برکناری واحد تجاری دیگری که فعالیتهای مربوط را هدایت میکند؛

ت.

حق هدایت سرمایهپذیر برای ورود به معامالت یا حق وتوی تغییر در معامالت ،به نفع
سرمایهگذار؛ و

ث.

سایر حقوق (مانند حق تصمیمگیری مندرج در قرارداد مدیریتی) که به دارنده آن ،توانایی
هدایت فعالیتهای مربوط را میدهد.

ب .16معموالً زمانی که دامنه فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی سرمایهپذیر ،تأثیر قابل مالحظهای بر بوازده
سرمایهپذیر داشته باشد و زمانی که تصمیمگیریهای ماهوی در ارتباط با این فعالیتها بطوور مسوتمر
ضرورت مییابد ،حق رأی یا حقوق مشابه ،به تنهایی یا در ترکیب با سایر توافقها ،موجوب تسولط
سرمایهگذار میشود.
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ب .17زمانی که حق رأی تأثیر قابل مالحظهای بر بازده سرمایهپذیر نداشته باشد ،مانند زمانی که حق رأی
صرفاً با واایف اداری مرتبط است و توافقهای قراردادی تعیینکننده نحوه هدایت فعالیتهای مربوط
میباشد ،سرمایهگذار باید این توافقهای قراردادی را ارزیابی کند تا مشخص شود کوه آیوا از حوق
کافی برای تسلط بر سرمایهپذیر برخوردار است یا خیر .سرمایهگذار برای تعیین اینکه از حق کافی
برای تسلط بر سرمایهپذیر برخوردار است یا خیر ،باید هدف و سازماندهی سرمایهپذیر (به بنودهای
ب 5تا ب 8مراجعه شود) و الزامات بندهای ب 51تا ب 54را همراه با بندهای ب 18تا ب 20مورد
توجه قرار دهد.
ب .18در برخی شرایط ،ممکن است تعیین اینکه حق سرمایهگذار برای تسلط بر سرمایهپذیر کافی اسوت،
دشوار باشد .در این موارد ،سرمایهگذار باید برای ارزیابی تسلط ،شواهدی را مورد مالحظوه قورار
دهد که نشان میدهد آیا توانایی عملی برای هدایت یکجانبه فعالیتهوای مربووط را دارد یوا خیور.
هرگاه مالحظات زیر همراه با حقوق و نشانههای مندرج در بنودهای ب 19و ب 20موورد بررسوی
قرار گیرد ،ممکن است شواهدی فراهم شود که نشان میدهد حق سورمایهگوذار بورای تسولط بور
سرمایهپذیر کافی است ،اما این مالحظات ،محدود به موارد زیر نیست:
الف .سرمایهگذار ،بدون داشتن حق قراردادی ،میتواند مدیران اصلی سرمایهپذیر را که توانایی
هدایت فعالیتهای مربوط را دارند ،منصوب یا تأیید کند.
ب.

سرمایهگذار ،بدون داشتن حق قراردادی ،میتواند سرمایهپذیر را برای ورود به معامالت
بااهمیت یا وتوی هرگونه تغییر در این معامالت ،به نفع سرمایهگذار هدایت کند.

پ.

سرمایهگذار میتواند بر فرایند نامزدی جهت انتخاب اعضای ارکان ادارهکننده یا به دست
آوردن نمایندگی از سایر دارندگان حق رأی ،غلبه داشته باشد.

ت.

مدیران اصلی سرمایهپذیر ،از اشخاص وابسته سرمایهگذار هستند (برای مثال ،مدیرعامل
سرمایهپذیر و رئیس هیئتمدیره سرمایهگذار ،یک شخص باشد).

ث .اکثریت اعضای ارکان ادارهکننده سرمایهپذیر ،از اشخاص وابسته سرمایهگذار باشند.
ب .19برخی مواقع ،نشانههایی از ارتباط خاص سرمایهگذار با سرمایهپذیر وجوود دارد کوه حواکی از آن
است که سرمایهگذار ،حقی فراتر از حق منفعل در سرمایهپذیر دارد .وجود هر یک از نشانههوا یوا
ترکیب خاصی از نشانهها ،لزوماً به این معنا نیست که معیار تسلط ،احراز شده است .با وجود ایون،
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داشتن حقی فراتر از حق منفعل در سرمایهپذیر ،ممکن است نشاندهنده آن باشد که سورمایهگوذار
دارای حقوق مرتبط دیگری است که برای تسلط کافی است یا ممکون اسوت شوواهدی از وجوود
تسلط بر سرمایهپذیر فراهم کند .برای مثال ،در موارد زیر شواهدی وجود دارد که نشوان مویدهود
سرمایهگذار ،از حقی فراتر از حق منفعل در سرمایهپذیر برخووردار اسوت و در ترکیوب بوا سوایر
حقوق ،میتواند نشاندهنده تسلط باشد:
الف .مدیران اصلی سرمایهپذیر که توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را دارند ،جزء کارکنان فعلی
یا قبلی سرمایهگذار میباشند.
ب .عملیات سرمایهپذیر به سرمایهگذار وابسته است .مانند شرایط زیر:
.1

سرمایه پذیر برای تأمین مالی بخش قابل مالحظه ای از عملیات خود ،به سرمایهگذار
وابسته است.

.2

سرمایهگذار بخش قابل مالحظهای از تعهدات سرمایهپذیر را تضمین میکند.

.3

سرمایهپذیر برای تأمین خدمات ،فناوری ،موواد اولیوه یوا ملزوموات ضوروری ،بوه
سرمایهگذار وابسته است.

.4

سرمایهگذار داراییهایی مانند مجوزها یا عالئم تجاری که برای عملیات سرمایهپوذیر
ضروری است را تحت کنترل دارد.

.5

سرمایهپذیر برای تأمین مدیران اصلی به سرمایهگذار وابسته است؛ مانند زموانی کوه
کارکنان سرمایهگذار از دانش تخصصی در عملیات سرمایهپذیر برخوردار هستند.

پ.

بخش قابل مالحظهای از فعالیتهای سرمایهپذیر ،با مشارکت سرمایهگذار یا از طرف
سرمایهگذار انجام میشود.

ت.

آسیبپذیری سرمایهگذار از بازده ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر یا برخورداری از حق
نسبت به آن بازده ،به مراتب بیشتر از حق رأی یا سایر حقوق مشابه سرمایهگذار است.
برای مثال ،تحت شرایطی ممکن است سرمایهگذار حق دریافت بیش از نیمی از بازده
سرمایهپذیر را داشته باشد یا در معرض این بازده قرار گیرد ،اما حق رأی او در
سرمایهپذیر ،کمتر از نصف باشد.
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ب .20هرچه سرمایهگذار بیشتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار گیرد یا از حوق
بیشتری نسبت به آن بازده برخوردار باشد ،برای به دست آوردن حق کافی به منظور داشتن تسولط،
از انگیزه بیشتری برخوردار خواهد بود .بنابراین ،آسیبپذیری زیاد از نوسان بازده میتواند نشانهای
از تسلط سرمایهگذار باشد .با وجود این ،میزان آسیبپذیری سرمایهگذار از نوسان بازده ،به خودی
خود ،نشانه تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر نیست.
ب .21هرگاه عوامل معین در بند ب 18و نشانههای مندرج در بنودهای ب 19و ب ،20هموراه بوا حقووق
سرمایهگذار مورد بررسی قرار گیرد ،وزن بیشتر باید به نشانههوای تسولط ،منودرج در بنود ب،18
اختصاص یابد.

حق ماهوی
ب .22سرمایهگذار ،در ارزیابی اینکه تسلط دارد یا خیر ،تنها حق ماهوی مرتبط بوا سورمایهپوذیر (کوه در
اختیار سرمایهگذار یا اشخاص دیگر است) را در نظر میگیرد .برای آنکه حق ،ماهوی باشد ،دارنده
آن باید در عمل ،توانایی اعمال آن حق را داشته باشد.
ب .23تعیین ماهوی بودن حق ،مستلزم قضاوتی است که تمام واقعیتها و شرایط را در نظر گرفته باشد .عوامول
قابل بررسی برای تعیین ماهوی بودن حق ،شامل موارد زیر است ،اما محدود به این موارد نمیشود:
الف .آیا موانعی (اقتصادی یا غیراقتصادی) که دارنده (یا دارندگان) را از اعمال حق باز میدارد،
وجود دارد یا خیر .نمونههایی از چنین موانعی شامل موارد زیر است ،اما به این موارد
محدود نمیشود:
.1

جریمهها و مشوقهای مالی که دارنده را از اعمال حق خود منع (یا منصرف) میکند.

.2

قیمت اعمال یا تبدیل که با ایجاد موانع مالی ،دارنده را از اعمال حق خود منع (یوا
منصرف) میکند.

.3

شرایطی که اعمال حق را غیرمحتمل می کند .برای مثال ،شورایطی کوه محودودیت
زمانی شدیدی برای اعمال حق ایجاد میکند.

.4

نبود ساز و کار صریح و معقول در اساسنامه سرمایهپذیر یا قوانین یا مقرراتی که به
دارنده امکان دهد حق خود را اعمال کند.
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.5

ناتوانی دارنده حق برای کسب اطالعات ضروری به منظور اعمال حق خود.

.6

موانع یا انگیزه های عملیاتی که دارنده را از اعمال حوق خوود منوع (یوا منصورف)
میکند (برای مثال ،نبود مدیران دیگری که تمایل یوا توانمنودی در ارائوه خودمات
تخصصی داشته باشند یا خدمات را ارائه کنند و سایر مسئولیتهای در اختیوار مودیر
فعلی را تقبل نمایند).

.7

الزامات قانونی یا مقرراتی که مانع اعمال حق توسط دارنده آن میشود (برای مثال،
زمانی که سرمایهگذار خارجی از اعمال حق خود منع شده باشد).

ب.

هنگامی که اعمال حق ،مستلزم موافقت بیش از یک شخص ،یا هنگامی که حق در اختیار
بیش از یک شخص باشد ،آیا سازوکاری وجود دارد که برای آن اشخاص ،در صورت
تمایل آنها ،توانایی عملی برای استفاده از حق آنها به صورت جمعی را فراهم آورد یا خیر.
فقدان چنین سازوکاری داللت بر این دارد که ممکن است حق ،ماهوی نباشد .هر چه
تعداد اشخاصی که باید با اعمال حق موافقت کنند بیشتر باشد ،احتمال ماهوی بودن این
حق کاهش مییابد .با وجود این ،یک هیئت مدیره که اعضای آن مستقل از
تصمیمگیرندگان هستند ،میتواند به عنوان سازوکاری از طرف سرمایهگذاران متعدد برای
اقدام جمعی در اعمال حق آنها باشد .بنابراین ،احتمال ماهوی بودن حق برکناری قابل
اعمال توسط هیئت مدیره مستقل در مقایسه با حق مشابهی که به صورت انفرادی توسط
تعداد زیادی از سرمایهگذاران قابل اعمال است ،بیشتر است.

پ .آیا شخص یا اشخاص دارنده حق ،از اعمال آن حق منتفع میشوند یا خیر .برای مثال،
دارنده حق رأی بالقوه در سرمایهپذیر (به بندهای ب 47تا ب 50مراجعه شود) باید قیمت
اعمال یا تبدیل ابزار مالی را مورد توجه قرار دهد .زمانی که ابزار مالی دارای ارزش اعمال
باشد یا سرمایهگذار به دالیل دیگر (برای مثال ،تحقق همافزایی بین سرمایهگذار و
سرمایهپذیر) از اعمال یا تبدیل ابزار مالی منتفع شود ،احتمال اینکه شرایط حق رأی ،ماهوی
باشد ،بیشتر است.
ب .24همچنین ،برای اینکه حق ،ماهوی باشد ،باید هنگام تصمیمگیری درباره هدایت فعالیتهوای مربووط،
قابل اعمال باشد .بطور معمول ،برای اینکه حق ،ماهوی باشد ،باید در زموان حاضور قابول اعموال
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باشد .با وجود این ،حتی اگر حق در زمان حاضر قابل اعمال نباشد ،گاهی میتووان آن را مواهوی
تلقی کرد.
مثالهای کاربردی
مثال 3

سرمایهپذیر ،تصمیمات مرتبط با هدایت فعالیتهای مربوط را در مجمع عموومی سواالنه صواحبان
سهام اتخاذ میکند .تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی بعدی  8ماه دیگر است .با وجوود ایون،
سهامدارانی که به صورت انفرادی یا جمعی ،حداقل  20درصود حوق رأی را در اختیوار داشوته
باشند ،میتوانند درخواست کنند برای تغییر سیاستهای فعلی مرتبط با فعالیتهوای مربووط ،مجموع
عمومی برگزار شود؛ اما به دلیل الزام به اطالعرسانی به سهامداران دیگر ،این مجمع حداقل تا 30
روز قابل برگزاری نیست .سیاستهای مرتبط با فعالیتهای مربوط ،تنها در جلسات مجموع عموومی
قابل تغییر است .تصمیمات این مجمع شامل تصویب فروش بااهمیت داراییها و همچنوین انجوام
سرمایهگذاریهای بااهمیت یا واگذاری آنها است.
اطالعات باال ،در مثالهای 3الف تا 3ت زیر استفاده میشود .هر مثال ،جداگانه بررسی میگردد.
مثال 3الف

سرمایهگذار ،اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارد .در این حالت ،حق رأی سرمایهگوذار
ماهوی محسوب میشود ،زیرا سرمایهگذار در صورت لزوم ،میتواند درباره هدایت فعالیتهای مربووط
تصمیمگیری کند .اینکه  30روز طول میکشد تا سرمایهگذار بتواند حق رأی خود را اعمال کند ،موانع
توانایی فعلی سرمایهگذار برای هدایت فعالیتهای مربوط از زمان تحصیل سهام نمیشود.
مثال 3ب

یک سرمایهگذار ،یک طرف پیمان آتی برای تحصیل اکثریت سهام سرمایهپذیر است .تاریخ تسویه
پیمان آتی  25روز دیگر است .سهامداران بالفعل قادر به تغییور سیاسوتهای فعلوی در ارتبواط بوا
فعالیتهای مربوط نیستند ،زیرا مجمع عمومی را حداقل  30روز بعد میتوان برگزار کرد کوه در آن
زمان ،پیمان آتی تسویه شده است .بنابراین ،سرمایهگذار دارای حقی است که در واقع ،معادل حق
سهامدار اکثریت در مثال 3الف است (یعنی سرمایهگذار دارنوده پیموان آتوی ،در صوورت لوزوم
میتواند درباره هدایت فعالیتهای مربوط تصمیمگیری کند) .پیمان آتی سرمایهگذار ،حوق مواهوی
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مثالهای کاربردی

است که حتی قبل از تسویه پیمان آتی ،به سرمایهگذار توانوایی فعلوی بورای هودایت فعالیتهوای
مربوط را میدهد.
مثال 3پ

یک سرمایهگذار ،اختیار ماهوی برای خرید اکثریت سهام واحد سرمایهپذیر دارد کوه پوس از 25
روز قابل اعمال و عمیقاً دارای ارزش اعمال است .نتیجهگیری در ایون مثوال ،هماننود مثوال 3ب
خواهد بود.
مثال 3ت

یک سرمایهگذار ،یک طرف پیمان آتی برای تحصیل اکثریت سهام سرمایهپذیر است ،بدون اینکوه
هرگونه حق دیگری نسبت به سرمایهپذیر داشته باشد .تاریخ تسویه پیمان آتی ،شوش مواه دیگور
است .برخالف مثال قبل ،این سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربووط را نودارد.
سهامداران بالفعل ،از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط برخووردار هسوتند؛ زیورا آنهوا
میتوانند سیاستهای فعلی مرتبط با فعالیتهای مربوط را قبل از تسویه پیمان آتی ،تغییر دهند.
ب .25حق ماهوی قابل اعمال توسوط دیگور اشوخاص ،ممکون اسوت یوک سورمایهگوذار را از کنتورل
سرمایهپذیری که این حق به آن مربوط میشود ،بازدارد .چنین حق ماهوی ،مستلزم این نیست کوه
دارندگان آن ،توانایی تصمیمگیری داشته باشند .مادامی که این حق صرفاً حمایتی نباشد (به بندهای
ب 26تا ب 28مراجعه شود) ،حق ماهوی در اختیار دیگور اشوخاص ممکون اسوت موانع کنتورل
سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار شود ،حتی اگر این حق به دارندگان آن ،تنها توانوایی فعلوی بورای
تصویب یا توقف تصمیمهای مرتبط با فعالیتهای مربوط را بدهد.

حق حمایتی
ب .26در ارزیابی اینکه حق سرمایهگذار موجب تسلط او بر سرمایهپذیر میشود یا خیر ،سرمایهگذار بایود
بررسی کند که آیا حق او و حق دیگران ،حق حمایتی است یا خیور .حوق حموایتی بوه تغییورات
اساسی در فعالیتهای سرمایهپذیر مربوط میشود یا در شرایط استثنایی اعمال میگوردد .بوا وجوود
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این ،تمام حقوقی که در شرایط استثنایی اعمال میشوند یا مشروط به وقووع رویودادهای خاصوی
هستند ،لزوماً حق حمایتی محسوب نمیشوند (به بندهای ب 13و ب 53مراجعه شود).
ب .27از آنجا که حق حمایتی برای حمایت از منافع دارندگان آن بدون ایجاد تسلط بر سرمایهپذیری کوه
حق مزبور به او مربوط است ،سازماندهی شده است ،یک سرمایهگذار که تنها حوق حموایتی را در
اختیار دارد ،نمیتواند بر سرمایهپذیر تسلط داشته باشد یا مانع تسلط شخص دیگر بر سورمایهپوذیر
شود (به بند  16مراجعه شود).
ب .28مثالهایی از حق حمایتی شامل موارد زیر است ،اما محدود به این موارد نمیشود:
الف .حق وامدهنده برای محدود کردن وامگیرنده از انجام اقداماتی که میتواند بطور قابل
مالحظهای ریسک اعتباری وامگیرنده را به ضرر وامدهنده تغییر دهد.
ب.

حق شخص دارنده منافع فاقد حق کنترل در سرمایهپذیر برای تصویب مخارج سرمایهای
بیشتر از مبالغ ضروری در روال عادی فعالیتهای تجاری یا تصویب انتشار ابزارهای مالکانه یا
بدهی.

پ.

حق وامدهنده برای توقیف داراییهای وامگیرنده ،در صورتی که وامگیرنده در ایفای شرایط
بازپرداخت وام قصور کند.

فرانشیزها
ب .29موافقتنامه فرانشیزی که در آن سرمایهپذیر ،امتیازگیرنده است ،اغلب به امتیازدهنوده حقوی بورای
حمایت از نام تجاری مربوط به فرانشیز ،اعطا میکند .معموالً موافقوتناموههوای فرانشویز ،برخوی
حقوق تصمیمگیری در ارتباط با عملیات امتیازگیرنده را به امتیازدهنده اعطا میکنند.
ب .30بطور معمول ،حق امتیازدهندگان ،توانایی اشخاصی غیر از امتیازدهنده را برای اتخاذ تصومیماتی
که تأثیر قابل مالحظهای بر بوازده امتیازگیرنوده دارد ،محودود نمویکنود .حوق امتیازدهنوده در
موافقت نامه فرانشیز ،لزوماً به امتیازدهنده توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای دارای توأثیر قابول
مالحظه بر بازده امتیازگیرنده را نمیدهد.
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ب .31تمایز بین توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیمات دارای تأثیر قابل مالحظوه بور بوازده امتیازگیرنوده و
توانایی اتخاذ تصمیماتی که از نام تجاری فرانشیز حمایت میکنند ،ضرورت دارد .اگور اشوخاص
دیگر ،دارای حق بالفعلی باشند که به آنها توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط امتیازگیرنوده
را بدهد ،امتیازدهنده تسلطی بر امتیازگیرنده ندارد.
ب .32با انعقاد موافقتنامه فرانشیز ،امتیازگیرنده تصمیمی یکجانبه برای اداره فعالیتهای تجاری خود طبق
شرایط موافقتنامه فرانشیز ،اما به حساب خود ،اتخاذ کرده است.
ب .33کنترل بر تصمیمات بنیادی از قبیل شکل حقوقی امتیازگیرنده و ساختار تأمین موالی آن ،مویتوانود
توسط اشخاصی غیر از امتیازدهنده تعیین شود و ممکن اسوت توأثیر قابول مالحظوهای بور بوازده
امتیازگیرنده داشته باشد .هرچه سطح حمایت مالی تأمینشده توسط امتیازدهنده پوایینتور باشود و
امتیازدهنده کمتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با امتیازگیرنده قرار گیورد ،احتموال اینکوه
امتیازدهنده تنها دارای حق حمایتی باشد ،بیشتر است.

حق رأی
ب .34سرمایه گذار ،اغلب از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط از طریوق حوق رأی یوا حقووق
مشابه برخوردار است .اگر فعالیتهای مربووط سورمایهپوذیر ،بوا داشوتن حوق رأی هودایت شوود،
سرمایهگذار الزامات این بخش (بندهای ب 35تا ب )50را مورد توجه قرار میدهد.

تسلط با داشتن اکثریت حق رأی
ب .35اگر سرمایهگذار بیش از نصف حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار داشته باشود ،در شورایط زیور
دارای تسلط است ،مگر آنکه مشمول بند ب 36یا بند ب 37شود:
الف .فعالیتهای مربوط ،از طریق رأی دارنده اکثریت حق رأی هدایت شود ،یا
ب.

بیشتر اعضای ارکان ادارهکننده که فعالیتهای مربوط را هدایت میکنند ،از طریق رأی دارنده
اکثریت حق رأی منصوب شوند.
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اکثریت حقرأی بدون داشتن تسلط
ب .36برای اینکه یک سرمایهگذار با بیش از نصف حق رأی در سرمایهپذیر ،بر سرمایهپذیر تسلط داشته
باشد ،حق رأی سرمایهگذار بایود طبوق بنودهای ب 22توا ب ،25مواهوی باشود و بایود بورای
سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط ایجاد کند کوه اغلوب از طریوق تعیوین
سیاستهای عملیاتی و مالی انجام می شود .اگر واحد تجاری دیگری حوق بالفعول بورای هودایت
فعالیتهای مربوط داشته باشد و آن واحد تجاری ،نماینده سرمایهگوذار نباشود ،سورمایهگوذار بور
سرمایهپذیر تسلط ندارد.
ب .37اگر حق رأی سرمایهگذار ماهوی نباشد ،سرمایهگذار بور سورمایهپوذیر تسولط نودارد ،حتوی اگور
سرمایهگذار اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار داشته باشد .برای مثوال ،اگور فعالیتهوای
مربوط از طریق دولت ،دادگاه ،ادارهکننده ،مدیر تصفیه یا مقرراتگذار هدایت شود ،سورمایهگوذار
دارنده بیش از نصف حق رأی در سرمایهپذیر ،نمیتواند بر سرمایهپذیر تسلط داشته باشد.

تسلط بدون داشتن اکثریت حق رأی
ب .38سرمایهگذار حتی اگر کمتر از اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار داشته باشد ،مویتوانود
دارای تسلط باشد .برای مثال ،سرمایهگذار ممکن است از طریق موارد زیر ،علیرغم نداشتن اکثریت
حق رأی در سرمایهپذیر ،دارای تسلط باشد:
الف .توافق قراردادی بین سرمایهگذار و سایر دارندگان حق رأی (به بند ب 39مراجعه شود)؛
ب.

حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی (به بند ب 40مراجعه شود)؛

پ.

حق رأی سرمایهگذار (به بندهای ب 41تا ب 45مراجعه شود)؛

ت.

حق رأی بالقوه (به بندهای ب 47تا ب 50مراجعه شود)؛ یا

ث .ترکیبی از قسمتهای (الف) تا (ت).

توافق قراردادی با سایر دارندگان حق رأی
ب .39توافق قراردادی بین سرمایه گذار و سایر دارندگان حق رأی میتواند بورای سورمایهگوذار ،حوق
اعمال حق رأی کافی را برای داشتن تسلط فراهم کند ،حتی اگر سرمایه گوذار بودون آن توافوق
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قراردادی ،از حق رأی کافی برای داشتن تسلط برخوردار نباشد .با وجود این ،توافوق قوراردادی
اطمینان میدهد که سرمایهگذار قادر است سایر دارندگان حق رأی را به اندازه کافی هدایت کند
تا بهگونهای رأی دهند که او بتواند درباره فعالیتهای مربوط تصمیمگیری کند.

حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی
ب .40سایر حقوق تصمیمگیری ،در ترکیب با حق رأی ،میتواند برای سرمایهگذار توانوایی فعلوی بورای
هدایت فعالیتهای مربوط را ایجاد کند .برای مثال ،حق تعیین شده در توافق قراردادی در ترکیب بوا
حق رأی ،میتواند برای سرمایهگذار توانایی فعلی برای هدایت فرایندهای تولیدی یا سایر فعالیتهای
عملیاتی و تأمین مالی سرمایهپذیر که اثر قابل مالحظهای بر بازده سرمایهپذیر دارد را فراهم کند .با
وجود این ،در نبود سایر حقوق ،وابستگی اقتصادی سرمایهپذیر به سرمایهگذار (مانند روابوط بوین
تأمینکننده کاال با مشتری اصلی) منجر به تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر نمیشود.

حق رأی سرمایهگذار
ب .41زمانی که سرمایهگذار ،علیرغم نداشتن اکثریت حق رأی در سرمایهپذیر ،بطور یکجانبه توانوایی عملوی
برای هدایت فعالیتهای مربوط را داشته باشد ،از حق کافی برای تسلط بر سرمایهپذیر برخوردار است.
ب .42برای ارزیابی اینکه حق رأی سرمایهگذار برای داشتن تسلط کافی است یا خیر ،سرمایهگوذار تموام
واقعیتها و شرایط ،شامل موارد زیر را در نظر میگیرد:
الف .میزان حق رأی سرمایهگذار در مقایسه با میزان و پراکندگی حق رأی سایر دارندگان حق
رأی ،با توجه به اینکه:
.1

هرچه سرمایه گذار حق رأی بیشتری داشته باشد ،احتمال برخورداری سرمایه گذار از حوق
بالفعلی که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد ،بیشتر میشود؛

.2

هرچه سرمایهگذار حق رأی بیشتری در مقایسه با سایر دارندگان حق رأی داشته باشد،
احتمال برخورداری سرمایهگذار از حق بالفعلی که به او توانایی فعلی بورای هودایت
فعالیتهای مربوط را بدهد ،بیشتر میشود؛
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.3

هر چه تعداد اشخاصی که برای شکست دادن سرمایهگذار در رأیگیری ،الزم است با
یکدیگر همکاری کنند بیشتر باشد ،احتمال برخورداری سرمایهگذار از حق بالفعلی که
به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد ،بیشتر میشود؛

ب .حق رأی بالقوه سرمایهگذار ،سایر دارندگان حق رأی یا اشخاص دیگر (به بندهای ب 47تا
ب 50مراجعه شود)؛
پ .حقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی (به بند ب 40مراجعه شود)؛ و
ت .هرگونه واقعیت یا شرایط دیگری که نشان دهد سرمایهگذار ،توانایی فعلی برای هدایت
فعالیتهای مربوط را در زمان اتخاذ تصمیمات دارد یا ندارد ،شامل الگوهای رأیگیری در
مجامع عمومی صاحبان سهام در گذشته.
ب .43هنگامی که هدایت فعالیتهای مربوط ،از طریق رأی اکثریت تعیین می شود و سرمایهگذار بطوور
قابل مالحظه ای حق رأی بیشتری نسبت به سایر دارندگان حق رأی یا گروه سازمانیافتوهای از
دارندگان حق رأی دارد و سایر سهامداران بسیار پراکنده هستند ،تنها پوس از بررسوی عوامول
مندرج در بند ب(42الف) تا (پ) ،ممکن است تسلط سرمایه گذار بر سورمایه پوذیر مشوخص
شود.
مثالهای کاربردی
مثال 4

یک سرمایهگذار 48 ،درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را تحصیل میکند .موابقی حوق رأی ،در
اختیار هزاران سهامداری است که هیچکدام از آنهوا ،بویش از  1درصود حوق رأی را در اختیوار
ندارند .هیچ کدام از سهامداران ،توافقی برای رایزنی با دیگران یا اتخاذ تصمیمات جمعی ندارنود.
سرمایهگذار هنگام ارزیابی نسبت حق رأیی که با توجه به انودازه نسوبی سوایر سوهامداران بایود
تحصیل شود ،به این نتیجه میرسد که  48درصد حق رأی برای داشتن کنترل کافی است .در این
مورد ،بر مبنای میزان مالکیت مطلوق سورمایهگوذار و میوزان مالکیوت نسوبی سوایر سوهامداران،
سرمایهگذار نتیجه میگیرد که به میزان کافی حق رأی غالب برای احراز معیار تسلط را بدون نیواز
به در نظر گرفتن سایر نشانههای تسلط در اختیار دارد.
مثال 5
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مثالهای کاربردی

سرمایه گذار الف 40 ،درصد و دوازده سرمایهگذار دیگور ،هور کودام  5درصود از حوق رأی در
سرمایهپذیر را در اختیار دارند .بر مبنای موافقتنامه سهامداران ،به سهامدار الوف حوق انتصواب،
برکناری و تعیین حقوق و مزایای مدیرانی که مسئولیت هدایت فعالیتهای مربوط را به عهده دارند،
اعطا میشود .برای تغییر موافقتنامه مزبور ،دو سوم اکثریت آرای سهامداران الزم است .در ایون
مورد ،سرمایهگذار الف به این نتیجه میرسد که میزان مالکیت مطلق او و میوزان مالکیوت نسوبی
سایر سهامداران ،به تنهایی برای تعیین اینکه سرمایهگذار الف از حق کوافی بورای اعموال تسولط
برخوردار است یا خیر ،کفایت نمیکند .با وجود این ،سرمایهگذار الف تشخیص میدهد که حوق
قراردادی او برای انتصاب ،برکناری و تعیین حقوق و مزایای مدیران ،بورای نتیجوهگیوری دربواره
وجود تسلط بر سرمایهپذیر کافی است .این موضوع که سرمایهگذار الف ممکن است این حوق را
اعمال نکند یا احتمال اینکه سرمایه گذار الف حق خود برای انتخاب ،انتصاب یا برکناری مدیریت
را اعمال کند ،نباید در زمان ارزیابی اینکه سرمایه گذار الف از تسلط برخووردار اسوت یوا خیور،
مورد توجه قرار گیرد.
ب .44در سایر شرایط ،با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند ب(42الف) تا (پ) ممکن است به روشونی
مشخص شود که سرمایهگذار دارای تسلط نیست.
مثالهای کاربردی
مثال 6

سرمایهگذار الف 45 ،درصد و دو سرمایهگذار دیگر هر کدام  26درصد از حق رأی در سرمایهپوذیر
را در اختیار دارند .مابقی حق رأی ،در اختیار سه سهامدار دیگر است که هر کدام یک درصد حوق
رأی دارند .توافق دیگری وجود ندارد که بر تصمیمگیری تأثیر بگذارد .در ایون موورد ،میوزان حوق
رأی سرمایهگذار الف و میزان آن در مقایسه با سایر سهامداران ،برای رسویدن بوه ایون نتیجوه کوه
سرمایهگذار الف تسلط ندارد ،کافی است .در این شرایط ،تنهوا همکواری دو سورمایهگوذار دیگور
میتواند مانع هدایت فعالیتهای مربوط سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار الف شود.
ب .45با وجود این ،عوامل مندرج در بند ب(42الف) تا (پ) ،ممکن است به تنهایی کفایت نکند .چنانچوه
سرمایهگذار پس از بررسی عوامل مزبور ،درباره تسلط خود ابهام داشته باشد ،باید واقعیتها و شورایط
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دیگر را بررسی کند ،مانند اینکه سایر سهامداران بور مبنوای الگووی رأیگیوری در مجوامع عموومی
صاحبان سهام در گذشته ،عمالً منفعل بودهاند یا خیر .این بررسی شامل ارزیابی عوامل مندرج در بند
ب 18و نشانههای مندرج در بندهای ب 19و ب 20است .هرچه حق رأی سرمایهگذار کمتر باشود و
هرچه همکاری اشخاص کمتری برای شکست دادن سرمایه گذار در رأیگیری مورد نیاز باشد ،بورای
ارزیابی اینکه حقوق سرمایه گذار برای اعمال تسلط کافی است یا خیر ،به واقعیتهوا و شورایط دیگور،
بیشتر اتکا میشود .زمانی که واقعیتها و شرایط مندرج در بندهای ب 18توا ب 20هموراه بوا حقووق
سرمایهگذار مورد مالحظه قرار میگیرد ،باید به شواهد تسلط منودرج در بنود ب ،18در مقایسوه بوا
نشانههای تسلط مندرج در بندهای ب 19و ب ،20اهمیت بیشتری داده شود.
مثالهای کاربردی
مثال 7

یک سرمایهگذار 45 ،درصد و یازده سهامدار دیگر ،هر کدام  5درصد از حق رأی در سرمایهپذیر
را در اختیار دارند .هیچ یک از سهامداران توافق قراردادی برای رایزنی بوا سوهامداران دیگور یوا
اتخاذ تصمیمات جمعی ندارند .در این مورد ،میزان حق رأی مطلق سرمایهگذار و میزان حق رأی
نسبی سهامداران دیگر ،به تنهایی در تعیین اینکه سرمایهگذار برای تسلط بر سورمایهپوذیر از حوق
رأی کافی برخورار است یا خیر ،کفایت نمیکند .واقعیتها و شورایط دیگوری کوه ممکون اسوت
شواهدی از تسلط یا عدم تسلط سرمایهگذار فراهم کند ،باید مورد بررسی قرار گیرد.
مثال 8

یک سرمایهگذار 35 ،درصد و سه سهامدار دیگر ،هر کدام  5درصد از حق رأی در سورمایهپوذیر را
در اختیار دارند .مابقی حق رأی ،در اختیار تعداد زیادی سهامدار است که هیچ کدام به تنهایی بیش
از یک درصد از حق رأی را در اختیار ندارند .هیچ یک از سوهامداران ،تووافقی بورای رایزنوی بوا
سهامداران دیگر و اتخاذ تصمیمات جمعی ندارند .تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط سرمایهپوذیر،
مستلزم تصویب اکثریت آرای اخذشده در مجمع عمومی صاحبان سهام مربووط اسوت -در مجموع
عمومی اخیر ،دارندگان  75درصد از حق رأی در سرمایهپذیر ،در رأیگیری شورکت کوردهانود .در
این مورد ،مشارکت فعال سایر سوهامداران در مجموع عموومی اخیور ،حواکی از ایون اسوت کوه
سرمایهگذار ،صرفنظر از اینکه به دلیل تعداد کافی آرای موافق سهامداران دیگر ،فعالیتهای مربووط
را هدایت کرده باشد ،توانایی عملی برای هدایت یکجانبه فعالیتهای مربوط را ندارد.
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ب .46چنانچه با توجه به عوامل مندرج در بند ب(42الف) تا (ت) ،تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر بوه
روشنی مشخص نباشد ،سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل ندارد.

حق رأی بالقوه
ب .47سرمایهگذار ،هنگام ارزیابی کنترل ،حق رأی بالقوه خود و همچنین حق رأی بالقوه اشخاص دیگور
را مورد توجه قرار میدهد تا مشخص شود که آیا تسلط دارد یا خیر .حوق رأی بوالقوه ،حوق بوه
دست آوردن حق رأی در سرمایهپذیر ،مانند حق ناشی از ابزارهای مالی قابل تبدیل یا اختیارهوای
معامله سهام ،شامل پیمانهای آتی ،است .چنین حق رأی بالقوهای ،تنها در صورتی که حق ،مواهوی
باشد ،مورد توجه قرار میگیرد (به بندهای ب 22تا ب 25مراجعه شود).
ب .48سرمایهگذار ،هنگام بررسی حق رأی بالقوه ،بایود هودف و سواختار ابوزار موالی و نیوز هودف و
سازماندهی سایر روابطی که با سرمایهپذیر دارد را مورد توجوه قورار دهود .ایون بررسوی ،شوامل
ارزیابی شرایط مختلف ابزار مالی و نیز انتظارات ،انگیزهها و دالیل آشکار موافقت سرمایهگذار بوا
این شرایط است.
ب .49اگر سرمایهگذار حق رأی یا سایر حقوق تصمیمگیری مرتبط با فعالیتهای سرمایهپذیر را نیز در اختیوار
داشته باشد ،سرمایهگذار ارزیابی میکند که آیا این حقوق ،در ترکیب با حق رأی بوالقوه ،منجور بوه
تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر میشود یا خیر.
ب .50حق رأی بالقوه ماهوی ،به تنهایی یا در ترکیب با سایر حقوق ،میتواند به سرمایهگذار توانایی فعلی
برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد .برای مثال ،این مورد زمانی محتمل است کوه سورمایهگوذار
40درصد از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار دارد و طبق بند ب ،23از حق مواهوی ناشوی از
اختیار تحصیل 20درصد حق رأی بیشتر نیز برخوردار است.
مثالهای کاربردی
مثال 9

سرمایهگذار الف 70 ،درصد از حق رأی در سرمایهپذیر و سرمایهگذار ب 30 ،درصود از حوق رأی
در سرمایهپذیر و نیز اختیار تحصیل نیمی از حق رأی سرمایهگذار الوف را در اختیوار دارد .اختیوار
تحصیل طی دو سال آینده به قیمت ثابتی که عمیقاً فاقد ارزش اعمال است (و انتظار مویرود ایون
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مثالهای کاربردی

وضعیت ،طی دو سال آتی ادامه داشته باشد) ،قابل اعمال است .سرمایهگذار الف حق رأی خوود را
اعمال کرده است و بطور فعال ،فعالیتهای مربوط سرمایهپذیر را هودایت مویکنود .در ایون موورد،
سرمایهگذار الف احتماالً معیار تسلط را احراز میکند ،زیرا به نظر میرسد از توانوایی فعلوی بورای
هدایت فعالیتهای مربوط برخوردار است .اگرچه سرمایهگذار ب در زموان حاضور از اختیوار قابول
اعمال برای تحصیل حق رأی بیشتر برخوردار است (که در صورت اعموال ،اکثریوت حوق رأی در
سرمایهپذیر را خواهد داشت) ،اما شرایط مرتبط با اختیارهای معامله سهام بهگونهای است کوه ایون
اختیارها ،ماهوی محسوب نمیشوند.
مثال 10

سرمایهگذار الف و دو سرمایهگذار دیگر ،هر کدام یک سوم از حق رأی در سرمایهپذیر را در اختیار
دارند .فعالیت تجاری سرمایهپذیر ،ارتباط تنگاتنگی با سرمایهگذار الف دارد .سرمایهگذار الف،
افزون بر ابزارهای مالکانه ،ابزارهای بدهی قابل تبدیل به سهام عادی سرمایهپذیر را در اختیار دارد
که در هر زمانی به قیمت ثابتی که فاقد ارزش اعمال است (اما قیمت اعمال آن عمیقاً فاقد ارزش
اعمال نیست) ،قابل تبدیل است .در صورت تبدیل بدهی ،سرمایهگذار الف  60درصد از حق رأی
در سرمایهپذیر را خواهد داشت .اگر ابزار بدهی به سهام عادی تبدیل شود ،سرمایهگذار الف از
همافزایی حاصل منتفع خواهد شد .از آنجا که سرمایهگذار الف حق رأی در سرمایهپذیر را همراه با
حق رأی بالقوه ماهوی در اختیار دارد که به او توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را
میدهد ،سرمایهگذار الف بر سرمایهپذیر تسلط دارد.

تسلط در زمانی که حق رأی یا حقوق مشابه ،اثر قابل مالحظههای بهر
بازده سرمایهپذیر ندارد
ب .51برای ارزیابی هدف و سازماندهی سرمایهپذیر (به بندهای ب 5تا ب 8مراجعه شود) ،سورمایهگوذار
باید ارتباط با سرمایهپذیر و تصمیمات اتخاذشده در زمان تأسیس سرمایهپذیر را به عنوان بخشی از
سازماندهی سرمایهپذیر بررسی کند و ارزیابی نماید که آیا شرایط معامله و ویژگیهای ارتبواط ،بوه
سرمایهگذار حق کافی برای تسلط بر سرمایهپذیر میدهد یوا خیور .نقوش داشوتن در سوازماندهی
سرمایهپذیر ،به تنهایی برای اعمال کنترل سرمایهگذار کافی نیست .با وجود ایون ،نقوش داشوتن در
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سازماندهی میتواند نشان دهد که سرمایهگذار فرصت کسب حقی را داشته است که برای تسلط او
بر سرمایهپذیر کافی است.
ب .52افزون بر این ،سرمایهگذار باید توافقهای قراردادی مانند حق خرید ،حوق فوروش و حوق انحوالل
مشخصشده در زمان تأسیس واحد سرمایهپذیر را مورد توجه قورار دهود .در صوورتی کوه ایون
توافقهای قراردادی شامل فعالیتهایی باشد که ارتباط تنگاتنگی با سرمایهپذیر دارد ،ایون فعالیتهوا از
نظر ماهیت ،بخش جدانشدنی فعالیتهای کلی سرمایهپذیر محسوب میشود ،اگر چوه ممکون اسوت
خارج از محدوده حقوقی سرمایهپذیر واقع شود .بنابراین ،در زمان تعیین تسولط بور سورمایهپوذیر،
ضروری است حق تصمیمگیری صریح یا ضمنی مندرج در توافقهای قراردادی که ارتباط تنگاتنگی
با سرمایهپذیر دارد ،به عنوان فعالیتهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
ب .53در برخی سرمایهپذیران ،فعالیتهای مربوط تنها زمانی رخ میدهد که شرایط خاصی به وجود آیود یوا
رویدادهایی خاصی واقع شود .سازماندهی سرمایهپذیر ممکن اسوت بوهگونوهای باشود کوه هودایت
فعالیتهای آن و بازده آن از قبل تعیین شده باشد ،مگر اینکه آن شرایط خاص ایجاد شود یا رویودادها
واقع گردد .در این مورد ،تنها تصمیمگیری درباره فعالیتهای سرمایهپذیر در هنگام وقوع آن شورایط و
رویدادها میتواند اثر قابل مالحظهای بر بازده سرمایهپذیر داشته باشد و بنوابراین فعالیتهوای مربووط
محسوب میشود .برای داشتن تسلط ،لزومی ندارد که آن شرایط و رویدادها برای سرمایهگذاری کوه
توانایی اتخاذ چنین تصمیماتی را دارد واقع شود .این موضوع که حق تصمیمگیری ،مشروط به ایجاد
شرایط یا وقوع یک رویداد است ،به خودی خود موجب نمیشود که این حق ،حمایتی باشد.
مثالهای کاربردی
مثال 11

تنها فعالیت تجاری سرمایهپذیر که در اساسنامه مشخص شده اسوت ،خریود دریوافتنیهوا و ارائوه
خدمات روزانه به سرمایهگذاران است .ارائه خدمات روزانه ،شامل وصول و انتقال پرداختهای اصل
و سود در تاریخ سررسید آنها است .بر اساس توافق واگذاری جداگانهای که بوین سورمایهگوذار و
سرمایهپذیر منعقد شده است ،در صورت نکول یک دریافتنی ،سرمایهپذیر بطور خودکار دریافتنی را
به یکی از سرمایهگذاران واگذار میکند .تنها فعالیت مربوط ،مدیریت دریافتنیهای نکولشده اسوت؛
زیرا تنها فعالیتی است که میتواند اثر قابل مالحظهای بور بوازده سورمایهپوذیر بگوذارد .مودیریت
دریافتنیها قبل از نکول ،فعالیت مربوط نیست ،زیرا مستلزم اتخاذ تصمیمات اساسی دارای اثر قابول

صفحهی 23

استاندارد حسابداری 39
صورتهای مالی تلفیقی

مالحظه بر بازده سرمایهپذیر ،نمیباشد -فعالیتهای قبل از نکول ،از قبل ،تعیوین شوده اسوت و تنهوا
محدود به وصول جریانهای نقدی در سررسید و انتقال آن به سرمایهگذاران است .بنوابراین ،هنگوام
ارزیابی فعالیتهای کلی سرمایهپذیر که اثر قابل مالحظهای بر بازده سورمایهپوذیر دارنود ،تنهوا حوق
سرمایهگذار در مدیریت داراییهای نکولشده باید مورد توجه قرار گیرد.
در این مثال ،سازماندهی سرمایهپذیر اطمینان میدهد که سرمایهگذار ،تنها زمانی در مورد فعالیتهوای
دارای اثر قابل مالحظه بر بازده ،اختیار تصمیمگیری دارد که ضروری باشد .شرایط توافق واگذاری،
بخش جدانشدنی معامله کلی و ایجاد سرمایهپذیر است .بنابراین ،شرایط توافق واگذاری هموراه بوا
اساسنامه سرمایهپذیر ،منجر به این نتیجهگیری میشود که سرمایهگذار بر سورمایهپوذیر تسولط دارد،
حتی اگر سرمایهگذار تنها در صورت نکوول ،مالکیوت دریوافتنیهوا را در اختیوار داشوته باشود و
دریافتنیهای نکولشده را خارج از محدوده حقوقی سرمایهپذیر ،مدیریت کند.
مثال 12

دریافتنیها ،تنها دارایی سرمایهپذیر هستند .هنگوام بررسوی هودف و سوازماندهی سورمایهپوذیر،
مشخص می شود که تنها فعالیت مربوط ،مدیریت دریافتنیهای نکولشده است .طرفی که توانایی
مدیریت نکول دریافتنیها را دارد ،صرفنظر از اینکه وامگیرندگان ،بدهی خوود را نکوول کورده
باشند یا خیر ،بر سرمایهپذیر تسلط دارد.
ب .54سرمایهگذار ممکن است تعهد صریح یا ضمنی داشته باشد که اطمینان دهود سورمایهپوذیر مطوابق
سازماندهی خود فعالیت میکند .این تعهد ممکن است سرمایهگذار را بیشتر در معرض نوسان بازده
قرار دهد و موجب افزایش انگیزه سرمایهگذار برای کسب حق کافی بورای داشوتن تسولط شوود.
بنابراین ،تعهد برای اطمینان از اینکه سرمایهپذیر طبق سازماندهی خود فعالیت میکنود ،مویتوانود
نشانه تسلط سرمایهگذار باشد ،اما به خودی خود ،موجب تسلط سرمایهگذار و مانع تسلط شوخص
دیگر نمیشود.
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آسیب پهذیری از بهازده متریهر ناشهی از ارتبهاط بها سهرمایهپهذیر یها
برخورداری از حق نسبت به آن بازده
ب .55هنگام ارزیابی اینکه سرمایهگذار بر سرمایهپذیر کنترل دارد یا خیر ،سرمایهگذار تعیین میکند که آیا
در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایهپذیر قرار میگیرد یا نسوبت بوه آن بوازده از حوق
برخوردار است یا خیر.
ب .56بازده متغیر ،بازدهی است که ثابت نباشد و امکان تغییر آن در نتیجه عملکرد سورمایهپوذیر وجوود
داشته باشد .بازده متغیر میتواند فقط مثبت ،فقط منفی یا هم مثبت و هم منفوی باشود (بوه بنود 17
مراجعه شود) .سرمایهگذار ارزیابی میکند که آیا بازده سرمایهپذیر متغیر است یا خیر ،و این بازده،
بر مبنای ماهیت توافق و صرفنظر از شکل حقوقی بازده ،تا چه اندازه متغیور اسوت .بورای مثوال،
سرمایهگذار میتواند اوراق مشارکتی با پرداختهای سود ثابت داشته باشد .پرداختهای سوود ثابوت،
از منظر این استاندارد بازده متغیر محسوب میشود زیرا در معرض ریسک عودم بازپرداخوت قورار
دارد و سرمایهگذار را در معرض ریسک اعتباری ناشر اوراق مشارکت قرار میدهد .میوزان نوسوان
بازده (یعنی نحوه تغییور بوازده) ،بوه ریسوک اعتبواری اوراق مشوارکت بسوتگی دارد .همچنوین،
حقالزحمه ثابت عملکرد بابت مدیریت داراییهای سرمایهپذیر ،بازده متغیر محسوب میشوود ،زیورا
سرمایهگذار را در معرض ریسک عدم ایفای تعهد توسط سرمایهپذیر قرار میدهود .میوزان نوسوان
بازده ،به توانایی سرمایهپذیر در ایجاد درآمد کافی برای پرداخت حقالزحمه بستگی دارد.
ب .57نمونههایی از بازده ،شامل موارد زیر است:
الف .سود تقسیمی ،سایر منافع اقتصادی توزیعشده توسط سرمایهپذیر (برای مثال ،سود حاصل از
اوراق بدهی منتشرشده توسط سرمایهپذیر) و تغییر در ارزش سرمایهگذاری سرمایهگذار در
سرمایهپذیر مزبور.
ب.

حقوق و مزایا بابت ارائه خدمات مرتبط با داراییها یا بدهیهای سرمایهپذیر ،حقالزحمهها و
آسیبپذیری از زیان ناشی از پشتیبانی اعتباری یا نقدی ،منافع باقیمانده در داراییها و بدهیهای
سرمایهپذیر هنگام انحالل سرمایهپذیر ،مزایای مالیاتی و دسترسی به نقدینگی آتی که
سرمایهگذار در اثر ارتباط با سرمایهپذیر به دست میآورد.
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پ.

بازدهی که سایر ذینفعان به آن دسترسی ندارند .برای مثال ،سرمایهگذار ممکن است
داراییهای خود را در ترکیب با داراییهای سرمایهپذیر مورد استفاده قرار دهد ،مانند ترکیب
واایف عملیاتی به منظور صرفهجویی در مقیاس ،کاهش هزینهها ،تأمین محصوالت کمیاب،
دسترسی به دانش اختصاصی یا محدود کردن برخی عملیات یا داراییها با هدف افزایش
ارزش سایر داراییهای سرمایهگذار.

ارتباط بین تسلط و بازده
تسلط تفویضشده
ب .58زمانی که سرمایهگذار دارای حق تصمیمگیری (تصمیمگیرنده) ،وجود کنترل خود بر سرمایهپذیر را
ارزیابی میکند ،باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده .همچنین سرمایهگذار باید تعیین کند کوه
آیا واحد تجاری دیگری که دارای حق تصمیمگیری است ،به عنوان نماینوده سورمایهگوذار عمول
میکند یا خیر .نماینده ،شخصی است که عمدتاً از سوی شخص یا اشخاص دیگور (اصویل(ها)) و
برای منافع آنها کار میکند و بنابراین ،در زمان اعمال اختیار تصمیمگیری ،بر سورمایهپوذیر کنتورل
ندارد (به بندهای  19و  20مراجعه شود) .به این ترتیب ،برخی مواقع تسولط اصویل ممکون اسوت
توسط نماینده ،اما از جانب اصیل ،حفظ و اعمال شود .تصمیمگیرنده را نمیتوان فقط به این دلیول
که اشخاص دیگر میتوانند از تصمیمات او منتفع شوند ،نماینده محسوب کرد.
ب .59سرمایهگذار ممکن است در خصووص موضووعاتی خواص یوا تموام فعالیتهوای مربووط ،اختیوار
تصمیمگیری خود را به نماینده تفویض کند .سرمایهگذار هنگام ارزیوابی وجوود کنتورل خوود بور
سرمایهپذیر ،باید با حق تصمیمگیری تفویضشده به نماینده خود ،همانند زمانی کوه سورمایهگوذار
بطور مستقیم عمل میکند ،برخورد نماید .در شرایطی که بیش از یک اصیل وجود داشته باشد ،هور
یک از اشخاص اصیل باید با در نظر گرفتن الزامات بندهای ب 5تا ب ،54ارزیابی کنند که آیا بور
سرمایهپذیر تسلط دارند یا خیر .بندهای ب 60تا ب 72برای تعیین اینکوه تصومیمگیرنوده ،نماینوده
است یا اصیل ،رهنمود ارائه میکند.
ب .60تصمیمگیرنده برای تعیین اینکه نماینده است یا خیر ،باید رابطه کلی بین خوود ،سورمایهپوذیر تحوت
مدیریت و دیگر اشخاص در ارتباط با سرمایهپذیر ،به ویژه تمام عوامل زیر را مورد توجه قرار دهد:
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الف .دامنه اختیار تصمیمگیری خود درباره سرمایهپذیر (بندهای ب 62تا ب)63؛
ب.

حق اشخاص دیگر (بندهای ب 64تا ب)67؛

پ.

حقوق و مزایایی که طبق توافق(های) حقوق و مزایا ،نسبت به دریافت آن حق دارد (بندهای
ب 68تا ب)70؛ و

ت.

آسیبپذیری تصمیمگیرنده از نوسان بازده ناشی از سایر منافعی که در سرمایهپذیر دارد
(بندهای ب 71و ب.)72

بر مبنای واقعیتها و شرایط خاص ،برای هر یک از عوامل مورد اشاره ،باید اهمیت متفاوتی در نظور
گرفته شود.
ب .61تعیین اینکه تصمیمگیرنده نماینده است یا خیر ،مستلزم ارزیابی تمام عوامول منودرج در بنود ب60
است ،مگر اینکه یک شخص ،حق ماهوی برکناری تصمیمگیرنده را داشته باشد (حق برکنواری) و
بتواند بدون دلیل ،تصمیمگیرنده را برکنار کند (به بند ب 65مراجعه شود).

دامنه اختیار تصمیمگیری
ب .62دامنه اختیار تصمیمگیری تصمیمگیرنده ،با در نظر گرفتن موارد زیر ارزیابی میشود:
الف .فعالیتهایی که طبق توافقهای تصمیمگیری ،مجاز و طبق قانون تصریح شده باشد؛ و
ب.

اختیاری که تصمیمگیرنده هنگام تصمیمگیری درباره فعالیتهای مزبور دارد.

ب .63تصمیمگیرنده باید هدف و سازماندهی سرمایهپذیر ،ریسکهایی که مقرر شده است سرمایهپوذیر در
معرض آنها قرار بگیرد ،ریسکهایی که مقرر شده است سرمایهپذیر به دیگر اشخاص در ارتبواط بوا
سرمایهپذیر ،انتقال دهد و میزان نقش تصمیمگیرنده در سازماندهی سرمایهپذیر را مورد توجه قورار
دهد .برای مثال ،اینکه تصمیمگیرنده نقش قابل مالحظهای در سازماندهی سرمایهپذیر داشوته باشود
(شامل تعیین دامنه اختیار تصمیمگیری) ،ممکن است نشان دهد که تصمیمگیرنده ،فرصت و انگیوزه
کسب حقی را دارد که موجب توانایی او برای هدایت فعالیتهای مربوط میشود.
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حقوق اشخاص دیگر
ب .64حق ماهوی اشخاص دیگر ،ممکن است بر توانایی تصمیمگیرنده برای هودایت فعالیتهوای مربووط
سرمایهپذیر ،مؤثر باشد .حق برکنواری مواهوی یوا سوایر حقووق ممکون اسوت نشوان دهود کوه
تصمیمگیرنده ،نماینده است.
ب .65هرگاه یک شخص ،حق برکناری ماهوی داشته باشد و بتواند بدون دلیل تصومیمگیرنوده را برکنوار
کند ،این مورد به تنهایی کافی است تا این نتیجه حاصل شود که تصمیمگیرنده ،نماینده است .اگور
بیش از یک شخص ،دارای چنین حقی باشند (و هیچ یک از اشخاص بدون توافق با اشخاص دیگر
نتواند تصمیمگیرنده را برکنار کند) ،این حق ،به تنهایی برای تعیین اینکه تصومیمگیرنوده اساسواً از
طرف دیگران و برای منافع آنها کار میکند یا خیر ،کفایت نمیکند .افزون بر این ،بوا بیشوتر شودن
تعداد اشخاص الزم برای همکاری با یکدیگر جهت اعمال حوق برکنواری تصومیمگیرنوده و نیوز
افزایش مبلغ و نوسان سایر منافع اقتصادی تصمیمگیرنده (یعنی حقوق و مزایا و سایر منافع) ،بایود
اهمیت کمتری برای این عامل در نظر گرفت.
ب .66هنگام ارزیابی اینکه تصمیمگیرنده نماینده است یا خیر ،حق ماهوی اشوخاص دیگور کوه موجوب
محدود شدن اختیار تصمیمگیرنده میشود ،باید به شیوهای مشابه با حق برکناری ،مورد توجه قورار
گیرد .برای مثال ،تصمیمگیرندهای که برای اقدامات خود ملزم به دریافت تصویب تعوداد کموی از
اشخاص دیگر است ،معموالً نماینده است (برای راهنمایی بیشتر درباره ماهیت حق و ماهوی بوودن
آن ،به بندهای ب 22تا ب 25مراجعه شود).
ب .67بررسی حق اشخاص دیگر ،باید شامل ارزیابی حق قابل اعمال توسط هیئت مدیره (یا سایر ارکوان
ادارهکننده) سرمایهپذیر و آثار آن بر اختیار تصمیمگیری باشد (به بند ب(23ب) مراجعه شود).
حقوق و مزایا

ب .68هرچه مبلغ و نوسان حقوق و مزایای تصمیمگیرنده در مقایسه بوا بوازده موورد انتظوار حاصول از
فعالیتهای سرمایهپذیر بیشتر باشد ،احتمال اینکه تصمیمگیرنده ،اصیل باشد بیشتر است.
ب .69تصمیمگیرنده برای تعیین اینکه اصیل است یا نماینده ،باید وجود شرایط زیر را نیز بررسی کند:
الف .اینکه حقوق و مزایای تصمیمگیرنده با خدمات وی متناسب است.
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ب .اینکه توافق حقوق و مزایا تنها شامل شرایط یا مبالغی است که در توافقهای خدمات مشابه و
سطح مهارتهای مذاکرهشده در شرایط متعارف ،مرسوم است.
ب .70تصمیمگیرنده نمیتواند نماینده باشد ،مگر اینکه شرایط مندرج در بند ب(69الوف) و (ب) وجوود
داشته باشد .اما ،احراز این شرایط ،به تنهایی برای نتیجهگیری درباره اینکه تصمیمگیرنوده ،نماینوده
است ،کافی نیست.
آسیبپذیری از نوسان بازده ناشی از منافع دیگر

ب .71هرگاه تصمیمگیرنده منافع دیگری در سرمایهپذیر داشوته باشود (بورای مثوال ،سورمایهگوذاری در
سرمایهپذیر یا ارائه تضمین در ارتباط با عملکرد سرمایهپذیر) ،تصمیمگیرنده بورای ارزیوابی اینکوه
نماینده است یا خیر باید بررسی کند که آیا در معرض نوسان بازده ناشی از این منافع قرار میگیرد
یا خیر .داشتن منافع دیگر در سرمایهپذیر نشان میدهد که تصمیمگیرنده ،ممکن است اصیل باشد.
ب .72تصمیمگیرنده برای ارزیابی آسیبپذیری از نوسان بازده ناشی از منافع دیگر در سرمایهپوذیر ،بایود
موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف .هرچه مبلغ و نوسان منافع اقتصادی ،شامل حقوق و مزایا و منافع دیگر ،بیشتر باشد ،احتمال
اینکه تصمیمگیرنده اصیل باشد ،بیشتر است.
ب.

اینکه آسیبپذیری تصمیمگیرنده از نوسان بازده در مقایسه با آسیبپذیری سرمایهگذاران
دیگر از نوسان بازده متفاوت است یا خیر ،و اگر چنین است ،آیا این موضوع ،اقدامات
تصمیمگیرنده را تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر .برای مثال ،این مورد ممکن است زمانی
وجود داشته باشد که تصمیمگیرنده از منافع با اولویت پایین در سرمایهپذیر برخوردار باشد
یا سایر اشکال تضمینهای اعتباری را به سرمایهپذیر ارائه کند.

تصمیمگیرنده باید آسیبپذیری خود از نوسان بازده سرمایهپذیر را نسبت به کل نوسوانهای بوازده
سرمایه پذیر ارزیابی کند .این ارزیابی اساساً بر مبنوای بوازده موورد انتظوار حاصول از فعالیتهوای
سرمایهپذیر انجام میشود ،اما نباید حداکثر میزان آسیبپوذیری تصومیمگیرنوده از نوسوان بوازده
سرمایهپذیر را به واسطه منافع دیگر تصمیمگیرنده ،نادیده گرفت.
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مثالهای کاربردی
مثال 13

تصمیمگیرندهای (مدیر صندوق) ،یک صندوق را که واحدهای آن به صورت عام معامله میشوود
و طبق معیارهای به دقت تعریفشده در امیدنامه که ناشی از الزامات قووانین و مقوررات اسوت،
تحت نظارت میباشد ،تأسیس ،عرضه و مدیریت میکند .این صندوق بورای سورمایهگوذاری در
پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار مالکانه شرکتهای سهامی عام ،به سرمایهگذاران عرضه شده است.
طبق معیارهای تعریفشده ،مدیر صندوق برای سورمایهگوذاری در داراییهوا اختیوار دارد .مودیر
صندوق ،به میزان 10درصد در صندوق سرمایهگذاری کرده است و حقالزحمه خدمات خوود را
بر مبنای بازار ،معادل  1درصد خالص ارزش داراییهای صندوق دریافت میکند .این حقالزحموه
متناسب با خدمات ارائهشده است .مدیر صندوق ،در برابر زیانهای صندوق ،در صورتی که بویش
از میزان سرمایهگذاری او باشد ،تعهدی ندارد .صندوق ملزم به ایجاد هیئت مدیره مستقل نیست و
هیئت مدیرهای نیز ایجاد نکرده است .سرمایهگذاران از حق ماهوی که اختیار تصمیمگیوری مودیر
صندوق را تحت تأثیر قرار دهد ،برخوردار نیستند ،اما میتوانند واحودهای خوود را بوا رعایوت
محدودیتهای مشخصشده توسط صندوق بازخرید کنند.
با وجود اینکه عملیات صندوق طبق معیارهای تعیوینشوده در امیدناموه و الزاموات قوانونی انجوام
میشود ،مدیر صندوق دارای حق تصمیمگیری است که به او توانایی فعلی برای هودایت فعالیتهوای
مربوط صندوق را میدهد -یعنی سرمایهگذاران از حق ماهوی اثرگذار بر اختیار تصمیمگیری مودیر
صندوق ،برخوردار نیستند .مدیر صندوق بابت خدمات خود ،حقالزحمه مبتنی بر بازار متناسوب بوا
خدمات ارائهشده دریافت میکند و نیز دارای درصدی سرمایهگذاری در صندوق اسوت .حقووق و
مزایا و سرمایهگذاری مدیر صندوق ،او را در معرض نوسان بازده ناشی از فعالیتهای صوندوق قورار
میدهد ،اما آنقدر قابل مالحظه نیست که نشان دهد مدیر صندوق ،اصیل است.
در این مثال ،آسیبپذیری مدیر صندوق از نوسان بازده صندوق همراه با اختیار تصمیمگیری طبق
معیارهای محدودکننده ،نشان میدهد که مدیر صندوق ،نماینده است .بنابراین مدیر صندوق نتیجه
میگیرد که بر صندوق کنترل ندارد.
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مثالهای کاربردی
مثال 14

تصمیمگیرندهای به منظور ایجاد فرصت سرمایهگذاری برای تعدادی از سرمایهگذاران ،صندوقی را
تأسیس ،عرضه و مدیریت میکند .تصمیمگیرنده (مدیر صوندوق) بایود طبوق موافقوتناموه اداره
صندوق ،تصمیمات را بهگونهای اتخاذ کند که بیشترین منافع برای تمام سرمایهگذاران ایجاد شود.
با وجود این ،مدیر صندوق اختیارات گستردهای برای تصمیمگیری دارد .مودیر صوندوق در ازای
ارائه خدمات ،حقالزحمه مبتنی بر بازار معادل 1درصود داراییهوای تحوت مودیریت خوود و در
صورت دستیابی به سطح مشخصی از سود20 ،درصد مجموع سود صندوق را دریافت مویکنود.
حقالزحمه متناسب با خدمات ارائهشده است.
با وجود اینکه تصمیمات باید بهگونهای اتخاذ شود که بیشترین منافع برای تموام سورمایهگوذاران
تأمین گردد ،مدیر صندوق اختیارات گستردهای برای تصمیمگیری در خصوص هدایت فعالیتهوای
مربوط صندوق دارد .به مدیر صندوق حقالزحمه ثابت و نیز حقالزحمه مبتنی بر عملکرد پراخت
میشود که متناسب با خدمات ارائهشده است .افزون بر این ،حقوق و مزایا ،منافع مدیر صندوق را
با منافع سایر سرمایهگذاران برای افزایش ارزش صندوق همسو میکند ،بدون اینکوه مودیر را در
معرض نوسان بازده ناشی از فعالیتهای صندوق قرار دهد .در این وضعیت ،آسیبپذیری از چنوان
اهمیتی برخوردار نیست که نشان دهد مدیر صندوق ،اصیل است.
الگوی ارائهشده و نحوه تجزیه و تحلیل باال ،در مثالهای 14الف تا 14پ زیر ،تشریح شده اسوت.
هر مثال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
مثال 14الف

مدیر صندوق ،مالک 2درصد سرمایهگذاری در صندوق نیز مویباشود کوه منوافع او را بوا منوافع
سرمایهگذاران دیگر همسو موی کنود .مودیر صوندوق در قبوال زیانهوای صوندوق کوه بویش از
سرمایهگذاری او باشد ،تعهد ندارد .سرمایهگذاران ،تنها به دلیل نقض قرارداد مویتواننود بوا رأی
اکثریت مدیر صندوق را برکنار کنند.
سرمایهگذاری مدیر صندوق (2درصد) ،او را بیشتر در معرض نوسان بوازده ناشوی از فعالیتهوای
صندوق قرار میدهد ،اما آسیبپذیری از نوسان بازده آنقدر قابل مالحظه نیست کوه نشوان دهود
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مدیر صندوق ،اصیل است .حق سرمایهگذاران دیگر برای برکناری مدیر صندوق ،به عنووان حوق
حمایتی در نظر گرفته میشود ،زیرا این حق تنها در صورت نقض قرارداد ،قابل اعمال اسوت .در
این مثال ،با وجود اینکه مدیر صندوق اختیارات گستردهای برای تصمیمگیوری دارد و در معورض
نوسان بازده ناشی از منافع و حقوق و مزایای خود قرار گرفته است ،آسیبپذیری از نوسان بوازده
صندوق بهگونهای است که نشان میدهد مدیر صوندوق ،نماینوده اسوت .بوه ایونترتیوب ،مودیر
نتیجهگیری میکند که بر صندوق کنترل ندارد.
مثال 14ب

مدیر صندوق سهم نسبی بیشتری از سرمایهگذاری در صندوق دارد ،اما در برابر زیانهای صندوق،
تعهدی فراتر از سرمایهگذاری مذکور ندارد .سرمایهگذاران میتوانند تنها به دلیل نقوض قورارداد،
با رأی اکثریت مدیر صندوق را برکنار کنند.
در این مثال ،حق سرمایهگذاران دیگر برای برکناری مدیر صندوق ،به عنوان حق حمایتی در نظور
گرفته میشود ،زیرا تنها با نقض قرارداد قابل اعمال است .بوا وجوود اینکوه بوه مودیر صوندوق
حقالزحمه ثابت و حقالزحمه مبتنی بر عملکرد متناسب با خدمات ارائهشده پرداخت مویشوود،
ترکیب سرمایهگذاری مدیر صندوق با حقوق و مزایای او میتواند مدیر را در معرض نوسان بازده
حاصل از فعالیتهای صندوق قرار دهد که آنقدر قابل مالحظه است که نشان میدهد مدیر صندوق
اصیل است .هرچه میزان و نوسان منافع اقتصادی مدیر صندوق (با در نظر گرفتن مجموع حقوق و
مزایا و سایر منافع) بیشتر باشد ،مدیر صندوق در تجزیه و تحلیل خود ،بر منافع اقتصوادی مزبوور
تأکید بیشتری خواهد داشت و به احتمال زیاد مدیر صندوق ،اصیل است.
برای مثال ،با توجه به حقوق و مزایا و سایر عوامل ،مدیر صندوق ممکن است سرمایهگوذاری بوه
میزان  20درصد را برای نتیجهگیری درباره اینکه صندوق را کنترل میکند ،کافی بداند .با وجوود
این ،در شرایط متفاوت (یعنی زمانی که حقوق و مزایا و سایر عوامول متفواوت باشوند) ،کنتورل
ممکن است در سطوح متفاوتی از سرمایهگذاری ،ایجاد شود.
مثال 14پ

مدیر صندوق ،مالک  20درصد سرمایهگذاری در صندوق است ،اما در قبال زیانهای صوندوق در
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صورتی که بیشتر از سرمایهگذاری او باشد ،تعهدی ندارد .صندوق ،هیئتمدیرهای دارد کوه تموام
اعضای آن ،مستقل از مدیر صندوق هستند و توسط سرمایهگوذاران دیگور منصووب مویشووند.
هیئتمدیره ،مدیر صندوق را ساالنه منصوب میکند .اگر هیئتمدیره تصمیم بگیرد قورارداد مودیر
صندوق را تمدید نکند ،خدمات ارائه شده توسط مدیر صندوق ،توسط سایر مودیران آن صونعت
قابل ارائه است.
اگرچه مدیر صندوق ،حقالزحمه ثابت و نیز حقالزحمه مبتنی بر عملکرد که متناسب با خودمات
ارائهشده است را دریافت میکند ،ترکیب سرمایهگذاری مدیر صندوق ( 20درصد) بوا حقووق و
مزایا ،او را در معرض نوسان بازده ناشی از فعالیتهای صندوق قرار میدهد که آنقدر قابل مالحظه
است که نشان میدهد مدیر صندوق ،اصیل است .با وجود این ،سرمایهگذاران برای برکناری مدیر
صندوق ،حق ماهوی دارند -هیئت مدیره ،سازوکاری برای کسب اطمینان از اینکه سرمایهگوذاران
در صورت تمایل میتوانند مدیر صندوق را برکنار کنند فراهم میکند.
در این مثال ،مدیر صندوق در تجزیه و تحلیل خود ،بر حق ماهوی برکناری تأکیود بیشوتری دارد.
بنابراین ،اگرچه مدیر صندوق اختیارات گستردهای برای تصمیمگیوری دارد و از طریوق حقووق و
مزایا و سرمایهگذاری خود ،در معرض نوسان بازده صندوق قورار مویگیورد ،اموا حوق مواهوی
سرمایهگذاران دیگر نشان میدهد که مدیر صندوق نماینده است .بنابراین ،مدیر نتیجه میگیرد کوه
بر صندوق کنترل ندارد.
مثال 15

یک سرمایهپذیر ،برای خرید پرتفوی اوراق بهادار با نرخ ثابت و با پشتوانه دارایی ،ایجاد شده است
که از طریق ابزارهای مالکانه و ابزارهای بدهی با نرخ ثابت ،تأمین مالی میشود .ابزارهوای مالکانوه،
نخستین محافظ دارندگان ابزارهای بدهی در مقابل زیان هستند و بوازده باقیمانوده سورمایهپوذیر را
دریافت میکنند .این سرمایهگذاری که به عنووان سورمایهگوذاری در پرتفوویی از اوراق بهوادار بوا
پشتوانه دارایی است و در معرض ریسک اعتباری مرتبط با نکول احتمالی ناشر پرتفوی اوراق بهادار
با پشتوانه دارایی و نیز ریسک نرخ سود مرتبط با مدیریت پرتفوی قرار دارد ،به سرمایهگذاران بالقوه
در ابزار بدهی عرضه میشود .در زموان تأسویس ،ابزارهوای مالکانوه10 ،درصود ارزش داراییهوای
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خریداریشده است .تصمیمگیرنده (مدیر دارایی) از طریق اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری بر مبنوای
عوامل تعیینشده در امیدنامه سرمایهپذیر ،پرتفوی فعالی از داراییها را مدیریت میکند .مدیر دارایوی
برای این خدمات ،حقالزحمه ثابتی بر مبنای بازار (یعنی 1درصد داراییهای تحوت مودیریت) ،و در
صورت فزونی سود سرمایهپذیر از سطحی معین ،حقالزحمهای بر مبنای عملکرد (یعنوی 10درصود
سود) دریافت میکند .حقالزحمهها متناسب با خدمات ارائهشده است .مدیر دارایوی  35درصود از
حقوق مالکانه سرمایهپذیر را در اختیار دارد65 .درصد باقیمانده حقووق مالکانوه و تموام ابزارهوای
بدهی ،متعلق به تعداد زیادی از سرمایهگذاران ثالث پراکنده و غیروابسوته اسوت .مودیر دارایوی بوا
تصمیم اکثریت سرمایهگذاران دیگر ،بدون دلیل ،قابل برکناری است.
مدیر دارایی ،حقالزحمه ثابت و نیز حقالزحمه مبتنی بر عملکرد که متناسب با خدمات ارائوهشوده
است را دریافت میکند .این حقوق و مزایا ،به منظور افزایش ارزش صندوق ،منافع مدیر دارایوی را
با منافع سایر سرمایهگذاران همسو میکند .مدیر دارایی به دلیل در اختیار داشتن 35درصد از حقووق
مالکانه و به دلیل حقوق و مزایای خود ،در معرض نوسان بازده ناشی از فعالیتهوای صوندوق قورار
میگیرد.
با وجود انجام عملیات در چارچوب عوامل مندرج در امیدناموه سورمایهپوذیر ،مودیر دارایوی از
توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری دارای اثر قابل مالحظه بر بوازده سورمایهپوذیر
برخوردار است -از آنجا که حق برکناری ،در اختیار تعداد زیادی از سرمایهگذاران پراکنده است،
در تجزیه و تحلیلها اهمیت کمتری به حق برکناری داده میشود .در این مثال ،مدیر دارایی بر این
موضوع که در معرض نوسان بازده صندوق که ناشی از منافع مالکانوهای اسوت کوه نسوبت بوه
ابزارهای بدهی در اولویت بعدی قرار میگیرد ،تأکید بیشتری میکند .در اختیار داشتن 35درصود
از حقوق مالکانه ،مدیر را ،در برابر زیان و حق نسبت به بازده سرمایهپذیر ،در اولویت بعدی قرار
میدهد که دارای چنان اهمیتی است که نشان میدهد مدیر دارایی ،اصیل اسوت .بنوابراین ،مودیر
دارایی نتیجه میگیرد که بر سرمایهپذیر کنترل دارد.
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ارتباط با دیگر اشخاص
ب .73در زمان ارزیابی کنترل ،سرمایهگذار باید ماهیت ارتباط خود با دیگور اشوخاص ،و اینکوه آنهوا از
جانب سرمایهگذار عمل میکنند یا خیر را مورد توجه قرار دهد (یعنوی آنهوا ”نماینودگان بالفعول“
هستند) .تعیین اینکه دیگر اشخاص به عنوان نمایندگان بالفعل عمول مویکننود یوا خیور ،مسوتلزم
قضاوتی است که نه تنها ماهیت ارتبواط ،بلکوه چگوونگی تعامول ایون اشوخاص بوا یکودیگر و
سرمایهگذار را در نظر میگیرد.
ب .74چنین ارتباطی مستلزم توافق قراردادی نیست .یک شخص در صورتی نماینوده بالفعول اسوت کوه
سرمایهگذار یا اشخاصی که فعالیتهای سرمایهگذار را هدایت میکنند ،توانایی هدایت فعالیتهوای آن
شخص برای اقدام از طرف سرمایهگذار را داشته باشند .در ایون شورایط ،سورمایهگوذار در زموان
ارزیابی وجود کنترل بر سرمایهپذیر ،باید حق تصمیمگیری نماینده بالفعول خوود و آسویبپوذیری
غیرمستقیم خود از بازده متغیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده از طریق آن نماینده بالفعول
را همراه با حق تصمیمگیری خود و آسیبپذیری خود از بازده متغیر یا برخورداری از حق نسوبت
به آن بازده ،مورد توجه قرار دهد.
ب .75موارد زیر ،مثالهایی از اشخاصی است که به دلیل ماهیت ارتباط ،ممکن است به عنووان نماینودگان
بالفعل سرمایهگذار محسوب شوند:
الف .اشخاص وابسته سرمایهگذار؛
ب.

شخصی که منافع خود در سرمایهپذیر را به عنوان کمک یا وام ،از سرمایهگذار دریافت کرده
است؛

پ.

شخصی که توافق کرده است بدون تصویب قبلی سرمایهگذار ،منافع خود در سرمایهپذیر را
نفروشد ،انتقال ندهد یا محدود نکند (به استثنای شرایطی که سرمایهگذار و شخص دیگر ،از
حق تصویب قبلی برخوردار باشند و این حق ،با تمایل اشخاص مستقل مورد توافق قرار
گرفته باشد)؛

ت.

شخصی که بدون حمایت مالی سرمایهگذار ،نمیتواند عملیات خود را تأمین مالی کند؛
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ث.

سرمایهپذیری که اکثریت ارکان ادارهکننده آن ،با ارکان ادارهکننده سرمایهگذار مشترک
است؛ و

ج.

شخصی که ارتباط تجاری تنگاتنگی با سرمایهگذار دارد ،مانند ارتباط بین ارائهدهنده
خدمات حرفهای و یکی از مشتریان عمده آن.

کنترل داراییهای مشخص
ب .76سرمایهگذار باید بررسی کند که آیا بخشی از سرمایهپذیر را به عنوان یک واحود تجواری فرضوی
جداگانه تلقی میکند یا خیر ،و اگر چنین است آیا سرمایهگذار بر آن واحد تجاری فرضی جداگانه
کنترل دارد یا خیر.
ب .77تنها در صورتی که شرط زیر احراز شود ،سرمایهگذار بخشی از سرمایهپوذیر را بوه عنووان واحود
تجاری فرضی جداگانه تلقی میکند:
داراییهای مشخص سرمایهپذیر (و تضمینهای اعتباری مرتبط با آن ،در صورت وجوود) تنهوا منبوع
پرداخت بدهیهای مشخص سرمایهپذیر یا منافع مشخص دیگر در سرمایهپذیر اسوت .اشوخاص بوه
غیر از اشخاص دارای آن بدهی مشخص ،حق یا تعهودی در ارتبواط بوا داراییهوای مشوخص یوا
جریانهای نقدی باقیمانده حاصل از آن داراییها ندارند .بازده حاصول از ایون داراییهوای مشوخص
اساساً نمیتواند توسط بقیه بخشهای سرمایهپذیر ،مورد استفاده قرار گیرد و بدهیهای واحد تجواری
فرضی جداگانه ،از محل داراییهای بقیه بخشهای سرمایهپذیر قابل بازپرداخت نیسوت .بنوابراین ،از
نظر ماهیت ،تمام داراییها ،بدهیها و حقوق مالکانه واحود تجواری فرضوی جداگانوه ،از مجموعوه
سرمایهپذیر مجزا است .اغلب ،به این واحد تجاری فرضی جداگانه” ،سیلو“ گفته میشود.
ب .78پس از احراز شرط مندرج در بند ب ،77سرمایهگذار به منظوور ارزیوابی تسولط بور آن بخوش از
سرمایهپذیر ،باید فعالیتهای دارای اثر قابل مالحظه بر بازده آن واحود تجواری فرضوی جداگانوه و
چگونگی هدایت این فعالیتها را تشخیص دهد .سرمایهگذار هنگام ارزیابی وجود کنترل بور واحود
تجاری فرضی جداگانه ،همچنین باید بررسی کند که آیا در اثر ارتباط بوا واحود تجواری فرضوی
جداگانه ،در معرض نوسان ناشی از بازده متغیر قرار میگیرد یا نسبت بوه آن بوازده متغیور از حوق
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برخوردار است یا خیر ،و آیا سرمایهگذار توانایی اعمال تسلط بر آن بخش از سورمایهپوذیر را بوه
منظور اثرگذاری بر میزان بازده خود دارد یا خیر.
ب .79در صورتی که سرمایهگذار ،واحد تجاری فرضوی جداگانوه را کنتورل نمایود ،بایود آن بخوش از
سرمایهپذیر را تلفیق کند .در این مورد ،دیگر اشخاص ،هنگام ارزیابی وجود کنترل بر سرمایهپوذیر
و هنگام تلفیق ،آن بخش از سرمایهپذیر را در نظر نمیگیرند.

ارزیابی مستمر
ب .80اگر واقعیتها و شرایط نشان دهد که تغییراتی در یک یا چند عنصر از عناصر سهگانه کنترل ،منودرج
در بند  ،9ایجاد شده است ،سرمایهگذار باید درخصوص وجود کنترل بور سورمایهپوذیر ،ارزیوابی
مجدد به عمل آورد.
ب .81اگر در نحوه اعمال تسلط بر سرمایهپذیر تغییری ایجاد شود ،این تغییر باید در نحوه ارزیابی تسولط
بر سرمایهپذیر منعکس گردد .برای مثال ،تغییر در حق تصمیمگیری میتواند به این معنا باشد کوه از
این پس ،فعالیتهای مربوط از طریق حق رأی هدایت نمیشود ،و به جای آن ،سایر موافقتنامههوا،
مانند قراردادها ،به شخص یا اشخاص دیگر ،توانایی فعلی هدایت فعالیتهای مربوط را میدهد.
ب .82یک رویداد ،بدون اینکه سرمایهگذار در آن رویداد دخالتی داشته باشد ،میتواند موجب بوه دسوت
آوردن یا از دست دادن تسلط سرمایهگذار بر سرمایهپذیر شود .برای مثال ،سرمایهگوذار مویتوانود
تسلط بر سرمایهپذیر را به این دلیل به دست آورد که حق تصمیمگیری شخص یا اشخاص دیگور،
که قبالً مانع کنترل سرمایهگذار بر سرمایهپذیر میشد ،از دست رفته باشد.
ب .83سرمایهگذار ،همچنین تغییرات اثرگذار بر آسویبپوذیری او از بوازده متغیور ناشوی از ارتبواط بوا
سرمایهپذیر یا برخورداری از حق نسبت به آن بازده متغیر را مورد توجه قرار میدهد .بورای مثوال،
اگر سرمایهگذار حق دریافت بازده را از دست بدهد یا دیگر در معرض تعهدات قورار نگیورد ،بوه
دلیل عدم احراز بند (9ب) ،ممکن است با وجود تسلط بر سرمایهپذیر ،کنترل بر سرمایهپوذیر را از
دست بدهد (برای مثال ،در صورتی که قرارداد دریافت حقالزحمه مبتنی بر عملکرد خاتمه یابد).
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ب .84سرمایهگذار باید بررسی کند آیا ارزیابی او از اینکه به عنوان نماینده یا اصیل فعالیت میکند ،تغییور
کرده است یا خیر .تغییر در روابط کلی بین سرمایهگذار و دیگر اشخاص میتواند به این معنا باشد
که سرمایهگذار ،با وجود اینکه در گذشته به عنوان نماینده فعالیت میکرده است ،دیگر بوه عنووان
نماینده عمل نمیکند ،و برعکس .برای مثال ،اگر تغییراتی در حقوق سرمایهگذار ،یا دیگر اشخاص
رخ دهد ،سرمایهگذار باید وضعیت خود را به عنوان اصیل یا نماینده مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
ب .85ارزیابی اولیه سرمایهگذار از کنترل یا موقعیت او به عنوان اصیل یا نماینده ،تنها به دلیول تغییور در
شرایط بازار (برای مثال ،تغییر در بازده سرمایهپذیر تحت تأثیر شرایط بازار) تغییر نمویکنود ،مگور
اینکه تغییر در شرایط بازار ،یک یا چند عنصر از عناصر سهگانه کنترل در بند  9را تغییور دهود یوا
موجب تغییر در رابطه کلی بین اصیل و نماینده شود.
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