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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1   مفهوم سرمایه گذاري را توضیح دهید.

2   دالیل سرمایه گذاری شرکت در اوراق سهام و بدهی سایر شرکت ها را توضیح دهید.
3  حسابداری سرمایه گذاری در سپرده های بانکی را توضیح دهید.
4 حسابداری سرمایه گذاری در بدهی شرکت ها را توضیح دهید.

5  حسابداری سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها را توضیح دهید.
6  تفاوت بین سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت را شرح دهید.

مدیریت اغلب ش��رکت ها به اهمیت س��رمایه گذاری ها در موفقیت ش��رکت اعتقاد دارند. شرکت ها عالوه بر خرید 
س��هام، دیگر اوراق بهادار، نظیر اوراق مش��ارکت منتشر شده به وسیله سایر ش��رکت ها یا دولت را خریداری می کنند. 
یک گزینه دیگر پیش روی ش��رکت ها، سرمایه گذاری از طریق س��پرده گذاری های بانکی است. شرکت ها می  توانند 
برای یک دوره زمانی کوتاه مدت یا بلندمدت، به عنوان یک س��رمایه گذاری مقطعی یا به قصد کنترل سایر شرکت ها، 
س��رمایه گذاری کنند. همان طور که ش��ما در این فصل خواهید دید، عوامل متعددی بر حسابداری سرمایه گذاری های 

شرکت تأثیر می گذارد. محتوا و ساختار فصل 7 به صورت زیر است:

سرمایه گذاری ها

 مدیریت وجوه                                                                                                                                             
 کسب سود حاصل از                                                                                                                                               
     سرمایه گذاری         

 دالیل راهبردی

چرا شرکت ها 
سرمایه گذاری می کنند؟

ارزش یابی  و گزارش گری 
سرمایه گذاری ها

 طبقه بندی اوراق بهادار
 ارائه ترازنامه

 سود یا زیان تحقق  یافته                                                                                                                                      
     و تحقق نیافته

 طبقه بندی ترازنامه

حسابداری سرمایه گذاری  در 
اوراق بدهی شرکت ها

 ثبت تحصیل اوراق                                                                                                                                            
      مشارکت

 ثبت سود تضمین شده                                                                                                                                              
     اوراق مشارکت

 ثبت فروش اوراق                                                                                                                                            
     مشارکت

حسابداری سرمایه گذاری  در 
سهام سایر شرکت ها

%  نگهداری کمتر از 20
 نگهداری بین 20 

    و 50 
%  نگهداری بیش از 50

%

%

حسابداری سرمایه گذاری  در 
سپرده های بانکی

 سپرده های بانکی 
     کوتاه  مدت

 سپرده های بانکی 
     بلند  مدت

مروری بر فصل

سرمایه گذاری ها
فصل 7
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مفهوم سرمایه گذاری

مفهوم سرمایه گذاری را توضیح 
دهید.

هدف مطالعة 1

توضیح دهید که چرا شرکت ها 
سرمایه گذاری می کنند؟

هدف مطالعة 2

تعریف سرمایه گذاری ها 
عب��ارت  س��رمایه گذاری، 
اس��ت از فدا كردن مقدار معيني 
از دارايي ه��ا )معموالً وجوه نق��د(  در زمان كنونی، به 
اميد به دس��ت آوردن افزايش ارزش در زمان آينده، كه 
معموالً اندازه ي��ا كيفيت اين افزاي��ش ارزش، نامعلوم 
اس��ت. به عبارت ديگر، س��رمايه گذار در حال حاضر، 
ارزش مش��خصی را فدا می كند تا در آينده در قبال آن، 
ارزش خ��اص مورد نظر خود را به دس��ت آورد. براي 
مثال، اف��راد در زمان كنوني وجهی بابت خريد س��هام 
پرداخ��ت مي كنند، ب��ه اميد آن كه در آين��ده بابت اين 

سهام، سودهای مشخصی به دست آورند.
س��رمايه گذاری ها بر حس��ب موضوع به دو دس��ته: 
س��رمایه گذاری هاي واقع��ی و س��رمایه گذاری هاي 
مالی تقس��يم می شوند. س��رمایه گذاری واقعی، نوعی 
سرمايه گذاری است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان 
كنونی، نوعی دارايی واقعی بدست می آورد. به عبارت 
ديگ��ر، موضوع س��رمايه گذاری، دارايی واقعی اس��ت. 
خريد ملك يا آپارتمان، نمونه ای از اين سرمايه گذاری 
اس��ت. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا كردن 
ارزش، نوع��ی دارايی مالی كه نتيجة آن معموالً جريانی 
از وجوه نقد اس��ت، بدست می آورد. سرمايه گذاری در 
اوراق بهادار مثل س��هام عادی يا اوراق مش��اركت، كه 
ف��رد در ازاء پرداخت پول، محق به دريافت جريانی از 
وجوه نقد به شكل س��ود می شود، سرمايه گذاری مالی 

محسوب می شود. 
ب��ه اين ترتيب مش��خص مي ش��ود، ك��ه خريد كليه 
دارايي ها مانند موجودي كاال، زمين، ساختمان، تجهيزات 
و اثاثه نوعي س��رمايه گذاري محس��وب مي شود. با اين 

وجود، هنگامي كه از اصطالح سرمایه گذاري استفاده 
مي شود، منظور س��رمایه گذاري در دارایي هاي مالي 
مانند سهام، اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي است.

چرا شرکت ها سرمایه گذاری می کنند؟
به ط��ور كلی، ش��ركت ها 
به يكی از س��ه دلي��ل زير، 
س��هام  بده��ی،  اوراق  در 

ساير ش��ركت ها و يا سپرده های بانكی، سرمايه گذاری 
می كنند. اول، يك شركت  ممكن است پول مازادی در 
اختيار داشته باشد كه در حال حاضر به آن برای خريد 
دارايی های عملياتی نياز ندارد. برای مثال، بس��ياری از 
شركت ها در فروش خود، نوس��انات فصلی را تجربه 
می كنند. يك تفريح گاه در فصول بهار و تابستان نسبت 
ب��ه فص��ول پاييز و زمس��تان، فروش  بيش ت��ري دارد. 
ممكن اس��ت اين تفريح گاه در پاي��ان چرخه عملياتی 
تابس��تاني خود، وجه نقدی در دس��ت داش��ته باش��د 
كه موقتًا تا ش��روع چرخه عملياتی ديگر بال اس��تفاده 
باش��د. اين وجوه مازاد را می ت��وان به جای نگهداری 
در ش��ركت يا حس��اب جاری بانك كه بدون عايدات 
خاصی است، برای كسب بازده بيش تر، سرمايه گذاری 
ك��رد. تصوي��ر 1-7، نقش اي��ن س��رمايه گذاری های 
می ده��د. نش��ان  را  عمليات��ی  چرخ��ه  در  موق��ت 
هم چني��ن، وج��ه نقد اضاف��ی ممكن اس��ت نتيجه 
چرخه های اقتصادی باشد. برای مثال، وقتی كه اقتصاد 
به س��رعت در حال پيشرفت است، ش��ركت ها، وجه 
نقد مازاد قابل توجهی را به دس��ت می آورند. بخش��ی 
از اين وجه نقد برای خريد تأسيسات و پرداخت سود 
سهام مورد اس��تفاده قرار می گيرد. اما، ممكن است به 
واس��طه پيش بينی ركود اقتصادی آتی، وجه نقد مازاد 
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وجوه نقد سرمايه گذاري هاي موقت

حساب هاي دريافتنيموجودي مواد و كاال

فروش سرمايه گذاري
سرمايه گذاري

تصویر 1-7 سرمایه گذاری های موقت و چرخه عملیاتی

در دارايی های با نقدينگی باال سرمايه گذاری شود. پس 
از آن می توان اين سرمايه گذاری را در طول يك بحران 
اقتصادی، وقتی كه فروش پايين و وجه نقد اندک است، 

به وجه نقد تبديل كرد. 
وقتی كه ش��ركت ها با هدف دوره  زمانی كوتاه مدت، 
س��رمايه گذاری می كنن��د، وجوه نقد م��ازاد خود را در 
دارايی هاي��ی با نقدينگی نس��بتًا باال، ريس��ك پايين و 
در بيش��تر اوقات، در س��پرده های بانكی سرمايه گذاری 
می كنن��د. به طور كل��ی، در اين مواقع، س��رمايه گذاری 
كوتاه م��دت وج��ه نقد مازاد در س��هام ع��ادی عاقالنه 
نيست، زيرا سرمايه گذاری  در سهام می تواند با تغييرات 
سريع قيمت سهام همراه باشد. اگر شما وجه نقد مازاد 
خود را با هدف كوتاه مدت، س��رمايه گذاری كرده ايد و 
قيمت سهام قبل از اين كه ش��ما مجدداً به وجه نقدتان 
احتياج داشته باش��يد، كاهش پيدا كند، مجبور خواهيد 
بود، سرمايه گذاری در سهام خود را به زيان بفروشيد. 

دومي��ن دليل س��رمايه گذاری آن اس��ت ك��ه برخی 
ش��ركت ها ب��ا هدف كس��ب درآمد حاصل از س��ود 
سرمایه گذاری ها، اقدام به خريد سرمايه گذاری  می كنند. 

برای مثال، بانك ها اغلب از طريق س��ود تضمين ش��ده 
حاص��ل تس��هيالت اعطاي��ی، و خريد س��هام و اوراق 
مش��اركت ش��ركت های دولتی و س��هامی، درآمدزايی 

می كنند. 
سوم، شركت ها ممكن اس��ت بنا به دالیل راهبردی 
اقدام به س��رمايه گذاری  كنند. يك ش��ركت به واس��طه 
خريد بخش��ی از س��هام ش��ركت ديگ��ر، می تواند بر 
اقدامات يك مش��تری يا عرضه كنن��ده، كنترل يا نفوذی 
قابل مالحظه داش��ته باشد. يا يك ش��ركت می تواند با 
انگيزه هايی به جز كنترل در يك شركت سرمايه گذاری 
كند. برای مثال، ش��ركت ها ب��رای ورود به يك بازار يا 
صنعت جديد می توانند بخش��ی از س��هام يك شركت 

فعال در آن بازار يا صنعت را خريداری كند. 
به طور خالصه، شركت ها به داليل نشان داده شده در 

تصوير 2-7 اقدام به سرمايه گذاری می كنند.
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نوع سرمایه گذاريدليل

برای نگهداری وجه نقد مازاد تا زمان نياز و 
كسب حداقل بازده

ريسك پايين، نقدينگی باال: سپرده های بانكی

اوراق بدهی ) بانك ها و س��اير مؤسس��ات مالی(، و اوراق س��هام )صندوق های برای كسب سودی منطقی
سرمايه گذاری مشترک(

س��هام ش��ركت ها در يك صنعت مرتبط يا در يك صنعت غير مرتبط كه شركت  با اهداف راهبردی
تمايل وارد شدن به آن را دارد

تصویر 2-7 انواع و دالیل سرمایه گذاری

سپرده های  در  سرمايه گذاری 
بانك��ی، جزء كم ریس��ک ترین 
و در عي��ن ح��ال نقدینه تری��ن 
س��رمايه گذاری هايی محسوب می ش��وند كه اشخاص 
و ش��ركت ها به س��هولت می توانند اق��دام به اين نوع 
س��رمايه  گذاری نماين��د. س��پرده هاي بانك��ي، نوعی 
حس��اب  های بانكی )قرض پول به بانك( محس��وب 
می ش��وند كه بانك متعهد می ش��ود بر اس��اس مدت 
زمان سپرده و نرخ معينی، مبالغی را تحت عنوان سود 
تضمين ش��ده به دارنده سپرده پرداخت خواهد كرد. بر 
اساس شرايط مختلفی كه بانك ها برای افتتاح و ايجاد 
حس��اب های س��پرده مقرر می كنند، ان��واع مختلفی از 
سپرده ها ايجاد می شود. با توجه به اهداف حسابداری، 
می ت��وان س��پرده های بانك��ی را ب��ه چند ش��كل زير 

طبقه بندی كرد:
1. س��پرده های دي��داری و قرض الحس��نه در مقابل                                                                                                                                            

      سپرده های سرمايه گذاری )مدت دار(
2. س��پرده های كوتاه م��دت در مقاب��ل س��پرده های                                                                                                                                        

      بلند  مدت
3. سپرده های ريالی در مقابل سپرده های ارزی

حسابداری سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

حسابداری سرمایه گذاری در 
سپرده های بانکی را توضیح دهید.

س��پرده های دی��داری و قرض الحس��نه، نوعی از هدف مطالعة 3
سپرده  های بانكی است كه نرخ سود تضمين شده آن ها 
معموالً صفر است. اش��خاص و يا شركت ها، اين نوع 
س��پرده ها را با اهدافی به غير از كسب بازده حاصل از 
سرمايه گذاری، ايجاد می كنند. سپرده های قرض الحسنه 
عمدت��ًا با اه��داف خيرخواهانه و نوع دوس��تانه ايجاد 
می شوند و سپرده گذار، در هر زمان می تواند بخشی يا 
تمام س��پرده را برداشت نمايد. سپرده های ديداری نيز 
معموالً با هدف دست رس��ی س��ريع به وجه نقد ايجاد 
می ش��وند و بنابراين، دارنده سپرده در پی كسب منافع 
نيس��ت. با توجه به اين كه ماهيت اين نوع س��پرده ها 
متفاوت از س��رمايه گذاری های با هدف كس��ب منافع 
آتی اس��ت، س��پرده های ديداری و قرض الحسنه جزء 

سرمايه گذاری ها طبقه بندی نمی شوند. 
آن بخش از سپرده های بانكی جزء سرمایه گذاری ها 
محس��وب می ش��وند ك��ه س��پرده گذار ب��ا ه��دف 
س��رمایه گذاری در پی كس��ب منافع ناش��ی از این 
سپرده  ها باشد. اين نوع سپرده ها، اصطالحًا سپرده های 
سرمایه گذاری ناميده می شوند و در اين بخش بر اين 
نوع س��پرده های بانكی تمركز می ش��ود. دو طبقه بندی 
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ديگر س��پرده های بانكی اصوالً، طبقه بندی سپرده های 
سرمايه گذاری است.

با توجه به اهداف حسابداری، سپرده های كوتاه  مدت، 
به س��پرده های سرمايه گذاری اطالق می شود كه ظرف 
ي��ك چرخه عملياتی يا يك س��ال مال��ی، هر كدام كه 
طوالنی تر اس��ت، سر رسيد مي ش��وند. به اين ترتيب، 
سپرده های بلند مدت، سپرده های سرمايه گذاری است 
كه موعد آن ه��ا طوالنی تر از يك چرخ��ه عملياتی يا 
يك س��ال حسابداری اس��ت. نرخ س��ود تضمين شده 
س��پرده های بلندم��دت، معموالً بيش تر از نرخ س��ود 
تضمين شده س��پرده های كوتاه مدت است. برای مثال، 
در حالی كه نرخ سود سپرده های كوتاه  مدت حداكثر 9 
درصد است، سپرده های بلند مدت بسته به مدت زمان 

آن ها نرخ سودی بين 12 تا 16 درصد دارند. 
سپرده های ریالی، س��پرده های سرمايه گذاری است 
كه در زمان ايجاد س��پرده و هم چنين سر رسيد سپرده، 
مبلغ سپرده بر حسب واحد پول، ريال تعيين می شود. 
در مقابل، س��پرده های ارزی با استفاده از واحد پولی 
غي��ر از ري��ال )مانند دالر و يورو( مبلغ آن مش��خص 
می ش��ود. معموالً نرخ س��ود تضمين ش��ده سپرده های 
ارزی كمتر از س��پرده های ريالی است. در سپرده های 
ارزی عالوه بر سود تضمين شده، نوسانات نرخ ارز نيز 
می تواند موجب ايجاد س��ود يا زيان برای سپرده گذار 
ش��ود. حسابداری سپرده های ارزی، خارج از محدوده 

مطال��ب اين كت��اب اس��ت. بنابراي��ن، در ادامه نحوه 
حسابداری سپرده های ريالی كه به دو دسته كوتاه مدت 
و بلند مدت طبقه بندی می شوند، تشريح خواهد شد. 

ایجاد سرمایه گذاري سپرده هاي بانکي
مش��ابه خريد هر نوع دارايی يا سرمايه گذاری ديگر، 
س��پرده های س��رمايه گذاری بانك��ی در زم��ان ايجاد 
به بهای تمام ش��ده ثبت می ش��وند. ايجاد س��پرده های 
سرمايه گذاری بانكی معموالً مستلزم هزينه های مستقيم 
و ضروری قابل توجهی نيست. عالوه بر آن، چون در 
سر رس��يد اين سپرده ها، تنها اصل مبلغ سپرده دريافت 
خواهد ش��د، بنابراين می توان هزينه های اندک مربوط 
ب��ه افتتاح اين س��پرده ها را در دوره ايجاد س��پرده، در 
صورت س��ود و زيان به عنوان هزينه های مالی نش��ان 
داد. برای تشريح حسابداری سپرده های بانكی، فرض 
كنيد، شركت ارغوان در تاريخ 1 مهر 1389، مبلغ 10 
ميلي��ون ريال وجه نقد مازاد خود را در يك حس��اب 
سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت يك ساله با نرخ سود 
تضمين ش��ده 8 درصد، س��رمايه گذاری كرد. سود اين 
س��پرده هر س��ه ماه يك بار در تاريخ های 1 فروردين، 
1 تي��ر، 1 مه��ر و 1 دی پرداخت می ش��ود. هم چنين، 
ش��ركت ارغوان 10,000 ريال بابت ح��ق تمبر افتتاح 
سپرده پرداخت نمود. شركت ارغوان از طريق آرتيكل 
زير ايجاد اين حس��اب سپرده س��رمايه گذاری را ثبت 

می كند:

در صورتی كه سپرده سرمايه گذاری بلند مدت باشد، از سر فصل سپرده های بلند مدت بانكی استفاده می شود:

 
1 مهر

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی-کوتاه مدت

هزینه های مالی

وجه نقد

)ثبت افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی(

10,000,000 

10,000

10,010,000
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درآمد سود تضمین شده سپرده گذاری ها
ش��ركت ارغوان با دريافت نخس��تين بخش از سود 
تضمين شده س��پرده س��رمايه گذاری در تاريخ 1 دی، 

 
1 مهر

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی-بلند مدت

هزینه های مالی

وجه نقد

)ثبت افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی(

10,000,000 

10,000

10,010,000

درآم��د س��رمايه گذاری را ب��ه مبل��غ 200,000 ريال
, ( به صورت زير شناسايی می كند: , × ×

310 000 000 8%
12

  (

درآمد سود تضمين شده سپرده گذاری ها، در بخش 
سایر درآمدها و سود های غير عملياتی صورت سود 

و زیان گزارش می شود. 

سود تضمين ش��ده دریافتنی، در بخش دارایی های 
جاری ترازنامه، جزء سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 
گزارش خواهد شد. شركت ارغوان در تاريخ 1 فروردين 

 

1 دی

وجه نقد

درآمد سود تضمین شده

)ثبت دریافت سود تضمین شده سپرده سرمایه گذاری(

200,000 

200,000

درآمد سود تضمين شده سپرده گذاری ها، در بخش 
سایر درآمدها و سود های غير عملياتی صورت سود 
و زیان گزارش می ش��ود. هم چنين، ش��ركت ارغوان 

در تاري��خ 29 اس��فند 1390، 200,000 ري��ال س��ود 
تضمين ش��ده تحقق يافته اما دريافت نشده سه ماهه دوم 

سپرده گذاری را به صورت زير ثبت خواهد كرد:

 

29 اسفند

سود تضمین شده دریافتنی

درآمد سود تضمین شده

)ثبت شناسایی سود تضمین شده سپرده سرمایه گذاری(

200,000 

200,000

1391، وجه مربوط به س��ود تضمين ش��ده را دريافت 
خواه��د كرد و آن را به ص��ورت زير ثبت خواهد كرد:

 

1 فروردین

وجه نقد

سود تضمین شده دریافتنی

)ثبت دریافت سود تضمین شده سپرده سرمایه گذاری(

200,000 

200,000
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بستن سپرده گذاری ها
در سررس��يد، سپرده بانكی بسته خواهد شد و دارنده 
حس��اب می توان��د وج��ه آن را درياف��ت نمايد. اغلب 
سپرده  های س��رمايه گذاری كوتاه مدت و بلند مدت اين 
ويژگی را دارند كه پيش از سررس��يد نيز به درخواست 
دارنده حساب، بس��ته شود. در اين حالت ممكن است 

نرخ محاسبه سود تضمين شده سپرده، كاهش داده شود. 
با فرض اين كه شركت ارغوان در تاريخ 1 مهر 1391 با 
مراجعه به بانك، هم زمان با دريافت س��ود تضمين شده 
سه ماهه چهارم )آخر( خواستار بسته شدن حساب سپرده 
سرمايه گذاری شود، عمليات بستن سپرده سرمايه گذاری 
به صورت زير در دفاتر ش��ركت ارغوان ثبت می شود:

 
1 مهر

وجه نقد

 درآمد سود تضمین شده

 سرمایه گذاری در سپرده های بانکی- کوتاه مدت
)ثبت دریافت سود تضمین شده و بستن  سپرده 

سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی(

10,200,000 

200,000

10,000,000

س��رمایه گذاری  در اوراق 
در  بده��ی، س��رمايه گذاری 
منتش��ر  مش��اركت  اوراق 
ش��ده توس��ط ش��ركت های س��هامی و دولتی است. 
س��رمايه گذاری در اوراق بدهی ب��ه معنای اعطای وام 
به منتشر كننده اوراق مشاركت است. بنابراين، می توان 
اعطای وام به س��اير ش��ركت ها و اش��خاص را نيز به 
عنوان نوعی سرمايه گذاری در اوراق بدهی تلقی كرد و 
برای آن ها از رويه های حسابداری مشابه با روش های 
حس��ابداری اوراق مش��اركت اس��تفاده نمود. در اين 
بخش به حسابداری سرمايه گذاری در اوراق مشاركت 
می پردازيم. شركت ها در حسابداری سرمايه گذاری  در 
اوراق بدهی، بابت  1( تحصيل اوراق بدهی 2( كسب 
درآمد سود تضمين ش��ده، و  3( فروش اوراق بدهی، 

حسابداری سرمایه گذاری در اوراق بدهی

حسابداری سرمایه گذاری در اوراق 
بدهی را توضیح دهید.

آرتيكل هايی در دفاتر ثبت می كنند.هدف مطالعة 4
ثبت تحصیل اوراق مشارکت

در تحصيل )خرید( اوراق مشاركت از اصل بهای 
تمام ش��ده استفاده می ش��ود. بهای تمام ش��ده اوراق 
مش��اركت شامل تمامی مخارج ضروری برای تحصيل 
اين س��رمايه گذاری ها اس��ت. بنابراين، بهای تمام شده 
اوراق مش��اركت شامل قيمت اوراق به عالوه كارمزد و 

كميسيون های مربوط به خريد اين اوراق است. 
برای مث��ال، فرض كنيد كه، ش��ركت كویر در اول 
فروردين 1390، 50 برگه اوراق مش��اركت، 1 ميليون 
ريالی ش��ركت دانايی را به مبلغ 53,000,000 ريال به 
عالوه 1,000,000 ريال كارمزد خريداری كرده است. 
اين اوراق 10 س��اله و نرخ س��ود تضمين ش��ده آن 8 
درصد اس��ت. ثبت اين سرمايه گذاری در دفتر شركت 
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كوير به صورت زير است:

ثبت سود تضمین شده اوراق مشارکت
 ش��ركت دانايی، هر شش ماه يك بار در تاريخ  های 

ري��ال   2,000,000 مبل��غ  فروردي��ن،   1 و  مه��ر   1

 

1 فروردین

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

وجه نقد

)ثبت خرید 50 برگه اوراق مشارکت شرکت دانایی(

54,000,000

54,000,000

, ( باب��ت س��ود تضمين ش��ده  , × ×
650 000 000 8%

12
(

اوراق مش��اركت پرداخت می كند. ثبت دريافت س��ود 

تضمين شده در 1 مهر به صورت زير است:

 
1 مهر

وجه نقد

 درآمد سود تضمین شده

)ثبت دریافت س��ود تضمین ش��ده اوراق مشارکت در 
شش ماهه نخست سال(

2,000,000 

2,000,000

اگر پايان س��ال مالی ش��ركت كوير 29 اسفند باشد، 
2,000,000 ريال درآمد س��ود تضمين ش��ده در تاريخ 

شركت كوير، سود تضمين شده دريافتنی را به عنوان 
يك دارايی ج��اری در ترازنامه گزارش می كند. درآمد 
س��ود تضمين شده تحت س��اير درآمدها و سودها غير 

بستانكار كردن درآمد سود تضمين شده در اين تاريخ، 
صحيح نيست، زيرا شركت درآمد سود تضمين شده را 

1 فروردين س��ال بعد، در تاريخ 29 اسفند سال جاری 
تحقق يافته است:

 
29 اسفند

سود تضمین شده دریافتنی

 درآمد سود تضمین شده
)ثبت سود تضمین شده تحقق یافته اوراق مشارکت

در شش ماهه دوم سال(

2,000,000 

2,000,000

عمليات��ی در صورت س��ود و زيان گزارش می ش��ود. 
شركت كوير دريافت سود تضمين شده در 1 فروردين 

را به صورت زير گزارش می كند:

 
1 فروردین

وجه نقد

 سود تضمین شده دریافتنی

)ثبت دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت بابت 
شش ماهه دوم سال گذشته(

2,000,000 

2,000,000

در دوره حسابداری قبلی كسب كرده است.



شركت كوير س��ود حاصل از فروش سرمايه گذاری 
اوراق مش��اركت را تحت س��اير درآمدها و سودهای 
غير عملياتی، و زيان حاصل از فروش س��رمايه گذاری 

ثبت فروش اوراق مشارکت
وقتی كه شركت كوير اوراق مشاركت را می فروشد، 
حساب سرمايه گذاری به بهای تمام شده اوراق مشاركت 
بس��تانكار می شود. ش��ركت كوير، هرگونه تفاوت در 
خال��ص عوايد حاصل از فروش )قيمت فروش منهای 
حق الزحمه كارگزار( و بهای تمام شده اوراق مشاركت را 
به عنوان سود يا زيان حاصل از فروش اوراق ثبت می كند.

برای مث��ال فرض كنيد، كه خال��ص عوايد دريافتی 
شركت كوير از فروش اوراق مشاركت شركت دانايی 
در 1 فروردين 1391، بعد از دريافت سود تضمين شده، 
58,000,000 ريال اس��ت. پس از كسر 54,000,000 
ريال بهای تمام ش��ده اوراق به��ادار، 4,000,000 ريال 
س��ود بابت فروش اوراق مشاركت تحقق پيدا می كند. 

ثبت فروش اوراق به صورت زير است:

 
1 فروردین

وجه نقد

 سرمایه گذاری در اوراق بدهی

 سود فروش اوراق مشارکت
)ثبت فروش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت 

شرکت دانایی همراه با سود(

58,000,000 

54,000,000
4,000,000

اوراق مش��اركت را تحت س��اير هزينه ها و زيان های 
غير عملياتی در صورت سود و زيان گزارش می كند.

مثال!
معامالت مرتبط با سرمايه گذاری اوراق مشاركت شركت سهامی وااليی به صورت زير بوده است:

% به مبل��غ 30,000 ريال، بعالوه 900ريال هزينه  1 فروردي��ن، خريداری 30 برگ اوراق مش��اركت، 1000ريالی، 10
كارمزد، سود تضمين شده هر شش ماه يك بار در 1 مهر و 1 فروردين قابل پرداخت است.

1 مهر، دريافت سود تضمين شده شش ماهه اوراق مشاركت از شركت هيبتی.
1 مهر، فروش 15 اوراق مشاركت شركت هيبتی به 15000 ريال منهای 400 ريال هزينه كارمزد.

 الف( ثبت مبادالت در دفتر روزنامه،  ب( تهيه ثبت های اصالحی برای سود تضمين شده تعهدی در 29 اسفند.
پاسخ:

سرمايه گذاری در اوراق بدهی      30,900   الف. 1 فروردين 
30,900          وجه نقد       

)ثبت خريد 30 اوراق مشاركت از شركت هيبتی(    
 

وجه نقد         1,500        1 مهر   
1,500     ) , × ×

630 000 10%
12

          درآمد سود تضمين شده )
)ثبت دريافت سود تضمين شده اوراق مشاركت از شركت هيبتی(    191
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1,500 وجه نقد               1 مهر   
850 زيان فروش سرمايه گذاری در اوراق بدهی       

15,450     ) , ×
1530 900
30

            سرمايه گذاری در اوراق بدهی )

)ثبت فروش 15 اوراق مشاركت شركت هيبتی(        

 750 سود تضمين شده دريافتنی      ب.  29 اسفند 
750    ) , × ×

615 000 10%
12

            درآمد سود تضمين شده )
)سود تضمين شده حاصل از اوراق شركت هيبتی(     

منافع مالكيت س��رمايه گذار در 
سهام عادی سرمايه پذير

ب��ر  انتظ��ار  م��ورد  نف��وذ 
سرمايه پذير

رهنمودهای حسابداری

% روش بهای تمام شدهبی اهميتكمتر از 20

 % %  و 50 روش ارزش ويژهبا اهميت    بين 20

%     صورت های مالی تلفيقیكنترل بيش از 50
تصویر 3-7 رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاری در سهام

س��هام،  در  س��رمایه گذاری 
ب��ه معن��ای س��رمايه گذاری در 
سهام س��رمايه ساير شركت های 
س��هامی اس��ت. وقتی  كه يك ش��ركت، س��هام )و يا 
اوراق مش��اركت( چندين شركت مختلف را نگهداری 
می كن��د، اين گ��روه اوراق بهادار به  عن��وان پورتفوی 

شركت ها بايد به جای پيروی كوركورانه از رهنمودها، 
از قضاوت خود استفاده كنند. در ادامه نحوه حسابداری 

هر يك از گروه های باال تشريح خواهد شد.
نگهداری کمتر از 20 درصد

% در حس��ابداری س��رمايه گذاری در در كمتر از 20
سهام ساير شركت ها، از روش بهای تمام شده استفاده 
می ش��ود. بر اس��اس روش بهای تمام ش��ده، شركت ها 
س��رمايه گذاری را به بهای تمام ش��ده ثب��ت می كنند و 

حسابداری سرمایه گذاری در سهام

حسابداری سرمایه گذاری در سهام 
را توضیح دهید.

سرمایه گذاری)سبد سرمایه گذاری( شناخته می شود.هدف مطالعة 5
حس��ابداری س��رمايه گذاری در س��هام عادی ساير 
ش��ركت ها، به ميزان نفوذ س��رمايه گذار بر امور مالی و 
عملياتی شركت منتشر كننده سهام )سرمايه پذير( بستگی 
دارد. ش��كل 3-7، راهنمايي های كلی را نشان می دهد.

درآمد تنها هنگامی شناس��ايی می ش��ود كه سود نقدی 
سرمايه گذاری دريافت می شود.

ثبت تحصیل سرمایه گذاری در سهام
در زمان تحصي��ل س��رمايه گذاری، از اصل به بهای 
تمام شده استفاده می شود. بهای تمام شده سرمايه گذاری 
ش��امل تمامی مخ��ارج ض��روری ب��رای تحصيل اين 
س��رمايه گذاری، نظير قيمت پرداختی به عالوه هرگونه 

حق الزحمه )كميسيون( كارگزار است.
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ب��رای مثال فرض كني��د، در 1 مهر 1390، ش��ركت 
مالكيت( از سهام  % سهامی ساعدی، 1000 س��هم )10
عادی ش��ركت ميالنی را تحصيل می كند. ساعدی 40 

ريال برای هر سهم و 500 ريال هزينه كارمزد پرداخت 
می كند. ثبت خريد به صورت زير است:

ثبت سود سهام
در طول زمانی كه شركت ساعدی مالك سهام است، 
اين مالكيت باعث می ش��ود برای هرگونه س��ود سهام 

ش��ركت س��اعدی درآمد سود س��هام را تحت ساير 
درآمدها و س��ودهای غير عملياتی در صورت س��ود و 
زيان، گزارش می كند. مشابه تضمين شده سفته دريافتنی 
و اوراق مشاركت، س��ود نقدی سهام انباشته نمی شود. 
بنابراين، شركت ها ثبت های اصالحی برای انباشت سود 

سهام انجام نمی دهند.
نگهداری بین 20 درصد و 50 درصد 

وقتی كه يك شركت س��رمايه گذار مالك تنها بخش 
كمی از س��هام س��اير ش��ركت ها است، س��رمايه گذار 
نمی تواند بر س��رمايه پذير نفوذ يا كنترل داش��ته باشد. 
اما وقتی كه يك سرمايه گذار، مالك بين 20% و 50% از 
س��هام عادی يك شركت سهامی است، فرض می شود 
كه س��رمايه گذار نفوذ با اهميتی بر فعاليت های مالی و 
عملياتی سرمايه پذير دارد. در اين هنگام سرمايه پذير را 
واحد تجاری )شركت( وابسته می نامند. سرمايه گذار 
احتماالً يك نماينده در هيئت مديره سرمايه پذير دارد، 

 

1 مهر

سرمایه گذاری در سهام

وجه نقد

)ثبت خرید 1000 سهم از سهام عادی شرکت میالنی(

40,500

40,500

دريافت شده، آرتيكل هايی در دفتر روزنامه ثبت  می شود. 
اگر ش��ركت ساعدی در 29 اس��فند، 2 ريال سود سهام 
برای هر سهم دريافت كند، ثبت آن به صورت زير است:

 
29 اسفند

وجه نقد)2 ریال×1000(

درآمد سود سهام
)ثبت دریافت سود سهام(

2,000

2,000

و به خاطر آن نماينده، ممكن است بر سرمايه پذير نفوذ 
داشته باش��د. شركت س��رمايه پذير در برخی موارد به 

بخشی از شركت سرمايه گذار تبديل می شود.
هنگامی كه س��رمايه گ��ذار مالك 20 ت��ا 50 درصد 
سهام س��رمايه پذير است در حس��ابداری اين سرمايه 
گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می كند. بر اساس 
روش ارزش ویژه، سرمایه گذار سهم خود را از سود 
خالص س��رمایه گذار، هنگامي ثبت مي كند كه سود 

شركت سرمایه پذیر تحقق پيدا كرده باشد. 
بر اساس روش ارزش ويژه، شركت سرمايه گذار ثبت 
اوليه سرمايه گذاری در سهام عادی را به بهای تمام شده 
ثب��ت می كن��د. بعد از آن، تعديالت س��االنه حس��اب 
س��رمايه گذاری به نحوی صورت می گيرد كه حساب 
اين حساب، تغييرات ارزش ويژه سرمايه پذير را نشان 
دهد. هر س��ال، سرمايه گذار: )الف( بابت سهم خود از 
سود خالص سرمايه پذير حس��اب سرمايه گذاری را با 
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بدهكار كردن آن و حس��اب درآمد را با بستانكار كردن 
آن افزاي��ش می دهد، )ب( هم چنين، بابت مبالغ س��ود 
سهام دريافتی حساب سرمايه گذاری را كاهش می دهد 
)بستانكار می كند(. حس��اب سرمايه گذاری با دريافت 
س��ود نقدی كاه��ش پيدا می كند، زيرا پرداخت س��ود 

نقدی، خالص دارايی های سرمايه پذير را كاهش می دهد.
ثبت تحصیل سرمایه گذاری های سهام   

فرض كنيد، شركت ميالد در 1 فروردين 1390، 30 
درصد سهام كواكبی را به مبلغ 120,000 ريال تحصيل 

می كند. اين مبادله را بصورت زير ثبت می شود:

 

1 فروردین

سرمایه گذاری در سهام

وجه نقد

)ثبت خرید سهام عادی شرکت کواکبی(

 120,000       

 120,000   

ثبت درآمد و سود سهام
برای 1390، ش��ركت كواكبی 100,000 ريال س��ود 
خالص گ��زارش می كند. 40,000 ريال س��ود س��هام 
نقدی اعالم و پرداخت می ش��ود. ش��ركت ميالد، )1( 

×100,000( سهم از سود شركت  % 30,000 ريال )30
×40,000( كاهش  % كواكبی، و )2( 12,000 ريال )30
در حس��اب سرمايه گذاری برای سود نقدی دريافتی را 

ثبت می كند. آرتيكل ها به صورت زير است:

پس از انتقال آرتيكل های فوق، حساب سرمايه گذاری و درآمد آن به صورت زير خواهد بود:
    سرمایه گذاری در سهام          درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت کواکبی 

12 , 12      29 اسفند   ,   1 فروردین         3 ,  29 اسفند        
3 , 29 اسفند                    

138,        مانده در 29 اسفند              

در طول سال خالص افزايش در حساب سرمايه گذاری 
18,000 ريال بوده است. همانطور كه در باال نشان داده 
شد، حساب سرمايه گذاری به دليل سهم شركت ميالد از 

 

29 اسفند

سرمایه گذاری در سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت کواکبی

از سود خالص 1390در شرکت کواکبی( % )ثبت 30

 30,000       

 30,000   

 

29 اسفند

وجه نقد

سرمایه گذاری در سهام

)ثبت دریافت سود سهام(

 12,000       

 12,000   

سود شركت كواكبی، 30,000 ريال افزايش يافته است، 
و به دليل س��ود سهام دريافت ش��ده، 12,000 كاهش 
يافته اس��ت. عالوه بر اين، شركت ميالد 30,000 ريال 



از  % درآمد حاصل از سرمايه گذاری گزارش كرد كه 30
100,000 ريال س��ود خالص شركت كواكبی می باشد.
توجه داش��ته باش��يد كه تفاوت بين درآمد گزارش 
ش��ده بر اساس روش بهای تمام شده و درآمد گزارش 
شده بر اس��اس روش ارزش ويژه، می تواند با اهميت 
باشد. برای مثال، اگر شركت ميالد از روش بهای تمام 
ش��ده اس��تفاده می كرد، تنها 12,000 ريال درآمد سود 

سهام گزارش می كرد.
مالکیت بیش از 50 درصد

ش��ركتی كه مال��ك بيش از 
ش��ركت  ع��ادی  س��هام  % 50
ديگر اس��ت، به عن��وان واحد 
تجاری )ش��ركت( اصلی ش��ناخته می ش��ود. شركتی 
% س��هام ع��ادی آن به ش��ركت ديگر  ك��ه بيش از 50
)ش��ركت اصلی( تعلق دارد، واحد تجاری )شركت( 
فرع��ی ناميده می ش��ود. به دليل درصد مالكيت س��هام 
آن، ش��ركت اصلی ب��ر ش��ركت فرعی كنت��رل دارد.
% س��هام  وقتی ك��ه يك ش��ركت مالك بيش از 50
عادی شركتی ديگر اس��ت، معموالً صورت های مالی 

کاربرد صورت های مالی تلفیقی را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 6

تلفيقی را تهيه می كند. ترازنامه تلفيقی، كل دارايی ها و 
بدهی های كنترل شده به وسيله ی شركت اصلی و فرعی 
را نش��ان می دهد. صورت سود و زيان تلفيقی نيز، كل 
درآمدها و هزينه های ش��ركت اصل��ی و فرعی را ارائه 
می كند. توجه كنيد كه شركت ها عالوه بر صورت های 
مالی ش��ركت اصلی، صورت های مالی تلفيقی را برای 

شركت های اصلی و فرعی خاص، تهيه می كنند.
ب��رای مثال، هنگامی كه تهام��ی، مالك 100  درصد 
س��هام شركت پرستويی اس��ت بايد صورت های مالی 
تلفيق��ی را تهي��ه كند. بر اين اس��اس ش��ركت تهامی، 
تك تك دارايی ها و بدهی های ش��ركت پرس��تويی را 
با تك تك داراي��ی ها و بدهی های خود تلفيق می كند 
ب��رای مث��ال دارايی های ثابت مش��هود و حس��ابهای 
دريافتنی تهامی، به داراييهای ثابت مشهود و حسابهای 

دريافتنی پرستويی اضافه شود و الی آخر.
صورت های مالی تلفيقی برای سهامداران، اعضای 
هيئت مدیره و مدیران شركت اصلی سودمند است. 
ای��ن صورت ه��ای مالی ان��دازه و ح��وزه عمليات 

شركت های تحت كنترل مشترک را نشان می دهد. 

مثال!
حالت های زير، دو وضعيت مستقل از هم می باشند.

% از 400,000 س��هم عادی شركت البرز را با بهای تمام شده 6 ريال برای هر سهم در 18 مرداد،  1  ش��ركت رامبدی 5
1390، تحصيل كرد. در 30 آبان، شركت البرز 75,000 ريال سود سهام اعالم و پرداخت كرد. در 29 اسفند، شركت البرز 

244,000 ريال سود خالص سال گزارش كرد.
% از 60,000 س��هم عادی منتشر شده شركت مهدوی به بهای تمام شده 12 ريال برای هر  2  ش��ركت دايی با خريد 40
س��هم در 1 فروردين 1390، نفوذ با اهميتی بر آن ش��ركت به دس��ت آورد. در 15 تير، شركت مهدوی 45,000 ريال سود 

سهام اعالم و پرداخت كرد. در 29 اسفند، شركت مهدوی 120,000 ريال سود خالص سال گزارش كرد.
همه ی آرتيكل های دفتر روزنامه را برای )1( شركت رامبدی و )2( شركت دايی، تهيه كنيد.

195



سرمايه گذاری در سهام)6ريال×20,000(        120,000 )1( 18 مرداد   
120,000 وجه نقد            

)ثبت خريد 20,000سهم از سهام شركت البرز(    
  

    30 آبان            وجه نقد            3,750
3,750 ×75,000ريال(     % درآمد سود سهام)5     

)ثبت دريافت سود نقدی سهام(    
  

288,000      )60,000 × % سرمايه گذاری در سهام)12ريال× 40 )2( 1 فروردين  
288,000 وجه نقد            

)ثبت خريد 24,000 سهم از سهام شركت مهدوی(    
  

وجه نقد           18,000        15 تير  
  18,000 سرمايه گذاری در سهام          

)ثبت دريافت سود سهام(    

 
× 120,000ريال(         48,000 % سرمايه گذاری در سهام)40     29 اسفند  

          درآمد حاصل از سرمايه گذاری در شركت مهدوی             48,000
از سرمايه در سود خالص شركت مهدوی( % )ثبت 40    

پاسخ:

مطالعه آزاد

ارزش گذاری و گزارشگری سرمایه گذاری ها
 ارزش اوراق مش��اركت و سرمايه گذاری در سهام ممكن است در طول زمانی كه آنها نگهداری شده اند، نوسان زيادی 
داشته باشد. برای مثال، در يك دوره 12 ماهه، نوسان قيمت سهام شركتی از 3077 ريال تا 1887 ريال بوده است. در چنين 
نوسان قيمت بااليی، شركت ها چگونه سرمايه گذاری ها را در تاريخ ترازنامه ارزش گذاری كنند؟ ارزش گذاری می تواند به 

بهای تمام شده، ارزش بازار يا اقل بهای تمام شده يا خالص ارزش فروش باشد.
بس��ياری از مردم معتقدند كه ارزش بازار )منصفانه( بهترين روش را ارائه می دهد، زيرا آن ارزش تحقق پذير نقد مورد 
انتظار اوراق بهادار را مجدداً ارائه می كند. ارزش منصفانه، مبلغی اس��ت كه يك اوراق بهادار می تواند در يك بازار عادی 
فروخته ش��ود. س��ايرين معتقدند كه اگر قصد فروش زودهنگام اوراق بهادار وجود داش��ته باشد، ارزش منصفانه مربوط 

نيست، زيرا قيمت اوراق بهادار احتماالً مجدداً تغيير خواهد كرد.
طبقه بندی اوراق بهادار

برای اهداف ارزش گذاری و گزارش��گری در تاريخ صورت های مالی، ش��ركت ها سرمايه گذاری های خود را به صورت  196



زير طبقه بندی و گزارش می كنند. 
الف( س��رمایه گذاری در سپرده های بانكی به ارزش اسمی گزارش می شود زيرا نوسانات قيمت در مورد اين گونه از 
سرمايه گذاری ها معنا ندارد. شركت در هر زمان، مبلغی معادل ارزش اسمی سپرده های بانكی خود را دريافت خواهد نمود.

ب( س��رمایه گذاری اوراق بدهی و سرمایه گذاری سهام، به دو گروه زير طبقه بندی می شوند: 1( سرمايه گذاری های 
جاری، كه اصوالً برای فروش در آينده نزديك و به منظور كس��ب س��ود ناشي از تفاوت قيمت خريد و فروش، نگهداری 
می شوند.2( سرمايه گذاری های غير جاری، كه  قصد نگهداري  آن  براي  مدت  طوالني  به وضوح  قابل  اثبات  باشد يا اين كه  

در توانايي  واگذاري  آن  توسط  شركت  محدوديت هايي  وجود داشته  باشد.
سرمایه گذاری های جاری

گروه سرمايه گذاری های جاری به دو گروه فرعی، طبقه بندی می شوند:1( سرمايه گذاری های سريع المعامله و 2( ساير 
سرمايه گذاری های جاری. سرمایه گذاری سریع المعامله، نوعي  سرمايه گذاري  است  كه  براي  آن  بازار فعالي  كه  آزاد و در 
دس��ت رس  اس��ت  وجود دارد، به طوري كه  از طريق  آن  بتوان  به  ارزش  بازار يا شاخصي  قابل  اتكا كه  محاسبه  ارزش  بازار 
را امكان پذير س��ازد، دس��ت  يافت . تعريف  سرمايه گذاري  س��ريع المعامله  در بازار، دربرگيرنده  دو شرط  اصلي  است . اول  
وجود بازاري  فعال  كه  آزاد و قابل  دست رس  باشد و دوم  اینكه  قيمت هاي  معامالتي  درچنين  بازاري  مشخص باشد. 

سرمايه گذاري  سريع المعامله  جاري  بايد در ترازنامه  به  يكي  از دو روش  زير منعكس  شود:
الف.  ارزش  بازار، يا

 ب .   اقل  بهاي  تمام شده  و خالص  ارزش  فروش .
خالص  ارزش  فروش،   عبارت  است  از بهاي  فروش  پس  از كسر مخارج  برآوردي  بازاريابي ، فروش  و توزيع  سرمايه گذاری. 
بنابراين، مديريت در گزارش يك سرمايه گذاری سريع المعامله يا بايد آن را به ارزش بازار ارزش گذاری كند و يا قاعده 
اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش را به كار گيرد. هرگونه  افزايش  و كاهش  ارزش  س��رمايه گذاري  به عنوان  
درآمد يا هزينه  سرمايه گذاري ها در زمره  فعاليت هاي  عادي  در بخش ساير درآمدها و هزينه های غير عملياتی در صورت  
سود و زيان  شناسايي  مي شود. برای تشريح ارزش گذاری سرمايه گذاری های سريع المعامله فرض كنيد، اطالعات زير در 

رابطه با سرمايه گذاری شركت پاس در سهام شركت كوكبی در دست رس است. 
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سرمايه گذاری جاری در 29 اسفند 1390
خالص ارزش فروش-ريال ارزش بازار - ريال   بهای تمام شده - ريال  سرمايه گذاری ها 

95,000 سهام شركت كوكبی        90,000     99,000   

با فرض اين كه سرمايه گذاری در سهام شركت كوكبی، سريع المعامله است، شركت پاس بايد سرمايه گذاری فوق را يا 
به ارزش بازار و يا اقل بهای تمام يا خالص ارزش فروش گزارش كند. در صورت انتخاب ارزش بازار، س��رمايه گذاری 
در سهام شركت كوكبی به مبلغ 99,000 ريال گزارش خواهد شد و 9,000 ريال بابت سود تحقق نيافته سرمايه گذاری ها 
در بخش س��اير درآمدها و س��ودهای غير عملياتی صورت س��ود و زيان گزارش خواهد ك��رد. چنان چه قاعده اقل بهای 
تمام  ش��ده يا خالص ارزش فروش به كار گرفته ش��ود، س��رمايه گذاری فوق به ارزش 90,000 ريال گزارش می شود زيرا 
بهای تمام  ش��ده )90,000 ريال( كمتر از خالص ارزش فروش )95,000 ريال( اس��ت. در اين صورت سود يا زيان تحقق 
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اگر شركت پاس، سرمايه گذاری فوق را به عنوان ساير سرمايه گذاری های جاری طبقه بندی كند، بايد از ميان روش های 
اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش و خالص ارزش بازار يكی را برای ارزش گذاری اين س��رمايه گذاری انتخاب 
كند. در صورت انتخاب روش نخس��ت، س��رمايه گذاری به بهای تمام شده يعنی 90,000 ريال گزارش می شود و سود يا 
زيان تحقق نيافته ای شناسايی نمی شود. زيرا بهای تمام شده كمتر از خالص ارزش فروش است. در صورت انتخاب روش 
خالص ارزش فروش، سرمايه گذاری فوق به مبلغ 95,000 ريال گزارش می شود و 5,000 ريال )90,000-95,000( سود 
تحقق نيافته در بخش س��اير درآمدها و س��ودهای غير عملياتی صورت س��ود و زيان گزارش خواهد كرد. توجه كنيد كه 

ارزش بازار )98,000 ریال( برای سایر سرمایه گذاری های جاری كاربرد ندارد. 
سرمایه گذاری های غیر جاری

س��رمايه گذاری های غير جاری به يكی از دو روش بهای تمام ش��ده پس از كس��ر ذخيره كاهش ارزش يا مبلغ تجديد 
ارزيابی، ارزش گذاری می ش��وند. از آنجا كه  س��رمايه گذاري هاي  بلندمدت  براي  مدت  طوالني  نگهداري  مي شوند، ارزش  
بازار آن ها از نظر مربوط بودن  به  اندازه گيري  سود و زيان  دوره ، اهميت  چنداني  ندارد. زيرا كه  مديريت  واحد تجاري  قصد 
و يا توان  آن  را ندارد كه  اين  ارزش  را از طريق  فروش  آن ها متبلور سازد. به  اين  دليل ، سرمايه گذاري هاي  بلندمدت  به  بهاي  
تمام  شده ، پس  از كسر ذخيره  كاهش  دائمي  در ارزش  آن ، انعكاس  مي يابد. زيان كاهش ارزش دائمی اين سرمايه گذاری ها 

در بخش ساير هزينه ها و زيان های غير عملياتی صورت سود و زيان گزارش می شود. 
در نحوه  عمل  مجاز جاي گزين ، س��رمايه گذاري های بلندمدت را مي توان  براس��اس  مبلغ  تجدید ارزیابي  آن ها منعكس  

سرمايه گذاری جاری در 29 اسفند 1390
خالص ارزش فروش-ريال ارزش بازار - ريال   بهای تمام شده - ريال  سرمايه گذاری ها 

95,000 سهام شركت قدس        90,000     98,000   

نيافته ای ايجاد نشده است. 
بايد به اين نكته توجه داشت كه بر اساس اصل ثبات رويه، شركت ها پس از انتخاب يكی از روش های ارزش گذاری در 
دوره جاری، بايد در دوره های ديگر نيز از همان روش برای ارزش گذاری سرمايه گذاری های خود استفاده كنند. بنابراين، 
اگر ش��ركت پاس در دوره جاری از قاعده اقل بهای تمام ش��ده يا خالص ارزش روش استفاده كند، در دوره های بعدی نيز 

بايد همين قاعده را بكار گيرد.
هر گاه يك سرمايه گذاری جاری فاقد يك يا هر دوی شرط سرمايه گذاری های سريع المعامله باشد، سایر سرمایه گذاري هاي  
جاري  ناميده می شود. ساير سرمايه گذاري هاي  جاري در ترازنامه به  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  يا خالص 
ارزش فروش منعكس  مي شود. اين  سرمايه گذاري ها، معموالً به  بهاي  تمام شده  انعكاس  مي يابند مگر در مواردي  كه  كاهش  
در ارزش  س��رمايه گذاري  قابل  تش��خيص  باشد. رويه  مجاز ديگر، اس��تفاده  از خالص  ارزش  فروش  است،  هنگامي كه  مبلغ  
آن  ب��ه گونه اي  اتكاپذير قابل  اندازه گيري  باش��د. اگر رويه  خالص  ارزش  فروش انتخاب  ش��ود، هرگونه  افزايش  و كاهش  
ارزش  س��رمايه گذاري  به عنوان  درآمد يا هزينه  س��رمايه گذاري ها در زمره  فعاليت هاي  عادي  در بخش س��اير درآمدها و 
هزينه های غير عملياتی در صورت  سود و زيان  شناسايي  مي شود. برای تشريح نحوه ارزش گذاری ساير سرمايه گذاری های 
جاری، فرض كنيد، اطالعات زير در رابطه با س��رمايه گذاری ش��ركت انديشه در سهام شركت قدس در دست رس است:



نمود. اگر اين  رويه  انتخاب  ش��ود، كاهش ارزش س��رمايه گذاری به عنوان يك زيان در بخش س��اير هزينه ها و زيان های 
غير عملياتی صورت س��ود و زيان گزارش می ش��ود. اما هرگونه  افزايش  در ارزش س��رمايه گذاری به عنوان  مازاد تجديد 

ارزيابي  تلقي  مي شود و در سرفصل  حقوق  صاحبان  سهام  انعكاس  مي يابد.
تصوي��ر 4-7 رهنمودهای ارزش يابی را برای اين اوراق بهادار نش��ان می دهد. اين رهنمودها برای همه اوراق بدهی و 

سرمايه گذاری  در سهام كاربرد دارد.

تغييرات ارزش سرمايه گذاریانعكاس در ترازنامهنوع سرمايه گذاری

سرمايه گذاري
    سريع المعامله جاری 

الف. ارزش بازار، يا
ب. اقل بهاي تمام ش��ده و خالص ارزش 

فروش. 

س��اير درآمدها و هزينه ه��ای غير عملياتی 
صورت سود و زيان

س��رمايه گذاري هاي  ساير 
جاري

الف. اقل بهاي تمام ش��ده و خالص ارزش 
فروش، يا

ب. خالص ارزش فروش. 

س��اير درآمدها و هزينه ه��ای غير عملياتی 
صورت سود و زيان

سرمايه گذاري های 
غير جاري

الف. بهاي تمام ش��ده پس از كسر هر گونه 
ذخيره كاهش دائمي ارزش.
ب. مبلغ تجديد ارزيابي.

هزينه ه��ای  و  درآمده��ا  س��اير  ال��ف. 
غير عملياتی صورت سود و زيان
ب. صورت سود و زيان جامع

تصویر 4-7 رهنمودهای ارزش گذاری

مثال!
برخی از س��رمايه گذاری های شركت هومن به عنوان سريع المعامله جاری و برخی ديگر به عنوان سرمايه گذاری های 
بلند مدت طبقه بندی شده است. بهای تمام شده و ارزش بازار هر طبقه در 29 اسفند 1390 در زير نشان داده شده است:
سود)زيان( تحقق نيافته- ريال ارزش منصفانه - ريال  بهای تمام شده -  ريال       

سرمايه گذاری سريع المعامله جاری      93,600       94,900               1,300
)2,600( سرمايه گذاری بلندمدت       51,400       48,800   

آرتيكل های روزنامه مورد نياز برای هر گروه از س��رمايه گذاری ها را در 29 اس��فند 1390 تهيه كنيد. )س��رمايه گذاری 
سريع المعامله به ارزش بازار و سرمايه گذاری بلندمدت به بهای تمام شده پس از كسر ذخيره كاهش ارزش گزارش می شوند(.

پاسخ:
سرمایه گذاری سریع المعامله جاری:

1300 سرمايه گذاری در سهام-جاری      
1300 سود تحقق نيافته سرمايه گذاری جاری        

)ثبت سود تحقق نيافته سرمايه گذاری سريع المعامله جاری(   
سرمایه گذاری بلندمدت:

2600 سود تحقق نيافته سرمايه گذاری جاری     
2600 ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاری       

199)ثبت زيان تحقق نيافته سرمايه گذاری بلندمدت( 
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نحوة ارائه در صورت های مالی

شركت ها سرمايه گذاری ها را 
در ترازنامه، به عنوان كوتاه مدت 
يا بلندمدت طبقه بندی می كنند.

ارائه در ترازنامه
سرمایه گذاری کوتاه مدت

س��رمایه گذاری های كوتاه م��دت، اوراق به��اداری 
هس��تند كه از دو ويژگ��ي برخوردارند: 1( س��هولت 
قابليت فروش و 2( قصد تبديل آن به وجه نقد در سال 
بعدی يا چرخ��ه عملياتی بعدی، هر ك��دام طوالنی تر 
است، وجود دارد. سرمايه گذاری هايی كه اين دو شرط 
را ندارن��د، به عن��وان س��رمایه گذاری های بلندمدت 

طبقه بندی می شوند.
س��هولت فروش.    یک س��رمایه گذاری وقتی به 
سادگی قابل فروش اس��ت كه هر زمان به وجه نقد 
نياز ش��د بتوان به آسانی این س��رمایه گذاری را به 
فروش رساند. سپرده های كوتاه مدت بانكی اين معيار 
را دارن��د. می توان به آس��انی با مراجعه ب��ه بانك اين 
سپرده های كوتاه مدت بانكی را به وجه نقد تبديل كرد. 
س��هام و اوراق مش��اركت برخی شركت ها در سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مبادله می شود. اين اوراق بهادار 
روزانه خريد و فروش ش��وند. در مقابل، ممكن است 

سرمایه گذاری های بلندمدت
از آنج��ا ك��ه معم��والً ش��ركت ها قص��د واگذاري 

تفاوت بین سرمایه گذاری 
کوتاه مدت و بلندمدت را بیان کنید.

تنه��ا بازار محدودی برای اوراق بهادار منتش��ر ش��ده هدف مطالعة 7
توسط ش��ركت های كوچك وجود داشته باشد و برای 
اوراق به��ادار يك ش��ركت خصوصی ب��ازاری وجود 

نداشته باشد.
قص��د تبدیل ب��ه وجه نقد.    قص��د تبدیل به این 
معنی اس��ت كه مدیریت قصد دارد ظرف سال بعد 
یا چرخه عملياتی بعدی، هر كدام طوالنی تر اس��ت، 
س��رمایه گذاری را ب��ه فروش برس��اند. به طور كلی، 
اي��ن معي��ار وقتی تحق��ق می يابد كه از نظر ش��ركت، 
سرمايه گذاری در زمان نياز به عنوان يك منبع به وجه 
نقد تلقی می شود. برای مثال، يك پناهگاه اسكی ممكن 
اس��ت وجه نقد بال اس��تفاده خود را در طول ماه های 
تابس��تان با اين هدف سرمايه گذاری كند كه كمی قبل 
از فصل زمس��تان با ف��روش س��رمايه گذاری، لوازم و 
تجهيزات زمس��تانی مورد نياز خود را خريداری كند.
به دليل نقدينگی باال، سرمايه گذاری های كوتاه مدت، 
بالفاصل��ه پ��س از وجه نق��د، در بخ��ش دارايی های 
ج��اری گزارش می ش��وند. برای مثال، ش��ركت پاس 
سرمايه گذاری سريع المعامله جاری خود را همان طور 
كه در تصوير 5-7 نش��ان داده ش��ده اس��ت، گزارش 

خواهد كرد.

سرمايه گذاري هاي بلند مدت خود را ندارند، بنابراين، 
اين گونه س��رمايه گذاري ها به بهاي تمام شده گزارش 

شرکت پاس
بخشی از ترازنامه

  دارایی های جاری 
21,000         نقد و بانک   
90,000      سرمایه گذاری سریع المعامله جاری   
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تصویر 6-7 ارائه سرمایه گذاری های بلندمدت در ترازنامه

مي شوند. عمومًا شركت ها سرمايه گذاری های بلندمدت 
را در يك بخش جداگانه در بخش دارايی های غيرجاری 
ترازنامه، بالفاصله پس از دارايی های ثابت نامش��هود، 

گزارش می كنند. تصوير 6-7، نحوه ارائه سرمايه گذاری  
بلندمدت ش��ركت هوم��ن را به بهای تمام ش��ده پس 
از كس��ر ذخيره كاه��ش ارزش دائمی نش��ان می دهد.

ارائه در صورت سود و زیان
شركت ها بايد سود يا زيان  ناشي از سرمايه گذاری هاي 
خ��ود را در صورت های مالی ارائ��ه كنند، خواه تحقق 
پيدا كرده باش��د يا نباشد. شركت ها سود و زيان  را در 

سایر هزینه ها و زیان های غیر عملیاتی   سایر درآمدها و سودهای غیر عملیاتی 
   زیان فروش سرمایه گذاری ها        درآمد سود تضمین شده 

         زیان تحقق نیافته             درآمد سود سهام 
    سود فروش سرمایه گذاری ها 

        سود تحقق نیافته

تصویر 7-7  ارائه درآمد سرمایه گذاری ها در صورت سود و زیان

همان طور كه پيش از اين نش��ان داده شد، شركت ها 
س��ود يا زيان تحقق نيافته حاصل از سرمايه گذاری ها 
)به استثنای س��رمايه گذاری های بلندمدتی كه به مبلغ 
تجدي��د ارزياب��ی ارائه می ش��وند( را در بخش س��اير 
درآمده��ا و هزينه ه��ای غي��ر عملياتی صورت س��ود 
و زي��ان گ��زارش می كنند. اما هنگامی ك��ه ارزش يك 
س��رمايه گذاری  بلندمدت كه ب��ه مبلغ تجديد ارزيابی 
ارائه می ش��ود، افزايش يابد، مبل��غ افزايش در ارزش 

بخ��ش فعاليت های غيرعملياتی صورت س��ود و زيان 
گ��زارش می كنند.  در تصوير 7-7، در هم چنين س��ود 
تضمين ش��ده و س��ود نقدی س��هام نيز در اين بخش 

گزارش می شود.

اين س��رمايه گذاری در بخش حقوق صاحبان س��هام 
ترازنامه ارائه می ش��ود. برای نشان دادن اين موضوع، 
فرض كني��د ك��ه ش��ركت داوری 3,000,000 ريال 
س��هام عادی، 1,500,000 سود انباش��ته، و 100,000 
ري��ال س��ود تحقق نيافت��ه ناش��ی از تجدي��د ارزيابی 
س��رمايه گذاری بلندم��دت دارد. تصوي��ر 8-7، نحوه 
ارائه س��ود تحقق نيافته در ترازنامه را نش��ان می دهد.

شرکت هومن
بخشی از ترازنامه

میلیون ریال           دارایی های غیر جاری 
21,000           دارایی های ثابت مشهود 
90,000            دارایی های ثابت نامشهود 

             51400     سرمایه گذاری های بلند مدت 
48,800    )2600(     کسر می شود: ذخیره کاهش ارزش 
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شرکت داوري
بخشی از ترازنامه

حقوق صاحبان سهام
3,000,000ریال                   سهام عادی 

1500,000                    سود انباشته 
4,500,000                جمع سرمایه پرداخت شده و سود انباشته  
100,000            اضافه می شود: مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت 

4,600,000ریال                   جمع حقوق صاحبان سهام 

تصویر 8-7 ارائه سرمایه گذاری های بلندمدت

گزارش��گری س��ود تحقق نيافت��ه در بخ��ش حقوق 
صاحبان س��هام به دو دليل صورت می گيرد: 1( كاهش 
نوسان پذيری سود خالص به دليل نوسان ارزش منصفانه، 
2( مطلع كردن استفاده كنندگان از صورت های مالی از 
سودی كه ممكن است با فروش اوراق بهادار به ارزش 

منصفانه، تحقق پيدا كند. ش��ركت ها بايد اقالمی نظير 
اين كه بر حقوق صاحبان س��هام تأثير می گذارد اما در 
س��ود خالص لحاظ نشده است، را در صورت سود و 

زيان جامع گزارش كنند. 

سؤاالت خود آزمایی
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1 كدام يك از داليل زير، دليل اصلی سرمايه گذاری شركت ها محسوب نمی شود؟
الف. تمايل آن ها به كسب كنترل يك رقيب.

ب. آن ها دارای مازاد وجه نقد هستند.
ج. تمايل آن ها به انتقال به يك خط جديد تجاری

د. آن ها به وسيله ی قانون ملزم شده اند.

2  سود سپرده های سرمايه گذاری بانكی در بستانكار چه حسابی ثبت می شود؟
الف. كارمزد بانكی

ب. سود تضمين شده
ج. درآمد عملياتی

د. هيچ كدام

3 در ثبت اوليه، سرمايه گذاری ها به ... بدهكار می شوند.
الف. بهای تمام شده



ب. بهای تمام شده به عالوه سود تضمين شده تحقق يافته
ج. ارزش منصفانه

د. هيچ كدام

4 ش��ركت حاتمی سرمايه گذاری در اوراق بدهی به بهای تمام ش��ده 26,000 ريال را به مبلغ 28,000 ريال، به فروش 
رسانده است. در دفتر روزنامه، بستانكار آرتيكل فروش عبارت است از:

الف. سرمايه گذاری در اوراق بدهی و زيان فروش سرمايه گذاری در اوراق بدهی
ب. سرمايه گذاری در اوراق بدهی، سود فروش سرمايه گذاری در اوراق بدهی

ج. سرمايه گذاری در سهام و سود تضمين شده دريافتنی اوراق مشاركت
د. هيچ كدام

5  خالص عوايد حاصل از فروش سرمايه گذاری در سهام شركت پريور با بهای تمام شده 39,500 ريال، 42,000 ريال 
است. اين معامله در صورت سود و زيان به عنوان........گزارش می شود.

الف. 2,500 ريال زيان تحت عنوان ساير هزينه ها و زيان های غير عملياتی
ب. 2,500 ريال زيان تحت عنوان هزينه های عملياتی

ج. 2,500 ريال سود تحت عنوان ساير درآمدها و سودهای غير عملياتی
د. 2,500 ريال سود تحت عنوان درآمدهای عملياتی

6 حس��ابداری به روش ارزش ويژه برای س��رمايه گذاری بلندمدت در س��هام بايد زمانی مورد اس��تفاده قرار گيرد كه 
سرمايه گذار نفوذ مؤثری بر سرمايه پذير داشته و مالك:

% سهام عادی سرمايه پذير باشد. % تا 50 الف. بين 20
% يا بيش تر سهام عادی سرمايه پذير باشد. ب. 20

ج. بيشتر از 50% سهام عادی سرمايه پذير باشد.
كمتر از 20% سهام عادی سرمايه پذير باشد.

س��هام عادی س��حر را در 1 فروردين 1390 به بهای تمام شده 300,000 ريال  % 7 فرض كنيد كه ش��ركت چيچك 25
تحصيل كرده است. در طول سال، شركت سحر 160,000 ريال سود خالص اعالم و 60,000 ريال سود نقدی تقسيم كرده 
اس��ت. اگر شركت چيچك برای حساب س��رمايه گذاری از روش ارزش ويژه استفاده نمايد، مانده حساب سرمايه گذاری 

در 29 اسفند 1390،........... خواهد بود.
د. 340,000 ريال ب. 325,000 ريال  ج. 400,000 ريال  الف. 300,000 ريال 
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8  با استفاده از اطالعات سؤال 6، شركت چيچك چه آرتيكلی بابت دريافت سود نقدی از شركت سحر ايجاد می نمايد؟
الف. بدهكار وجه نقد و بستانكار درآمد حاصل از سرمايه گذاری در شركت سحر.

 ب. بدهكار سود نقدی و بستانكار درآمد حاصل از سرمايه گذاری در شركت سحر.
 ج. بدهكار وجه نقد و بستانكار سرمايه گذاری در سهام.

 د. بدهكار وجه نقد و بستانكار درآمد سود نقدی

9  هنگامی شما بر يك شركت ديگر كنترل داريد كه:
الف. مالك بيش از 50سهام يك شركت باشيد.

 ب. مدير عامل شركت باشيد.
 ج. از روش ارزش ويژه استفاده نماييد.

از سهام شركت را داشته باشيد. %  د. مالكيت بيش از 50

10 كدام يك از عبارات زير صحيح نيست؟ صورت های مالی تلفيقی برای ......... سودمند است.
الف. تعيين سودآوری شركت های فرعی.

 ب. تعيين سودآوری كل واحدهای تجاری تحت كنترل مشترک.
 ج. تعيين دامنه عمليات شركت اصلی.

 د. تعيين دامنه كل تعهدات واحدهای تجاری تحت كنترل مشترک.

11 مانده بدهكار سود تحقق نيافته سرمايه گذاری بلند مدت در ترازنامه به عنوان ...............گزارش می شود.
الف. افزايش در حقوق صاحبان سهام.
 ب. كاهش در حقوق صاحبان سهام.

 ج. زيان در صورت سود و زيان.
 د. زيان در صورت سود و زيان انباشته.

12 سرمايه گذاری اوراق بدهی كوتاه مدت بايد به سهولت قابل معامله بوده و انتظار می رود در ........... به فروش برسد.
الف. 3 ماه از تاريخ خريد.

 ب. سال مالی بعد يا چرخه عملياتی، هركدام كوتاه تر است.
 ج. سال مالی بعد يا چرخه عملياتی، هركدام طوالنی تر است.

  د. چرخه عملياتی.
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سؤاالت

1   به چه داليلی شركت ها در سپرده های بانكی سرمايه گذاری می كنند؟ 

2   الف( بهای تمام ش��ده يك س��رمايه گذاری در اوراق مش��اركت چيس��ت؟ب( چه موقع س��ود تضمين شده اوراق 
     مشاركت ثبت می شود؟

3  آقای ملكی درباره سود و زيان های فروش سرمايه گذاری اوراق بدهی، سر در گم شده است. به آقای ملكی توضيح
      دهيد،  الف( چگونه سود يا زيان محاسبه می شود، و  ب( چگونگی ارائه سود يا زيان  سرمايه گذاری ها را بيان نماييد.

4   شركت اوالدی اوراق مشاركت شركت كيش به بهای تمام شده 40,000 ريال را به 45,000 ريال، شامل 500 ريال 
               سود تضمين شده تحقق يافته می فروشد. در آرتيكل فروش، سود حاصل از فروش 5,000 ريال است. آيا اين صحيح است؟

5   بهای تمام شده سرمايه گذاری در سهام چيست؟

6   ش��ركت آرام  باب��ت تحصيل س��هام ش��ركت كيان��ی، 62,000 ريال وجه نقد ب��ه عالوه 1,200 ري��ال حق الزحمه 

      كارگزاری پرداخت می كند. چه ثبتی بابت اين سرمايه گذاری بايد صورت گيرد؟

7   الف( چه موقع س��رمايه گذاری بلندمدت در س��هام عادی به روش ارزش ويژه صورت می گيرد؟ ب( بر اساس اين 
     روش چه موقع درآمد شناسايی می شود؟

8   ش��ركت رجبی برای مالكيت 30 درصدی اش در س��هام عادی ش��ركت پناهی از روش ارزش ويژه استفاده می كند. 
     در طی س��ال 1390، ش��ركت پناهی 80,000 ريال س��ود خالص گزارش و 10,000ريال سود نقدی اعالم و تقسيم

     می كند. بابت اين رويدادها، شركت رجبی چه آرتيكلی در دفاتر خود ثبت می كند؟

است، شركت سرمايه گذار و سرمايه پذير به ترتيب چه ناميده می شوند؟ % 9               وقتی كه مالكيت سرمايه گذار كمی كمتر از سطح 50

10   تفاوت بين حسابداری سرمايه گذاری ها در سهام به روش های بهای تمام شده و ارزش ويژه چيست؟

11   صورت های مالی تلفيقی چيست؟

12   هدف از گزارش گری سودهای تحقق نيافته برخی سرمايه گذاری های بلند مدت در بخش حقوق صاحبان سهام چيست؟

13   عمده فروشی وااليی مالك سهام شركت كيميايی است. وااليی قصد دارد اين سهام را برای مدت زمان نامحدودی
            نگهداری كند. آيا سرمايه گذاری در شركت كيميايی، را بايد در طبقه سرمايه گذاری های كوتاه مدت گزارش كرد؟ چرا؟
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ت 1-7   ش��ركت كافی س��رمايه گذاری اوراق مشاركت را به مبلغ 52,000 ريال در 1 فروردين 1390 خريداری كرده 
اس��ت. ش��ركت كافی 2,340 ريال سود تضمين شده نقدی در اول مهر 1390، دريافت كرده است. خريد سرمايه گذاری و 
دريافت سود تضمين شده را در دفتر روزنامه ثبت كنيد. فرض كنيد كه هيچ گونه سود تضمين شده ای تحقق پيدا نكرده است.

ت 2-7   شركت داودی 1000 سهم از سهام عادی شركت موسوی را در اول آبان به مبلغ 35000 ريال به عالوه 700 
ريال حق الزحمه كارگزاری خريداری كرده است. در اول اسفند، شركت داودی سرمايه گذاری در سهام را به مبلغ 40000 

ريال می فروشد. خريد و فروش سهام عادی را در دفتر روزنامه ثبت كنيد.

% سهام شركت فراهانی است. شركت فراهانی 180,000 ريال سود خالص برای  ت 3-7    شركت كثيری مالك 25
سال جاری گزارش و 50,000 ريال سود سهام اعالم و پرداخت نمود. سهم شركت كثيری از سود خالص و دريافت سود 

سهام شركت فراهانی را ثبت كنيد.

ت 4-7   بهای تمام ش��ده اوراق بهادار سريع المعامله شركت س��پيدار در 29 اسفند 1390، 62,000 ريال است، نحوه 
ارائه اوراق بهادار سريع المعامله و حساب های مرتبط با آن را در  صورت های مالی نشان دهيد.

به��ای تمام ش��ده 72,000  ب��ه  بلندم��دت در س��هامی را  ت 5-7           ش��ركت گوه��ری س��رمايه گذاری 
اگ��ر  اس��ت.  ري��ال   66,000 به��ادار،  اوراق  منصفان��ه  ارزش   ،1390 اس��فند   29 در  می كن��د.  نگه��داری  ري��ال 
مال��ي چگون��ه اس��ت؟ اي��ن س��رمايه گذاري در صورت ه��اي  ارائ��ه  باش��د، نح��وه  اي��ن كاه��ش ارزش دائم��ی 

ت 6-7    شركت گودرزی سرمايه گذاری بلندمدت زير را دارد:
س��هام عادی ش��ركت تندر به روش بهای تمام ش��ده پس از كس��ر ذخيره كاهش ارزش، به بهای تمام ش��ده  % الف( 10
س��هام عادی ش��ركت الی ب��ه روش تجديد ارزيابی به بهای  % 108,000 ريال و ارزش منصفانه 115,000 ريال،  ب( 30

تمام شده 210,000 ريال و مبلغ ارزيابی شده 270,000 ريال.
بخش سرمايه گذاری های بلند مدت در ترازنامه را تهيه نماييد.

ت 7-7     آقای نوري در حال مطالعه برای آزمون حسابداری است و سؤاالت زير را درباره سرمايه گذاری ها طراحی 
نموده است.

1   سه دليلی كه چرا شركت ها سرمايه گذاری در اوراق سهام يا قرضه را خريداری می كنند، چيست؟
2   چگونه ممكن است يك شركت دارای وجه نقد مازادی باشد كه به آن در عمليات خود نياز ندارد؟

3   انواع سرمايه گذاری ها، وقتی كه سرمايه گذاری وجه نقد برای دوره زمانی كوتاه مدت باشد، چيست؟

تمارین

206



م 1-7   مبادالت زير در ارتباط با اوراق مشاركت تحصيل شده به عنوان يك سرمايه گذاری به وسيله شركت داوری 
است. سال مالی آن پايان 29 اسفند است:

1390
به ارزش اسمی از شركت توسعه گاز. % 1 فروردين   خريد 2,000,000 ريال اوراق مشاركت، 10ساله، 8

    1 مهر     دريافت سود تضمين شده 6 ماهه اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.
 29 اسفند    سود تضمين شده تحقق يافته اما دريافت نشده پايان سال اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.

)فرض كنيد همه مبادالت و تعديالت به طور مناسب ثبت شده است و تعداد اوراق مشاركت تحت تملك از 29 اسفند 
1390 تا 29 اسفند 1392، تغيير نمی كند(.

1393
1 فروردين    دريافت سود تضمين شده 6 ماهه اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.

1 فروردين     فروش 1,000,000 ريال اوراق مش��اركت ش��ركت توسعه گاز به نرخ 106 درصد. كارگزار 6,000 ريال     
بابت حق الزحمه كارگزاری و كميسيون فروش كم كرده است.

   1 مهر       دريافت سود تضمين شده 6 ماهه اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.
 29 اسفند     سود تضمين شده تحقق يافته اما دريافت نشده پايان سال اوراق مشاركت شركت توسعه گاز.

خواسته ها
الف( ثبت روزنامه مبادالت فهرست شده از سال 1390 تا 1393

 ب( فرض كنيد كه ارزش منصفانه اوراق مش��اركت در 29 اس��فند 1390، 2,200,000ريال است. اين اوراق مشاركت 
به عنوان س��رمايه گذاری های بلندمدت به روش تجديد ارزيابی طبقه بندی ش��ده است. سرمايه گذاري در اوراق مشاركت 
و سود تضمين شده دريافتنی در 29 اسفند 1390 را در ترازنامه نشان دهيد. سود يا زيان تحقق يافته در كدام صورت های 

مالی گزارش می شود؟

م 2-7    در فروردين 1390، مديريت شركت نوبری به اين نتيجه رسيد كه برای سرمايه گذاری كوتاه مدت در اوراق 
مشاركت و سهام، وجه نقد كافی دارد. در طول سال، مبادالت زير به وقوع پيوسته است:

1 ارديبهشت   خريد 600 سهم شركت هيبتی به مبلغ 31,800 ريال به عالوه 600 ريال هزينه كارگزاری.
   1 خرداد     خريد 800 سهم از سهام عادی پرديس به 20,000 ريال و 400 ريال هزينه كارگزاری.

، روی ب��ه مبلغ 50,000 ريال به ع��الوه 1000 ريال هزينه  %      1 تي��ر       خري��د 50 ورق��ه قرض��ه، 1000 ريالی، 7
كارگزاری. سود تضمين شده هر 6 ماه در اول تير و اول دی قابل پرداخت است.

مسائل

4   انواع سرمايه گذاری، وقتی كه سرمايه گذاری وجه نقد برای ايجاد سود باشد، چيست؟
5   انواع سرمايه گذاری در سهامی كه يك سرمايه گذاری برای داليل راهبردی باشد، كدامند؟
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1 مهر   دريافت سود تقسمی 6 ريال بابت هر سهم شركت هيبتی.
1 آبان   فروش 200 سهم از سهام عادی هيبتی به مبلغ هر سهم 58 ريال، منهای 200 ريال هزينه كارگزاری.

1 آذر    دريافت 1 ريال سود تقسيمی بابت هر سهم از سهام عادی پرديس.
1 دی    دريافت سود تضمين شده 6 ماهه اوراق مشاركت روی.

1 بهمن  فروش اوراق مشاركت روی به مبلغ 50,000 ريال منهای 1000 ريال هزينه كارگزاری.
در 29 اسفند، ارزش منصفانه سهام عادی هيبتی و پرديس، به ترتيب 55 ريال و 24 ريال برای هر سهم بود. 

مطلوبست:
 T الف( ثبت روزنامه مبادالت و انتقال به حس��اب س��رمايه گذاری اوراق مشاركت و سرمايه گذاری در سهام) از قالب 

استفاده كنيد(.
  ب( نحوه ارائه سرمايه گذاری ها را در ترازنامه در 29 اسفند 1390 نشان دهيد. همه اوراق بهادار به عنوان اوراق بهادار 

سريع المعامله جاری در نظر گرفته شده است.
  ج( نحوه ارائه درآمد سرمايه گذاری ها را در صورت سود و زيان نشان دهيد.

م 3-7   در 29 اسفند 1390، شركت رامين، اوراق بهادار زير را در تملك خود داشته و آن ها را به عنوان سرمايه گذاری 
بلندمدت نگهداری می كند. اوراق بهادار به قصد نفوذ و يا كنترل سرمايه پذير نگهداری نمی شود.

بهای تمام ش��ده- ريال    سهام عادی    سهام  
60,000   2,000 شركت صبوری  
45,000   5,000 شركت فرهادی  
30,000   1,500  شركت زمانی   

در 29 اس��فند 1390، كل ارزش منصفانه اوراق بهادار با بهای تمام ش��ده آن ها برابر بوده است. در 1391، مبادالت زير 
صورت گرفته است:

 1 مهر   دريافت 1 ريال سود تقسمی 6 ماهه برای هر سهم از سهام عادی شركت فرهادی.
 1 آبان   دريافت 0/5 ريال سود تقسيمی هر سهم از سهام عادی شركت صبوری.

       1 آذر                فروش 1500 سهم از سهام عادی شركت فرهادی به مبلغ 8 ريال برای هر سهم منهای 300 ريال حق الزحمه كارگزاری.

   1 دی      فروش 800 سهم از سهام عادی شركت صبوری به مبلغ 33 ريال برای هر سهم منهای 500 ريال هزينه كارگزاری.
  1 بهمن  دريافت 1 ريال سود تقسيمی هر سهم از سهام عادی شركت زمانی.

15 اسفند دريافت 0/5 ريال سود تقسيمی هر سهم از سهام عادی شركت صبوری.
29 اسفند دريافت 1 ريال سود تقسيمی شش ماهه هر سهم از سهام عادی شركت فرهادی.

در 29 اسفند، ارزش منصفانه هر از سهام عادی، شركت صبوری 32 ريال، شركت فرهادی 8 ريال، و شركت زمانی 18 ريال بود.
مطلوبست:

 الف( ثبت روزنامه مبادالت 1391 و انتقال به حساب سرمايه گذاری در سهام) از شكل T استفاده كنيد(.



 ب( در صورتي كه سهام به روش تجديد ارزيابی طبقه بندی شوند، نحوه ارائه سرمايه گذاری ها در 29 اسفند 1391 را 
در ترازنامه نشان دهيد. در اين تاريخ شركت رامين 1,500,000 ريال سهام عادی و 1,000,000 سود انباشته دارد.

از س��هام عادی منتشره ش��ركت نيك دل را در 1 فروردين 1390 با پرداخت 800,000 ريال  % م 4-7    س��روری 30
بابت 45000 س��هم، تحصيل نمود. نيك دل 0/3 ريال س��ود تقسيمی برای هر سهم در 15 خرداد، 15 شهريور، 15 آذر و 
15 اس��فند 1390، اعالم و پرداخت نمود. نيك دل 320,000 ريال س��ود خالص سال گزارش نمود. در 29 اسفند 1390، 

ارزش بازار سهام عادی نيك دل 24 ريال برای هر سهم است.
مطلوبست:

 الف( ثبت های روزنامه را برای سروری را در 1390 تهيه كنيد. فرض كنيد سروری نفوذ مؤثری بر نيك دل ندارد.)از روش 
بهای تمام شده استفاده كنيد و فرض كنيد كه سهام عادی نيك دل بايد به عنوان اوراق بهادار سريع المعامله جاری طبقه بندی شود(.
  ب( ثبت های روزنامه را برای سروری سروز را در 1390 تهيه كنيد. فرض كنيد سروری نفوذ مؤثری بر نيك دل دارد. 

از روش ارزش ويژه استفاده كنيد.
   ج( مانده های حساب ترازنامه و صورت سود و زيان را در 29 اسفند 1390 بر اساس هر روش حسابداری نشان دهيد.
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