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ربوطبهاستفادهکنندگانصورتهايماليبتواننداطالعاتمهدفايناستاندارد،تجويزنحوهحسابداريداراييهايثابتمشهوداستتا
.سرمايهگذاريواحدتجاريدراينداراييهاوتغييراتآنراتشخيصدهند

،بهجزدرمواردزيرايناستانداردبايددرموردحسابداريکليهداراييهايثابتمشهودبكارگرفتهشود:

(26استانداردحسابداريشماره)داراييهايزيستيمرتبطبافعاليتهايکشاورزي.الف

نيستشوندهامتيازمعادن،ذخايرموادمعدنيمانندنفتوگازطبيعيومنابعمشابهيکهاحيا .ب

طورشده،بهعنوانداراييهايغيرجارينگهداريشدهبرايفروشوعملياتمتوقفبا31داراييهايثابتمشهوديکهطبقاستانداردحسابداريشماره.ج
.عنواننگهداريشدهبرايفروشطبقهبنديشدهباشندقالبيکمجموعهواحد،بهمستقليادر

کهبهداراييمشهودياطالقميشودداراييثابتمشهود:

.شودبهمنظوراستفادهدرتوليدياعرضهکاالهاياخدمات،اجارهبهديگرانيابرايمقاصداداريتوسطواحدتجارينگهداريمي.الف

.انتظاررودبيشازيکدورهماليمورداستفادهقرارگيرد.ب

عبارتاستازمبلغبازيافتني:

.خالصارزشفروشياارزشاقتصادييکدارايي،هرکدامبيشتراست

رضازکسرمخارجبرآورديواگذاريبدستآورد،بااينفبرآورديکهواحدتجاريدرحالحاضرميتواندازواگذاريداراييپسمبلغ:باقيماندهارزش
.کهداراييدروضعيتمتصوردرپايانعمرمفيدباشد



رایط   شاست که  خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای  مطلع  و مایل  می توانند در معامله ای  حقیقی  و درمبلغی  :منصفانهارزش
.، یك  دارایی  را در ازای  مبلغ  مزبور با یكدیگر مبادله  کنندعادی

شناخت

 :قلمداراييثابتمشهودزمانيبهعنوانداراييشناساييميشودکهيک

.باشدمحتمل تجاری واحد درون بهدارایی بامرتبط آتی اقتصادی منافع جریان .الف 

.باشد گیری اندازهقابل اتكاپذیربه گونه ای ،تجاری واحدبرای دارایی شده تمام بهای .ب 

ارتباط  دراماهرگاه بتوان آنها را تنها. عنوان موجودی محسوب و در زمان مصرف به عنوان هزینه شناسایی می شودقطعات یدکی و ابزار تعمیراتی معموالً به

كند، مستهلك عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب و طی مدتی که از عمر مفید دارایی مربوط تجاوز نبا یك قلم دارایی ثابت مشهود به کار گرفت این اقالم به

.می شود

جاری ضروری تحصیل داراییهای ثابت مشهود برای مقاصد زیست محیطی یا ایمنی ممكن است برای تحصیل منافع اقتصادی آتی سایر داراییهای واحد ت

.باشد، بنابراین این دارایی ها واجد شرایط شناخت به عنوان دارایی می باشند



بعديمخارج

داراييوضعيتبهبودموجبشدهانجاممخارج
هشدارزيابيعملكرداستانداردبامقايسهدر

نيمبکافيشواهدکهبهگونهايگردد،آناوليه
اينازناشياقتصاديمنافعجريانوقوعبر

باشدداشتهوجودتجاريواحددرونبهمخارج

.ميشونداضافهمبلغدفتريداراييبه

بعديسايرمخارج:غيراينصورتدر

.وقوعبهعنوانهزينهشناساييميشوددوره

:دشونمونههاييازبهبودوضعيتکهمنجربهافزايشمنافعاقتصاديآتيداراييشدهومخارجمربوطبهآنهاجزءارزشدفتريداراييمحسوبمي

 .اصالح  فنی  ماشین آالت  به منظور افزایش  عمر مفید، شامل  افزایش  در ظرفیت  تولید آن ..الف

 .بهسازی  قطعات  ماشین آالت  به منظور دستیابی  به  بهبودی  قابل  مالحظه  در کیفیت  محصول ..ب

 .بكارگیری  فرایندهای  تولیدی  جدید که  موجب  کاهش  قابل  مالحظه  در براورد قبلی  مخارج  عملیاتی  گردد..ج



بعديمخارج

گزینجایاجزایقبلیدفتریمبلغومنظورمربوطداراییدفتریمبلغدرباشد،شناختمعیارهایحائزچنانچهتحمل،زماندررازیرمخارجتجاریواحد

:می کندحذفحسابهاازراشده

مشهودثابتداراییاقالمازبرخیعمدهاجزایجایگزینیمخارج

عمدهبازرسیهرمخارج

.شود گیری اندازهشده تمام بهای به بایدباشد،دارایی عنوان به شناخت شرایط واجدکه مشهودثابت دارایی قلم یك :مشهودثابتداراييگيرياندازه

آناختسیاتحصیل زمان دردارایی یك تحصیل جهت که مابه ازاهایی سایرمنصفانه ارزش یاوپرداختی نقدمعادل یانقدوجه مبلغ :شدهتمامبهاي

یافتهصتخصیداراییآنبه(مالیتأمینمخارجمانند)حسابداریاستانداردهایسایرخاصالزاماتبراساسکهمبلغیمصداق،صورتدرواست شده واگذار

.است

:ازعبارتندشدهتمامبهایدهندهتشكیلاجزای
تجاریتخفیفاتکسرازپسخرید،استردادقابلغیرمالیاتهایوگمرکیعوارضشاملخریدقیمت

شودمیتحملبرداریبهرهقابلوضعیتبهداراییرساندنبرایکهغیرمستقیمییامستقیممرتبطمخارجهرگونه

داراییتحصیلزماندرمخارجآنفعلیارزشبراساسآنمحلبازسازیوداراییبرچیدنوپیاده سازیمخارجاولیهبرآورد



غيرمستقيميانمونههاييازمخارجمرتبطمستقيم

هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشته اند.
 نصبمخارج آماده سازی محل.
 اولیهمخارج حمل و نقل.
 مونتاژمخارج نصب و.
شدهاز کسرخالص عواید حاصل از فروش اقالم تولید مخارج تولید آزمایشی دارایی، پس.
 حرفه ایحق الزحمه خدمات فنی و.
مخارج سربار عمومی مرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری مانند حقوق مدیر پروژه های سرمایه ای.

:نمونههاييازمخارجيکهدربهايتمامشدهداراييهايثابتمشهودمنظورنميشود

 جدیدافتتاح تأسیسات مخارج.
 (.شامل مخارج تبلیغات و آگهی)معرفی کاال یا خدمات جدیدمخارج
 (.  شامل مخارج آموزش کارکنان)برقراری فعالیتهای تجاری در مكانهای جدید یا با مشتریان جدیدمخارج
 24استاندارد حسابداری شماره “ الف”6اداری به استثنای موارد مرتبط با داراییهای ایجاد شده موضوع بند مخارج.

 مخارج سربار عمومی  غیرمرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداریسایر.



مشهودثابتداراييدفتريمبلغدرمخارجشناساييتوقف

مخارجبنابراین.باشدرسیدهبهره برداریبرایالزمشرایطووضعیتبهداراییکهمی شودمتوقفزمانیمشهودثابتداراییدفتریمبلغدرمخارجشناسایی

.نمی شودافزودهآندفتریمبلغبهمشهودثابتدارایییكجابجایییااستفادهبابتازشدهتحمل

:مثال
ظرفیتازرپایین تسطحیدریااستنگرفتهقراراستفادهموردهنوزبهره برداری،برایبودنآمادهعلیرغمکهمشهودثابتدارایییكبرایشدهتحملمخارج.الف

می کند،فعالیتکامل
ودارایی،شدهبرنامه ریزیعملكردسطحبهرسیدنازقبلشدهتحملاولیهعملیاتیزیان های.ب
.تجاریواحدعملیاتازبخشییاتمامسازمانتجدیدیاجابجاییمخارج.ج

مشهودثابتداراييدفتريارزشدرمخارجشمولعدمياشمولمورددرنكاتبرخي
قابلوضعیتبهآنرساندنبرایامامی گیرد،صورتمشهودثابتدارایییكتوسعهیاساختبارابطهدرکهعملیاتیبهمربوطهزینه ودرآمد

.می شودمنعكسمربوطهزینهودرآمدسرفصلهایدروشناساییزیانوسودصورتدرنیست،ضروریبهره برداری

 تمام های بدهد،قراراستفاده موردمشهودثابت دارایی به عنوان می کند،تولیدتجاری عملیات عادی روال درکه راداراییهایی ازیكی تجاری واحدهرگاه
.می شودحذف داخلی سودهرگونه ومحاسبه ،فروشجهت شده تولیدداراییهای شده تمام بهای مشابه معموالًآن شده 

 درساب احتقابل می شود،تحمل تجاری واحدتوسط دارایی یك ساخت بارابطه درکه شده تلف منابع سایرودستمزدمواد،به مربوط غیرعادی مخارج
.بودنخواهددارایی آن شده تمام بهای 



شدهاندازهگيريبهايتمام
:ازعبارتستمشهودثابتداراييشدهتمامبهاي
شناختتاریخدرآننقدیقیمتمعادل←:نقدیخرید
مگرمی شود،ی شناسایمالی تأمین هزینه عنوان بهاعتباردوره طی پرداختی مبالغ مجموعونقدی قیمت بین تفاوت ←:اعتباریخریدمعمول شرایط ازبیش مدتی درخرید
.شودمنظوردارایی  حساب به13شماره حسابداری استانداردالزامات براساس هزینه ای،چنینکه این 

داراييهامعاوضه

:اينكهمگرميشوداندازهگيريمنصفانهارزشبهشدهمعاوضهمشهودثابتداراييهايشدهتمامبهاي
یاباشد،تجاریمحتوایفاقدمعاوضه
نباشداندازه گیریقابلاتكاپذیربه گونه ایشدهواگذارداراییمنصفانهارزشوشدهتحصیلداراییمنصفانهارزش.

.يشودماندازهگيريشدهواگذارداراييدفتريمبلغبراساسآنشدهتمامبهاينشوداندازهگيريمنصفانهارزشبهشدهتحصيلداراييچنانچه:نكته

زايادررادارايييک،عاديشرايطدروحقيقيمعاملهايدرميتوانندمايلومطلعفروشندهايومايلومطلعخريداريکهاستمبلغي:منصفانهارزش
.کنندمبادلهيكديگربامزبورمبلغ

:داردتجاريمحتوايمعاوضهزير،شرايطتحققدرصورت

یاباشد،متفاوتشدهواگذارداراییآتینقدیجریانهایوضعیتباشدهتحصیلداراییآتینقدیجریانهای(مبلغوزمان بندیریسك،)وضعیت.الف

ویابد،تغییرمعاوضهایننتیجهدرمعاوضه،ازمتأثرتجاریواحدعملیاتازبخشیاقتصادیارزش.ب

.باشداهمیتباشدهمعاوضهداراییهایمنصفانهارزشبهنسبت(ب)یا(الف)بندهایدرشدهبیانتفاوت.ج



منصفانهمالحظاتيدرموردتعيينارزش

توجه نباشددامنه تغییرات برآوردهای منطقی ارزش منصفانه آن دارایی قابل ( الف)

ارزشمنصفانهدرصورتيبهگونهاياتكاپذيرقابلاندازهگيرياستکه
منطقیبه گونه ایبتوانرادامنهایندرمختلفبرآوردهایبهمربوطاحتماالت(ب)

.دادقراراستفادهموردمنصفانهارزشبرآورددروارزیابی

شده،واگذارییدارامنصفانهارزشکند،تعییناتكا پذیربه گونه ایراشدهواگذاردارایییاشدهتحصیلداراییمنصفانهارزشبتواندتجاریواحدچنانچه
منصفانهارزشاینكهمگرمی رود،بكارشدهتحصیلداراییشدهتمامبهایاندازه گیریبراییافته،انتقالنقدمعادلیانقدوجهمبلغگرفتننظردربا

.باشدمعتبرترشدهتحصیلدارایی

شناختازاندازهگيريپس

:ار گیردکعنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقالم یك طبقه داراییهای ثابت مشهود بهواحد تجاری باید یكی از دو روش زیر را به

شده بهای تمام 1.

ارزیابیتجدید 2.



شدهبهايتمامروش

ارزشکاهشوانباشتهاستهالکهرگونهکسرازپسشدهتمامبهاییعنیدفتریمبلغبهبایدشناختازپسمشهودثابتدارایی
.شودمنعكسانباشته،

:ارزيابيروشتجديد

مشهود،ثابتداراییشناختازپس
ارزش)ارزیابیتجدیدمبلغبهداراییارائه:اتكاپذیربه گونه ایمنصفانهارزشبودنگیریاندازهقابلدرصورت

(انباشتهارزشکاهشوانباشتهاستهالککسرازپسارزیابیتجدیدتاریخدرمنصفانه

تاریخدرآنمنصفانهارزشبااهمیتیباتفاوتداراییدفتریمبلغگرددحاصلاطمینانتاشودانجاممنظمزمانیفواصلدربایدارزیابیتجدید
.نداردترازنامه
خواهدداراییآنقبلیدفتریمبلغناخالصجایگزیننظرهرازارزیابی،تجدیدمبلغوحذفقبلیانباشتهاستهالکارزیابی،تجدیدانجامازپس

.شد



تعيين مبلغ تجديد ارزيابي

آیا ارزش 
منصفانه براساس شواهد
بازار و توسط ارزیابان 
با صالحیت حرفه ای

تعیین می شود؟

:مبلغ تجدید ارزیابی
ارزش منصفانه

:مبلغ تجدید ارزیابی
بهای جایگزینی  
مستهلك شده 

زمین و ساختمان
با توجه به کاربرد  

فعلی

زمین و 
ساختمان

دارای استفاده 
خاص

خیربلی

مثالمثال



شدهبهايجايگزينيمستهلک

:ازاست عبارت شده مستهلك جایگزینی بهای 

آن ازشده ستفاده امدت ومزبوربهای مبتنی برکسراستهالک ازپس (مشابهخدمت دهی توان بانودارایی یك جایگزینی جاری بهای یعنی )دارایی یك جایگزینی ناخالص بهای 

.دارایی 

.استزاميالدارد،تعلقآنبهمزبورداراييکهطبقهاياقالمتمامارزيابيتجديد،شودارزيابيتجديدمشهودثابتداراييهايازقلميکهرگاه:نكتـــه

مشهودثابتداراييطبقهيک

 می گردداطالق تجاری واحدعملیات درمشابه کاربردوماهیت باداراییهای ازگروهی به مشهود،ثابت دارایی طبقه یك.

:استزيربهشرحمشهودثابتداراييهايطبقاتازنمونههايي

ساختمان .بزمین .الف
کشتی .دتجهیزات وماشین آالت .ج
نقلیه وسایل .وهواپیما.ه

تأسیسات .حمنصوباتواثاثـه.ز



داراييهادليلتجديدارزيابيهمزماناقالميکطبقه

متفاوتتاریخهایدرمنصفانهارزشهایوتاریخیشدهتمامبهایاختالطبهمنجرکهمالیصورتهایدرآنهاگزارشوداراییهااختیاریارزیابیازاجتناب
.می شود

.تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صالحیت حرفه ای، انجام شود:ارزيابمشخصات

تجديد ارزيابيمازاد 

تغيير در ارزش

افزايشکاهش

آيااااااا  ااااااا   

عکااااااااااااااااااا  

افاازاي  لبلاا  

است؟

آيااااا افاااازاي  

عک   ا   

لبل  است؟

ــا میــزان   ــازاد قبلــی  ت م
شناسایی شده بـه حسـاب   
ــابی  ــد ارزیـ ــازاد تجدیـ مـ

مـابقی بـه   . بدهكار میشود
ــه   ــوان هزین ــایی  عن شناس

شود                      می 

ــه  ــزز هزینـ جـ
ــوب  دوره محس
.می شود

ــد    ــازاد تجدی ــاس در م انعك
ارزیــابی در بخــش حقــوق   
صــاحبان ســرمایه و صــورت 
ســود و زیــان جــامع دوره   
افزایش

ــاهش  ــامیزان کـ تـ
ــوان     ــه عن ــی ب قبل
ــد شناســایی   درآم
میشود

بل خيرخيربل 



ارزيابيمازادتجديد
داری آن ، به استثنای مواردیكه نحوه عمـل حسـاب  مازاد تجدید ارزیابی  منعكس  شده  در سرفصل  حقوق  صاحبان  سرمایه
.انباشته  منظور شود( زیان)در زمان  تحقق  مستقیماً به  حساب  سود موجب قانون مشخص شده است، به

تحقق  مازاد تجدید ارزیابی  تنها در موارد زیر صورت  می گیرد:

مربوط دارایی فروش یابرکناری .الف
.تجاری واحدتوسط دارایی ازاستفاده موازات به .ب 

 اشدبشدهتجویزقانونبموجبمواردیكهدرمگرنیستمجازمزبورمازادمحل از،مستقیمبه طورسرمایه افزایش.

.آنمفیدعمرطی دارایی یك پذیراستهالک مبلغ سیستماتیك تخصیص :استهالک

ازاقتصادیمنافعکسبالگوییامفیدعمرواهمیتباداراییآنشدهتمامبهایکلبامقایسهدرمشهودثابتدارایییكجززهرشدهتمامبهایچنانچه
.شودمستهلكجداگانهبطوربایدجززآنباشد،اهمیتبااجزایسایرازمتفاوتآن

با اهمیتانهجداگبطورکهاستاجزاییشاملداراییباقیمانده.می نمایدمستهلكجداگانهطوربهنیزراداراییآنباقیماندهتجاریواحدموارداینگونهدر

.نیست



استهالکنحوهگزارشمبلغ
.مبلغ استهالک هر دوره باید در صورت سود و زیان منعكس شود مگر اینكه در مبلغ دفتری دارایی دیگری منظور گردد

:مثال
 ری حسابدااستاندارد)می گرددمنظورکاالوموادموجودیتبدیلمخارجدرتولیدی تجهیزات وماشین آالت استهالک

.(“کاالوموادموجودی حسابداری ”8شماره 
 شودمنظورنامشهوددارایی حساب به است ممكن توسعه فعالیتهای دراستفاده موردمشهودثابت داراییهای استهالک 

.(“نامشهودداراییهای”17شماره حسابداری استاندارد)

مبلغ.آنباقیمانده ارزشکسرازپسشدهتمامبهایجایگزین مبالغ سایریادارایی شده تمام بهای :پذيراستهالکمبلغ

.یابدتخصیصآنمفیدعمرطیسیستماتیكمبناییبربایددارایی یكاستهالک پذیر

 :عبارت  است  ازعمر مفیـد:مفيدعمر

.گیردمدت  زمانی  که  انتظار می رود یك  دارایی  مورد استفاده  واحد تجاری  قرار . الف

 .تعداد تولید یا سایر واحدهای  مقداری  مشابه  که  انتظار می رود در فرایند استفاده  از دارایی  توسط  واحد تجاری  تحصیل  گردد. ب  



وفعلیپیش بینیهایبینمالحظه ایقابلتفاوتچنانچه.شودبازنگریمالیدورههرپایاندرحداقلبایددارایییكمفیدعمر:استهالکدوره
.شودمحسوبحسابداریدر برآوردتغییرعنوانبهبایدتغییراتاینباشد،داشتهوجودقبلیبرآورد های

دباشآندفتریمبلغازبیشداراییمنصفانهارزشاگرحتیباشد،کمتردفتریمبلغازباقیماندهارزشکهمی شودشناساییزمانیتاداراییاستهالک.

نمی کندنفیراآناستهالکضرورتدارایینگهداریوتعمیر.

می شودتعیینآنباقیماندهارزشکسرازپسداراییاستهالک پذیرمبلغ.

استانداردطبقکهتاریخیازوومی شودشروعاست،بهره برداریبرایالزمشرایطومكاندرداراییکهزمانییعنیاستفاده،برایآنشدنآمادهزمانازداراییاستهالک

شدهنگهداریعنوانبهواحد،مجموعهیكقالبدریامستقلطوربهشده،متوقفعملیاتوفروشبرایشدهنگهداریغیرجاریداراییهایعنوانبا31شمارهحسابداری

.می شودمتوقفباشد،زودترکدامهرآن،واگذارییادائمیبرکناریتاریخیامی شودطبقه بندیفروشبرای

داراييدرتعيينعمرمفيدموثرعوامل

:می گیردعوامل  زیر در تعیین  عمر مفید دارایی  مدنظر قرار 

.استفاده  موردانتظار واحد تجاری  از دارایی  .الف

انتظارفرسودگی  و خرابی  مورد .ب  

نابابی  فنی  . ج  

همشابمحدودیتهای  قانونی  یا محدودیتهای  .د 



. دارایی  ممكن  است  کوتاهتر از عمر اقتصادی  آن  باشدعمر مفید یك 
.بر تجربه  واحد تجاری  در مورد داراییهای  مشابه  می باشدبرآورد عمر مفید دارایی  موضوعی  قضاوتی  است  که  عمدتاً مبتنی

زمین  و ساختمان . ، داراییهای  مجزا هستند و حتی  اگر باهم  تحصیل  شوند، جداگانه  به حساب گرفته می شوند
. طول دوره ای که منافعی از آن عاید می شود، مستهلك می گرددمخارج برچیدن مستحدثات قبلی، پاکسازی و بازسازی زمین در

استهالکروش

.روش استهالک مورد استفاده، باید منعكس کننده الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار دارایی توسط واحد تجاری باشد
صورت  تغییر قابل  مالحظه  در الگوی  مصرف  منافع  اقتصادی  آتی مورد انتظار در. روش  استهالک  مورد استفاده  برای  دارایی  باید حداقل در پایان هر دوره مالی بازنگری شود

دارایی  مربوط عنوان با6عنوان تغییر در برآورد حسابداری  محسوب و طبق استاندارد شماره چنین  تغییری  باید به. ، جهت  انعكاس  الگوی  جدید، روش  استهالک  باید تغییر یابد
.شناسایی شود“  گزارش عملكرد مالی”

روشهاياستهالک

خط مستقیم 1.

نزولی2.

تعداد تولید یا کارکرد3.

دنمی روانتظارکه است معنااین به دارایی یكسان اقالم ازگروهی یادارایی یك ارزش دردائمی کاهش :دائميارزشکاهش
.شودبرگشت دارایی ارزش مجددافزایش به دلیل پیش بینی قابل آینده درمزبورکاهش 



کاهشارزش

کاهشدائميدرارزشدارايي

آياقبال
داراييتجديد

ارزيابي
شدهاست؟

مبلغ کاهش ارزش به حساب مـازاد  
تجدیــد ارزیــابی منظــور شــده و در 
صورت سود و زیان جـامع مـنعكس   
.می شود

ــه حســاب هزینــه دوره   مبلــغ کــاهش ارزش ب
منظــور شــده و در صــورت ســود و زیــان دوره 

جهت کاهش ارزش دارایـی  . منعكس  می شود
به مبلـغ بازیـافتنی بـرآوردی رخیـره در نظـر      
.گرفته می شود

.مبلغ دفتری  یك دارایی نسبت  به  مبلغ بازیافتنی  آنمازاد :ارزشزيانکاهش



 ا   ارز 

زيررحبهشگرددداراييدرارزشدائميکاهشامكانبررسيلزومبهمنجرمتواليسالچندطيتداومدرصورتميتوانددرمجموعياتنهاييبهکهشرايطي
:است

.فیزیكی خسارت .الف

.دارایی ماندن بالاستفاده .ب 

.دارایی عملیاتی زیان دهی .ج 

.دارایی ازناشی منفی نقدی جریانهای .د

.آن دفتری مبلغ ازکمترمبلغی به دارایی فروش ارزش خالص کاهش .ه

.فنی نابابی .و

.دارایی دفتری مبلغ بازیافت برقابلیت مؤثرمحیطی یاقانونی تغییرات .ز

.اقتصادی شرایط درساختاری تغییرات .ح 

.آن انتظارموردشده تمام بربهای دارایی یك تحصیل انباشته مخارج مالحظه قابل فزونی .ط 



نمی شودشناساییارزشکاهشزیاندارد،وجودآنهابرگشت احتمال که داراییهاارزش درموقت کاهش بابتاز.

می گرددتعیین جداگانه به طور،یكسانداراییهای ازگروهی یادارایی قلم هربازیافتنی مبلغ ارزش،کاهشزیاناحتساببرای.

 باشندیكدیگرباجایگزینی قابلیت دارای کاربردنظرازکه می شوداطالق همطرازداراییهای ازگروهی به یكسان داراییهای.
:مثال

ماشین آالت  بافندگی  با فناوری  مشابه 
رایانه ای ماشینهای  تراش  معمولی  و ماشینهای  تراش  

نمی شودشناساییارزشکاهشزیاندارد،وجودآنهابرگشت احتمال که داراییهاارزش درموقت کاهش بابتاز.

می گرددتعیین جداگانه به طور،یكسانداراییهای ازگروهی یادارایی قلم هربازیافتنی مبلغ ارزش،کاهشزیاناحتساببرای.

 باشندیكدیگرباجایگزینی قابلیت دارای کاربردنظرازکه می شوداطالق همطرازداراییهای ازگروهی به یكسان داراییهای.
:مثال

ماشین آالت  بافندگی  با فناوری  مشابه 
رایانه ای ماشینهای  تراش  معمولی  و ماشینهای  تراش  

مالحظاتمربوطبهتعيينمبلغبازيافتني

.شودميتخابانبازيافتنيمبلغعنوانبهبزرگتررقمومقايسهدارايياقتصاديارزشباآنفروشارزشخالصمشهود،ثابتدارايييکبازيافتنيمبلغتعيينبراي

.می شودحاصلفروشبامرتبطهزینه هایکلیهکسرازپسوعادیشرایطدرداراییفروشطریقازکهآنمعادلیانقدوجهمبلغ:فروشارزشخالص

.استآن نهایی فروش ازناشی نقدی جریانهای جمله ازدارایی مستمرکاربردازناشی آتی نقدی جریانهای فعلی ارزش خالص ازعبارت دارایی یك اقتصادی ارزش :اقتصاديارزش



افزايشبعديدرمبلغبازيافتنيتحتنظامبهايتمامشدهتاريخي

افزايش بعدي مبلغ بازيافتني

بهای تمام  شده است؟<آیا مبلغ دفتری 

آیا شرایط ورویدادهایی که منجر به کاهش یاحذف مبلغ 
دفتری دارایی شده است برطرف گردیده است؟

آیا شواهد متقاعد کننده ای حاکی از ادامه شرایط و 
رویدادهای جدید درآینده قابل پیش بینی وجود دارد؟

.شناسایی نمی شود.از طریق  برگشت کاهش قبلی در حسابها منظور می گردد

خیر

خیر

خیر

بلی

بلی

بلی

ابلقاتكاپذیربه گونه ایآنمبلغومحتملآنوصولکهدوره ایزیانوسوددربایدثالثاشخاصتوسطمشهودثابتداراییهایبهواردهخسارتجبران:خسارتجبران
.گرددشناساییمی شود،اندازه گیری



واگذاريبرکناريدائميو

اگذاری  آن  انتظار نمی رود، باید از ترازنامه  حذف  شودز ویك  قلم  دارایی  ثابت  مشهود در زمان  واگذاری  یا هنگامی  که  به طور دائمی  بال استفاده  می شود و هیچ  منافع  اقتصادی  آتی  ا.

ی شـماره  مگر در رابطه با فروش و اجاره مجدد که رعایت اسـتاندارد حسـابدار  . از برکناری  یا واگذاری  دارایی  ثابت  مشهود باید در زمان حذف در صورت سود و زیان منظور شودسود یا زیان  ناشی

.عنوان درآمد یا هزینه عملیاتی طبقه بندی شوداز واگذاری و برکناری نباید بهسود یا زیان  ناشی. الزامی می باشد“ حسابداری اجاره ها”عنوان با21

از واگذاری دارایی و مبلغ دفتری آن تعیین شوداز حذف یك دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت بین عواید خالص ناشیسود یا زیان ناشی.

افـشـا
:شودافشاماليصورتهايدرمشهودثابتداراييهايازهرطبقهبرايبايدزيرموارد
 ،دفتریمبلغ ناخالصتعیینجهت استفاده مورداندازه گیری مبانی .الف
،استفادهمورداستهالک روشهای .ب
،استفادهمورداستهالک نرخهای یامفیدعمر.ج
ودوره،انتهای وابتدادرانباشته استهالک وانباشتهارزش کاهش  ،دفتری مبلغ ناخالص.د
:دهدنشانرازیرمواردکهگونه ایبهدورهانتهایوابتدادردفتریمبلغتطبیقصورت.ه

،اضافات-
واگذاریها،سایریافروشبرایشدهنگهداریداراییهایدائمیبرکناریوواگذاری-
،تجاریواحدهای ترکیب طریق ازدارایی تحصیل -
،40و39بندهای مطابق ارزیابی تجدیدازناشیکاهش یاافزایش -
،59بندمطابق بازیافتنی مبلغ به دفتری مبلغ کاهش -
،67بندمطابق دفتری مبلغ در قبلی کاهش ازبخشی یاتمام برگشت -
،دورهاستهالک -
و،خارجیمستقل واحد  یك مالیصورتهای تسعیرازناشی  ارزی خالص  تفاوتهای-
.تغییراتسایر-



افشا

:درصورتهايماليهمچنينبايدمواردزيرافشاگردد
.بدهیهاستوثیقه که داراییهایی نیزوداراییهامالكیت بارابطه درمحدودیت میزان ووجود.الف

.دورهطیساخت جریان درداراییهای حساببهشدهمنظورمخارج .ب

.مشهودثابت داراییهای تحصیل به مربوط قراردادیتعهدات مبلغ .ج

افشایانزوسودصورتمتندرجداگانهبطوراماگردیدهمنظورزیانوسوددرکهمشهودثابتداراییهایبهواردهخسارتهایبابتثالثاشخاصتوسطشدهجبرانمبلغ.د

.استنشده
.دورهابتدایوانتهادرسرمایه ایپرداختهایپیشنیزوانباردرشدهنگهداریراه،درساختجریاندرمشهودثابتداراییهایمانـده.ه

:چنانچهداراييثابتمشهودبهمبلغتجديدارزيابيانعكاسيابد،مواردزيربايدافشاشود

.ارزیابی تجدیدمؤثرتاریخ .الف

.تجاریواحدداخلی ارزیاب یامستقل ارزیاب ازاستفاده .ب

.منصفانهارزشبرآورددررفتهبكاراهمیتبامفروضاتوروشها.ج

.منصفانهارزشتعیینبرایارزش گذاریروشهایسایربكارگیرییابرآوردانجامیااخیر،حقیقیمعامالتیافعالبازاردرقیمتهاازاستفادهمیزان.د

.ارزیابیتجدیدعدمفرضباشدهتمامبهایروشبراساسداراییهاازطبقه هردفتری مبلغ .ه

.سرمایه صاحبان بین آن تقسیم محدودیت رکرودوره طی تغییرات شامل ارزیابی تجدیدمازاد.و

.داراییهاازهرطبقه تفكیك به ارزیابی تجدیدتناوب دوره .ز



می شود،شروع آن ازبعدو1386/1/1تاریخازآنهامالی دوره که مالی صورتهای کلیه مورددراستاندارداین الزامات :اجراتاريخ
.الزم االجراست

16شماره حسابداری بین المللی استانداردمفاداستاندارد،این الزامات اجرای با:حسابداريبينالمللياستانداردهايبامطابقت
.می شودرعایت نیزدارایی،باقیماندهارزشبرآورددرتجدیدنظربه استثنای،“تجهیزاتوماشین آالت ،امالک”عنوان با


