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 یاهبر استاندارد یا همقدم ” هب هتوج د باین استاندارد بایا

 .شود هتفو بکارگر هالعطم “یحسابدار
 

  فده

ش از مبلغ یا بهییابد دارای یم  نانیمطا اهآن  یریارگکبا ب  یواحد تجار  هک  است  ییاه هیز رویاستاندارد تجو  نیا  فده .  1

ا یروش فاز  یناش یتنفایمبلغ باز هش ارزش دارد کهکا  یصورت ، در ییدارا  یک. شود ینمس کمنع یتنفایباز

را   ارزش  شهاک  انید زیبا  یاحد تجارو ،استاندارد  نیا  بقط .آن کمتر باشد یترفاز مبلغ د ،ییاز دارا هادفاست

 .کند یم نییتعشا را فاش ارزش و هان کایالزامات برگشت ز نیمچنهاستاندارد   نیا. ندک  ییشناسا

 اربردک  هدامن

 :شود  هتفارگرکب ،ریموارد ز  یاستثنا ها، بهییدارا  هیلک  ارزش  شهاک  یحسابدار ید برایاستاندارد با  نیا .  3

 االکمواد و   یموجود . فال

 بلندمدت یاهمانیپ قیرطاز  هجاد شدیا  یاهییدارا . ب

 یجار یاهیگذار هیسرما . ج

 روشفزمان  یسر مخارج برآوردک از پس هانفارزش منص هب همولد ک ریغ یستیز یاهییدارا . د

 شوند  یم یریگ هانداز

عنوان  با 21 هشمار یبق استاندارد حسابدارط هک( یواحد یاه ها مجموعی) یرجاریغ یاهییدارا . ه

 هشد یدارهنگعنوان  هب “هشد فات متوقیروش و عملف یبرا هشد یدارهنگ یرجاریغ یاهییدارا”

 .شود یم یبند هبقطروش ف یبرا

  فیتعار

 :است  هتفار رکر بیز  مشخص  یاستاندارد با معان  نیدر ا  لیذ  الحاتطاص . 4

 ییاربرد مستمر داراکاز   یمورد انتظار ناش  یآت  ینقد  یاهانیجرخالص  یعلف  ارزش:   یاقتصاد  ارزش 

 .آن است ییاهن یاز واگذار یناش ینقد یاهانیجر هجمل از   ،نقد هوجا واحد مولد ی
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 از پس ییدارا یتواند از واگذار یم حاضر حال در یواحد تجار هک یمبلغ برآورد:  هماندیارزش باق 

ان عمر یت متصور در پایدر وضع ییدارا هکرض فن یبدست آورد، با ا یواگذار یسر مخارج برآوردک

 .باشد دیفم

 د آنیفعمر م  یط  ییدارا  یکر یپذ کالهاست  مبلغ  یکستماتیس  صیتخص:    کالهاست . 

  ا واحد مولد ی ییدارایک روش فق یرط از هک ا معادل آنی نقد هوجمبلغ :  روشفخالص ارزش

 .شود یروش حاصل مفمخارج  هیلکسر ک از پسو  یعاد طیشرا درنقد  هوج

 آن  یتنفایباز  مبلغ هب  نسبت نقد هوجا واحد مولد ی ییک دارای  یترفد  مبلغمازاد :   ارزش  شهاک  انیز  

 .است

 از  است  د عبارتیفعمر م : 

 ایرد، یقرار گ  یواحد تجار  هادفمورد است، ییرود دارا یانتظار م  هک  یزمان  مدت .  فال

  طتوس  ییاز دارا هادفند استیرافرود در  یانتظار م  هک  همشاب  یمقدار  یاها واحدید یتعداد تول . ب

 .شود  لیتحص  یواحد تجار

 سر ارزش ک از پس  هشدتمام  یاهب  نیگزیجا  ر مبالغیا سای  ییدارا  هشد  تمام  یاهب:  ر یپذ   کالهاست  مبلغ

 .آن هماندیباق

 هک  دامک ره،  نقد هوجا واحد مولد ی ییدارا  یک  یاقتصاد  ا ارزشی  روشف  ارزش  خالص:  یتنفایباز  مبلغ 

 .شتر استیب

 مبلغ  آن  ه، ب طمربو هانباشت  ارزش  شهاکو   هانباشت  کالهسر استک از پس  ییدارا  هک  یمبلغ:  یترفد  مبلغ  

 .شود یم  سکمنع  هدر ترازنام

 نقد هوج مولد ا واحدی ییروش دارافبا  طهم در رابیمستق ورط هب هک یمخارج تبع هیلک: روشف  مخارج ، 

 .شود یاقع مو ،ین مالیمخارج تأم یاستثنا هب

 ش ارزشهمشمول کا  ییدارا یک صيتشخ

صورت  در. شتر باشدیب  آن  یتنفایباز  از مبلغ  ییدارا  یترفد  مبلغ  هکابد ی یم  شهاک  ییدارا  یک  ارزش  یزمان .  6

 .را برآورد کند ییدارا یتنفایملزم است مبلغ باز یاحد تجارو ،دهشوان یااز  یکی وجود
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  شهاک  بر امکان  دال یا هنشان  هرگونهوجود صورت  در،  یگزارشگر هدور رهان یپا د دریبا  یواحد تجار .   7

 .ندکرا برآورد   ییدارا  یتنفایباز  مبلغ  ،ییدارا یک  ارزش

ش ارزش هکابر   دال یا هنشان هرگونهوجود  عدما یوجود  هب هد بدون توجین بایمچنه یواحد تجار .  8

 :دیت نمایر را رعایالزامات ز

 هک یودهنامش ییا داراین و ید نامعیفود با عمر مهنامش ییک دارایش ارزش هکا هآزمون ساالن .فال

 ییآن دارا یتنفایو مبلغ باز یترفمبلغ د هسین آزمون با مقایا. ستین هادفاست هآماد حاضر حال در

 . ردیپذ یانجام م

 .86تا  76 یاهبراساس بند یب تجاریدر ترک هشد لیتحص یلفش ارزش سرقهکا هآزمون ساالن . ب

ر را یز موارد،  د حداقلیبا  یاحد تجارو ، ییدارا  ارزش  شهاک بر امکان دال یا هنشانوجود   یابیارز یبرا .  11

 :دهمدنظر قرار د

  یمانساز برون  یالعاتطا  منابع

ا ی  زمان  گذشت اثر در  هک  هاز آنچ  شیب  یا همالحظ  قابل  زانیم ه، بهک دوری یط  ییبازار دارا  ارزش . فال

 .باشد هتفای  شهاک، تفر یانتظار م  ییدارا  یاربرد عادک

  یا قانونی  ی، بازار، اقتصاد یناورف  طیدر مح یبا آثار نامساعد بر واحد تجار همالحظ  قابل  راتییتغ .  ب

رود  ا انتظار ی باشد هداد  رخ  هدور  یط  ییدارا  یبازار اختصاصا در ی  یواحد تجار  تیعالف  هحوز

 .دهد  رخ  یکنزد  هندیآ در

  شیزافا  نیو ا باشد هتفای  شیزافا  هدور  یطبازار   یگذار هیسرما  هبازد  یاهر نرخیا سایسود   یاهنرخ . ج

  و مبلغ هگذاشتر یتأث  ییدارا یاقتصاد  ارزش  هدر محاسب هادفمورد است  لیتنز  احتماالً بر نرخ

 .باشد هداد  شهاک  یا همالحظ  قابل  زانیم  هرا ب  ییدارا یتنفایباز

 .باشد  بازار آن  شتر از ارزشی، ب یواحد تجار  یاهییدارا  خالص  یترفد  مبلغ . د

  یسازمان درون   یالعاتطا  منابع

 .باشد هوجود داشت  ییدارا  یکیزیف  ا خسارتی  یناباب از کیحا  یدهشوا . ه

  یط  ییاز دارا  هادفاست یچگونگا ی  زانیدر م یبر واحد تجارنامساعد با آثار   یا همالحظ  قابل  راتییتغ . و

شدن  هادفاست بال  شامل  راتییتغ  نیا. دهد   رخ  یکنزد  هندیرود در آ ا انتظار یباشد   هداد  رخ  هدور
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 یاه ها برنامی آن تعلق دارد هب ییدارا هک  یاتید ساختار عملیا تجدی  فتوق  یاه ه، برنامییدارا

از ود هنامش ییک داراید یفم مجدد عمر یابیو ارز یخ مورد انتظار قبلیش از تاریپ ییدارا یواگذار

 .باشد ین میمع هن بینامع

از حد  ییدارا ید عملکرد اقتصادهد نشان  هباشد ک هوجود داشت  یداخل  یاز گزارشگر  یدهشوا . ز

 .د بودهتر خوا نییا پایتر است و  نییمورد انتظار پا
 

  یتنفایباز  مبلغ  یريگ هانداز

 مولدک واحد یا ی ییدارا کی  یاقتصاد  ارزشا ی  روشف  ارزش  خالص  عنوان  هرا ب  یتنفایباز  استاندارد مبلغ  نیا . 16

 . ندک یم  فیشتر باشد، تعریب  هک  دامک ره،  نقد هوج

  روشف  ارزش  خالص

و   یقیحق  همعامل یکدر   روشف در قرارداد   مندرج  متی، ق ییدارا  یک  روشف  ارزش  خالصن ییتع  یبرا مدرک  نیترهب . 32

 .است  ییداراروش ف  هب  طمربو  میمستق  یفاضا  مخارج  بابت  لیتعد از پس،  یعاد  طیشرا در

برابر   روشف  ارزش  شود، خالص  همعامل  عالف یدر بازار  ییدارا یک باشد، اما هوجود نداشت  روشفاگر قرارداد  . 34

 . است  آن  روشف  سر مخارجک از پس  ییبازار دارا  متیبا ق

  یاقتصاد  ارزش

 :شود هتفنظر گر ر درید عوامل زیبا ییک دارای یارزش اقتصاد همحاسب یبرا . 38

 ،ییاز دارا یناش  یآت  ینقد  یاهانیبرآورد جر . فال

 ،هشد ادی یآت ینقد یاهانیجر یبند ا زمانیدر مبلغ  رات مورد انتظار،ییتغ . ب

 بازار، یسک جاریبدون ر هپول براساس نرخ بازد یارزش زمان . ج

 و ،ییدارا یذات امهاب هب طمربوسک یر فصر . د

  ییدارا یشوندگ نقدت یقابلر یر عوامل، نظیسا . ه
 

  یآت  ینقد  یاهانیبرآورد جر  یمبنا

 :دهر را انجام دیاقدامات ز یارزش اقتصاد یریگ هانداز یبراد یبا یواحد تجار . 21

 و قابل   یقطمن  روضاتفم یمبنا بر  ینقد  یاهانیجر  ینیب شیپ . فال

 ا ه هبودج  نیآخر یمبنا بر  ینقد  یاهانیجر  ینیب شیپ . ب
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 ا ه هبودج  نیآخر   هراتر از دورف  یاه هدور  یبرا  ینقد  یاهانیجربرآورد  . ج

 یآت  ینقد  یاهانیجر  برآورد یاجزا

 : ر باشدیموارد ز  د شاملیبا  یآت  ینقد  یاهانیجر  برآورد . 27

 ، ییدارا اربرد مستمرکاز   حاصل  یورود  ینقد  یاهانیجر  ینیب شیپ . فال

اربرد مستمر کاز   حاصل  یورود  ینقد  یاهانیجر  جادیا  یبرا  هک  یخروج  ینقد  یاهانیجر  ینیب شیپ . ب

 و ،ضرورت دارد   ییدارا

 . د آنیفعمرم  انیدر پا  ییدارا  یواگذار  نگامه،  پرداختا ی  تفایدر  قابل  ینقد  یاهانیجر  خالص .  ج

 .برآورد شود  ییدارا  یعلف  تیوضع  هب  هتوج د بایبا  یآت  ینقد  یاهانیجر . 43

  ارزش  شهاک  انیز  یريگ هاندازو   ییشناسا

  د تا مبلغیبا  ییدارا  یترفمتر باشد، مبلغ دک  آن  یترفاز مبلغ د  ییدارا  یک  یتنفایباز  مبلغ  هک  یصورت ا درهتن . 77

 . شود یم ییشناسا  ارزش  شهاک  انیز  عنوان  هاوت بفن تیا. ابدی  شهاک  آن  یتنفایباز

 یبق استاندارد حسابدارط هنکیا گردد، مگر  ییشناسا  انیسود و ز در  هاصلفد بالیبا  ارزش  شهاک  انیز . 78

 یاهییدارا”عنوان  با 11 هشمار ین در استاندارد حسابداریگزیمجاز جا هیابق روطمثال، م یبرا) یگرید

 ییداراک یش ارزش هان کایز هرگونه با. باشد هدش هارائ یابید ارزیتجد مبلغ هب یی، دارا(“ودهثابت مش

 .شود برخورد یابید ارزیاز تجد یش ناشهعنوان کا هب هاد شدیبق استاندارد طد ی، باهشد یابید ارزیتجد

  شهاک  انیز. گردد یم  ییشناسا  انیسود و زصورت  در هنشد  یابید ارزیتجد  ییدارا  یک  ارزش  شهاک  انیز . 75

 ورط هب، ییمان داراه هب طمربو یابیارز دیمازاد تجد هماندزان یتا م  هشد  یابید ارزیتجد  ییدارا  یک  ارزش

 .گردد یس مکان جامع منعیو درصورت سود و ز شود یم هبرگشت داد طمربوم از مبلغ مازاد یمستق

د یجد یترفد مبلغ هب هتوج باد یبا  یآت  یاه هدر دور ییالک داراه، است ارزش  شهاک  انیز  ییشناسا از پس . 61

  آن  هماندید باقیفعمرم  یطو  یکستماتیس  ییمبنا بر ،(وجود  صورت در)  آن هماندیباق  ارزش  یاهمن

 .گردد همحاسب
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  است  آن  هب  متعلق  ییدارا  هک ینقد هوج مولدص واحد يتشخ

  مولد واحد  یتنفایباز  د مبلغیبا  یاحد تجارو ،نباشد  نکمم ردفمن  ییدارا  یک  یتنفایباز  اگر برآورد مبلغ . 63

 . کند  نیی، تعاست  آن  هب  متعلق  ییدارا  هک را ینقد هوج

  مثـال

  نهکککآ هرا.  اسککت  یمعککدن  یاهککتیعالفاز   یبانیپشکککت یبککرا  یاختصاصکک  نهککآ هرا  یکککک  کمالکک یمعککدن  تکشککر  یککک

  یورود  ینقککد  یاهککانیو جر  روخککتف  آن، طاسککقا  ارزش  معککادل  ییاهککب  هبکک  تککوان یا مهککور را تنکمکک   یاختصاصکک

 .ستین  معدن  یاهییر دارایسا  یورود  ینقد  یاهانیاز جر  حاصل از آن مستقل

نمود   نییتع  توان یآن را نم  یاقتصاد  را ارزشی، ز ستین  نکمم  یاختصاص  نهآ هرا  نیا  یتنفایباز  برآورد مبلغ

 یعنغی) نقغد هوجغ  واحغد مودغد یتنفایغباز  مبلغغ  تکشر  ن،یبنابرا.  است  آن هماندیباق   از ارزش  اوتفو احتمااًل مت

 .کند یکل برآورد م ، در است  آن  هب  متعلق  یاختصاص  نهآ هرا  هکرا ( معدن

 

 

  ارزش  شهاک  انیز  برگشت

ان یزاز  یا بخشیتمام از برگشت  کیحا یدهاشووجود  ،یگزارشگر هدور رهان یپادر  دیبا یواحد تجار . 56

صورت  در. ندک یابیرا ارز (یلفجز سرق هب) ییک دارای یقبل برا یاه هدر دور هشد ییشناسا ش ارزشهکا

ن یا یبرا .را برآورد کند هشد ادی ییدارا یتنفاید مبلغ بازیبا یاحد تجارو ،یدهشوان یوجود چن

 :دهقرار د هر را مورد توجیز دهشواحداقل،  دیبا یاحد تجارو ،یابیارز

 یسازمان برون  یالعاتطا  منابع

 .باشد  هتفای  شیزافا  هدور  یط  یا همالحظ  قابل  زانیم  هب  ییبازار دارا  ارزش . فال

  یا قانونی  ی، بازار، اقتصاد یراونف  طیدر مح  یبر واحد تجاربا آثار مساعد  یا  همالحظ  قابل  راتییتغ .  ب

ا انتظار رود در یباشد  هرخ داد هدور یط ییدارا یا در بازار اختصاصی یت واحد تجاریعالف هحوز

 . دهرخ د یکنزد هندیآ

  شهاکن یاباشد و   هتفای  شهاک  هدور  یطبازار   یگذار هیسرما  هبازد  یاهر نرخیا سایسود   یاهنرخ .  ج

  یتنفایباز  و مبلغ  هاثر گذاشت  ییدارا  یاقتصاد  ارزش  هدر محاسب  هادفمورد است  لیتنز  احتماالً بر نرخ

 .باشد هداد   شیزافا  یتیمهباا  زانیم هرا ب  ییدارا
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 یدرون سازمان  یالعاتطا  منابع

 یط ییاز دارا هادفاست یا چگونگیزان یمدر   یمساعد بر واحد تجار آثاربا  یا  همالحظ  قابل  راتییتغ . د

 هانجام شدمخارج   شامل  راتییتغ  نیا .دهرخ د یکنزد  هندیرود در آ انتظار  ایباشد  هرخ داد هدور

  هشد  یابیرد ارزکباالتر از استاندارد عمل  یحطس  هب  ییعملکرد دارا یا ارتقایبود هب تهج هدور  یط

 . آن است  هب  متعلق  ییدارا  هکباشد  یم  یاتید ساختار عملیا تجدی  فتوق  هب  ا الزامی  آن  هیاول

 

از حد ،  ییدارا  یرد اقتصادکد عملهد   نشان  هکباشد  هوجود داشت  یداخل  یگزارشگر از یدهشوا . ه

 .شدد هتر خواها بیتر است هبانتظار مورد 
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 .دوشتر شیب
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در استاندارد  یابید ارزیتجد هیروبق ط  ،مثال  یبرا)  یگرید  یاستاندارد حسابدار  بقط  ییدارااینکه 
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  یط  یکستماتیس  ییمبنا بر (وجود  صورت در)  آن  هماندیارزش باقسر ک از پس یید دارایجد  یترفد

 .ابدی  صی، تخص یید دارایفعمرم  هماندیباق  یاهسال

 نقد هوج مولدواحد   ارزش  شهاک  انیز  برگشت
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 یاهییش ارزش داراهان کایعنوان برگشت ز هد بیبا یترفش در مبالغ دیزافن ایا. ابدی  صی، تخص(یلفسرق

 .شود ییشناسا 112بق بند طو  یتلق ردفنم
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  یلفسرق  ارزش  شهاک  انیز  برگشت
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  . هدور  یط  هنیزهعنوان  هب هشد  ییشناسا  ارزش  شهاک یاهانیز  مبلغ . فال

 . هدور  یط درآمدعنوان  هب  هشد  ییشناسا  ارزش  شهاک  یاهانیز  برگشت  مبلغ . ب 

 همنظور شد یابید ارزیحساب مازاد تجد هب هک هدور یط هشد ییشناسا  ارزش  شهاک  یاهانیز  مبلغ .  ج 

 و ،است

 یابیارز دیحساب مازاد تجد هب هک هدور یط هشد ییشناسا  ارزش  شهاک  یاهانیز  برگشت  مبلغ . د 

 .است  هشد  منظور
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