
بررسی پاسخ به پرسش های فنی

112پرسش شماره 

تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری های بلند مدت از 
دارایی های غیر جاری به دارایی های جاری

حسابداری و گزارشگری مالیدپارتمان 



مقدمه

همانطور که می دانیم، در مواردی که پرسش هایی در مورد نحوه بکاارییری اسانانراردهای

حسابراری در شرایط خاص مطرح می شود، پاسخ آن از سوی کاریروه فنی اسانانراردهای

.ودحسابراری جامعه حسابراران رسمی ایران یا کمینه فنی سازمان حسابرسی ارایه می ش

 هاای در این سلسله نوشنارها قصر داریم تا به بررسی این پرسش و پاسخ ها و ارایاه ماا 

.عملی در مورد بکارییری آن ها بپردازیم
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پرسش

تغییر طبقه بنری سرمایه یذاری های بلنر مرت از دارایی های غیر جااری باه دارایی هاای

باا عناوان 15اسانانرارد حساابراری ) جاری مشمو  کرام اسنانرارد حساابراری اسا  

دارایی های غیر جااری "با عنوان 31یا اسنانراد حسابراری "حسابراری  سرمایه یذاری ها"

؟("نگهراری شره برای فروش و عملیات منوقف شره
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پاسخ

ری های بلند به استثنای سرمایه گذاری های بلند مدت دارای سررسید، تغییر طبقه بندی سرمایه گذا

بتا عنتنا  31مدت به جاری باید صرفاً با رعایت  رترایم منتدرر در استتاددارد داتابداری رت ار  

دارایی های غیر جاری دگهداری رد  برای فروش و ع لیات متنقت  رتد   ته متنرر بتر استتاددارد "

.اس ، ادجام رند"داابداری سرمایه گذاری ها"با عننا  15داابداری 
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وفروشبرایرد دگهداریجاریغیردارایی هایعننا با31ر ار داابداریاستادداردطبق
:رد متنق ع لیات

وفروشطریقازع دتاًآ ،دفتریمبلغ هراغیرجاریداراییبایدتجاریوادد:استاددارد7بند
. ندطبقه بندی“فروشبرایرد دگهداری”عننا بهمی گردد،بازیاف مات راستفاد ده

روشفبرایرد دگهداریعننا به(واددمج نعهیا)غیرجاریداراییطبقه بندی:استاددارد8بند
:گیردصنرتزیرررایمادرازازپستنهاباید

داببرفقمآ ،فعلیوضعی درفنریفروشبرای(واددمج نعهیا)غیرجاریدارایی.ال 
آماد اس ،مع نلومرسنم(واددمج نعه هاییا)داراییهاییچنینفروشبرای هررایطی

وبارد،
.باردمحت لبایارآ فروش.ب
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:آدکه فروش بایار محت ل بارد، باید ت ام ررایم زیر ادراز رندبرای : استاددارد9بند 
(  مج نعه واددیا)سطح مناسبی از مدیری  وادد تجاری متعهد به اجرای طرح فروش دارایی .ال 

بارد،
فعالی برای یافتن رریدار و تک یل طرح فروش، رروع رد  بارد،بردامه . ب
ؤثری به قی تی منطقی داب  به ارزش روز آ ، بازاریابی م( یا مج نعه وادد)فروش دارایی برای . ر

ادجام رد  بارد،
10ه در بند استثنای آدچرود  ه ررایم تک یل فروش طی یکاال از تاریخ طبقه بندی، بهادتظار . د

ور رد  رد  اس ، ادراز گردد،استاددارد مجاز 
عید الزم برای تک یل طرح فروش دشا  دهد  ه ادجام تغییرات بااه ی  یا تنق  آ  باقدامات . ه 

.اس 
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عننا  دگهداری رد  برای فروشطبقه بندی رد  بهغیرجاری ادداز  گیری داراییهای 

رای عننا  دگهداری رد  بطبقه بندی رد  بهغیرجاری تجاری باید دارایی وادد : استاددارد16بند 
.ادداز  گیری د ایدرالص ارزش فروشو مبلغ دفتری فروش را به اقل 

طریق فروش دارایی در ررایم عادی و مبلغ وجه دقد یا معادل آ   ه از: ارزش فروشرالص * 
.از  ار  لیه مخارر فروش داصل می رندپس
ارر استثنای مخبهدارایی، طنر ماتقیم در رابطه با فروش مخارر تبعی  ه به: فروشمخارر * 

.تأمین مالی، واقع می رند
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مثال

میلیتن  ریتال 85رامل سرمایه گذاری در رر   ب به مبلتغ ال  سرمایه گذاری بلند مدت رر   
.می بارد

مذ نر رر   ال  تص یم به فروش سرمایه گذاری مزبنر را اتخاذ د ند  در این راستا سرمایه گذاری
ارزش تنضیح اینکه رالص. از دارایی های غیر جاری به دارایی های جاری تغییر طبقه بندی رد  اس 

.میلین  ریال ارزیابی رد  اس 100فروش این سرمایه گذاری در تاریخ مذ نر مبلغ 
.دحن  بررنرد با آثار معامله تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری در صنرت های مالی چگنده اس 
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بهمربنطرایمرتحققفرضباومدتبلندگذاری هایسرمایهبندیطبقهتغییرپیرامن تنضیحاتبهتنجهبا

بهبرر  سهامدرگذاریسرمایهمی بایا جاریدارایی هایبهجاریغیردارایی هایبندیطبقهتغییر

دارایی هایطبقهتح (ریالمیلین 100مبلغ)فروشارزشرالصو(ریالمیلین 85مبلغ)دفتریمبلغاقل

زش هایارازهریکبرایرد تعیینمبالغبهتنجهبا هرندرناساییفروشبرایرد دگهداریجاریغیر

جاریغیردارایی هایسرفصلتح ریالمیلین 85مبلغبهبایاتیبرر  سهامدرگذاریسرمایهمذ نر

.گرددرناساییفروشبرایرد دگهداری
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مدیر حسابرسی–ناصر شیخ رودی 

02188544590-2: تلفن 
02188503528:   فکس 
: ای یل 

ادیاقتص اررناسی داابداری دادشگا  علنم •

اررد دادشگا  تربی  مدرس اررناسی •
رس یداابدار •
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N.Sheikhroodi@azpar.com

mailto:N.Sheikhroodi@azpar.com


رین تغییترات از آرت( قابل دصب بر روی گنری منبایل)ساهوماتنصیه می  نیم با دصب اپلیکیشن 
متاد  مربتنط بته هتر.... قادن  مالیاتهای ماتقیم و  لیه بخشنامه ها و آرای رنرای عالی مالیاتی و 

برا  ایتن بصنرت دور  ای برای  ارخالصه نکات کاربردی مالیاتی ض ن آ   ه . اطالع پیدا  نید
.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


