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 مطالعه و“ حسابداري استانداردهايي بر امقدمه”اين استاندارد بايد با توجه به 

بکار گرفته شود.

 هدف

هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نگهداري شده براي فروش و نحوه  .  9

خاص، ايهن اسهتاندارد مهوارد زيهر را      طور بهارائه و افشاي عمليات متوقف شده است. 

 الزامي نموده است:

را احراز “ نگهداري شده براي فروش ”عنوان  بندي بهرهاي طبقهداراييهايي که معيا الف.

و احتسها    گيهري کنند، به اقل مبلغ دفتهري و خهالا ارزش فهروش انهدازه    مي

 شود، واستهالک چنين داراييهايي متوقف مي

را احراز “ نگهداري شده براي فروش ”عنوان  بندي بهداراييهايي که معيارهاي طبقه   .

 طهور  بهسود و زيان، صورت  درازنامه، و نتايج عمليات متوقف شده کنند در ترمي

 شوند.جداگانه ارائه مي

 دامنه کاربرد

در اين استاندارد، براي تمام داراييههاي غيرجهاري و تمهام    “ ارائه ”و “ بنديطبقه”الزامات  .  2

د بهراي تمهام   در اين اسهتاندار  “گيرياندازه ”رود، اما الزامات هاي واحد بکار ميمجموعه

داراييهاي ذکر شده  استثناي به(، 1بند  شرح بههاي واحد )داراييهاي غيرجاري و مجموعه

 شود، کاربرد دارد.گيري مياندارد مربوط اندازهکه طبق است 5در بند 

نحوه ارائه  اارايهاه ج ره رج       عنوان با 91که طبق استاندارد حسابداري شماره  داراييهايي .  8

عنهوان داراييههاي    شوند، نبايد مجهددا  بهه  بندي ميعنوان غيرجاري طبقه به رجبدهها ج ر 

عنوان نگهداري شده براي فروش  بندي بهبندي شوند مگر اينکه معيارهاي طبقهجاري طبقه

 طبق اين استاندارد را احراز نمايند. داراييهايي از يک طبقه که واحد تجاري در روال عادي

انهد نبايهد   کند و صرفا  به قصد فروش مجهدد تحصهيل شهده   مي عنوان غيرجاري تلقي به
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عنهوان نگههداري شهده     بندي بهبندي شوند مگر اينکه معيارهاي طبقهعنوان جاري طبقهبه

 براي فروش طبق اين استاندارد را احراز نمايند.

ان يهک  عنو در برخي موارد واحد تجاري گروهي از داراييها و بدهيهاي وابسته به آن را به . 1

کند. چنين مجموعه واحدي، ممکن است يک گهروه از  مجموعه واحد واگذار يا برکنار مي

د وجه نقد، يک واحد مولد وجه نقد، يا قسمتي از واحد مولد وجه نقد باشد. هواحدهاي مول

باشهد. اگهر يهک     تجهاري  برگيرنده هر گونه دارايي و بدهي واحد تواند دراين مجموعه مي

گيهري ايهن   دامنه الزامات اندازه واحد، در عنوان قسمتي از يک مجموعه بهدارايي غيرجاري 

رود گيري اين استاندارد بهراي کهل مجموعهه بکهار مهي     استاندارد قرار گيرد، الزامات اندازه

شهود.  گيري مهي اي که اين مجموعه به اقل مبلغ دفتري وخالا ارزش فروش اندازهگونه به

 21و  23، 91بنهدهاي   واحهد، در  مجموعه ها و بدهيهاي منفرد درگيري داراييالزامات اندازه

 بيان شده است.

 کاربرد ندارد: زير و بدهيهاي گيري اين استاندارد در مورد داراييهاالزامات اندازه .  5

 .شودگيري مياندازهتجديد ارزيابي که به روش  مدتي بلند هايگذاريسرمايه الف.

هايي که جزئي از يک مجموعه واحد نگهداري شده بهراي  داراييهاي جاري و بدهي .  

 فروش است.

 تعاريف
 اصطالح ت ذيل ار اين است ندارا ب  مع ني مشخص زير بک ر رفت  است: .    6

 لحه     : رزئي از عمله ت   رري نا ج نقدج  احد تج رج است که  از  يک بخش از  احد تج رج

 س ير فع لهتا ج  احد تج رج متم يز ب شد. از  ضوح ب عمله تي   اهداف گزارشگرج م لي، 

  کوچکترين مجموع  اارايها ج ق بل شن س يي ايج اکننده رري ن  ر اج  نقد  ر  احد مولد :

اج مسهتقل از رري ناه ج  ر اج  ره  نقهد سه ير اارايهاه  يه          ر  نقدج ک  ب  مهزان عمده

 ب شد.اج از اارايهها  ميمجموع 

 مستقهم ار رابط  به  فهر ش اارايهي  يه  مجموعه       طور ب ک  : مخ رج تبعي  مخ رج فر ش 

 شوا.مخ رج تأمهن م لي،  اقع مي استثن ج ب  احد(، 



 13شماره  استاندارد حسابداري

 شده براي فروش و عمليات متوقف شده اراييهاي غيرجاري نگهداريد

 507 

  شوا ک  :بندج ميعنوان اارايي ر رج طبق  اارايي ر رج : يک اارايي زم ني ب 

 انتظ ر ر ا طي چرخ  عمله تي معمول  احد تج رج ي  ظرف يکس ل از ته ري  ترازن مه ،   . الف

تر است، مصرف ي  فر خت  شوا، ي  ب   ر  نقد ي  اارايي ايگرج که   طوالني کدام هر

 نقد شدن آن قريب ب  يقهن است، تبديل شوا، ي  

وجه نقد يا معادل وجه نقدي باشد که استفاده از آن محدود  . ب 

 نشده است.

 

 وان يک مجموع   احهد  عن : گر هي از اارايهها    بدهها ج  ابست  ب  آن ک  ب   احد جموع م

  اگذار ي  برکن ر خواهد شد.

 عنهوان  ب شده  ي  ي  برکن ر : يک بخش از  احد تج رج است ک   اگذار  شده متوقف عمله ت 

 : بندج شده است،  نگادارج شده براج فر ش طبق 

بيانگر يک فعاليت تجاري يا حوزه جغرافيايي عمدده و  . الف

 جداگانه از عمليات است،

يدک يا برکناری متي از يک برنامه هماهنگ براي واگذاري قس .  ب

فعاليت تجاري يدا حدوزه جغرافيدايي عمدده و جداگانده از 

 عمليات است، و يا

يک واحد فرعي است که صرفًا با قصد فروش مجدد خريداري شده  . ج 

 است.

 

 توانند مياج مطلع   م يل منصف ن  : مبلغي است ک  خريدارج مطلع   م يل   فر شنده ارزش

اج حقهقي   ار شرايط ع اج، يک اارايي را ار ازاج مبلغ مزبور ب  يکهديگر مب اله    ار مع مل 

 کنند.

  فدروش  طريد  از: مبلغ وجه نقد يا معادل آن که  فروش ارزشخالص

 کسدر کليده مردارج فدروش حاصد  از پسدارايي در شرايط عادي و 

 شود.مي

  ارزش اقتصدادي يدک دارايدي، : خالص ارزش فروش يا  ب زي فتنيمبلغ

 که بيشتر است. کدام هر

 اقتصادي : ارزش فعلي خالص جريانهاي نقددي آتدي ناشدي از  ارزش

جريانهاي نقدي ناشي از واگدذاري  جمله ازکاربرد مستمر دارايي 

 نهايي آن است.

  آ ر براج ههر ا  طهرف   معمهوال     خريد : توافقي ب  يک شخص غهر ابست ، الزام قطعيتعاد

 راج ضم نت ارراج ق نوني، ک :اا

   کند،را مشخص مي ل تم م شرايط ب اهمهت، ش مل قهمت   زم نبندج مع م . الف
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تواند اجدراي آن را بسديار است که مي اجب زاارندهشام  عام   .  ب

 محتم  کند.

 نگهداري شده براي فروش عنوان بههاي واحد( بندي داراييهاي غيرجاري )يا مجموعهطبقه

 طريه   ازاج  احد( را ک  مبلغ افتهرج آن، عمهدت      احد تج رج ب يد اارايي غهرر رج  ي  مجموع  .  7

“ نگاهدارج شهده بهراج فهر ش     ” عنهوان  به  گهراا،  فر ش   ن  استف اه مستمر ب زي فت مي

 بندج کند.طبق 

بايهد   عنوان نگهداري شده براي فروش بندي دارايي غيرجاري )يا مجموعه واحد( بهطبقه .  3

 از احراز شرايط زير صورت گيرد: تنها پس

دارايي غيرجاري )يا مجموعه واحد( براي فروش فوري در وضعيت فعلي آن، فقط  الف.

هاي واحد( مرسهوم  )يا مجموعه ييحسب شرايطي که براي فروش چنين داراييها بر

 باشد، وآماده و معمول است، 

 فروش آن بسيار محتمل باشد.   .
 

 آنکه فروش بسيار محتمل باشد، بايد تمام شرايط زير احراز شود:براي  .  1

متعههد بهه اجهراي طهرح فهروش دارايهي       واحد تجاري سطح مناسبي از مديريت  الف.

 مجموعه واحد( باشد، )يا

 ، شروع شده باشد،فروش برنامه فعالي براي يافتن خريدار و تکميل طرح .  

به قيمتي منطقي نسهبت بهه ارزش روز آن،   براي فروش دارايي )يا مجموعه واحد(  . ج

 بازاريابي مؤثري انجام شده باشد،

 اسهتثناي  بهه بنهدي،  انتظار رود که شرايط تکميل فروش طي يکسال از تاريخ طبقه . د

 و ، احراز گردد،شده استمجاز شمرده  93آنچه در بند 

بااهميهت يها   نشان دهد که انجام تغييهرات  فروش اقدامات الزم براي تکميل طرح  . ه 

 توقف آن بعيد است.
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تهر کنهد. اگهر    شرايط و رويدادها ممکن است دوره تکميل فروش را از يک سال طوالني .93

تأخير از شرايط و رويدادهايي ناشي شود که از کنترل واحد تجاري خارج است و شواهد 

هها  کافي وجود داشته باشد که واحد تجاري به تعهدات خود نسبت به طرح فهروش دارايي 

جهاري   غيهر بندي يک دارايهي  تواند از طبقهتر شدن دوره فروش نميپايبند است، طوالني

نگهداري شده براي فروش جلهوگيري نمايهد. ايهن مهورد      عنوان بهاي واحد( مجموعه )يا

 احراز شود. 9روي خواهد داد که شرايط مندرج در پيوست شماره  صورتي در

شود به شهرطي کهه   ييهاي غيرجاري با يکديگر نيز ميمعامالت فروش شامل معاوضه دارا . 99

 ،اارايهاه ج ا بهت مشهاوا    عنهوان  بها  99اين معاوضه طبق استاندارد حسهابداري شهماره   

 محتواي تجاري باشد. داراي

اي واحهد( را صهرفا  بهه قصهد     دارايي غيرجاري )يا مجموعهه يک چنانچه واحد تجاري،  . 92

بايهد   صهورتي  درصيل، آن دارايي غيرجاري را فقط نمايد، در تاريخ تحواگذاري تحصيل 

 1 در بنهد منهدرج  بندي کنهد کهه الهزام يکسهال     عنوان نگهداري شده براي فروش طبقهبه

است( رعايت شود و احراز هر گونه معيهار  شمرده شده مجاز  93آنچه در بند  استثناي به)

د، در يهک دوره  که در تاريخ تحصيل محقهق نشهده باشه    1و  3ديگر مندرج در بندهاي 

 ماه( بسيار محتمل باشد. 8مدت بعد از تحصيل )معموال  طي مدت کوتاه

بعد از تاريخ ترازنامه احراز شهود واحهد تجهاري     1و  3که معيارهاي بندهاي  صورتي در .98

نگهداري  عنوان بهاي واحد( را هنبايد در صورتهاي مالي، داراييهاي غيرجاري )يا مجموعه

بندي کند. با اين وجود، هنگامي کهه ايهن معيارهها بعهد از تهاريخ      بقهشده براي فروش ط

ترازنامه، اما قبل از تأييد صورتهاي مالي احراز شود واحد تجاري بايهد اطالعهات تعيهين    

 را در يادداشتهاي توضيحي افشا کند. 13شده در بند 
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 داراييهاي غيرجاري که قصد برکناري آن وجود دارد

اي واحهد( کهه قصهد برکنهاري آن     مجموعه يک دارايي غيرجاري )يا واحد تجاري نبايد .91

بندي کند، زيهرا مبلهغ دفتهري آن    نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان بهوجود دارد را 

اي واحهد  استفاده مستمر بازيافت خواهد شد. با اين حال، چنانچه مجموعه طريق از اساسا 

را احهراز کنهد،    6ت متوقف شده طبق بند که قصد برکناري آن وجود دارد، شرايط عمليا

 88و  82و جريانهاي نقدي آن مجموعه را طبق بنهدهاي  عمليات واحد تجاري بايد نتايج 

عمليات متوقف شده ارائه نمايهد.   عنوان بهشود، آنها متوقف مياز در تاريخي که استفاده 

د دارد، شهامل  هاي واحدي( که قصد برکنهاري آن وجهو  مجموعه داراييهاي غيرجاري )يا

شهود و مهواردي کهه    مواردي است که از دارايي تا پايان عمر اقتصادي آن اسهتفاده مهي  

 شود.جاي فروش، استفاده از دارايي متوقف مي به

 عنهوان  بهه شهود را  موقهت اسهتفاده نمهي    طور بهواحد تجاري نبايد دارايي غيرجاري که  . 95

 شده محسو  کند. برکنار

 عنهوان نگههداري   بندي شده بهه هاي واحد( طبقهمجموعه غيرجاري )يا گيري داراييهاياندازه

 شده براي فروش

 مجموعه واحد( گيري دارايي غيرجاري )يااندازه

نگاهدارج شهده    عنوان ب بندج شده مجموع   احد( طبق   احد تج رج ب يد اارايي غهرر رج  ي  . 66

 گهرج نم يد.ندازهبراج فر ش را ب  اقل مبلغ افترج   خ لص ارزش فر ش ا

اي واحد( که جديدا  تحصيل شهده، معيارههاي   عهمجمو )يا جاري غير چنانچه يک دارايي . 97

( را احهراز نمايهد،   92بنهد  شهرح   بهه عنوان نگهداري شهده بهراي فهروش )    بندي بهطبقه

، آن دارايي )يا مجموعه واحد( در شناخت اوليه بهه اقهل مبلهغ دفتهري     96رعايت بند  در

مام شده( مثال، بهاي ت عنوان نگهداري شده براي فروش؛ براي بندي بهعدم طبقه فرض )با

مجموعهه واحهد(    )يها جهاري   غيهر شود. اگر دارايي و خالا ارزش فروش شناسايي مي

 گيري شود.يک ترکيب تجاري تحصيل شده باشد، بايد به خالا ارزش فروش اندازهقالب  در
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وش در بيش از يک سال تکميل شهود، واحهد تجهاري بايهد     رود فرايند فرچنانچه انتظار  . 93

گيري نمايهد. ههر گونهه افهزايش در ارزش فعلهي      مخارج فروش را به ارزش فعلي اندازه

هزينه تأمين مهالي   عنوان بهسود و زيان صورت  درمخارج فروش ناشي از گذشت زمان، 

 شود.مي شناسايي

ها و بدهيهاي مربوط به يک مجموعهه واحهد(،   دارايييا مبلغ دفتري يک دارايي غيرجاري ) . 91

نگههداري شهده بهراي فهروش، بايهد طبهق        عنوان بهبندي اوليه آن بالفاصله قبل از طبقه

 گيري شود.استاندارد حسابداري مربوط اندازه

مجموعه واحد، مبلغ دفتهري داراييههاي مسهتثني شهده از     يک گيري مجدد بعدي در اندازه . 23

نگهداري  عنوان بهاين استاندارد که در يک مجموعه واحد  5ي طبق بند گيرالزامات اندازه

گيري مجدد مجموعه واحهد بهه   بندي شده است، بايد قبل از اندازهشده براي فروش طبقه

 گيري مجدد شود.خالا ارزش فروش آن، طبق استانداردهاي حسابداري مربوط اندازه

 شناسايي زيانهاي کاهش ارزش و برگشت آن

واحد تجاري بايد زيان کاهش ارزش براي هر گونه کاهش ارزش اوليه يا بعهدي دارايهي    . 29

 شناسهايي نشهده   23مجموعه واحد( به خالا ارزش فروش را تا حدي که طبق بنهد   )يا

 ، شناسايي کند.است

 عنوان بهواحد تجاري بايد هر گونه افزايش بعدي در خالا ارزش فروش يک دارايي را  . 22

اي که قهبال  طبهق ايهن    ي کند، اما اين سود نبايد از زيان کاهش ارزش انباشتهسود شناساي

 بيشتر شود.استاندارد و يا ساير استانداردهاي حسابداري شناسايي شده است، 

 واحهد،  واحد تجاري بايد براي هر گونه افزايش بعدي در خالا ارزش فروش مجموعهه  . 28

 زير سود شناسايي کند: شرح به

 شناسايي نشده است، اما 23دي که طبق بند تا ح الف.
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شناسايي شده، طبق اين اسهتاندارد و يها    تا حدي که از زيان کاهش ارزش انباشته .  

براي داراييهاي غيرجهاري کهه در دامنهه الزامهات     )ساير استانداردهاي حسابداري 

 بيشتر نباشد. (گيرندگيري اين استاندارد قرار مياندازه
 

اي واحهد بايهد   ارزش )يا هر گونه سود بعدي( شناسايي شده براي مجموعهه  زيان کاهش . 21

گيهري ايهن   را که در دامنهه الزامهات انهدازه    مبلغ دفتري داراييهاي غيرجاري آن مجموعه

 مندرج در بندهاي الف و   زير، کاهش )يا افزايش( دهد: شرح بهگيرد استاندارد قرار مي

يب زير جهت کاهش مبلغ دفتري داراييهاي غيرجاري زيان کاهش ارزش بايد به ترت الف.

 مجموعه واحد تخصيا يابد:

 واحد شود، و ابتدا، صرف کاهش مبلغ دفتري سرقفلي مرتبط با مجموعه . 9

باقيمانده زيان کاهش ارزش متناسب با مبلغ دفتري ساير داراييهاي غيرجهاري   .  2

 مجموعه واحد، به آنها تخصيا يابد.

زيان کاهش ارزش هر يهک از داراييههاي    عنوان بهبالغ دفتري بايد اين کاهش در م

 سود و زيان شناسايي گردد.صورت  درمنفرد درنظر گرفته شود و بالفاصله 

 

افهزايش مبلهغ دفتهري     منظهور  بهه برگشت زيان کاهش ارزش مجموعه واحد بايد    .

 آن غير از سرقفلي، تخصيا يابد.جاري  غيرداراييهاي 

برگشت زيان کهاهش ارزش ههر يهک از     عنوان بهر مبالغ دفتري بايد اين افزايش د

سهود و زيهان شناسهايي    صورت  درداراييهاي منفرد درنظر گرفته شود و بالفاصله 

 گردد.

واحهد( شناسهايي    ايسود يا زياني که تا تاريخ فروش يک دارايي غيرجاري )يا مجموعه . 25

دد. الزامات مربهوط بهه قطهع شهناخت در     نشده، بايد در تاريخ قطع شناخت شناسايي گر

 اارايهاه ج ا بهت مشهاوا    عنهوان  بها  99اسهتاندارد حسهابداري شهماره     75تا  73 بندهاي
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 عنهوان  با 97استاندارد حسابداري شماره  15تا  31(، و بندهاي 9836)تجديدنظر شده در 

 (، آمده است.9836)تجديدنظر شده در  داراييهاي نامشهود

بايد يک دارايي غيرجاري که منفردا  يا در قالب بخشهي از يهک مجموعهه    واحد تجاري ن . 26

بندي شده است را مستهلک کند. شناسايي نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان بهواحد 

 عنوان بهواحدي که  هاي قابل انتسا  به بدهيهاي مجموعهسود تضمين شده و ساير هزينه

 يابد.است، ادامه ميبندي شده نگهداري شده براي فروش طبقه

 تغييرات طرح فروش

 عنهوان  بهه واحهد( را   ايمجموعه )يا ي غير جاريصورتي  که واحد تجاري يک داراي در . 27

 93 تا 3 بندي نموده باشد، اما معيارهاي مندرج در بندهاينگهداري شده براي فروش طبقه

 عنهوان  بهه موعهه واحهد(   جم بندي دارايي )يها ديگر برقرار نباشد، واحد تجاري بايد طبقه

 نگهداري شده براي فروش را متوقف نمايد.

نگههداري شهده    عنهوان  بهه بنهدي آن  واحد تجاري بايد يک دارايي غيرجاري را که طبقه . 23

اينکه از مجموعه واحد نگههداري شهده بهراي فهروش      )يا شده استفروش متوقف  براي

 گيري کند:شود(، به اقل مبالغ زير اندازهخارج مي

 عنهوان  بهه )يها مجموعهه واحهد(    جاري  غيرمبلغ دفتري آن قبل از اين که دارايي  الف.

تعديل بابت هر گونه اسهتهالک،   از پسبندي شود نگهداري شده براي فروش طبقه

مجموعهه واحهد(   يها  بنهدي دارايهي )  عدم طبقهه صورت  دريا تجديد ارزيابي که 

 و شد،نگهداري شده براي فروش شناسايي مي عنوان به

 مبلغ بازيافتني آن در تاريخ انصراف از فروش.   .

 

بندي واحد تجاري بايد هر گونه تعديل الزم در مبلغ دفتري يک دارايي غيرجاري که طبقه . 21

اي کهه معيارههاي   نگهداري شده براي فروش متوقف شده اسهت را در دوره  عنوان بهآن 

در حهال تهداوم   سود و زيهان عمليهات   ديگر برقرار نباشد، در  93تا  3مندرج در بندهاي 
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ايهن بابهت را در همهان سرفصهل      تجاري بايد ههر گونهه تعهديل از    منظور نمايد. واحد

 منظور کند. ،براي ارائه سود و زيان شناسايي شده 86طبق بند استفاده  مورد

بنهدي  نگهداري شده براي فروش طبقهه  عنوان بهکه  يواحد اگر واحد تجاري از مجموعه . 83

گيري باقيمانده داراييها و بهدهيها  خارج کند، اندازهدارايي يا بدهي منفردي را ه است، شد

يابد که اين مجموعه حائز معيارهاي منهدرج  مجموعه واحد ادامه مي عنوان به صورتي  در

 طور بهاين صورت، باقيمانده داراييهاي غيرجاري گروه که  غير باشد. در 93تا  3در بندهاي 

جداگانه  طور بايد بهنگهداري شده براي فروش را دارند  عنوان بهبندي طبقه منفرد شرايط

دارايهي   ههر  گيهري شهوند.  اقل مبلغ دفتري و خالا ارزش فروش در آن تاريخ انهدازه به

 عنهوان  بهه  بنهدي آن طبقهه  27غيرجاري که معيارهاي ذکر شده را احراز نکند، طبق بنهد  

 .شودنگهداري شده براي فروش متوقف مي

 ارائه و افشا

کنندگ ن صورتا ج م لي را ار ارزيه بي   احد تج رج ب يد اطالع تي را ارائ    افش  کند ک  استف اه . 16

هه ج  احهد( کمهک    م لي عمله ت متوقف شده    اگذارج اارايها ج غهرر رج  يه  مجموعه    آا ر

 نم يد.

 ارائه عمليات متوقف شده

 فشا کند:واحد تجاري بايد موارد زير را ا . 82

 يک مبلغ واحد در متن صورت سود و زيان که شامل مجموع ارقام زير است: الف.

 يا زيان عمليات متوقف شده، و (بعد از ماليات)سود  . 9

ههاي  يا مجموعه) ييگيري داراييهايا زيان ناشي از اندازه (بعد از ماليات)سود  . 2

خالا ارزش فهروش  دهند به که عمليات متوقف شده را تشکيل مي (واحدي

 ناشي از واگذاري آنها.سود )بعد از ماليات( يا زيان يا 

 اجزاي مبلغ ذکر شده در بند الف به تفکيک:   .

 يا زيان عمليات متوقف شده، (قبل از ماليات)ها و سود درآمدها، هزينه . 9
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 ماليات بر درآمد عمليات متوقف شده، . 2

ههاي  يا مجموعهه ) ييگيري داراييهااندازهسود يا زيان شناسايي شده ناشي از  . 8

دهند به خالا ارزش فهروش  که عمليات متوقف شده را تشکيل مي (واحدي

 ناشي از واگذاري آنها، وسود )بعد از ماليات( يا زيان يا 

 .8ماليات بر درآمد مربوط به بند  . 1

زيهان  توان در يادداشتهاي توضيحي يا در متن صورت سود و اجزاي مذکور را مي

شود، بايد در  که اين اجزا در متن صورت سود و زيان ارائه صورتي  درارائه کرد. 

ارائهه گهردد.   در حهال تهداوم   بخش عمليات متوقف شده، يعني جدا از عمليهات  

 عنهوان  بهه بنهدي  درخصوص واحدهاي فرعي اخيرا  تحصيل شده که شرايط طبقهه 

مراجعهه   92بنهد   کنند )بهمينگهداري شده براي فروش را در زمان تحصيل احراز 

 شود(، اين افشا ضرورت ندارد.

خالا جريانهاي نقدي عمليات متوقف شده به تفکيک فعاليتهاي عمليهاتي، بهازده    . ج

گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مهالي، ماليهات بهر درآمهد، فعاليتههاي      سرمايه

ن در يادداشتهاي توضيحي تواگذاري و فعاليتهاي تأمين مالي. اين افشا را ميسرمايه

يا در متن صورت جريان وجوه نقد ارائه کرد. در خصوص واحدهاي فرعي اخيهرا   

نگهداري شده براي فروش را در زمهان   عنوان بهبندي تحصيل شده که شرايط طبقه

 مراجعه شود(، اين افشا ضرورت ندارد. 92کنند )به بند تحصيل احراز مي

 

هاي قبلي ارائهه شهده در صهورتهاي    را براي دوره 82افشاي بند  تجاري بايد موارد واحد . 88

تها تهاريخ    اي که موارد افشا، همه عمليهات متوقهف شهده   مالي، ارائه مجدد کند به گونه

 ترازنامه آخرين دوره را دربرگيرد.

 تعديالت در دوره جاري نسبت به مبالغي که قبال  در عمليات متوقف شده ارائهه گرديهده   .81

عمليات متوقف شده در دوره)هاي( يا برکناري مستقيم مربوط به واگذاري  طور بهو  است

بندي شود. ماهيت و مبلهغ  جداگانه در عمليات متوقف شده طبقه طور به باشد بايدقبل مي
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وضعيتهايي که ممکن است به اين تعهديالت منجهر    چنين تعديالتي بايد افشا گردد. نمونه

 زير است: شرح بهشود 

رفع ابهامات مربوط به شرايط واگذاري، مانند قطعي شدن بههاي معاملهه و جبهران     الف.

 خسارت وارده.

مستقيم به عمليات يک بخش، قبل از واگذاري آن مربهوط   طور بهرفع ابهاماتي که  .  

 شود، مانند تعهدات زيست محيطي و تضمين محصوالت توسط فروشنده.مي

ايان خدمت و بازنشستگي کارکنان، مشهروط بهر   تسويه تعهدات مرتبط با مزاياي پ . ج

 مستقيم مربوط به واگذاري باشد. طور بهاينکه تسويه 

 

عنوان نگهداري شهده بهراي    بندي يک بخش از واحد تجاري بهچنانچه واحد تجاري طبقه . 85

آن بخش که قبال  تحهت عنهوان   و جريان وجوه نقد فروش را متوقف نمايد، نتايج عمليات 

. بنهدي شهود  ارائه شهده، بايهد تجديهد طبقهه     81تا  82وقف شده طبق بندهاي عمليات مت

 تجديد ارائه بايد تشريح شود. اين

 

 در حال تداومسود يا زيان مربوط به عمليات 

واحهد( کهه    ايگيري مجدد يک دارايي غيرجاري )يا مجموعههر گونه سود يا زيان اندازه .86

بندي شهده اسهت و مشهمول تعريهف عمليهات      نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان به

 منظور شود.در حال تداوم عمليات زيان متوقف شده نگردد بايد در سود يا 

 

 نگهداري شده براي فروش  عنوان به بندي شدهارائه دارايي غيرجاري )يا مجموعه واحد( طبقه

ده براي فهروش و  نگهداري ش عنوان بهبندي شده واحد تجاري بايد دارايي غيرجاري طبقه . 87

نگهداري شده براي فروش را جهدا   عنوان بهبندي شده داراييهاي يک مجموعه واحد طبقه

 عنهوان  بهه بندي شهده  از ساير داراييها در ترازنامه ارائه کند. بدهيهاي مجموعه واحد طبقه

راييها داگردد. اين بايد جدا از ساير بدهيها در ترازنامه ارائه  نيز نگهداري شده براي فروش

 استثناي بهگردد. جداگانه ارائه مي طور بهو بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شوند و مبلغ آنها 
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بنهدي شهده   طبقات عمهده داراييهها و بهدهيهاي طبقهه     ،باشدمجاز مي 83 آنچه که در بند

جداگانه در يادداشتهاي توضهيحي افشها    طور بهعنوان نگهداري شده براي فروش بايد  به

مربهوط بهه داراييههاي غيرجهاري     سهود تحقهق نيافتهه    احد تجاري بايد هر گونهه  وگردد. 

 طهور  بهعنوان نگهداري شده براي فروش را که  بندي شده بهواحد( طبقه هايمجموعه )يا

 جداگانه ارائه کند. طور بهاست،  مستقيم در حقوق صاحبان سهام شناسايي شده

شهده اسهت و شهرايط    اخيهرا  تحصهيل   شد که چنانچه مجموعه واحد، يک واحد فرعي با . 83

کند )بهه بنهد   نگهداري شده براي فروش را در زمان تحصيل احراز مي عنوان بهبندي طبقه

 مراجعه شود(، افشاي طبقات عمده داراييها و بدهيها ضرورت ندارد. 92

اي مواردي که واحد تجاري در دوره جاري، به دليهل ايجهاد شهرايط جديهد، داراييهه      در . 81

عنوان  هاي قبل بهغيرجاري يا داراييها و بدهيهاي مجموعه واحدي را که در ترازنامه دوره

بندي دهد، تجديد ارائه اقهالم  بندي شده است، تغيير طبقهنگهداري شده براي فروش طبقه

 اي از اين بابت ضرورت ندارد. مقايسه

 ساير موارد افشا

عنوان نگههداري   ايي غيرجاري )يا مجموعه واحد( بهاي که دارواحد تجاري بايد در دوره . 13

شود، اطالعات زير را در يادداشتهاي توضهيحي  مي واگذاربندي يا شده براي فروش، طبقه

 افشا کند:

 شرحي از دارايي غيرجاري )يا مجموعه واحد(، الف.

شهود و روش و  تشريح واقعيتها و شرايطي که به واگذاري مورد انتظار منجهر مهي   .  

 مورد انتظار واگذاري، مانز

عهدم ارائهه   صهورت   در، و 28تها   29سود يا زيان شناسايي شده بر طبق بنهدهاي   . ج

جداگانه در متن صورت سود و زيان، سرفصلي از صورت سود و زيان که شهامل  

 باشد، وآن سود و زيان مي



 13شماره  استاندارد حسابداري

 شده براي فروش و عمليات متوقف شده اراييهاي غيرجاري نگهداريد

 570 

طبهق  مجموعهه واحهد(    در موارد الزم، قسمتي که در آن، دارايهي غيرجهاري )يها    . د

ارائه  گزارشگرج بر حسب قسمتا ج مختلف عنوان با 25استاندارد حسابداري شماره 

 شود.مي
 

اي کهه تصهميم   اري در دورههد تجه هود، واحه هگرفته شه  بکار 83يا بند  27د هچنانچه بن . 19

گيرد طرح فروش دارايي غيرجاري )يا مجموعه واحد( را تغيير دههد، بايهد شهرحي از    مي

منجر به اين تصميم شده است و اثرات اين تصميم بر نتايج عمليات  يطي کهواقعيتها و شرا

 شود را افشا کند.هاي قبلي که ارائه ميو جريان وجوه نقد آن دوره و دوره

 تاريخ اجرا

  بعد از آن  6/6/6131الزام ت اين است ندارا براج کله  صورتا ج م لي ک  ا ره م لي آن از ت ري   . 24

 االرراست.، الزمشواشر ع مي

 المللي حسابداريمطابقت با استانداردهاي بين

 5المللهي گزارشهگري مهالي شهماره     با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بهين  .18

داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف عنوان  با

 شود.نيز رعايت ميشده 
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 تکميلي :  توضيحات 1پيوست شماره 

 است. 13اين پيوست جزء الينفک استاندارد حسابداري شماره 

 تر شدن دوره مورد نياز براي تکميل فروشطوالني

صورتي  درتر شدن دوره تکميل فروش، ، طوالنيه استاشاره شد 93گونه که در بند همان .  9

نگههداري شهده    عنهوان  بهواحد(  ايمجموعه )ياجاري  غيربندي يک دارايي مانع از طبقه

شود، که اين تأخير از رويدادها و شرايطي خارج از کنترل واحد تجهاري  براي فروش نمي

حد تجهاري بهه تعههدات خهود بهراي      ناشي شود و شواهد کافي وجود داشته باشد که وا

واحد( پايبند است. در مهوارد زيهر، محهدوديت زمهاني      وعهمجم فروش دارايي )يا طرح

 شود:تعديل مي 1مندرج در بند  شرح بهوش يکساله براي تکميل فر

در تاريخي که واحد تجاري خود را متعهد بهه طهرح فهروش دارايهي غيرجهاري       الف.

منطقهي انتظهار داشهته باشهد کهه ديگهران        طهور  بهه کند، واحد( مي مجموعه )يا

واحد( وضهع نماينهد کهه     مجموعه خريدار( شرايطي را براي انتقال دارايي )يا )نه

 : تر کند، ويل فروش را طوالنيدوره تکم

اقدامات الزم در خصوص آن شرايط را نتوان تا زمان دستيابي به تعهد قطعهي   .  9

 خريد آغاز کرد، و

 تعهد قطعي خريد طي يک سال، بسيار محتمل باشد. .  2
 

آن، خريدار يها   دنبال بهآورد و اما مي دست بهواحد تجاري يک تعهد قطعي خريد  .  

 مجموعهه  غيرمنتظره، شرايطي را براي انتقال دارايي غيرجهاري )يها   طور بهديگران 

نمايند نگهداري شده براي فروش وضع مي عنوان بهواحد( طبقه بندي شده در قبل 

 شود، و:تر مياي که دوره مورد نياز براي تکميل فروش طوالنيبه گونه

 ، واقدامات الزم در خصوص آن شرايط، به موقع انجام شود .  9

 رفع مناسب عوامل ايجادکنندة تأخير مورد انتظار باشد. .  2
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شهد و در نتيجهه،   آيد که قبال  بعيد تلقهي مهي  طي يک سال اول، شرايطي به وجود  . ج

نگهداري شده  عنوان بهبندي شده در قبل واحد( طبقه مجموعه دارايي غيرجاري )يا

 براي فروش تا پايان آن دوره فروش نرود، و:

زم در خصهوص تغييهر شهرايط را    طي يک سال اول، واحد تجهاري اقهدام ال   .  9

 داده باشد، انجام

با فرض تغيير شهرايط، بازاريهابي مهؤثري بهراي فهروش دارايهي غيرجهاري         .  2

 واحد( به قيمتي منطقي، در جريان باشد، و مجموعه )يا

 .احراز شود 1و  3معيارهاي مندرج در بندهاي  .  8
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 مثال فهرست

 9 - 8 (3آماده بودن براي فروش فوري )بند 

 1 (1انتظار تکميل فروش طي يکسال )بند 

 5 - 7 (9پيوست شماره و  93)بند  1 استثنا براي معيار مندرج در بند

 3 (95و  91برکنار شده )بندهاي  عنوان بهتشخيا يک دارايي 

هاي ده مربوط به داراييهاي غيرجاري يا مجموعهارائه عمليات متوقف ش

 1 (91واحد برکنار شده )بند 

 93 (21هاي واحد )بند تخصيا زيان کاهش ارزش به مجموعه

 99 (82سود و زيان )بند صورت  درارائه عمليات متوقف شده 

نگهداري  عنوان بهبندي شده واحد( طبقه ارائه دارايي غيرجاري )يا مجموعه

 92 (87اي فروش )بند شده بر

فروش مجدد و  منظور بهگيري و ارائه واحدهاي فرعي تحصيل شده اندازه

 98 (83و  92نگهداري شده براي فروش )بندهاي  عنوان بهبندي شده طبقه
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 باشد.ارد نمياين رهنمود براي کمک به کاربرد استاندارد تدوين شده است و بخشي از استاند

 

 (8آماده بودن براي فروش فوري )بند 

 عنهوان  بهه بنهدي  واجهد شهرايط طبقهه    صورتي  درواحد(  اييک دارايي غيرجاري )يا مجموعه

شده براي فروش است که براي فروش فوري در وضهعيت فعلهي آن، فقهط برحسهب     نگهداري 

ي( مرسوم و معمول است، آماده هاي واحدشرايطي که براي فروش چنين داراييهايي )يا مجموعه

واحهد( را در وضهعيت    واحد تجاري قصد و توانايي انتقال دارايي )يا مجموعهه  و (3 باشد )بند

مواردي از احراز يا عدم احراز معيارهاي مندرج  8تا  9خريدار داشته باشد. مثالهاي  فعلي آن، به

 دهد.را نشان مي 3در بند 

 6 ل همث

دفتر مرکزي خود متعهد شده و اقداماتي را بهراي   رح فروش ساختمانواحد تجاري به اجراي ط

 يافتن خريدار آغاز کرده است.

تخليه به خريدار منتقل کند. زمان مورد نيهاز   از پسواحد تجاري قصد دارد ساختمان را  )الف(

براي تخليه ساختمان براي فروش چنين داراييهايي معمول و مرسوم است. در تاريخ تعهد 

 احراز شده است. 3راي طرح، معيار مندرج در بند به اج

واحد تجاري تا زمان تکميل ساختمان جديد دفتر مرکزي، به استفاده از ايهن سهاختمان    ) (

ادامه خواهد داد. واحد تجاري قصد ندارد پيش از تکميل سهاختمان جديهد، سهاختمان    

تقهال سهاختمان فعلهي کهه     بندي انفعلي را تخليه و به خريدار منتقل کند. تأخير در زمان

توسط واحد تجاري )فروشنده( تحميل شده است، نشانگر آن است که سهاختمان بهراي   

  3باشد. تا زمان تکميل ساختمان جديهد معيهار منهدرج در بنهد     فروش فوري آماده نمي

گردد، حتي اگر يک تعهد قطعي خريد براي انتقهال آتهي سهاختمان فعلهي در     احراز نمي

 دست باشد.
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 4مث ل 

واحد تجاري به اجراي طرح فروش يک دستگاه توليدي متعهد شده و اقهداماتي را بهراي يهافتن    

تکميل نشده مشهتريان نيهز   هاي خريدار آغاز کرده است. در تاريخ تعهد به اجراي طرح، سفارش

 وجود دارد.

رسهاند.  واحد تجاري قصد دارد اين دستگاه توليدي را در حين انجام عمليات به فروش  )الف(

شهود.  تکميل نشده مشتريان در تاريخ فروش به خريدار منتقهل مهي   هايگونه سفارش هر

بندي انتقال اين دسهتگاه  تکميل نشده مشتريان در تاريخ فروش بر زمانهاي انتقال سفارش

در تاريخ تعهد به اجراي طرح، احراز شده  3تأثيري نخواهد داشت. معيار مندرج در بند 

 است.

توقف عمليات به فروش رسهاند.   از پساري قصد دارد اين دستگاه توليدي را واحد تج ) (

واحد تجاري قصد ندارد پيش از متوقف نمهودن تمهام عمليهات آن دسهتگاه و تکميهل      

بندي انتقال مشتريان، دستگاه توليدي را به خريدار منتقل نمايد. تأخير در زمان هايسفارش

نده( تحميل شده است، نشانگر آن اسهت کهه   اين دستگاه که توسط واحد تجاري )فروش

اين دستگاه براي فروش فوري آماده نيست. تا زمان توقف عمليات اين دسهتگاه، معيهار   

شود، حتي اگر يک تعهد قطعي خريد براي انتقهال آتهي ايهن    احراز نمي 3مندرج در بند 

 دست باشد. دستگاه در

 1مث ل 

شامل زمين و تعدادي ساختمان را دارد  خود کاي از اماليک واحد تجاري قصد فروش مجموعه

 تمليک وثيقه تحصيل کرده است: طريق ازکه 

واحد تجاري قصد ندارد پيش از تکميل بازسازي که سبب افهزايش ارزش فهروش ايهن     )الف(

بندي انتقال اين امهالک کهه   شود، آنها را به خريدار منتقل کند. تأخير در زمانامالک مي

روشنده( تحميل شده است، نشانگر آن  است که اين امالک براي توسط واحد تجاري )ف

احهراز   3باشد. تا زمان تکميل بازسازي، معيهار منهدرج در بنهد    فروش فوري آماده نمي

 شود.نمي
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عنوان نگهداري شده براي فروش اما پهيش   بندي امالک بهاز تکميل بازسازي و طبقه پس ) (

محيطهي را  تجاري ملزم شد خسهارتهاي زيسهت   از دستيابي به تعهد قطعي خريد، واحد

جبران کند. واحد تجاري همچنان قصد فروش اين امالک را دارد. با ايهن حهال، واحهد    

تجاري پيش از جبران خسارت قادر بهه انتقهال امهالک بهه خريهدار نيسهت. تهأخير در        

دست آمدن تعههد قطعهي خريهد توسهط ديگهران       بندي انتقال امالک که پيش از بهزمان

معيار مندرج لذا که امالک براي فروش فوري آماده نيست.  حميل شده، نشانگر آن استت

عنهوان   بندي اين امهالک بهه  ، طبقه27طبق بند و درنتيجه  باشدديگر برقرار نمي 3در بند 

 شود.نگهداري شده براي فروش، متوقف مي

 (9انتظار تکميل فروش طي يکسال )بند 

 2مث ل 

 جملهه  از(، 3واحد( بايد بسيار محتمل باشهد )بنهد    ايري )يا مجموعهفروش يک دارايي غيرجا

(، تها واجهد   1بندي تکميل گهردد )بنهد   انتظار رود فرايند فروش آن طي يک سال از تاريخ طبقه

هاي زير، اين معيهار احهراز   نگهداري شده براي فروش شود. در نمونه عنوان بهبندي شرايط طبقه

 گردد:نمي

کند که اخيرا  قرارداد ليزينگ، تجهيزاتي را براي فروش يا اجاره نگهداري مييک شرکت  )الف(

ه آنها در آينده )فروش يا اجاره( تعيين هاجاره آنها خاتمه يافته و هنوز شکل نهايي مبادل

 نشده است.

د، نمايه اکنون از آن استفاده ميواحد تجاري به اجراي طرحي براي فروش اموالي که هم ) (

اي فروش و اجاره مجدد از نوع اجاره سهرمايه  صورت بهمعامله اموال  .ه استمتعهد شد

 خواهد بود.

 (1و پيوست شماره  11)بند  9استثنا براي معيار مندرج در بند 

شود که دوره مورد نياز در وضعيتهاي محدودي ناديده گرفته مي 1الزام يک سال مندرج در بند 

واحد( به سبب رويدادها و شرايط  اي)يا مجموعه براي تکميل فروش يک دارايي غيرجاري
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تر خواهد شد )يا شده است( و شرايط مشخا شده نيز خارج از کنترل واحد تجاري، طوالني

 کند.چنين وضعيتهايي را تشريح مي 7تا  5(. مثالهاي 9و پيوست شماره  93احراز گردد )بند 

 5مث ل 

اي واحد متعهد شده اجراي طرح فروش مجموعهيک واحد تجاري فعال در صنعت توليد برق به 

دهد. اين فروش مستلزم کسب مجوز قانوني اي از عمليات آن را تشکيل مياست که بخش عمده

تر سهازد. اقهدامات   تواند دوره مورد نياز براي تکميل فروش را از يک سال طوالنياست که مي

آمدن تعهد قطعي خريد  دست بهريدار و توان تا زمان يافتن خمورد نياز براي کسب مجوز را نمي

 چنين آغاز کرد. با اين حال، دستيابي به تعهد قطعي خريد طي يک سال آينده بسيار محتمل است. در

احهراز   1براي مستثني شدن از الزام يهک سهال بنهد     9وضعيتي، شرايط بند الف پيوست شماره 

 شود.مي

 6مث ل 

تگاه توليدي در شرايط فعلي آن متعههد شهده و   يک واحد تجاري به اجراي طرح فروش يک دس

 از پهس بندي کرده اسهت.  نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان بهاين دستگاه را در آن تاريخ 

دستيابي به تعهد قطعي خريد، با بازرسي اموال توسط خريدار مشخا شد کهه دارايهي مهذکور    

ع نداشته است. واحد تجاري بايهد  کند و فروشنده از اين موضوع اطالمحيط زيست را آلوده مي

رفع اين مشکل را انجام دهد که اين امر دوره مهورد نيهاز بهراي تکميهل      منظور بهاقدامات الزم 

تر خواهد کرد. متعاقبا  واحد تجاري اقداماتي را براي رفهع مشهکل   فروش را از يک سال طوالني

عيتي، شرايط بنهد   پيوسهت   آغاز کرده که به ثمر رسيدن آن بسيار محتمل است. در چنين وض

 شود.احراز مي 1براي مستثني شدن از الزام يک سال مندرج در بند  9شماره 

 7مث ل 

واحد تجاري به اجراي طرحي براي فروش يک دارايي غيرجاري متعهد شده و آن دارايي را در 

 بندي کرده است.عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه آن تاريخ به
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نگهداري  عنوان بهه دارايي هبندي اوليک ساله اول، شرايطي که در زمان طبقهطي دوره ي )الف(

شده براي فروش بر بازار حاکم بود رو به وخامت گذاشت و در نتيجه، دارايي تها پايهان   

آن دوره، فروخته نشد. طي آن دوره، واحد تجاري برنامه بازاريابي دارايي را ادامه داد اما 

ريد مناسب، قيمت آن را کاهش داد. بازاريهابي مهؤثر دارايهي بها     دليل نبود پيشنهاد خ به

قيمتي که با توجه به تغيير شرايط بازار منطقهي اسهت همچنهان ادامهه دارد. از ايهن رو،      

بهراي   9و نيز شرايط مندرج در بند ج پيوست شماره  1و  3معيارهاي مندرج در بندهاي 

پايهان دوره يهک سهاله اول، دارايهي     شهود. در  مستثني شدن از الزام يک سال احراز مي

 بندي شود.نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان بههمچنان بايد 

تر شد و دارايي تا پايان آن دوره نيز فروخته طي دوره يک ساله بعدي، شرايط بازار وخيم ) (

نشد. واحد تجاري بر اين باور است که شرايط بازار بهبود خواهد يافت و قيمت دارايهي  

از اين سقوط نخواهد کرد. دارايي همچنان براي فروش، اما به مبلغي بيش از ارزش  بيش

دهد که دارايهي  شود. در اين وضعيت، عدم کاهش قيمت نشان ميروز آن، نگهداري مي

نيست. بهه عهالوه، براسها     آماده کند، الزام مي 3ي که بند صورت به براي فروش فوري،

آن منطقي است، بازاريهابي   روزبا توجه به ارزش منصفانه دارايي بايد به قيمتي که  1 بند

براي مستثني شدن از الزام يهک   9 شماره شود. بنابراين، شرايط مندرج در بند ج پيوست

نگهداري شده بهراي   عنوان بهبندي دارايي ، طبقه27شود. طبق بند احراز نمي 1ساله بند 

 شود.فروش، متوقف مي
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 (11و  11برکنار شده )بندهاي  عنوان تشخيص يک دارايي به

 استاندارد، الزامات تشخيا يک دارايي برکنار شده، ارائهه شهده اسهت.    95و  91در بندهاي 

 شود.عنوان برکنار شده محسو  نمي دهد که يک دارايي بهموردي را نشان مي 3 مثال

 3مث ل 

بهراي محصهول آن   يک واحد تجاري استفاده از يک دستگاه توليدي را به دليل کهاهش تقاضها   

شود و انتظار متوقف کرده است. با اين حال، دستگاه مزبور در شرايط آماده براي توليد حفظ مي

برکنهار شهده    عنهوان  بهه رود با افزايش تقاضا مجددا  مورد استفاده قرار گيرد. ايهن دسهتگاه   مي

 شود.محسو  نمي

 (11 هاي واحد  برکنار شده )بندموعهارائه عمليات متوقف شده مربوط به داراييهاي غيرجاري يا مج

دارايي نگهداري شده براي فروش  عنوان بهبندي داراييهاي برکنار شده را استاندارد، طبقه 91بند 

که داراييهاي برکنار شده مربوط به يک فعاليت تجهاري يها    صورتي  درکند. با اين حال، منع مي

شد، در تهاريخ برکنهاري، در بخهش عمليهات     اي از عمليات باحوزه جغرافيايي عمده و جداگانه

 دهد.اين موضوع را نشان مي 1شود. مثال متوقف شده گزارش مي

 1مث ل 

کهه يهک    ،ريسي خهود را يک واحد تجاري تصميم گرفت فعاليت کارخانه نخ 98×6در دي ماه 

ل ريسي طي سها تمام فعاليتهاي کارخانه نخ .متوقف کند، شودفعاليت تجاري عمده محسو  مي

، 98×6اسهفند   21شود. در صورتهاي مالي سال منتههي بهه   متوقف مي 98×7اسفند  21منتهي به 

و  در حال تهداوم عنوان عمليات  ريسي بهنتايج عمليات و جريانهاي نقدي مربوط به کارخانه نخ

عنوان عمليات متوقف شده درنظهر گرفتهه    ، به98×7اسفند  21در صورتهاي مالي سال منتهي به 

 کند.استاندارد را ارائه مي 88و  82و واحد تجاري افشاهاي الزامي در بندهاي  شودمي
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 (21هاي واحد )بند تخصيص زيان کاهش ارزش به مجموعه

استاندارد، هر گونه زيان کهاهش ارزش )يها سهود بعهدي( شناسهايي شهده بهراي         21طبق بند 

عهه را کهه در دامنهه الزامهات     هاي واحد بايد مبلغ دفتري داراييهاي غيرجاري آن مجمومجموعه

تخصيا زيهان کهاهش    93گيرد کاهش )يا افزايش( دهد. در مثال گيري استاندارد قرار مياندازه

 شود.هاي واحد تشريح ميارزش به مجموعه

 61مث ل 

فروش واگهذار کنهد. ايهن     طريق ازيک واحد تجاري تصميم دارد گروهي از داراييهاي خود را 

 شوند:گيري ميزير اندازه صورت بهدهد، و واحد را تشکيل مي داراييها يک مجموعه

 

مبلغ دفتري در تاريخ گزارشگري 

عنوان بندي بهقبل از طبقه

 نگهداري شده براي فروش

گيري مبلغ دفتري تجديد اندازه

بندي شده بالفاصله قبل از طبقه

 فروشبرايشدهنگهداريعنوان به

 ميليون ريال ميليون ريال 

 9ر533 9ر533 ليسرقف

 1ر333 1ر633 داراييهاي ثابت مشهود )به مبلغ تجديدارزيابي شده(

 5ر733 5ر733 داراييهاي ثابت مشهود )به بهاي تمام شده تاريخي(

 2ر233 2ر133 موجودي کاال

 9ر533 9ر333 گذاريهاي جاريسرمايه

 91ر133 96ر333 جمع

 

نگههداري شهده بهراي فهروش      عنوان بهواحد  وعهبندي مجمواحد تجاري بالفاصله قبل از طبقه

 کند.( شناسايي مي96ر333-91ر133ميليون ريال ) 9ر933زياني معادل 

کهرده   برآوردميليون ريال  98ر333واحد تجاري، خالا ارزش فروش مجموعه واحد را معادل 

شده بهراي   نگهداري عنوان بهبندي شده است. از آنجا که واحد تجاري بايد مجموعه واحد طبقه

گيري کند، زيان کاهش ارزشي معادل به اقل مبلغ دفتري و خالا ارزش فروش اندازه فروش را
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 عنهوان  بهه بنهدي اوليهه ايهن مجموعهه     ( در زمان طبقهه 91ر133-98ر333ميليون ريال ) 9ر133

 کند.نگهداري شده براي فروش، شناسايي مي

گيهري اسهتاندارد   کاربرد الزامات انهدازه  زيان کاهش ارزش به داراييهاي غيرجاري مشمول دامنه

گهذاريهاي جهاري   يابد. بنابراين، زيان کاهش ارزش به موجهودي کهاال و سهرمايه   تخصيا مي

 يابد.تخصيا نمي

 زير است: شرح بهنحوه تخصيا زيان کاهش ارزش 
گيري مبلغ دفتري تجديد اندازه 

بندي شده بالفاصله قبل از طبقه

 راي فروشنگهداري شده ب عنوان به

زيان کاهش ارزش 

 تخصيص يافته

از  مبلغ دفتري پس

تخصيص زيان 

 کاهش ارزش

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 
    

 3 (9ر533) 9ر533 سرقفلي

 8ر385 (965) 1ر333 ارزيابي شده( داراييهاي ثابت مشهود )به مبلغ تجديد

 5ر165 (285) 5ر733 داراييهاي ثابت مشهود )به بهاي تمام شده تاريخي(

 2ر233 - 2ر233 موجودي کاال

 9ر533 - 9ر533 گذاريهاي جاريسرمايه

 98ر333 (9ر133) 91ر133 جمع

دهد. سپس، مابقي زيان متناسب با مبلغ زيان کاهش ارزش، ابتدا مبلغ سرقفلي را کاهش مي

 يابد.به آنها تخصيا مي ي غيرجاريدفتري ساير داراييها

 (22سود و زيان )بند صورت  درمتوقف شده ارائه عمليات 

استاندارد، واحد تجاري بايد يک مبلغ واحد در متن صهورت سهود و زيهان بهراي      82طبق بند 

عمليات متوقف شده و جزئيات آن در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي يا در بخش عمليات 

نحهوه   99ه کنهد. مثهال   ( ارائه در حال تداوم صورت سود و زيان )جدا از عمليات متوقف شده

 دهد.اجراي اين الزامات را شرح مي
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 66مث ل 

 صورت سود و زيان -شرکت نمونه 

 12×6اسفند  29براي سال منتهي به 

 

 6×12 1×12 

   

 .... ....  فروش خالا

 )....( )....(  بهاي تمام شده فروش

 .... ....  سود ناخالا

 )....(  )....( هاي فروش، اداري و عموميهزينه

 )....(  .... هاي عملياتيخالا ساير درآمدها و هزينه

  .... .... 

 .... ....  سود عملياتي

 )....( )....(  هاي ماليهزينه

 )....( )....(  هاي غيرعملياتيخالا ساير درآمدها و هزينه

 .... ....  سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

 )....( ...().  بر درآمدماليات 

 .... ....  عمليات در حال تداومخالا سود 

 ....  .... (9)قبل از مالياتسود عمليات متوقف شده 

 )....(  )....( اثر مالياتي

  .... .... 

 .... ....  سود خالا
 

 شود.جزئيات مورد نياز در يادداشتهاي توضيحي ارائه مي ( 9)
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 (23 عنوان نگهداري شده براي فروش )بند بندي شده بهواحد( طبقه )يا مجموعه ارائه دارايي غيرجاري

نگههداري   عنهوان  بهه بندي شده استاندارد، واحد تجاري بايد دارايي غيرجاري طبقه 87طبق بند 

نگهداري شهده بهراي    عنوان بهبندي شده شده براي فروش و داراييهاي يک مجموعه واحد طبقه

 عنهوان  بهه واحدي کهه   ر ترازنامه ارائه نمايد. بدهيهاي مجموعهفروش را جدا از ساير داراييها د

شود نيز بايد جدا از ساير بدهيها در ترازنامه ارائه گردد. بندي مينگهداري شده براي فروش طبقه

 شهود. جداگانهه ارائهه مهي    طور بهاين داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شوند و مبلغ آنها 

 کند.ات را تشريح مياين الزام 92مثال 

 64مث ل 

، يک واحد تجاري تصميم گرفت بخشي از داراييها )و بدهيهاي مرتبط با آن( 98×5در پايان سال 

 عنهوان  بهبندي براي طبقه 1و  3را واگذار نمايد. اين واگذاري، که معيارهاي مندرج در بندهاي 

زير تشهکيل شهده    صورت بهد کند، از دو مجموعه واحنگهداري شده براي فروش را احراز مي

 است:
 

  عنوان نگهداري شده براي فروش بندي بهاز طبقه مبلغ دفتري پس

  1واحد  مجموعه 2واحد  مجموعه

  ميليون ريال ميليون ريال

 داراييهاي ثابت مشهود 1ر133 9ر733

 گذاريهاي بلندمدتسرمايه (9) 9ر133 -

 بدهيها (2ر133) (133)

 هاي واحدمبلغ دفتري مجموعهخالا  8ر133 333

 

گذاريهاي بلندمدت در بخش حقوق صاحبان ميليون ريال مازاد تجديد ارزيابي مربوط به سرمايه 133مبلغ  (9)

 سهام منعکس شده است.
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هاي واحد نگهداري شهده بهراي فهروش در ترازنامهه ايهن واحهد تجهاري        نحوه ارائه مجموعه

 زير است: صورت به

1×12 1×12  

  لريا ميليون ن ريالميليو

 داراييها  

 :داراييهاي جاري  
 الف × ×

× ×   
   

× ×  

 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش 3ر333(9) -

× ×  

 :داراييهاي غيرجاري  
 پ × ×
 ت × ×
 ث × ×
× ×  

 جمع داراييها × ×

 بدهيها و حقوق صاحبان سهام  

 :بدهيهاي جاري  
 ج × ×
 چ × ×
 ح × ×
× ×  

× ×  

 بدهيهاي مرتبط با داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش 8ر833(2) -

× ×  

 :بدهيهاي غيرجاري  
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1×12 1×12  

  لريا ميليون ن ريالميليو

 خ × ×
 د × ×
 ذ × ×
× ×  

 جمع بدهيها × ×

 :حقوق قابل تخصيا به صاحبان سهام واحد تجاري اصلي  
 ر × ×
 ز × ×

- 133 

 گذاريهاي بلندمدت مربوط بهرمايهمازاد تجديد ارزيابي س
 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش

× ×  

 سهم اقليت × ×

 جمع حقوق صاحبان سهام × ×

 جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام × ×

 

 (9) 1ر133+  9ر733+  9ر133=  3ر333

 (2) 2ر133+  133=  8ر833
 

عنهوان نگههداري    بندي شده بهه هاي واحد( طبقهمجموعه)يا غيرجاري الزامات ارائه براي داراييهاي 

ههاي  کند. بنابراين، ترازنامهشده براي فروش در پايان اين دوره گزارشگري، به گذشته تسري پيدا نمي

 شود.هاي قبل تجديد ارائه نمياي براي دورهمقايسه
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بندي شده بقهمنظور فروش مجدد و ط گيري و ارائه واحدهاي فرعي تحصيل شده بهاندازه

 (28و  12عنوان نگهداري شده براي فروش )بندهاي  به

فروش تحصيل شده است از الزامات تلفيق طبق استاندارد حسهابداري   منظور بهواحد فرعي که 

گهذارج ار  احهده ج تجه رج فرعهي     صورتا ج م لي تلفهقي   حس بدارج سرم ي  عنوان با 93شماره 

 عنهوان  بهه احراز شود،  92ت. با اين حال، اگر معيارهاي بند مستثني نيس (6132 تجديدنظر شده 

ايهن   98شود. مثهال  نگهداري شده براي فروش ارائه مي عنوان بهبندي شده واحد طبقه مجموعه

 کند.الزامات را تشريح مي

 :61مث ل 

شرکت البرز، شرکت جام را تحصيل کرده که خود يک شهرکت اصهلي بها دو شهرکت فرعهي      

منظور فروش خريهداري شهده اسهت و     ف و   است. شرکت فرعي   منحصرا  بهنامهاي ال به

، 6 کند. همچنين طبهق بنهد  عنوان نگهداري شده براي فروش را احراز مي بندي بهمعيارهاي طبقه

 شود.شرکت فرعي   عمليات متوقف شده نيز محسو  مي

لبهرز، شهرکت   ميليون ريال اسهت. شهرکت ا   985خالا ارزش فروش شرکت فرعي  ، معادل 

 کند:زير در حسابها منظور مي صورت بهفرعي   را 

    ي   را بهه ارزش منصهفانه آن   در ابتدا، شرکت البرز بدهيهاي قابل تشهخيا شهرکت فرعه

 کند.گيري ميميليون ريال اندازه 13 معادل

   فرعهي   را معهادل خهالا ارزش     همچنين، شرکت البرز داراييهاي تحصيل شهده شهرکت

ميليون ريال( به عالوه ارزش منصفانه بهدهيهاي قابهل تشهخيا آن     985) شرکت   فروش

 کند.گيري ميميليون ريال، اندازه 975ميليون ريال(، يعني معادل  13)

     و خهالا  مبلهغ دفتهري   واحهد را بهه اقهل     در تاريخ ترازنامهه، شهرکت البهرز مجموعهه

 اي حسهابداري مربهوط،  ميليون ريال و بدهيها را طبق استاندارده 983فروش، معادل  ارزش
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ميليهون ريهال،    965کند. کل داراييهها معهادل   گيري مجدد ميميليون ريال اندازه 85معادل 

 شوند.گيري ميميليون ريال( اندازه 85ميليون ريال بعالوه  983)يعني 

         ،در تاريخ ترازنامه، شرکت البرز ايهن داراييهها و بهدهيها را جهدا از سهاير داراييهها و بهدهيها

احهد  ههاي و ارائهه داراييههاي غيرجهاري يها مجموعهه      عنهوان  بها  92اي مشهابه مثهال   يوهش به

 کند، وعنوان نگهداري شده براي فروش، در صورتهاي مالي تلفيقي ارائه مي شده به بنديطبقه

 ماليات شرکت فرعي   و  از پسسود و زيان، شرکت البرز کل مبلغ سود يا زيان صورت  در

ليات شناسايي شده در ارزيابي مجدد بعدي شرکت فرعهي   را ارائهه   ما از پسسود يا زيان 

 ميليون ريال است. 983به  985هاي واحد از مبلغ کند، که برابر با ارزيابي مجدد مجموعهمي

 هاي واحد الزامي نيست.ارائه جزئيات بيشتر داراييها و بدهيها يا تغييرات در ارزش مجموعه
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 شود.محسوب نمي 13ين پيوست بخشي از الزامات استاندارد حسابداري شماره ا

 ههپيشين

بندي جداگانه داراييهاي غيرجاري نگهداري شده بهراي  پيش از تدوين اين استاندارد، طبقه . 9

گيري متفاوت آنها در مقايسه با ساير داراييهاي غيرجاري، در استانداردهاي فروش و اندازه

 5 المللي گزارشگري مالي شمارهحسابداري ايران الزامي نشده بود. ليکن در استاندارد بين

بهر   ، عهالوه اارايها ج غهرر رج نگادارج شده براج فر ش   عمله ت متوقهف شهده   عنوان با

گيري داراييهاي غيرجاري نگهداري شده بهراي فهروش،   بندي و اندازهطبقهتجويز الزامات 

 منظهور  بهه ئه عمليات متوقف شده نيز مشخا گرديده است. در نتيجه، تعريف و نحوه ارا

بها تصهويب کميتهه     9836المللي حسابداري، در ارديبهشت هماهنگي با استانداردهاي بين

تدوين استاندارد حسابداري داراييهاي ” عنوان بااي تدوين استانداردهاي حسابداري، پروژه

در دسهتور کهار مهديريت    “ ات متوقف شهده غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عملي

 تدوين استانداردها قرار گرفت.

پروژه ذکر شده در قالب يک کهار پووهشهي بهراي گهروه کارشناسهي مهديريت تهدوين         . 2

استانداردها تعريف گرديد. گروه کارشناسي در ابتهدا ادبيهات و اسهتانداردهاي مهرتبط را     

قي گزارشگري مالي داراييههاي غيرجهاري   مطالعه تطبي” عنوان بابررسي و گزارش خود را 

 نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقهف شهده و بررسهي لهزوم تهدوين اسهتاندارد      

 اختيار کميته تدوين استانداردهاي حسابداري قرار داد. تهيه و در“ زمينه اين در

ي شده از تأييد ضرورت تدوين استاندارد حسابداري براي داراييهاي غيرجاري نگهدار پس . 8

وين اسهتانداردهاي حسهابداري،   براي فروش و عمليات متوقف شهده توسهط کميتهه تهد    

نويس در جلسات متعهدد  نويس اوليه استاندارد را تهيه کرد. اين پيشکارشناسي پيش گروه

مهتن پيشهنهادي    ،تدوين استانداردهاي حسابداري بررسي و با انجام اصهالحات الزم کميته 

 استاندارد تصويب شد.
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 يل نياز به استاندارد حسابداري داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شدهدال

وجود استاندارد حسابداري مربوط به داراييهاي غيرجهاري نگههداري شهده بهراي فهروش و       . 1

 عمليات متوقف شده بنا به داليل زير ضروري است:

بنهدي،  ن صورتهاي مالي براي ارزيابي زمهان کنندگااستفاده دستر  دربهبود اطالعات  الف.

ههاي واحهد   مبلغ و احتمال تحقق جريانهاي نقدي آتي مرتبط بها داراييهها و مجموعهه   

 نگهداري شده براي فروش،

 تر ضوابط مربوط به عمليات متوقف شده، وتبيين مشخا .  

حاصل از  تر سود و زيان حاصل از عمليات متوقف شده از سود و زيانتفکيک مناسب . ج

 .در حال تداومعمليات 

 دامنه کاربرد

داراييههاي جهاري تجديهد     عنهوان  بهه  صهورتي   دراستاندارد، داراييهاي غيرجاري  اسا  بر .  5

نگههداري شهده    عنهوان  بهه بنهدي  شود که معيارهاي اسهتاندارد را بهراي طبقهه   بندي ميطبقه

يا رسيدن به آخرين دوازده ماه  فروش احراز نمايد. از اين رو قصد مديريت براي فروش براي

بندي تنهايي دليلي براي تجديد طبقه توان بهاستفاده مورد انتظار از داراييهاي غيرجاري را نمي

 داراييهاي غيرجاري به داراييهاي جاري تلقي نمود.

ههاي واحهد   استاندارد براي تمام داراييهاي غيرجاري و مجموعهدر  بندي و ارائهالزامات طبقه . 6

بنهابراين  شهود.  گيهري مربهوط مهي   اعمال است و هر گونه استثنا تنها به الزامات انهدازه  قابل

گيري ايهن  ، از الزامات اندازهاندگيري شدهمنصفانه اندازهداراييهاي غيرجاري که قبال  به ارزش 

بديهي است که داراييهاي جاري و بدهيهايي کهه جزئهي از يهک     د.گردناستاندارد مستثني مي

گيري مجدد بعدي نيز کماکان مشمول استانداردهاي حسابداري اندازه موعه واحد است، درمج

 مربوط خواهد بود.
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 بندي داراييهاي غيرجاري که قصد واگذاري آنها وجود داردطبقه

شهود  عنوان نگهداري شده براي فروش به اين دليل انجام مي بندي داراييهاي غيرجاري بهطبقه . 7

شهود. از ايهن رو داراييههاي    طريق فروش بازيافهت مهي   اين داراييها عمدتا  ازکه مبلغ دفتري 

کننهد و  مهي  نگهداري شده براي فروش را احهراز  عنوان بندي بهغيرجاري که معيارهاي طبقه

گيرند زيرا جريانهاي نقهدي  بندي قرار مياستفاده از آنها همچنان ادامه دارد، مشمول اين طبقه

اين داراييها در مدت زمان باقيمانده تا فروش، نسبت به مبلغ فروش آنهها  حاصل از استفاده از 

 شود.طريق فروش بازيافت مي ناچيز محسو  و مبلغ دفتري آنها عمدتا  از

 گيري داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروشاندازه

ان نگهداري شده عنو بندي شده بهاستاندارد، دارايي غيرجاري )يا مجموعه واحد( طبقه طبق . 3

اسهتهالک آن  احتسا  گيري و براي فروش به اقل مبلغ دفتري و خالا ارزش فروش اندازه

جريانهاي نقدي مدت زمهان  ، ه استتوضيح داده شد 7شود. همانگونه که در بند متوقف مي

فهروش آن  مبلهغ   بهمانده استفاده از يک دارايي که قصد فروش آن وجود دارد، نسبت باقي

مجموعه واحد( بايد بر مبناي فرايند ارزيابي،  ست. بنابراين، حسابداري اين دارايي )ياناچيز ا

تواند سبب کاهش مبلغ دفتري آن به نه تخصيا، باشد. به عالوه، ادامه استهالک دارايي مي

عنهوان   است که هر چند دارايي به زش فروش گردد. استدالل مخالف اينکمتر از خالا ار

بندي شده است، اما هنوز در عمليات مهورد اسهتفاده قهرار    فروش طبقه نگهداري شده براي

شود، بايد استهالک آن گيرد و تا زماني که منافع استفاده از دارايي عايد واحد تجاري ميمي

سوي ديگر، طبق ساير استانداردهاي حسابداري، زيان کاهش ارزش به ميهزان   ادامه يابد. از

لغ بازيافتني خواهد بود، نه به ميزان مازاد مبلغ دفتري نسبت به مازاد مبلغ دفتري نسبت به مب

گيري بعهدي، چنانچهه ارزش اقتصهادي بيشهتر از     خالا ارزش فروش. همچنين، در اندازه

خالا ارزش فروش باشد، مازاد ارزش اقتصادي دارايي )مبلغ دفتهري جديهد( نسهبت بهه     
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وجود، ارزش اقتصادي  اين . بامانده( مستهلک خواهد شدخالا ارزش فروش )ارزش باقي

مهورد  داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش تنها به اندازه خالا جريانهاي نقدي 

انتظار پيش از فروش، با خالا ارزش فروش اختالف خواهد داشت. اگر دوره فروش کوتاه 

ارزش  باشد، مبلغ اين اختالف معموال  ناچيز خواهد بهود. بنهابراين، تفهاوت زيهان کهاهش     

شناسايي شده و استهالک بعدي طبق ساير استانداردهاي حسهابداري در مقايسهه بها زيهان     

 کاهش ارزش و عدم استهالک بعدي طبق اين استاندارد نيز ناچيز خواهد بود.

حذف معافيت از تلفيق در مورد واحدهاي فرعي که منحصراً با قصد فروش مجدد خريداري و 

 اندنگهداري شده

شوند را حهذف  موقت نگهداري مي طور بهرد، معافيت از تلفيق واحدهاي فرعي که استاندا . 1

کند. دليل اين امر، برخورد يکنواخت با تمام داراييهاي نگهداري شده بهراي فهروش بهه    مي

جاي تلفيق برخي داراييها و عدم تلفيق برخي ديگر است. اگر واحدهاي فرعي که منحصهرا   

شوند، مطابق با استاندارد حسابداري شماره و نگهداري مي منظور فروش مجدد خريداري به

  احهده ج تجه رج فرعهي    گهذارج ار صورتا ج م لي تلفهقي   حسه بدارج سهرم ي    عنوان با 93

هاي واحد درون ( از تلفيق معاف شوند، برخورد با داراييها و مجموعه9831)تجديدنظر شده 

ان نگههداري شهده بهراي فهروش را احهراز      عنو بندي بهچنين واحدهايي که معيارهاي طبقه

 هاي واحد، يکنواخت نخواهد بود.کنند با ساير داراييها و مجموعهمي

 سود و زيانصورت  دربندي واحدهاي فرعي اخيراً تحصيل شده نگهداري شده براي فروش طبقه

ده نگههداري شه   عنهوان  بهه بنهدي  اي که معيارههاي طبقهه  شدهواحدهاي فرعي اخيرا  تحصيل .93

شهوند، زيهرا   بنهدي مهي  عمليات متوقف شهده طبقهه   عنوان بهکنند، فروش را کسب مي براي

 شود:انجام مي مندرج در صفحه بعدواگذاري اين واحدها به يکي از داليل 
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و بنهابراين   دارد، فعاليهت تجهاري متفهاوتي    اصلي واحد فرعي نسبت به واحد تجاري الف.

 يت عمده تجاري است.واگذاري آن همانند واگذاري يک فعال

کننهد، زيهرا   ري واحهد فرعهي مهي   نهادهاي نظارتي، واحد تجاري را ملزم بهه واگهذا     .

تجاري به غير از اين واحد فرعي، مالک حجم وسهيعي از ايهن نهوع خهاص از      واحد

عمليات در آن منطقه جغرافيايي خاص است. در چنين حالتي واحد فرعي بايد فعاليت 

 عمده باشد.

 “از کسر مخارج فروش ارزش منصفانه پس”با اصطالح “ خالص ارزش فروش”اصطالح جايگزيني 

 از پهس ارزش منصهفانه   ”به جاي اصطالح “ خالا ارزش فروش ”در استاندارد، از اصطالح  .99

استفاده شده است. با توجه به اينکه، داراييهاي غيرجاري نگهداري شهده  “ کسر مخارج فروش

رسهند اسهتفاده از ارزشههاي فهروش در مبهاني      ک به فروش مهي براي فروش، در آينده نزدي

داراي “خالا ارزش فروش”رسد. از سوي ديگر، اصطالح گيري آنها مناسبتر به نظر مياندازه

ابههام کمتهري   “ کسر مخارج فهروش  از پسارزش منصفانه  ”مفهوم روشني است و نسبت به 

در “ کسر مخهارج فهروش   از پسمنصفانه ارزش  ”دارد. بنابراين، عليرغم استفاده از اصطالح 

را “ ارزش فهروش  خهالا ”، کميتهه اصهطالح   5الي شماره المللي گزارشگري ماستاندارد بين

 جايگزين آن کرد.

بندي واحد( طبقه تر شدن دوره مورد نياز براي تکميل فروش دارايي غيرجاري )يا مجموعهطوالني

 (استانداردعنوان نگهداري شده براي فروش )پيوست  شده به

بنهدي شهده   هاي واحهد( طبقهه  در اغلب موارد، دوره فروش داراييهاي غيرجاري )يا مجموعه .92

تهر شهدن   شود. طوالنينگهداري شده براي فروش، حداکثر طي يک سال تکميل مي عنوان به

آن  شود که شرايطحالت خاص محسو  مي دوره تکميل فروش اين اقالم از مدت يک سال،

استاندارد مطرح شده است. بنابراين توضيحات اضافي مربهوط بهه    93عمل در بند و نيز نحوه 
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پيوسهت اسهتاندارد ارائهه     يل فروش درتر شدن دوره تکممصاديق و حالتهاي مختلف طوالني

واحدهاي تجاري مشهمول بهه    ز تعدد الزامات استاندارد، صرفا شده است تا ضمن جلوگيري ا

 آن مراجعه نمايند

 مورد داراييهاي غيرجاري تجديد ارزيابي شده هاي کاهش ارزش و برگشت بعدي آن درشناسايي زيان

 مورد داراييهاي غيرجهاري مشهمول اسهتانداردهاي    زيانهاي کاهش ارزش و برگشت بعدي آن در . 98

عنههوان  بهها 97و شههماره “ اارايهاهه ج ا بههت مشههاوا  ”عنههوان  بهها 99حسههابداري شههماره 

عنوان نگهداري شده بهراي فهروش، بهه مبهالغ      بندي به از طبقه که پيش“ ن مشاوا اارايها ج ”

اند، همانند داراييهاي غيرجاري تجديد ارزيابي نشده، شناسايي گيري شدهتجديد ارزيابي اندازه

شود. اين روش موجب برخورد يکنواخت با داراييهاي غيرجهاري مشهمول دامنهه کهاربرد     مي

 شود.يز تسهيل نحوه عمل حسابداري ميگيري اين استاندارد و ناندازهالزامات 

 بندي اقالم صورت سود و زيان تغيير طبقه
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شد. در استاندارد مزبور نتهايج عمليهات متوقهف    مي تفکيکفعاليتهاي عادي و اقالم غيرمترقبه 

توجهه بهه نگهرش کمهک بهه       گرديد. بها وان بخشي از فعاليتهاي عادي منعکس ميعن شده به

بندي نتايج عمليات به بيني بهتر نتايج عمليات، طبقهکنندگان صورتهاي مالي جهت پيشاستفاده

توجه به اين تغييهر   تر است. بادو گروه عمليات در حال تداوم و عمليات متوقف شده مناسب

شود و درنتيجهه، آثهار   و زيان حذف مي سودصورت  درم غير مترقبه بندي، سرفصل اقال طبقه

شهد،  بنهدي مهي  رويدادهايي از قبيل بالياي طبيعي که قبال  تحت سرفصل اقالم غيرمترقبه طبقه

 .شودعنوان اقالم استثنايي منعکس مي به

 


