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 5  شماره  بخش عمومی استاندارد حسابداري

 مشهودثابت   داراييهاي

 
 

 هدف

 کننددگان  استفاده  تا مشهود استثابت   داراییهای  حسابداری  استاندارد، تجویز نحوه  این  هدف . 1

در این داراییها و  گزارشگرگذاری واحد  اطالعات مربوط به سرمایه صورتهای مالی بتوانند

اصلی در حسابداری داراییهدای ثابدت مشدهود    تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات 

و زیان کداهش   استهالک  هزینهتعیین مبلغ دفتری آن و شناخت  عبارت از شناخت دارایی،

 . است  ارزش دارایی

 كاربرد  دامنه

 :که اين مگر ،شود  مشهود بكار گرفتهثابت   داراييهاي  تمام  حسابداري براياستاندارد بايد   اين . 2

 باشد؛زامي شده موجب استانداردي ديگر، نحوه حسابداري متفاوتي مجاز يا ال به الف.

وجود، الزامات افشاای مدادرد در    این با میراث ملی باشد. با مرتبط، نظر موردداراییهای  . ب

 شده کاربرد دارد. داراییهای میراث ملی شداسایی مورد در 85و  82، 81بددهای 

 استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد: این . 3

 ؛شاورزیمرتبط با فعالیتهای ک مولد داراییهای زیستی الف.

طبیعی و منداب  مشدابهی کده     گاز و نفتمعدنی مانند  امتیاز معادن، ذخایر مواد حق . ب

  شونده نیست.  احیا

حال، این استاندارد برای داراییهای ثابت مشهود مورد استفاده در توسعه یا نگهداری  این با

 کاربرد دارد. “ب ”و  “الف ”داراییهای مندرج در بندهای 

نداردها ممکن است شناخت یک دارایدی ثابدت مشدهود را برمبندای رویکدردی      سایر استا . 4

واحدد   ،هاا  حساابداري اااار   متفاوت با این استاندارد الزامی نماید. برای مثدال اسدتاندارد   

کند که شناخت یک دارایی ثابت مشهود مورد اجاره را برمبنای انتقال  را ملزم می گزارشگر

های حسابداری این  چنین مواردی سایر جنبه حال در این باارزیابی کند.  مخاطرات و مزایا

 تاندارد مقرر شده است.داراییها ازجمله استهالک، توسط این اس
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 داراییهای میراث ملی

نحدوی متفداوت    ر را به شناسایی داراییهای میراث ملی کده بده  شگاین استاندارد واحد گزار . 5

نماید. چنانچه  کند، ملزم نمی احراز می راد تعریف و معیارهای شناخت داراییهای ثابت مشهو

این استاندارد را  یداراییهای میراث ملی را شناسایی کند، باید الزامات افشا گزارشگر واحدد

 .نیستگیری این استاندارد  الزامات اندازه رعایت به ملزمبکار گیرد، اما 

دارایی میدراث ملدی    عنوان بها دلیل اهمیت فرهنگی، محیطی یا تاریخی آنه برخی داراییها به . 6

کن باستانی، مناطق ابناها و آثار تاریخی، ام به توان این داراییها می جمله ازشوند.  شناخته می

هنری اشاره کرد. اغلب، داراییهای میراث ملی دارای ویژگیهای خاصدی   آثار حفاظت شده و

 موارد زیر هستند: جمله از

، محیطی، رود که ارزش فرهنگی احتمال نمی الف.

 قالب درآموزشی و تاریخی آنها را بتوان صرفًا 

 ؛بر قیمت بازار بیان کرد  مبتنی پولیمبالغ 

آنها، محدودیتها یا اغلب برای فروش  . ب

 ؛داردای شدید قانونی یا کیفری وجود تهممنوعی

اغلب آنها قابلیت جایگزینی ندارند و امکان  . پ

حتی اگر  ؛دارد ارزش آنها طی زمان افزایش یابد

 ؛کیفیت فیزیکی آنها کاهش یافته باشد

 ؛ ومفید آنها غالبًا دشوار است برآورد عمر . ت

نقدی ورودی  ایجاد جریانهای هدف با ندرت به . ث

 شوند. نگهداری می

یا اقتصادی  برخی داراییهای میراث ملی دارای منافع . 7

برای مثال، یک بنای  .نیز هستند خدمات بالقوه آتی

قررار  استفاده مورددفتر اداری  عنوان بهکه  تاریخی

توان آنها را برمبنرایی  چنین مواردی می گیرد. در می

سایر اقالم داراییهای ثابت مشهود شناسایی مشابه با 

 د.کرگیری  و اندازه

  تعاریف

 :  است  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات . 8
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 از  ناشاي  يا خاالص ارزش خادمات   آتي  نقدي  اريانهايخالص   فعلي  ارزش:   اقتصادي  ارزش

 انتظار مورداز واگذاري نهايي آن يا مبلغ  کاربرد مستمر دارايي ازامله اريانهاي نقدي ناشي

 براي تسويه يک بدهي.

 ايي تواند از واگذاري دار ميدر حال حاضر  گزارشگربرآوردي که واحد   مبلغ:  باقيماند   ارزش

مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض کاه داراياي در وضاعيت    کسر  از پس

 متصور در پايان عمر مفيد باشد.

 شرايط عادي  طريق فروش دارايي در خالص ارزش فروش : مبلغ واه نقد يا معادل آن که از

 شود. هاي مرتبط با فروش حاصل مي از کسر کليه هزينه و پس

 شود که: اطالق مي مشهودي  دارايي  به  :ودمشهثابت   دارايي 

به منظور استفاد  در توليد يا عرضه کاالها يا خدمات، ااار  به ديگران يا براي مقاصد  الف.

 و ؛شود مينگهداري  گزارشگراداري توسط واحد 

 از يک دور  مالي مورد استفاد  قرار گيرد. رود بيش انتظار مي . ب

 آن  بازيافتني مبلغ  به  نسبتيک دارايي   دفتريمبلغ  مازاد :  ارزش  کاهش  زيان. 

    طبقه داراييهاي ثابت مشهود: گروهي از داراييها که داراي ماهيت يا کاارکرد مشاابه در عملياات 

 شود. يک قلم اداگانه نشان داد  مي عنوان بهمالي  است و در صورتهاي گزارشگر واحاد

 عبارت است از :مفيد عمر : 

 يا ؛قرار گيرد گزارشگرمورد استفاد  واحد  رود دارايي انتظار مي  که  نيزما  مدت . الف

  از دارايي  رود در فرايند استفاد  انتظار مي  که  مشابه  مقداري  تعداد توليد يا واحدهاي .  ب

 .شود  تحصيل  گزارشگرواحد   توسط

 عمر مفيد آن  طي  دارايي  يک پذير استهالك  مبلغ  سيستماتيک  تخصيص:   استهالك . 

 از  بهااي تماام شاد  پاس      اايگزين  يا ساير مبالغ  دارايي  شد   تمام  بهاي:  پذير استهالك  بلغم

 آن.  کسر ارزش باقيماند 

  ،که بيشتر است. کدام هرمبلغ بازيافتني: خالص ارزش فروش يا ارزش اقتصادي يک دارايي 

  انباشاته   ارزش کااهش نباشته و زياان  کسر استهالك ا از پسمبلغ دفتري: مبلغي که دارايي

 شود. مربوط، به آن مبلغ در ترازنامه منعكس مي
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 توانند  اي مطلع و مايل مي : مبلغي است که خريداري مطلع و مايل و فروشند منصفانه ارزش

 ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله کنند. اي حقيقي و در شرايط عادي، يک دارايي را در در معامله

 شناخت

 که: شود ميعنوان دارايي شناسايي  زماني به مخارج مرتبط با يک قلم دارايي ثابت مشهود، تنها . 9

 گزارشاگر  واحااد مرتبط با داراياي باه درون    ا خدمات بالقو ي اريان منافع اقتصادي آتي الف.

 محتمل باشد، و

 گيري باشد. از اي اتكاپذير قابل اند دارايي به گونه يا ارزش منصفانه بهاي تمام شد  . ب
 

عنوان موجودی محسدوب و در زمدان مفدرف     قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی معموالً به . 10

حدال، قطعدات عمدده آمداده جدایگزینی،       ایدن  . بدا شدود  مدی عنوان هزینه شناسدایی    به

واق  شود،  گزارشگرواحد  استفاده مورداز یک دوره مالی  که انتظار رود بیش صورتی در

. همچنین، هرگاه قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی شود میثابت مشهود محسوب ایی عنوان دار به

دارایدی   عندوان  ارتباط با یک قلم دارایی ثابت مشهود به کار گرفت این اقالم بده  را تنها بتوان در

 .شود میی که از عمر مفید دارایی مربوط تجاوز نکند، مستهلک ثابت مشهود محسوب و طی مدت

دهنده یک قلدم دارایدی ثابدت     ندارد معیاری برای تفکیک یا تجمی  اجزای تشکیلاین استا . 11

بکارگیری معیارهای شناخت در وضعیتهای خاص واحد  کند. بنابراین، مشهود، تجویز نمی

ابزارها  و اهمیت مثل قالبها مستلزم انجام قضاوت است. تجمی  اقالم جداگانه کم گزارشگر

 اشد.به مجموع ارزش آنها ممکن است مناسب و اعمال معیارهای فوق نسبت ب

براساس معیارهای شناخت، تمام مخارج داراییهدای ثابدت مشدهود را در زمدان      گزارشگرواحد  . 12

مخارج شامل مخارج تحمل شده جهت تحفیل یا ساخت داراییهای کند. این  تحمل ارزیابی می

نحدوی   بده  ،اجزا یا تعمیرات آنثابت مشهود و همچنین مخارج بعدی بابت اضافات، جایگزینی 

 .باشد مفید یا بازدهی آن گردد، می که موجب افزایش عمر
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الزامات ایدن   طبقشرایط تعریف داراییهای ثابت مشهود هستند و  تجهیزات نظامی، معموالً واجد . 13

 دارایی شناسایی شوند. عنوان بهاستاندارد، باید 

محیطی یا ایمندی تحفدیل شدود.     مقاصد زیستداراییهای ثابت مشهود ممکن است برای  . 14

از اقدالم   یدک   آتدی هدی    یا خددمات بدالقوه   تحفیل این داراییها، مناف  اقتفادیاگرچه 

دهدد، امدا ممکدن     مشخص داراییهای ثابت مشهود موجود را به طور مستقیم افزایش نمدی 

 گزارشدگر  آتی سایر داراییهای واحدد  یا خدمات بالقوه است برای تحفیل مناف  اقتفادی

این حالت، این داراییها واجد شرایط شناخت است، زیدرا تحفدیل آن،   ضروری باشد. در 

آتدی کده از داراییهدای     یا خدمات بالقوه سازد مناف  اقتفادی را قادر می گزارشگرواحد 

کند بیشتر از حالتی باشد که این داراییها تحفیل نشده است. برای مثدال،   مربوط کسب می

بده نفدب   ، ملزم سوزی آتش برابر درایمنی اجرای مقررات  ممکن است در بیمارستانیک 

عندوان دارایدی شناسدایی     شود. این دستگاهها بده  اطفای حریقدستگاههای جدیدی برای 

 اداره بیمارستان بدون آنها ممکن نخواهد بود.، زیرا شود می

 داراییهای زیربنایی

مولً  . 15 نایی مع های زیرب ها دارای دارایی یر یویژگی  ز

 هستند:

ی اقتصادی و تولیدی موجب تقویت زیرساختها الف.

 شوند؛ کشور می

 از یک سیستم یا شبکه هستند؛ بخشی . ب

ای که برای  گونه بهدارای ماهیت خاصی هستند  . پ

 آنها موارد استفاده جایگزین وجود ندارد؛

 غیرمنقول هستند؛ و . ت

 دارد.واگذاری آنها وجود  خصوص درمحدودیتهایی  . ث

شرایط تعریرف داراییهرای  داراییهای زیربنایی واجد

با  ستاندارد  ین ا بق ا ید ط ستند و با شهود ه بت م ثا

توان به  این داراییها می جمله ازآنها برخورد شود. 
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یرو و  برق و ن تأمین  ضالب،  ها، آب و فا شبکه راه

 اشاره کرد. اتارتباط

 مخارج بعدی

شود  ت مشهود تنها زمانی به مبلغ دفتری دارایی اضافه میمخارج بعدی مرتبط با دارایی ثاب . 16

که مخارج انجام شده موجب بهبود وضعیت دارایدی در مقایسده بدا اسدتاندارد عملکدرد      

بدر وقدوع جریدان منداف       ای که شواهد کدافی مبندی   گونه به ،ارزیابی شده اولیه آن گردد

داشدته   وجود گزارشگرواحد  از این مخارج به درون ناشی یا خدمات بالقوه آتی اقتفادی

 باشد.

، مخارج روزمره تعمیر و نگهداری داراییهدای  9براساس معیارهای شناخت مندرج در بند  . 17

 ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده

 مثدال، گردد. برای  ناسایی میعنوان هزینه ش شود، معموالً در زمان وقوع، به اولیه آن انجام می

و حفظ معموالً به این دلیل که موجب  ها گیری جاده و لکهیا بازدید کلی  نگهداریمخارج 

 شود. گردد، هزینه محسوب می ی مییه افزایش استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه داران

گزینی در فواصل اجزای عمده برخی از اقالم دارایی ثابت مشهود ممکن است مستلزم جای . 18

مفید  در طول عمر صندلیهاقبیل  اجزای یک هواپیما از است ممکنبرای نمونه، منظم باشد. 

ی برخدی اجدزا   اسدت  ممکدن همچندین   به جایگزینی داشدته باشدد.   بار نیاز هواپیما چندین

واحدد  تدری باشدد.    مستلزم جدایگزینی در دوره بلندمددت   آنقبیل دیوارهای  از ساختمان

رج اجزای جایگزین شده چنین داراییهای ثابتی را در زمان تحمل، چنانچده  مخا گزارشگر

کند. مبلغ  باشد، در مبلغ دفتری دارایی مربوط منظور می 9حائز معیارهای شناخت طبق بند 

 شود. دفتری قبلی اجزای جایگزین شده از حسابها حذف می

هود )مانند هواپیما( ممکدن اسدت   ی ثابت مشیای موارد، ادامه کارکرد یک قلم دارا در پاره . 19

 یمستلزم انجام بازرسیهای عمده به منظور رف  نواقص باشد اعم از اینکه نیاز به جدایگزین 

 زمدان  احراز معیارهای شناخت، مخارج هر بازرسی عمده در شرط قطعات باشد یا نباشد. به
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ماندده از بابدت   شود. هرگونده مبلدغ دفتدری باقی    انجام آن به مبلغ دفتری دارایی منظور می

 شود. )جدای از قطعات( از حسابها حذف می قبلیمخارج بازرسی 

 در زمان شناختگیری  اندازه

عنوان دارايي باشد، بايد به بهاي تماام   وااد شرايط شناخت به يک قلم دارايي ثابت مشهود که . 20

 گيري شود. شد  انداز 

شااود، بايااد  اي تحصاايل مااي دلااهعمليااات ريرمباطريااق  در مااواردي کااه يااک دارايااي از  . 21

 گيري شود. در تاريخ تحصيل انداز  منصفانه ارزش به

طریرق  یک قلرم دارایری ثابرت مشرهود از است ممکن . 22

یات غیرم لهبعمل شماره ای  اد ستاندارد  ضوع ا  3)مو

تحصیل ای(  ادلهبعملیات غیرم از حاصلدرآمد  عنوان با

افرت زمینری بردون دری اسرت ممکرننمونه،  شود. برای

به به ما یا ما یا  ازا  پارک  حداث  هت ا ناچیز ج ازای 

در ایرن شررایط،  اهردا شرود. گزارشگر واحردجاده به 

آن  منصرفانه ارزشدارایی مرذکور معرادل  شده تمام بهاي

 تاریخ تحصیل است. در

 اجزای بهای تمام شده

 بهای تمام شده یک قلم دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر است: . 23

از  اسدترداد خریدد، پدس    قابل مت خرید، شامل عوارض گمرکی و مالیاتهای غیرقی الف.

 ؛کسر تخفیفات تجاری

 و ؛شود می تحمل برداری بهره قابلهرگونه مخارج مرتبط که برای رساندن دارایی به وضعیت  . ب

از بابدت   ی و بازسدازی محدل آن  ید سازی و برچیدن دارا برآورد اولیه مخارج پیاده . پ

خداص بدرای    نتیجده اسدتفاده از دارایدی    در زمان تحفیل دارایی یا درتعهدی که 

کاال )برای مثال بازسازی زمین مورد استفاده جهت اسدتخراج  مقاصدی غیر از تولید 

به  توجه با شود. ه، تقبل میورطی آن دایان فعالیت( پمواد معدنی به حالت اولیه در 
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آن بایدد براسداس    بدا  مدرتبط  شدود، تعهدد   اینکه چنین مخارجی در آینده واق  می

 فعلی مخارج در زمان تحفیل دارایی شناسایی شود. ارزش

 قابل انتساب به دارایی است: هایی از مخارجی است که موارد زیر نمونه . 24

هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بطور مستقیم در ساخت دارایی ثابدت مشدهود    الف.

 ؛اند مشارکت داشته

 ؛نفبزی محل سا مخارج آماده . ب

 ؛اولیهمخارج حمل و نقل  . پ

 ؛مخارج نفب و مونتاژ . ت

خالص عواید حاصل از فدروش اقدالم    از کسر مخارج تولید آزمایشی دارایی، پس . ث

 ؛های تولید شده هنگام آزمایش تجهیزات( )نظیرنمونه تولید شده

 و ؛ای و حرفه فنیخدمات الزحمه  حق . ج

بدرداری مانندد    ط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهرهمرتبعمومی مخارج سربار  . چ

 ای. های سرمایه روژهحقوق مدیر پ

 شود: نمی نظورهای ثابت مشهود ممخارجی است که در بهای تمام شده دارایی نمونهموارد زیر  . 25

 ؛افتتاح مراسم مخارج الف.

 ؛مخارج معرفی کاال یا خدمات جدید)شامل مخارج تبلیغات و آگهی( . ب

 ؛در شروع فعالیت مخارج آموزش کارکنان . پ

 و ؛مخارج اداری . ت

 برداری. غیرمرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره  سایر مخارج سربار عمومی .  ث
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بده   داراییشود که  یشناسایی مخارج در مبلغ دفتری دارایی ثابت مشهود زمانی متوقف م . 26

مخارج تحمل شده از بابت رداری رسیده باشد. بنابراین ب ای بهرهوضعیت و شرایط الزم بر

ایدن    نمونهشود.  افزوده نمی آن ی یک دارایی ثابت مشهود به مبلغ دفتریییا جابجا استفاده

 :است زیرشرح  مخارج به

مخارج تحمل شده برای یک دارایی ثابت مشهود کده علیدرغم آمداده بدودن بدرای       الف.

ظرفیدت  تدر از   یا در سطحی پایینقرار نگرفته است  دهمورد استفاهنوز  ،برداری بهره

 ؛کند میکامل فعالیت 

ریزی شدده دارایدی    که قبل از رسیدن به سطح عملکرد برنامه اولیه عملیاتی اینهزیا . ب

 و ؛گردد تحمل می

 .گزارشگرمخارج جابجایی یا تجدید سازمان تمام یا بخشی از عملیات واحد  . پ

گیرد، امدا   بطه با ساخت یا توسعه یک دارایی ثابت مشهود صورت میبرخی عملیات در را . 27

عملیات متفرقده ممکدن   برداری ضروری نیست. این  آن به وضعیت قابل بهره برای رساندن

عندوان   است قبل از فعالیتهای دوره ساخت یا توسعه یا حین انجام آنها صورت گیرد. بده 

عنوان پارکیند  جهدت    ، از محوطه بهمثال، ممکن است قبل از شروع عملیات ساختمانی

رسداندن دارایدی بده     آنجا که انجام چندین عملیداتی بدرای     کسب درآمد استفاده شود. از 

تغییرات در صورت آن مربوط به   درآمد و هزینه برداری ضروری نیست، وضعیت قابل بهره

 .شود درآمد و هزینه مربوط منعکس میسرففلهای شناسایی و در  مالی، وضعیتدر 

  شدود، همدان   مدی   سداخته   گزارشگر واحدد  توسط  که  داراییهایی  شده  تمام  بهای  در تعیین . 28

  گدردد. هرگداه   می  اعمال  شده تحفیل  با داراییهای  در رابطه  شود که می  بکارگرفته  قواعدی

  عندوان  ، بده کندد  تولید می  عملیات  عادی  روال در  را که  از داراییهایی  یکی  گزارشگر واحد

  تمدام   بهدای   مشابه معموالً  آن  شده  تمام  قرار دهد، بهای  مشهود مورد استفاده  ثابت  دارایی

 هاحسابداري مواودي)به استاندارد  شود می  ، محاسبه فروش  جهت  تولید شده  داراییهای  شده
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  دسدتمزد و سدایر منداب    مواد،   به  مربوط  غیرعادی  خارج، م مشابه  ای گونه به مراجعه شود(.

  شود، قابل می  تحمل  گزارشگر واحدد  توسط  دارایی  یک  با ساخت  در رابطه  که  شده  تلف

  تدممین   مخدارج   احتساببا   ارتباط درنخواهد بود.   دارایی  آن  شده  تمام  در بهای  احتساب

، گزارشدگر  واحددد سدط  ساخته شدده تو مشهود   ثابت  داراییهای  شده  تمام  در بهای  مالی

 . است  شده  بیان  مالي  تأمين  مخارج  حسابداريدر استاندارد   مربوط  معیارهای

 گیری بهای تمام شده اندازه

در بند  اشاره مورداقالم  مورد درو  بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود معادل قیمت نقدی . 29

  ثابدت   دارایدی   قلدم   یک  ازای مابه  چنانچهآن در تاریخ شناخت است.  ، ارزش منففانه21

  قیمدت   بدین   تفداوت  ،شود  پرداخت  خرید اعتباری  معمول  از شرایط  بیش  مشهود در مدتی

  شناسدایی   مدالی   تدممین   هزینده   عندوان  اعتبار به  دوره  طی  پرداختی  مبالغمجموع و   نقدی

  تاأمين   مخاارج   حساابداري ستاندارد ا  الزامات  براساس ای، چنین هزینه  که  شود، مگر این می

 منظور شود.  دارایی  حساب  به   مالي

، یا غیرپولی ییهاییی یا داراممکن است در معاوضه با دارامشهود ی ثابت ییک یا چند دارا . 30

طالب زیر به معاوضده یدک دارایدی    های پولی و غیرپولی تحفیل شود. مترکیبی از دارایی

نیز کاربرد دارد. ها  ی دیگر اشاره دارد، اما در مورد سایر معاوضهغیرپولی با دارایی غیرپول

شود مگدر   گیری می به ارزش منففانه اندازه یهای ثابت مشهودبهای تمام شده چنین دارایی

معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد یا ارزش منففانه دارایی تحفیل شدده و ارزش   اینکه

چنانچده دارایدی   باشدد.  نگیری  اتکاپذیر قابل اندازه ای هگون منففانه دارایی واگذار شده به

بهای تمام شده آن براساس مبلغ دفتدری   ،نشود گیری تحفیل شده به ارزش منففانه اندازه

 شود. گیری می دارایی واگذار شده اندازه

یا خددمات بدالقوه   با توجه به میزان تغییرات مورد انتظار جریانهای نقدی  گزارشگرواحد  . 31

درصدورت  کندد.   نتیجه معاوضه داراییها، محتوای تجاری معاوضه را ارزیدابی مدی  در  آتی

 محتوای تجاری دارد: ضهتحقق شرایط زیر، معاو
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دارایدی   یا خدمات بالقوه آتیجریانهای نقدی  (مبلغ بندی و وضعیت )ریسک، زمان الف.

ده دارایی واگذار شد  یا خدمات بالقوه آتیبا وضعیت جریانهای نقدی  تحفیل شده

 یا ؛متفاوت باشد

در نتیجه ایدن معاوضده تغییدر     ،گزارشگر واحددارزش اقتفادی بخشی از عملیات  . ب

 و  ؛یابد

ای تفاوت بیان شده در بندهای )الف( یدا )ب( نسدبت بده ارزش منفدفانه داراییهد      . پ

 بااهمیت باشد.شده معاوضه 

 گزارشگرلیات واحد برای ارزیابی محتوای تجاری معاوضه، ارزش اقتفادی بخشی از عم

 جریانهای نقدی باشد. خالص کننده که متمثر از معاوضه است، باید منعکس

وجود ندارد،  آن برایارزش منففانه دارایی ثابت مشهودی که در بازار، معامالت مشابهی  . 32

دامنه تغییرات برآوردهدای  )الف(  گیری است که اتکاپذیر قابل اندازه ای گونه به صورتی در

ی ارزش منففانه آن دارایی قابل توجه نباشد یا )ب( احتماالت مربوط به برآوردهای منطق

و در برآورد ارزش منففانه مدورد  ای منطقی ارزیابی  گونه مختلف در این دامنه را بتوان به

بتواند ارزش منففانه دارایی تحفیل شده یا دارایی  گزارشگر واحدداستفاده قرار داد. چنانچه 

، ارزش منفدفانه دارایدی واگدذار شدده،     ندد کپدذیر تعیدین    ای اتکدا  گونده  را بده واگذار شده 

گیدری بهدای تمدام شدده      گرفتن مبلغ وجه نقد یا معادل نقد انتقال یافته، برای انددازه  نظر در با

 .تر باشدشده معتبررود، مگر اینکه ارزش منففانه دارایی تحفیل  بکار میدارایی تحفیل شده 

شدود،   می  تحفیل  ای سرمایه  اجاره  قراردادهای  در چارچوب  که  داراییهایی  دهش  تمام  بهای . 33

 گردد. می  تعیین ها ااار   حسابداري  استاندارد  موجب به

 از شناخت گیری پس اندازه

عناوان روياه    را باه  “تجدياد ارزياابي   ” ياا  “م شاد  بهاي تماا  ” روشبايد يكي از دو  گزارشگرواحد  . 34

 کار گيرد. ثابت مشهود به داراييود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقالم يک طبقه حسابداري خ
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 روش بهای تمام شده

از کسار   از شناخت بايد به مبلغ دفتري يعني بهااي تماام شاد  پاس     دارايي ثابت مشهود پس . 35

 کاهش ارزش انباشته، منعكس شود. زيان استهالك انباشته و

 روش تجدید ارزیابی

گيري  اي اتكاپذير قابل انداز  گونه به از شناخت دارايي ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه پس . 36

از  به مبلغ تجديد ارزيابي يعني ارزش منصفانه در تاريخ تجدياد ارزياابي پاس    آن را باشد، بايد

زياابي  ارد. تجديد ارائه کر، تجديد ارزيابي از کسر استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد

بايد در فواصل زماني منظم انجام شود تا اطمينان حاصال گاردد مبلاغ دفتاري داراياي تفااوت       

از انجام تجديد ارزيابي، اساتهالك   اهميتي با ارزش منصفانه آن در تاريخ ترازنامه ندارد. پس با

ن نظر اايگزين ناخاالص مبلاغ دفتاري قبلاي آ     انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي، از هر

 دارايي خواهد شد.

گدردد. ایدن    ارزش منففانه داراییهای ثابت مشهود معموالً براساس ارزش بازار آنها تعیین مدی  . 37

مدورد   در شدود.  ای تعیین مدی  ارزش براساس شواهد بازار و توسط ارزیابان با صالحیت حرفه

شرط اینکده   به شود میزمین و ساختمان ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن تعیین 

 مستمر مورد استفاده قرار گیرد. طور بهدارایی در همان رشته فعالیت یا رشته فعالیت مشابه 

داراییهای ثابت مشهود و نیز این امر که اقالم مذکور  برخی چنانچه به دلیل ماهیت تخففی . 38

فروختده  فعال و نه به صدورت جداگانده،    گزارشگر واحددعمدتاً به صورت بخشی از یک 

اقدالم بده بهدای    آن  ،شود، شواهدی درخفوص ارزش بازار آنها وجدود نداشدته باشدد    می

ی اتوان به زمین و سداختمانهای دار  ل میاشود. برای مث ارزیابی می ،شده مستهلکجایگزینی 

 استفاده خاص مثل پاالیشگاهها، نیروگاهها، تمسیسات بندری و اراضی زیر سد اشاره کرد.

 بده  توجده  بدا بهای جایگزینی مستهلک شده یک ساختمان متشکل از ارزش بازار زمین مربوط  . 39

آن است. برای تعیدین   بنایاستفاده فعلی آن و همچنین بهای جایگزینی مستهلک شده برآوردی 

جدیداالحدداث مشدابه را از    بندای باید بهای جایگزینی یک  بنا شده مستهلکبهای جایگزینی 

 ختمان، شرایط و فرسودگی آن و سایر عوامل محیطی کاهش داد.سا مفید عمربابت 
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تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منففانه داراییهای تجدید ارزیابی شدده بسدتگی    . 40

اهمیتدی بدا مبلدغ     دارد. چنانچه ارزش منففانه داراییهای تجدید ارزیابی شده، تفاوت بدا 

 ضرورت دارد. دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی

  اي طبقه  اقالم  تمام  شود، تجديد ارزيابي  مشهود تجديد ارزيابي  ثابت  از داراييهاي  قلم  يک  هرگا  . 41

 است.  دارد، الزامي  تعلق  آن  مزبور به  دارايي  که

  لیدات عم در  مشدابه  کداربرد  و  ماهیدت  با  داراییها از  گروهی  ،مشهود  ثابت  دارایی  طبقه  یک . 42

 : است زیر  شرح به مشهود  ثابت  داراییهای  طبقات از  هایی نمونه  است. گزارشگر واحدد

 ؛ زمین . الف

 ؛ اختمانس .  ب

 ؛ تجهیزات و  آالت ماشین .  پ

 ؛ کشتی . ت

 ؛هواپیما . ث

 ؛ نقلیه  وسایل . ج

 ؛منفوبات واثاثده  . چ

 ؛ تمسیسات . ح

 ها؛ جاده . خ

 و انتقال برق؛ های توزی  شبکه . د

 تجهیزات نظامی؛ . ذ

 لهای نفتی؛ ودک . ر

 سدها. . ز
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تجدید ارزیابی همزمان اقالم یک طبقه دارایی ثابت مشهود، به آن دلیل ضرورت دارد کده   . 43

از ارزیابی اختیاری داراییها و گزارش آنها در صورتهای مالی که منجر بده اخدتالط بهدای    

شدود، اجتنداب گدردد.     مدی ففانه در تاریخهای متفداوت  تمام شده تاریخی و ارزشهای من

د کدر توان بطور چرخشی تجدید ارزیدابی   شرطی می حال، یک طبقه از داراییها را به این با

 روز شود. کامل و به ،کوتاه هکه تجدید ارزیابی آن طبقه از داراییها طی یک دور

اي،  بان مستقل و داراي صاالحيت حرفاه  تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود، بايد توسط ارزيا . 44

 انجام شود.

از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیدابی در ترازنامده    . 45

نیست، اعتبار صورتهای مالی به  گزارشگر واحددبر معامالت واقعی  یابد، مبتنی نمایش می

در زمینه ارزیدابی طبقده دارایدی ثابدت      این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد

دارد که  لحاظ این استاندارد مقرر می مشهود موردنظر دارای صالحیت و تجربه است. بدین

 حدال  این ای انجام شود. با دارای صالحیت حرفه ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و

ارزیابان  گزارشگر واحددچه اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنان به توجه باو 

شرط آنکه نتایج کدار   با صالحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به

 آنها مورد تمیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بالمان  خواهد بود.

 مازاد تجدید ارزیابی

  عنوان  تحت مستقيماً آن  رزيابيا تجديد  درنتيجه مشهود  ثابت  دارايي  يک  دفتري  مبلغ  افزايش . 46

 ااامع   ارزش خاالص  از  بخشاي   عنوان به مالي وضعيت صورت در و  ثبت  ارزيابي تجديد مازاد

  ارزياابي  تجدياد  از ناشاي   قبلاي   کاهش  يک  عكس مزبور  افزايش  هرگا  .شود مي  بندي طبقه

  هزيناه   ميازان  تا  افزايش  اين  ،تصور دراين ، است  گرديد   شناسايي  هزينه  عنوان به  که باشد

 .شود دور  شناسايي درآمد  عنوان به بايد  دارايي  همان با  رابطه در  شد   شناسايي  قبلي

  هزيناه   عنوان به  آن  ارزيابي تجديد  درنتيجه مشهود  ثابت  دارايي  يک  دفتري  مبلغ  کاهش . 47

  ارزياابي  تجديد از ناشي  قبلي  افزايش  يک  عكس مزبور  کاهش  هرگا . شود مي  شناسايي

 بايد  کاهش  اين صورت، دراين ، است  شد  منظور  ارزيابي تجديد مازاد  حساب  به  که باشد
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 تجدياد  ماازاد   حسااب بدهكار   به  دارايي  همان  به  مربوط  ارزيابي تجديد مازاد  ميزان تا

 .شود  شناسايي  ههزين  عنوان به  باقيماند  و منظور گردد  ارزيابي

 باياد در زماان برکنااري    ،ااامع  ارزش خالصمازاد تجديد ارزيابي منعكس شد  در سرفصل  . 48

 ، مساتقيماً گزارشاگر  استفاد  از آن توسط واحد متناسب بايا واگذاري دارايي مربوط يا  دائمي

 .منظور شود در گردش حساب ارزش خالص

 جدام   ارزش خدالص  بخشدی از  عنوان بهمالی  وضعیت صورت درمازاد تجدید ارزیابی  . 49

استفاده از دارایی توسدط   متناسب بادر مواردی که مازاد تجدید ارزیابی  گردد. منعکس می

شود، مبلغ مدازاد قابدل انتقدال معدادل      منظور می ارزش خالص به حساب گزارشگر واحد

بر بهدای تمدام    بتنیبر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهالک م تفاوت بین استهالک مبتنی

 شده تاریخی آن است.

 استهالک

چنانچه بهاي تمام شد  هر ازء يک دارايي ثابت مشهود در مقايسه با کل بهاي تماام شاد  آن    . 50

اهميت و عمر مفيد يا الگاوي کساب مناافع اقتصاادي از آن متفااوت از سااير ااازاي         دارايي با

 هلک شود.اهميت باشد، آن ازء بايد بطور اداگانه مست با

برخی از اجزای یک دارایی ثابت مشهود را بطور جداگانده   گزارشگر در مواردی که واحد . 51

د. باقیماندده  نماید  کند، باقیمانده آن دارایی را نیز به طور جداگانه مستهلک می مستهلک می

آسفالت، کانالهدا،  اهمیت نیست. برای مثال  دارایی شامل اجزایی است که بطور جداگانه با

توان به طور  می ها و تاسیسات روشنایی مورد استفاده در یک سیستم جاده را روها، پل پیاده

 کرد. جداگانه مستهلک طور بهنیز  را آنو مابقی  جداگانه مستهلک

منعكس شاود مگار اينكاه در     تغييرات در وضعيت ماليمبلغ استهالك هر دور  بايد در صورت  . 52

 ر گردد.مبلغ دفتري دارايي ديگري منظو

  حدال  بااین. شود میمنعکس  تغییرات در وضعیت مالیدر صورت  معموالًدوره    استهالک . 53

 سدایر  تولیدد صدرف    دارایدی   یا خدمات بدالقوه آتدی   اقتفادی  مناف  ، شرایط  برخی در
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  شدده   تمام  بهای از  بخشی  ،استهالک ، حالت  این در. گردد می  گزارشگر واحد  داراییهای

  استهالک ، مثال  برایشود.  و در مبلغ دفتری آن منظور می دهد ییی دیگر را تشکیل مدارا

 منظور بکار گرفته شده در احداث یک سد در بهای تمام شده آن  تجهیزات و  آالت ماشین

  فعالیتهدای  در  اسدتفاده  مورد مشهود  ثابت  داراییهای  استهالک ، مشابه  ای گونه به .گردد می

 منظدور نامشهود   دارایی  حساب  به مربوط حسابداری استانداردطبق   است  کنمم  توسعه

 .شود 

 پذیر و دوره استهالک مبلغ استهالک

 تخصيص يابد.مفيد آن  تماتيک طي عمرسبايد برمبنايي سي  پذير يک دارايي مبلغ استهالك . 54

 .ي شاود ازنگرر دور  ماالي با  عمر مفيد يک دارايي بايد حداقل در پاياان ها  ارزش باقيماند  و  . 55

ايان  باشد، واود داشته هاي قبلي  برآوردبينيهاي فعلي و  اي بين پيش تفاوت قابل مالحظه چنانچه

 مربوطاستاندارد حسابداري  محسوب و طبقبرآورد حسابداري   عنوان تغيير در تغييرات بايد به

 .شناسايي شود

شدد،  با کمتره ارزش باقیمانده از مبلغ دفتری شود ک استهالک دارایی تا زمانی شناسایی می . 56

و نگهدداری دارایدی   تعمیدر   .حتی اگر ارزش منففانه دارایی بیش از مبلغ دفتری آن باشد

 کند. ضرورت استهالک آن را نفی نمی

، عمدل  شدود. در  آن تعیدین مدی   باقیماندهاز کسر ارزش  پس ،پذیر دارایی مبلغ استهالک . 57

اهمیدت   پذیر با اغلب ناچیز است و لذا در محاسبه مبلغ استهالکارزش باقیمانده دارایی 

 نیست.

استهالک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکدان و شدرایط    . 58

در بندابراین   یابدد.  تا تاریخ برکناری آن ادامده مدی  شود و  شروع می ،برداری است الزم برای بهره

اسدتهالک آن   و یا برای واگذاری نگهدداری شدود،   ایی بالاستفاده یا غیرفعال گرددکه دار زمانی

، براساس روشدهای اسدتهالک   حال این که کامالً مستهلک شده باشد. بااینشود مگر  متوقف نمی

 باشد. صفرتواند  هزینه استهالک می ،صورتی که تولیدی وجود نداشته باشد بر کارکرد، در مبتنی
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  مفدرف  به  دارایی  آن از  استفاده  طریق از عمدتاً  دارایی  یک یا خدمات بالقوه آتی  تفادیاق  مناف  . 59

  کده   زمدانی  در  دارایدی   خرابدی  و  فرسدودگی  ، فنی  نابابی مانند  عوامل سایر ، حال این با. رسد می

 از انتظدار  مدورد   القوهیا خدمات ب اقتفادی  مناف   کاهش  به منجر  اغلب ،ماند می  بالاستفاده  دارایی

 :گیرد می قرار مدنظر  دارایی مفید عمر  تعیین در زیر  عوامل  کلیه  درنتیجه. گردد می  دارایی

 یدا   ظرفیت  به  باتوجه  استفاده  میزان)  دارایی از  گزارشگر واحدد انتظار مورد  استفاده . الف

 ؛(گردد می  تعیین  آن انتظار مورد  فیزیکی تولید  میزان

  کداری   نوبتهای تعداد  قبیل از  عملیاتی  عوامل  به  که انتظار مورد  خرابی و  فرسودگی .  ب

 و  دارایدی   نگهداری و  تعمیرات  برنامه ،گیرد می قرار  استفاده مورد  دارایی  آن  طی  که

 ؛دارد  ، بستگی است  بالاستفاده  که  زمانی در  دارایی از  نگهداری و  بتراقم

  محفوالت  برای بازار  تقاضای در تغییر یا تولید بهبود یا  تغییرات از ناشی فنی  نابابی .  پ

 و ؛ دارایی  آن  وسیله به  شده تولید  خدمات و

 وجود  قبیل از  دارایی از  استفاده مورد در  مشابه  محدودیتهای یا  قانونی  محدودیتهای . ت

 . ای سرمایه  اجاره  در انقضا  تاریخ

  تعریدف   دارایدی  از  گزارشدگر  واحددد  انتظار مورد  استفاده  برحسب  دارایی  یک مفید عمر . 60

  واگدذاری   متضدمن   اسدت   ممکدن   گزارشگر واحدد مدیریت دارایی در  مشی خط. شود می

یا خددمات   اقتفادی  مناف  از  مشخفی  بخش  مفرف از پس یا  معین  مدتی از پس دارایی

  آن  اقتفدادی  عمر از کوتاهتر  است  ممکن  دارایی  یک مفید عمر  بنابراین. باشد  آن  آتی بالقوه

  تجربده بدر   مبتندی  عمددتاً   کده   اسدت   قضداوتی   موضدوعی   دارایدی  مفیدد  عمر برآورد .باشد

 .باشد می  مشابه  هایدارایی مورد در  گزارشگر واحدد

  جداگانده  شدوند،   تحفدیل   بداهم  اگدر   حتدی  و هسدتند  مجزا  داراییهای ، ساختمان و  زمین . 61

 معموالً استثنای مواردی نظیر معادن و محلهای دفن زباله . زمین بهدونش حساب گرفته می به

  دارایدی   بنابراین و دارد محدود عمر  ساختمان شود. نمی کمستهل لذا و دارد نامحدود عمر
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مبلدغ   ربد   اسدت   شده بنار آن د  ساختمان  که  زمینی  ارزش در  افزایش.  است پذیر استهالک

 .گذارد نمی اثر  پذیر ساختمان استهالک

که مندافعی از  ای  دوره طول دراکسازی و بازسازی زمین پمخارج برچیدن مستحدثات قبلی،  . 62

سازی زمین کده دارای عمدر    . لیکن مخارج آمادهگردد می، مستهلک شود میعاید مخارج آن 

. در برخی موارد، زمین ممکن اسدت دارای  شود ن منظور مینامعین باشد به بهای تمام شده آ

اقتفدادی یدا    منداف  کنندده   روشی که مدنعکس  موارد زمین باید به  عمر محدود باشد. دراین

 حاصل از آن است، مستهلک شود. بالقوه خدمات

 روش استهالک

 يا خدمات بالقو کنند  الگوي مصرف منافع اقتصادي  روش استهالك مورد استفاد ، بايد منعكس . 63

 .باشد گزارشگر واحادمورد انتظار دارايي توسط 

 .شاود حداقل در پايان هر دور  ماالي باازنگري    بايد  دارايي  براي  استفاد  مورد  استهالك  روش . 64

 انتظاار  ماورد  يا خدمات باالقو    اقتصادي  منافع  مصرف  الگوي در  مالحظه  قابل تغيير  صورت در

باياد    تغيياري   چناين . ياباد  تغييربايد   استهالك  روش اديد،  الگوي  انعكاس  اهت ، مربوط  دارايي

شناساايي   حساابداري مرباوط   محسوب و طبق استاندارد عنوان تغيير در برآورد حسابداري به

 .شود

  روشدهای   تدوان  می  آن مفید عمر  طی  دارایی  یک پذیر استهالک  مبلغ  سیستماتیک  تخفیص  جهت . 65

در .  اسدت  کارکرد یا تولیدتعداد  و  نزولی ، مستقیم خط  شامل روشها  این.  گرفت کار به را  تفاوتیم

مبلدغ   ، نزولدی   روش در آن، ثابت است. مفید عمر  طی  مبلغ استهالک دارایی  ،مستقیم  خط  روش

 ،یدا کدارکرد  تعدداد تولیدد     روش در. یابدد  مدی   کاهش  سال  به  سال  آن مفید عمر  طی  استهالک

 مدورد   اسدتهالک   روش. شدود  مدی   محاسبه  دارایی انتظار موردیا کارکرد  تولید  برمبنای  استهالک

  آن انتظدار  مورد یا خدمات بالقوه  اقتفادی  مناف مفرف   الگوی  براساس  دارایی هر  برای  استفاده

 در  آنکده  مگر گردد می  اعمال دیگر  دوره  به  ای دوره از  یکنواخت طور به و شود می  انتخاب  دارایی

 .آید وجود بهتغییری   دارایی انتظار مورد بالقوه یا خدمات  اقتفادی  مناف  مفرف  الگوی
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 كاهش ارزش

. هرگاا  کاهشاي در   ادواري بررسي شود طور بهثابت مشهود بايد  دارايي مبلغ دفتري يک قلم . 66

 رساد،  نظار  باه ز مبلغ دفتري آن ريرممكن ا مشاهد  شود و بازيافت بخشيارزش يک دارايي 

طريق ايجاد يک حساب  دارايي از يهزينه دور  شناسايي و مبلغ دفتر عنوان بهبايد مبلغ کاهش 

 ککااهش مزباور عكاس يا     آنكاه  مگار بازيافتني برآوردي کاهش داد  شود،  مبلغ بهکاهند ، 

ماازاد   حسااب  باه ش باياد  صورت اين کاه اين در ،ارزيابي باشد از تجديد افزايش قبلي ناشي

 ارزيابي منظور و در گردش حساب ارزش خالص نيز منعكس شود. تجديد

مفیدد   طور سیستماتیک طی عمدر  ارزیابی یک دارایی معموالً به یا مبلغ تجدیدشده  تمام بهای . 67

یدک قلدم دارایدی     انتظدار از  مورداست میزان مناف   شود اما در شرایطی ممکن آن بازیافت می

ای که مبلغ بازیافتنی دارایی از مبلغ دفتدری آن کمتدر شدود.     گونه مشهود کاهش یابد، بهثابت 

بده   تواند منجدر  صورت تداوم طی چند سال متوالی می تنهایی یا در مجموع، در شرایطی که به

 شرح زیر است: ارزش دارایی گردد به لزوم بررسی امکان کاهش در

 ؛خسارت فیزیکی الف.

 ؛ندن داراییبالاستفاده ما . ب

 ؛مبلغ دفتری آن از کمترکاهش خالص ارزش فروش دارایی به مبلغی  . پ

 ؛نابابی فنی . ت

 و ؛بر قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی مؤثرتغییرات قانونی یا محیطی  . ث

 یرات ساختاری در شرایط اقتفادی.تغی . ج

رود کاهش مزبدور در آیندده    میکاهش در ارزش یک دارایی به این معنا است که انتظار ن . 68

 افزایش مجدد ارزش دارایی برگشت شود.دلیل  بینی به قابل پیش

طدور جداگانده تعیدین     ارزش، مبلغ بازیافتنی هر قلم دارایی به برای احتساب زیان کاهش . 69

 گردد. می
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ارزش  برای تعیین مبلغ بازیافتنی یک دارایی ثابت مشدهود، خدالص ارزش فدروش آن بدا     . 70

 شود. عنوان مبلغ بازیافتنی انتخاب می قتفادی دارایی مقایسه و رقم بزرگتر بها

از کاربرد یک قلم دارایی برمبندای ارزش فعلدی خدالص     تعیین مبلغ قابل بازیافت حاصل . 71

مدورد زمدان و    آتی به سبب ابهامات موجود در یا خالص ارزش خدمات نقدی جریانهای

بده ندرخ تنزیدل     دسترسدی  آتی و عدم خدمات نقدیمیزان جریانهای ورودی و خروجی 

 نقدی برگیرنده مشکالت عملی فراوانی است. برای مثال، گاه انتساب جریانهایمناسب، در

به داراییهای منفرد عملی نیست. همچنین، قابلیت جایگزینی داراییها و بدا   یا ارائه خدمات

مدورد شدرایط    ابهدام در  مشترک و نیدز  یا ارائه خدمات نقدی یکدیگر و کسب جریانهای

گزارشگر از مواردی است که تعیین مبلغ قابل  بر محیط فعالیت واحدد اقتفادی آتی حاکم

 سازد. از کاربرد داراییهای ثابت مشهود را با اشکال مواجه می بازیافت حاصل

 از مترکبه  66افزايش بعدي در مبلغ بازيافتني يک دارايي ثابت مشهود که براساس مندراات بند  . 72

کااهش ياا    به منجرآنكه شرايط و رويدادهايي که  شرط بهشد  است،  شناسايي شد  تمام بهاي

از ادامه شرايط  اي حاکي حذف مبلغ دفتري آن دارايي شد ، برطرف گردد و شواهد متقاعدکنند 

طرياق برگشات کااهش     واود داشته باشد، بايد ازبيني  و رويدادهاي اديد در آيند  قابل پيش

عدم وقوع کاهش ياا   فرض باتهالکي که سميزان ا بايد به شد  برگشتي شناسايي شود. مبلغ قبل

 شد، کاهش داد  شود. استهالك شناسايي مي عنوان بهحذف، 

ارزیابی در حسدابها انعکداس    افزایش بعدی مبلغ بازیافتنی یک دارایی که براساس تجدید . 73

 شود.حساب گرفته  به 46باید طبق بند  ،یافته است

 جبران خسارت

 اتتغييار  صاورت  ابران خسارت وارد  به داراييهاي ثابت مشهود توسط اشخاص ثالا  باياد در   . 74

 .باشددريافت  منعكس گردد که قابل اي دور  وضعيت مالي در

  و واگذاری دائمی بركناری

  يا خادمات باالقو    ادياقتص  منافع که هنگامي يا  واگذاري  زمان در مشهود  ثابت  دارايي  قلم  يک . 75

 .شود  حذف  وضعيت مالي از صورت بايد رود، نمي انتظار  آن  واگذاري بكارگيري يا از  ناشي آتي
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 صاورت  در ،بايد در زمان حاذف  مشهود  ثابت  دارايي  واگذاري يا  برکناري از ناشي  زيان يا سود . 76

و اااار  مجادد کاه رعايات      مگر در رابطاه باا فاروش    ،منظور شود تغييرات در وضعيت مالي

 باشد. الزامي مي ها حسابداري ااار  استاندارد

ی یدا  ا فروش، اجداره سدرمایه   انتقال، واگذاری دارایی ثابت مشهود به روشهای گوناگون )نظیر . 77

  از معیارهدای  گزارشدگر  واحددد گیرد. جهت تعیین تاریخ واگذاری دارایدی،   میاهدا( صورت 

کند. بدرای   استفاده می مربوطفروش کاال طبق استاندارد حسابداری شناسایی درآمد حاصل از 

 شود. بکار گرفته می ها حسابداري ااار فروش و اجاره مجدد داراییهای ثابت مشهود استاندارد 

 شدده  جایگزین بهای اجزای گزارشگر واحدد، 9هرگاه براساس اصل شناخت مندرج در بند  . 78

اجدزا   نظدر از اینکده   صدرف  ،کندد  منظورلغ دفتری آن قلم یک دارایی ثابت مشهود را به مب

، مبلدغ دفتدری اجدزای    یدا در زمدان واگدذاری    ندشد اب  صورت جداگانه مسدتهلک شدده    به

 شدده  دفتری اجزای جایگزینتعیین مبلغ د. چنانچه کن از حسابها حذف می را شده جایگزین

عنوان شاخفی از بهای تمام  بهتواند  جایگزینی می بهایعملی نباشد،  گزارشگر واحددبرای 

 شود. شده اجزای جایگزین شده در زمان تحفیل یا ساخت آن بکار گرفته 

 از ناشي عوايد ن خالصبييک دارايي ثابت مشهود بايد معادل تفاوت  حذفاز  سود يا زيان ناشي . 79

 .واگذاري دارايي و مبلغ دفتري آن تعيين شود

دارایدی ثابدت مشدهود، در ابتددا بده ارزش      بابت واگدذاری   یا دریافتنیدریافتی ازای  مابه . 80

شدود،   موکدول های آتدی   بابت آن قلم به دوره دریافتشود. چنانچه  منففانه شناسایی می

ازای  بین مبلغ اسمی مابهشود. تفاوت  شناسایی میآن ی معادل قیمت نقدی نازای دریافت مابه

 ،مبلدغ دریدافتنی اسدت   مؤثر نده بازده کن که منعکسدارایی و معادل قیمت نقدی دریافتنی 

عندوان درآمدد    بهمانده اصل طلب و نرخ بازده مؤثر  به توجه بامتناسب با گذشت زمان و 

 شود. سود تضمین شده شناسایی می

 افشا

 افشا شود:  مالي  مشهود در صورتهاي  ثابت  از داراييهاي  هرطبقه  موارد زير بايد براي . 81

 ؛دفتري  مبلغ تعيين ناخالص  اهت  مورد استفاد   گيري انداز   مباني . الف
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 ؛ مورد استفاد   استهالك  روشهاي .  ب

 ؛ مورد استفاد   استهالك  عمر مفيد يا نرخهاي .  پ

 و ؛دور   در ابتدا و انتهاي  انباشته  و استهالكانباشته   ارزش  ، کاهش   دفتري  مبلغ ناخالص . ت

 که موارد زير را نشان دهد: اي گونه بهدر ابتدا و انتهاي دور   صورت تطبيق مبلغ دفتري . ث

 ؛اضافات -

 ؛واگذاريها -

 ؛ گزارشگر  واحدهاي  ترکيب  طريق از  دارايي  تحصيل -

 ؛بر ارزش خالص مؤثراز تجدید ارزیابی  افزایش یا کاهش ناشی -

 ؛مالي تغييرات در وضعيت صورت درشد   ارزش شناسايي  کاهش زيانهاي -

 ؛مالي تغييرات در وضعيت صورت درزيانهاي کاهش ارزش شناسايي شد  برگشت  -

 و ؛ دور   استهالك -

 تغييرات.ساير  -
 

 بايد موارد زير افشا گردد:  همچنين  مالي  در صورتهاي . 82

  وثيقاه   کاه   داراييهاا و نياز داراييهاايي     با مالكيت  در رابطه  محدوديت  و ميزانمبلغ واود  . لفا

 ؛)از قبيل داراييهاي اماني، موقوفات و ...( بدهيهاست،

 ؛طي دور   ساخت  اريان در  داراييهاي حساب بهمنظور شد    مخارج . ب

 ؛مشهود  ثابت  داراييهاي  تحصيل  به  مربوطقراردادي   تعهدات  مبلغ .  پ

ي ثابات مشاهود   مبلغ ابران شد  توسط اشخاص ثال  بابت خسارتهاي وارد  به داراييها .  ت

منظور گرديد  اما بطاور اداگاناه در ماتن صاورت      مالي خالص تغيير در وضعيتکه در 

 ؛افشا نشد  است تغييرات در وضعيت مالي

پرداختهااي   شد  در انبار و نياز پايش   ، نگهداريرا  دراريان ساخت،  ماند  داراييهاي در . ث

 و ؛اي در ابتدا و انتهاي دور  رمايهس

 .مي(تفكيک موقت و دائ ي داراييهاي بالاستفاد  )بهمبلغ دفتر . ج

 ، . بندابراین  اسدت   قضداوتی   و برآورد عمر مفید داراییها موضوعی  استهالک  روش  انتخاب . 83

را   ، اطالعداتی  اسدتهالک   یا نرخهای  و عمر مفید برآوردی  شده  بکار گرفته  روشهای  افشای
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  اتخاذ شدده   های رویه  بتواننددهد تا آنها  قرار می  مالی  صورتهای  کنندگان اختیار استفاده در

 همدین دلیدل،   مقایسه نمایندد. بده    گزارشگر  با سایر واحدهای  را بررسی و  مدیریت  توسط

دوره یا بهدای تمدام    مالی خالص تغییر در وضعیتاعم از اینکه در   دوره  استهالک  افشای

 . است  ضروری  دوره  در پایان  انباشته  ستهالکاشده سایر داراییها شناسایی شود و نیز 

  بدر دوره   حسدابداری   در برآوردهای  بااهمیت  و اثر تغییرات  ، ماهیت گزارشگر واحدد  یک . 84

  افشدایی   کندد. چندین   افشا می مربوط  استاندارد حسابداری  را طبق  آتی  های و دوره  جاری

 : است  موارد زیر مربوط  به  شود که  شینا  از تغییر در برآوردهایی  است  ممکن

 ؛ارزش باقیمانده الف.

 ؛مشهود ثابت سازی، برچیدن یا بازسازی دارایی مخارج برآوردی، پیاده .  ب

 و ؛عمر مفید .  پ

 . استهالک  روش . ت

 شود: يابد، موارد زير بايد افشا  انعكاس  تجديد ارزيابي  مبلغ  مشهود به  ثابت  دارايي  چنانچه . 85

 ، مؤثر تجديد ارزيابي  تاريخ . الف

 ؛گزارشگرواحد   داخلي  يا ارزياب  مستقل  از ارزياب  استفاد  . ب

 ؛اهميت بكار رفته در برآورد ارزش منصفانه روشها و مفروضات با .  پ

گيري ميزان استفاد  از قيمتها در بازار فعال يا معامالت حقيقي اخير، يا انجام برآورد يا بكاار  .  ت

 ؛گذاري براي تعيين ارزش منصفانه ساير روشهاي ارزش

 ؛ و دور   طي  تغييرات  شامل  مازاد تجديد ارزيابي .  ث

 از داراييها.  هرطبقه  تفكيک  به  تجديد ارزيابي  تناوب  دور  . ج

  مربوط  با نیازهایشان  زیر را در رابطه  اطالعات ممکن است  مالی  صورتهای  کنندگان استفاده . 86

 شود: می  توصیه  گزارشگر واحدد  توسط  مبالغاین   افشای . بنابراینکنند   تلقی

 ؛ است  هنوز مورد استفاده  که  شده  کامالً مستهلک  داراییهای  دفتری  ناخالص مبلغ . الف
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اند و بده   ثابت مشهودی که از استفاده فعال کنار گذاشته شده داراییهای  دفتری  مبلغ .  ب

 و ؛شوند فد واگذاری نگهداری میق

  مشدهودی   ثابت  ییهادارای  منففانه  ارزش درصورت استفاده از روش بهای تمام شده، . پ

 با مبلغ دفتری آن متفاوت باشد.  ای مالحظه  قابل طور به  که

 اجرا  اریخت

و  1/1/1394 نهاا از تااريخ  آ  ماالي   دور   کاه   ماالي   صورتهاي  هکلياستاندارد در مورد   اين  الزامات . 87

 . االاراست شود، الزم مي  شروع  از آن بعد


