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.شودگرفتهبكار
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  اصلي   موضوعات.  نامشهود است  داراييهاي  حسابداري  استاندارد، تجويز نحوه  اين  هدف . 1

  مبيل    ، تعيلين  داراي   شناخت  از معيارها و زمان  نامشهود عبارت  داراييهاي  در حسابداري

 .و موارد افشاست ( استهالك  هزينه  شامل)دفتري 

 

 كاربرد  دامنه

شوود مرور     نامشهود بكار گرفته  داراييهاي  تمام  مورد حسابداري استاندارد بايد در  اين  الزامات . 2

 .الزامي شده باشد نحوه حسابداري متفاوتي، موجب استانداردي ديرر، اينكه به

 :اين استاندارد ازجميه در موارد زير کاربرد ندارد . 8

  تجاري  از ترکيب ناش   سرقفي  . الف

حق امتياز معادن و مخارج اکتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبيعل  و   . ب

 .شونده نيست منابع مشابه  که احيا

 ها اجاره .  ج

قصلد فلرو     داراييهاي نامشهودي که در روال عادي عمييات واحلد تجلاري بله    . د

 شود نگهداري م 

   برداري  مخارج قبل از بهره . ه

داراييهواي  بلاعنوان   86که طبق استاندارد حسلابداري شلماره    ينامشهودداراييهاي  . و

قالب  طور مستقل يا در به غيرجاري نرهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده،

 .بندي شده است عنوان نگهداري شده براي فرو  طبقه يک مجموعه واحد، به
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 .رود وز ، تحقيق و توسعه بکار م ندارد همچنين براي مخارج تبييغات، آماين استا . 4

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

جمله  از کاربرد مستمر دارايي از آتي ناشي  نقدي  جريانهاي  فعلي  ارزشخالص  :  اقتصادي  ارزش

 .واگذاري نهايي آن از ناشيجريانهاي نقدي 

از واگوذاري دارايوي    توانود  موي برآوردي که واحد تجاري در حال حاضور    مبلغ :باقيمانده   ارزش

از کسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد با اين فور  کوه دارايوي در وضوعيت      پس

 .مفيد باشد متصور در پايان عمر

تواننود در   موي   و مايل  مطلع  اي و فروشنده  و مايل  لعمط  خريداري  کهاست   مبلغي:   منصفانه  ارزش

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

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

  کوه   ازاهوايي  ساير مابوه   منصفانه  يا ارزش  نقد پرداختي  نقد يا معادل  وجه  مبلغ:   شده  تمام  بهاي

 است  ، واگذار شدهيا ايجاد آن  تحصيل  در زمان  دارايي  يك  تحصيل  جهت

شرايط عوادي و   طريق فروش دارايي در مبلغ وجه نقد يا معادل نقد که از: خالص ارزش فروش

 .شود مرتبط با فروش حاصل ميهاي  از کسر کليه هزينه پس

  واحودتجاري   کنترل  به  گذشته  معامالت  درنتيجهکه   آتي  اقتصادي منافع  به  نسبت  حقوق:   دارايي

 . است  درآمده

 .عيني و فاقد ماهيت  غيرپوليقابل تشخيص   دارايي  يك  :نامشهود   دارايي

نقود    از وجوه   تعيينوي   يوا قابول    ثابت  مبلغ به  ر استقرا  که  نقد و داراييهايي  وجه  : پولي  داراييهاي

 .شود  دريافت

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

 :از   است  عبارت :عمر مفيد 

 ياقرار گيرد،   واحد تجاري  دارايي، مورد استفاده  رود يك انتظار مي  که  زماني  مدت . الف

از   رود در فرايند اسوتفاده  انتظار مي  که  مشابه  مقداري  تعداد توليد يا ساير واحدهاي .  ب

 .شود  تحصيل  واحد تجاري  توسط  دارايي

  ، بوه  مربوطانباشته   ارزش  و کاهش  انباشته  از کسر استهالك پس  دارايي  که  مبلغي :  دفتري  مبلغ

 .شود  مي  منعكس  در ترازنامه  مبلغ  آن
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 . بيشتر استکه   هرکدام  ،دارايي  يك  اقتصادي  يا ارزش  فروش  ارزش  خالص:   بازيافتني  مبلغ

  تشخيص  قابليت

کند که يكوي از   يك دارايي هنرامي معيار قابليت تشخيص را در تعريف دارايي نامشهود احراز مي .  11

 :شرايط زير را داشته باشد

امتيواز، اجواره يوا      منظور فروش، انتقال، اعطاي حق يعني بتوان آن را بهجدا شدني باشد،  .الف 

از واحود  ( صورت جداگانه يا همراه با يك قرارداد، دارايي يا بودهي مورتبط   به)مبادلوه 

 يا تجاري جدا کرد،

 .از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شود . ب

 نامشهود  دارايي  اوليه  گيري و اندازه  شناخت

 :  شود که م   نامشهود شناساي   داراي   عنوان به  هنگام   قيم  يک . 11

 .باشد  داشته  نامشهود مطابقت  داراييهاي  با تعريف . الف

 .باشد  احراز شده 14تا  12  در بندهاي  مندرج  شناخت  معيارهاي .  ب

 :  شود که  شناسايي  نامشهود بايد تنها زماني  دارايي  قلم  يك . 12

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

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

 .شود  گيري اندازه  شده  تمام  بهاي  بايد به  اوليه  شناخت  هنرام  نامشهود به  دارايي  يك .  21

  تجاري  تركيب  طريق از  تحصيل

صورت  که يک داراي  نامشهود در ترکيب تجاري تحصيل گردد، براسلا  اسلتاندارد    در . 22

بهاي تمام شده آن داراي  نامشهود، ارز   ،ترکيبهاي تجاريعنوان  با 11حسابداري شماره 

 .باشد منصفانه آن در تاريخ تحصيل م 

 جريان تحصيل شده توسعه درمخارج بعدي پروژه تحقيق و 

 :شود شرح زير شناساي  م  مخارج بعدي مربوط به تحقيق و توسعه به . 33

 شود، عنوان هزينه شناساي  م  صورت  که مخارج تحقيق باشد، هنگام وقوع به در .الف
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عنلوان دارايل     باشد و حائز معيارهاي شلناخت بله    صورت  که مخارج توسعه در . ب

 شود، و عنوان هزينه شناساي  م  نباشد، هنگام وقوع به 44نامشهود طبق بند 

عنوان دارايل  نامشلهود    صورت  که مخارج توسعه باشد و معيارهاي شناخت به در . ج

 .شود مبي  دفتري پروژه تحقيق و توسعه افزوده م  را داشته باشد، به 44طبق بند 

 داراييها  معاوضه

تمام يا بخش  از يلک يلا چنلد دارايل       ازاي است دريک يا چند داراي  نامشهود ممکن  . 34

گونله   بهاي تمام شده ايلن . غيرپول ، يا ترکيب  از داراييهاي پول  و غيرپول  تحصيل شود

اينکه معاوضه فاقد محتلواي   ، مگرشود گيري م  ارز  منصفانه اندازه داراييهاي نامشهود به

پذير  نحو اتکا بهاراي  واگذار شده د تجاري باشد يا ارز  منصفانه داراي  تحصيل شده و

 ،ودلري نشلگي ارز  منصفانه اندازه  اگر داراي  تحصيل شلده به. ري نباشدلگي قابل اندازه

 .شود گيري م  مبي  دفتري داراي  واگذار شده اندازه بهاي تمام شده آن به

  در واحد تجاري  نامشهود ايجاد شده  داراييهاي

نکه يک داراي  نامشهود ايجاد شده داخي  حلائز معيارهلاي شلناخت    منظور ارزياب  اي به . 31

 :کند بندي م  است، واحد تجاري ايجاد داراي  را در دو گروه زير طبقه

 مرحيه تحقيق .الف

 مرحيه توسعه . ب

چنانچه نتوان مرحيه تحقيق را از مرحيه توسعه يلک پلروژه داخيل  ايجلاد دارايل        . 41

تحقيق واقع   مرحيه شود مخارج پروژه در صورت فرض م   اين  نامشهود تميز داد، در

 .شده است

 مرحله تحقيق

نبايود   شوود  ميمخارج تحقيق يا مخارجي که در مرحله تحقيقاتي يك پروژه داخلي واقع  . 41

عنووان   اين مخارج در هنروام وقووب بايود بوه    . دارايي نامشهود شناسايي شود عنوان به

 .هزينه شناسايي گردد
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 توسعه مرحله

مخارج توسعه يا مخارجي که در مرحله توسعه يك پروژه داخلي واقع مي گردد تنهوا درصوورت    . 44

 :شود دارايي نامشهود شناسايي مي عنوان بهاثبات تمام شرايط زير 

 امكانپذيري تكميل دارايي نامشهود از نظر فني .الف 

 .يا فروش آن قصد واحد تجاري براي تكميل دارايي نامشهود و استفاده . ب

 .توانايي واحد تجاري براي استفاده يا فروش دارايي نامشهود . ج

 .ايجاد منافع اقتصادي آتي توسط دارايي نامشهود . د

دسترسي به منابع کافي فني، مالي و ساير منابع براي تكميل، توسعه و استفاده يوا فوروش    . ه

 .دارايي نامشهود

اي  گونوه  گيري مخارج قابل انتساب به دارايي نامشهود به توانايي واحد تجاري براي اندازه . و

 .اتكاپذير طي دوره توسعه

 بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري

بهاي تمام شده يک داراي  نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري، شامل مجملوع مخلارج    . 51

براي اولين بار معيارهاي شناخت را احراز باشد که داراي  نامشهود  شده از تاريخ  م  واقع

عنوان هزينه شناساي  شده است، به حسلاب   مخارج  که قبالً به 55براسا  بند . کند م 

 .شود داراي  برگشت داده نم 

بهاي تمام شده يک داراي  نامشهود ايجاد شده در واحلد تجلاري شلامل تملام مخلارج       . 52

 .باشد ب به ايجاد، توليد و آماده سازي داراي  م ضروري است که بطور مستقيم قابل انتسا

در   نامشلهود ايجلاد شلده     داراييهاي  شده  تمام  بهاي در  و فرو   و عموم   اداري  مخارج . 53

بلا    طلور مسلتقيم   را بله   مخلارج   اين  بتوان  شود مگر اينکه نم  منظور  واحد تجاري  داخل

 .داد  مورد نظر ارتباط  استفاده  براي  آن  سازي يا آماده  داراي   تحصيل

  هزينه  شناخت

 شود  شناسايي  هزينه  عنوان به  وقوب  نامشهود بايد در زمان داراييهاي   براي  شده تحمل  مخارج . 54
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 (ادامه) 2 شماره پيوست

  دارايي  عنوان به  گذشته  هاي هزينه  شناخت  عدم

  هزينوه   عنووان  بوه   قبلوي   مالي  صورتهاي در  نامشهود که  يا ايجاد اقالم  تحصيل  به  مربوط  مخارج . 55

  نامشهود شناسايي  دارايي  يك  شده  تمام  از بهاي  بخشي  عنوان ، نبايد بعداً به است  شده  شناسايي

 .شود

  اوليه  از شناخت نامشهود پس  دارايي  گيري اندازه
شرح  به “تجديد ارزيابي ”يا  51شرح بند  به“ شده تمامبهاي  ”واحد تجاري بايد يكي از دو روش  . 55

تمام اقالم يك طبقه دارايي  مورد دررويه حسابداري خود انتخاب کند و آن را  عنوان بهرا  21بند 

 .نامشهود بكار گيرد

 روش بهاي تمام شده

و   انباشوته   از کسور اسوتهالك   پس  شده  تمام  بهاي  به بايد  اوليه  از شناخت نامشهود پس  دارايي . 51

 .شود   منعكسانباشته   ارزش  کاهش  هرگونه

    تجديد ارزيابيروش 

اي اتكاپوذير قابول    گونوه  نامشوهود، ننانهوه ارزش منصوفانه بوه    از شناخت اوليه دارايي  پس . 21

( ارزش منصفانه در تاريخ تجديد ارزيابي)مبلغ تجديد ارزيابي  باشد بايد آن را به گيري اندازه

 . از کسر استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته بعدي، ارائه کرد پس

 .رود کار م  از شناخت اوليه داراي  به رو  تجديد ارزياب  پس . 22

 عمر مفيد

مفيد معين  داراي  نامشهود با عمر. حسابداري داراي  نامشهود مبتن  بر عمر مفيد آن است . 22

 .گردد مفيد نامعين مستهيک نم  گردد  ول  داراي  نامشهود با عمر مستهيک م 

 .نيست« نامحدود»به معن  « نامعين»اصطالح  . 25

از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني نبايود بيشوتر از دوره    شيعمر مفيد دارايي نامشهود نا . 51

 حقوق مذکور باشد،
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 داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين

 دوره و روش استهالک

پذير دارايي نامشهود با عمر مفيد معين بايد برمبنايي سيسوتماتيك طوي عمور     مبلغ استهالك . 54

از زماني شروب شود که دارايي براي اسوتفاده   محاسبه استهالك بايد. مفيد آن مستهلك شود

 31 طبوق اسوتاندارد حسوابداري شوماره     محاسبه استهالك از زماني کوه دارايوي  . آماده باشد

طوور   ، بوه “داراييهاي غيرجاري نرهداري شده براي فوروش و عمليوات متوقوف شوده    ”عنوان  با

شود  بندي مي فروش طبقه عنوان نرهداري شده براي به مجموعه واحد، قالب يك مستقل يا در

ننانهه آن الرو به نحو اتكاپذير قابل تعيين نباشد بايد . بايد متوقف شود و يا تاريخ قطع شناخت،

عنووان هزينوه دوره    هزينوه اسوتهالك هور دوره بايود بوه     . از روش خط مستقيم استفاده شود

 .شناسايي شود

 مفيد نامعين داراييهاي نامشهود با عمر

 .نامشهود با عمر مفيد نامعين نبايد مستهلك شوددارايي  . 53

طريق مقايسوه   واحد تجاري بايد آزمون کاهش ارزش دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين را از . 54

 :مبلغ بازيافتني با مبلغ دفتري آن در مقاطع زير انجام دهد

 صورت ساالنه، و به . الف

 .دارايي نامشهود وجود داشته باشدهنرامي که شواهدي در خصوص کاهش ارزش  . ب

  و واگذاري   بركناري

بكارگيري يا از   آتي  اقتصادي  منافع  گونه  هيچ  که  يا هنرامي  واگذاري  نامشهود بايد در زمان  دارايي . 51

 .شود  حذف  رود، از ترازنامه انتظار نمي  آنواگذاري 

  از واگذاري  حاصل  عوايد خالص  تفاوت  معادل  نامشهود که  اراييد  يك حذفاز  ناشي  ود يا زيانس . 11

  شناسوايي   در سود و زيانعملياتي  غير  درآمد يا هزينه  عنوان بايد به  است  دارايي  دفتري  و مبلغ

 .شود
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 افشا

 ايجواد شوده در   نامشوهود   راييهايرا به تفكيك دا مندرج در صفحه بعدواحد تجاري بايد موارد  . 12

 :د کنافشا   مالي  صورتهاي درواحد تجاري و ساير داراييهاي نامشهود 

صورت معين بودن، عمر مفيد يا نرخهاي اسوتهالك   معين يا نامعين بودن عمر مفيد و در . الف

 بكار رفته،

 روش استهالك داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين، .  ب

 دفتري  مبلغ  ناخالص  تطبيق  صورت . ج

 :کند افشازير را نيز موارد واحد تجاري بايد  . 11

دن براي دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين، مبلغ دفتري آن دارايي و داليل نوامعين بوو   . الف

 .عمر مفيد

 .همراه مبلغ دفتري و عمر مفيد باقيمانده آن شرحي از داراييهاي نامشهود عمده به . ب

عنوان هزينه شناسايي شده است،  را که طي دوره به اي توسعهواحد تجاري بايد مخارج تحقيق و  . 112

 .افشا کند

 اجرا  تاريخ

و بعد  1/1/1352  آنها از تاريخ  مالي  دوره  که  مالي  صورتهاي  مورد کليه استاندارد در  اين  الزامات . 114

 . االجراست شود، الزم مي  شروب  از آن

 

   حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت

عدم پلذير  تجديلدنظر در ارز  باقيمانلده     استثناي بهاستاندارد،   اين  الزامات  ا اجرايب .115

  داراييهواي   عنلوان  بلا  35  شلماره   حسابداري  الميي  مفاد استاندارد بينداراييهاي نامشهود، 

 .شود م   رعايت نيز (2114مار   31ويرايش ) نامشهود


