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 هدف

هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نگهداري شده براي فروش و نحوه  .  1

خاص، اينن اسنتاندارد منوارد  ينر را      طور بهارائه و افشاي عمليات متوقف شده است. 

 الزامي نموده است:

را احرا  “ نگهداري شده براي فروش ”عنوان  بندي به داراييهايي که معيارهاي طبقه الف.

و احتسنا    گينري  کنند، به اقل مبلغ دفتنري و خنالا ار ش فنروش انندا ه     مي

 شود، و استهالک چنين داراييهايي متوقف مي

را احرا  “ نگهداري شده براي فروش ”عنوان  بندي به عيارهاي طبقهداراييهايي که م   .

 طنور  بهسود و  يان، صورت  درکنند در ترا نامه، و نتايج عمليات متوقف شده  مي

 شوند. جداگانه ارائه مي

 

 دامنه کاربرد

  

تمنام   در اين استاندارد، براي تمام داراييهناي ييرجناري و  “ ارائه ”و “ بندي طبقه”الزامات  .  2

در اين اسنتاندارد بنراي تمنام     “گيري اندا ه ”رود، اما الزامات  هاي واحد بکار مي مجموعه

داراييهاي ذکر شده  استثناي به(، 4بند  شرح بههاي واحد ) داراييهاي ييرجاري و مجموعه

 شود، کاربرد دارد. گيري مي اندارد مربوط اندا هکه طبق است 5در بند 

 کاربرد ندارد:  ير و بدهيهاي يري اين استاندارد در مورد داراييهاگ الزامات اندا ه .  5

 .شود گيري مي اندا هتجديد ار يابي که به روش  مدتي بلند هايگذاري سرمايه الف.

داراييهاي جاري و بدهيهايي که جزئي ا  يك مجموعه واحد نگهداري شده بنراي   .  

 فروش است.

 تعاريف
 ستاندارد با معاني مشخص زير بکار رفته است:اصطالحات ذيل در اين ا .    6
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 لحها    : جزئي از عمليات و جريانهاي نقدي واحد تجاري است کهه از  يک بخش از واحد تجاري

 از ساير فعاليتهاي واحد تجاري متمايز باشد. وضوح بهعملياتي و اهداف گزارشگري مالي، 

  شناسايي ايجادکننده جريان ورودي : کوچکترين مجموعه داراييهاي قابل  نقد وجهواحد مولد

اي مسهتقل از جريانههاي ورودي وجهه نقهد سهاير داراييهها يها         وجه نقدي که به ميزان عمده

 باشد. اي از دارايهيها مي مجموعه

 شود که : بندي مي عنوان دارايي جاري طبقه دارايي جاري : يک دارايي زماني به 

د تجاري يا ظرف يکسال از تهاري  ترازنامهه،   انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واح . الف

تر است، مصرف يا فروخته شود، يا به وجه نقد يا دارايي ديگري کهه   طوالني کدام هر

 نقد شدن آن قريب به يقين است، تبديل شود، يا 

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

 نشده است.

 عنهوان  بهشده  يا يا برکنار : يک بخش از واحد تجاري است که واگذار  شده متوقف عمليات 

 : بندي شده است، و نگهداري شده براي فروش طبقه

بيانگر يک فعاليت تجاري يا حوزه جغرافيايي عمده و  . الف

 جداگانه از عمليات است،

يک يا برکناری قسمتي از يک برنامه هماهنگ براي واگذاري  .  ب

جاري يت ت نه از  فعال مده و جداگا يايي ع حوزه جغراف يا 

 عمليات است، و يا

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

 است.

 

 توانند  اي مطلع و مايل مي منصفانه : مبلغي است که خريداري مطلع و مايل و فروشنده ارزش

زاي مبلغ مزبور با يکهديگر مبادلهه   اي حقيقي و در شرايط عادي، يک دارايي را در ا در معامله

 کنند.

  فقروش  طريق  از: مبلغ وجه نقد يا معادل آن که  فروش ارزشخالص

 کسقر کليقه مرقارج فقروش حاصق  از پسدارايي در شرايط عادي و 

 شود. مي

  خالص ارزش فروش يا ارزش اقتصقادي يقک دارايقي،  بازيافتنيمبلغ :

 که بيشتر است. کدام هر

 زش فعلي خالص جريانهاي نققدي آتقي ناشقي از اقتصادي : ار ارزش

جريانهاي نقدي ناشي از واگقذاري  جمله ازکاربرد مستمر دارايي 

 نهايي آن است.
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 نگهداري شده براي فروش عنوان بههاي واحد(  بندي داراييهاي غيرجاري )يا مجموعه طبقه

 

شده براي فروش بايند  عنوان نگهداري  بندي دارايي ييرجاري )يا مجموعه واحد( به طبقه .  8

 ا  احرا  شرايط  ير صورت گيرد: تنها پس

 باشد، وآماده  براي فروش فوري در وضعيت فعلي آندارايي ييرجاري  الف.

 فروش آن بسيار محتمل باشد.   .
 

.اگر تأخير ا  شرايط و رويدادهايي ناشي شود که ا  کنتنر  واحند تجناري خنارت اسنت و      10

شد که واحد تجاري به تعهدات خود نسبت به طنرح فنروش   شواهد کافي وجود داشته با

بنندي ينك دارايني     توانند ا  طبقنه   تر شدن دوره فروش نمي داراييها پايبند است، طوالني

 نگهداري شده براي فروش جلوگيري نمايد. عنوان بهاي واحد(  مجموعه )ياجاري  يير

شود به شنرطي کنه    معامالت فروش شامل معاوضه داراييهاي ييرجاري با يکديگر نيز مي . 11

 محتواي تجاري باشد. داراي

بعد ا  تاريخ ترا نامه احرا  شنود واحند تجناري     9و  8که معيارهاي بندهاي  صورتي در .13

گهداري ن عنوان بهاي واحد( را ه نبايد در صورتهاي مالي، داراييهاي ييرجاري )يا مجموعه

بندي کند. با اين وجود، هنگامي کنه اينن معيارهنا بعند ا  تناريخ       شده براي فروش طبقه

ترا نامه، اما قبل ا  تأييد صورتهاي مالي احرا  شود واحد تجاري بايند اطالعنات تعينين    

 را در يادداشتهاي توضيحي افشا کند. 40شده در بند 

 

 داردداراييهاي غيرجاري که قصد برکناري آن وجود 

اي واحند( کنه ق ند برکنناري آن      مجموعه واحد تجاري نبايد يك دارايي ييرجاري )يا .14

بندي کند،  ينرا مبلنغ دفتنري آن     نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان بهوجود دارد را 

اي واحند   استفاده مستمر با يافت خواهد شد. با اين حا ، چنانچه مجموعه طريق ا  اساساً

را احنرا  کنند،    6آن وجود دارد، شرايط عمليات متوقف شده طبق بند که ق د برکناري 
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 33و  32و جريانهاي نقدي آن مجموعه را طبق بنندهاي  عمليات واحد تجاري بايد نتايج 

عمليات متوقف شده ارائه نمايند.   عنوان بهشود،  آنها متوقف ميا  در تاريخي که استفاده 

دي( که ق د برکنناري آن وجنود دارد، شنامل    هاي واح مجموعه داراييهاي ييرجاري )يا

شنود و منواردي کنه     مواردي است که ا  دارايي تا پايان عمر اقت ادي آن اسنتفاده مني  

 شود. جاي فروش، استفاده ا  دارايي متوقف مي به

 عننوان  بنه شنود را   موقنت اسنتفاده نمني    طور بهواحد تجاري نبايد دارايي ييرجاري که  . 15

 ند.شده محسو  ک برکنار

 عنهوان نگههداري   بندي شده بهه  هاي واحد( طبقه مجموعه گيري داراييهاي غيرجاري )يا اندازه

 شده براي فروش

 مجموعه واحد( گيري دارايي غيرجاري )يا اندازه

نگههداري شهده    عنوان بهبندي شده  مجموعه واحد( طبقه واحد تجاري بايد دارايي غيرجاري )يا . 16

 گيري نمايد. براي فروش را به اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش اندازه

يك ترکيب تجاري تح يل شده باشد، بايد قالب  درمجموعه واحد(  )ياجاري  ييراگر دارايي  . 17

 گيري شود. به خالا ار ش فروش اندا ه

 شناسايي  يانهاي کاهش ار ش و برگشت آن

يد  يان کاهش ار ش براي هر گونه کاهش ار ش اوليه يا بعندي دارايني   واحد تجاري با . 21

 شناسنايي نشنده   20مجموعه واحد( به خالا ار ش فروش را تا حدي که طبق بنند   )يا

 ، شناسايي کند.است

 عنوان بهواحد تجاري بايد هر گونه افزايش بعدي در خالا ار ش فروش يك دارايي را  . 22

اي که قنبالً طبنق اينن     ن سود نبايد ا   يان کاهش ار ش انباشتهسود شناسايي کند، اما اي

 بيشتر شود.استاندارد و يا ساير استانداردهاي حسابداري شناسايي شده است، 
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واحد تجاري نبايد يك دارايي ييرجاري که منفرداً يا در قالب بخشني ا  ينك مجموعنه     . 26

 ه است را مستهلك کند.بندي شد نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان بهواحد 

 تغييرات طرح فروش

 عننوان  بنه واحند( را   اي مجموعه )يا ي يير جاريصورتي  که واحد تجاري يك داراي در . 27

 10 تا 8 بندي نموده باشد، اما معيارهاي مندرت در بندهاي نگهداري شده براي فروش طبقه

 عننوان  بنه جموعنه واحند(   م بندي دارايي )ينا  ديگر برقرار نباشد، واحد تجاري بايد طبقه

 نگهداري شده براي فروش را متوقف نمايد.

نگهنداري شنده    عننوان  بنه بنندي آن   واحد تجاري بايد يك دارايي ييرجاري را که طبقه . 28

اينکه ا  مجموعه واحد نگهنداري شنده بنراي فنروش      )يا شده استفروش متوقف  براي

 گيري کند: شود(، به اقل مبالغ  ير اندا ه خارت مي

 عننوان  بنه )ينا مجموعنه واحند(    جاري  ييرمبلغ دفتري آن قبل ا  اين که دارايي  الف.

تعديل بابت هر گونه اسنتهالک،   ا  پسبندي شود  نگهداري شده براي فروش طبقه

مجموعنه واحند(   ينا  بنندي دارايني )   عدم طبقنه صورت  دريا تجديد ار يابي که 

 شد، و نگهداري شده براي فروش شناسايي مي عنوان به

 مبلغ با يافتني آن در تاريخ ان راف ا  فروش.   .

 

بندي  واحد تجاري بايد هر گونه تعديل ال م در مبلغ دفتري يك دارايي ييرجاري که طبقه . 29

اي کنه معيارهناي    نگهداري شده براي فروش متوقف شده اسنت را در دوره  عنوان بهآن 

در حنا  تنداوم   ديگر برقرار نباشد، در سود و  ينان عملينات    10تا  8مندرت در بندهاي 

 منظور نمايد.
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 ارائه و افشا

زيهابي  کنندگان صورتهاي مالي را در ار واحد تجاري بايد اطالعاتي را ارائه و افشا کند که استفاده . 31

ههاي واحهد( کمهک     مالي عمليات متوقف شده و واگذاري داراييهاي غيرجاري )يها مجموعهه   آثار

 نمايد.

 ارائه عمليات متوقف شده

 واحد تجاري بايد موارد  ير را افشا کند: . 32

 يك مبلغ واحد در متن صورت سود و  يان که شامل مجموع ارقام  ير است: الف.

  يان عمليات متوقف شده، و يا (بعد ا  ماليات)سود  . 1

هناي   يا مجموعه) ييگيري داراييها يا  يان ناشي ا  اندا ه (بعد ا  ماليات)سود  . 2

 دهند به خالا ار ش فروش  که عمليات متوقف شده را تشکيل مي (واحدي

 اجزاي مبلغ ذکر شده در بند الف به تفکيك:   .

 ا  يان عمليات متوقف شده،ي (قبل ا  ماليات)ها و سود  درآمدها، هزينه . 1

 ماليات بر درآمد عمليات متوقف شده، . 2

هناي   يا مجموعنه ) ييگيري داراييها سود يا  يان شناسايي شده ناشي ا  اندا ه . 3

 دهند به خالا ار ش فروش ،  که عمليات متوقف شده را تشکيل مي (واحدي

 .3ماليات بر درآمد مربوط به بند  . 4

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

 ارائه کرد. 

 در حال تداومسود يا زيان مربوط به عمليات 

واحند( کنه    اي گيري مجدد يك دارايي ييرجاري )يا مجموعه هر گونه سود يا  يان اندا ه .36

بندي شنده اسنت و مشنمو  تعرينف عملينات       نگهداري شده براي فروش طبقه عنوان به

 منظور شود.در حا  تداوم عمليات  يان متوقف شده نگردد بايد در سود يا 
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 نگهداري شده براي فروش  عنوان به  بندي شده ارائه دارايي غيرجاري )يا مجموعه واحد( طبقه

نگهداري شده براي فنروش و   عنوان بهبندي شده  واحد تجاري بايد دارايي ييرجاري طبقه . 37

نگهداري شده براي فروش را جندا   عنوان بهبندي شده  داراييهاي يك مجموعه واحد طبقه

 عننوان  بنه بندي شنده   ا  ساير داراييها در ترا نامه ارائه کند. بدهيهاي مجموعه واحد طبقه

داراييها گردد. اين  را نامه ارائه بايد جدا ا  ساير بدهيها در ت نيز نگهداري شده براي فروش

 گردد جداگانه ارائه مي طور بهو بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شوند و مبلغ آنها 

 تاريخ اجرا

و بعد از آن  1/1/1389الزامات اين استاندارد براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آن از تاري   . 42

 االجراست. شود، الزم شروع مي

 المللي حسابداري استانداردهاي بينمطابقت با 

 5المللني گزارشنگري منالي شنماره      با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بنين  .43

داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف عنوان  با

 شود. نيز رعايت ميشده 

 


