
 

 

 11  شماره  استاندارد حسابداري

 مشهودثابت   داراييهاي

  (1831نظر شده  تجديد)
 

ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه”بهاستانداردبايدباتوجهاين

 .شودگرفتهبكار

 هدف

 کنندداا   استفاده  تا مشهود استثابت   داراييهاي  حسابداري  استاندارد، تجويز نحوه  اين  هدف . 1

اذاري واحد تجاري در ايدن داراييهدا و    اطالعات مربوط به سرمايه صورتهاي مالي بتوانند

اصلي در حسابداري داراييهداي ثابدت مشدهود    موضوعات . تغييرات آ  را تشخيص دهند

و زيا  کداه    استهالك  هزينهخت عبارت از شناخت دارايي، تعيين مبلغ دفتري آ  و شنا

 . است  ارزش دارايي

 كاربرد  دامنه

کنه   اينن  مگر ،شود  مشهود بكار گرفتهثابت   داراييهاي  تمام  حسابداري براياستاندارد بايد   اين . 2

 .موجب استانداردي ديگر، نحوه حسابداري متفاوتي مجاز يا الزامي شده باشد به

  تعاريف

 :  است  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات . 5

 تواند از واگذاري دارايني   ميدر حال حاضر  برآوردي که واحد تجاري  مبلغ:  باقيمانده  ارزش

مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض کنه دارايني در وضنعيت    کسر  از پس

 .متصور در پايان عمر مفيد باشد

 تواننند در   مني   و مايل  مطلع  اي و فروشنده اري مطلع و مايلخريد  کهاست   مبلغي:   نهمنصفا  ارزش

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



 

 

 دارايني  از کناربرد مسنتمر    آتي ناشني   نقدي  جريانهايخالص   فعلي  ارزش:   اقتصادي  ارزش

 .از واگذاري نهايي آن ازجمله جريانهاي نقدي ناشي

 عمر مفيد آن  طي  دارايي  يك پذير  استهالك  مبلغ  سيستماتيك  تخصيص:   استهالك . 

  از  پنس عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني ينك دارايني   : بهاي جايگزيني مستهلك شده

 .شده از آن داراييبر بهاي مزبور و مدت استفاده  کسر استهالك مبتني

 ازاهنايي  ساير مابه  منصفانه  يا ارزشو   نقد پرداختي  نقد يا معادل  وجه  مبلغ:   شده  تمام  بهاي  

   است  واگذار شده يا ساخت آن  تحصيل  در زمان  دارايي  يك  تحصيل  جهت  که

  رايط شن  طرين  فنروش دارايني در    مبلغ وجه نقد يا معادل آن که از: خالص ارزش فروش

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

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

 شود که اطالق مي مشهودي  دارايي  به  :مشهودثابت   دارايي: 

به منظور استفاده در توليد يا عرضه کاالها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد  .الف

 ، وشود مياداري توسط واحد تجاري نگهداري 

 .رود بيش از يك دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد انتظار مي . ب

 عبارت است از :مفيد عمر : 

 يا استفاده واحد تجاري قرار گيرد،مورد  رود دارايي انتظار مي  که  زماني  مدت . الف

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

 .شود  تحصيل  واحد تجاري  توسط

 استبيشتر که   هرکدام  ،دارايي  يك  اقتصادي  يا ارزش  فروش  ارزش  خالص:   بازيافتني  مبلغ. 

 شناخت

 :که شود ميعنوان دارايي شناسايي  زماني به مخارج مرتبط با يك قلم دارايي ثابت مشهود، تنها . 1

 جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد، و .الف

 .گيري باشد اي اتكاپذير قابل اندازه بهاي تمام شده دارايي به گونه . ب
 



 

 

 مخارج بعدي

شود  بعدي مرتبط با دارايي ثابت مشهود تنها زماني به مبلغ دفتري دارايي اضافه ميمخارج  . 11

که مخارج انجام شده موجب بهبود وضعيت دارايدي در ماايسده بدا اسدتاندارد عدل درد      

 ارزيابي شده اوليه آ  اردد 

رايي ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعيت دامخارج روزمره تعدير و نگهداري داراييهاي  . 12

شود، معدوالً در زما  وقدو،،   اوليه آ  انجام مي در ماايسه با استاندارد عدل رد ارزيابي شده

 .اردد عنوا  هزينه شناسايي مي به

 گيري دارايي ثابت مشهود اندازه

عنوان دارايي باشد، بايد به بهاي تمنام   واجد شرايط شناخت به يك قلم دارايي ثابت مشهود که . 15

 .گيري شود شده اندازه

 اجزاي بهاي تمام شده

 :بهاي تدام شده يک قلم دارايي ثابت مشهود شامل موارد زير است . 11

از کسر  قيدت خريد، شامل عوارض ادرکي و مالياتهاي غيرقابل استرداد خريد، پس .الف

 تخفيفات تجاري،

وضدعيت  هراونه مخارج مرتبط مستايم يا غيرمستايدي که براي رساند  دارايي بده   . ب

 وشود،  تحدل مي برداري بهره قابل

از بابدت   ي و بازسدازي محدل آ   يد سازي و برچيد  دارا برآورد اوليه مخارج پياده . ج

  .شود تابل ميتعهدي که در زما  تحصيل دارايي 

 گيري بهاي تمام شده اندازه

 .استبهاي تدام شده دارايي ثابت مشهود معادل قيدت نادي آ  در تاريخ شناخت  . 22



 

 

 از شناخت گيري پس اندازه

 عنوان روينه حسنابداري   را به “تجديد ارزيابي ” يا “م شدهبهاي تما ” روشواحد تجاري بايد يكي از دو  . 22

 .کار گيرد خود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقالم يك طبقه داراييهاي ثابت مشهود به

 روش بهاي تمام شده

از کسنر   از شناخت بايد به مبلغ دفتري يعني بهناي تمنام شنده پنس     دارايي ثابت مشهود پس . 23

 .هرگونه استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته، منعكس شود

 روش تجديد ارزيابي

گيري  اي اتكاپذير قابل اندازه گونه به از شناخت دارايي ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه پس . 22

از  زيابي يعني ارزش منصفانه در تاريخ تجديند ارزينابي پنس   به مبلغ تجديد ار آن را باشد، بايد

ارزينابي  تجديد . دارائه کر، تجديد ارزيابي از کسر استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد

بايد در فواصل زماني منظم انجام شود تا اطمينان حاصنل گنردد مبلنغ دفتنري دارايني تفناوت       

از انجام تجديد ارزيابي، اسنتهالك   پس. تاريخ ترازنامه ندارداهميتي با ارزش منصفانه آن در  با

نظر جايگزين ناخنالص مبلنغ دفتنري قبلني آن      انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي، از هر

 .دارايي خواهد شد

 مازاد تجديد ارزيابي

  غيرعملياتي درآمد)  آن  ارزيابي تجديد  درنتيجه مشهود  ثابت  دارايي  يك  دفتري  مبلغ  افزايش . 82

 در و  ثبنت   ارزينابي  تجديند  مازاد  عنوان  تحت مستقيماً(  ارزيابي تجديد از ناشي  نيافته  تحق 

  زيان و سود  صورت در و شود مي  بندي طبقه  سرمايه  صاحبان  حقوق از  بخشي  عنوان به  ترازنامه

  ارزينابي  تجديند  از ناشي  قبلي  کاهش  يك  عكس مزبور  افزايش  هرگاه. يابد مي  انعكاس  جامع

  هزيننه   مينزان  تا  افزايش  اين  ،صورت دراين ، است  گرديده  شناسايي  هزينه  عنوان به  که باشد

 منظور  دوره  زيان و سود  به درآمد  عنوان به بايد  دارايي  همان با  رابطه در  شده  شناسايي  قبلي

 .شود

  هزيننه   عنوان به  آن  ارزيابي تجديد  درنتيجه مشهود  ثابت  دارايي  يك  دفتري  مبلغ  کاهش . 04

  ارزينابي  تجديد از ناشي  قبلي  افزايش  يك  عكس مزبور  کاهش  هرگاه. شود مي  شناسايي

 بايد  کاهش  اين صورت، دراين ، است  شده منظور  ارزيابي تجديد مازاد  حساب  به  که باشد

 تجديند  منازاد   حسناب بدهكار   به  دارايي  همان  به  مربوط  ارزيابي تجديد مازاد  ميزان تا



 

 

  عننوان  بنه   باقيماننده  و يابد  انعكاس  جامع  زيان و سود  صورت در و منظور گردد  ارزيابي

 .شود  شناسايي  هزينه

استثناي مواردي که  مازاد تجديد ارزيابي منعكس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، به . 01

بايند در زمنان برکنناري ينا     قانون مشخص شده اسنت،   موجب آن بهنحوه عمل حسابداري 

بنه حسناب    واگذاري دارايي مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، مسنتقيماً 

 .انباشته منظور شود( زيان)سود 

تحاد  نيافتده در سرفصدل حادو       عنوا  يک درآمد غيرعدلياتي مازاد تجديد ارزيابي به . 02

از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحا  نيافتده اسدت، لدذا    . اردد صاحبا  سرمايه منع س مي

 موجدب  سرمايه به طور مستايم، از محل آ  مجاز نيست، مگر در مدواردي کده بده   افزاي  

دارايدي   در مواردي که مازاد تجديد ارزيابي به موازات استفاده از. قانو  تجويز شده باشد

شود، مبلغ مازاد قابل انتادال   انباشته منظور مي( زيا )توسط واحد تجاري به حساب سود 

بر بهاي  بر مبلغ تجديد ارزيابي دارايي و استهالك مبتني معادل تفاوت بين استهالك مبتني

 .تدام شده تاريخي آ  است

 

 استهالک

منعكس شود مگنر اينكنه در مبلنغ دفتنري     مبلغ استهالك هر دوره بايد در صورت سود و زيان  . 05

 .دارايي ديگري منظور گردد

 پذير و دوره استهالک مبلغ استهالک

 .تخصيص يابدمفيد آن  تماتيك طي عمرسبايد بر مبنايي سي  پذير يك دارايي مبلغ استهالك . 02

 شدبا کدترشود که ارزش باقيدانده از مبلغ دفتري  استهالك دارايي تا زماني شناسايي مي . 02

کده طبد     يشدود و از تداريخ   شرو، مي استهالك دارايي از زما  آماده شد  آ  براي استفاده . 51

داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات  عنوا  با 81استاندارد حسابداري شداره 

نگهدداري شدده بدراي     عندوا   بهيک مجدوعه واحد،  قالب درمستال يا  طور به ،شده متوقف



 

 

آ ، هرکددام زودتدر باشدد،    برکناري دائدي يدا واادذاري   يا تاريخ  شود بندي مي فروش طباه

 .شود متوقف مي

 روش استهالک

  تدوا   مدي   آ  مفيدد  عددر   طي  دارايي  يک پذير استهالك  مبلغ  سيستداتيک  تخصيص  جهت . 53

 يدا  توليدد تعداد  و  نزولي ، مستايم خط  شامل روشها  اين.  ارفت کار به را  متفاوتي  روشهاي

 .آ ، ثابت اسدت  مفيد عدر  طي  مبلغ استهالك دارايي  ،مستايم  خط  روشدر .  است کارکرد

  روش در. يابدد  مدي   کداه    سال  به  سال  آ  مفيد عدر  طي  استهالكمبلغ  ، نزولي  روش در

  محاسدبه   دارايدي  انتظدار  مدورد يا کارکرد  توليد  برمبناي  استهالك ،تعداد توليد يا کارکرد

 .شود مي

 كاهش ارزش

  بررسي  ادواري طور به بايد مشهود  ثابت  داراييهاي  يكسان  اقالم از  گروهي يا  قلم  يك  دفتري  مبلغ . 52

 شود  مشاهده  دارايي  يكسان  اقالم از  گروهي يا  دارايي  يك  ارزش در  ميئدا  کاهشي  هرگاه. شود

  هزيننه   عننوان  بنه  بايد  کاهش  مبلغ رسد، نظر به  غيرممكن  آن  دفتري  مبلغ  بخشي از  بازيافت و

  بازينافتني   مبلنغ  بنه   ينك حسناب کاهننده،    ايجاد  طري  از  دارايي  دفتري  مبلغ و  شناسايي  دوره

 تجديند  از ناشني   قبلني   افزايش  يك  عكس مزبور  کاهش  آنكه مگر شود،  داده  کاهش  برآوردي

  ارزينابي  تجديد مازاد  حساب  به 04 بند  براساس بايد  کاهش  اين  صورت اين در  که باشد  ارزيابي

 .شود  منعكس نيز  جامع  زيان و سود  صورت در و منظور

  تاريخي  شده تمام  بهاي  نظام  تحت  بازيافتني  در مبلغ  بعدي  افزايش

 کمتر  به ،52 بند  مندرجات  براساس  که مشهود  ثابت  دارايي  يك  بازيافتني  مبلغ در  بعدي  افزايش . 12

 يا  کاهش  به منجر  که  رويدادهايي و  شرايط  آنكه  شرط به ،شناسايي شده است  شده تمام  بهاي از

  ادامنه  از  حناکي   اي متقاعدکنننده  شنواهد  و گنردد   برطرف ، شده  دارايي  آن دفتري  مبلغ  حذف

  برگشنت   طرين   از بايد باشد،  وجودداشته  بيني پيش  قابل  درآينده جديد  رويدادهاي و  شرايط

  وقنو    عندم   فرض با  که  استهالکي  ميزان به بايد  شده  برگشت  مبلغ. شناسايي شود  قبلي  کاهش

 . شود  داده  ، کاهش شد مي  شناسايي  استهالك  عنوان به ، حذف يا  کاهش



 

 

 خسارتجبران 

اي  جبران خسارت وارده به داراييهاي ثابت مشهود توسط اشخاص ثالث بايد در سود و زينان دوره  . 12

 .شود، شناسايي گردد ميگيري  ذير قابل اندازهاي اتكاپ گونه وصول آن محتمل و مبلغ آن بهکه 

  بركناري دائمي و واگذاري

 و شود مي  استفاده بال  ميئدا طور به  که  هنگامي يا  واگذاري  زمان در مشهود  ثابت  دارايي  قلم  يك . 24

 .شود  حذف  ترازنامه از بايد رود، نمي انتظار  آن  واگذاري از  آتي  اقتصادي  منافع  هيچ

بايد در زمنان حنذف در صنورت     مشهود  ثابت  دارايي  واگذاري يا  برکناري از ناشي  زيان يا سود . 21

 . سود و زيان منظور شود

 از ن عوايد خالص ناشيبييك دارايي ثابت مشهود بايد معادل تفاوت  حذفاز  سود يا زيان ناشي . 20

 .واگذاري دارايي و مبلغ دفتري آن تعيين شود

 افشا

 :افشا شود  مالي  صورتهايمشهود در   ثابت  از داراييهاي  هرطبقه  موارد زير بايد براي . 22

 ، دفتري   مبلغ تعيين ناخالص  جهت  مورد استفاده  گيري اندازه  مباني . الف

 ، مورد استفاده  استهالك  روشهاي .  ب

 ، مورد استفاده  استهالك  عمر مفيد يا نرخهاي .  ج

 ، ودوره  ابتدا و انتهايدر   انباشته  و استهالكانباشته   ارزش  ، کاهش   دفتري  مبلغ ناخالص . د

 صورت تطبي  مبلغ دفتري در ابتدا و انتهاي دوره  . ه

 

 :يابد، موارد زير بايد افشا شود  انعكاس  تجديد ارزيابي  مبلغ  مشهود به  ثابت  دارايي  چنانچه . 31

 ، مؤثر تجديد ارزيابي  تاريخ . الف        

 ، واحد تجاري  داخلي  يا ارزياب  مستقل  از ارزياب  استفاده . ب

 اهميت بكار رفته در برآورد ارزش منصفانه، روشها و مفروضات با . ج 

 براساس روش بهاي تمام شده با فرض عدم تجديد ارزيابي، از داراييها  هر طبقه  دفتري  مبلغ .  ه

 .از داراييها  هرطبقه  تفكيك  به  تجديد ارزيابي  تناوب  دوره . ز



 

 

 اجرا  اريخت
و  1/1/1831 آنهنا از تناريخ    منالي   دوره  کنه   مالي  صورتهاي  هکلياستاندارد در مورد   اين  الزامات . 38

 . االجراست شود، الزم مي  شرو   از آن بعد

  حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت

  عندوا   با 11  شداره  يحسابدار  الدللي استاندارد، مفاد استاندارد بين  اين  الزامات  با اجراي . 30

استثناي تجديدنظر در برآورد ارزش باقيدانده دارايدي،   به ، “ و تجهينزات   آالت ماشين ، كالام ”

 .شود مي  رعايت نيز


