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 مطالعه و“ حسابذاري استانذاردهاياي بر  مقذمه”اين استانذارد بايذ با توجه به 

بکار گرفته شود.

 َذف

ّسفايياؾتاًساضز،تدَيعًحَُحؿابساضيزاضاييْايًگْساضيقسُبطايفطٍـًٍحَُ.9

ذال،ايهياؾهتاًساضزههَاضزظيهطضاعَض بِاضائٍِافكايػولياتهتَلفقسُاؾت.

العاهيًوَزُاؾت:

ضااحطاظ“ًگْساضيقسُبطايفطٍـ ”ػٌَاى بٌسيبِاضّايعبمِزاضاييْاييوِهؼيالف.

ٍاحتؿها گيهطيوٌٌس،بِاللهبلغزفتهطيٍذهالماضظـفهطٍـاًهساظُهي

قَز،ٍاؾتْالنچٌييزاضاييْاييهتَلفهي

ضااحطاظ“ًگْساضيقسُبطايفطٍـ ”ػٌَاى بٌسيبِزاضاييْاييوِهؼياضّايعبمِ .

عهَض بِؾَزٍظياى،نَضت زضطاظًاهِ،ًٍتايحػولياتهتَلفقسُوٌٌسزضتهي

قًَس.خساگاًِاضائِهي

 دامىٍ کاربزد

زضايياؾتاًساضز،بطايتوامزاضاييْهايغيطخهاضيٍتوهام“اضائِ ”ٍ“بٌسيعبمِ”العاهات.2

ضزبهطايتوهامزضايياؾهتاًسا“گيطياًساظُ ”ضٍز،اهاالعاهاتّايٍاحسبىاضهيهدوَػِ

زاضاييْايشوطقسُاؾتثٌاي بِ(،1بٌسقطح بِّايٍاحس)زاضاييْايغيطخاضيٍهدوَػِ

قَز،واضبطززاضز.گيطيهياًساضزهطبَطاًساظُوِعبكاؾت5زضبٌس

ًحَُ ازائهِ اازايهْه ج ره زج ٍ    ػٌَاى با91وِعبكاؾتاًساضزحؿابساضيقواضُزاضاييْايي.8

ِبٌسيهيػٌَاىغيطخاضيعبمِ بِ زجبدّهْ ج ر ػٌهَاىزاضاييْهاي قًَس،ًبايسهدهسزا به

ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ بٌسيبِبٌسيقًَسهگطايٌىِهؼياضّايعبمِخاضيعبمِ

عبكايياؾتاًساضزضااحطاظًوايٌس.زاضاييْايياظيهعبمِوٍِاحستداضيزضضٍالػازي

اًهسًبايهسوٌسٍنطفا بِلهسفطٍـهدهسزتحههيلقهسُيهيػٌَاىغيطخاضيتلم بِ
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ػٌهَاىًگْهساضيقهسُ بٌسيبِبٌسيقًَسهگطايٌىِهؼياضّايعبمِػٌَاىخاضيعبمِبِ

بطايفطٍـعبكايياؾتاًساضزضااحطاظًوايٌس.

َاىيههػٌ زضبطذيهَاضزٍاحستداضيگطٍّياظزاضاييْاٍبسّيْايٍابؿتِبِآىضابِ.1

وٌس.چٌييهدوَػٍِاحسي،هوىياؾتيهگهطٍُاظهدوَػٍِاحسٍاگصاضيابطوٌاضهي

سٍخًِمس،يهٍاحسهَلسٍخًِمس،يالؿوتياظٍاحسهَلسٍخًِمسباقس.هٍاحسّايهَل

باقهس.اگهطيههتدهاضيبطگيطًسُّطگًَِزاضاييٍبسّيٍاحس تَاًسزضاييهدوَػِهي

گيهطيايهيزاهٌِالعاهاتاًساظُ ٍاحس،زضػٌَاىلؿوتياظيههدوَػِ بِزاضاييغيطخاضي

ضٍزگيطيايياؾتاًساضزبهطايوهلهدوَػهِبىهاضههياؾتاًساضزلطاضگيطز،العاهاتاًساظُ

قهَز.گيطيههيايوِاييهدوَػِبِاللهبلغزفتطيٍذالماضظـفطٍـاًساظُگًَِ بِ

99،23ٍ21بٌهسّاي ٍاحهس،زضهدوَػِ يْاٍبسّيْايهٌفطززضگيطيزاضايالعاهاتاًساظُ

بياىقسُاؾت.

واضبطزًساضز:ظيطٍبسّيْايگيطيايياؾتاًساضززضهَضززاضاييْاالعاهاتاًساظُ.5

 .قَزگيطيهياًساظُتدسيساضظيابيوِبِضٍـهستي بلٌسْايگصاضيؾطهايِالف.

يْاييوِخعئياظيههدوَػٍِاحسًگْساضيقسُبهطايزاضاييْايخاضيٍبسّ. 

فطٍـاؾت.

 تعاريف
 اصطالح ت ذيل از ايي است ًدازا ب  هؼ ًي هطخص شيس بک ز زفتِ است: .    6

 لحه     : رصئي اش ػوله ت ٍ رسي ًْ ج ًقدج ٍاحد تج زج است کهِ اش  يک بخص اش ٍاحد تج زج

 ش س يس فؼ لهتْ ج ٍاحد تج زج هتو يص ب ضد.ا ٍضَح بِػوله تي ٍ اّداف گصازضگسج ه لي، 

  کَچکتسيي هجوَػِ اازايهْ ج ق بل ضٌ س يي ايج اکٌٌدُ رسي ى ٍزٍاج  ًقد ٍرٍِاحد هَلد :

اج هسهتقل اش رسي ًْه ج ٍزٍاج ٍرهِ ًقهد سه يس اازايهْه  يه          ٍرِ ًقدج کِ بِ ههصاى ػودُ

 ب ضد. اج اش اازايههْ  هي هجوَػِ

 طَز بِکِ  : هخ زج تبؼي هخ زج فسٍش      ِ   هستقهن از زابطِ به  فهسٍش اازايهي  يه  هجوَػه

 ضَا. هخ زج تأههي ه لي، ٍاقغ هي استثٌ ج بٍِاحد(، 
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 ِضَا کِ : بٌدج هي ػٌَاى اازايي ر زج طبقِ اازايي ر زج : يک اازايي شه ًي ب 

ِ   . الف ، اًتظ ز زٍا طي چسخِ ػوله تي هؼوَل ٍاحد تج زج ي  ظسف يکس ل اش ته زي  تساشً هه

تس است، هصسف ي  فسٍختِ ضَا، ي  بِ ٍرِ ًقد ي  اازايي ايگسج کهِ   طَالًي کدام ّس

 ًقد ضدى آى قسيب بِ يقهي است، تبديل ضَا، ي  

 وجه نقذ يا معادل وجه نقذي باشذ که استفاده اس آن محذود نشذه است. . ب 

 

 ٌَاى يک هجوَػِ ٍاحهد  ػ : گسٍّي اش اازايههْ  ٍ بدّهْ ج ٍابستِ بِ آى کِ بِ ٍاحد  جوَػِه

 ٍاگراز ي  بسکٌ ز خَاّد ضد.

 ػٌهَاى  بِضدُ  ي  ي  بسکٌ ز : يک بخص اش ٍاحد تج زج است کِ ٍاگراز  ضدُ هتَقف ػوله ت 

 : بٌدج ضدُ است، ٍ ًگْدازج ضدُ بساج فسٍش طبقِ

 بيانگز يک فعاليت تجاري يا حوسه جغزافيايي عمذه و جذاگانه اس عمليات است، . الف

يک فعاليت تجاري يا حووسه  يا بزکناري سمتي اس يک بزنامه هماهنگ بزاي واگذاري ق .  ب

 جغزافيايي عمذه و جذاگانه اس عمليات است، و يا

 يک واحذ فزعي است که صزفاً با قصذ فزوش مجذد خزيذاري شذه است. . ج 

 

 تَاًٌد  هي اج هطلغ ٍ ه يل هٌصف ًِ : هبلغي است کِ خسيدازج هطلغ ٍ ه يل ٍ فسٍضٌدُ ازشش

اج حقهقي ٍ از ضسايط ػ اج، يک اازايي زا از اشاج هبلغ هصبَز ب  يکهديگس هب الهِ    از هؼ هلِ

 کٌٌد.

  فزوش دارايي در شزايط عادي  طزيق اس: مبلغ وجه نقذ يا معادل آن که  فزوش ازششخالص

 شود. مي کسز کليه مخارج فزوش حاصل اس پسو 

  که بيشتز است. کذام هزارسش اقتصادي يک دارايي،  : خالص ارسش فزوش يا ب شي فتٌيمبلغ 

 اقتصادي : ارسش فعلي خالص جزيانهاي نقذي آتي ناشوي اس کواربزد مسوتمز دارايوي      ازشش

 جزيانهاي نقذي ناشي اس واگذاري نهايي آن است. جمله اس

  آٍز بساج ّهس اٍ طهسف ٍ هؼوهَال      خسيد : تَافقي ب  يک ضخص غهسٍابستِ، الصام قطؼيتؼْد

 ازاج ضو ًت ارساج ق ًًَي، کِ:ا

 ٍ کٌد، زا هطخص هي لِتو م ضسايط ب اّوهت، ض هل قهوت ٍ شه ًبٌدج هؼ ه . الف

 توانذ اجزاي آن را بسيار محتمل کنذ. است که مي اج ب شاازًدُشامل عامل  .  ب
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 وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش عىًان بٍَاي ياحذ(  بىذي داراييُاي غيزجاري )يا مجمًعٍ طبقٍ

 طسيه   اشاج ٍاحد( زا کِ هبلغ افتهسج آى، ػوهدت      ٍاحد تج زج ب يد اازايي غهسر زج  ي  هجوَػِ .  7

ِ گهساا،   فسٍش ٍ ًِ استف اُ هستوس ب شي فت هي “ ًگْهدازج ضهدُ بهساج فهسٍش     ” ػٌهَاى  به

 بٌدج کٌد. طبقِ

ـبايهسػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍ بٌسيزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػٍِاحس(بِعبمِ.8

اظاحطاظقطايظظيطنَضتگيطز: تٌْاپؽ

زاضاييغيطخاضي)ياهدوَػٍِاحس(بطايفطٍـفَضيزضٍضؼيتفؼليآى،فمظالف.

ّايٍاحس(هطؾهَم)ياهدوَػِييحؿبقطايغيوِبطايفطٍـچٌييزاضاييْا بط

باقس،ٍآهازٍُهؼوَلاؾت،

فطٍـآىبؿياضهحتولباقس. .
 

آًىِفطٍـبؿياضهحتولباقس،بايستوامقطايظظيطاحطاظقَز:بطاي.9

هتؼْهسبهِاخهطايعهطحفهطٍـزاضايهيٍاحستداضيؾغحهٌاؾبياظهسيطيتالف.

هدوَػٍِاحس(باقس، )يا

،قطٍعقسُباقس،فطٍـبطًاهِفؼاليبطاييافتيذطيساضٍتىويلعطح. 

بِليوتيهٌغميًؿهبتبهِاضظـضٍظآى،بطايفطٍـزاضايي)ياهدوَػٍِاحس(.ج

باظاضيابيهؤثطياًدامقسُباقس،

ِبٌهسي،اًتظاضضٍزوِقطايظتىويلفطٍـعييىؿالاظتاضيدعبمِ.ز اؾهتثٌاي به

ٍ ،احطاظگطزز،قسُاؾتهداظقوطز93ُآًچِزضبٌس

بااّويهتيهاًكاىزّسوِاًدامتغييهطاتفطٍـالساهاتالظمبطايتىويلعطح.ّ

تَلفآىبؼيساؾت.

تهطوٌهس.اگهطقطايظٍضٍيسازّاهوىياؾتزٍضُتىويلفطٍـضااظيهؾالعَالًي.93

تأذيطاظقطايظٍضٍيسازّاييًاقيقَزوِاظوٌتطلٍاحستداضيذاضجاؾتٍقَاّس

يْهاوافيٍخَززاقتِباقسوٍِاحستداضيبِتؼْساتذَزًؿبتبِعطحفهطٍـزاضاي
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خهاضي غيهطبٌسييهزاضايهيتَاًساظعبمِتطقسىزٍضُفطٍـًويپايبٌساؾت،عَالًي

ًگْساضيقسُبطايفطٍـخلهَگيطيًوايهس.ايهيههَضزػٌَاى بِايٍاحس(هدوَػِ )يا

 احطاظقَز.9ضٍيذَاّسزازوِقطايظهٌسضجزضپيَؾتقواضُنَضتي زض

قَزبِقهطعيوهِاييْايغيطخاضيبايىسيگطًيعهيهؼاهالتفطٍـقاهلهؼاٍضِزاض.99

،اازايهْه ج ا بهت هطهَْا   ػٌهَاى بها99اييهؼاٍضِعبكاؾتاًساضزحؿهابساضيقهواضُ

هحتَايتداضيباقس. زاضاي

ِيهچٌاًچٍِاحستداضي،.92 ايٍاحهس(ضانهطفا بهِلههسزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػه

بايهسنهَضتي زضحهيل،آىزاضاييغيطخاضيضافمظًوايس،زضتاضيدتٍاگصاضيتحهيل

9 زضبٌهسهٌهسضجبٌسيوٌهسوهِالهعاميىؿهالػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبِ

اؾت(ضػايتقَزٍاحطاظّطگًَِهؼيهاضقوطزُقسُهداظ93آًچِزضبٌساؾتثٌاي بِ)

قهس،زضيههزٍضُوِزضتاضيدتحهيلهحمهكًكهسُبا8ٍ9زيگطهٌسضجزضبٌسّاي

هاُ(بؿياضهحتولباقس.8هستبؼساظتحهيل)هؼوَال عيهستوَتاُ

بؼساظتاضيدتطاظًاهِاحطاظقهَزٍاحهستدهاضي8ٍ9وِهؼياضّايبٌسّاينَضتي زض.98

ًگْساضيػٌَاى بِايٍاحس(ضاًّبايسزضنَضتْايهالي،زاضاييْايغيطخاضي)ياهدوَػِ

بٌسيوٌس.بااييٍخَز،ٌّگاهيوهِايهيهؼياضّهابؼهساظتهاضيدعبمِقسُبطايفطٍـ

تطاظًاهِ،اهالبلاظتأييسنَضتْايهالياحطاظقَزٍاحستداضيبايهساعالػهاتتؼيهيي

ضازضياززاقتْايتَضيحيافكاوٌس.13قسُزضبٌس

 داراييُاي غيزجاري کٍ قصذ بزکىاري آن يجًد دارد

ايٍاحهس(وهِلههسبطوٌهاضيآىهدوَػِ سيهزاضاييغيطخاضي)ياٍاحستداضيًباي.91

بٌسيوٌس،ظيهطاهبلهغزفتهطيآىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِػٌَاى بٍِخَززاضزضا

ايٍاحهساؾتفازُهؿتوطباظيافتذَاّسقس.بااييحال،چٌاًچِهدوَػِعطيك اظ اؾاؾا 

ضااحهطاظوٌهس،6اتهتَلفقسُعبكبٌسوِلهسبطوٌاضيآىٍخَززاضز،قطايظػولي
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82ٍ88ٍخطياًْايًمسيآىهدوَػِضاعبكبٌهسّايػولياتٍاحستداضيبايسًتايح

ػولياتهتَلفقسُاضائًِوايهس.ػٌَاى بِقَز،آًْاهتَلفهياظزضتاضيريوِاؾتفازُ

َززاضز،قهاهلّايٍاحسي(وِلهسبطوٌهاضيآىٍخههدوَػِ زاضاييْايغيطخاضي)يا

قهَزٍههَاضزيوهِهَاضزياؾتوِاظزاضاييتاپاياىػوطالتهازيآىاؾهتفازُههي

قَز.خايفطٍـ،اؾتفازُاظزاضاييهتَلفهي بِ

ِقهَزضاهَلهتاؾهتفازًُوهيعَض بٍِاحستداضيًبايسزاضاييغيطخاضيوِ.95 ػٌهَاى به

قسُهحؿَ وٌس. بطوٌاض

ٍ  َاي ياحذ( طبقٍ مجمًعٍ ي غيزجاري )ياگيزي داراييُا اوذاسٌ  عىهًان وگُهذاري   بىذي ضذٌ به

 ضذٌ بزاي فزيش

 مجمًعٍ ياحذ( گيزي دارايي غيزجاري )يا اوذاسٌ

ًگْهدازج ضهدُ    ػٌَاى بِبٌدج ضدُ  هجوَػِ ٍاحد( طبقِ ٍاحد تج زج ب يد اازايي غهسر زج  ي  . 16

 گهسج ًو يد. اًداشُبساج فسٍش زا بِ اقل هبلغ افتسج ٍ خ لص ازشش فسٍش 

ايٍاحس(وِخسيسا تحهيلقهسُ،هؼياضّهايػِهدوَ )ياخاضي غيطچٌاًچِيهزاضايي.97

ِػٌَاىًگْساضيقهسُبهطايفهطٍـ) بٌسيبِعبمِ (ضااحهطاظًوايهس،92بٌهسقهطح به

،آىزاضايي)ياهدوَػٍِاحس(زضقٌاذتاٍليِبهِالهلهبلهغزفتهطي96ضػايتبٌس زض

وامقسُ(هثال،بْايت ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ؛بطاي بٌسيبِوػسمعبمِفط )با

هدوَػهٍِاحهس( )يهاخهاضي غيهطقَز.اگطزاضاييٍذالماضظـفطٍـقٌاؾاييهي

ذالماضظـفطٍـاًساظُلالب زض گيطيقَز.يهتطويبتداضيتحهيلقسُباقس،بايسِب

طٍـزضبيفاظيهؾالتىويلقهَز،ٍاحهستدهاضيبايهسضٍزفطايٌسفچٌاًچِاًتظاض.98

گيطيًوايهس.ّهطگًَهِافهعايفزضاضظـفؼلهيهراضجفطٍـضابِاضظـفؼلياًساظُ

ّعيٌِتأهييههاليػٌَاى بِؾَزٍظياىنَضت زضهراضجفطٍـًاقياظگصقتظهاى،

قَز.هيقٌاؾايي
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يْاٍبسّيْايهطبَطبِيههدوَػهٍِاحهس(،زاضايياهبلغزفتطييهزاضاييغيطخاضي).99

ًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـ،بايهسعبهكػٌَاى بِبٌسياٍليِآىبالفانلِلبلاظعبمِ

گيطيقَز.اؾتاًساضزحؿابساضيهطبَطاًساظُ

هدوَػٍِاحس،هبلغزفتهطيزاضاييْهايهؿهتثٌيقهسُاظيهگيطيهدسزبؼسيزضاًساظُ.23

ًگْساضيػٌَاى بِايياؾتاًساضزوِزضيههدوَػٍِاحس5طيعبكبٌسگيالعاهاتاًساظُ

گيطيهدسزهدوَػٍِاحهسبهِبٌسيقسُاؾت،بايسلبلاظاًساظُقسُبطايفطٍـعبمِ

گيطيهدسزقَز.ذالماضظـفطٍـآى،عبكاؾتاًساضزّايحؿابساضيهطبَطاًساظُ

 ضىاسايي سياوُاي کاَص ارسش ي بزگطت آن

ٍاحستداضيبايسظياىواّفاضظـبطايّطگًَِواّفاضظـاٍليِيابؼهسيزاضايهي.29

قٌاؾهاييًكهس23ُهدوَػٍِاحس(بِذالماضظـفطٍـضاتاحسيوِعبكبٌهس )يا

،قٌاؾاييوٌس.اؾت

ػٌَاى بٍِاحستداضيبايسّطگًَِافعايفبؼسيزضذالماضظـفطٍـيهزاضاييضا.22

ايوِلهبال عبهكايهيييوٌس،اهااييؾَزًبايساظظياىواّفاضظـاًباقتِؾَزقٌاؾا

بيكتطقَز.اؾتاًساضزٍياؾايطاؾتاًساضزّايحؿابساضيقٌاؾاييقسُاؾت،

28.ِ ٍاحهس،ٍاحستداضيبايسبطايّطگًَِافعايفبؼسيزضذالماضظـفطٍـهدوَػه

ظيطؾَزقٌاؾاييوٌس:قطح بِ

قٌاؾاييًكسُاؾت،اها23حسيوِعبكبٌستاالف.

قٌاؾاييقسُ،عبكايياؾهتاًساضزٍيهاتاحسيوِاظظياىواّفاضظـاًباقتِ. 

بطايزاضاييْايغيطخهاضيوهِزضزاهٌهِالعاههات)ؾايطاؾتاًساضزّايحؿابساضي

بيكتطًباقس.(گيطًسگيطيايياؾتاًساضزلطاضهياًساظُ
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ِظياىواّ.21 ايٍاحهسبايهسفاضظـ)ياّطگًَِؾَزبؼسي(قٌاؾاييقسُبطايهدوَػه

گيهطيايهيضاوِزضزاهٌهِالعاههاتاًهساظُهبلغزفتطيزاضاييْايغيطخاضيآىهدوَػِ

هٌسضجزضبٌسّايالفٍ ظيط،واّف)ياافعايف(زّس:قطح بِگيطزاؾتاًساضزلطاضهي

تيبظيطخْتواّفهبلغزفتطيزاضاييْايغيطخاضيظياىواّفاضظـبايسبِتطالف.

هدوَػٍِاحسترهيميابس:

ٍاحسقَز،ٍابتسا،نطفواّفهبلغزفتطيؾطلفليهطتبظباهدوَػِ.9

باليواًسُظياىواّفاضظـهتٌاؾبباهبلغزفتطيؾايطزاضاييْايغيطخهاضي.2

 هدوَػٍِاحس،بِآًْاترهيميابس.

ظياىواّفاضظـّطيههاظزاضاييْهايػٌَاى بِهبالغزفتطيبايساييواّفزض

 ؾَزٍظياىقٌاؾاييگطزز.نَضت زضهٌفطززضًظطگطفتِقَزٍبالفانلِ

 

ِبطگكتظياىواّفاضظـهدوَػٍِاحسبايس . افهعايفهبلهغزفتهطيهٌظهَض به

آىغيطاظؾطلفلي،ترهيميابس.خاضي غيطزاضاييْاي

بطگكتظياىوهاّفاضظـّهطيههاظػٌَاى بِزضهبالغزفتطيبايساييافعايف

ؾهَزٍظيهاىقٌاؾهايينَضت زضزاضاييْايهٌفطززضًظطگطفتِقَزٍبالفانلِ

گطزز.

ٍاحهس(قٌاؾهاييايؾَزياظياًيوِتاتاضيدفطٍـيهزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػِ.25

طزز.العاهاتهطبهَطبهِلغهغقهٌاذتزضًكسُ،بايسزضتاضيدلغغقٌاذتقٌاؾاييگ

 اازايهْه ج ا بهت هطهَْا   ػٌهَاى بها99اؾهتاًساضزحؿهابساضيقهواض75ُتا73 بٌسّاي

ػٌهَاى با97اؾتاًساضزحؿابساضيقواض95ُتا89(،ٍبٌسّاي9886)تدسيسًظطقسُزض

(،آهسُاؾت.9886)تدسيسًظطقسُزضداراييهاي نامشهود

ًبايسيهزاضاييغيطخاضيوِهٌفطزا يازضلالببركهياظيهههدوَػهٍِاحستداضي.26

بٌسيقسُاؾتضاهؿتْلهوٌس.قٌاؾاييًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِػٌَاى بٍِاحس
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ػٌَاى بٍِاحسيوِّايلابلاًتؿا بِبسّيْايهدوَػِؾَزتضوييقسٍُؾايطّعيٌِ

يابس.اؾت،ازاهِهيبٌسيقسًُگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِ

 تغييزات طزح فزيش

ٍِاحهس(ضاايهدوَػِ )يايغيطخاضينَضتيوٍِاحستداضييهزاضاي زض.27 ػٌهَاى به

93 تا8 بٌسيًوَزُباقس،اهاهؼياضّايهٌسضجزضبٌسّايًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِ

ِدوَػهٍِاحهس(ه بٌسيزاضايي)يهازيگطبطلطاضًباقس،ٍاحستداضيبايسعبمِ ػٌهَاى به

ًگْساضيقسُبطايفطٍـضاهتَلفًوايس.

ِبٌهسيآىٍاحستداضيبايسيهزاضاييغيطخاضيضاوِعبمِ.28 ًگْهساضيقهسُػٌهَاى به

ايٌىِاظهدوَػٍِاحسًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـ )ياقسُاؾتفطٍـهتَلف بطاي

گيطيوٌس:قَز(،بِاللهبالغظيطاًساظُذاضجهي

ِ)يهاهدوَػهٍِاحهس(خاضي غيطهبلغزفتطيآىلبلاظاييوِزاضاييالف. ػٌهَاى به

تؼسيلبابتّطگًَِاؾهتْالن،اظ پؽبٌسيقَزًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِ

ِنَضت زضياتدسيساضظيابيوِ هدوَػهٍِاحهس(يهابٌهسيزاضايهي)ػسمعبمه

،ٍقسًگْساضيقسُبطايفطٍـقٌاؾاييهيػٌَاى بِ

 هبلغباظيافتٌيآىزضتاضيداًهطافاظفطٍـ. .



بٌسيٍاحستداضيبايسّطگًَِتؼسيلالظمزضهبلغزفتطييهزاضاييغيطخاضيوِعبمِ.29

ايوهِهؼياضّهايًگْساضيقسُبطايفطٍـهتَلفقسُاؾهتضازضزٍضُػٌَاى بِآى

زضحهالتهساٍمؾَزٍظيهاىػوليهاتزيگطبطلطاضًباقس،زض93تا8هٌسضجزضبٌسّاي

ايهيبابهتضازضّوهاىؾطفههلتداضيبايسّهطگًَهِتؼهسيلاظ هٌظَضًوايس.ٍاحس

هٌظَضوٌس.،بطاياضائِؾَزٍظياىقٌاؾاييقس86ُعبكبٌساؾتفازُ هَضز

ِػٌَاى بِوِيٍاحساگطٍاحستداضياظهدوَػِ.83 بٌهسيًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمه

گيطيباليواًسُزاضاييْاٍبهسّيْاذاضجوٌس،اًساظُزاضايييابسّيهٌفطزيضاسُاؾت،ق
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يابسوِاييهدوَػِحائعهؼياضّايهٌهسضجهدوَػٍِاحسازاهِهيػٌَاى بِنَضتي زض

عَض بِايينَضت،باليواًسُزاضاييْايغيطخاضيگطٍُوِ غيط باقس.زض93تا8زضبٌسّاي

خساگاًِعَض بايسبًِگْساضيقسُبطايفطٍـضازاضًسػٌَاى بِبٌسيظعبمِهٌفطزقطاي

زاضايهي ّهطگيهطيقهًَس.اللهبلغزفتطيٍذالماضظـفطٍـزضآىتاضيداًهساظُبِ

27ِغيطخاضيوِهؼياضّايشوطقسُضااحطاظًىٌس،عبكبٌهس ِبٌهسيآىعبمه ػٌهَاى به

ز.قًَگْساضيقسُبطايفطٍـهتَلفهي

 ارائٍ ي افطا

کٌٌدگ ى صَزتْ ج ه لي زا از ازشيه بي   ٍاحد تج زج ب يد اطالػ تي زا ازائِ ٍ افط  کٌد کِ استف اُ . 31

ِ   آا ز ّه ج ٍاحهد( کوهک     ه لي ػوله ت هتَقف ضدُ ٍ ٍاگرازج اازايهْ ج غهسر زج  يه  هجوَػه

 ًو يد.

 ارائٍ عمليات متًقف ضذٌ

افكاوٌس:ٍاحستداضيبايسهَاضزظيطضا.82

يههبلغٍاحسزضهتينَضتؾَزٍظياىوِقاهلهدوَعاضلامظيطاؾت:الف.

 ياظياىػولياتهتَلفقسُ،ٍ(بؼساظهاليات)ؾَز.9

ّهايياهدوَػِ)ييگيطيزاضاييْاياظياىًاقياظاًساظُ(بؼساظهاليات)ؾَز.2

ذالماضظـفهطٍـزٌّسبِوِػولياتهتَلفقسُضاتكىيلهي(ٍاحسي

 ًاقياظٍاگصاضيآًْا.ؾَز)بؼساظهاليات(ياظياىيا

اخعايهبلغشوطقسُزضبٌسالفبِتفىيه: .

ياظياىػولياتهتَلفقسُ،(لبلاظهاليات)ّاٍؾَززضآهسّا،ّعيٌِ.9

 هالياتبطزضآهسػولياتهتَلفقسُ،.2

ِ)ييگيطيزاضاييْااًساظُؾَزياظياىقٌاؾاييقسًُاقياظ.8 ّهايياهدوَػه

زٌّسبِذالماضظـفهطٍـوِػولياتهتَلفقسُضاتكىيلهي(ٍاحسي

 ًاقياظٍاگصاضيآًْا،ٍؾَز)بؼساظهاليات(ياظياىيا
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.8هالياتبطزضآهسهطبَطبِبٌس.1

ظيهاىتَاىزضياززاقتْايتَضيحييازضهتينَضتؾَزٍاخعايهصوَضضاهي

قَز،بايسزضوِايياخعازضهتينَضتؾَزٍظياىاضائِنَضتي زضاضائِوطز.

اضائهِگهطزز.زضحهالتهساٍمبرفػولياتهتَلفقسُ،يؼٌيخسااظػوليهات

ِ ِبٌهسيزضذهَلٍاحسّايفطػياذيطا تحهيلقسُوِقطايظعبمه ػٌهَاى به

هطاخؼه92ِبٌهس وٌٌس)بِهيًگْساضيقسُبطايفطٍـضازضظهاىتحهيلاحطاظ

قَز(،اييافكاضطٍضتًساضز.

ذالمخطياًْايًمسيػولياتهتَلفقسُبِتفىيهفؼاليتْايػوليهاتي،بهاظزُ. ج

گصاضيْاٍؾَزپطزاذتيبابتتأهييههالي،هاليهاتبهطزضآههس،فؼاليتْهايؾطهايِ

اىزضياززاقتْايتَضيحيتَگصاضيٍفؼاليتْايتأهييهالي.اييافكاضاهيؾطهايِ

يازضهتينَضتخطياىٍخًَُمساضائِوطز.زضذهَلٍاحسّايفطػياذيهطا 

ًگْساضيقسُبطايفطٍـضازضظههاىػٌَاى بِبٌسيتحهيلقسُوِقطايظعبمِ

 هطاخؼِقَز(،اييافكاضطٍضتًساضز.92وٌٌس)بِبٌستحهيلاحطاظهي

 

ّايلبلياضائهِقهسُزضنهَضتْايضابطايزٍض82ُزافكايبٌستداضيبايسهَاض ٍاحس.88

تهاتهاضيدايوِهَاضزافكا،ّوِػوليهاتهتَلهفقهسُهالي،اضائِهدسزوٌسبِگًَِ

تطاظًاهِآذطييزٍضُضازضبطگيطز.

تؼسيالتزضزٍضُخاضيًؿبتبِهبالغيوِلبال زضػولياتهتَلفقسُاضائهِگطزيهسُ.81

ػولياتهتَلفقسُزضزٍضُ)ّاي(يابطوٌاضيهؿتمينهطبَطبٍِاگصاضيعَض بٍِاؾت

بٌسيقَز.هاّيتٍهبلهغخساگاًِزضػولياتهتَلفقسُعبمِعَض بِباقسبايسلبلهي

ٍضؼيتْاييوِهوىياؾتبِاييتؼهسيالتهٌدهطچٌييتؼسيالتيبايسافكاگطزز.ًوًَِ

ظيطاؾت:قطح بِقَز

ضفغابْاهاتهطبَطبِقطايظٍاگصاضي،هاًٌسلغؼيقسىبْهايهؼاهلهٍِخبهطاىالف.

ذؿاضتٍاضزُ.
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هؿتمينبِػولياتيهبرف،لبلاظٍاگصاضيآىهطبهَطعَض بِضفغابْاهاتيوِ.  

قَز،هاًٌستؼْساتظيؿتهحيغيٍتضوييهحهَالتتَؾظفطٍقٌسُ.هي

پاياىذسهتٍباظًكؿتگيواضوٌاى،هكهطٍطبهطتؿَيِتؼْساتهطتبظباهعاياي. ج

 هؿتمينهطبَطبٍِاگصاضيباقس.عَض بِايٌىِتؿَيِ

 

ػٌَاىًگْساضيقهسُبهطاي بٌسييهبرفاظٍاحستداضيبِچٌاًچٍِاحستداضيعبمِ.85

آىبرفوِلبال تحهتػٌهَاىٍخطياىٍخًَُمسفطٍـضاهتَلفًوايس،ًتايحػوليات

81ِتا82تَلفقسُعبكبٌسّايػولياته .بٌهسيقهَزاضائِقهسُ،بايهستدسيهسعبمه

 تدسيساضائِبايستكطيحقَز. ايي

 

 در حال تذايمسًد يا سيان مزبًط بٍ عمليات 

ٍاحهس(وهِايگيطيهدسزيهزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػِّطگًَِؾَزياظياىاًساظُ.86

بٌسيقهسُاؾهتٍهكهوَلتؼطيهفػوليهاتًِگْساضيقسُبطايفطٍـعبمػٌَاى بِ

 هٌظَضقَز.زضحالتساٍمػولياتظياىهتَلفقسًُگطززبايسزضؾَزيا

 

 وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش  عىًان بٍ  بىذي ضذٌ ارائٍ دارايي غيزجاري )يا مجمًعٍ ياحذ( طبقٍ

قسُبطايفهطٍـًٍگْساضيػٌَاى بِبٌسيقسٍُاحستداضيبايسزاضاييغيطخاضيعبمِ.87

ًگْساضيقسُبطايفطٍـضاخهساػٌَاى بِبٌسيقسُزاضاييْاييههدوَػٍِاحسعبمِ

ِبٌسيقهسُاظؾايطزاضاييْازضتطاظًاهِاضائِوٌس.بسّيْايهدوَػٍِاحسعبمِ ػٌهَاى به

اضاييْازگطزز.اييبايسخسااظؾايطبسّيْازضتطاظًاهِاضائًِيعًگْساضيقسُبطايفطٍـ

اؾتثٌاي بِگطزز.خساگاًِاضائِهيعَض بٍِبسّيْاًبايسبايىسيگطتْاتطقًَسٍهبلغآًْا

ِ،باقسهداظهي88 آًچِوِزضبٌس بٌهسيقهسُعبماتػوهسُزاضاييْهاٍبهسّيْايعبمه

خساگاًِزضياززاقتْايتَضهيحيافكهاعَض بِػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـبايس بِ

هطبهَطبهِزاضاييْهايغيطخهاضيؾهَزتحمهكًيافتهٍِاحستداضيبايسّطگًَهِگطزز.
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عهَض بِػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـضاوِ بٌسيقسُبٍِاحس(عبمِّايهدوَػِ )يا

خساگاًِاضائِوٌس.عَض بِاؾت،هؿتمينزضحمَقناحباىؾْامقٌاؾاييقسُ

قهسُاؾهتٍقهطايظاذيهطا تحههيلاقسوِچٌاًچِهدوَػٍِاحس،يهٍاحسفطػيب.88

وٌس)بهِبٌهسًگْساضيقسُبطايفطٍـضازضظهاىتحهيلاحطاظهيػٌَاى بِبٌسيعبمِ

هطاخؼِقَز(،افكايعبماتػوسُزاضاييْاٍبسّيْاضطٍضتًساضز.92

ْهايهَاضزيوٍِاحستداضيزضزٍضُخاضي،بِزليهلايدهازقهطايظخسيهس،زاضايي زض.89

ػٌَاى ّايلبلبِغيطخاضييازاضاييْاٍبسّيْايهدوَػٍِاحسيضاوِزضتطاظًاهِزٍضُ

بٌسيزّس،تدسيساضائِالهالمبٌسيقسُاؾت،تغييطعبمًِگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِ

اياظاييبابتضطٍضتًساضز.همايؿِ

 سايز مًارد افطا

ػٌَاىًگْهساضي ضاييغيطخاضي)ياهدوَػٍِاحس(بِايوِزاٍاحستداضيبايسزضزٍضُ.13

قَز،اعالػاتظيطضازضياززاقتْايتَضهيحيهيٍاگصاضبٌسيياقسُبطايفطٍـ،عبمِ

افكاوٌس:

قطحياظزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػٍِاحس(،الف.

قهَزٍضٍـٍتكطيحٍالؼيتْاٍقطايغيوِبٍِاگصاضيهَضزاًتظاضهٌدهطههي. 

هَضزاًتظاضٍاگصاضي،ظهاى

ػهسماضائهِنهَضت زض،28ٍتها29ؾَزياظياىقٌاؾاييقسُبطعبكبٌهسّاي.ج

خساگاًِزضهتينَضتؾَزٍظياى،ؾطفهلياظنَضتؾَزٍظياىوِقهاهل

باقس،ٍآىؾَزٍظياىهي

عبهكهدوَػهٍِاحهس( زضهَاضزالظم،لؿوتيوِزضآى،زاضايهيغيطخهاضي)يها.ز

اضائِگصازضگسج بس حسب قسوتْ ج هختلفػٌَاى با25اؾتاًساضزحؿابساضيقواضُ

قَز.هي
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ايوهِتههويناضيزضزٍضُهستدههَز،ٍاحههگطفتِقه بىاض83يابٌس27سهچٌاًچِبٌ.19

گيطزعطحفطٍـزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػٍِاحس(ضاتغييطزّهس،بايهسقهطحياظهي

هٌدطبِاييتهوينقسُاؾتٍاثطاتاييتهوينبطًتايحػوليات ايغيوٍِالؼيتْاٍقط

قَزضاافكاوٌس.ّايلبليوِاضائِهيٍخطياىٍخًَُمسآىزٍضٍُزٍضُ

 تاريخ اجزا

ٍ بؼد اش آى  1/1/1389الصاه ت ايي است ًدازا بساج کلهِ صَزتْ ج ه لي کِ اٍزُ ه لي آى اش ت زي  . 42

 االرساست. ا، الشمضَ ضسٍع هي

 المللي حسابذاري مطابقت با استاوذاردَاي بيه

5الوللهيگعاضقهگطيههاليقهواضُبااخطايالعاهاتايياؾتاًساضز،هفازاؾتاًساضزبهيي.18

ًيهعضػايهتداراييهاي غيزجاري نگهذاري شذه بزاي فزوش و عمليات متوقف شوذه  ػٌَاى با

 قَز.هي
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 تکميلي :  تًضيحات 1پيًست ضمارٌ 

 است. 13اين پيوست جسء الينفک استانذارد حسابذاري شماره 

 تز ضذن ديرٌ مًرد وياس بزاي تکميل فزيش طًالوي

نَضتي زضتطقسىزٍضُتىويلفطٍـ،،عَالًيُاؾتاقاضُقس93گًَِوِزضبٌسّواى.9

ًگْهساضيقهسُػٌهَاى بٍِاحس(ايهدوَػِ )ياخاضي غيطبٌسييهزاضاييهاًغاظعبمِ

قَز،وِاييتأذيطاظضٍيسازّاٍقطايغيذاضجاظوٌتطلٍاحستدهاضيبطايفطٍـًوي

حستدهاضيبهِتؼْهساتذهَزبهطايًاقيقَزٍقَاّسوافيٍخَززاقتِباقسوٍِا

ٍاحس(پايبٌساؾت.زضههَاضزظيهط،هحهسٍزيتظههاًيَػِهدو فطٍـزاضايي)يا عطح

قَز:تؼسيلهي9هٌسضجزضبٌسقطح بٍِـيىؿالِبطايتىويلفط

زضتاضيريوٍِاحستداضيذَزضاهتؼْسبهِعهطحفهطٍـزاضايهيغيطخهاضيالف.

ِوٌس،ٍاحس(هيهدوَػِ )يا هٌغمهياًتظهاضزاقهتِباقهسوهِزيگهطاىعهَض به

ٍاحس(ٍضهغًوايٌهسوهِهدوَػِ ذطيساض(قطايغيضابطاياًتمالزاضايي)يا )ًِ

: تطوٌس،ٍيلفطٍـضاعَالًيزٍضُتىو

الساهاتالظمزضذهَلآىقطايظضاًتَاىتاظهاىزؾتيابيبِتؼْسلغؼهي.9

ذطيسآغاظوطز،ٍ

تؼْسلغؼيذطيسعييهؾال،بؿياضهحتولباقس..2
 

آى،ذطيساضيهازًبال بِآٍضزٍاهاهيزؾت بٍِاحستداضييهتؼْسلغؼيذطيس. 

ِ غيطهٌتظطُ،قطايغيضابطاياًتمالزاضاييغيطخهاضي)يهاعَض بِزيگطاى هدوَػه

ًوايٌسًگْساضيقسُبطايفطٍـٍضغهيػٌَاى بٍِاحس(عبمِبٌسيقسُزضلبل

قَز،ٍ:تطهيايوِزٍضُهَضزًياظبطايتىويلفطٍـعَالًيبِگًَِ

،ٍالساهاتالظمزضذهَلآىقطايظ،بِهَلغاًدامقَز.9

 ضفغهٌاؾبػَاهلايدازوٌٌسٓتأذيطهَضزاًتظاضباقس..2
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قهسٍزضًتيدهِ،آيسوِلبال بؼيستلمهيههيعييهؾالاٍل،قطايغيبٍِخَز.ج

ًگْساضيقسُػٌَاى بِبٌسيقسُزضلبلٍاحس(عبمِهدوَػِ زاضاييغيطخاضي)يا

بطايفطٍـتاپاياىآىزٍضُفطٍـًطٍز،ٍ:

ظمزضذههَلتغييهطقهطايظضاعييهؾالاٍل،ٍاحستدهاضيالهسامال.9

زازُباقس، اًدام

بافطوتغييطقهطايظ،باظاضيهابيههؤثطيبهطايفهطٍـزاضايهيغيطخهاضي.2

ٍاحس(بِليوتيهٌغمي،زضخطياىباقس،ٍهدوَػِ )يا

 .احطاظقَز8ٍ9هؼياضّايهٌسضجزضبٌسّاي.8
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 :  رَىمًد بکارگيزي 2ٌ يًست ضمارپ

 

 مثال فُزست

 9-8 (8آهازُبَزىبطايفطٍـفَضي)بٌس

1(9اًتظاضتىويلفطٍـعييىؿال)بٌس

5-7 (9پيَؾتقواض93ٍُ)بٌس9اؾتثٌابطايهؼياضهٌسضجزضبٌس

8(91ٍ95بطوٌاضقسُ)بٌسّايػٌَاى بِتكريميهزاضايي

ّايسُهطبَطبِزاضاييْايغيطخاضيياهدوَػِاضائِػولياتهتَلفق

9(91ٍاحسبطوٌاضقسُ)بٌس

93(21ّايٍاحس)بٌسترهيمظياىواّفاضظـبِهدوَػِ

99(82ؾَزٍظياى)بٌسنَضت زضاضائِػولياتهتَلفقسُ

ًگْساضيػٌَاى بِبٌسيقسٍُاحس(عبمِاضائِزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػِ

92(87ايفطٍـ)بٌسقسُبط

فطٍـهدسزٍهٌظَض بِگيطيٍاضائٍِاحسّايفطػيتحهيلقسُاًساظُ

98(92ٍ88ًگْساضيقسُبطايفطٍـ)بٌسّايػٌَاى بِبٌسيقسُعبمِ
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 :  رَىمًد بکارگيزي 2پيًست ضمارٌ 

 باشذ. ارد نمياين رهنمود براي کمک به کاربرد استانذارد تذوين شذه است و بخشي از استانذ



 (8آمادٌ بًدن بزاي فزيش فًري )بىذ 

ِنَضتي زضٍاحس(اييهزاضاييغيطخاضي)ياهدوَػِ ِبٌهسيٍاخهسقهطايظعبمه ػٌهَاى به

قسُبطايفطٍـاؾتوِبطايفطٍـفَضيزضٍضهؼيتفؼلهيآى،فمهظبطحؿهبًگْساضي

ي(هطؾَمٍهؼوَلاؾت،آهازُّايٍاحسقطايغيوِبطايفطٍـچٌييزاضاييْايي)ياهدوَػِ

ٍِ(8 باقس)بٌس ٍاحهس(ضازضٍضهؼيتٍاحستداضيلهسٍتَاًايياًتمالزاضايي)ياهدوَػه

هَاضزياظاحطاظياػسماحطاظهؼياضّايهٌسضج8تا9ذطيساضزاقتِباقس.هثالْاي فؼليآى،بِ

زّس.ضاًكاىهي8زضبٌس

 1 ل ههث

زفتطهطوعيذَزهتؼْسقسٍُالساهاتيضابهطايطحفطٍـؾاذتواىٍاحستداضيبِاخطايع

يافتيذطيساضآغاظوطزُاؾت.

ترليِبِذطيساضهٌتملوٌس.ظهاىهَضزًيهاظاظ پؽٍاحستداضيلهسزاضزؾاذتواىضا)الف(

بطايترليِؾاذتواىبطايفطٍـچٌييزاضاييْاييهؼوَلٍهطؾَماؾت.زضتاضيدتؼْس

احطاظقسُاؾت.8طايعطح،هؼياضهٌسضجزضبٌسبِاخ

ٍاحستداضيتاظهاىتىويلؾاذتواىخسيسزفتطهطوعي،بِاؾتفازُاظايهيؾهاذتواى) (

ازاهِذَاّسزاز.ٍاحستداضيلهسًساضزپيفاظتىويلؾهاذتواىخسيهس،ؾهاذتواى

تمهالؾهاذتواىفؼلهيوهِبٌسياًفؼليضاترليٍِبِذطيساضهٌتملوٌس.تأذيطزضظهاى

تَؾظٍاحستداضي)فطٍقٌسُ(تحويلقسُاؾت،ًكاًگطآىاؾتوِؾهاذتواىبهطاي

8باقس.تاظهاىتىويلؾاذتواىخسيهسهؼيهاضهٌهسضجزضبٌهسفطٍـفَضيآهازًُوي

گطزز،حتياگطيهتؼْسلغؼيذطيسبطاياًتمهالآتهيؾهاذتواىفؼلهيزضاحطاظًوي

زؾتباقس.
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 2هث ل 

ٍاحستداضيبِاخطايعطحفطٍـيهزؾتگاُتَليسيهتؼْسقسٍُالهساهاتيضابهطاييهافتي

تىويلًكسُهكهتطياىًيهعْايذطيساضآغاظوطزُاؾت.زضتاضيدتؼْسبِاخطايعطح،ؾفاضق

ٍخَززاضز.

ضؾهاًس.ٍاحستداضيلهسزاضزاييزؾتگاُتَليسيضازضحيياًدامػولياتبِفطٍـ)الف(

قهَز.تىويلًكسُهكتطياىزضتاضيدفطٍـبِذطيساضهٌتمهلههيْايگًَِؾفاضق ّط

بٌسياًتمالاييزؾهتگاُتىويلًكسُهكتطياىزضتاضيدفطٍـبطظهاىْاياًتمالؾفاضق

زضتاضيدتؼْسبِاخطايعطح،احطاظقس8ُتأثيطيًرَاّسزاقت.هؼياضهٌسضجزضبٌس

اؾت.

تَلفػولياتبِفطٍـضؾهاًس.اظ پؽاضيلهسزاضزاييزؾتگاُتَليسيضاٍاحستد) (

ٍاحستداضيلهسًساضزپيفاظهتَلفًوهَزىتوهامػوليهاتآىزؾهتگاٍُتىويهل

بٌسياًتمالهكتطياى،زؾتگاُتَليسيضابِذطيساضهٌتملًوايس.تأذيطزضظهاىْايؾفاضق

ٌسُ(تحويلقسُاؾت،ًكاًگطآىاؾهتوهِاييزؾتگاُوِتَؾظٍاحستداضي)فطٍق

اييزؾتگاُبطايفطٍـفَضيآهازًُيؿت.تاظهاىتَلفػولياتاييزؾهتگاُ،هؼيهاض

قَز،حتياگطيهتؼْسلغؼيذطيسبطاياًتمهالآتهيايهياحطاظًوي8هٌسضجزضبٌس

زؾتباقس. زؾتگاُزض

 3هث ل 

قاهلظهييٍتؼسازيؾاذتواىضازاضزذَزناياظاهاليهٍاحستداضيلهسفطٍـهدوَػِ

توليهٍثيمِتحهيلوطزُاؾت:عطيك اظوِ

ٍاحستداضيلهسًساضزپيفاظتىويلباظؾاظيوِؾببافهعايفاضظـفهطٍـايهي)الف(

بٌسياًتمالايياههالنوهِقَز،آًْاضابِذطيساضهٌتملوٌس.تأذيطزضظهاىاهالنهي

طٍقٌسُ(تحويلقسُاؾت،ًكاًگطآىاؾتوِايياهالنبطايتَؾظٍاحستداضي)ف

احهطاظ8باقس.تاظهاىتىويلباظؾاظي،هؼيهاضهٌهسضجزضبٌهسفطٍـفَضيآهازًُوي

قَز.ًوي
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ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـاهاپهيف بٌسياهالنبِاظتىويلباظؾاظيٍعبمِ پؽ) (

هحيغهيضاتداضيهلعمقسذؿهاضتْايظيؿهتاظزؾتيابيبِتؼْسلغؼيذطيس،ٍاحس

خبطاىوٌس.ٍاحستداضيّوچٌاىلهسفطٍـايياهالنضازاضز.باايهيحهال،ٍاحهس

تداضيپيفاظخبطاىذؿاضتلازضبهِاًتمهالاههالنبهِذطيهساضًيؿهت.تهأذيطزض

زؾتآهسىتؼْهسلغؼهيذطيهستَؾهظزيگهطاى بٌسياًتمالاهالنوِپيفاظبِظهاى

هؼياضهٌسضجلصاوِاهالنبطايفطٍـفَضيآهازًُيؿت.حويلقسُ،ًكاًگطآىاؾتت

ِ،عبم27ِعبكبٌسٍزضًتيدِباقسزيگطبطلطاضًوي8زضبٌس ػٌهَاى بٌسيايياههالنبه

قَز.ًگْساضيقسُبطايفطٍـ،هتَلفهي

 (9اوتظار تکميل فزيش طي يکسال )بىذ 

 4هث ل 

ِ اظ(،8ٍاحس(بايسبؿياضهحتولباقهس)بٌهسايضي)ياهدوَػِفطٍـيهزاضاييغيطخا خوله

(،تهاٍاخهس9بٌسيتىويلگهطزز)بٌهساًتظاضضٍزفطايٌسفطٍـآىعييهؾالاظتاضيدعبمِ

ّايظيط،اييهؼيهاضاحهطاظًگْساضيقسُبطايفطٍـقَز.زضًوًَِػٌَاى بِبٌسيقطايظعبمِ

گطزز:ًوي

وٌسوِاذيطا لطاضزازليعيٌگ،تدْيعاتيضابطايفطٍـيااخاضًُگْساضيهييهقطوت)الف(

ِآًْازضآيٌسُ)فطٍـيااخاضُ(تؼيييهاخاضُآًْاذاتوِيافتٌٍَِّظقىلًْاييهبازل

ًكسُاؾت.

س،ًوايهاوٌَىاظآىاؾتفازُهيٍاحستداضيبِاخطايعطحيبطايفطٍـاهَاليوِّن) (

ِنَضت بِهؼاهلِاهَال.ُاؾتهتؼْسقس ايفطٍـٍاخاضُهدسزاظًَعاخاضُؾهطهاي

ذَاّسبَز.

 (1ي پيًست ضمارٌ  11)بىذ  9استثىا بزاي معيار مىذرج در بىذ 

قَزوِزٍضُهَضزًياظزضٍضؼيتْايهحسٍزيًازيسُگطفتِهي9العاميهؾالهٌسضجزضبٌس

ٍاحس(بِؾببضٍيسازّاٍقطايظاي)ياهدوَػِبطايتىويلفطٍـيهزاضاييغيطخاضي
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تطذَاّسقس)ياقسُاؾت(ٍقطايظهكرمقسًُيعذاضجاظوٌتطلٍاحستداضي،عَالًي

وٌس.چٌييٍضؼيتْاييضاتكطيحهي7تا5(.هثالْاي9ٍپيَؾتقواض93ُاحطاظگطزز)بٌس

 5هث ل 

ايٍاحسهتؼْسقسُاخطايعطحفطٍـهدوَػِيهٍاحستداضيفؼالزضنٌؼتتَليسبطقبِ

زّس.اييفطٍـهؿتلعموؿبهدَظلاًًَياياظػولياتآىضاتكىيلهياؾتوِبرفػوسُ

تطؾهاظز.الهساهاتتَاًسزٍضُهَضزًياظبطايتىويلفطٍـضااظيهؾالعَالًياؾتوِهي

آهسىتؼْسلغؼيذطيسزؾت بِطيساضٍتَاىتاظهاىيافتيذهَضزًياظبطايوؿبهدَظضاًوي

چٌيي آغاظوطز.بااييحال،زؾتيابيبِتؼْسلغؼيذطيسعييهؾالآيٌسُبؿياضهحتولاؾت.زض

احهطاظ9بطايهؿتثٌيقسىاظالعاميههؾهالبٌهس9ٍضؼيتي،قطايظبٌسالفپيَؾتقواضُ

قَز.هي

 6هث ل 

تگاُتَليسيزضقطايظفؼليآىهتؼْهسقهسٍُيهٍاحستداضيبِاخطايعطحفطٍـيهزؾ

اظ پهؽبٌسيوطزُاؾهت.ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِػٌَاى بِاييزؾتگاُضازضآىتاضيد

زؾتيابيبِتؼْسلغؼيذطيس،باباظضؾياهَالتَؾظذطيساضهكرمقسوهِزاضايهيههصوَض

عًساقتِاؾت.ٍاحستداضيبايهسوٌسٍفطٍقٌسُاظاييهَضَعاعالهحيظظيؿتضاآلَزُهي

ضفغاييهكىلضااًدامزّسوِايياهطزٍضُههَضزًيهاظبهطايتىويهلهٌظَض بِالساهاتالظم

تطذَاّسوطز.هتؼالبا ٍاحستداضيالساهاتيضابطايضفهغهكهىلفطٍـضااظيهؾالعَالًي

ؼيتي،قطايظبٌهس پيَؾهتآغاظوطزُوِبِثوطضؾيسىآىبؿياضهحتولاؾت.زضچٌييٍض

قَز.احطاظهي9بطايهؿتثٌيقسىاظالعاميهؾالهٌسضجزضبٌس9قواضُ

 7هث ل 

ٍاحستداضيبِاخطايعطحيبطايفطٍـيهزاضاييغيطخاضيهتؼْسقسٍُآىزاضاييضازض

بٌسيوطزُاؾت.ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِ آىتاضيدبِ
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ًگْساضيػٌَاى بِِزاضاييهبٌسياٍليهؾالِاٍل،قطايغيوِزضظهاىعبمِعيزٍضُي)الف(

قسُبطايفطٍـبطباظاضحاونبَزضٍبٍِذاهتگصاقتٍزضًتيدِ،زاضاييتهاپايهاى

آىزٍضُ،فطٍذتًِكس.عيآىزٍضُ،ٍاحستداضيبطًاهِباظاضيابيزاضاييضاازاهِزازاها

طيسهٌاؾب،ليوتآىضاواّفزاز.باظاضيهابيههؤثطزاضايهيبهازليلًبَزپيكٌْازذ بِ

ليوتيوِباتَخِبِتغييطقطايظباظاضهٌغمهياؾهتّوچٌهاىازاههِزاضز.اظايهيضٍ،

بهطاي9ًٍيعقطايظهٌسضجزضبٌسجپيَؾتقواض8ٍ9ُهؼياضّايهٌسضجزضبٌسّاي

پايهاىزٍضُيههؾهالِاٍل،زاضايهيقهَز.زضهؿتثٌيقسىاظالعاميهؾالاحطاظهي

بٌسيقَز.ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِػٌَاى بِّوچٌاىبايس

تطقسٍزاضاييتاپاياىآىزٍضًُيعفطٍذتِعيزٍضُيهؾالِبؼسي،قطايظباظاضٍذين) (

ًكس.ٍاحستداضيبطاييباٍضاؾتوِقطايظباظاضبْبَزذَاّسيافتٍليوتزاضايهي

اظاييؾمَطًرَاّسوطز.زاضاييّوچٌاىبطايفطٍـ،اهابِهبلغيبيفاظاضظـبيف

زّسوِزاضايهيقَز.زضاييٍضؼيت،ػسمواّفليوتًكاىهيضٍظآى،ًگْساضيهي

ًيؿت.بهِػهالٍُ،بطاؾهاؼآهازُوٌس،العامهي8يوِبٌسنَضت بِبطايفطٍـفَضي،

آىهٌغمياؾت،باظاضيهابيضٍظباتَخِبِاضظـهٌهفاًِزاضاييبايسبِليوتيو9ِ بٌس

بطايهؿتثٌيقسىاظالعاميهه9 قواضُقَز.بٌابطايي،قطايظهٌسضجزضبٌسجپيَؾت

ًگْساضيقسُبهطايػٌَاى بِبٌسيزاضايي،عبم27ِقَز.عبكبٌساحطاظًوي9ؾالِبٌس

قَز.فطٍـ،هتَلفهي
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 (15ي  14بزکىار ضذٌ )بىذَاي  عىًان تطخيص يک دارايي بٍ

اؾتاًساضز،العاهاتتكريميهزاضاييبطوٌاضقسُ،اضائهِقهسُاؾهت.91ٍ95زضبٌسّاي

قَز.ػٌَاىبطوٌاضقسُهحؿَ ًوي زّسوِيهزاضاييبِهَضزيضاًكاىهي8 هثال

 8هث ل 

بهطايهحههَلآىيهٍاحستداضياؾتفازُاظيهزؾتگاُتَليسيضابِزليلوهاّفتماضها

قَزٍاًتظاضهتَلفوطزُاؾت.بااييحال،زؾتگاُهعبَضزضقطايظآهازُبطايتَليسحفظهي

ِضٍزباافعايفتماضاهدسزا هَضزاؾتفازُلطاضگيطز.ايهيزؾهتگاُهي بطوٌهاضقهسُػٌهَاى به

قَز.هحؿَ ًوي

 (14 َاي ياحذ  بزکىار ضذٌ )بىذ مًعٍارائٍ عمليات متًقف ضذٌ مزبًط بٍ داراييُاي غيزجاري يا مج

زاضاييًگْساضيقسُبطايفطٍـػٌَاى بِبٌسيزاضاييْايبطوٌاضقسُضااؾتاًساضز،عبم91ِبٌس

وِزاضاييْايبطوٌاضقسُهطبَطبِيهفؼاليتتدهاضييهانَضتي زضوٌس.بااييحال،هٌغهي

قس،زضتهاضيدبطوٌهاضي،زضبرهفػوليهاتاياظػولياتباحَظُخغطافياييػوسٍُخساگاًِ

زّس.اييهَضَعضاًكاىهي9قَز.هثالهتَلفقسُگعاضـهي

 9هث ل 

وهِيهه،ضيؿيذهَزضايهٍاحستداضيتهوينگطفتفؼاليتواضذاًًِد98×6زضزيهاُ

لضيؿيعيؾهاتوامفؼاليتْايواضذاًًِد.هتَلفوٌس،قَزفؼاليتتداضيػوسُهحؿَ هي

،98×6اؾهفٌس29قَز.زضنَضتْايهاليؾالهٌتْهيبهِهتَلفهي98×7اؾفٌس29هٌتْيبِ

ٍزضحالتهساٍمػٌَاىػوليات ضيؿيبًِتايحػولياتٍخطياًْايًمسيهطبَطبِواضذاًًِد

ػٌَاىػولياتهتَلفقسُزضًظهطگطفتهِ ،ب98ِ×7اؾفٌس29زضنَضتْايهاليؾالهٌتْيبِ

وٌس.اؾتاًساضزضااضائِهي82ٍ88ٍٍاحستداضيافكاّايالعاهيزضبٌسّايقَزهي
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 (24َاي ياحذ )بىذ  تخصيص سيان کاَص ارسش بٍ مجمًعٍ

اؾتاًساضز،ّطگًَِظياىوهاّفاضظـ)يهاؾهَزبؼهسي(قٌاؾهاييقهسُبهطاي21عبكبٌس

ػهِضاوهِزضزاهٌهِالعاههاتّايٍاحسبايسهبلغزفتطيزاضاييْايغيطخاضيآىهدوَهدوَػِ

ترهيمظيهاىوهاّف93گيطزواّف)ياافعايف(زّس.زضهثالگيطياؾتاًساضزلطاضهياًساظُ

قَز.ّايٍاحستكطيحهياضظـبِهدوَػِ

 10هث ل 

فطٍـٍاگهصاضوٌهس.ايهيعطيك اظيهٍاحستداضيتهوينزاضزگطٍّياظزاضاييْايذَزضا

قًَس:گيطيهيظيطاًساظُنَضت بِزّس،ٍٍاحسضاتكىيلهيزاضاييْايههدوَػِ

 

مبلغ دفتري در تاريخ گسارشگري 

عنوان  بنذي به قبل از طبقه

 نگهذاري شذه براي فروش

گيري  مبلغ دفتري تجذيذ انذازه

بنذي  شذه بالفاصله قبل از طبقه

 فروش براي شذه نگهذاري عنوان به

 ميليًن ريال ميليًن ريال 

 9ض533 9ض533 ليؾطلف

 1ض333 1ض633زاضاييْايثابتهكَْز)بِهبلغتدسيساضظيابيقسُ(

5ض5733ض733زاضاييْايثابتهكَْز)بِبْايتوامقسُتاضيري(

2ض2233ض133 هَخَزيواال

9ض9533ض833 گصاضيْايخاضيؾطهايِ

91ض96933ض333 خوغ



ًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـػٌَاى بٍِاحسَػِبٌسيهدوٍاحستداضيبالفانلِلبلاظعبمِ

وٌس.(قٌاؾاييهي96ض333-91ض933هيليَىضيال)9ض933ظياًيهؼازل

وهطزُبطآٍضزهيليَىضيال98ض333ٍاحستداضي،ذالماضظـفطٍـهدوَػٍِاحسضاهؼازل

قسُبهطايًگْساضيػٌَاى بِبٌسيقسُاؾت.اظآًداوٍِاحستداضيبايسهدوَػٍِاحسعبمِ

گيطيوٌس،ظياىواّفاضظقيهؼازلبِاللهبلغزفتطيٍذالماضظـفطٍـاًساظُفطٍـضا
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91ِض933-98ض333هيليَىضيال)9ض933 ِبٌهسياٍليهِايهيهدوَػهِ(زضظهاىعبمه ػٌهَاى به

وٌس.ًگْساضيقسُبطايفطٍـ،قٌاؾاييهي

گيهطياؾهتاًساضزواضبطزالعاهاتاًهساظُظياىواّفاضظـبِزاضاييْايغيطخاضيهكوَلزاهٌِ

ِترهيمهي گهصاضيْايخهاضييابس.بٌابطايي،ظياىواّفاضظـبِهَخهَزيوهاالٍؾهطهاي

يابس.ترهيمًوي

ظيطاؾت:قطح بًِحَُترهيمظياىواّفاضظـ
گيري  مبلغ دفتري تجذيذ انذازه 

بنذي  شذه بالفاصله قبل از طبقه

 راي فروشنگهذاري شذه ب عنوان به

زيان کاهش ارزش 

 تخصيص يافته

از  مبلغ دفتري پس

تخصيص زيان 

 کاهش ارزش

 ميليًن ريال ميليًن ريال ميليًن ريال 
    

 3(9ض533) 9ض533 ؾطلفلي

 8ض885 (965) 1ض333 اضظيابيقسُ( زاضاييْايثابتهكَْز)بِهبلغتدسيس

 5ض165 (285) 5ض733 زاضاييْايثابتهكَْز)بِبْايتوامقسُتاضيري(

 2ض233 - 2ض233هَخَزيواال

 9ض533 - 9ض533گصاضيْايخاضيؾطهايِ

 98ض333 (9ض933) 91ض933 خوغ

زّس.ؾپؽ،هابميظياىهتٌاؾبباهبلغظياىواّفاضظـ،ابتساهبلغؾطلفليضاواّفهي

يابس.بِآًْاترهيمهييغيطخاضيزفتطيؾايطزاضاييْا

 (32سًد ي سيان )بىذ صًرت  درمتًقف ضذٌ ارائٍ عمليات 

اؾتاًساضز،ٍاحستداضيبايسيههبلغٍاحسزضهتينهَضتؾهَزٍظيهاىبهطاي82عبكبٌس

ػولياتهتَلفقسٍُخعئياتآىزضياززاقتْايتَضيحينَضتْايهالييازضبرفػوليات

ًحه99َُِوٌهس.هثهال(اضائهزضحالتساٍمنَضتؾَزٍظياى)خسااظػولياتهتَلفقسُ

زّس.اخطاياييالعاهاتضاقطحهي
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 11هث ل 

 صًرت سًد ي سيان -ضزکت ومًوٍ 

 13×6اسفىذ  29بزاي سال مىتُي بٍ 

 

 6×13 5×13 

   

 .... ....  فطٍـذالم

 )....( )....(  بْايتوامقسُفطٍـ

 .... ....  ؾَزًاذالم

 )....(  )....( ّايفطٍـ،ازاضيٍػوَهيّعيٌِ

 )....(  .... ّايػولياتيذالمؾايطزضآهسّاٍّعيٌِ

  .... .... 

 .... ....  ؾَزػولياتي

 )....( )....(  ّايهاليّعيٌِ

 )....( )....(  ّايغيطػولياتيذالمؾايطزضآهسّاٍّعيٌِ

 .... ....  ؾَزػولياتزضحالتساٍملبلاظهاليات

 )....( ...().  بطزضآهسهاليات

 .... ....  ػولياتزضحالتساٍمذالمؾَز

 ....  ....(9)لبلاظهالياتؾَزػولياتهتَلفقسُ

 )....(  )....( اثطهالياتي

  .... .... 

.... ....  ؾَزذالم


قَز.خعئياتهَضزًياظزضياززاقتْايتَضيحياضائِهي(9)
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 (37 عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش )بىذ بىذي ضذٌ ٍب ياحذ( طبقٍ )يا مجمًعٍ ارائٍ دارايي غيزجاري

ِبٌسيقسُاؾتاًساضز،ٍاحستداضيبايسزاضاييغيطخاضيعبم87ِعبكبٌس ًگْهساضيػٌهَاى به

ًگْساضيقهسُبهطايػٌَاى بِبٌسيقسُقسُبطايفطٍـٍزاضاييْاييههدوَػٍِاحسعبمِ

ٍِاحسيوهِضتطاظًاهِاضائًِوايس.بسّيْايهدوَػِفطٍـضاخسااظؾايطزاضاييْاز ػٌهَاى به

قَزًيعبايسخسااظؾايطبسّيْازضتطاظًاهِاضائِگطزز.بٌسيهيًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِ

قهَز.خساگاًهِاضائهِههيعَض بِاييزاضاييْاٍبسّيْاًبايسبايىسيگطتْاتطقًَسٍهبلغآًْا

وٌس.اتضاتكطيحهياييالعاه92هثال

 12هث ل 

،يهٍاحستداضيتهوينگطفتبركياظزاضاييْا)ٍبسّيْايهطتبظباآى(98×5زضپاياىؾال

ػٌهَاى بِبٌسيبطايعبم8ٍ9ِضاٍاگصاضًوايس.اييٍاگصاضي،وِهؼياضّايهٌسضجزضبٌسّاي

ظيطتكهىيلقهسُنَضت بِسوٌس،اظزٍهدوَػٍِاحًگْساضيقسُبطايفطٍـضااحطاظهي

اؾت:


  عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش بىذي بٍ اس طبقٍ مبلغ دفتزي پس

  1ياحذ   مجمًعٍ 2ياحذ   مجمًعٍ

  هيليَىضيال هيليَىضيال

 زاضاييْايثابتهكَْز 1ض933 9ض733

 گصاضيْايبلٌسهستؾطهايِ (9)9ض133 -

 بسّيْا (2ض133) (933)

 ّايٍاحسهبلغزفتطيهدوَػِذالم 8ض933 833



گصاضيْايبلٌسهستزضبرفحمَقناحباىهيليَىضيالهاظازتدسيساضظيابيهطبَطبِؾطهاي133ِهبلغ(9)

ؾْامهٌؼىؽقسُاؾت.
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ّايٍاحسًگْساضيقهسُبهطايفهطٍـزضتطاظًاههِايهيٍاحهستدهاضيًحَُاضائِهدوَػِ

ظيطاؾت:نَضت بِ

 5×13 4×13 

 ميليًن ريال لريا ًنميلي 

   داراييها

  :زاضاييْايخاضي

 ×× الف
  ×× 
   

 ×× 
 زاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـ

 - 8ض333(9)
 ×× 

  :زاضاييْايغيطخاضي

 ×× پ
 ×× ت
 ×× ث
 ×× 

 ×× خوغزاضاييْا

   بذهيها و حقوق صاحبان سهام

  :بسّيْايخاضي

 ×× ج
 ×× ذ
 ×× ح
 × × 
 × × 

 بسّيْايهطتبظبازاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـ
 - 8ض833(2)

 × × 



 13استاندارد حسابداري شماره 

 ات متوقف شدهداراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عملي

 )ادامٍ( 2پيًست ضمارٌ 

 177 

 5×13 4×13 

 ميليًن ريال لريا ًنميلي 

  :بسّيْايغيطخاضي

 × × خ
 × × ز
 × × ش
 × × 

 × × خوغبسّيْا
  :حمَقلابلترهيمبِناحباىؾْامٍاحستداضيانلي

 × × ض
 × × ظ

گصاضيْايبلٌسهستهطبَطبِهاظازتدسيساضظيابيؾطهايِ
 - 133 زاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـ

 × × 
 × × ؾْنالليت

 × × خوغحمَقناحباىؾْام
 × × خوغبسّيْاٍحمَقناحباىؾْام



(9)1ض933+9ض733+9ض133;8ض333

(2)2ض133+933;8ض833
 

ِّايٍاحس(عبمِهدوَػِ)ياغيطخاضيالعاهاتاضائِبطايزاضاييْاي ػٌهَاىًگْهساضي بٌسيقسُبه

ّهايوٌس.بٌابطايي،تطاظًاهِقسُبطايفطٍـزضپاياىاييزٍضُگعاضقگطي،بِگصقتِتؿطيپيساًوي

قَز.ّايلبلتدسيساضائًِويايبطايزٍضُهمايؿِ
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بىذي ضذٌ  بقٍمىظًر فزيش مجذد ي ط گيزي ي ارائٍ ياحذَاي فزعي تحصيل ضذٌ بٍ اوذاسٌ

 (38ي  12عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش )بىذَاي  بٍ

فطٍـتحهيلقسُاؾتاظالعاهاتتلفيكعبكاؾتاًساضزحؿهابساضيهٌظَض بٍِاحسفطػيوِ

گهرازج از ٍاحهدّ ج تجه زج فسػهي      صَزتْ ج ه لي تلفهقي ٍ حس بدازج سسه يِػٌَاى با98قواضُ

ِاحطاظقَز،92ت.بااييحال،اگطهؼياضّايبٌسهؿتثٌيًيؿ(1384 تجديدًظس ضدُ  ػٌهَاى به

ايهي98قَز.هثهالًگْساضيقسُبطايفطٍـاضائِهيػٌَاى بِبٌسيقسٍُاحسعبمِهدوَػِ

وٌس.العاهاتضاتكطيحهي

 :13هث ل 

قطوتالبطظ،قطوتخامضاتحهيلوطزُوِذَزيهقهطوتانهليبهازٍقهطوتفطػهي

هٌظَضفطٍـذطيهساضيقهسُاؾهتٍ فٍ اؾت.قطوتفطػي هٌحهطا بًِاهْايال بِ

،6 وٌس.ّوچٌييعبهكبٌهسػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـضااحطاظهي بٌسيبِهؼياضّايعبمِ

قَز.قطوتفطػي ػولياتهتَلفقسًُيعهحؿَ هي

لبهطظ،قهطوتهيليَىضيالاؾهت.قهطوتا985ذالماضظـفطٍـقطوتفطػي ،هؼازل

وٌس:ظيطزضحؿابْاهٌظَضهينَضت بِفطػي ضا

 ي ضابهِاضظـهٌههفاًِآىزضابتسا،قطوتالبطظبسّيْايلابلتكهريمقهطوتفطػه

وٌس.گيطيهيهيليَىضيالاًساظ13ُ هؼازل

 فطػهي ضاهؼهازلذهالماضظـّوچٌيي،قطوتالبطظزاضاييْايتحهيلقهسُقهطوت

هيليَىضيال(بِػالٍُاضظـهٌهفاًِبهسّيْايلابهلتكهريمآى985)قطوت فطٍـ

وٌس.گيطيهيهيليَىضيال،اًساظ975ُهيليَىضيال(،يؼٌيهؼازل 13)

 ِ ٍذهالمهبلهغزفتهطيٍاحهسضابهِالهلزضتاضيدتطاظًاههِ،قهطوتالبهطظهدوَػه

ايحؿهابساضيهطبهَط،هيليَىضيالٍبسّيْاضاعبكاؾتاًساضز983ّفطٍـ،هؼازل اضظـ
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هيليهَىضيهال،965وٌس.ولزاضاييْهاهؼهازلگيطيهدسزهيهيليَىضيالاًساظُ 85هؼازل

 قًَس.گيطيهيهيليَىضيال(اًساظ85ُهيليَىضيالبؼال983ٍُ)يؼٌي

 ،زضتاضيدتطاظًاهِ،قطوتالبطظايهيزاضاييْهاٍبهسّيْاضاخهسااظؾهايطزاضاييْهاٍبهسّيْا

ِػٌهَاى بها92ايهكهابِهثهاليَُق بِ ٍاضائهِزاضاييْهايغيطخهاضييهاهدوَػه احهسّهاي

 وٌس،ٍػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ،زضنَضتْايهاليتلفيمياضائِهي قسُبِ بٌسيعبمِ

 هالياتقطوتفطػي ٍاظ پؽؾَزٍظياى،قطوتالبطظولهبلغؾَزياظياىنَضت زض

لياتقٌاؾاييقسُزضاضظيابيهدسزبؼسيقطوتفطػهي ضااضائهِهااظ پؽؾَزياظياى

هيليَىضيالاؾت.983ب985ِّايٍاحساظهبلغوٌس،وِبطابطبااضظيابيهدسزهدوَػِهي

ّايٍاحسالعاهيًيؿت.اضائِخعئياتبيكتطزاضاييْاٍبسّيْاياتغييطاتزضاضظـهدوَػِ
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 گيزي تيجٍمباوي و:    3پيًست ضمارٌ 

 شود. محسوب نمي 13ين پيوست بخشي از السامات استانذارد حسابذاري شماره ا

 هٍپيطيى

بٌسيخساگاًِزاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبهطايپيفاظتسٍييايياؾتاًساضز،عبمِ.9

گيطيهتفاٍتآًْازضهمايؿِباؾايطزاضاييْايغيطخاضي،زضاؾتاًساضزّايفطٍـٍاًساظُ

5 الولليگعاضقگطيهاليقواضُحؿابساضيايطاىالعاهيًكسُبَز.ليىيزضاؾتاًساضزبيي

ُ  ػٌَاى با بهط ،ػهالٍُاازايهْ ج غهسر زج ًگْدازج ضدُ بساج فسٍش ٍ ػوله ت هتَقهف ضهد

گيطيزاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبهطايفهطٍـ،بٌسيٍاًساظُعبمِتدَيعالعاهات

ِئِػولياتهتَلفقسًُيعهكرمگطزيسُاؾت.زضًتيدِ،تؼطيفًٍحَُاضا هٌظهَض به

بهاتههَيبوويته9886ِالولليحؿابساضي،زضاضزيبْكتّواٌّگيبااؾتاًساضزّايبيي

تسٍيياؾتاًساضزحؿابساضيزاضاييْاي”ػٌَاى باايتسٍيياؾتاًساضزّايحؿابساضي،پطٍغُ

زضزؾهتَضوهاضههسيطيت“اتهتَلفقهسُغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـٍػولي

تسٍيياؾتاًساضزّالطاضگطفت.

پطٍغُشوطقسُزضلالبيهوهاضپػٍّكهيبهطايگهطٍُواضقٌاؾهيههسيطيتتهسٍيي.2

اؾتاًساضزّاتؼطيفگطزيس.گطٍُواضقٌاؾيزضابتهساازبيهاتٍاؾهتاًساضزّايههطتبظضا

ميگعاضقگطيهاليزاضاييْهايغيطخهاضيهغالؼِتغبي”ػٌَاى بابطضؾيٍگعاضـذَزضا

ًگْساضيقسُبطايفطٍـٍػولياتهتَلهفقهسٍُبطضؾهيلهعٍمتهسٍيياؾهتاًساضز

اذتياضوويتِتسٍيياؾتاًساضزّايحؿابساضيلطاضزاز. تْيٍِزض“ظهيٌِ ايي زض

يقسُاظتأييسضطٍضتتسٍيياؾتاًساضزحؿابساضيبطايزاضاييْايغيطخاضيًگْساض پؽ.8

ٍيياؾهتاًساضزّايحؿهابساضي،بطايفطٍـٍػولياتهتَلفقهسُتَؾهظوويتهِتهس

ًَيؽزضخلؿاتهتؼهسزًَيؽاٍليِاؾتاًساضزضاتْيِوطز.اييپيفواضقٌاؾيپيف گطٍُ

ههتيپيكهٌْازي،تسٍيياؾتاًساضزّايحؿابساضيبطضؾيٍبااًدامانهالحاتالظموويتِ

اؾتاًساضزتهَيبقس.
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ٌ بزاي فزيش ي عمليات متًقف ضذٌدال ُاي غيزجاري وگُذاري ضذ  يل وياس ٍب استاوذارد حسابذاري دارايي

ٍخَزاؾتاًساضزحؿابساضيهطبَطبِزاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبهطايفهطٍـٍ.1

ػولياتهتَلفقسُبٌابِزاليلظيطضطٍضياؾت:

بٌسي،ىنَضتْايهاليبطاياضظيابيظهاىوٌٌسگااؾتفازُزؾتطؼ زضبْبَزاعالػاتالف.

ّهايٍاحهسهبلغٍاحتوالتحمكخطياًْايًمسيآتيهطتبظبازاضاييْاٍهدوَػِ

ًگْساضيقسُبطايفطٍـ،

تطضَابظهطبَطبِػولياتهتَلفقسُ،ٍتبيييهكرم.  

تطؾَزٍظياىحانلاظػوليهاتهتَلهفقهسُاظؾهَزٍظيهاىتفىيههٌاؾب.ج

.زضحالتساٍمحانلاظػوليات

 دامىٍ کاربزد

زاضاييْهايخهاضيتدسيهسػٌَاى بِنَضتي زضاؾتاًساضز،زاضاييْايغيطخاضياؾاؼ بط.5

ِبٌهسيقَزوِهؼياضّاياؾتاًساضزضابطايعبمِبٌسيهيعبمِ ًگْهساضيقهسُػٌهَاى به

ياضؾيسىبِآذطييزٍاظزُفطٍـاحطاظًوايس.اظاييضٍلهسهسيطيتبطايفطٍـ بطاي

تٌْاييزليلهيبهطايتدسيهس تَاىبِهاُاؾتفازُهَضزاًتظاضاظزاضاييْايغيطخاضيضاًوي

بٌسيزاضاييْايغيطخاضيبِزاضاييْايخاضيتلميًوَز.عبمِ

ِزضبٌسيٍاضائِالعاهاتعبمِ.6 ّهاياؾتاًساضزبطايتوامزاضاييْهايغيطخهاضيٍهدوَػه

قهَز.گيهطيهطبهَطههياػوالاؾتٍّطگًَِاؾتثٌاتٌْابِالعاهاتاًهساظُ لابلٍاحس

،اظالعاههاتاًهسگيهطيقهسُهٌهفاًِاًساظُزاضاييْايغيطخاضيوِلبال بِاضظـبٌابطايي

بسيْياؾتوِزاضاييْايخاضيٍبهسّيْاييس.گطزًگيطيايياؾتاًساضزهؿتثٌيهياًساظُ

گيطيهدسزبؼسيًيهعوواوهاىهكهوَلاًساظُ وَػٍِاحساؾت،زضوِخعئياظيههد

اؾتاًساضزّايحؿابساضيهطبَطذَاّسبَز.
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 بىذي داراييُاي غيزجاري کٍ قصذ ياگذاري آوُا يجًد دارد طبقٍ

ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـبهِايهيزليهلاًدهام بٌسيزاضاييْايغيطخاضيبِعبمِ.7

قهَز.اظايهيضٍعطيكفطٍـباظيافتههي اييزاضاييْاػوستا اظقَزوِهبلغزفتطيهي

ِزاضاييْايغيطخاضيوِهؼياضّايعبمِ ًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـضاػٌهَاى بٌسيبه

گيطًهسبٌسيلطاضههيوٌٌسٍاؾتفازُاظآًْاّوچٌاىازاهِزاضز،هكوَلاييعبمِهي احطاظ

اييزاضاييْازضهستظهاىباليواًسُتافهطٍـ،ظيطاخطياًْايًمسيحانلاظاؾتفازُاظ

عطيهكفهطٍـ ًؿبتبِهبلغفطٍـآًْاًاچيعهحؿَ ٍهبلهغزفتهطيآًْهاػوهستا اظ

قَز.باظيافتهي

 گيزي داراييُاي غيزجاري وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش اوذاسٌ

اىًگْهساضيػٌَ بٌسيقسُبِاؾتاًساضز،زاضاييغيطخاضي)ياهدوَػٍِاحس(عبمِ عبك.8

احتؿها گيهطيٍقسُبطايفطٍـبِاللهبلغزفتطيٍذالماضظـفهطٍـاًهساظُ

خطياًْهاي،ُاؾتتَضيحزازُقس7قَز.ّواًگًَِوِزضبٌساؾتْالنآىهتَلفهي

هاًسُاؾتفازُاظيهزاضاييوِلهسفطٍـآىٍخَززاضز،ًؿبتباليًمسيهستظهاى

هدوَػٍِاحس(بايهس ؾت.بٌابطايي،حؿابساضياييزاضايي)يافطٍـآىًاچيعاهبلغ بِ

تَاًهسبطهبٌايفطايٌساضظيابي،ًِترهيم،باقس.بِػالٍُ،ازاهِاؾتْالنزاضاييههي

ظـفطٍـگهطزز.اؾهتساللهرهالفؾببواّفهبلغزفتطيآىبِووتطاظذالماض

بٌسيقسُاؾهت،فطٍـعبمِػٌَاىًگْساضيقسُبطاي اؾتوِّطچٌسزاضاييبِ ايي

گيطزٍتاظهاًيوِهٌافغاؾهتفازُاظزاضايهياهاٌَّظزضػولياتهَضزاؾتفازُلطاضهي

ؾهَيزيگهط،عبهكؾهايط قَز،بايساؾتْالنآىازاهِيابهس.اظػايسٍاحستداضيهي

لهغاؾتاًساضزّايحؿابساضي،ظياىواّفاضظـبِهيعاىهاظازهبلغزفتطيًؿبتبهِهب

باظيافتٌيذَاّسبَز،ًِبِهيعاىهاظازهبلغزفتهطيًؿهبتبهِذهالماضظـفهطٍـ.

گيطيبؼسي،چٌاًچِاضظـالتهازيبيكتطاظذهالماضظـفهطٍـّوچٌيي،زضاًساظُ

باقس،هاظازاضظـالتهازيزاضايي)هبلغزفتطيخسيس(ًؿبتبِذالماضظـفهطٍـ
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ٍخهَز،اضظـالتههازيزاضاييْهاي ايهي .بهاهاًسُ(هؿتْلهذَاّسقهس)اضظـبالي

هَضزاًتظهاضغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـتٌْابِاًساظُذالمخطياًْايًمسي

پيفاظفطٍـ،باذالماضظـفطٍـاذتالفذَاّسزاقت.اگطزٍضُفطٍـوَتهاُ

اضظـباقس،هبلغايياذتالفهؼوَال ًاچيعذَاّسبَز.بٌابطايي،تفاٍتظيهاىوهاّف

قٌاؾاييقسٍُاؾتْالنبؼسيعبكؾايطاؾتاًساضزّايحؿابساضيزضهمايؿِباظيهاى

واّفاضظـٍػسماؾتْالنبؼسيعبكايياؾتاًساضزًيعًاچيعذَاّسبَز.

حذف معافيت اس تلفيق در مًرد ياحذَاي فزعي کٍ مىحصزاً با قصذ فزيش مجذد خزيذاري ي 

 اوذ وگُذاري ضذٌ

قهًَسضاهَلهتًگْهساضيههيعَض بِضز،هؼافيتاظتلفيكٍاحسّايفطػيوِاؾتاًسا.9

وٌس.زليلايياهط،بطذَضزيىٌَاذتباتوامزاضاييْايًگْهساضيقهسُبهطايحصفهي

فطٍـبِخايتلفيكبطذيزاضاييْاٍػسمتلفيكبطذيزيگطاؾت.اگطٍاحسّايفطػي

قًَس،هغابكبهااؾهتاًساضزًٍگْساضيهيهٌظَضفطٍـهدسزذطيساضي وِهٌحهطا بِ

ِ     ػٌهَاى بها98حؿابساضيقهواضُ گهرازج   صهَزتْ ج هه لي تلفهقهي ٍ حسه بدازج سهسه ي

(اظتلفيهكهؼهافقهًَس،بطذهَضزبها9881)تدسيسًظطقسُ ٍاحدّ ج تج زج فسػي از

ِّايٍاحسزضٍىچٌييٍاحسّاييوِهؼياضّايعبمِزاضاييْاٍهدوَػِ َ بٌسيبه اىػٌه

ًِگْساضيقسُبطايفطٍـضااحطاظهي ّهايٍاحهس،وٌٌسباؾايطزاضاييْهاٍهدوَػه

يىٌَاذتًرَاّسبَز.

 سًد ي سيانصًرت  دربىذي ياحذَاي فزعي اخيزاً تحصيل ضذٌ وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش  طبقٍ

ِبٌسيايوِهؼياضّايعبمِقسٍُاحسّايفطػياذيطا تحهيل.93 سًُگْهساضيقهػٌهَاى به

قهًَس،ظيهطابٌسيههيػولياتهتَلفقسُعبمِػٌَاى بِوٌٌس،فطٍـضاوؿبهي بطاي

قَز:اًدامهيهٌسضجزضنفحِبؼسٍاگصاضياييٍاحسّابِيىياظزاليل

ٍبٌهابطاييزاضز،فؼاليتتداضيهتفاٍتيانليٍاحسفطػيًؿبتبٍِاحستداضيالف.

يتػوسُتداضياؾت.ٍاگصاضيآىّواًٌسٍاگصاضييهفؼال
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وٌٌهس،ظيهطاضيٍاحسفطػهيههيًْازّايًظاضتي،ٍاحستداضيضاهلعمبٍِاگصا .

تداضيبِغيطاظاييٍاحسفطػي،هالهحدنٍؾيؼياظاييًَعذهالاظ ٍاحس

ػولياتزضآىهٌغمِخغطافياييذالاؾت.زضچٌييحالتيٍاحهسفطػهيبايهس

فؼاليتػوسُباقس.

 “اس کسز مخارج فزيش ارسش مىصفاوٍ پس”با اصطالح “ خالص ارسش فزيش”اصطالح جايگشيىي 

ـ ”زضاؾتاًساضز،اظانغالح.99 اضظـهٌههفاًِ ”بهِخهايانهغالح“ذالماضظـفهطٍ

اؾتفازُقسُاؾت.باتَخِبهِايٌىهِ،زاضاييْهايغيطخهاضي“وؿطهراضجفطٍـاظ پؽ

ضؾٌساؾتفازُاظاضظقْايفطٍـهبِفطٍـهيًگْساضيقسُبطايفطٍـ،زضآيٌسًُعزي

ذهالماضظـ”ضؾس.اظؾَيزيگط،انغالحگيطيآًْاهٌاؾبتطبًِظطهيزضهباًياًساظُ

“وؿطهراضجفطٍـاظ پؽاضظـهٌهفاًِ ”زاضايهفَْمضٍقٌياؾتًٍؿبتبِ“فطٍـ

وؿهطاظ پهؽهٌههفاًِاضظـ ”ابْامووتطيزاضز.بٌابطايي،ػليطغناؾتفازُاظانهغالح

،وويتهِانهغالح5اليقهواضُالوللهيگعاضقهگطيههزضاؾتاًساضزبيي“هراضجفطٍـ

ضاخايگعييآىوطز.“اضظـفطٍـ ذالم”

ياحذ(   تز ضذن ديرٌ مًرد وياس بزاي تکميل فزيش دارايي غيزجاري )يا مجمًعٍ طًالوي

 (استاوذاردعىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش )پيًست  بىذي ضذٌ بٍ طبقٍ

بٌسيقهسُّايٍاحس(عبمِزضاغلبهَاضز،زٍضُفطٍـزاضاييْايغيطخاضي)ياهدوَػِ.92

تطقسىقَز.عَالًيًگْساضيقسُبطايفطٍـ،حساوثطعييهؾالتىويلهيػٌَاى بِ

قهَزوهِحالتذهالهحؿهَ ههيزٍضُتىويلفطٍـاييالالماظهستيهؾال،

اؾتاًساضزهغطحقهسُاؾهت.بٌهابطاييتَضهيحات93ػولزضبٌسآىًٍيعًحَُ قطايظ

يهلفهطٍـتهطقهسىزٍضُتىواضافيهطبَطبِههازيكٍحالتْهايهرتلهفعهَالًي

ظتؼهسزالعاههاتاؾهتاًساضز،پيَؾتاؾتاًساضزاضائِقسُاؾتتاضهويخلهَگيطيا زض

ٍاحسّايتداضيهكوَلبِآىهطاخؼًِوايٌس نطفا 
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 مًرد داراييُاي غيزجاري تجذيذ ارسيابي ضذٌ ُاي کاَص ارسش ي بزگطت بعذي آن درضىاسايي سياو

هَضززاضاييْايغيطخاضيهكوَلاؾتاًساضزّاي ظياًْايواّفاضظـٍبطگكتبؼسيآىزض.98

ػٌههَاى بهها97ٍقههواضُ“اازايهْهه ج ا بههت هطههَْا ”ػٌههَاى بهها99حؿههابساضيقههواضُ

ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ،بِهبهالغ بٌسيبِ اظعبمِوِپيف“ً هطَْا اازايهْ ج ”

اًس،ّواًٌسزاضاييْايغيطخهاضيتدسيهساضظيهابيًكهسُ،گيطيقسُتدسيساضظيابياًساظُ

قَز.اييضٍـهَخببطذَضزيىٌَاذتبازاضاييْايغيطخاضيهكوَلزاهٌِقٌاؾاييهي

قَز.يعتؿْيلًحَُػولحؿابساضيهيگيطيايياؾتاًساضزًٍاًساظُواضبطزالعاهات

 بىذي اقالم صًرت سًد ي سيان تغييز طبقٍ

،ًتهايحػوليهاتبهِ“گصازش ػولکهسا هه لي   ”ػٌَاى با6زضاؾتاًساضزحؿابساضيقواضُ.91

قهس.زضاؾهتاًساضزهعبهَضًتهايحههيتفىيهعبمِفؼاليتْايػازيٍالالمغيطهتطلبِ زٍ

تَخهِبهِ گطزيس.بهاَاىبركياظفؼاليتْايػازيهٌؼىؽهيػٌ ػولياتهتَلفقسُبِ

بيٌهيبْتهطًتهايحػوليهات،وٌٌسگاىنَضتْايهاليخْتپهيفًگطـووهبِاؾتفازُ

بٌسيًتايحػولياتبِزٍگطٍُػوليهاتزضحهالتهساٍمٍػوليهاتهتَلهفقهسُعبمِ

نهَضت زضمغيهطهتطلبهِبٌسي،ؾطفهلالهال تَخِبِاييتغييطعبمِ تطاؾت.باهٌاؾب

قَزٍزضًتيدِ،آثاضضٍيسازّايياظلبيلباليهايعبيؼهيوهِلهبال ٍظياىحصفهي ؾَز

.قَزػٌَاىالالماؾتثٌاييهٌؼىؽهي قس،بِبٌسيهيتحتؾطفهلالالمغيطهتطلبِعبمِ


