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تعریف سرمایه گذاری

توزیعطریقازاقتصادیمنافعافزایشبرایگذارسرمایهواحدکهاستدارایینوعی
امزایسایریاارزشافزایش،(واجارهشدهتضمینسودسهام،سودشکلبه)منافع

.کندمینگهداری(تجاریمناسباتازناشیمزایایمانند)
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انواع سرمایه گذاری

آثار 
هنری

فلزات 
گرانبها

زمین و
ساختمان

مالکیت 
سهام 

اوراق 
مشارکت
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طبقه بندی سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری بلندمدت

قصد نگهداری به مدت طوالنی به 
.وضوح قابل اثبات باشد

محدودیت هایی در توانایی 
. واگذاری آن وجود داشته باشد

سرمایه گذاری جاری

سرمایه گذاری 
.بلندمدت نباشد
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:سرمايه گذاری  بلندمدت  مشتمل  بر موارد زير است 

.واحدهااین به اعطاییبلندمدت تسهیالت یاوابسته وفرعی تجاری واحددرسرمایه گذاری .الف 

ام انجموجودتجاری روابط یافعالیت گسترش وتسهیل حفظ ،جهت اساساًکه سرمایه گذاری هایی .ب
.(است گرفته نام  تجاری سرمایه گذاری های اصطالحاًسرمایه گذاری هااین )است شده 

ابل قتجاری واحدبرفعالیت های عمده تأثیربدون یاکرد،واگذارنمی توان که راسرمایه گذاری هایی .ج
.نیست واگذاری 

آن هدف ومی شودنگهداری تجاری واحدتوسط مستمراستفاده قصدباکه سرمایه گذاری هایی .د
دواحسرمایه صاحبان برای سرمایه رشدیاودرآمدتأمین جهت سرمایه گذاری هاازپرتفویی نگهداری 

.است تجاری 
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بهای تمام شده سرمايه گذاری ها

تحصیل سرمایه 
گذاری ها

نقدی
ازقبیل  کارمزد مخارج تحصیل آن، 

کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض  و 
مالیات 

غیرنقدی
ارزش منصفانه دارایی یا 
اوراق بهادار واگذار شده

ارزش منصفانه سرمایه 
گذاری تحصیل شده 

ارزش  منصفانه  سرمایه گذاری  تحصیل
ن  باشدشده  با سهولت  بیشتری  قابل  تعیی

شامل  مخارج  مالی  تحمل شده  
رابطه  با ایجاد تدریجی  یكدر

.سرمایه گذاری  نیست 
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تعریف حق تقدم

اصالحیه  قانون  تجارت ، حقی  است  قابل  نقل  و انتقال  که  در زمان  166موجب  ماده  به
د خرید سهام  جدید توسط  صاحبان  سهام  واحد تجاری  به  نسبت  سهامی  که  مالکن

.  ایشان  تعلق  می گیردبه 
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نحوه تعيين بهای تمام شده حق تقدم

تقدمحقخرید:

مشابه با خرید سهام

سرمایهافزایشدرتقدمحقازاستفاده:

امتمبهایبهمزبورمبالغشودتسویهمطالباتازیاشودپرداختوجوهیچنانچه
.شودمیاضافهگذاریسرمایهشده
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بهای تمام شده سرمایه گذاری ها

:نکته

ودسیاشدهتضمینسودحداقلدربرگیرندهشدهتحصیلگذاریسرمایهچنانچه
ازستعبارتگذاریسرمایهشدهتمامبهایباشد،نشدهدریافتوگرفتهتعلقسهام
.نشدهدریافتوگرفتهتعلقسودگونههرکسرازبعدخریدبهای
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سریع المعاملهسرمایه گذاری

سرمایه گذاری 
سریع المعامله

قیمت های 
معامالتی معلوم و 

علنی

قابل اتکا بودن 
قیمت ها

وجود بازاری 
فعال 

آزاد و در 
دسترس بودن 

بازار

سرمایه گذاری سریع المعامله در 
بازار را، هم می توان به عنوان 

سرمایه گذاری جاری طبقه بندی 
کرد و هم به عنوان سرمایه گذاری 

.بلند مدت تلقی نمود
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مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری کوتاه 
مدت

سریع المعامله

ارزش بازار

اقل بهای تمام شده و خالص 
(پرتفوی)ارزش فروش

سایر سرمایه 
گذاری های جاری

اقل بهای تمام شده و خالص 
(تك تك اقالم)ارزش فروش

خالص ارزش فروش

سرمایه گذاری 
بلندمدت

ا کلیه سرمایه گذاریه
شامل سریع المعامله

بهای  تمام  شده  پس  از کسر 
هرگونه  کاهش ارزش انباشته

مبلغ  تجدید ارزیابی
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مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

:نکات قابل توجه

11شماره حسابداری استانداردمطابق ارزیابی ،تجدیدمبلغ به انعکاس درصورت -1
دیدتجتناوب دوره که تفاوت این بامی شودعمل “مشهودثابت دارایی های ”عنوان با

.بودخواهدسال یك ارزیابی 

به طورمایه سرافزایش بنابراین .می گرددتلقی نیافته تحقق درآمدارزیابی ،تجدیدمازاد-2
ان زیوسودحساب به تحقق ،زمان درتنهاونیست مجازمزبورمازادمحل ازمستقیم 
.می شودمنتقل انباشته 
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تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

انعکاس افزایش یا 
کاهش در

افزایش یا کاهش به عنوان انعکاس به ارزش نوع سرمایه گذاری

صورت
سود و زیان

درآمد یا هزینه  بازار سریع المعامله در بازار که به
عنوان دارایی جاری طبقه بندی

شده است

صورت 

سود و زیان

درآمد یا هزینه  خالص ارزش فروش ه سایر سرمایه گذاری هایی که ب
عنوان دارایی جاری طبقه بندی

شده اند

سرفصل حقوق 
صاحبان سرمایه

یافزایش         مازاد تجدید ارزیاب تجدید ارزیابی
(غیر جاری)بلند مدت 

صورت

سود و زیان

به جز )کاهش          هزینه 
مواردی که قبال تجدید ارزیابی
صورت گرفته و مازاد تجدید 

(ارزیابی وجود دارد
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تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

:نکته

سرمایه گذاری دفتری مبلغ درتغییرموجب (جایزه سهام یا)سهمی سوددریافت 
بایدذاری سرمایه گدفتری مبلغ سهم ،هردفتری مبلغ تعیین منظوربهبلکه نمی شود

.شودتقسیم سهمی سوددریافت ازبعدموجودسهام کل تعدادبه 
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واگذاری سرمایه گذاری ها

ی انعکاس تفاوت ناشی از واگذار
به عنوان

ان شناسایی سود وزی
نسبت به

انعکاس به نوع 
سرمایه گذاری

سود یا زیان واگذاری آخرین مبلغ دفتری تجدید ارزیابی

سود یا زیان واگذاریبلند مدت آخرین مبلغ دفتری بهای تمام شده پس از کسر هرگونه 
ذخیره کاهش دائمی در ارزش

درآمد یا هزینه سرمایه گذاری بهای تمام شده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 
فروش

جاری
(سریع المعامله)

درآمد یا هزینه سرمایه گذاری آخرین مبلغ دفتری ارزش بازار

درآمد یا هزینه سرمایه گذاری آخرین مبلغ دفتری خالص ارزش فروش سایر سرمایه 
گذاری های جاری

درآمد یا هزینه سرمایه گذاری آخرین مبلغ دفتری اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 
فروش
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تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها

از بلندمدت . 2
به جاری

از جاری به . 1
بلندمدت
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تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها
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از جاری به بلندمدت. 1

مبنای مورد استفاده در سرمایه گذاری جاری 

اقل بهای تمام شده و 
خالص ارزش فروش

اقل بهای تمام شده و 
خالص ارزش فروش

ارزش بازار یا خالص ارزش فروش

ارزش بازار یا خالص ارزش فروش

مبنای مورد استفاده 
سرمایه گذاری بلندمدت



طبقه بندی سرمایه گذاری ها

بندیطبقهتغییرسررسید،دارایبلندمدتگذاری هایسرمایهاستثنایبه
دارداستاندرمندرجشرایطرعایتباصرفاًبایدجاریبهبلندمدتسرمایه گذاری های

وفروشبرایشدهنگهداریغیرجاریدارایی های»عنوانبا31شمارهحسابداری
عنوانبا15شمارهحسابداریاستانداردبرموخرکه«شدهمتوقفعملیات

.شودانجاماست،«سرمایه گذاری هاحسابداری»

از بلندمدت به جاری. 2
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یبر اساس پرسش و پاسخ فن
112شماره 

1399/04/10: تاریخ



موسسات تخصصی سرمایه گذاری

سرمایه گذاریواگذاری ازحاصل سودتوزیع ازکه سرمایه گذاری تخصصی مؤسسات 
ش ارزتغییرات نیزوسرمایه گذاری واگذاری ازحاصل زیان یاسودبایدشده اند،منع 

ست نخمی شود،منظورزیان وسودبه استاندارداین الزامات طبق که راسرمایه گذاریها
ی اندوخته هاحساب به سودتخصیص طریق ازسپس ومنعکس زیان وسوددرصورت 
.کنندمنتقل تقسیم غیرقابل 
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مدیر حسابرسی–اکرم شاهدپور

02188544590-2: تلفن 
02188503528:   فکس 
: ایمیل 

A.shahedpour@azpar.com

ریاضی دانشگاه شاهدکارشناسی •
حسابداری دانشگاه علوم وارشد کارشناسی •

تحقیقات تهران
حسابدار رسمی•
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رین تغیی رات از آخ ( قابل نصب بر روی گوشی موبایل)ساهوماتوصیه می کنیم با نصب اپلیکیشن 
م اده مرب و  ب ه ه ر.... قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه بخشنامه ها و آرای شورای عالی مالیاتی و 

بران ای ن بصورت دوره ای برای کارخالصه نکات کاربردی مالیاتی ضمن آن که . اطالع پیدا کنید
.اپلیکیشن ارسال می گردد

https://cafebazaar.ir/app/com.arad.app.sahoma

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.arad.app.sahoma

https://sibche.com/applications/sahoma
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