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 ھدف

حسـابداري داراییھـای نحوه  تعییناندارد، تھدف این اس .1
 شـدهعملیات متوقفارائھ و افشاي  و ،شده براي فروشنگھداري

 موارد زیر را الزامي ، بطور مشخص،است. این استاندارد
 :کندمی

عنـوان  بندي بھداراییھایي کھ معیارھاي طبقھ  الف.
کننـد، بـھ اقـل شده براي فروش را احراز مينگھداري

 فـروش مخـارجپـس از کسـر  منصـفانھ ارزشري و مبلغ دفتـ
و استھالک چنین داراییھایي متوقـف  شوندگیری اندازه

 و؛ شود

 عنــوان بنــدي بــھداراییھــایي کــھ معیارھــاي طبقھ  ب.
صـورت کننـد در را احـراز مي ششده براي فرونگھداري

نتـایج عملیـات وضعیت مالی، جداگانھ ارائھ شوند و 
نشـان ، جداگانھ جامع سود و زیانصورت  شده درمتوقف
 شود. داده
 دامنھ کاربرد

 مـامت این استاندارد، برايارائھ  بندي والزامات طبقھ .2
بکار یک واحد تجاری  ھاي واحدمجموعھو تمام 1غیرجاري یھاییدارا
براي تمام  ،این استاندارد گیرياندازهالزامات  .رودمي

 طبق ( شدهشناساییھاي واحد مجموعھو  داراییھای غیرجاري
کـھ  5شده در بند داراییھای فھرست استثنايھ )، ب4بند 

شده ادامـھ اشارهاندارد گیری آنھا باید طبق استاندازه
 ، کاربرد دارد.یابد

 1حسـابداري بین المللی داراییھایي کھ طبق استاندارد  .3
شـوند، مي بنـديعنوان غیرجاري طبقھ بھ ،یمال یاھصورتارائھ 

بندي شوند مگـر طبقھتجدید  داراییھای جاريعنوان  نباید بھ
شـده بـراي عنوان نگھداري بندي بھاینکھ معیارھاي طبقھ

 . داراییھـایکننـدطبق این استاندارد احـراز را فروش 
عنـوان غیرجـاري  بھبطور معمول کھ واحد تجاري  ایطبقھ

صـرفًا بـھ قصـد فـروش مجـدد تحصـیل  گیـرد وميدر نظر 
بنـدي شـوند مگـر عنـوان جـاري طبقھ نباید بھ ،اندشده

                                                      
 یبنـدطبقھ ،یوندگکھ با توجھ بھ ارائھ آنھـا بـر اسـاس نقدشـ ییھاییدارا یبرا .1

کـھ  باشـد یکھ شـامل مبـالغ است ییھاییدارا ،یرجاریغ یھاییدارا شود،یم انجام
 .ازیافـت شـودب یگزارشگر دورهدوازده ماه پس از  از شیب یمدت در رودمی انتظار

 بندی چنین داراییھایی کاربرد دارد.برای طبقھ 3بند 
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شـده بـراي عنوان نگھداري بندي بھاینکھ معیارھاي طبقھ
 .کنند فروش را طبق این استاندارد احراز

را، ا ھـواحد تجـاري گروھـي از دارایی ،در برخي موارد .4
تقیم بـھ آن ی کــھ بطـور مسـبـدھیھای احتماالً ھمراه با

 .کندواگذار می واحد معاملھیک  در، داراییھا مربوط است
 ،د نقدـواحدھاي مولاز  یممکن است گروھچنین مجموعھ واحدی 

واحـد مولـد یـک  بخشـی از، یا منفرد واحد مولد نقدیک 
 بدھیھای و داراییھا تواند تماممی گروهباشد. این  2نقد

بـدھیھای جـاری و شـامل داراییھــای جـاری،  واحد تجاري
گیری ، از الزامات انـدازه5داراییھایی کھ بھ موجب بند 
 چنانچـھ اند را دربرگیـرد.این استاندارد مسـتثنی شــده

ــاري ــي غیرج ــھ دارای ــھ در ک ــات دامن ــاربرد الزام  ک
 از مجموعھ گیرد بخشیمیاندارد قرار است این گیرياندازه
د براي کل گیري این استاندارالزامات اندازه باشد، واحد

وعـھ بـھ اقـل مجم این کھ ايگونھبھ ،رودمجموعھ بکار مي
فــروش ارزش منصــفانھ پـس از کسـر مخـارج  مبلغ دفتري و

ھــر یــک از گیري شــود. الزامــات انــدازهگیري ميانــدازه
و  19، 18بنـدھاي در  واحد، مجموعھداراییھا و بدھیھای 

 شود.تعیین می 23

، بـرای 3ایـن اسـتاندارد رمنـدرج د گیريانـدازه شرایط .5
منفرد یا بھ عنوان  ، بھ عنوان داراییھایزیریھای دارای
، کــھ در دامنــھ کــاربرد واحــدمجموعــھ  از یبخشــ

شده قرار المللی گزارشگری مالی فھرستاستانداردھای بین
 کاربرد ندارد:گیرند، می

ــتاندارد   الف. ــالی (اس ــات انتق ــای مالی داراییھ
 ).درآمد بر اتیمال 12المللی حسابداری بین

داراییھای ناشـی از مزایـای کارکنـان (اسـتاندارد  . ب
 )کارکنان یایمزا 19المللی حسابداریبین

ی کـھ در دامنـھ کـاربرد اسـتاندارد مالداراییھای   پ.
ــابداری بین ــی حس ــا 39الملل ــال یابزارھ ــناخت وم  ی: ش

 گیرند.قرار می گیریاندازه

                                                      
 گـروه ایـ یـیدارا کی از یناش ینقد یانھایجربرود  انتظار در صورتی کھ ،اگرچھ 2

 نیا یوابسستگشود،  جادیاز محل فروش ا اساساً استفاده مستمر،  یجا بھ ھا،ییدارا
و مجموعـھ  شودیم کمتر ھاییدارا ریاز سا یناش ینقد یانھایجر با ینقد یانھایجر

 مجـزامولد نقـد  واحدیک بھ  لیمولد نقد بوده است، تبد واحداز  یکھ بخش یواحد
 .دگردیم

 ریسـا طبـق نظـر، مـورد یـیدارا کنـدیم مالـزا، کھ 19و  18 یبندھاز ا ریغ بھ 3
 .شود یریگاندازه مربوط یاستانداردھا
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المللـی داراییھای غیرجاری کـھ طبـق اسـتاندارد بین ت.
بـر اسـاس مـدل ارزش  امالک در یگذارھیسرما 40حسابداری 

 شوند.منصفانھ بھ حساب منظور می

المللـی داراییھای غیرجاری کـھ طبـق اسـتاندارد بین ث.
بھ ارزش منصـفانھ پـس از کسـر  یکشاورز 41حسابداری 

 شوند.مخارج فروش اندازه گیری می

حقوق قـراردادی در قراردادھـای بیمـھ طبـق تعریـف   ج.
 .مھیب یقراردادھا 4المللی گزارشگری استاندارد بین

گیری مندرج در بندی، ارائھ و اندازهالزامات طبقھ الف.5
ھ این استاندارد کھ برای دارایی غیرجـاری (یـا مجموعـ

شـده بـرای فـروش شده بھ عنوان نگھداریبندیواحد) طبقھ
کاربرد دارد، برای دارایی غیرجاری (یا مجموعھ واحـد) 

شـده بـرای توزیـع بـین شده بھ عنوان نگھداریبندیطبقھ
شـده کننـد (نگھداریمالکانی کھ در نقش مالک فعالیت می

 برای توزیع بین مالکان) نیز کاربرد دارد

ندارد مـوارد افشـای الزامـی در ارتبـاط بـا این استا ب.5
شـده بندیھای واحد) طبقھداراییھای غیرجاری (یا مجموعھ

شـده شده برای فروش یا عملیـات متوقفبھ عنوان نگھداری
ــین می ــایر را تعی ــدرج در س ــای من ــوارد افش ــد. م کن

المللی گزارشگری مـالی، بـرای چنـین استانداردھای بین
ھای واحد) کـاربرد نـدارد مگـر مجموعھ اداراییھایی (ی

اینکھ آن استانداردھای بین المللـی گزارشـگری مـالی، 
 موارد زیر را الزامی کنند:

ــای   الف. ــا داراییھ ــاط ب ــی در ارتب ــای معین افش
شـده بـھ بندی) طبقھواحـد یھامجموعـھ اغیرجاری (یـ

شـده؛ شده برای فروش یا عملیات متوقفعنوان نگھداری
 یا 

گیری داراییھــا و بــدھیھای انــدازه افشــا دربــاره  ب.
ــات  ــاربرد الزام ــھ ک ــھ در دامن ــد ک ــھ واح مجموع

 5المللی گزارشگری مــالی گیری استاندارد بیناندازه
گیرد و چنین افشـایی، تـا کنـون در سـایر قرار نمی

 یادداشتھای توضیحی صورتھای مالی ارائھ نشده است. 
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ھای موعــھافشای بیشتر درباره داراییھای غیرجاری (یا مج
شده برای فروش یــا شده بھ عنوان نگھداریبندیواحد) طبقھ

شده، ممکن اسـت بـرای انطبــاق بیشـتر بــا عملیات متوقف
، بـھ 1المللــی حسـابداری الزامات عمومی استاندارد بین

 آن استاندارد، ضروری باشد. 125و  15ی ھاویژه بند
عنـوان  ) بـھھاي واحـدغیرجـاري (یـا مجموعـھ یھـاییبندي داراطبقھ

 مالکان نیب عیتوز یبرا شدهینگھدار ایشده براي فروش نگھداري

، بـھ غیرجاري (یا مجموعھ واحد)دارایی کھ مبلغ دفتري در صورتی  .6
 ،بازیافـت شـودفـروش معاملھ طریق  از اساساً  جای استفاده مستمر

شده بـراي نگھداريعنوان  را بھغیرجاری واحد تجاري باید دارایي 
 بندي کند.طبقھفروش 

دارایي (یا مجموعھ  ،ابدی مصداق موضوع نیا نکھیابرای  .7
فقط بر براي فروش فوري در وضعیت فعلي آن، باید واحد) 

یی (یـا حسب شـرایطي کـھ بـراي فـروش چنـین داراییھـا
 مرسوم است، در دسترس باشـدمعمول و ) یھاي واحدمجموعھ

 باشد. محتمل اریبسفروش آن باید  و
 

براي آنکھ فروش بسیار محتمـل باشـد، سـطح مناسـبي از  .8
مجموعـھ  متعھد بھ طرح فروش دارایـي (یـاباید مدیریت 

برنامھ فعـالي بـراي یـافتن خریـدار و و  واحد) باشد،
. افزون بر این، برای فـروش تکمیل طرح، شروع شده باشد
کھ در مقایسـھ بـا  یمتیق بھ دارایي (یا مجموعھ واحد)

بازاریـابي  بایـد معقـول اسـت آنری جـا منصفانھارزش 
مورد استثناي . عالوه بر این، بھ اشدده بشانجام  فعالی
شـرایط  ،انتظـار رود کـھ فـروش، بایـد 9در بند  مجاز

از پـس سـال  طي یـکشده را شناخت بھ عنوان فروش تکمیل
اقدامات الزم براي تکمیل  وکند بندي، احراز تاریخ طبقھ

قابل مالحظـھ در ام تغییرات نشان دھد کھ انج، باید طرح
احتمــال تصــویب توســط  یــا توقــف آن بعیــد اســت.طــرح 

سھامداران (در صورتی کھ در حــوزه مـورد نظـر الزامـی 
باشد)، باید بھ عنـوان بخشـی از ارزیـابی بــاال بـودن 

 احتمال فروش، در نظر گرفتھ شود.

ھد بـھ طـرح فروشـی  الف.8 واحد تجاری در صورتی کھ متع
کنتـرل بـر واحـد تجـاری  از دست دادن مستلزمباشد کھ 

 6ی مندرج در بندھای ارھایمعفرعی است، در صورت احراز 
نظر از اینکھ واحد تجـاری منـافع فاقـد حـق ، صرف8 تا

کنترل در واحد تجاری فرعی قبلی خـود را پـس از فـروش 
حفظ کند یا خیر، باید تمـام داراییھـا و بـدھیھای آن 

شده بـرای فـروش نگھداریواحد تجاری فرعی را بھ عنوان 
 بندی نماید. طبقھ
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ممکـن اســت دوره تکمیـل فـروش را یا شــرایط رویدادھا  .9
یـا  از یک سال کند. اگر تـأخیر از رویـدادھاتر طوالنی
ناشي شود کھ از کنترل واحد تجاري خارج اسـت و  شرایطی

بھ تعھدات خود در کھ واحد تجاري  نشان دھدشواھد کافي 
اسـت،  پایبند (با مجموعھ واحد) داراییطرح فروش قبال 
توانـد از نميالزم برای تکمیـل طـرح تر شدن دوره طوالني
عنـوان  مجموعھ واحد) بھ (یاري جاغیربندي دارایي طبقھ

 . ایـن مـورد درکنـدشده براي فـروش جلـوگیري نگھداري
مندرج در پیوسـت  معیارھایکھ  داشتخواھد  مصداقصورتي 

 احراز شود.ب 

ــا معا .10 ــاري ب ــای غیرج ــھ داراییھ ــای وض ــایر داراییھ س
کـھ شـود غیرجاری، در صـورتی معاملـھ فـروش محسـوب می

 ،امـالک 16ی حسـابدارالمللـی بینمعاوضھ طبق اسـتاندارد 

 داراي محتواي تجاري باشد. ،زاتیو تجھ آالتنیماش

 دارایي غیرجـاري (یـا مجموعـھیك چنانچھ واحد تجاري،  .11
صیل در آینده تواحد) را صرفًا بھ قصد واگذاري  ، کنـدح

 در تــاریخ تحصــیل، آن دارایــيتنھــا در صــورتی بایــد 
شـده یعنـوان نگھدار بـھ) را واحد غیرجاري (یا مجموعھ

در منـدرج سـال  بندي کند کھ الزام یـکبراي فروش طبقھ
شـود و احراز ) 9 مورد مجاز در بنداستثناي  (بھ 8 بند

کـھ در  8و  7منـدرج در بنـدھاي  ھایمعیار سایراحراز 
بعد از  ، در یک دوره کوتاهاستتاریخ تحصیل محقق نشده 

 ماه) بسیار محتمل باشد. 3تحصیل (معموالً طي مدت 

از ، پـس 8و  7بنـدھاي مندرج در صورتي کھ معیارھاي  در .12
دارایـي یـد واحد تجاري نبا ،احراز شود گزارشگری دوره

در آن صورتھای مـالی در غیرجاري (یا مجموعھ واحد) را 
شــده بــراي فــروش عنــوان نگھداري بــھزمــان انتشــار، 

، ھنگامي کھ ایـن معیارھـا وجود اینبندي کند. با طبقھ
صورتھاي مالي  تأیید، اما قبل از گزارشگری دورهاز  پس
واحـد تجـاري بایـد اطالعـات  ،احراز شود ،انتشار یبرا
ــــد یینتع ــــده در بن ــــف)، (ب) و (ت)41ش را در  (ال

 یادداشتھاي توضیحي افشا کند.

دارایی غیرجاری (یا مجموعھ واحد) در صـورتی بـھ  الف.12
بنـدی شده برای توزیع بـین مالکـان طبقھعنوان نگھداری

شود کھ واحد تجاری متعھـد بـھ توزیـع دارایـی (یـا می
مجموعھ واحـد) بـین مالکـان باشـد. در چنـین حـالتی، 
داراییھا باید برای توزیع فوری در وضعیت فعلـی آنھـا 

برای  .باشد محتمل اریبس دیبا عیتوز و باشنددر دسترس 
اینکھ توزیع بسیار محتمل باشد، اقداماتی برای انجـام 
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توزیع باید آغاز شده باشد و باید انتظار رود کـھ طـی 
بندی تکمیل شود. اقدامات الزم یک سال پس از تاریخ طبقھ

برای انجام توزیع، باید نشان دھد کھ انجـام تغییـرات 
وقف توزیع بعید است. احتمال قابل مالحظھ در توزیع یا ت

تصویب توسط سھامداران (در صورتی کھ در حوزه مورد نظر 
الزامی باشد) باید بھ عنـوان بخشـی از ارزیــابی بـاال 

 بودن احتمال توزیع در نظر گرفتھ شود.
 وجود دارد ھاغیرجاري کھ قصد برکناري آن یھاییدارا

) واحـدی مجموعھ واحد تجاري نباید دارایي غیرجاري (یا .13
شده عنوان نگھداري بھ را دارد وجود آن برکناري قصد کھ

 ازاساسًا مبلغ دفتري آن  زیرا بندي کندبراي فروش طبقھ
، وجود ایـنطریق استفاده مستمر بازیافت خواھد شد. با 

، دارد وجــود آن برکنـاري قصدکھ  یچنانچھ مجموعھ واحد
را احراز کند،  (الف) تا (پ)32بند  معیارھای مندرج در

اي نقـدي ھـو جریانعملکـرد واحد تجـاري بایـد نتـایج 
در تـاریخي کـھ  ،34و  33را طبـق بنـدھاي واحد مجموعھ 

عنـوان عملیـات  د، بـھکنمتوقف ميرا استفاده از آنھا 
ــھ متوقف ــده ارائ ــدش ــاینمای ــاري . داراییھ ــا غیرج  (ی
مـورد  ا پایـان عمـر اقتصـاديتـ) کھ واحدی ھايمجموعھ
 و داراییھای غیرجـاري (یـا قرار خواھند گرفت استفاده
 آنھـا از اسـتفاده فروش، جاي ) کھ بھیي واحدھامجموعھ

 ھایمجموعــھ داراییھــای غیرجــاري (یــا، شــودمتوقــف مي
 قصد برکناری آنھا وجود دارد. شوند کھمحسوب می) واحدی

مـورد موقت  بطورواحد تجاري نباید دارایي غیرجاري کھ  .14
در نظـر ده شعنوان برکنارگیرد را بھ قرار نمیاستفاده 

 .بگیرد
ــدازه ــاییگیري داراان ــا یھ ــاري (ی ــھ غیرج ــد) مجموع ھاي واح

 شده براي فروشعنوان نگھداري شده بھبنديطبقھ

 گیری دارایی غیرجاری (یا مجموعھ واحد)اندازه

شده بنديمجموعھ واحد) طبقھ واحد تجاري باید دارایي غیرجاري (یا .15
ارزش بھ اقل مبلـغ دفتـري و  شده براي فروش راعنوان نگھداري بھ

 .کندگیري اندازه منصفانھ پس ازکسر مخارج فروش

مجموعـھ واحـد)  غیرجـاري (یـا دارایـيواحد تجاری باید  الف.15
بھ  راتوزیع بین مالکان  شده برايعنوان نگھداري بھشده بنديطبقھ

 زکســر مخــارج توزیــعارزش منصــفانھ پــس ااقــل مبلــغ دفتــري و 
 4.کندگیري اندازه

                                                      
 درآمـد بـر اتیمال نـھیھز و یمال مخارج از ریغ بھ اضافیمخارج  ع،یتوز مخارج .4

 است عیتوز بھ انتساب قابل میمستق بطور کھ باشدیم
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 تحصیل شدهکھ اخیرًا ) یواحد عھمجمو (یا چنانچھ دارایي .16
شـده بـراي یعنـوان نگھدار بندي بھ، معیارھاي طبقھاست

 بکارگیری ،)مراجعھ شود 11بند بھ (را احراز کند فروش 
دارایي (یـا مجموعـھ واحـد) در کھ  شودموجب می 15بند 

با این فرض کـھ چنـین  اقل مبلغ دفتري شناخت اولیھ بھ
 مام شده)مثال، بھاي ت برايبندی صورت نگرفتھ است (طبقھ
 .گیری شودارزش منصفانھ پس ازکسر مخارج فروش اندازهو 

مجموعـھ واحـد) بـھ عنـوان  اگر دارایي (یا بنابراین،
 ارزش بــھ د، بایــدوترکیــب تجــاري تحصــیل شــبخشــی از 

 گیري شود.اندازه وشفر مخارج ازکسر پس منصفانھ

، واقع شـودرود فروش در بیش از یک سال چنانچھ انتظار  .17
آن  واحد تجاري بایـد مخـارج فـروش را بـھ ارزش فعلـي

ارزش فعلـي  . ھرگونھ افـزایش درکندگیري اندازه مخارج
 یاسود  درباید ، است ناشي از گذشت زمان کھ مخارج فروش

 شود.ارائھ مالي مخارج تأمین عنوان  بھدوره زیان 

 عـھمجمو یـادارایـی (بندي اولیھ قبل از طبقھبالفاصلھ  .18
شده براي فـروش، مبلـغ دفتـري عنوان نگھداري بھ )واحد

) یا تمام داراییھا و بـدھیھای مجموعـھ واحـددارایي (
المللـی گزارشـگری مـالی ھای بینباید طبـق اسـتاندارد

 گیري شود.مربوط اندازه

گیري بعـدي مجموعـھ واحـد، مبلـغ نـدازهاتجدید  ھنگام .19
 الزامـات در دامنـھ و بـدھیھایی کـھ دفتري داراییھـا

در امـا  گیرنـد،قـرار نمی این اسـتاندارد گیریاندازه
شـده بـراي عنوان نگھداري شده بھبنديمجموعھ واحد طبقھ

ارزش گیري اندازهتجدید ، باید قبل از قرار دارندفروش 
مجموعـھ واحـد، طبـق فـروش  منصفانھ پس از کسر مخـارج

تجدیـد مربـوط  المللی گزارشگری مالیبیناستانداردھاي 
 د.نگیري شواندازه

 شناسایی زیانھای کاھش ارزش و برگشت زیانھای کاھش ارزش

ھرگونـھ کـاھش ارزش اولیـھ یـا  بابتواحد تجاري باید  .20
مجموعھ واحد) بھ ارزش منصفانھ پـس از  بعدي دارایي (یا

شناسـایي  19روش، تا میزانی کھ طبـق بنـد کسر مخارج ف
 است، زیان کاھش ارزش شناسایي کند. نشده

ارزش ھرگونـھ افـزایش بعـدي در بابت واحد تجاري باید  .21
سـود شناسـایي  ،دارایي منصفانھ پس از کسر مخارج فروش

اي کـھ کند، اما این سود نباید از کاھش ارزش انباشـتھ
بـین  استاندارد ، طبقپیش از آن طبق این استاندارد یا
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شناسایي شده است،  ھاییداراارزش  کاھش 36 حسابداري المللی
 .باشدبیشتر 

ارزش  واحد تجاري باید براي ھرگونـھ افـزایش بعـدي در .22
شـرح  بـھ واحد، مجموعھ منصفانھ پس از کسر مخارج فروش

 زیر سود شناسایي کند:

 ؛است نشدهشناسایي  19کھ طبق بند  میزانیتا   الف.
 اما

کــاربرد بــراي داراییھــای غیرجــاري کــھ در دامنــھ   ب.
، گیرنـدگیري این استاندارد قرار ميالزامات اندازه

شـده شناسایي کھ از کـاھش ارزش انباشـتھ میزانیتا 
اسـتاندارد پـیش از آن طبـق طبق این استاندارد یا 

 ، بیشتر نباشد.36 حسابداري یالمللنیب

شـده ونـھ سـود بعـدي) شناسایيزیان کاھش ارزش (یا ھرگ .23
بایــد مبلــغ دفتــري داراییھــای  ،واحــد بــراي مجموعــھ

الزامـات کـاربرد را کھ در دامنـھ  غیرجاري آن مجموعھ
ترتیـب  بـھ ،گیـردگیري این استاندارد قـرار مياندازه

استاندارد  122(الف) و (ب) و 104مقرر در بندھای  صیصخت
، )2004در سـال  (تجدیدنظرشـده 36المللی حسـابداری بین

 .کاھش (یا افزایش) دھد

تاریخ فـروش دارایـي زیانی کھ پیش از این، تا سود یا  .24
، باید در شناسایی نشده است واحد) غیرجاري (یا مجموعھ

الزامات مربوط بھ قطـع . شودتاریخ قطع شناخت شناسایي 
 شناخت در بندھای زیر تعیین شده است:

ــدھاي  الف. ــا  67 بن ــتاندارد  72ت ــی بیناس الملل
ــابداري  ــال  16حس ــده در س ــرای 2003(تجدیدنظرش ) ب
  آالت و تجھیزات؛ وامالک، ماشین

حسـابداري المللی بیناستاندارد  117تا  112بندھای   ب.
ــاییدارا 38 ــھود یھ ــده  نامش ــال (تجدیدنظرش  )2004در س

 .برای داراییھای نامشھود

 بـھ حالی کـھدر  رااحد تجاري نباید دارایي غیرجاري و .25
 یـا اسـت شـدهبنـدي شده براي فروش طبقھعنوان نگھداري

ــد  ــھ واح ــي از مجموع ــدهیبندطبقھبخش ــھ ش ــوان  ب عن
شناسـایی مستھلک کنـد.  باشد،میشده براي فروش نگھداري

 ھای مجموعھیھاي قابل انتساب بھ بدھھزینھ سایر و بھره
شـده بـراي فـروش، عنـوان نگھداريبھشده بندیطبقھ واحد
 ادامھ یابد.باید 
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 تغییر در طرح فروش یا طرح توزیع منابع بین مالکان

در صورتی کھ واحد تجاری یک دارایی (یا مجموعھ واحدی)  .26
شـده شده بـرای فـروش یـا نگھداریرا بھ عنوان نگھداری

بنـدی کـرده باشـد، امـا برای توزیع بین مالکـان طبقھ
شـده (بـرای نگھداری 9تا  7معیارھای مندرج در بندھای 

شـده بـرای الـف (بـرای نگھداری12برای فروش) یا بنـد 
توزیع بین مالکان)، دیگر احـراز نشـود، واحـد تجـاری 

بندی دارایی (یا مجموعـھ واحـد) بـھ عنـوان باید طبقھ
شده برای توزیع بـین شده برای فروش یا نگھدارینگھداری

ین مواردی، بھ مالکان را (بھ ترتیب) متوقف کند. در چن
الف کاربرد دارد، واحد تجاری 26استثنای زمانی کھ بند 

برای بـھ  29تا  27باید از رھنمودھای مندرج در بندھای 
 حساب گرفتن این تغییر پیروی کند.

در صورتی کھ واحد تجاری یک دارایی (یـا مجموعـھ  الف.26
شده برای فـروش بـھ واحدی) را بطور مستقیم از نگھداری

شده برای توزیع بین مالکان یا بطور مستقیم از نگھداری
شـده شده برای توزیع بـین مالکـان بـھ نگھدارینگھداری

بندی کند، در آن صورت تغییـر در برای فروش تجدید طبقھ
بندی بھ عنوان ادامھ طرح اولیھ واگـذاری در نظـر طبقھ

 شود. واحد تجاری: گرفتھ می

 29تـا  27ھای نباید از رھنمود مندرج در بند  الف.
برای بھ حساب گرفتن این تغییر پیـروی کنـد. واحـد 

گیری بندی، ارائھ و اندازهتجاری باید الزامات طبقھ
این استاندارد را کھ برای روش جدید واگذاری قابـل 

 اعمال است، بکار گیرد.

باید دارایی غیرجـاری (یـا مجموعـھ واحـد) را بـا   ب.
نانچھ بھ عنـوان (چ 15اعمال الزامات مندرج در بند 

بندی شـده باشـد) شده برای فروش تجدید طبقھنگھداری
شده برای توزیع الف (چنانچھ بھ عنوان نگھداری15یا 

گیری بندی شده باشد) انـدازهبین مالکان تجدید طبقھ
کند و ھرگونھ کاھش یا افزایش در ارزش منصفانھ پـس 
از کسر مخارج فروش/مخارج توزیـع دارایـی غیرجـاری 

 20مجموعھ واحد) را با اعمال الزامات بنـدھای  (یا
 شناسایی نماید. 25تا 

بنـدی را الف، نباید تـاریخ طبقھ12و  8طبق بندھای   پ.
تغییر دھد. این امـر مـانع از افـزایش دوره مـورد 
نیاز بـرای تکمیـل فـروش یـا توزیـع بـین مالکـان 

 احراز شود. 9شود، مشروط بر آنکھ شرایط بند نمی
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تجاری باید دارایی غیرجاری (یا مجموعـھ واحـدی) واحد  .27
شـده بنـدی آن بـھ عنـوان نگھداریرا از زمانی کھ طبقھ
شـده بـرای توزیـع بـین مالکـان برای فروش یا نگھداری

شـده بـھ بندیشود (یـا از مجموعـھ واحـد طبقھمتوقف می
شـده بـرای شده بـرای فـروش یـا نگھداریعنوان نگھداری

شـود) بـھ اقـل مبــالغ زیـر رج میتوزیع بین مالکان خا
 گیری کند: اندازه

بندی دارایی (یـا مبلغ دفتری آن قبل از طبقھ  الف.
شده برای فـروش یـا مجموعھ واحد) بھ عنوان نگھداری

شده بـرای توزیـع بـین مالکـان، کـھ بابـت نگھداری
ھرگونھ استھالک یا تجدید ارزیابی کھ در صـورت عـدم 

عـھ واحـد) بـھ عنـوان بندی دارایـی (یـا مجموطبقھ
شده بـرای توزیـع شده برای فروش یا نگھدارینگھداری

 شود؛ و شد، تعدیل میبین مالکان شناسایی می

آن در تاریخ تصمیم بعدی برای انصـراف  مبلغ بازیافتنی  ب.
 از فروش یا توزیع.

واحد تجاری باید ھرگونـھ تعـدیل الزم در مبلــغ دفتـری  .28
شـده بندی آن بھ عنوان نگھداریطبقھدارایی غیرجاری کھ 

شـده بـرای توزیـع بـین مالکـان برای فروش یا نگھداری
ای کـھ معیارھـای منـدرج در متوقف شده است را در دوره

الــف، بــھ ترتیــب دیگــر احــراز 12یــا  9تــا  7بنــدھای 
شوند، در سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظـور نمی

دارایی غیرجاری کـھ  کند. در صورتی کھ مجموعھ واحد یا
شـده بـرای فـروش یـا بندی آن بـھ عنـوان نگھداریطبقھ

شده برای توزیع بین مالکان متوقـف شـده اسـت، نگھداری
واحد تجاری فرعی، عملیات مشترک، مشـارکت خـاص، واحـد 
تجاری وابستھ یا بخشی از منـافع در مشـارکت خـاص یـا 

ھـای ای مالی برای دورهواحد تجاری وابستھ باشد، صورتھ
شده بـرای فـروش یـا بندی بھ عنوان نگھداریپس از طبقھ

شده برای توزیع بین مالکان، باید بر این اساس یرنگھدا
در را اصالح شود. واحد تجاری باید ایـن مـورد تعـدیلی 

در ھمان عنـوان مـورد اسـتفاده صورت سود و زیان جامع 
در  37شـده طبـق بنـد شناسایی ارائھ سود یا زیان برای
 ت وجود، منظور کند.صور

در صورتی کھ واحد تجاری دارایی یا بدھی منفردی را از  .29
شـده بـرای شده بھ عنوان نگھداریبندیمجموعھ واحد طبقھ

فروش خارج کنـد، داراییھـا و بـدھیھای باقیمانـده در 
مجموعھ واحدی کھ قرار است بـھ فـروش برسـد، تنھـا در 

شـود گیری میزهصورتی ھمچنان بھ عنوان یک مجموعھ انـدا
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را  9تـا  7کھ این مجموعھ معیارھای مندرج در بنـدھای 
احراز کند. چنانچـھ واحـد تجـاری، دارایـی یـا بـدھی 

شـده بـھ عنـوان بندیمنفردی را از مجموعـھ واحـد طبقھ
شــده بــرای توزیــع بــین مالکــان خــارج کنــد، نگھداری
گیری داراییھا و بدھیھای باقیمانده در مجموعـھ اندازه
، تنھا در صـورتی بـھ عنــوان یـک مجموعــھ ادامـھ واحد
الـف 12یابد کھ این مجموعھ معیارھای مندرج در بنـد می

را احراز کند. در غیـر ایـن صـورت، سـایر داراییھـای 
بنـدی بـھ غیرجاری مجموعھ کھ بھ تنھایی معیارھای طبقھ

شـده بـرای شده برای فـروش (یـا نگھداریعنوان نگھداری
کنند، باید بھ تنھـایی احراز می توزیع بین مالکان) را

بھ اقل مبلغ دفتری و ارزش منصفانھ پس از کســر مخـارج 
گیری شوند. فروش (یا مخارج توزیع) در آن تاریخ اندازه

ھر دارایـی غیرجـاری کـھ معیارھـای مـورد نظـر بـرای 
شده بـرای فـروش را احـراز بندی بھ عنوان نگھداریطبقھ

شـده بھ عنـوان نگھداریبندی آن طبقھ 26نکند، طبق بند 
شـود. ھـر دارایـی غیرجـاری کـھ برای فـروش متوقـف می

ــرای طبقھ ــر ب ــورد نظ ــای م ــدیمعیارھ ــوان  بن ــھ عن ب
شده برای توزیع بین مالکـان را احـراز نکنـد، نگھداری

شـده بـرای بندی آن بھ عنوان نگھداری، طبقھ26طبق بند 
 شود.توزیع بین مالکان، متوقف می

 ارائھ و افشا

ــھ  .30 ــد ک ــا کن ــھ و افش ــاتي ارائ ــد اطالع ــدتجاري بای ــھ واح ب
در ارزیـابی آثـار مـالی عملیـات اي مالي ھصورت کنندگاناستفاده
شده و واگذاری داراییھای غیرجاری (یا مجوعـھ واحـد) کمـک متوقف
 نماید.

 شدهارائھ عملیات متوقف

جار بخش کی .31 عملیات و جریانھاي نقـدي متشکل از  ،یاز واحد ت
گزارشگري مـالي،  برای مقاصدلحاظ عملیاتي و  کھ ازاست 

 عبارتباشد. بھ متمایز میواحد تجاري  بقیھوضوح از  بھ
 ایـ نقـدواحد مولـد یک  ،یتجاراز واحد  بخشیک  گر،ید

اسـتفاده  یبـرا کـھاسـت  نقـد مولد یواحدھاگروھی از 
  شود.می ینگھدار

 واگـذاراست کھ  یاز واحد تجار یبخش ،شدهمتوقف اتیعمل .32
 یبنـدطبقھ فروش یبرا شدهنگھداریبھ عنوان  ایشده است 

 و است، شده

یـک یـا دھنده خط تجاری اصـلی جداگانـھ نشان  .الف
  از عملیات است،حوزه جغرافیایي 
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فعالیـت براي واگـذاري  یک برنامھ ھماھنگقسمتي از   .ب
 عملیـاتاز یا حوزه جغرافیایي تجاری اصلی جداگانھ 

  ایاست 

فـروش مجـدد  قصـدصرفًا با  کھاست  یفرع تجاری واحد  .پ
 .استشده  تحصیل

 واحد تجاري باید موارد زیر را افشا کند: .33

کـھ جـامع واحد در صورت سـود و زیـان  یمبلغ  الف.
 شامل مجموع ارقام زیر است:

 ، وپس از مالیات شدهزیان عملیات متوقف یاسود  .1

گیري انـدازه مربـوط بـھشده شناساییسود یا زیان  .2
 دھندهتشــکیل واحــد (ھای)داراییھــا یــا مجموعــھ

منصـفانھ پـس از کسـر بـھ ارزش  شدهعملیات متوقف
 آنھا. یا مربوط بھ واگذاریفروش مخارج 

 (الف) بھ: قسمتمندرج در  واحد مبلغ کیتفک  ب.

ــد .1 ــھھادرآم ــان ، ھزین ــا زی ــود ی ــات عھا و س ملی
 ات؛یشده قبل از مالفمتوق

 بنـدالـزام  طبـق مربوط،مالیات بر درآمد  نھیھز .2
 ؛12ی حسابدار یالمللینب استاندارد(ح) 81

گیري بـھ انـدازه مربـوطده شیسود یا زیان شناسای .3
 دھندهلیتشــکھــاي) واحــد ھــا یــا مجموعــھ(ییدارا

پـس از کسـر  منصـفانھشده بـھ ارزش عملیات متوقف
 و ؛آنھا یواگذار بھ مربوط ایمخارج فروش 

 بنـد الـزام طبـق ،مالیات بر درآمد مربوط نھیھز .4
 .12 یحسابدار یالمللنیب استاندارد(ح) 81

در یادداشـتھاي توضـیحي یـا در این تفکیک ممکن است 
کــھ ایـن صورتي . درشودارائھ  جامع صورت سود و زیان

شود، باید در  تفکیک در صورت سود و زیان جامع ارائھ
شـده، یعنـي ملیات متوقفعشده در ارتباط با مشخصبخش 

 کیــتفکد. شــوجدا از عملیات در حـال تــداوم ارائـھ 
فرعي  یتجارواحدھاي  کھ یواحد یھامجموعھ یبرا مزبور

بــھ بنــدي طبقھ یارھایمع کھ ھستندای شدهاخیرًا تحصیل
شـده بــراي فـروش را در زمــان تحصـیل عنوان نگھداري

مراجعــھ  11بنـد  (بـھ ، الزامـی نیسـتکننداحراز مي
 شود).

فعالیتھـاي قابـل انتسـاب بـھ خالص جریانھاي نقدي   .پ
ــرمایھ ــاتي، س ــالي گذاريعملی ــأمین م ــات  و ت عملی
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در یادداشتھاي ممکن است  موارد افشا. این شدهمتوقف
این مـوارد . شودارائھ  ھای مالیتوضیحي یا در صورت
فرعي تجاری واحدھاي  ھای واحدی کھافشا برای مجموعھ

بـھ بندي طبقھ معیارھای ھستند کھ ایشدهاخیرًا تحصیل
شده بـراي فـروش را در زمـان تحصـیل عنوان نگھداري

مراجعـھ  11بنـد  (بـھ ، الزامی نیسـتکننداحراز مي
 شود).

مبلغ درآمد حاصل از عملیات درحال تداوم و عملیـات   ت.
شده قابل انتساب بھ مالکان واحد تجاری اصلی. متوقف

افشا ممکن است در یادداشتھای توضیحی یا  این موارد
 در صورت سود و زیان جامع ارائھ شود.

اگر واحد تجاری اقالم سـود یـا زیـان دوره را در  الف.33
المللـی الف اسـتاندارد بین10صورتی جداگانھ، طبق بند 

)، ارائھ کنـد، قسـمت 2011شده در سال (اصالح 1حسابداری 
شـده، در آن صـورت متوقفشده در ارتباط با عملیات مشخص

 شود.ارائھ می

را براي  33بند مندرج در  موارد افشایتجاري باید  واحد .34
، شـودگذشتھ کـھ در صـورتھای مـالی ارائـھ می یھادوره

مربـوط بـھ  ،افشاموارد کھ  ایگونھبھ ارائھ کندتجدید 
آخـرین  یدوره گزارشگر انیپاشده تا متوقف عملیات تمام

 .شده باشدارائھدوره 

ــاري  .35 ــدیالت دوره ج ــھ در تع ــالغي ک ــبالً مب ــات ق در عملی
عملیات  بطور مستقیم بھ واگذاريو  شده شده ارائھمتوقف
باید بطور جداگانـھ مربوط است، شده در دوره قبل متوقف

بندي شود. ماھیت و مبلغ چنین شده طبقھدر عملیات متوقف
کھ ممکـن  شرایطی از مثالھایی. شود تعدیالتي باید افشا
 شامل موارد در آن شرایط بھ وجود آید،است این تعدیالت 

 زیر است:

معاملـھ شـرایط  ناشی از عدم اطمینانھایرفع   الف.
و جبران خسارت  قیمت خریدواگذاري، مانند قطعي شدن 

 .شده بھ خریداروارد

قبل از  بخشیک عملیات ناشی از  عدم اطمینانھایرفع  . ب
دم اطمینانھایی کھ بطور مستقیم بـھ آن واگذاری و ع

نامھ و ضمانت محیطيشود، مانند تعھدات زیستميمربوط 
 توسط فروشنده.محصول 

کارکنان، مشروط بر اینکـھ مزایاي طرحتسویھ تعھدات   .پ
 واگذاري باشد.معاملھ ور مستقیم مربوط بھ طتسویھ ب
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 اري بھبندي یک بخش از واحد تجچنانچھ واحد تجاري طبقھ .36
شده براي فروش را متوقف نمایـد، نتـایج عنوان نگھداري

عملیـات  ، در35تـا  33طبق بندھاي  قبالً کھ  یعملیات بخش
و  بندي شـودبقھط ، باید تجدیداست شده ارائھ شدهمتوقف

شــده، در درآمــد حاصــل از ھــای ارائھبــرای تمــام دوره
عملیات در حال تدوام منظور گــردد. بایـد توضـیح داده 

ھای گذشتھ، تجدیــد ارائـھ شود کھ مبالغ مربوط بھ دوره
 .اندشده

یک واحد جاری کھ متعھد بھ طـرح فروشـی اسـت کـھ  الف.36
کنترل بر واحد تجاری فرعـی اسـت،  دادن دست ازمستلزم 

را  36تـا 33ر صورتی باید اطالعات الزامی طبق بندھای د
افشا کند کھ واحد تجاری فرعی، مجموعھ واحدی باشد کـھ 

 کند. احراز می 32شده را طبق بند تعریف عملیات متوقف
 مربوط بھ عملیات در حال تداوم ھاییا زیان ھاسود

ارایي غیرجاري دگیري اندازهتجدید  ھرگونھ سود یا زیان .37
شـده عنـوان نگھداري بھشده بندیطبقھواحد)  (یا مجموعھ
را احـراز شـده عریـف عملیـات متوقفت کـھ ،براي فـروش

عملیات در حـال حاصل از زیان  یاباید در سود کند، نمی
 تداوم منظور شود.

عنـوان  بــھ شـدهبنديارائھ دارایي غیرجاري یا مجموعھ واحد طبقھ
 شده براي فروش نگھداري

 شـده بـھبنديحد تجاري بایـد دارایـي غیرجـاري طبقھوا .38
شده براي فروش و داراییھای مجموعھ واحد عنوان نگھداري

شده براي فـروش را جـدا عنوان نگھداري شده بھبنديطبقھ
ارائـھ کنـد.  صورت وضــعیت مـالیاز سایر داراییھا در 

ــد طبقھ ــھ واح ــدھیھای مجموع ــھبنديب ــده ب ــوان  ش عن
شده براي فروش باید جــدا از سـایر بــدھیھا در نگھداري

. این داراییھـا و بـدھیھا شودارائھ  صورت وضعیت مالی
 . بـھو بھ مبلغی واحد ارائھ گردنـد وندنباید تھاتر ش

داراییھا و  اصلیطبقات  ،39مورد مجاز در بند استثناي 
 ،شده براي فروشعنوان نگھداري شده بھبنديبدھیھای طبقھ
یادداشـتھاي در  صورت وضعیت مالی یـا در باید جداگانھ
درآمـد یـا واحد تجاري باید ھرگونھ . شودتوضیحي افشا 
شده در سایر اقـالم سـود و زیـان شناسایی ھزینھ انباشتھ
واحـد)  مجموعـھ بـھ دارایـي غیرجــاري (یـاجامع را کھ 

مربـوط شده بـراي فـروش عنوان نگھداري بھشده بندیطبقھ
 د.جداگانھ ارائھ کناست، 
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ــد .39 ــد، واح ــھ واح ــھ مجموع ــاری چنانچ ــي  تج ــرًا فرع اخی
عنـوان بـھ بنـدي طبقھ معیارھـایای اسـت کـھ شدهتحصیل

کنـد میشده براي فروش را در زمان تحصیل احراز نگھداري
ــد  ــھ بن ــ 11(ب ــاي طبق ــود)، افش ــھ ش ــلی  ھایھمراجع اص

 داراییھا و بدھیھا ضرورت ندارد.

داراییھـای شـده بابـت نباید مبـالغ ارائھواحد تجاری  .40
را کھ  واحد ھایغیرجاری یا داراییھا و بدھیھای مجموعھ

شده عنوان نگھداری بھقبل ھای دوره صورت وضعیت مالیدر 
بـھ منظـور انعکـاس بنـدی شـده اسـت، برای فـروش طبقھ

، شـدهدر صورت وضعیت مالی آخـرین دوره ارائھبندی طبقھ
 کند. تجدید ارائھ بندی یاتجدید طبقھ

 موارد افشاسایر 

اي کھ دارایـي غیرجــاري (یـا واحد تجاري باید در دوره .41
شــده بــراي فــروش عنــوان نگھداري مجموعــھ واحــد) بــھ

، اطالعات زیر را در بھ فروش رفتھ استیا  شده بنديطبقھ
 یادداشتھاي توضیحي افشا کند:

 ؛)شرحي از دارایي غیرجاري (یا مجموعھ واحد  الف.

واقعیتھـا و  یـا فـروش، واقعیتھا و شرایطشرحی از   ب.
و  شـود،میواگذاري مورد انتظار بھ منجر ی کھ شرایط

 ؛واگذاريآن مورد انتظار  بندیروش و زمان

، و 22تـا  20شده طبق بنـدھاي شناسایي سود یا زیان  .پ
 صورت عدم ارائھ جداگانھ در صـورت سـود و زیـان در

کھ آن سـود جامع صورت سود و زیان  در، سرفصلي جامع
 و شود؛ميرا شامل زیان  یا

کـھ دارایـي  قابـل گزارشـی ، قسـمتصورت کاربرددر   .ت
ــا ــاري (ی ــد) غیرج ــھ واح ــتاندارد  ،مجموع ــق اس طب

، در آن عملیـاتیقسـمتھاي  8المللی گزارشگری مـالیبین
 شود.ارائھ مي

د ـواحـ، کاربرد داشتھ باشـد 29یا بند  26د ـچنانچھ بن .42
گیرد طرح فـروش دارایـي اي کھ تصمیم مياري در دورهـتج

غیرجاري (یا مجموعھ واحد) را تغییر دھد، بایـد شـرحي 
منجر بھ این تصمیم شده اسـت  از واقعیتھا و شرایطي کھ

و اثر این تصمیم بر نتایج عملیات آن دوره و ھر یک از 
 شده را افشا کند.ھاي گذشتھ ارائھدوره

 شرایط گذار

این استاندارد بایـد بـرای داراییھـای غیرجـاری (یـا  .43
ــھ ــن مجموع ــرای ای ــاریخ اج ــس از ت ــھ پ ــدی) ک ھای واح
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شـده بندی بـھ عنـوان نگھداریاستاندارد معیارھای طبقھ
کنند و عملیاتی کھ پس از تاریخ برای فروش را احراز می

ــتاندارد بین ــن اس ــرای ای ــالی اج ــگری م ــی گزارش الملل
شــده را احــراز نــدی بــھ عنــوان متوقفبمعیارھــای طبقھ

کند، با تسری بھ آینده بکار گرفتھ شود. واحد تجاری می
ــام می ــرای تم ــتاندارد را ب ــن اس ــات ای ــد الزام توان

ھای واحد) کھ بعد از ھر داراییھای غیرجاری (یا مجموعھ
تاریخی قبل از تاریخ اجرای این اسـتاندارد معیارھـای 

شده بـرای فـروش را احـراز بندی بھ عنوان نگھداریطبقھ
کنند و عملیاتی کھ بعد از ھر تاریخی قبل از تـاریخ می

بندی بھ المللی معیارھای طبقھاجرای این استاندارد بین
کند، بکار گیرد، مشروط بر شده را احراز میعنوان متوقف

اینکھ ارزشیابیھا و سـایر اطالعـات مـورد نیـاز بـرای 
انی کھ برای اولین بار بکارگیری این استاندارد، در زم

 شوند، قابل دستیابی باشد.این معیارھا احراز می
 تاریخ اجرا

ھـای واحد تجاری بایـد ایـن اسـتاندارد را بـرای دوره .44
یا پس از آن شـروع  2005ای کھ از اول ژانویھ سال ساالنھ

شود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجــاز اسـت. می
ای کھ قبل ندارد را برای دورهاگر واحد تجاری این استا

شود بکار گیـرد، بایـد شروع می 2005از اول ژانویھ سال 
 این موضوع را افشا کند.

(تجدیدنظرشده در  1المللی حسابداریاستاندارد بین الف.44
)، اصطالحات مورد استفاده در کل استانداردھای 2007سال 
این،  المللی گزارشگری مالی را اصالح کرد. افزون بربین

الـف را اضـافھ کـرد. 33را اصالح و بنـد  38و  3بندھای 
ای ھای ساالنھواحد تجاری باید این اصالحات را برای دوره

شـود یا پس از آن شـروع می 2009کھ از اول ژانویھ سال 
بکار گیرد. اگر واحد تجـاری اسـتاندارد بـین المللـی 

د ) را پیش از موعـ2007(تجدیدنظرشده در سال  1حسابداری
 بکار گیرد، این اصالحات باید در آن دوره اعمال شود.

صورتھای مالی تلفیقـی و  27المللی حسابداری استاندارد بین ب.44

 (ت) را اضافھ کرد.33) بند 2008شده در سال (اصالح جداگانھ
ھـای واحد تجاری باید این مـورد اصـالحی را بـرای دوره

پس از آن شـروع یا  2009ای کھ از اول ژانویھ سال ساالنھ
ــرد.می ــار گی ــود، بک ــتاندارد  ش ــاری اس ــد تج ــر واح اگ
) را پـیش 2008شده در سال (اصالح 27المللی حسابداری بین

از موعد بکار گیرد، باید این مورد اصالحی را بـرای آن 
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دوره بکار گیرد. این مورد اصالحی بایـد بـا تسـری بـھ 
 گذشتھ بکار گرفتھ شود.

، منتشرشـده در المللی گزارشـگری مـالیای بیناصالحات استانداردھ پ.44
الف را اضافھ کرد. واحد 36الف و 8، بندھای 2008می سال 

ای کـھ ھای سـاالنھتجاری باید این اصالحات را برای دوره
شـود، بکـار یا پس از آن شروع می 2009از اول جوالی سال 

گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. با این وجـود، 
ھــای جــاری نبایــد ایــن اصــالحات را بــرای دورهواحــد ت

شـود، شـروع می 2009ای کھ قبل از اول جـوالی سـال ساالنھ
 27المللی حسابداری بکارگیرد مگر اینکھ استاندارد بین

) را نیز بکـار گیـرد. در 2008شده در ژانویھ سال (اصالح
صورتی کـھ واحـد تجـاری ایـن اصـالحات را پـیش از اول 

بکار گیرد، باید این موضـوع را افشـا  2009ژانویھ سال 
صالحات را، بـا توجـھ بـھ  کند. واحد تجاری باید این ا

المللـی اسـتاندارد بین 45شرایط گذار منـدرج در بنـد 
)، از تاریخی 2008شده در ژانویھ سال (اصالح 27حسابداری 

المللـی گزارشـگری کھ برای نخستین بار اسـتاندارد بین
است، با تسری بھ آینـده اعمـال را بکار گرفتھ  5مالی 
 کند. 

المللــی کمیتــھ تفاســیر اســتانداردھای بین 17تفســیر  ت.44
در  ،توزیــع داراییھــای غیرنقــدی بــین مالکــانگزارشــگری مــالی 

الف را اضـافھ 15الف و 12الف، 5بندھای  2008نوامبر سال 
ــد  ــرای  8و بن ــد ب ــالحات بای ــن اص ــرد. ای ــالح ک را اص

شـده بندیھای واحد) طبقھداراییھای غیرجاری (یا مجموعھ
شـده بـرای توزیـع بـین مالکـان در بھ عنـوان نگھداری

یا پس از آن  2009ای کھ از اول جوالی سال ھای ساالنھدوره
شود، با تسری بھ آینده بکار گرفتھ شود. تسـری روع میش

بھ گذشتھ مجاز نیست. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. 
ای در صورتی کھ واحد تجاری این اصـالحات را بـرای دوره

شود بکـار گیـرد، شروع می 2009کھ قبل از اول جوالی سال 
المللـی باید این موضوع را افشا کند و اسـتاندارد بین

(تجدیدنظرشـده در سـال  ترکیبھـای تجـاری 3ارشگری مالی گز
شـده در (اصالح 27المللی حسابداری )، استاندارد بین2008

ـــال  ـــھ س ـــیر 2008ژانوی ـــیر  17) و تفس ـــھ تفاس کمیت
المللی گزارشگری مالی را نیـز بکـار استانداردھای بین

 گیرد.

رشـده در ، منتشالمللی گزارشـگری مـالیاصالحات استانداردھای بین ث.44
ب را اضـافھ کـرد. واحـد تجـاری 5، بند 2009آوریل سال 
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ای کـھ از ھای ساالنھباید این مورد اصالحی را برای دوره
شـود، بکـار یا پس از آن شـروع می 2010اول ژانویھ سال 

صورتی کـھ  گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. در 
واحد تجاری این مـورد اصـالحی را پـیش از موعـد بکـار 

 گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

االجـرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ج.44
 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

ــتاندارد بین چ.44 ــالیاس ــگری م ــی گزارش ــارکتھا 11الملل ، مش
را اصالح کـرد. واحـد  28، بند 2011منتشرشده در می سال 

ایــن مــورد اصــالحی را ھنگــام بکــارگیری تجــاری بایــد 
 اعمال کند. 11المللی گزارشگری مالی استاندارد بین

 ارزش یریگانـدازه 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین ح.44

، تعریف ارزش منصفانھ 2011، منتشرشده در می سال منصفانھ
در پیوست الف را اصالح کرد. واحد تجاری باید این مورد 

ــالحی ر ــتاندارد بیناص ــارگیری اس ــام بک ــی ا ھنگ الملل
 اعمال کند. 13گزارشگری مالی 

(اصـالحات اسـتاندارد  جامع انیز و سود اقالم اجزای سایر ارائھ خ.44
، 2011)، منتشرشده در ژوئـن سـال 1المللی حسابداری بین

الف را اصالح کرد. واحد تجاری بایـد ایـن مـورد 33بند 
ــارگیری  ــام بک ــالحی را ھنگ ــتاندارد بیناص ــی ااس لملل

 ، اعمال کند.2011شده در ژوئن سال ، اصالح1حسابداری 

االجـرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ د.44
 ]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.

االجـرا نشـده اسـت و این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ذ.44
 ]ن، در این ویرایش درج نشده است.بنابرای

تا  2012دوره  -المللی گزارشگری مالیاصالحات ساالنھ استانداردھای بین ر.44

 29تـا  26، بندھای 2014، منتشرشده در سپتامبر سال 2014
الف را اضافھ کـرد. طبـق اسـتاندارد 26را اصالح و بند 

رآوردھـای ھای حسابداری، تغییر در برویھ 8المللی حسابداری بین

، واحد تجـاری بایـد ایـن اصـالحات را حسابداری و اشتباھات
ای برای تغییر در روش واگذاری کھ در اولین دوره ساالنھ

شـود، بـا یا پس از آن واقـع می 2016کھ از اول ژانویھ 
تسری بھ آینده بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز 

موعد بکار  است. اگر واحد تجاری این اصالحات را پیش از
 گیرد، باید این موضوع را افشا کند.
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 35 یحسابدار یالمللنیب استاندارد کنارگذاری

ــتاندارد بین .45 ــایگزین اس ــتاندارد، ج ــن اس ــی ای الملل
 شود.می شدهعملیات متوقف 35حسابداری 
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 پیوست الف

 رھنمود بکارگیری

 المللی گزارشگری مالی استاین پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین

 ھاییدارااز  قابل تشخیص کوچکترین مجموعھ واحد مولد نقد
اسـت ورودي نقدی  ھایجریانایجادکننده  کھ

نقـدی مستقل از جریانھاي کھ تا حد زیادی 
 گروھھـــاییـــا  ھـــاییورودي ســـایر دارا

 .است ھاییدارا
یک بخش از واحد 

 تجاری
لحــاظ کــھ از عملیــات و جریانھــاي نقــدي 

بھ گزارشگري مالي، برای مقاصد عملیاتي و 
 واحد تجاري متمایز باشد. بقیھاز  وضوح

اضافی، بھ غیـر از مخـارج مـالی و مخارج  مخارج فروش
کھ بطور مسـتقیم ھزینھ مالیات بر درآمد، 

دارایـي (یـا  یواگـذار ھانتسـاب بـ قابل
 .است )واحد مجموعھ

بـھ  رادارایي  در صورتی باید یتجار واحد دارایی جاری
 :کھ کندبندي عنوان جاري طبقھ

انتظار داشتھ باشد در چرخھ عملیاتی  .الف
شود یـا عادی، دارایی بھ  نقد تبدیل 

 ؛قصد فروش یا مصرف آن را داشتھ باشد

 مبادلــھ ھــدف بــا اساســاً  را یــیدارا .ب
 کند؛ نگھداري

 مـدت در یـیدارا باشـد داشتھ انتظار .پ
 بھ ،یگزارشگر دوره از پس ماه دوازده

 یا شود؛ لیتبد نقد
دارایی بھ صورت نقد یـا معـادل نقـد  .ت

ـــتاندارد  ـــف اس ـــق تعری ـــد (طب باش
) مگـر اینکـھ 7المللـی حسـابداری بین

دارایی برای مبادلھ یا بـراي تسـویھ 
ماه پـس  بدھیھا، برای حداقل دوازده 
از دوره گزارشگری، با محدودیت مواجھ 

 باشد.
عملیات 

 شدهمتوقف
است  شده واگذار کھ است یاز واحد تجار بخشیک 
 فروش، یبرا شدهیبھ عنوان نگھدار ای

 و: است شده یبندطبقھ
جداگانـھ  اصلی یتجار خط دھندهنشان .الف
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  است،عملیات از یا حوزه جغرافیایي 

بـراي  ھماھنـگ برنامـھ کیـقسمتي از  .ب
جداگانـھ یـا  اصلی یتجار خطواگذاري 

  ایعملیات است از حوزه جغرافیایي 

 قصدصرفًا با  کھ است یفرع یتجار واحد .پ
 شده باشد. لیتحصفروش مجدد 

 گریکـدیبـا  ھمراهھا کھ ییاز دارا گروھي مجموعھ واحد
 فـروش قیـطر از ،واحد یامجموعھبھ عنوان 

 منفـرد یامعاملــھ در گـر،ید یقیطر بھ ای
 بطـور کـھ ییھاید شد و بـدھنخواھ واگذار
ارتبـاط دارنـد و  ھاییآن دارا با میمستق

 در در معاملھ مزبور منتقـل خواھنـد شـد.
 باشـد ینقد مولد واحداین مجموعھ، کھ  یصورت
ــھ ــق ک ــات طب ــدھا الزام ــا 80 یبن  87 ت

 کـاھش 36 حسـابداری یالمللـنیاستاندارد ب

، )2004 سـال در دنظرشدهیتجد( ھـاییدارا ارزش
 ایــاســت،  افتــھی صیتخصــآن  ســرقفلی بــھ

دی نق مولد واحد نیچندر کھ  باشد یاتیعمل
قرار گرفتھ اسـت، ایـن مجموعـھ، سـرقفلی 

 شود.میشده در ترکیب تجاری را شامل تحصیل
برای فـروش یـک دارایـی یـا است کھ قیمتي  ارزش منصفانھ

ای متعـارف بـین انتقال یک بدھی در معاملھ
گیری قابـل فعاالن بازار، در تاریخ انـدازه

دریافت یا قابل پرداخت خواھـد بـود. (بـھ 
 13المللــی گزارشــگری مــالی اســتاندارد بین

 مراجعھ شود.) گیری ارزش منصفانھاندازه
قطعی  تعھد
  خرید

 آورالـزام غیروابسـتھ، شـخص یـک با توافق
 ضــمانت داراي معمــوالً  و طــرف دو ھــر بــراي
شـــرایط  تمـــام ) لف(ا کھ قانوني، اجراي
 تمعامال زمانبندي و قیمت شامل مالحظھ، قابل

ـــخص مي ـــد،را مش ـــامل) ب( و کن ـــل ش  عام
 را آن اجـراي تواندمي کھ است ايبازدارنده

 .کند محتمل بسیار
 .محتمل از ترمحتمل یامالحظھ قابل بطور بسیار محتمل

دارایی 
 غیرجاری

 احـراز را یجـار یـیدارا فیتعر کھ ییدارا کی
 .کندینم
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 .وقوع عدم احتمال از شتریب وقوع احتمال محتمل

مبلغ 
 بازیافتنی

 ارزش و فــروش مخــارجپــس از کســر  منصــفانھارزش 

 است.کدام کھ بیشتر  یک دارایي، ھر بکارگیری
ارزش 

 بکارگیری
 کھ یارزش فعلي جریانھاي نقدي آتي برآورد

 ودارایي  استفاده مستمراز  روديم انتظار
 جادیا دیعمر مف انیواگذاري آن در پااز 
 شود.
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 پیوست ب
 رھنمود بکارگیری

 المللی گزارشگری مالی استاین پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد بین

 براي تکمیل فروش الزمدوره  تر شدنطوالنی

تر شـدن دوره اشاره شـد، طـوالني 9گونھ کھ در بند ھمان .1ب
ارایي دبندي صورتي مانع طبقھ تکمیل فروش، درالزم برای 

شـده بـراي فـروش عنـوان نگھداريبھ واحد)  مجموعھ (یا
شرایطي خارج از  یااز رویدادھا  ،ھ این تأخیرک شودنمي

کھ  نشان دھدو شواھد کافي کنترل واحد تجاري ناشي شود 
طرح فـروش دارایـي  در قبالواحد تجاري بھ تعھدات خود 

بنابراین، اسـتثنا بـر واحد) پایبند است.  وعھمجم (یا
، بایـد در وضـعیتھای زیـر کـھ 8سال در بند  الزام یک

شـود، بکـار گرفتـھ چنین شرایط و رویدادھایی ایجاد می
 :شود

خود را متعھـد بـھ در تاریخي کھ واحد تجاري   الف.
کند، واحد) مي مجموعھطرح فروش دارایي غیرجاري (یا 

داشتھ باشد کھ دیگران (نـھ خریـدار)  معقول انتظار
واحـد)  مجموعـھشرایطي را براي انتقال دارایي (یا 

 را فــروش تکمیــل یبــرا الزمکــھ دوره  کننــد تحمیــل
 :و کند، ترطوالني

بھ آن شـرایط را نتـوان  واکنش یبرااقدامات الزم  .1
 و ،آغاز کرد تعھد قطعي خریدتا زمان دستیابي بھ 

 تعھد قطعي خرید طي یک سال، بسیار محتمل باشد. .2

در آورد و دست مي واحد تجاري یک تعھد قطعي خرید بھ  ب.
طور غیرمنتظره، شـرایطي ب، خریدار یا دیگران نتیجھ

واحـد)  مجموعھ را براي انتقال دارایي غیرجاري (یا
شـده بـراي فـروش عنوان نگھداريبـھکھ پیش از این، 

اي کھ دوره گونھبھ کنندمی بندی شده است، تحمیلطبقھ
 شود، و:تر ميبراي تکمیل فروش طوالني الزم

آن شرایط، بـھ موقـع برای واکنش بھ اقدامات الزم  .1
 و گیرد،میانجام 

تظار مورد ان ،تأخیر هرفع مناسب عوامل ایجادکنند .2
 .است

آید کھ قـبالً اول، شرایطي بھ وجود  ھیک سالدر دوره   .پ
 شد و در نتیجھ، دارایي غیرجـاري (یـابعید تلقي مي

شـده عنوان نگھداري بھکھ پیش از این واحد)  مجموعھ
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بـھ تا پایان آن دوره بندی شده است طبقھبراي فروش 
 ، و:رسدنمیفروش 

اول، واحد تجاري اقـدام الزم در  ھیک سالدوره طي  .1
 تغییر شرایط را انجام داده باشد، واکنش بھ

شرایط، بازاریابي مـؤثري بـراي در تغییر فرض با  .2
 واحد) بھ قیمـت مجموعھ فروش دارایي غیرجاري (یا

 و ،، در جریان باشدمعقول

 .احراز شود 8و  7معیارھاي مندرج در بندھاي  .3
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