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سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا

دریافت سود سهام              20،000خرید300 سهم از قرار هر سهم 2،500 ریال 750،000

وجوه حاصل از فروش 100 سهم     285،000

همچنین مبلغ 15،000 ریال هزینه کارمزد 300 سهم خریداری شده به حساب 
هزینه های متفرقه منظور شده است. 

مطلوب است: 
انجام ثبت های الزم در دفتر روزنامه شرکت نیلوفر به منظور اصالح سرمایه گذاری 

در سهام شرکت نیوشا 

  حل تمرین 4 

* سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا       15،000
      موجودی نقد                                           15،000

  ثبت هزینه کارمزد خرید 300 سهم شرکت نیوشا
** سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا    20،000
       درآمد حاصل از سرمایه گذاری          20،000

  اصالح ثبت دریافت سود سهام شرکت نیوشا
       بهای تمام شده 300 سهم شرکت نیوشا 765،000 = 15،000 + 750،000
بهای تمام شده هر سهم شرکت نیوشا                 2،550 = 300 ÷ 765،000

بهای تمام شده 100 سهم فروش رفته 255،000 = 2،550 × 100
سود حاصل از فروش 100 سهم 30،000 = 255،000 - 285،000

*** سرمایه گذاری در سهام شرکت نیوشا         30،000
        درآمد حاصل از سرمایه گذاری                    30،000

اصالح ثبت فروش 100 سهم شرکت نیوشا

5   اطالعات مربوط به مبادالت اوراق مشارکت شرکت راه آهن که توسط شرکت 
پارس خریداری شده به شرح زیر است:

1394/01/01 خرید 20،000،000 ریال اوراق مشارکت 5 ساله 16% به ارزش 
اسمی 
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1394/07/01 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه اول اوراق مشارکت 
1394/12/29 سود تضمین شده 6 ماهه دوم تحقق یافته اما دریافت نشده و در 

تاریخ 1395/01/10 دریافت می شود.
1395/01/10 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه دوم اوراق مشارکت

به  راه آهن  شرکت  مشارکت  اوراق  ریال   10،000،000 فروش   1396/01/01
بابت حق الزحمه کارگزاری و  نرخ 108 درصد که کارگزار مبلغ 120،000 ریال 

کمیسیون از مبلغ فروش اوراق کسر می کند.
1396/07/01 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه پنجم اوراق مشارکت 

1396/12/29 سود تضمین شده 6 ماهه ششم تحقق یافته اما دریافت نشده و در 
تاریخ 1397/01/05 دریافت می شود.

1397/01/05 دریافت سود تضمین شده 6 ماهه ششم اوراق مشارکت
مطلوب است: 

ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه شرکت پارس

  حل تمرین 5 

:94/01/01
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت  20،000،000

            موجودی نقد                  20،000،000
خرید اوراق مشارکت 5 ساله شرکت راه آهن

سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه اول
20،000،000  ×   %16   × 6

12   = 1،600،000 
 :94/07/01

موجودی نقد          1،600،000
           درآمد سود تضمین شده        1،600،000

       دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه اول

 :94/12/29
حساب های دریافتنی    1،600،000

           درآمد سود تضمین شده    1،600،000
       ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه دوم
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 :95/01/10
موجودی نقد           1،600،000

           حساب های دریافتنی           1،600،000
       دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه دوم

سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه سوم و چهارم
20،000،000 × %16 ×      = 3،200،000 

 :95/12/29
حساب های دریافتنی        3،200،000

            درآمد سود تضمین شده      3،200،000
       ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه سوم و چهارم

سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه پنجم
10،000،000  ×  %16    ×   6

12   = 800،000                                              
 :96/07/01

موجودی نقد          800،000
           درآمد سود تضمین شده      800،000

        ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه پنجم  
:96/12/29

 حساب های دریافتنی        800،000
            درآمد سود تضمین شده      800،000

       ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه ششم
 :97/01/05

موجودی نقد           800،000
            حساب های دریافتنی         800،000

        دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت در شش ماهه ششم

برای  که  نتیجه رسید  این  به  مدیریت شرکت خوزستان  فروردین 1395  در   6
سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق مشارکت و سهام، وجه نقد کافی در اختیار دارد. 

در طی سال 1395 مبادالت زیر به وقوع پیوسته است:
به  ریال  به مبلغ 31،800،000  اهواز  اردیبهشت: خرید 6000 سهم شرکت   1

عالوه 160،000 ریال هزینه کارگزاری
1 خرداد: خرید 8000 سهم شرکت دزفول به مبلغ 20،000،000 ریال به عالوه 

100،000 ریال هزینه کارگزاری
شرکت   %8 ریالی   100،000 مشارکت(  )اوراق  قرضه  ورقه   500 خرید  تیر:   1
خرمشهر به مبلغ 50،000،000 ریال به عالوه 500،000 ریال هزینه کارگزاری 

)سود تضمین شده هر 6 ماه یک بار در اول تیر و اول دی قابل پرداخت است(.

6
126
12
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1 مهر: دریافت سود تقسیمی شرکت اهواز بابت هر سهم 600 ریال
1 آبان: فروش 2000 سهم از سهام شرکت اهواز به مبلغ هر سهم 5800 ریال 

منهای 58000 ریال هزینه کارگزاری
1 آذر: دریافت 100 ریال سود تقسیمی بابت هر سهم شرکت دزفول

1 دی: دریافت سود تضمین شده 6 ماهه اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
1 بهمن: فروش اوراق مشارکت شرکت خرمشهر به مبلغ 50،000،000 ریال به 

عالوه )با احتساب( 500،000 ریال هزینه کارگزاری
 T مطلوب است: ثبت رویدادهای مالی مربوط در دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل

  حل تمرین 6 
بهای تمام شده سهام شرکت اهواز 31،960،000 = 160،000 + 31،800،000

 :95/02/01
سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام   31،960،000

            موجودی نقد                     31،960،000 
        خرید 6000 سهم شرکت اهواز

بهای تمام شده سهام شرکت دزفول 20،100،000 = 100،000 + 20،000،000 

 :95/03/01
سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام   20،100،000

            موجودی نقد                     20،100،000
        خرید 8000 سهم شرکت دزفول

ارزش اوراق مشارکت 50،000،000 = 100،000 × 500
بهای تمام شده اوراق مشارکت 50،500،000 = 500،000 + 50،000،000

 :95/04/01
سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق مشارکت 50،500،000

             موجودی نقد                                   50،500،000
        خرید 500 برگ اوراق مشارکت شرکت خرمشهر

سود سهام شرکت اهواز  3،600،000 = 600 × 6000

 :95/07/01
موجودی نقد           3،600،000

            درآمد حاصل از سرمایه گذاری    3،600،000
        دریافت سود سهام شرکت اهواز
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ارزش فروش 2000 سهم شرکت اهواز       10،600،000 = 5،800 × 2000
خالص ارزش فروش 2000 سهم شرکت اهواز

10،600،000 – 58،000 = 10،542،000                                           
بهای تمام شده 2000 سهم فروش رفته شرکت اهواز

31،960،000 × 2000/6000 = 10،653،333                                        
زیان ناشی از فروش سهام شرکت اهواز

 10،653،333 – 10،542،000 = )111،333(                                          
:95/08/01

 موجودی نقد                              10،542،000
        زیان ناشی از فروش سهام            111،333

             سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام           10،653،333
        فروش 2000 سهم شرکت اهواز

سود سهام شرکت دزفول  800،000 = 100 × 8000

 :95/09/01
موجودی نقد                800،000

            درآمد حاصل از سرمایه گذاری        800،000
        دریافت سود سهام شرکت دزفول

سود شش ماهه اول اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
50،000،000 × %8 × 6

12   = 2،000،000                                         
 :95/10/01

موجودی نقد               2،000،000
            درآمد حاصل از سرمایه گذاری        2،000،000

        دریافت سود شش ماهه اول اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
خالص مبلغ فروش اوراق مشارکت 

50،000،000 – 500،000 = 49،500،000                                       
زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

49،500،000 – 50،500،000 = )1،000،000(                                  

 :95/11/01
موجودی نقد                                       49،500،000
        زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت    1،000،000

             سرمایه گذاری در اوراق مشارکت         50،500،000
        فروش اوراق مشارکت شرکت خرمشهر
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دامنه كاربرد   

الزامات افشاي اطالعات  1 این استاندارد به نحوه حسابداري سرمایه گذاري ها و 
مربوط مي پردازد.

این  الزامات  طبق  باید  تجاري  واحدهاي  کلیه  در  سرمایه گذاري  حسابداري   2
این استاندارد نحوه حسابداري سرمایه گذاري در واحدهاي  انجام شود.  استاندارد 
لیکن  نمي کند  تعیین  را  تلفیقي  مالي  صورت هاي  در  وابسته  و  فرعي  تجاري 
مالي  صورت هاي  در  پیش گفته  سرمایه گذاري هاي  حسابداري  نحوه  درخصوص 
استانداردهاي حسابداري  واحد تجاري اصلي کاربرد دارد مگر در مواردي که در 
مربوط به سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل دیگري 

تجویز شده باشد. 
3 موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمي گیرد:

الف( مباني شناخت درآمدهایي که به صورت سود تضمین شده، سود سهام و غیره 
از سرمایه گذاري ها عاید مي شود )رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 3 با 

عنوان درآمد عملیاتي (.
ب( سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورت هاي مالي تلفیقي.

ج( سرمایه گذاري هاي خاص ازجمله ابزارهاي مالي پیچیده.
بیمه  بازنشستگي و مؤسسات  د( سرمایه گذاري هایي که توسط طرح هاي مزایاي 

عمر انجام مي شود.
ه( سرمایه گذاري در امالك.

4 نظر به اینکه یکي از ویژگي هاي کلیه سرمایه گذاري ها، ایجاد منافع اقتصادي 
استاندارد عملکرد  این  در  نحوه حسابداري مندرج  است،  واحد سرمایه گذار  براي 
اندازه گیري  و  شناسایي  مناسب  به نحو  را  سرمایه گذار  واحد  یک  سرمایه گذاري 
صرف  سرمایه گذار،  تجاري  واحدهاي  کلیه  مورد  در  استاندارد،  این  لذا،  مي کند. 
ازجمله  آنها،  فعالیت سرمایه گذاري  از ماهیت، درصد سرمایه گذاري و حجم  نظر 
شرکت هاي تخصصي سرمایه گذاري کاربرد دارد. با این حال، این امر مانع تدوین 
رهنمودهاي ویژه براي صنایع و گروه هاي واحدهاي تجاري خاص با رعایت اصول 

کلي مندرج در این استاندارد نیست.

تعاريف  
 

5 اصطالحات ذیل در این استاندارد با معاني مشخص زیر به کار رفته است : 
افزایش منافع  براي   سرمایه گذاري: نوعي دارایي است که واحد سرمایه گذار 
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اقتصادي از طریق توزیع منافع )به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره (، 
نگهداري  تجاري (  مناسبات  از  ناشي  مزایاي  )مانند  مزایا  سایر  یا  ارزش  افزایش 

مي کند.
 سرمایه گذاري بلندمدت: به طبقه اي از سرمایه گذاري ها گفته مي شود که به 
قصد استفاده مستمر در فعالیت هاي واحد تجاري نگهداري شود. یک سرمایه گذاري 
هنگامي به عنوان دارایي غیرجاري طبقه بندي مي شود که قصد نگهداري آن براي 
مدت طوالني به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایي واگذاري آن توسط سرمایه گذار 

مشمول محدودیت هایي باشد.
که  مي شود  گفته  سرمایه گذاري ها  از  طبقه اي  به  جاري:  سرمایه گذاري   

سرمایه گذاري بلندمدت نباشد.
 سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار: نوعي سرمایه گذاري است که براي 
آن  از طریق  به طوري که  دارد  و در دسترس است وجود  آزاد  فعالي که  بازار  آن 
امکان پذیر  را  بازار  ارزش  محاسبه  که  اتکا  قابل  یا شاخصي  بازار  ارزش  به  بتوان 

سازد، دست یافت.
 سود سهمي )یا سهام جایزه (: عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین 
با  اندوخته ها که  یا  نشده  تقسیم  از محل سود  تجاري  واحد  صاحبان سهام یک 
توجه به اصالحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومي فوق العاده است.

 حق تقدم: به موجب ماده 166 اصالحیه قانون تجارت، حقي است قابل نقل و 
انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاري به نسبت 

سهامي که مالک اند به ایشان تعلق مي گیرد. 
ساختماني  یا  زمین  در  سرمایه گذاري  از  عبارت  امالك:  در  سرمایه گذاري   
است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه اي که 
ازنظر سرمایه گذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمایه گذار یا 

شرکت هاي هم گروه آن، نگهداري مي شود.
 صندوق سرمایه گذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی 

سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.
منافع  کسب  قصد  با  که  است  این  سرمایه گذاري  زیربنایي  ویژگي  اگرچه   6
اقتصادي آتي انجام مي پذیرد، اما این ویژگي در مورد کلیه دارایي ها مصداق دارد. 
این امر مشکالتي را در تعریف سرمایه گذاري از نظر مقاصد این استاندارد ایجاد 
مي کند زیرا این استاندارد قصد ندارد سایر دارایي هاي مورد استفاده واحد تجاري 
از قبیل دارایي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کاال را دربر گیرد. این مشکل 
با دیگر دارایي ها دارد، مضاعف  در مواردي که سرمایه گذاري خصوصیاتي مشابه 
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مي شود. مثاًل در مواردي که عملیات خرید و فروش سرمایه گذاري بخش عمده 
سرمایه گذاري ها،  پرتفوي  مي دهد،  تشکیل  را  تجاري  واحد  یک  روزمره  فعالیت 

مشابه موجودي مواد و کاال در سایر واحدهاي تجاري است.
7 به هر صورت، در تدوین استاندارد حسابداري براي سرمایه گذاري ها، این فرض 
مستلزم  سرمایه گذاري،  به عنوان  شده  طبقه بندي  دارایي  که  دارد  وجود  تلویحي 
نحوه حسابداري متفاوتي از سایر دارایي هاست. این امر به نوبه خود حاکي از این 
است که در ماهیت سرمایه گذاري خصوصیتي وجود دارد که آن را از سایر دارایي ها 
متمایز مي سازد. ویژگي متمایزکننده سرمایه گذاري به عنوان طبقه اي از دارایي ها، 
طریقه خاص کسب منافع اقتصادي آن است. این منافع اقتصادي ممکن است به 
از  ناشي  دریافت هاي  اول  آنها حاصل شود. شکل  یا هر دوي  زیر  اشکال  از  یکي 
توزیع منافع، از قبیل سود تضمین شده و سود سهام است. در مفهومي گسترده تر، 
این شکل دربرگیرنده شرایط مساعد تجاري است که از طریق یک سرمایه گذاري 
تجاري فراهم مي آید. شکل دوم، منفعت سرمایه اي است که منعکس کننده افزایش 
در ارزش مبادالتي یک سرمایه گذاري طي دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاري 
است. این ویژگي درتعریف سرمایه گذاري براي مقاصد این استاندارد به کار گرفته 
شده است. اگرچه ارزش سایر دارایي ها از قبیل ساختمان و ماشین آالت نیز ممکن 
است طي زمان افزایش یابد، لیکن این اقالم تنها در مواردي طبق این استاندارد 
به عنوان سرمایه گذاري تلقي مي شود که براي این هدف و نه به قصد استفاده در 

عملیات واحد تجاري، نگهداري شده باشد.
معامله گران  توسط  شده  نگهداري  سرمایه گذاري  که  شود  ادعا  است  ممکن   8
فعالیت هاي  عادي  درجریان  سود  کسب  قصد  به  که  موجودي  به عنوان  سهام 
تجاري آنها صورت گرفته است، در تعریف سرمایه گذاري طبق این استاندارد قرار 
نمي گیرد. لیکن این اعتقاد وجود دارد که دارایي مورد معامله به شیوه مزبور، همان 
خصوصیات زیربنایي را داراست که درصورت نگهداشت توسط یک واحد تجاري 
دیگر و فروش آن به یک معامله گر سهام و یا خریدار نهایي دیگري دارا مي بود. 
بنابراین نحوه حسابداري سرمایه گذاري هاي نگهداري شده به منظور خرید و فروش 

توسط معامله گران سهام نیز مطابق این استاندارد است.
9 تعریف سرمایه گذاري طبق این استاندارد تعریفي عام است. با این حال اضافه 
مي شود که تعریف مزبور، شامل اوراق سهام، اوراق مشارکت با حداقل سود تضمین 
خرید  یا  مصرف  قصد  به  که  آنهایي  از  )غیر  کاالها  سهام،  خرید  تقدم  حق  شده، 
و فروش، در جریان فعالیت هاي عادي واحد تجاري نگهداري شود( و سپرده هاي 
سرمایه گذاري مدت دار بانکي مي باشد. ضمناً اقالم مزبور کلیه موارد را دربر نمي گیرد.
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انواع سرمايه گذاري   
 

10 سرمایه گذاري ممکن است به اشکال مختلفي صورت گیرد و به دالیل گوناگوني 

بیانگر  که  اسنادي  قالب  در  است  ممکن  سرمایه گذاري ها  برخي  شود.  نگهداري 
بدهي پولي به دارنده آنهاست، ظاهر بشوند )نظیر برخي اوراق مشارکت (. برخي 
باشند.  تضمین شده حداقلي  متضمن سود  است  ممکن  سرمایه گذاري ها  این  از 
تجاري  واحد  یک  سهام  مالکیت  قالب  در  مي توانند  همچنین  سرمایه گذاري ها 
اشکال  سایر  است.  مالي  حقوق  بیانگر  سرمایه گذاري ها  این  شوند.  ظاهر  دیگر 
فلزات  ساختمان،  و  زمین  مثل  عیني  دارایي هاي  نگهداري  شامل  سرمایه گذاري 
گرانبها یا دیگر کاالها ازجمله آثار هنري است. سرمایه گذاري هاي مختلف ازنظر 
سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر دارایي ها، میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط 

ویژگي هاي متفاوتي از خود بروز مي دهند.
11 ماهیت و سطح سرمایه گذاري یک واحد تجاري و حجم فعالیت آن در زمینه 

مي کند.  فرق  مختلف  واحدهاي  در  سرمایه گذاري ها  فروش  و  نگهداري  خرید، 
براي برخي واحدهاي تجاري خصوصاً واحدهایي که در بخش هاي خاص خدمات 
را  تجاري  واحد  عملیات  عمده  بخش  سرمایه گذاري  فعالیت  دارند،  فعالیت  مالي 
تشکیل مي دهد و عملکرد آن در زمینه سرمایه گذاري به میزان قابل مالحظه اي 
ازقبیل شرکت هاي  تجاري  واحدهاي  برخي  مي گذارد.  تأثیر  آن  عملیات  برنتایج 
تخصصي سرمایه گذاري صرفاً در زمینه نگهداري و مدیریت پرتفوي سرمایه گذاري 
در بلندمدت فعالیت مي کنند تا براي صاحبان سرمایه خود درآمد یا رشد سرمایه 
عنوان  به  است  ممکن  سرمایه گذاري  تجاري،  واحدهاي  سایر  براي  آورند.  فراهم 
یک منبع وجوه مازاد نگهداري شود و بخشي از فعالیت مدیریت وجوه نقد آن را 
تشکیل دهد. همچنین یک واحد تجاري ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل 
مالحظه یا اعمال کنترل بر سیاست هاي مالي و عملیاتي واحد تجاري دیگر، در 
سهام آن سرمایه گذاري کند. به عالوه سرمایه گذاري ممکن است به منظور تحکیم 

رابطه تجاري یا دستیابي به یک مزیت تجاري نگهداري شود.
12 براي برخي سرمایه گذاري ها، بازار فعالي وجود دارد که برمبناي آن، مي توان 

ارزش بازار سرمایه گذاري را تعیین کرد. براي این سرمایه گذاري ها، ارزش بازار 
سرمایه گذاري ها،  سایر  مورد  در  است.  سرمایه گذاري  منصفانه  ارزش  شاخص 
بازار فعالي وجود ندارد و براي تعیین ارزش منصفانه از طرق دیگري استفاده 

مي شود.
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طبقه بندي سرمايه گذاري ها   

13 آن گروه از واحدهاي تجاري که طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 14 

با عنوان » نحوه ارائۀ دارایي هاي جاري و بدهي هاي جاري«، دارایي هاي جاري و 
سرمایه گذاري هاي  باید  مي کنند  تفکیک  خود  مالي  صورت هاي  در  را  غیرجاري 
جاري را به عنوان دارایي جاري و سرمایه گذاري هاي بلندمدت را به عنوان دارایي 

غیرجاري منعکس کنند.
14 آن گروه از واحدهاي تجاري که طبق استانداردهاي حسابداري خاص یا مفاد 

باید  نمي کنند  تفکیک  ترازنامه  در  را  غیرجاري  و  دارایي هاي جاري  آمره  قوانین 
به منظور تعیین مبلغ دفتري سرمایه گذاري ها، بین آنها تمایز قائل شوند و مبلغ 

دفتري سرمایه گذاري ها را مطابق با بندهاي 29 تا 38 تعیین کنند.
15 براساس تعریف سرمایه گذاري بلندمدت مندرج در بند 5، سرمایه گذاري فقط 

مدت  براي  آن  نگهداري  قصد  که  مي شود  طبقه بندي  بلندمدت  عنوان  به  زماني 
توانایي  در  محدودیت هایي  عمل  در  اینکه  یا  باشد  اثبات  قابل  وضوح  به  طوالني 
واگذاري آن توسط واحد تجاري وجود داشته باشد. این اصل صرف نظر از اینکه 
سرمایه گذاري مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد، مصداق دارد. بنابراین 

سرمایه گذاري بلندمدت مشتمل بر موارد زیر است :
الف( سرمایه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته یا تسهیالت بلندمدت اعطایي 

به این واحدها.
ب( سرمایه گذاري هایي که اساساً جهت حفظ، تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط 
تجاري موجود انجام شده است )این سرمایه گذاري ها اصطالحاً سرمایه گذاري هاي 

تجاري نام گرفته است (.
ج( سرمایه گذاري هایي را که نمي توان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده برفعالیت هاي 

واحد تجاري قابل واگذاري نیست. 
نگهداري  تجاري  واحد  توسط  استفاده مستمر  با قصد  د( سرمایه گذاري هایي که 
مي شود و هدف آن نگهداري پرتفویي از سرمایه گذاري ها جهت تأمین درآمد و یا 

رشد سرمایه براي صاحبان سرمایه واحد تجاري است.
16 تنها در شرایطي که معیارهاي پیش گفته احراز شود، سرمایه گذاري را مي توان 

بلندمدت تلقي کرد. این واقعیت که یک سرمایه گذاري براي مدت نسبتاً طوالني 
نگهداري شده است، لزوماً به معناي بلندمدت بودن سرمایه گذاري نیست. در سایر 
موارد که معیارهاي مزبور احراز نگردد، سرمایه گذاري )اعم از سریع المعامله در بازار 

یا سایر( به عنوان سرمایه گذاري جاري طبقه بندي مي شود.
17 تعریف سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار، دربرگیرنده دو شرط اصلي است. 
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قیمت هاي  اینکه  دوم  و  باشد  دسترس  قابل  و  آزاد  که  فعال  بازاري  وجود  اول 
اعالم  قیمت  به عالوه  شود.  اعالم  علني  و  باشد  معلوم  بازاري  درچنین  معامالتي 
شده باید به گونه اي قابل اتکا بیانگر قیمتي باشد که بتوان براساس آن معامله کرد. 
سریع المعامله  سرمایه گذاري   « یک  سرمایه گذاري  شرایط،  این  تحقق  درصورت 
در بازار« است. در عمل مفهوم عبارت » سریع المعامله در بازار« ممکن است براي 
واحدهاي تجاري مختلف یکسان نباشد. بنابراین به دلیل تفاوت در میزان دسترسي 
به بازار و در دسترس بودن قیمت هاي اعالم شده، یک سرمایه گذاري که هنگام 
نگهداري توسط برخي مؤسسات خدمات مالي خاص، سریع المعامله در بازار تلقي 

شود، ممکن است براي دیگر واحدهاي تجاري این چنین نباشد.
18 سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار را، هم مي توان به عنوان سرمایه گذاري 

سرمایه گذاري  را  آن   15 بند  در  مندرج  موارد  در  هم  و  کرد  طبقه بندي  جاري 
بلندمدت تلقي کرد.

حسابداري  استانداردهاي  موجب  به  است  ممکن  تجاري  واحدهاي  از  برخي   19

خاص یا مفاد قوانین آمره، ترازنامه خود را مطابق فرم از پیش تعیین شده اي که 
بین دارایي هاي جاري و غیرجاري تمایزي قائل نمي شود، تهیه کنند. بسیاري از 
واحدهاي تجاري، نظیر بانک ها و شرکت هاي بیمه که در رشته هاي مالي فعالیت 
مي کنند، هرچند ممکن است قصد واگذاري دارایي هایشان را طي عملیات جاري 
نداشته باشند، با این حال معموالً بسیاري از سرمایه گذاري هاي خود را به عنوان 
منابعي تلقي مي کنند که درصورت لزوم، مي توان آنها را جهت عملیات جاري به کار 
داراي سرمایه گذاري هایي  تجاري ممکن است  واحدهاي  این  این حال  با  گرفت. 
باشند که علي االصول سرمایه گذاري بلندمدت تلقي شود. بنابراین بسیاري از این 
واحدهاي تجاري در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاري هاي خود و انتساب مبلغ دفتري 
به آنها، خصوصیات سرمایه گذاري را از نظر جاري یا بلندمدت بودن، مبناي کار 

قرار مي دهند.

بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها   

20 بهاي تمام شده یک سرمایه گذاري، مخارج تحصیل آن، ازقبیل کارمزد کارگزار، 

مالي  مخارج  شامل  لیکن  دربرمي گیرد  نیز  را  مالیات  و  عوارض  و  حق الزحمه ها 
تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجي یک سرمایه گذاري نیست. بهاي تمام شده 

پرتفوي سرمایه گذاري ها برمبناي تک تک سرمایه گذاري هاي آن تعیین مي شود.
21  اگر سرمایه گذاري کاًل یا جزئاً درمقابل ما به ازاي غیرنقد تحصیل شود، بهاي 

تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارایي یا اوراق بهاداري خواهد بود که به عنوان 
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ما به ازا واگذار شده است. لیکن هرگاه ارزش منصفانه سرمایه گذاري تحصیل شده 
با سهولت بیشتري قابل تعیین باشد، مبلغ اخیر ممکن است در تعیین بهاي تمام 

شده سرمایه گذاري مالك عمل قرار گیرد.
با خرید سهام  تقدم خریداري شده مشابه  تمام شده حق  بهاي  تعیین  نحوه    22

است. همچنین چنانچه واحد تجاري در نتیجه افزایش سرمایه واحد سرمایه پذیر 
صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختي بابت سهام جدید یا واگذاري مطالبات سود 
سهام نقدي از این بابت به بهاي تمام شده سرمایه گذاري اضافه مي شود. در موارد 
باال پس از حصول اطمینان از دریافت سهام جدید به منظور تعیین مبلغ دفتري هر 
سهم، جمع مبلغ دفتري سرمایه گذاري قبلي و بهاي تمام شده حق تقدم تحصیل 

شده به کل سهام موجود از بابت سرمایه گذاري مربوط تسهیم مي شود.
23 چنانچه سرمایه گذاري تحصیل شده دربرگیرنده حداقل سود تضمین شده یا 

سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد، بهاي تمام شده سرمایه گذاري عبارت 
از بهاي خرید بعد از کسر هرگونه سود تعلق گرفته و دریافت نشده خواهد بود.

24 مبالغ سود تضمین شده، حق  امتیاز و سود سهام حاصل از سرمایه گذاري، بازده 

سرمایه گذاري است و عموماً درآمد تلقي مي گردد. با این حال در برخي شرایط، 
مثاًل، در مواردي که سود سهام عادي شرکت سرمایه پذیر، از محل اندوخته ها یا 
سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاري اعالم مي شود این گونه مبالغ 
درآمد محسوب  و  است  تمام  شده سرمایه گذاري  بهاي  از  بخشي  بازیافت  معرف 
سود  بابت  هنگامي  تنها  سرمایه گذاري  شده  تمام  بهاي  دیگر،  بیان  به  نمي شود. 
بر  مازاد  مزبور  سهام  سود  که  مي شود  داده  کاهش  دریافتني  یا  دریافتي  سهام 
سهم شرکت سرمایه گذار از سودهاي مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل 

سرمایه گذاري باشد.

انعكاس به ارزش بازار     

25  استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار عماًل موجب 

مالي  عملکرد  در صورت هاي  بازار سرمایه گذاري  ارزش  در  تغییرات  کلیه  مي شود 
شناسایي شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاري به فروش رسیده یا نرسیده باشد. 
کاربرد این مبناي اندازه گیري در تعیین مبلغ دفتري آن گروه از سرمایه گذاري هاي 
سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایي هاي جاري طبقه بندي مي شوند به دالیل 

زیر مناسب است :
الف( نتیجه عملیات واحد تجاري به نحو مطلوب تري منعکس مي شود چون هرگونه 
افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاري، به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد و 
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یا انتظار قریب به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. 
مضافاً این مبنا ارزیابي بهتري از عملکرد مدیریت فراهم مي کند.

ب( از نقطه نظر واقعیت اقتصادي و یکنواختي عمل، عیني ترین ابزار براي اندازه گیري 
به خرید، فروش و نگهداري سهام طي دوره است.  تأثیر مالي تصمیمات مربوط 
اگرچه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه متبلور نشده باشد، لیکن واقعیت 
اقتصادي این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاري، توانایي تبلور آنها را 

داشته لیکن به عمد چنین نخواسته است.
ج ( دستکاري نتیجه عملیات توسط مدیریت واحد تجاري از طریق انتخاب زمان 

فروش سرمایه گذاري ناممکن مي شود.
سایر  و  تجاري  واحد  مدیریت  براي  که  است  دارایي  از  خاصه اي  بازار  ارزش  د( 
استفاده کنندگان صورت هاي مالي بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این، استفاده از 
این روش اشکال در اندازه گیري اقالم مشابه با قیمت هاي متفاوت را که تنها به لحاظ 

خرید در زمان هاي مختلف ایجاد شده است، از بین مي برد.

تعيين ارزش بازار اوراق سريع المعامله   

سریع المعامله  اوراق  ارزیابي  براي  قیمت  دو  زماني،  مقطع  هر  در  عمل،  در   26

انتظار مي رود  اول : قیمت » پیشنهاد خرید« است که  بازار وجود دارد.  ارزش  به 
سرمایه گذاري به آن قیمت واگذار شود و دوم : قیمت » پیشنهاد فروش« است که 
انتظار مي رود یک سرمایه گذار براي تحصیل سرمایه گذاري بپردازد. قیمت سومي 
یعني  بازار،  میانگین  قیمت  شود،  گرفته  به کار  ارزیابي  مقاصد  براي  مي تواند  که 
میانگین قیمت » پیشنهاد خرید« و » پیشنهاد فروش« است. در عمل، تفاوت بین 
دو قیمت مزبور در مورد یک سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار نسبتاً کم است. 
درنتیجه در این استاندارد قیمت خاصي تجویز نمي شود. واحدهاي تجاري، قیمت 
متناسب با شرایط خاص خود را انتخاب مي کنند. براي بیشتر واحدهاي تجاري، 
قیمت صحیح در تئوري، قیمت پیشنهاد خرید است لیکن در عمل قیمت میانگین 
نیز قابل قبول است. به هرحال هرمبنایي که انتخاب شود به طور یکنواخت اعمال 
خواهد شد. قیمت هاي تاریخ ترازنامه را مي توان از طریق یک کارگزار رسمي و یا 
از طریق بورس اوراق بهادار کسب نمود. ارزش بازار پرتفوي سرمایه گذاري براساس 

تک تک سرمایه گذاري ها محاسبه مي شود.
اغلب  و  است  میانگین  قیمتي  بازار  شده  اعالم  قیمت  که  داشت  توجه  باید   27

مبتني بر حجم معیني از معامالت است. بنابر این ممکن است راهنماي قابل اتکایي 
به ویژه  امر  این  نباشد.  آن  خاص  شرایط  در  تجاري  واحد  توسط  استفاده  براي 
هنگامي مصداق دارد که سرمایه گذار، بیش از اندازه معمول از یک سرمایه گذاري 
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را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطي واگذاري کل سرمایه گذاري بدون تغییر 
در قیمت امکان پذیر نیست و بنابراین قیمت مزبور باید درحدي تعدیل شود که 
باشد.  اندازه گیري  قابل  اتکاپذیر  به نحوي  ترازنامه  تاریخ  قابل شناسایي در  درآمد 
البته نحوه معمول واگذاري توسط واحد تجاري )به صورت یک جا یا بخش بخش ( 

باید در روال فعالیت عادي آن در نظر گرفته شود.
قابل  به نحو  است  ممکن  مؤثر  قیمت  باشد،  اجباري  واگذاري  که  شرایطي  در   28

مالحظه اي کمتر از قیمت اعالم شده بازار باشد. همچنین حجم سهام موجود در بازار 
براي معامله نیز عامل مهمي در تعیین قیمت بازار است. دراین شرایط باید مراتب فوق 

در تعیین قیمت بازار مورد توجه خاص قرار گیرد.

مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها   

29 به استثنای سرمایه گذاری های نگهداری شده توسط صندوق های سرمایه گذاری 

سرمایه گذاري  گردد.  گزارش  بازار  ارزش  به  باید  که  مشابه  تجاری  واحدهای  و 
سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایي جاري نگهداري شود باید در ترازنامه 

به یکي از دو روش زیر منعکس شود:
الف( ارزش بازار، یا

ب ( اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش.
30 چنانچه ماهیت و میزان سرمایه گذاري به گونه اي باشد که جذب آن توسط بازار، 

بدون تأثیر با اهمیت در نرخ بازار آن، ممکن نباشد، قیمت جاري بازار باید طوري 
تعدیل شود که منعکس کننده عوایدي باشد که واحد تجاري به طور واقع بینانه، 
انتظار کسب آن را درصورت واگذاري سرمایه گذاري در روال عادي فعالیت تجاري 

داشته باشد.
31 سایر سرمایه گذاري هایي که تحت عنوان دارایي جاري طبقه بندي مي شود، باید 

در ترازنامه به یکي از دو روش زیر منعکس شود:
الف( اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، یا

ب( خالص ارزش فروش.
32 استفاده از ارزش هاي جاري تا میزاني که با خصوصیات اتکاپذیري و مالحظات 

منفعت و هزینه سازگار باشد، موجب مي گردد اطالعات ارائه شده در صورت هاي مالي 
براي استفاده کنندگان، در راستاي ارزیابي وضعیت مالي و عملکرد مالي واحد تجاري 
مفید واقع شود. بدین لحاظ و باتوجه به دالیل ذکر شده در بند 25، سرمایه گذاري 
سریع المعامله در بازار را که به عنوان دارایي جاري نگهداري مي شود مي توان به ارزش 
بازار آن در ترازنامه منعکس کرد و هرگونه افزایش یا کاهش در ارزش آن طي دوره را 
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به عنوان بخشي از نتایج عملیات واحد تجاري در صورت سود و زیان شناسایي شود. 
رویه مجاز دیگر، انعکاس سرمایه گذاري هاي مزبور به اقل بهاي تمام شده و خالص 

ارزش فروش در ترازنامه است.
33 سایر سرمایه گذاري هاي جاري )غیر از سریع المعامله در بازار( به اقل بهاي تمام 

شده اولیه و خالص ارزش فروش در ترازنامه منعکس مي شود. این سرمایه گذاري ها، 
ارزش  در  مواردي که کاهش  در  مگر  انعکاس مي یابد  تمام شده  بهاي  به  معموالً 
سرمایه گذاري قابل تشخیص باشد. رویه مجاز دیگر، استفاده از خالص ارزش فروش 
است هنگامي که مبلغ آن به گونه اي اتکاپذیر قابل اندازه گیري باشد. اگر رویه اخیر 
انتخاب شود، هرگونه افزایش و کاهش مبلغ دفتري سرمایه گذاري به عنوان درآمد یا 
هزینه سرمایه گذاري ها در زمره فعالیت هاي عادي در صورت سود و زیان شناسایي 

مي شود.
34 سرمایه گذاري هایي که تحت عنوان دارایي غیرجاري طبقه بندي مي شود باید 

در ترازنامه به یکي از روش هاي زیر منعکس شود:
الف( بهاي تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته.

ب( مبلغ تجدید ارزیابي به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین. 
درصورت انعکاس به مبلغ تجدید ارزیابي، مطابق استاندارد حسابداري شماره 11 
با این تفاوت که دوره تناوب  با عنوان » دارایي هاي ثابت مشهود« عمل مي شود 

تجدید ارزیابي یک سال خواهد بود.
35  از آنجا که سرمایه گذاري هاي بلندمدت براي مدت طوالني نگهداري مي شوند، 

ارزش بازار آنها از نظر مربوط بودن به اندازه گیري سود و زیان دوره، اهمیت چنداني 
ندارد زیرا که مدیریت واحد تجاري قصد و یا توان آن را ندارد که این ارزش را از 
طریق فروش آنها متبلور سازد. به این دلیل، سرمایه گذاري هاي بلندمدت به بهاي 
تمام شده، پس از کسر کاهش ارزش انباشته آنها در ترازنامه انعکاس مي یابد. در 
نحوه عمل مجاز جایگزین، این سرمایه گذاري ها را مي توان براساس مبلغ تجدید 
ارزیابي آنها منعکس نمود. اگر این رویه انتخاب شود، احتساب هرگونه افزایش در 
هرگونه  مبلغ  درعوض،  نیست.  مناسب  دوره  یافته  تحقق  درآمد  عنوان  به  ارزش 
افزایش به عنوان مازاد تجدید ارزیابي تلقي مي شود و در سرفصل حقوق صاحبان 
سهام انعکاس مي یابد. درصورت انعکاس به مبلغ تجدید ارزیابي، طبق استاندارد 
حسابداري شماره 11 با عنوان دارایي هاي ثابت مشهود عمل مي شود با این تفاوت 

که در مورد تناوب تجدید ارزیابي مفاد بند 34 مالك عمل قرار مي گیرد.
36  چنانچه مدیریت واحد تجاري، سرمایه گذاري هاي بلندمدت را به مبلغ تجدید 

ارزیابي منعکس کند، این ارزیابي باید همه ساله انجام شود. بدین معني که واحدهاي 
تجاري مجاز نیستند سرمایه گذاري هاي بلندمدت را به مبلغي که نه معرف ارزش 
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جاري و نه معرف بهاي تمام شده است، منعکس کنند. این امر منعکس کنندۀ این 
نظریه است که به غیر از بهاي تمام شده اولیه، تنها ارزش مربوط و معني دار براي 

استفاده کنندگان صورت هاي مالي، ارزش جاري است.
37  چنانچه یک » سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار« به عنوان دارایي غیرجاري 

به  تمایلي  یا  دارد  آن محدودیت  واگذاري  در  تجاري  واحد  نگهداري شود، چون 
هرگونه  تلقي  شود،  متبلور  عمل  در  آن  ارزش  در  افزایش  تا  ندارد  آن  واگذاري 
افزایش در ارزش بازار آن به عنوان تحقق یافته، مناسب نیست و درنتیجه نباید این 

تغییرات را در صورت سود و زیان منعکس کرد.
38 مبلغ کل سرمایه گذاري هاي سریع المعامله که به عنوان دارایي جاري نگهداري 

مي شود باید بر  مبناي مجموعه )پرتفوي ( سرمایه گذاري هاي مزبور تعیین شود. مبلغ 
ازجمع  عبارت  و سایر سرمایه گذاري هاي جاري،  بلندمدت  کل سرمایه گذاري هاي 

مبلغ دفتري تک تک سرمایه گذاري هاي مربوط است که جداگانه تعیین مي شود.

تغيير مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها  

39 هرگاه سرمایه گذاري هاي سریع المعامله اي که به عنوان دارایي جاري نگهداري 

شده است، به ارزش بازار منعکس شود، هر گونه افزایش یا کاهش در مبلغ دفتري 
سرمایه گذاري باید به عنوان درآمد یا هزینه شناسایي شود.

بازار(  در  سریع المعامله  از  غیر  )یعني  جاري  سرمایه گذاري هاي  سایر  هرگاه   40

دفتري  مبلغ  کاهش  و  افزایش  هرگونه  شود،  منعکس  فروش  ارزش  خالص  به 
سرمایه گذاري باید به عنوان درآمد یا هزینه شناسایي شود.

نحوه  شود،  ثبت  ارزیابي  تجدید  مبلغ  به  بلندمدت  سرمایه گذاري  هرگاه   41

» دارایي هاي  عنوان  با   11 شماره  حسابداري  استاندارد  طبق  باید  آن  حسابداري 
ثابت مشهود« باشد. افزایش مبلغ دفتري سرمایه گذاري بلندمدت درنتیجه تجدید 
بخشي  عنوان  به  ترازنامه  در  و  ثبت  ارزیابي  تجدید  مازاد  عنوان  به  باید  ارزیابي 
افزایش مزبور عکس یک کاهش  از حقوق صاحبان سرمایه منعکس شود. هرگاه 
قبلي ناشي از تجدید ارزیابي باشد که به عنوان هزینه شناسایي شده است، این 
افزایش باید تا میزان هزینه شناسایي شده در رابطه با همان دارایي به عنوان درآمد 
نتیجه  در  بلندمدت  سرمایه گذاري  قلم  یک  دفتري  مبلغ  کاهش  شود.  شناسایي 
تجدید ارزیابي باید به عنوان هزینه شناسایي شود. چنانچه کاهش مزبور عکس یک 
افزایش قبلي ناشي از تجدید ارزیابي باشد که به حساب مازاد تجدید ارزیابي منظور 
شده است، دراین صورت این کاهش باید تا میزان مازاد تجدید ارزیابي مربوط به 
باقیمانده به  همان سرمایه گذاري به حساب مازاد تجدید ارزیابي بدهکار گردد و 
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عنوان هزینه شناسایي شود.
به  مستند  درآمد  اینکه  به  الزام  از  است  عبارت  که  تحقق  مفهوم  به  باتوجه   42

دریافت وجه نقد )یا دارایي دیگري که با قطعیت معقول انتظار تبدیل آن به وجه 
نقد وجود دارد( شده باشد و یا با انتظار قریب به یقین مستند شود، مازاد تجدید 
افزایش  بنابراین  مي گردد.  تلقي  نیافته  تحقق  درآمد   ،41 بند  در  مذکور  ارزیابي 
سرمایه به طور مستقیم از محل مازاد مزبور مجاز نیست و تنها در زمان تحقق، طبق 

بند 45 به حساب سود و زیان انباشته منتقل مي شود.
43 دریافت سود سهمي )یا سهام جایزه ( موجب تغییر در مبلغ دفتري سرمایه گذاري 

نمي شود بلکه به منظور تعیین مبلغ دفتري هر سهم، مبلغ دفتري سرمایه گذاري 
باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمي تقسیم شود.

44 دریافت سود سهمي یا سهام جایزه منجر به ورود وجه نقد یا دارایي هاي دیگر 

به واحد تجاري سرمایه گذار نمي شود. به بیان دیگر واحد تجاري سرمایه گذار با 
دریافت سود سهمي چیزي جز آنچه داشته است، تحصیل نمي کند. به همین دلیل 
را شناسایي کرد و  در زمان دریافت سود سهمي نمي توان درآمد سرمایه گذاري 
باعث  تنها  دریافت سود سهمي  داد.  افزایش  را  تمام شده سرمایه گذاري  بهاي  یا 
افزایش تعداد سهام در سرمایه گذاري مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتري هر 
افزایش  از سوي دیگر، تقسیم سود به شکل نقد و سپس  سهم موجود مي شود. 
سرمایه از محل مطالبات سهام داران با تصویب مجمع عمومي فوق العاده در تعریف 
اینکه به موجب اصالحیه  این استاندارد قرار نمي گیرد، ضمن  سود سهمي طبق 
قانون تجارت، واحد سرمایه گذار حق مطالبه سود سهام نقدي را دارد و تنها در 
صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار مي کند که این امر 
است.  جدید  سهام  قبال  در  آن  مجدد  پرداخت  و  سهام  سود  دریافت  منزله  به 
بدین ترتیب سود سهام نقدي مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد 

حسابداري شماره 3 با عنوان درآمد عملیاتي شناسایي مي شود.

واگذاري سرمايه گذاري ها   

45 هرگاه یک سرمایه گذاري واگذار شود، تفاوت عواید حاصل از واگذاري و مبلغ 

دفتري باید به عنوان درآمد یا هزینه شناسایي شود. در مورد سرمایه گذاري هاي 
و سرمایه گذاري هاي  ثبت شده  بازار  ارزش  یا  فروش  ارزش  به خالص  که  جاري 
بلندمدتي که به مبلغ تجدید ارزیابي انعکاس یافته است، سود یا زیان واگذاري باید 
نسبت به آخرین مبلغ دفتري و در مورد سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله 
که براساس پرتفوي سرمایه گذاري به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش 
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تعیین  تمام شده  بهاي  به  نسبت  باید  واگذاري  زیان  یا  مي شود، سود  داده  نشان 
شود. در مورد سرمایه گذاري هایي که به عنوان دارایي جاري نگهداري شده است، 
باید به عنوان درآمد یا هزینه سرمایه گذاري و در مورد  از واگذاري  تفاوت ناشي 
واگذاري  زیان  یا  عنوان سود  به  باید  تفاوت مذکور  بلندمدت،  سرمایه گذاري هاي 
سرمایه گذاري  یک  ارزیابي  تجدید  از  ناشي  مازاد  خالص  هرگونه  شود.  شناسایي 
که قباًل در حساب مازاد تجدید ارزیابي منظور و در آن نگهداري شده است، باید 
به عنوان تغییر در اجزاي حقوق صاحبان سرمایه، به بستانکار حساب سود و زیان 

انباشته منظور شود.
46 هرگاه تنها بخشي از مجموع یک سرمایه گذاري خاص واحد تجاري که به بهاي 

تمام شده منعکس شده است، واگذار شود، مبلغ دفتري برمبناي میانگین بهاي 
تمام شده مجموع سرمایه گذاري محاسبه خواهد شد.

47 در مواردي که حق تقدم خرید سهام توسط واحد تجاري سرمایه گذار به فروش 

مي رسد مبلغ دفتري سرمایه گذاري مربوط پس از کسر مبلغ اسمي سهام موجود 
به نسبت تعداد بین حق تقدم و سهام موجود تسهیم مي شود.

48 هرگونه سود تضمین شده و یا سود سهام ممتاز تعلق گرفته و دریافت نشده 

مندرج در عواید حاصل از فروش به طور جداگانه به حساب گرفته خواهد شد.

تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري ها    

49 تغییر طبقه بندي سرمایه گذاري هاي بلندمدت به جاري باید براساس یکي از دو 

مبناي زیر صورت گیرد:
الف( به اقل بهاي تمام شده و مبلغ دفتري، چنانچه سرمایه گذاري هاي جاري به روش 
اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس مي شود. اگر سرمایه گذاري هاي 
مزبور قباًل تجدید ارزیابي شده است هرگونه باقیمانده مازاد تجدید ارزیابي مربوط باید 

هنگام تغییر طبقه بندي از حساب سرمایه گذاري برگشت داده شود، یا
ب ( به مبلغ دفتري، چنانچه سرمایه گذاري هاي جاري به ارزش بازار یا خالص ارزش 
فروش منعکس مي شود. در مواردي که تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاري هاي 
جاري به سود و زیان منظور مي شود باید هرگونه باقیمانده مازاد تجدید ارزیابي 

مربوط را به حساب سود و زیان انباشته منتقل کرد.
بهاي  اقل  به  باید  بلندمدت  به  جاري  سرمایه گذاري هاي  طبقه بندي  تغییر   50

ارزش  )یا خالص  بازار  ارزش  به  قباًل  یا چنانچه  ارزش فروش،  تمام شده و خالص 
فروش ( ثبت شده است به این ارزش انتقال یابد.
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است  ممکن   ،15 بند  در  شده  ذکر  معیارهاي  به  باتوجه  خاص،  شرایط  در   51

تغییر طبقه بندي یک سرمایه گذاري که ابتدا به عنوان دارایي جاري تحصیل شده، 
مناسب باشد. برعکس، ممکن است شرایط مندرج در بند 15 از بین برود و نیاز 
به تغییر طبقه بندي به وجود آید. در این صورت نحوه حسابداري تغییر طبقه بندي 

طبق بندهاي 49 و 50 است.
و  جاري  طبقات  بین  سرمایه گذاري  یک  انتقال  به  تصمیم  موارد،  کلیه  در   52

این  شود.  مستند  تجاري  واحد  داخلي  سوابق  در  رسمي  به طور  باید  بلندمدت، 
مستندسازي باید تاریخ مؤثر انتقال را مشخص کند.

صورت سود و زيان    

53 عالوه بر موارد ذکر شده در بندهاي باال، اقالم زیر باید به سود و زیان منظور 

شود: 
سرمایه گذاري هاي  فروش  ارزش  خالص  کاهش  از  ناشي  هزینه  هرگونه  الف( 

کوتاه مدتي که به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابي مي شود،
ب( هرگونه هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاري هاي بلندمدتي که به روش بهاي 

تمام شده ارزیابي مي شود، و
با توجه به تغییر در  ج ( هرگونه برگشت کاهش هاي قبلي موارد » الف« و » ب« 

شرایط.
54 سود نگهداري مربوط به اوراق سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایي جاري 

نگهداري شده و به روش ارزش بازار ارزیابي مي شود، منعکس کننده افزایش در ارزش 
بازار طي دوره است و درآمد تحقق یافته مي باشد. بنابراین درآمد مزبور در سود و 
هرگونه  منظور مي شود.  دوره  از سرمایه گذاري طي  درآمد حاصل  عنوان  به  زیان 

کاهش در ارزش بازار طي دوره نیز به عنوان هزینه شناسایي مي شود.
55 در مورد سایر سرمایه گذاري هاي جاري، هرگاه خالص ارزش فروش کمتر از 

بهاي تمام شده گردد، براي زیان مربوط، ذخیره ایجاد مي شود. به گونه اي مشابه 
ذخایر  مي گردد.  ایجاد  ذخیره  بلندمدت،  سرمایه گذاري هاي  ارزش  کاهش  براي 

مزبور درصورتي که به دلیل تغییر در شرایط مورد نیاز نباشد، برگشت مي شود.
56 هرگاه سرمایه گذاري بلندمدت به مبلغ تجدید ارزیابي ثبت شده باشد هرگونه 

به  نحوه  مي شود.  اندازه گیري  ارزیابي  تجدید  مبلغ  به  نسبت  ارزش  در  کاهش 
حساب گرفتن این مبالغ طبق استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان حسابداري 

دارایي هاي ثابت مشهود خواهد بود.
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مؤسسات تخصصي سرمايه گذاري    

واگذاري  از  حاصل  سود  توزیع  از  که  سرمایه گذاري  تخصصي  مؤسسات   57

سرمایه گذاري منع شده اند، باید سود یا زیان حاصل از واگذاري سرمایه گذاري و 
نیز تغییرات ارزش سرمایه گذاري ها را که طبق الزامات این استاندارد به سود و زیان 
منظور مي شود، نخست درصورت سود و زیان منعکس و سپس از طریق تخصیص 

سود به حساب اندوخته هاي غیرقابل تقسیم منتقل کنند.

افشا   

58 اطالعات زیر باید در صورت هاي مالي افشا شود:

نحوه  بر  مشتمل  سرمایه گذاري ها  براي  استفاده  مورد  حسابداري  رویه هاي  الف( 
حسابداري تغییرات مبلغ دفتري،

جاري  دارایي  عنوان  به  که  بازار  در  سریع المعامله  سرمایه گذاري هاي  مبلغ  ب( 
نگهداري شده است،

بازار که به عنوان  از سرمایه گذاري هاي سریع المعامله در  ج( مبلغ درآمد حاصل 
دارایي جاري نگهداري و به روش ارزش بازار ارزیابي شده است، شامل درآمد حاصل 
از تغییر در ارزش بازار و تفکیک جداگانه سود و زیان ناشي از انتقال سرمایه گذاري 

بین جاري و بلندمدت،
د( ارزش بازار سرمایه گذاري هاي سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایي جاري 
نگهداري شده و به روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابي شده 

است،
ه( ارزش بازار سرمایه گذاري هاي سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایي غیرجاري 

نگهداري شده است،
و( مبلغ هر گونه سود یا زیان ناشي از واگذاري سرمایه گذاري هاي بلندمدت،

ز( مبلغ کاهش ارزش سرمایه گذاري هاي بلندمدت،
ح( محدودیت هاي قابل توجه در رابطه با امکان تبدیل سرمایه گذاري ها به نقد یا 

وصول درآمد و عواید واگذاري آنها، و
ط( در مورد مؤسساتي که فعالیت عمده آنها سرمایه گذاري در اوراق بهادار است، 

صورت تحلیلي پرتفوي سرمایه گذاري.
سرمایه گذاري  براي  استفاده  مورد  رویه هاي حسابداري  مالي،  در صورت هاي   59

افشا مي شود به گونه اي که مباني ارزیابي و شرایطي که در آن هریک از رویه ها 
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اعمال شده، به وضوح مشخص شده باشد. افشاي مزبور شامل رویه هاي مربوط به 
نحوه حسابداري تغییرات مبلغ دفتري سرمایه گذاري ها نیز مي باشد.

60 براي درك صورت هاي مالي، به ویژه صورت سود و زیان، افشاي میزان تأثیر 

عملکرد سرمایه گذاري برنتایج عملیات واحد تجاري طي دوره از اهمیت برخوردار 
است. این امر، مقایسه با سال هاي قبل و واحدهاي تجاري دیگر را تسهیل مي کند. 
که  بازار  در  سریع المعامله  سرمایه گذاري  مبلغ  اهمیت،  درصورت  اساس،  این  بر 
به عنوان دارایي جاري نگهداري شده، همراه با درآمد حاصل از آنها و در صورت 
استفاده از روش ارزش بازار درآمد ناشي از تغییرات در ارزش بازار آنها، جداگانه 

افشا مي شود.

تاريخ اجرا  

61 الزامات این استاندارد در مورد کلیۀ صورت هاي مالي که دورۀ مالي آنها از تاریخ 

1380/1/1 و بعد از آن شروع مي شود، الزم االجراست.

مطابقت با استانداردهای بين المللی حسابداری   

62 با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی حسابداری شماره 25 با 

عنوان حسابداری سرمایه گذاری ها نیز رعایت می شود.
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مقدمه    

1 از جمله اطالعات مفیدي که مي تواند در تحلیل وضعیت مالي واحدتجاري براي 
استفاده کنندگان صورت هاي مالي مفید واقع شود، ارائه جداگانه دارایي هاي جاري 
و بدهي هاي جاري در ترازنامه است. معموالً به مازاد دارایي هاي جاري بر بدهي هاي 
یا » سرمایه در گردش« و به مازاد بدهي هاي  جاري، » خالص دارایي هاي جاري« 

جاري بر دارایي هاي جاري » خالص بدهي هاي جاري« اطالق مي شود.

دامنه كاربرد   

2 این استاندارد باید براي ارائـه دارایي هاي جاري و بدهي هاي جاري در ترازنامه 
به کار گرفته شود.

دیدگاه هاي موجود در مورد دارایي هاي جاري و بدهي هاي جاري 
به » جاري« و » غیر  از طبقه بندي دارایي ها و بدهي ها  از نظر برخي، هدف   3
جاري«، ارائه معیاري تقریبي از نقدینگي واحد تجاري، یعني توانایي آن در انجام 
این  به  دیگر،  برخي  است.  مالي  مشکالت  با  مواجهه  بدون  روزمره،  فعالیت هاي 
واحد  تعهدات  و  منابع  از  حصه  آن  تشخیص  براي  ابزاري  عنوان  به  طبقه بندي 

تجاري مي نگرند که گردش مستمر دارد.
4 اهداف مزبور تاحدي با یکدیگر ناسازگار است، زیرا در سنجش نقدینگي، مالك 
طبقه بندي دارایي ها و بدهي ها به جاري یا غیرجاري، امکان نقد شدن و یا تسویه 
آنها در آینده نزدیک است، ولي معیار تشخیص دارایي ها و بدهي ها به عنوان » اقالم 
در گردش« عمدتاً معطوف به مصرف یا تسویه آنها در راه ایجاد درآمد طي چرخه 
معموالً  تجاري،  واحد  یک  عملیاتي  چرخه  است.  تجاري  واحد  معمول  عملیاتي 
و  مي شود«  عملیات  فرایند  وارد  که  موادي  » تحصیل  بین  زماني  فاصله  متوسط 

» تبدیل نهایي آنها به وجه نقد« است.
منظور  دارایي هاي جاري  اقالمي جزء  معموالً  باال،  متفاوت  نظرات  به  باتوجه   5
مي شود که انتظار رود ظرف یک سال یا طي چرخه عملیاتي معمول واحد تجاري، 
هر کدام طوالني تر است، به وجه نقد یا دارایي دیگري که نقد شدن آن قریب به 
یقین است تبدیل شود و اقالمي در عداد بدهي هاي جاري محسوب مي شود که 
تاریخ  از  یا ظرف یک سال  انتظار رود طي چرخه عملیاتي معمول واحد تجاري 
ترازنامه، هر کدام طوالني تر است، تسویه گردد. هرگاه چرخه عملیاتي واحد تجاري 
نامشخص یا خیلي طوالني باشد، تفکیک دارایي ها و بدهي ها در صورت هاي مالي 
تحت عناوین جاري و غیرجاري به ترتیب یاد شده مناسب نخواهد بود. نحوۀ عمل 
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باال یک قاعده کلي است که بیشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممکن 
است انعکاس یا عدم انعکاس اقالمي خاص به عنوان دارایي هاي جاري یا بدهي هاي 

جاري لزوماً با معیارهاي فوق تطبیق نداشته باشد. 

محدوديت هاي تفكيك اقالم جاري و غيرجاري    

6 کلیه واحدهاي تجاري، به استثناي موارد مذکور در بند 7، باید با رعایت الزامات 
مندرج در بندهاي 11 الي 18، دارایي هاي جاري و بدهي هاي جاري را به عنوان طبقاتي 

جداگانه در ترازنامه منعکس کنند.
7  طبقه بندي برخي اقالم دارایي و بدهي به عنوان دارایي هاي جاري و بدهي هاي 
با نحوه طبقه بندي و  از واحدهاي تجاري که درارتباط  جاري در مورد آن دسته 
ارائـه دارایي ها و بدهي ها مشمول استانداردهاي حسابداري خاص یا مفاد قوانین 
آنها  تجاري که چرخه عملیاتي  واحدهاي  از  نیز آن دسته  و  است  آمره مشخص 
نامشخص یا خیلي طوالني باشد، الزامي نیست. این واحدهاي تجاري باید از ارائه 
جمع هاي فرعي براي دارایي ها و بدهي ها که در ذهن استفاده کنندگان صورت هاي 

مالي طبقه بندي موصوف را تداعي کند، پرهیز کنند.
8  عموماً عقیده بر این است که آنچه از تفکیک اقالم جاري و غیرجاري حاصل 
مي شود، مشخص شدن دارایي هاي نسبتاً سریع التبدیل به وجه نقد واحد تجاري 
واحد  معمول  عملیاتي  آنها طي چرخه  تعهداتي که سررسید  مقابل  در  که  است 
تجاري فرا مي رسد به عنوان عاملي احتیاطي یا حفاظي عمل مي کند. با این حال 
در واحدهاي تجاري داراي تداوم فعالیت، نقش دارایي هاي جاري به عنوان حفاظي 
در قبال تعهدات جاري همواره مصداق ندارد، بلکه در مواردي واحد تجاري باید 
جهت ادامه عملیات خود براي مثال موجودي کاالي فروش رفته را به طور مداوم 
با موجودي جدید جایگزین کند. همچنین ممکن است دارایي هاي جاري شامل 

موجودي کاالیي باشد که انتظار نمي رود در آینده نزدیک به فروش رسد.
مالي  نشانه وضعیت  را  بدهي هاي جاري  بر  دارایي هاي جاري  مازاد  بسیاري،   9
نشانه  را  جاري  دارایي هاي  بر  جاري  بدهي هاي  مازاد  و  تجاري  واحد  مطلوب 
بدون  نتیجه گیري ها  قبیل  این  اما،  مي کنند.  تلقي  تجاري  واحد  مالي  مشکالت 
توجه به ماهیت عملیات واحد تجاري و اجزاي تشکیل دهنده دارایي ها و بدهي هاي 

جاري آن منطقي نیست.
دارایي هاي  دارند که مشخص کردن  بدین ترتیب در حالي که عده اي عقیده   10

جاري و بدهي هاي جاري از ابزار مفید تجزیه و تحلیل مالي است، برخي دیگر بر 
این باورند که محدودیت هاي تفکیک اقالم به جاري و غیرجاري، مفید بودن آن را 
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کاهش مي دهد و حتي در بسیاري از موارد، گمراه کننده مي سازد. وضع مقررات 
کلي براي مشخص کردن دارایي هاي جاري و بدهي هاي جاري در صورت هاي مالي 
ممکن است مانع از توجه بیشتر به این مسائل شود. لذا، الزامات این استاندارد تنها 
با مشخص  رابطه  تجاري در  واحدهاي  رویه هایي است که  براي هماهنگ کردن 

کردن دارایي هاي جاري و بدهي هاي جاري در صورت هاي مالي اتخاذ مي کنند.

دارايي هاي جاري   

11  یک دارایي زماني باید به عنوان دارایي جاري طبقه بندي شود که :

الف( انتظار رود طي چرخه عملیاتي معمول واحد تجاري یا ظرف یکسال از تاریخ 
ترازنامه، هر کدام طوالني تر است، مصرف یا فروخته شود، یا به وجه نقد یا دارایي 

دیگري که نقد شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود، یا 
ب ( وجه نقد یا معادل وجه نقدي باشد که استفاده از آن محدود نشده است.

سایر دارایي ها باید به عنوان دارایي هاي غیرجاري طبقه بندي شود.
12  نمونه اقالمي که به عنوان دارایي جاري طبقه بندي مي شود عبارت است از:

اعمال  مواردي که  به استثناي  بانکي،  حساب هاي  مانده  و  نقد  وجوه  مانده  الف( 
محدودیت در مصرف آنها مانع از استفاده این اقالم براي عملیات جاري شود. در 
مواردي که استفاده از وجوه نقد براي عملیات جاري مشمول محدودیت باشد، تنها 
در صورتي مي توان آن را جزء دارایي هاي جاري منظور کرد که مدت محدودیت 
حداکثر تا زمان سررسید تعهدي باشد که به عنوان بدهي جاري طبقه بندي شده 

است یا اینکه محدودیت ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه برطرف شود.
ب( حصه اي از حساب ها و اسناد دریافتني تجاري و غیرتجاري که انتظار مي رود 
ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه به وجه نقد یا دارایي دیگري تبدیل شود که نقد 

شدن آن قریب به یقین است.
ج( موجودي مواد و کاال و کار در جریان پیشرفت پیمان هاي بلندمدت، صرف نظر 
از اینکه ممکن است اقالمي از آن احتماالً ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک 

چرخه عملیاتي معمول نقد نشود.
نگهداري  قصد  به  که  بهاداري  اوراق  سایر  و  مشارکت  اوراق  سهام شرکت ها،  د( 

تحصیل نشده و به  سهولت قابل نقد شدن است.
ه( پیش پرداخت هاي خرید دارایي هاي جاري.

و( پیش پرداخت هاي هزینه در مواردي که انتظار مي رود ظرف یک سال از تاریخ 
ترازنامه به طور کامل به مصرف برسد.
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بدهي هاي جاري   

انتظار رود  به عنوان بدهي جاري طبقه بندي شود که  باید  13 یک بدهي زماني 

طي چرخه عملیاتي معمول واحد تجاري یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه، هر 
کدام طوالني تر است، تسویه شود. سایر بدهي ها باید به عنوان بدهي هاي غیرجاري 

طبقه بندي شود.
14  بدهي هاي عندالمطالبه که انتظار رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه مطالبه 

شرایط  مبناي  بر  رود  انتظار  که  بلندمدتي  بدهي هاي  از  قسمت  آن  نیز  و  شود 
شود  تبدیل  حال  دین  به  ترازنامه  تاریخ  از  سال  مدت یک  ظرف  مربوط،  قرارداد 
جزء بدهي هاي جاري طبقه بندي و توضیحات کافي در این مورد در یادداشت هاي 

توضیحي ارائه مي شود.
15 آن دسته از بدهي ها و نیز حصه اي از بدهي هاي بلندمدت از قبیل تسهیالت مالي 

بانکي و غیربانکي، بدهي هاي تجاري، بدهي مالیاتي و پیش دریافت از مشتریان که 
انتظار می رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه گردد، به عنوان بدهي جاري 
طبقه بندي مي شود. با این حال، حصه اي از یک بدهي بلندمدت که انتظار رود ظرف 
یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه شود، مشروط بر اینکه دارایي هاي موجود در تاریخ 
ترازنامه که بازپرداخت آن بدهي از محل آنها صورت مي گیرد، به عنوان دارایي جاري 
طبقه بندي نشده باشد، گاهي اوقات تحت عنوان بدهي بلندمدت طبقه بندي مي شود. 

در مورد اخیر افشاي مبلغ و شرایط مربوط ممکن است ضرورت یابد.

تجديد طبقه بندي دارايي ها و بدهي ها  

16 هرگاه پس از تاریخ ترازنامه ولي قبل از تصویب صورت هاي مالي توسط مدیریت 

واحد تجاري، رویدادهایي در جهت تبدیل دارایي ها و بدهي هاي جاري به دارایي ها 
و بدهي هاي غیرجاري و به عکس رخ دهد، نحوه برخورد حسابداري با آن طبق 
استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه خواهد بود.

نحوه ارائه در صورت هاي مالي   

17  جمع کل دارایي هاي جاري و جمع کل بدهي هاي جاري باید در ترازنامه نشان 

داده شود.
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18  مبلغ یک دارایي جاري یا بدهي جاري نباید از بدهي جاري یا دارایي جاري 

دیگر کسر شود، مگر آنکه شرایط تهاتر دارایي ها و بدهي ها مندرج در استاندارد 
حسابداري شماره 1 با عنوان » نحوه ارائه صورت هاي مالي« برقرار باشد.

تاريخ اجرا  

19 الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورت هاي مالي که دوره مالي آنها از تاریخ 

1380/1/1 و بعد از آن شروع مي شود، الزم االجراست.

مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري   

20 با اجراي الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین المللي حسابداري شماره 1 

با عنوان نحوه ارائه صورت هاي مالي نیز رعایت مي شود.
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