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

بکار گرفته شود.

 َذف

ّسف ايي اؾتاًساضز، تدَيع ًحَُ حؿابساضي زاضاييْاي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ٍ ًحَُ  .  9

ذال، ايهي اؾهتاًساضز ههَاضز ظيهط ضا      عَض بِاضائِ ٍ افكاي ػوليات هتَلف قسُ اؾت. 

 العاهي ًوَزُ اؾت:

ضا احطاظ “ ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ”ػٌَاى  بٌسي بِ ضّاي عبمِزاضاييْايي وِ هؼيا الف.

ٍ احتؿها    گيهطي  وٌٌس، بِ الل هبلغ زفتهطي ٍ ذهالم اضظـ فهطٍـ اًهساظُ     هي

 قَز، ٍ اؾتْالن چٌيي زاضاييْايي هتَلف هي

ضا احطاظ “ ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ”ػٌَاى  بٌسي بِ زاضاييْايي وِ هؼياضّاي عبمِ   .

 عهَض  بِؾَز ٍ ظياى، نَضت  زضاظًاهِ، ٍ ًتايح ػوليات هتَلف قسُ وٌٌس زض تط هي

 قًَس. خساگاًِ اضائِ هي

 دامىٍ کاربزد

زض ايي اؾتاًساضز، بطاي توام زاضاييْهاي غيطخهاضي ٍ توهام    “ اضائِ ”ٍ “ بٌسي عبمِ”العاهات  .  2

ز بهطاي توهام   زض ايي اؾهتاًساض  “گيطي اًساظُ ”ضٍز، اها العاهات  ّاي ٍاحس بىاض هي هدوَػِ

زاضاييْاي شوط قسُ  اؾتثٌاي بِ(، 1بٌس  قطح بِّاي ٍاحس ) زاضاييْاي غيطخاضي ٍ هدوَػِ

 قَز، واضبطز زاضز. گيطي هي اًساضز هطبَط اًساظُوِ عبك اؾت 5زض بٌس 

ًحَُ ازائهِ اازايهْه ج ره زج ٍ     ػٌَاى با 91وِ عبك اؾتاًساضز حؿابساضي قواضُ  زاضاييْايي .  8

ِ   بٌسي هي ػٌَاى غيطخاضي عبمِ بِ زجبدّهْ ج ر  ػٌهَاى زاضاييْهاي    قًَس، ًبايس هدهسزا  به

ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ  بٌسي بِ بٌسي قًَس هگط ايٌىِ هؼياضّاي عبمِ خاضي عبمِ

 عبك ايي اؾتاًساضز ضا احطاظ ًوايٌس. زاضاييْايي اظ يه عبمِ وِ ٍاحس تداضي زض ضٍال ػازي

اًهس ًبايهس    وٌس ٍ نطفا  بِ لهس فطٍـ هدهسز تحههيل قهسُ    هي ػٌَاى غيطخاضي تلمي بِ
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ػٌهَاى ًگْهساضي قهسُ     بٌسي بِ بٌسي قًَس هگط ايٌىِ هؼياضّاي عبمِ ػٌَاى خاضي عبمِ بِ

 بطاي فطٍـ عبك ايي اؾتاًساضز ضا احطاظ ًوايٌس.

اى يهه  ػٌَ زض بطذي هَاضز ٍاحس تداضي گطٍّي اظ زاضاييْا ٍ بسّيْاي ٍابؿتِ بِ آى ضا بِ . 1

وٌس. چٌيي هدوَػِ ٍاحسي، هوىي اؾت يه گهطٍُ اظ   هدوَػِ ٍاحس ٍاگصاض يا بطوٌاض هي

س ٍخِ ًمس، يه ٍاحس هَلس ٍخِ ًمس، يا لؿوتي اظ ٍاحس هَلس ٍخِ ًمس باقس. هٍاحسّاي هَل

باقهس. اگهط يهه     تدهاضي  بطگيطًسُ ّط گًَِ زاضايي ٍ بسّي ٍاحس تَاًس زض ايي هدوَػِ هي

گيهطي ايهي    زاهٌِ العاهات اًساظُ ٍاحس، زض  ػٌَاى لؿوتي اظ يه هدوَػِ بِزاضايي غيطخاضي 

ضٍز  گيطي ايي اؾتاًساضز بهطاي وهل هدوَػهِ بىهاض ههي      اؾتاًساضز لطاض گيطز، العاهات اًساظُ

قهَز.   گيطي ههي  اي وِ ايي هدوَػِ بِ الل هبلغ زفتطي ٍذالم اضظـ فطٍـ اًساظُ گًَِ  بِ

 21ٍ  23، 99بٌهسّاي   ٍاحهس، زض   هدوَػِ ْا ٍ بسّيْاي هٌفطز زضگيطي زاضايي العاهات اًساظُ

 بياى قسُ اؾت.

 واضبطز ًساضز: ظيط ٍ بسّيْاي گيطي ايي اؾتاًساضز زض هَضز زاضاييْا العاهات اًساظُ .  5

 .قَز گيطي هي اًساظُتدسيس اضظيابي وِ بِ ضٍـ  هستي بلٌس ْايگصاضي ؾطهايِ الف.

ْايي وِ خعئي اظ يه هدوَػِ ٍاحس ًگْساضي قسُ بهطاي  زاضاييْاي خاضي ٍ بسّي .  

 فطٍـ اؾت.

 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

 س يس فؼ لهتْ ج ٍاحد تج زج هتو يص ب ضد. اش ٍ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 

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

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  

ًجو نقد يا معادل ًجو نقدي باشد کو استفاده اس آن حمدًد             . ب 

 نشده است.

 

 َاى يک هجوَػِ ٍاحهد  ػٌ : 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 جتاري يا حٌسه جغزافيايي عمده ً            . الف

 جداگانو اس عمليات است،

س  .  ب گذاري       ق بزاي ًا نگ  مو مهاى يک بزنا ناری   ميت اس  يک  يا بزک

نو اس               مده ً جداگا يايي ع حٌسه جغزاف يا  جتاري  يت  فعال

 عمليات است، ً يا

يک ًاحد فزعي است کو صزفًا با قصد فزًش جمدد خزيداري شده               . ج 

 است.

 

 تَاًٌد  هياج 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.

  فقزًش   طزيق   اس: مبلغ ًجو نقد يا معادل آن کو  فزًش ازششخالص

 کسقز کليقو خمقارج فقزًش حاصق       اس پق  دارايي در شزايط عادي ً 

 شٌد. مي

  ارسش اقتصقادي يقک دارايقي،    : خالص ارسش فزًش يا  ب شي فتٌيمبلغ

 کو بيشرت است. کدام ىز

 اقتصادي : ارسش فعلي خالص جزياهنقاي نققدي آ قي ناشقي اس      ازشش

جزياهناي نققدي ناشقي اس ًاگقذاري     مجلو اسکاربزد مستمز دارايي 

 هنايي آن است.

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

 زاج ضو ًت ارساج ق ًًَي، کِ:اا

 ٍ کٌد، زا هطخص هي لِتو م ضسايط ب اّوهت، ض هل قهوت ٍ شه ًبٌدج هؼ ه . الف
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 ٌاند اجقزاي آن را بسقيار    است کو مي اج ب شاازًدُشام  عام   .  ب

 حمتم  کند.

 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

بايهس   ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ بٌسي زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ٍاحس( بِ عبمِ .  8

 اظ احطاظ قطايظ ظيط نَضت گيطز: تٌْا پؽ

زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ٍاحس( بطاي فطٍـ فَضي زض ٍضؼيت فؼلي آى، فمظ  الف.

ّاي ٍاحس( هطؾهَم   )يا هدوَػِ ييحؿب قطايغي وِ بطاي فطٍـ چٌيي زاضاييْا بط

 باقس، ٍآهازُ ٍ هؼوَل اؾت، 

 فطٍـ آى بؿياض هحتول باقس.   .
 

 آًىِ فطٍـ بؿياض هحتول باقس، بايس توام قطايظ ظيط احطاظ قَز:بطاي  .  9

هتؼْهس بهِ اخهطاي عهطح فهطٍـ زاضايهي       ٍاحس تداضي ؾغح هٌاؾبي اظ هسيطيت  الف.

 هدوَػِ ٍاحس( باقس، )يا

 ، قطٍع قسُ باقس،فطٍـ بطًاهِ فؼالي بطاي يافتي ذطيساض ٍ تىويل عطح .  

بِ ليوتي هٌغمي ًؿهبت بهِ اضظـ ضٍظ آى،   بطاي فطٍـ زاضايي )يا هدوَػِ ٍاحس(  . ج

 باظاضيابي هؤثطي اًدام قسُ باقس،

ِ بٌهسي،   اًتظاض ضٍز وِ قطايظ تىويل فطٍـ عي يىؿال اظ تاضيد عبمِ . ز  اؾهتثٌاي  به

 ٍ ، احطاظ گطزز،قسُ اؾتهداظ قوطزُ  93آًچِ زض بٌس 

بااّويهت يها   ًكاى زّس وِ اًدام تغييهطات  فطٍـ الساهات الظم بطاي تىويل عطح  . ّ 

 تَلف آى بؼيس اؾت.
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تهط وٌهس. اگهط     قطايظ ٍ ضٍيسازّا هوىي اؾت زٍضُ تىويل فطٍـ ضا اظ يه ؾال عَالًي .93

تأذيط اظ قطايظ ٍ ضٍيسازّايي ًاقي قَز وِ اظ وٌتطل ٍاحس تداضي ذاضج اؾت ٍ قَاّس 

ْها  وافي ٍخَز زاقتِ باقس وِ ٍاحس تداضي بِ تؼْسات ذَز ًؿبت بِ عطح فهطٍـ زاضايي 

خهاضي   غيهط بٌسي يه زاضايهي   تَاًس اظ عبمِ تط قسى زٍضُ فطٍـ ًوي پايبٌس اؾت، عَالًي

ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ خلهَگيطي ًوايهس. ايهي ههَضز      ػٌَاى بِاي ٍاحس(  هدوَػِ )يا

 احطاظ قَز. 9ضٍي ذَاّس زاز وِ قطايظ هٌسضج زض پيَؾت قواضُ  نَضتي زض

قَز بِ قهطعي وهِ    ييْاي غيطخاضي با يىسيگط ًيع هيهؼاهالت فطٍـ قاهل هؼاٍضِ زاضا . 99

 ،اازايهْه ج ا بهت هطهَْا    ػٌهَاى  بها  99ايي هؼاٍضِ عبك اؾتاًساضز حؿهابساضي قهواضُ   

 هحتَاي تداضي باقس. زاضاي

ِ يه چٌاًچِ ٍاحس تداضي،  . 92 اي ٍاحهس( ضا نهطفا  بهِ لههس      زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػه

بايهس   نهَضتي  زضهيل، آى زاضايي غيطخاضي ضا فمظ ًوايس، زض تاضيد تح ٍاگصاضي تحهيل 

 9 زض بٌهس هٌهسضج  بٌسي وٌهس وهِ الهعام يىؿهال      ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ بِ

اؾت( ضػايت قَز ٍ احطاظ ّط گًَِ هؼيهاض  قوطزُ قسُ هداظ  93آًچِ زض بٌس  اؾتثٌاي بِ)

س، زض يهه زٍضُ  وِ زض تاضيد تحهيل هحمهك ًكهسُ باقه    9ٍ  8زيگط هٌسضج زض بٌسّاي 

 هاُ( بؿياض هحتول باقس. 8هست بؼس اظ تحهيل )هؼوَال  عي هست  وَتاُ

بؼس اظ تاضيد تطاظًاهِ احطاظ قهَز ٍاحهس تدهاضي     9ٍ  8وِ هؼياضّاي بٌسّاي  نَضتي زض .98

ًگْساضي  ػٌَاى بِاي ٍاحس( ضا ّ ًبايس زض نَضتْاي هالي، زاضاييْاي غيطخاضي )يا هدوَػِ

بٌسي وٌس. با ايي ٍخَز، ٌّگاهي وهِ ايهي هؼياضّها بؼهس اظ تهاضيد       بمِقسُ بطاي فطٍـ ع

تطاظًاهِ، اها لبل اظ تأييس نَضتْاي هالي احطاظ قَز ٍاحس تداضي بايهس اعالػهات تؼيهيي    

 ضا زض ياززاقتْاي تَضيحي افكا وٌس. 13قسُ زض بٌس 



 13شماره  استاندارد حسابداري

 شده براي فروش و عمليات متوقف شده اراييهاي غيرجاري نگهداريد

 712 

 داراييُاي غيزجاري کٍ قصذ بزکىاري آن يجًد دارد

اي ٍاحهس( وهِ لههس بطوٌهاضي آى      هدوَػِ يه زاضايي غيطخاضي )يا ٍاحس تداضي ًبايس .91

بٌسي وٌس، ظيهطا هبلهغ زفتهطي آى     ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ ػٌَاى بٍِخَز زاضز ضا 

اي ٍاحهس   اؾتفازُ هؿتوط باظيافت ذَاّس قس. با ايي حال، چٌاًچِ هدوَػِ عطيك اظ اؾاؾا 

ضا احهطاظ وٌهس،    6ت هتَلف قسُ عبك بٌس وِ لهس بطوٌاضي آى ٍخَز زاضز، قطايظ ػوليا

 88ٍ  82ٍ خطياًْاي ًمسي آى هدوَػِ ضا عبك بٌهسّاي  ػوليات ٍاحس تداضي بايس ًتايح 

ػوليات هتَلف قسُ اضائِ ًوايهس.   ػٌَاى بِقَز،  آًْا هتَلف هياظ زض تاضيري وِ اؾتفازُ 

َ   هدوَػِ زاضاييْاي غيطخاضي )يا ز زاضز، قهاهل  ّاي ٍاحسي( وِ لهس بطوٌهاضي آى ٍخه

قهَز ٍ ههَاضزي وهِ     هَاضزي اؾت وِ اظ زاضايي تا پاياى ػوط التهازي آى اؾهتفازُ ههي  

 قَز. خاي فطٍـ، اؾتفازُ اظ زاضايي هتَلف هي بِ

ِ قهَز ضا   هَلهت اؾهتفازُ ًوهي    عَض بٍِاحس تداضي ًبايس زاضايي غيطخاضي وِ  . 95  ػٌهَاى  به

 قسُ هحؿَ  وٌس. بطوٌاض

ٍ  َاي ياحذ( طبقٍ مجمًعٍ غيزجاري )يا گيزي داراييُاي 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. ًداشُبساج فسٍش زا بِ اقل هبلغ افتسج ٍ خ لص ازشش فسٍش ا

اي ٍاحس( وِ خسيسا  تحهيل قهسُ، هؼياضّهاي    ػِهدوَ )يا خاضي غيط چٌاًچِ يه زاضايي . 97

ِ ػٌَاى ًگْساضي قهسُ بهطاي فهطٍـ )    بٌسي بِ عبمِ ( ضا احهطاظ ًوايهس،   92بٌهس  قهطح   به

، آى زاضايي )يا هدوَػِ ٍاحس( زض قٌاذت اٍليِ بهِ الهل هبلهغ زفتهطي     96ضػايت بٌس  زض

وام قسُ( هثال، بْاي ت ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ؛ بطاي بٌسي بِ ػسم عبمِ فطو )با

هدوَػهِ ٍاحهس(    )يها خهاضي   غيهط قَز. اگط زاضايي  ٍ ذالم اضظـ فطٍـ قٌاؾايي هي

 گيطي قَز. يه تطويب تداضي تحهيل قسُ باقس، بايس ِب ذالم اضظـ فطٍـ اًساظُلالب  زض
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ٍـ زض بيف اظ يه ؾال تىويل قهَز، ٍاحهس تدهاضي بايهس     ضٍز فطايٌس فط  چٌاًچِ اًتظاض  . 98

گيطي ًوايهس. ّهط گًَهِ افهعايف زض اضظـ فؼلهي       هراضج فطٍـ ضا بِ اضظـ فؼلي اًساظُ

ّعيٌِ تأهيي ههالي   ػٌَاى بِؾَز ٍ ظياى نَضت  زضهراضج فطٍـ ًاقي اظ گصقت ظهاى، 

 قَز. هي قٌاؾايي

ْا ٍ بسّيْاي هطبَط بِ يه هدوَػهِ ٍاحهس(،   زاضايييا هبلغ زفتطي يه زاضايي غيطخاضي ) . 99

ًگْهساضي قهسُ بهطاي فهطٍـ، بايهس عبهك        ػٌَاى بِبٌسي اٍليِ آى  بالفانلِ لبل اظ عبمِ

 گيطي قَز. اؾتاًساضز حؿابساضي هطبَط اًساظُ

هدوَػِ ٍاحس، هبلغ زفتهطي زاضاييْهاي هؿهتثٌي قهسُ اظ     يه گيطي هدسز بؼسي  زض اًساظُ . 23

ًگْساضي  ػٌَاى بِايي اؾتاًساضز وِ زض يه هدوَػِ ٍاحس  5ي عبك بٌس گيط العاهات اًساظُ

گيطي هدسز هدوَػِ ٍاحهس بهِ    بٌسي قسُ اؾت، بايس لبل اظ اًساظُ قسُ بطاي فطٍـ عبمِ

 گيطي هدسز قَز. ذالم اضظـ فطٍـ آى، عبك اؾتاًساضزّاي حؿابساضي هطبَط اًساظُ

 ضىاسايي سياوُاي کاَص ارسش ي بزگطت آن

ٍاحس تداضي بايس ظياى واّف اضظـ بطاي ّط گًَِ واّف اضظـ اٍليِ يا بؼهسي زاضايهي    . 29

 قٌاؾهايي ًكهسُ   23هدوَػِ ٍاحس( بِ ذالم اضظـ فطٍـ ضا تا حسي وِ عبك بٌهس   )يا

 ، قٌاؾايي وٌس.اؾت

 ػٌَاى بٍِاحس تداضي بايس ّط گًَِ افعايف بؼسي زض ذالم اضظـ فطٍـ يه زاضايي ضا  . 22

اي وِ لهبال  عبهك ايهي     ي وٌس، اها ايي ؾَز ًبايس اظ ظياى واّف اضظـ اًباقتِؾَز قٌاؾاي

 بيكتط قَز.اؾتاًساضز ٍ يا ؾايط اؾتاًساضزّاي حؿابساضي قٌاؾايي قسُ اؾت، 

28 .  ِ  ٍاحهس،   ٍاحس تداضي بايس بطاي ّط گًَِ افعايف بؼسي زض ذالم اضظـ فطٍـ هدوَػه

 ظيط ؾَز قٌاؾايي وٌس: قطح بِ

 قٌاؾايي ًكسُ اؾت، اها 23سي وِ عبك بٌس تا ح الف.
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قٌاؾايي قسُ، عبك ايي اؾهتاًساضز ٍ يها     تا حسي وِ اظ ظياى واّف اضظـ اًباقتِ .  

بطاي زاضاييْاي غيطخهاضي وهِ زض زاهٌهِ العاههات     )ؾايط اؾتاًساضزّاي حؿابساضي 

 بيكتط ًباقس. (گيطًس گيطي ايي اؾتاًساضز لطاض هي اًساظُ
 

ِ  ظياى واّف . 21 اي ٍاحهس بايهس    اضظـ )يا ّط گًَِ ؾَز بؼسي( قٌاؾايي قسُ بطاي هدوَػه

گيهطي ايهي    ضا وِ زض زاهٌهِ العاههات اًهساظُ     هبلغ زفتطي زاضاييْاي غيطخاضي آى هدوَػِ

 هٌسضج زض بٌسّاي الف ٍ   ظيط، واّف )يا افعايف( زّس: قطح بِگيطز  اؾتاًساضز لطاض هي

يب ظيط خْت واّف هبلغ زفتطي زاضاييْاي غيطخاضي ظياى واّف اضظـ بايس بِ تطت الف.

 هدوَػِ ٍاحس ترهيم يابس:

 ٍاحس قَز، ٍ  ابتسا، نطف واّف هبلغ زفتطي ؾطلفلي هطتبظ با هدوَػِ . 9

باليواًسُ ظياى واّف اضظـ هتٌاؾب با هبلغ زفتطي ؾايط زاضاييْاي غيطخهاضي   .  2

 هدوَػِ ٍاحس، بِ آًْا ترهيم يابس.

ظياى واّف اضظـ ّط يهه اظ زاضاييْهاي    ػٌَاى بِبالغ زفتطي بايس ايي واّف زض ه

 ؾَز ٍ ظياى قٌاؾايي گطزز.نَضت  زضهٌفطز زضًظط گطفتِ قَز ٍ بالفانلِ 

 

ِ بطگكت ظياى واّف اضظـ هدوَػِ ٍاحس بايس    . افهعايف هبلهغ زفتهطي     هٌظهَض  به

 آى غيط اظ ؾطلفلي، ترهيم يابس.خاضي  غيطزاضاييْاي 

بطگكت ظياى وهاّف اضظـ ّهط يهه اظ     ػٌَاى بِض هبالغ زفتطي بايس ايي افعايف ز

ؾهَز ٍ ظيهاى قٌاؾهايي    نَضت  زضزاضاييْاي هٌفطز زضًظط گطفتِ قَز ٍ بالفانلِ 

 گطزز.

ٍاحهس( قٌاؾهايي     اي ؾَز يا ظياًي وِ تا تاضيد فطٍـ يه زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ . 25

زز. العاهات هطبهَط بهِ لغهغ قهٌاذت زض     ًكسُ، بايس زض تاضيد لغغ قٌاذت قٌاؾايي گط

 اازايهْه ج ا بهت هطهَْا    ػٌهَاى  بها  99اؾهتاًساضز حؿهابساضي قهواضُ     75تا  73 بٌسّاي
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 ػٌهَاى  با 97اؾتاًساضز حؿابساضي قواضُ  95تا  89(، ٍ بٌسّاي 9886)تدسيسًظط قسُ زض 

 (، آهسُ اؾت.9886)تدسيسًظط قسُ زض  داراييياي نامشيٌد

بايس يه زاضايي غيطخاضي وِ هٌفطزا  يا زض لالب بركهي اظ يهه هدوَػهِ    ٍاحس تداضي ً . 26

بٌسي قسُ اؾت ضا هؿتْله وٌس. قٌاؾايي  ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ ػٌَاى بٍِاحس 

 ػٌَاى بٍِاحسي وِ   ّاي لابل اًتؿا  بِ بسّيْاي هدوَػِ ؾَز تضويي قسُ ٍ ؾايط ّعيٌِ

 يابس. اؾت، ازاهِ هيبٌسي قسُ  ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ

 تغييزات طزح فزيش

ِ ٍاحهس( ضا   اي هدوَػِ )يا ي غيط خاضينَضتي  وِ ٍاحس تداضي يه زاضاي زض . 27  ػٌهَاى  به

 93 تا 8 بٌسي ًوَزُ باقس، اها هؼياضّاي هٌسضج زض بٌسّاي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ

ِ وَػهِ ٍاحهس(   ده بٌسي زاضايي )يها  زيگط بطلطاض ًباقس، ٍاحس تداضي بايس عبمِ  ػٌهَاى  به

 ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا هتَلف ًوايس.

ِ بٌهسي آى   ٍاحس تداضي بايس يه زاضايي غيطخاضي ضا وِ عبمِ . 28 ًگْهساضي قهسُ    ػٌهَاى  به

ايٌىِ اظ هدوَػِ ٍاحس ًگْهساضي قهسُ بهطاي فهطٍـ      )يا قسُ اؾتفطٍـ هتَلف  بطاي

 گيطي وٌس: قَز(، بِ الل هبالغ ظيط اًساظُ ذاضج هي

ِ )يها هدوَػهِ ٍاحهس(    خاضي  غيطهبلغ زفتطي آى لبل اظ ايي وِ زاضايي  الف.  ػٌهَاى  به

تؼسيل بابت ّط گًَِ اؾهتْالن،   اظ پؽبٌسي قَز  ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ

ِ نَضت  زضيا تدسيس اضظيابي وِ  هدوَػهِ ٍاحهس(   يها  بٌهسي زاضايهي )   ػسم عبمه

 ٍ قس، ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ قٌاؾايي هي ػٌَاى بِ

 هبلغ باظيافتٌي آى زض تاضيد اًهطاف اظ فطٍـ.   .

 

بٌسي  ٍاحس تداضي بايس ّط گًَِ تؼسيل الظم زض هبلغ زفتطي يه زاضايي غيطخاضي وِ عبمِ . 29

اي وهِ هؼياضّهاي    ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ هتَلف قسُ اؾهت ضا زض زٍضُ  ػٌَاى بِآى 

زض حهال تهساٍم   ؾَز ٍ ظيهاى ػوليهات   زيگط بطلطاض ًباقس، زض  93تا  8هٌسضج زض بٌسّاي 
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ايهي بابهت ضا زض ّوهاى ؾطفههل      تداضي بايس ّهط گًَهِ تؼهسيل اظ    هٌظَض ًوايس. ٍاحس

 هٌظَض وٌس. ،بطاي اضائِ ؾَز ٍ ظياى قٌاؾايي قسُ 86عبك بٌس اؾتفازُ  هَضز

ِ  ػٌَاى بِوِ  يٍاحس  اگط ٍاحس تداضي اظ هدوَػِ . 83 بٌهسي   ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمه

گيطي باليواًسُ زاضاييْا ٍ بهسّيْا   ذاضج وٌس، اًساظُزاضايي يا بسّي هٌفطزي ضا ُ اؾت، قس

يابس وِ ايي هدوَػِ حائع هؼياضّاي هٌهسضج   هدوَػِ ٍاحس ازاهِ هي ػٌَاى بِ نَضتي  زض

 عَض بِايي نَضت، باليواًسُ زاضاييْاي غيطخاضي گطٍُ وِ  غيط باقس. زض 93تا  8زض بٌسّاي 

خساگاًِ  عَض بايس بًِگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا زاضًس  ػٌَاى بِبٌسي  عبمِ هٌفطز قطايظ

زاضايهي   ّهط  گيهطي قهًَس.   الل هبلغ زفتطي ٍ ذالم اضظـ فطٍـ زض آى تاضيد اًهساظُ  بِ

ِ  27غيطخاضي وِ هؼياضّاي شوط قسُ ضا احطاظ ًىٌس، عبك بٌهس   ِ  بٌهسي آى  عبمه  ػٌهَاى  به

 .قَز ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ هتَلف هي

 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

 فكا وٌس:ٍاحس تداضي بايس هَاضز ظيط ضا ا . 82

 يه هبلغ ٍاحس زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظياى وِ قاهل هدوَع اضلام ظيط اؾت: الف.

 يا ظياى ػوليات هتَلف قسُ، ٍ (بؼس اظ هاليات)ؾَز  . 9

ّهاي   يا هدوَػِ) ييگيطي زاضاييْا يا ظياى ًاقي اظ اًساظُ (بؼس اظ هاليات)ؾَز  . 2

ذالم اضظـ فهطٍـ  زٌّس بِ  وِ ػوليات هتَلف قسُ ضا تكىيل هي (ٍاحسي

 ًاقي اظ ٍاگصاضي آًْا.ؾَز )بؼس اظ هاليات( يا ظياى يا 

 اخعاي هبلغ شوط قسُ زض بٌس الف بِ تفىيه:   .

 يا ظياى ػوليات هتَلف قسُ، (لبل اظ هاليات)ّا ٍ ؾَز  زضآهسّا، ّعيٌِ . 9
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 هاليات بط زضآهس ػوليات هتَلف قسُ، . 2

ِ ) ييگيطي زاضاييْا اًساظُؾَز يا ظياى قٌاؾايي قسُ ًاقي اظ  . 8 ّهاي   يا هدوَػه

زٌّس بِ ذالم اضظـ فهطٍـ   وِ ػوليات هتَلف قسُ ضا تكىيل هي (ٍاحسي

 ًاقي اظ ٍاگصاضي آًْا، ٍؾَز )بؼس اظ هاليات( يا ظياى يا 

 .8هاليات بط زضآهس هطبَط بِ بٌس  . 1

ظيهاى  تَاى زض ياززاقتْاي تَضيحي يا زض هتي نَضت ؾَز ٍ  اخعاي هصوَض ضا هي

قَز، بايس زض  وِ ايي اخعا زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظياى اضائِ نَضتي  زضاضائِ وطز. 

اضائهِ گهطزز.   زض حهال تهساٍم   برف ػوليات هتَلف قسُ، يؼٌي خسا اظ ػوليهات  

 ِ ِ بٌهسي   زضذهَل ٍاحسّاي فطػي اذيطا  تحهيل قسُ وِ قطايظ عبمه  ػٌهَاى  به

هطاخؼهِ   92بٌهس   وٌٌس )بِ هيًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا زض ظهاى تحهيل احطاظ 

 قَز(، ايي افكا ضطٍضت ًساضز.

ذالم خطياًْاي ًمسي ػوليات هتَلف قسُ بِ تفىيه فؼاليتْاي ػوليهاتي، بهاظزُ    . ج

گصاضيْا ٍ ؾَز پطزاذتي بابت تأهيي ههالي، هاليهات بهط زضآههس، فؼاليتْهاي       ؾطهايِ

ى زض ياززاقتْاي تَضيحي تَا گصاضي ٍ فؼاليتْاي تأهيي هالي. ايي افكا ضا هي ؾطهايِ

يا زض هتي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اضائِ وطز. زض ذهَل ٍاحسّاي فطػي اذيهطا   

ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا زض ظههاى   ػٌَاى بِبٌسي  تحهيل قسُ وِ قطايظ عبمِ

 هطاخؼِ قَز(، ايي افكا ضطٍضت ًساضز. 92وٌٌس )بِ بٌس  تحهيل احطاظ هي

 

ّاي لبلي اضائهِ قهسُ زض نهَضتْاي     ضا بطاي زٍضُ 82افكاي بٌس  تداضي بايس هَاضز ٍاحس . 88

تها تهاضيد     اي وِ هَاضز افكا، ّوِ ػوليهات هتَلهف قهسُ    هالي، اضائِ هدسز وٌس بِ گًَِ

 تطاظًاهِ آذطيي زٍضُ ضا زضبطگيطز.

 تؼسيالت زض زٍضُ خاضي ًؿبت بِ هبالغي وِ لبال  زض ػوليات هتَلف قسُ اضائهِ گطزيهسُ   .81

ػوليات هتَلف قسُ زض زٍضُ)ّاي( يا بطوٌاضي هؿتمين هطبَط بِ ٍاگصاضي  عَض بٍِ  اؾت

بٌسي قَز. هاّيت ٍ هبلهغ   خساگاًِ زض ػوليات هتَلف قسُ عبمِ عَض بِ باقس بايس لبل هي
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ٍضؼيتْايي وِ هوىي اؾت بِ ايي تؼهسيالت هٌدهط     چٌيي تؼسيالتي بايس افكا گطزز. ًوًَِ

 ظيط اؾت: قطح بِقَز 

ضفغ ابْاهات هطبَط بِ قطايظ ٍاگصاضي، هاًٌس لغؼي قسى بْهاي هؼاهلهِ ٍ خبهطاى     الف.

 ذؿاضت ٍاضزُ.

هؿتمين بِ ػوليات يه برف، لبل اظ ٍاگصاضي آى هطبهَط   عَض بِضفغ ابْاهاتي وِ  .  

 قَز، هاًٌس تؼْسات ظيؿت هحيغي ٍ تضويي هحهَالت تَؾظ فطٍقٌسُ. هي

اياى ذسهت ٍ باظًكؿتگي واضوٌاى، هكهطٍط بهط   تؿَيِ تؼْسات هطتبظ با هعاياي پ . ج

 هؿتمين هطبَط بِ ٍاگصاضي باقس. عَض بِايٌىِ تؿَيِ 

 

ػٌَاى ًگْساضي قهسُ بهطاي    بٌسي يه برف اظ ٍاحس تداضي بِ چٌاًچِ ٍاحس تداضي عبمِ . 85

آى برف وِ لبال  تحهت ػٌهَاى   ٍ خطياى ٍخَُ ًمس فطٍـ ضا هتَلف ًوايس، ًتايح ػوليات 

ِ     81تا  82َلف قسُ عبك بٌسّاي ػوليات هت . بٌهسي قهَز   اضائِ قهسُ، بايهس تدسيهس عبمه

 تدسيس اضائِ بايس تكطيح قَز. ايي

 

 در حال تذايمسًد يا سيان مزبًط بٍ عمليات 

ٍاحهس( وهِ    اي گيطي هدسز يه زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ّط گًَِ ؾَز يا ظياى اًساظُ .86

بٌسي قهسُ اؾهت ٍ هكهوَل تؼطيهف ػوليهات       ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ ػٌَاى بِ

 هٌظَض قَز.زض حال تساٍم ػوليات ظياى هتَلف قسُ ًگطزز بايس زض ؾَز يا 

 

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

سُ بطاي فهطٍـ ٍ  ًگْساضي ق ػٌَاى بِبٌسي قسُ  ٍاحس تداضي بايس زاضايي غيطخاضي عبمِ . 87

ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا خهسا   ػٌَاى بِبٌسي قسُ  زاضاييْاي يه هدوَػِ ٍاحس عبمِ

ِ بٌسي قهسُ   اظ ؾايط زاضاييْا زض تطاظًاهِ اضائِ وٌس. بسّيْاي هدوَػِ ٍاحس عبمِ  ػٌهَاى  به

ضاييْا زاگطزز. ايي  بايس خسا اظ ؾايط بسّيْا زض تطاظًاهِ اضائِ  ًيع ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ

 اؾتثٌاي بِگطزز.  خساگاًِ اضائِ هي عَض بٍِ بسّيْا ًبايس با يىسيگط تْاتط قًَس ٍ هبلغ آًْا 
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ِ     ،باقس هداظ هي 88 آًچِ وِ زض بٌس بٌهسي قهسُ    عبمات ػوهسُ زاضاييْها ٍ بهسّيْاي عبمه

خساگاًِ زض ياززاقتْاي تَضهيحي افكها    عَض بِػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ بايس  بِ

هطبهَط بهِ زاضاييْهاي غيطخهاضي     ؾهَز تحمهك ًيافتهِ    احس تداضي بايس ّط گًَهِ  ٍگطزز. 

 عهَض  بِػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا وِ  بٌسي قسُ بِ ٍاحس( عبمِ ّاي هدوَػِ )يا

 خساگاًِ اضائِ وٌس. عَض بِاؾت،   هؿتمين زض حمَق ناحباى ؾْام قٌاؾايي قسُ

قهسُ اؾهت ٍ قهطايظ     اذيهطا  تحههيل    قس وِ چٌاًچِ هدوَػِ ٍاحس، يه ٍاحس فطػي با . 88

وٌس )بهِ بٌهس    ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا زض ظهاى تحهيل احطاظ هي ػٌَاى بِبٌسي  عبمِ

 هطاخؼِ قَز(، افكاي عبمات ػوسُ زاضاييْا ٍ بسّيْا ضطٍضت ًساضز. 92

اي هَاضزي وِ ٍاحس تداضي زض زٍضُ خاضي، بِ زليهل ايدهاز قهطايظ خسيهس، زاضاييْه      زض . 89

ػٌَاى  ّاي لبل بِ غيطخاضي يا زاضاييْا ٍ بسّيْاي هدوَػِ ٍاحسي ضا وِ زض تطاظًاهِ زٍضُ

بٌسي زّس، تدسيس اضائِ الهالم   بٌسي قسُ اؾت، تغييط عبمِ ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ

 اي اظ ايي بابت ضطٍضت ًساضز.  همايؿِ

 سايز مًارد افطا

ػٌَاى ًگْهساضي   ايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ٍاحس( بِاي وِ زاض ٍاحس تداضي بايس زض زٍضُ . 13

قَز، اعالػات ظيط ضا زض ياززاقتْاي تَضهيحي   هي ٍاگصاضبٌسي يا  قسُ بطاي فطٍـ، عبمِ

 افكا وٌس:

 قطحي اظ زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ٍاحس(، الف.

قهَز ٍ ضٍـ ٍ   تكطيح ٍالؼيتْا ٍ قطايغي وِ بِ ٍاگصاضي هَضز اًتظاض هٌدهط ههي   .  

 هَضز اًتظاض ٍاگصاضي،  هاىظ

ػهسم اضائهِ   نهَضت   زض، ٍ 28تها   29ؾَز يا ظياى قٌاؾايي قسُ بط عبك بٌهسّاي   . ج

خساگاًِ زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظياى، ؾطفهلي اظ نَضت ؾَز ٍ ظياى وِ قهاهل  

 باقس، ٍ آى ؾَز ٍ ظياى هي
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عبهك  هدوَػهِ ٍاحهس(    زض هَاضز الظم، لؿوتي وِ زض آى، زاضايهي غيطخهاضي )يها    . ز

اضائِ  گصازضگسج بس حسب قسوتْ ج هختلف ػٌَاى با 25اؾتاًساضز حؿابساضي قواضُ 

 قَز. هي
 

اي وهِ تههوين    اضي زض زٍضُهس تده هَز، ٍاحه هگطفتِ قه  بىاض 83يا بٌس  27س هچٌاًچِ بٌ . 19

گيطز عطح فطٍـ زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ٍاحس( ضا تغييط زّهس، بايهس قهطحي اظ     هي

هٌدط بِ ايي تهوين قسُ اؾت ٍ اثطات ايي تهوين بط ًتايح ػوليات  يغي وٍِالؼيتْا ٍ قطا

 قَز ضا افكا وٌس. ّاي لبلي وِ اضائِ هي  ٍ خطياى ٍخَُ ًمس آى زٍضُ ٍ زٍضُ

 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. ، الشمضَا ضسٍع هي

 المللي حسابذاري مطابقت با استاوذاردَاي بيه

 5الوللهي گعاضقهگطي ههالي قهواضُ      با اخطاي العاهات ايي اؾتاًساضز، هفاز اؾتاًساضز بهيي  .18

داراييياي غريجاري نگيداري شده بزاي فزًش ً عمليات متٌققف  ػٌَاى  با

 قَز. ًيع ضػايت هيشده 
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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  زضتط قسى زٍضُ تىويل فطٍـ،  ، عَالًيُ اؾتاقاضُ قس 93گًَِ وِ زض بٌس  ّواى .  9

ًگْهساضي قهسُ    ػٌهَاى  بٍِاحس(   اي هدوَػِ )ياخاضي  غيطبٌسي يه زاضايي  هاًغ اظ عبمِ

قَز، وِ ايي تأذيط اظ ضٍيسازّا ٍ قطايغي ذاضج اظ وٌتطل ٍاحس تدهاضي   بطاي فطٍـ ًوي

حس تدهاضي بهِ تؼْهسات ذهَز بهطاي      ًاقي قَز ٍ قَاّس وافي ٍخَز زاقتِ باقس وِ ٍا

ٍاحس( پايبٌس اؾت. زض ههَاضز ظيهط، هحهسٍزيت ظههاًي       َػِهدو فطٍـ زاضايي )يا عطح

 قَز: تؼسيل هي 9هٌسضج زض بٌس  قطح بٍِـ يىؿالِ بطاي تىويل فط

زض تاضيري وِ ٍاحس تداضي ذَز ضا هتؼْس بهِ عهطح فهطٍـ زاضايهي غيطخهاضي       الف.

ِ وٌس،  ٍاحس( هي  هدوَػِ )يا هٌغمهي اًتظهاض زاقهتِ باقهس وهِ زيگهطاى        عهَض  به

ٍاحس( ٍضهغ ًوايٌهس وهِ      هدوَػِ ذطيساض( قطايغي ضا بطاي اًتمال زاضايي )يا )ًِ

 : تط وٌس، ٍ يل فطٍـ ضا عَالًيزٍضُ تىو

الساهات الظم زض ذهَل آى قطايظ ضا ًتَاى تا ظهاى زؾتيابي بِ تؼْس لغؼهي   .  9

 ذطيس آغاظ وطز، ٍ

 تؼْس لغؼي ذطيس عي يه ؾال، بؿياض هحتول باقس. .  2
 

آى، ذطيساض يها   زًبال بِآٍضز ٍ اها  هي زؾت بٍِاحس تداضي يه تؼْس لغؼي ذطيس  .  

ِ  غيطهٌتظطُ، قطايغي ضا بطاي اًتمال زاضايي غيطخهاضي )يها   عَض بِزيگطاى    هدوَػه

ًوايٌس  ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ٍضغ هي ػٌَاى بٍِاحس( عبمِ بٌسي قسُ زض لبل 

 قَز، ٍ: تط هي اي وِ زٍضُ هَضز ًياظ بطاي تىويل فطٍـ عَالًي بِ گًَِ

 ، ٍالساهات الظم زض ذهَل آى قطايظ، بِ هَلغ اًدام قَز .  9

 ضفغ هٌاؾب ػَاهل ايدازوٌٌسٓ تأذيط هَضز اًتظاض باقس. .  2
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قهس ٍ زض ًتيدهِ،    آيس وِ لبال  بؼيس تلمهي ههي   عي يه ؾال اٍل، قطايغي بِ ٍخَز  . ج

ًگْساضي قسُ  ػٌَاى بِبٌسي قسُ زض لبل  ٍاحس( عبمِ  هدوَػِ زاضايي غيطخاضي )يا

 بطاي فطٍـ تا پاياى آى زٍضُ فطٍـ ًطٍز، ٍ:

ظم زض ذههَل تغييهط قهطايظ ضا    عي يه ؾال اٍل، ٍاحس تدهاضي الهسام ال   .  9

 زازُ باقس، اًدام

با فطو تغييط قهطايظ، باظاضيهابي ههؤثطي بهطاي فهطٍـ زاضايهي غيطخهاضي         .  2

 ٍاحس( بِ ليوتي هٌغمي، زض خطياى باقس، ٍ  هدوَػِ )يا

 .احطاظ قَز 9ٍ  8هؼياضّاي هٌسضج زض بٌسّاي  .  8
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 :  رَىمًد بکارگيزي 2ٌ يًست ضمارپ

 

 مثال فُزست

 9 - 8 (8آهازُ بَزى بطاي فطٍـ فَضي )بٌس 

 1 (9اًتظاض تىويل فطٍـ عي يىؿال )بٌس 

 5 - 7 (9پيَؾت قواضُ ٍ  93)بٌس  9 اؾتثٌا بطاي هؼياض هٌسضج زض بٌس

 8 (95ٍ  91بطوٌاض قسُ )بٌسّاي  ػٌَاى بِتكريم يه زاضايي 

ّاي  سُ هطبَط بِ زاضاييْاي غيطخاضي يا هدوَػِاضائِ ػوليات هتَلف ق

 9 (91ٍاحس بطوٌاض قسُ )بٌس 

 93 (21ّاي ٍاحس )بٌس  ترهيم ظياى واّف اضظـ بِ هدوَػِ

 99 (82ؾَز ٍ ظياى )بٌس نَضت  زضاضائِ ػوليات هتَلف قسُ 

ًگْساضي  ػٌَاى بِبٌسي قسُ  ٍاحس( عبمِ  اضائِ زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ

 92 (87اي فطٍـ )بٌس قسُ بط

فطٍـ هدسز ٍ  هٌظَض بِگيطي ٍ اضائِ ٍاحسّاي فطػي تحهيل قسُ  اًساظُ

 98 (88ٍ  92ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ )بٌسّاي  ػٌَاى بِبٌسي قسُ  عبمِ
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 باشذ. ارد نمياين رهنمود براي کمک به کاربرد استانذارد تذوين شذه است و بخشي از استانذ

 

 (8آمادٌ بًدن بزاي فزيش فًري )بىذ 

ِ    نَضتي  زضٍاحس(   اي يه زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ِ بٌهسي   ٍاخهس قهطايظ عبمه  ػٌهَاى  به

قسُ بطاي فطٍـ اؾت وِ بطاي فطٍـ فَضي زض ٍضهؼيت فؼلهي آى، فمهظ بطحؿهب     ًگْساضي 

ي( هطؾَم ٍ هؼوَل اؾت، آهازُ ّاي ٍاحس قطايغي وِ بطاي فطٍـ چٌيي زاضاييْايي )يا هدوَػِ

ِ  ٍ (8 باقس )بٌس ٍاحهس( ضا زض ٍضهؼيت     ٍاحس تداضي لهس ٍ تَاًايي اًتمال زاضايي )يا هدوَػه

هَاضزي اظ احطاظ يا ػسم احطاظ هؼياضّاي هٌسضج  8تا  9ذطيساض زاقتِ باقس. هثالْاي  فؼلي آى، بِ

 زّس. ضا ًكاى هي 8زض بٌس 

 1 ل ههث

زفتط هطوعي ذَز هتؼْس قسُ ٍ الساهاتي ضا بهطاي   طح فطٍـ ؾاذتواىٍاحس تداضي بِ اخطاي ع

 يافتي ذطيساض آغاظ وطزُ اؾت.

ترليِ بِ ذطيساض هٌتمل وٌس. ظهاى هَضز ًيهاظ   اظ پؽٍاحس تداضي لهس زاضز ؾاذتواى ضا  )الف(

بطاي ترليِ ؾاذتواى بطاي فطٍـ چٌيي زاضاييْايي هؼوَل ٍ هطؾَم اؾت. زض تاضيد تؼْس 

 احطاظ قسُ اؾت. 8طاي عطح، هؼياض هٌسضج زض بٌس بِ اخ

ٍاحس تداضي تا ظهاى تىويل ؾاذتواى خسيس زفتط هطوعي، بِ اؾتفازُ اظ ايهي ؾهاذتواى    ) (

ازاهِ ذَاّس زاز. ٍاحس تداضي لهس ًساضز پيف اظ تىويل ؾهاذتواى خسيهس، ؾهاذتواى    

تمهال ؾهاذتواى فؼلهي وهِ     بٌسي اً فؼلي ضا ترليِ ٍ بِ ذطيساض هٌتمل وٌس. تأذيط زض ظهاى

تَؾظ ٍاحس تداضي )فطٍقٌسُ( تحويل قسُ اؾت، ًكاًگط آى اؾت وِ ؾهاذتواى بهطاي   

  8باقس. تا ظهاى تىويل ؾاذتواى خسيهس هؼيهاض هٌهسضج زض بٌهس      فطٍـ فَضي آهازُ ًوي

گطزز، حتي اگط يه تؼْس لغؼي ذطيس بطاي اًتمهال آتهي ؾهاذتواى فؼلهي زض      احطاظ ًوي

 زؾت باقس.
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 2هث ل 

ٍاحس تداضي بِ اخطاي عطح فطٍـ يه زؾتگاُ تَليسي هتؼْس قسُ ٍ الهساهاتي ضا بهطاي يهافتي    

تىويل ًكسُ هكهتطياى ًيهع   ْاي ذطيساض آغاظ وطزُ اؾت. زض تاضيد تؼْس بِ اخطاي عطح، ؾفاضق

 ٍخَز زاضز.

ضؾهاًس.  ٍاحس تداضي لهس زاضز ايي زؾتگاُ تَليسي ضا زض حيي اًدام ػوليات بِ فطٍـ  )الف(

قهَز.   تىويل ًكسُ هكتطياى زض تاضيد فطٍـ بِ ذطيساض هٌتمهل ههي   ْايگًَِ ؾفاضق ّط

بٌسي اًتمال ايي زؾهتگاُ   تىويل ًكسُ هكتطياى زض تاضيد فطٍـ بط ظهاىْاي اًتمال ؾفاضق

زض تاضيد تؼْس بِ اخطاي عطح، احطاظ قسُ  8تأثيطي ًرَاّس زاقت. هؼياض هٌسضج زض بٌس 

 اؾت.

تَلف ػوليات بِ فطٍـ ضؾهاًس.   اظ پؽاضي لهس زاضز ايي زؾتگاُ تَليسي ضا ٍاحس تد ) (

ٍاحس تداضي لهس ًساضز پيف اظ هتَلف ًوهَزى توهام ػوليهات آى زؾهتگاُ ٍ تىويهل      

بٌسي اًتمال  هكتطياى، زؾتگاُ تَليسي ضا بِ ذطيساض هٌتمل ًوايس. تأذيط زض ظهاى ْايؾفاضق

ٌسُ( تحويل قسُ اؾت، ًكاًگط آى اؾهت وهِ   ايي زؾتگاُ وِ تَؾظ ٍاحس تداضي )فطٍق

ايي زؾتگاُ بطاي فطٍـ فَضي آهازُ ًيؿت. تا ظهاى تَلف ػوليات ايي زؾهتگاُ، هؼيهاض   

قَز، حتي اگط يه تؼْس لغؼي ذطيس بطاي اًتمهال آتهي ايهي     احطاظ ًوي 8هٌسضج زض بٌس 

 زؾت باقس. زؾتگاُ زض

 3هث ل 

قاهل ظهيي ٍ تؼسازي ؾاذتواى ضا زاضز  ذَز ناي اظ اهال يه ٍاحس تداضي لهس فطٍـ هدوَػِ

 توليه ٍثيمِ تحهيل وطزُ اؾت: عطيك اظوِ 

ٍاحس تداضي لهس ًساضز پيف اظ تىويل باظؾاظي وِ ؾبب افهعايف اضظـ فهطٍـ ايهي     )الف(

بٌسي اًتمال ايي اههالن وهِ    قَز، آًْا ضا بِ ذطيساض هٌتمل وٌس. تأذيط زض ظهاى اهالن هي

طٍقٌسُ( تحويل قسُ اؾت، ًكاًگط آى  اؾت وِ ايي اهالن بطاي تَؾظ ٍاحس تداضي )ف

احهطاظ   8باقس. تا ظهاى تىويل باظؾاظي، هؼيهاض هٌهسضج زض بٌهس     فطٍـ فَضي آهازُ ًوي

 قَز. ًوي
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ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ اها پهيف   بٌسي اهالن بِ اظ تىويل باظؾاظي ٍ عبمِ پؽ ) (

هحيغهي ضا   تداضي هلعم قس ذؿهاضتْاي ظيؿهت   اظ زؾتيابي بِ تؼْس لغؼي ذطيس، ٍاحس

خبطاى وٌس. ٍاحس تداضي ّوچٌاى لهس فطٍـ ايي اهالن ضا زاضز. با ايهي حهال، ٍاحهس    

تداضي پيف اظ خبطاى ذؿاضت لازض بهِ اًتمهال اههالن بهِ ذطيهساض ًيؿهت. تهأذيط زض        

زؾت آهسى تؼْهس لغؼهي ذطيهس تَؾهظ زيگهطاى       بٌسي اًتمال اهالن وِ پيف اظ بِ ظهاى

هؼياض هٌسضج لصا وِ اهالن بطاي فطٍـ فَضي آهازُ ًيؿت.  حويل قسُ، ًكاًگط آى اؾتت

ِ   ، عبم27ِعبك بٌس ٍ زضًتيدِ  باقس زيگط بطلطاض ًوي 8زض بٌس  ػٌهَاى   بٌسي ايي اههالن به

 قَز. ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ، هتَلف هي

 (9اوتظار تکميل فزيش طي يکسال )بىذ 

 4هث ل 

ِ  اظ(، 8ٍاحس( بايس بؿياض هحتول باقهس )بٌهس     اي ضي )يا هدوَػِفطٍـ يه زاضايي غيطخا  خوله

(، تها ٍاخهس   9بٌسي تىويل گهطزز )بٌهس    اًتظاض ضٍز فطايٌس فطٍـ آى عي يه ؾال اظ تاضيد عبمِ

ّاي ظيط، ايي هؼيهاض احهطاظ    ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ قَز. زض ًوًَِ ػٌَاى بِبٌسي  قطايظ عبمِ

 گطزز: ًوي

وٌس وِ اذيطا  لطاضزاز  ليعيٌگ، تدْيعاتي ضا بطاي فطٍـ يا اخاضُ ًگْساضي هييه قطوت  )الف(

ِ آًْا زض آيٌسُ )فطٍـ يا اخاضُ( تؼييي هاخاضُ آًْا ذاتوِ يافتِ ٍ ٌَّظ قىل ًْايي هبازل

 ًكسُ اؾت.

س، ًوايه  اوٌَى اظ آى اؾتفازُ هي ٍاحس تداضي بِ اخطاي عطحي بطاي فطٍـ اهَالي وِ ّن ) (

ِ  نَضت بِهؼاهلِ اهَال  .ُ اؾتهتؼْس قس اي  فطٍـ ٍ اخاضُ هدسز اظ ًَع اخاضُ ؾهطهاي

 ذَاّس بَز.

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

قَز وِ زٍضُ هَضز ًياظ  زض ٍضؼيتْاي هحسٍزي ًازيسُ گطفتِ هي 9العام يه ؾال هٌسضج زض بٌس 

ٍاحس( بِ ؾبب ضٍيسازّا ٍ قطايظ   اي )يا هدوَػِ بطاي تىويل فطٍـ يه زاضايي غيطخاضي
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تط ذَاّس قس )يا قسُ اؾت( ٍ قطايظ هكرم قسُ ًيع  ذاضج اظ وٌتطل ٍاحس تداضي، عَالًي

 وٌس. چٌيي ٍضؼيتْايي ضا تكطيح هي 7تا  5(. هثالْاي 9ٍ پيَؾت قواضُ  93احطاظ گطزز )بٌس 

 5هث ل 

اي ٍاحس هتؼْس قسُ  اخطاي عطح فطٍـ هدوَػِيه ٍاحس تداضي فؼال زض نٌؼت تَليس بطق بِ 

زّس. ايي فطٍـ هؿتلعم وؿب هدَظ لاًًَي  اي اظ ػوليات آى ضا تكىيل هي اؾت وِ برف ػوسُ

تط ؾهاظز. الهساهات    تَاًس زٍضُ هَضز ًياظ بطاي تىويل فطٍـ ضا اظ يه ؾال عَالًي اؾت وِ هي

آهسى تؼْس لغؼي ذطيس  زؾت بِطيساض ٍ تَاى تا ظهاى يافتي ذ هَضز ًياظ بطاي وؿب هدَظ ضا ًوي

 چٌيي آغاظ وطز. با ايي حال، زؾتيابي بِ تؼْس لغؼي ذطيس عي يه ؾال آيٌسُ بؿياض هحتول اؾت. زض

احهطاظ   9بطاي هؿتثٌي قسى اظ العام يهه ؾهال بٌهس     9ٍضؼيتي، قطايظ بٌس الف پيَؾت قواضُ 

 قَز. هي

 6هث ل 

تگاُ تَليسي زض قطايظ فؼلي آى هتؼْهس قهسُ ٍ   يه ٍاحس تداضي بِ اخطاي عطح فطٍـ يه زؾ

 اظ پهؽ بٌسي وطزُ اؾهت.   ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ ػٌَاى بِايي زؾتگاُ ضا زض آى تاضيد 

زؾتيابي بِ تؼْس لغؼي ذطيس، با باظضؾي اهَال تَؾظ ذطيساض هكرم قس وهِ زاضايهي ههصوَض    

ع ًساقتِ اؾت. ٍاحس تداضي بايهس  وٌس ٍ فطٍقٌسُ اظ ايي هَضَع اعال هحيظ ظيؿت ضا آلَزُ هي

ضفغ ايي هكىل ضا اًدام زّس وِ ايي اهط زٍضُ ههَضز ًيهاظ بهطاي تىويهل      هٌظَض بِالساهات الظم 

تط ذَاّس وطز. هتؼالبا  ٍاحس تداضي الساهاتي ضا بطاي ضفهغ هكهىل    فطٍـ ضا اظ يه ؾال عَالًي

ؼيتي، قطايظ بٌهس   پيَؾهت   آغاظ وطزُ وِ بِ ثوط ضؾيسى آى بؿياض هحتول اؾت. زض چٌيي ٍض

 قَز. احطاظ هي 9بطاي هؿتثٌي قسى اظ العام يه ؾال هٌسضج زض بٌس  9قواضُ 

 7هث ل 

ٍاحس تداضي بِ اخطاي عطحي بطاي فطٍـ يه زاضايي غيطخاضي هتؼْس قسُ ٍ آى زاضايي ضا زض 

 بٌسي وطزُ اؾت. ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ آى تاضيد بِ
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ًگْساضي  ػٌَاى بِِ زاضايي هبٌسي اٍلي ه ؾالِ اٍل، قطايغي وِ زض ظهاى عبمِعي زٍضُ ي )الف(

قسُ بطاي فطٍـ بط باظاض حاون بَز ضٍ بِ ٍذاهت گصاقت ٍ زض ًتيدِ، زاضايي تها پايهاى   

آى زٍضُ، فطٍذتِ ًكس. عي آى زٍضُ، ٍاحس تداضي بطًاهِ باظاضيابي زاضايي ضا ازاهِ زاز اها 

طيس هٌاؾب، ليوت آى ضا واّف زاز. باظاضيهابي ههؤثط زاضايهي بها     زليل ًبَز پيكٌْاز ذ بِ

ليوتي وِ با تَخِ بِ تغييط قطايظ باظاض هٌغمهي اؾهت ّوچٌهاى ازاههِ زاضز. اظ ايهي ضٍ،      

بهطاي   9ٍ ًيع قطايظ هٌسضج زض بٌس ج پيَؾت قواضُ  9ٍ  8هؼياضّاي هٌسضج زض بٌسّاي 

پايهاى زٍضُ يهه ؾهالِ اٍل، زاضايهي     قهَز. زض   هؿتثٌي قسى اظ العام يه ؾال احطاظ هي

 بٌسي قَز. ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ ػٌَاى بِّوچٌاى بايس 

تط قس ٍ زاضايي تا پاياى آى زٍضُ ًيع فطٍذتِ  عي زٍضُ يه ؾالِ بؼسي، قطايظ باظاض ٍذين ) (

ًكس. ٍاحس تداضي بط ايي باٍض اؾت وِ قطايظ باظاض بْبَز ذَاّس يافت ٍ ليوت زاضايهي  

اظ ايي ؾمَط ًرَاّس وطز. زاضايي ّوچٌاى بطاي فطٍـ، اها بِ هبلغي بيف اظ اضظـ  بيف

زّس وِ زاضايهي   قَز. زض ايي ٍضؼيت، ػسم واّف ليوت ًكاى هي ضٍظ آى، ًگْساضي هي

ًيؿت. بهِ ػهالٍُ، بطاؾهاؼ    آهازُ وٌس،  العام هي 8ي وِ بٌس نَضت بِ بطاي فطٍـ فَضي،

آى هٌغمي اؾت، باظاضيهابي   ضٍظبا تَخِ بِ اضظـ هٌهفاًِ زاضايي بايس بِ ليوتي وِ  9 بٌس

بطاي هؿتثٌي قسى اظ العام يهه   9 قواضُ قَز. بٌابطايي، قطايظ هٌسضج زض بٌس ج پيَؾت

ًگْساضي قسُ بهطاي   ػٌَاى بِبٌسي زاضايي  ، عبم27ِقَز. عبك بٌس  احطاظ ًوي 9ؾالِ بٌس 

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

 اؾتاًساضز، العاهات تكريم يه زاضايي بطوٌاض قسُ، اضائهِ قهسُ اؾهت.    95ٍ  91زض بٌسّاي 

 قَز. ػٌَاى بطوٌاض قسُ هحؿَ  ًوي زّس وِ يه زاضايي بِ هَضزي ضا ًكاى هي 8 هثال

 8هث ل 

بهطاي هحههَل آى   يه ٍاحس تداضي اؾتفازُ اظ يه زؾتگاُ تَليسي ضا بِ زليل وهاّف تماضها   

قَز ٍ اًتظاض  هتَلف وطزُ اؾت. با ايي حال، زؾتگاُ هعبَض زض قطايظ آهازُ بطاي تَليس حفظ هي

ِ ضٍز با افعايف تماضا هدسزا  هَضز اؾتفازُ لطاض گيطز. ايهي زؾهتگاُ    هي بطوٌهاض قهسُ    ػٌهَاى  به

 قَز. هحؿَ  ًوي

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

زاضايي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ  ػٌَاى بِبٌسي زاضاييْاي بطوٌاض قسُ ضا  اؾتاًساضز، عبمِ 91بٌس 

وِ زاضاييْاي بطوٌاض قسُ هطبَط بِ يه فؼاليت تدهاضي يها    نَضتي  زضوٌس. با ايي حال،  هٌغ هي

قس، زض تهاضيد بطوٌهاضي، زض برهف ػوليهات     اي اظ ػوليات با حَظُ خغطافيايي ػوسُ ٍ خساگاًِ

 زّس. ايي هَضَع ضا ًكاى هي 9قَز. هثال  هتَلف قسُ گعاضـ هي

 9هث ل 

وهِ يهه    ،ضيؿي ذهَز ضا  يه ٍاحس تداضي تهوين گطفت فؼاليت واضذاًِ ًد 98×6زض زي هاُ 

ل ضيؿي عي ؾها  توام فؼاليتْاي واضذاًِ ًد .هتَلف وٌس، قَز فؼاليت تداضي ػوسُ هحؿَ  هي

، 98×6اؾهفٌس   29قَز. زض نَضتْاي هالي ؾال هٌتْهي بهِ    هتَلف هي 98×7اؾفٌس  29هٌتْي بِ 

ٍ  زض حال تهساٍم ػٌَاى ػوليات  ضيؿي بِ ًتايح ػوليات ٍ خطياًْاي ًمسي هطبَط بِ واضذاًِ ًد

ػٌَاى ػوليات هتَلف قسُ زضًظهط گطفتهِ    ، ب98ِ×7اؾفٌس  29زض نَضتْاي هالي ؾال هٌتْي بِ 

 وٌس. اؾتاًساضز ضا اضائِ هي 88ٍ  82ٍ ٍاحس تداضي افكاّاي العاهي زض بٌسّاي  قَز هي
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 (24َاي ياحذ )بىذ  تخصيص سيان کاَص ارسش بٍ مجمًعٍ

اؾتاًساضز، ّط گًَِ ظياى وهاّف اضظـ )يها ؾهَز بؼهسي( قٌاؾهايي قهسُ بهطاي         21عبك بٌس 

ػهِ ضا وهِ زض زاهٌهِ العاههات     ّاي ٍاحس بايس هبلغ زفتطي زاضاييْاي غيطخاضي آى هدوَ هدوَػِ

ترهيم ظيهاى وهاّف    93گيطز واّف )يا افعايف( زّس. زض هثال  گيطي اؾتاًساضز لطاض هي اًساظُ

 قَز. ّاي ٍاحس تكطيح هي اضظـ بِ هدوَػِ

 10هث ل 

فطٍـ ٍاگهصاض وٌهس. ايهي     عطيك اظيه ٍاحس تداضي تهوين زاضز گطٍّي اظ زاضاييْاي ذَز ضا 

 قًَس: گيطي هي ظيط اًساظُ نَضت بِزّس، ٍ  ٍاحس ضا تكىيل هي  زاضاييْا يه هدوَػِ

 

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 1ض633 زاضاييْاي ثابت هكَْز )بِ هبلغ تدسيساضظيابي قسُ(

 5ض733 5ض733 زاضاييْاي ثابت هكَْز )بِ بْاي توام قسُ تاضيري(

 2ض233 2ض133 هَخَزي واال

 9ض533 9ض833 گصاضيْاي خاضي ؾطهايِ

 91ض933 96ض333 خوغ

 

ًگْهساضي قهسُ بهطاي فهطٍـ      ػٌَاى بٍِاحس   َػِبٌسي هدو ٍاحس تداضي بالفانلِ لبل اظ عبمِ

 وٌس. ( قٌاؾايي هي96ض333-91ض933هيليَى ضيال ) 9ض933ظياًي هؼازل 

وهطزُ   بطآٍضزهيليَى ضيال  98ض333ٍاحس تداضي، ذالم اضظـ فطٍـ هدوَػِ ٍاحس ضا هؼازل 

قسُ بهطاي   ًگْساضي ػٌَاى بِبٌسي قسُ  اؾت. اظ آًدا وِ ٍاحس تداضي بايس هدوَػِ ٍاحس عبمِ

گيطي وٌس، ظياى واّف اضظقي هؼازل  بِ الل هبلغ زفتطي ٍ ذالم اضظـ فطٍـ اًساظُ فطٍـ ضا
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ِ 91ض933-98ض333هيليَى ضيال ) 9ض933 ِ بٌهسي اٍليهِ ايهي هدوَػهِ      ( زض ظهاى عبمه  ػٌهَاى  به

 وٌس. ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ، قٌاؾايي هي

گيهطي اؾهتاًساضز    واضبطز العاهات اًهساظُ  ظياى واّف اضظـ بِ زاضاييْاي غيطخاضي هكوَل زاهٌِ

ِ    ترهيم هي گهصاضيْاي خهاضي    يابس. بٌابطايي، ظياى واّف اضظـ بِ هَخهَزي وهاال ٍ ؾهطهاي

 يابس. ترهيم ًوي

 ظيط اؾت: قطح بًِحَُ ترهيم ظياى واّف اضظـ 
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 اضظيابي قسُ( زاضاييْاي ثابت هكَْز )بِ هبلغ تدسيس

 5ض165 (285) 5ض733 زاضاييْاي ثابت هكَْز )بِ بْاي توام قسُ تاضيري(

 2ض233 - 2ض233 هَخَزي واال

 9ض533 - 9ض533 گصاضيْاي خاضي ؾطهايِ

 98ض333 (9ض933) 91ض933 خوغ

زّس. ؾپؽ، هابمي ظياى هتٌاؾب با هبلغ  ظياى واّف اضظـ، ابتسا هبلغ ؾطلفلي ضا واّف هي

 يابس. بِ آًْا ترهيم هي ي غيطخاضيزفتطي ؾايط زاضاييْا

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

اؾتاًساضز، ٍاحس تداضي بايس يه هبلغ ٍاحس زض هتي نهَضت ؾهَز ٍ ظيهاى بهطاي      82عبك بٌس 

ػوليات هتَلف قسُ ٍ خعئيات آى زض ياززاقتْاي تَضيحي نَضتْاي هالي يا زض برف ػوليات 

ًحهَُ   99ِ وٌهس. هثهال   ( اضائه زض حال تساٍم نَضت ؾَز ٍ ظياى )خسا اظ ػوليات هتَلف قسُ

 زّس. اخطاي ايي العاهات ضا قطح هي
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 11هث ل 

 صًرت سًد ي سيان -ضزکت ومًوٍ 

 13×6اسفىذ  29بزاي سال مىتُي بٍ 

 

 6×13 5×13 

   

 .... ....  فطٍـ ذالم

 )....( )....(  بْاي توام قسُ فطٍـ

 .... ....  ؾَز ًاذالم

 )....(  )....( ّاي فطٍـ، ازاضي ٍ ػوَهي ّعيٌِ

 )....(  .... ّاي ػولياتي ذالم ؾايط زضآهسّا ٍ ّعيٌِ

  .... .... 

 .... ....  ؾَز ػولياتي

 )....( )....(  ّاي هالي ّعيٌِ

 )....( )....(  ّاي غيطػولياتي ذالم ؾايط زضآهسّا ٍ ّعيٌِ

 .... ....  ؾَز ػوليات زض حال تساٍم لبل اظ هاليات

 )....( ...().  بط زضآهسهاليات 

 .... ....  ػوليات زض حال تساٍمذالم ؾَز 

 ....  .... (9)لبل اظ هالياتؾَز ػوليات هتَلف قسُ 

 )....(  )....( اثط هالياتي

  .... .... 

 .... ....  ؾَز ذالم
 

 قَز. خعئيات هَضز ًياظ زض ياززاقتْاي تَضيحي اضائِ هي ( 9)
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 (37 عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش )بىذ بىذي ضذٌ ٍب ياحذ( طبقٍ )يا مجمًعٍ ارائٍ دارايي غيزجاري

ِ بٌسي قسُ  اؾتاًساضز، ٍاحس تداضي بايس زاضايي غيطخاضي عبمِ 87عبك بٌس  ًگْهساضي   ػٌهَاى  به

ًگْساضي قهسُ بهطاي    ػٌَاى بِبٌسي قسُ  قسُ بطاي فطٍـ ٍ زاضاييْاي يه هدوَػِ ٍاحس عبمِ

ِ ٍاحسي وهِ    ض تطاظًاهِ اضائِ ًوايس. بسّيْاي هدوَػِفطٍـ ضا خسا اظ ؾايط زاضاييْا ز  ػٌهَاى  به

قَز ًيع بايس خسا اظ ؾايط بسّيْا زض تطاظًاهِ اضائِ گطزز.  بٌسي هي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ عبمِ

 قهَز.  خساگاًهِ اضائهِ ههي    عَض بِايي زاضاييْا ٍ بسّيْا ًبايس با يىسيگط تْاتط قًَس ٍ هبلغ آًْا 

 وٌس. ات ضا تكطيح هيايي العاه 92هثال 

 12هث ل 

، يه ٍاحس تداضي تهوين گطفت بركي اظ زاضاييْا )ٍ بسّيْاي هطتبظ با آى( 98×5زض پاياى ؾال 

 ػٌهَاى  بِبٌسي  بطاي عبمِ 9ٍ  8ضا ٍاگصاض ًوايس. ايي ٍاگصاضي، وِ هؼياضّاي هٌسضج زض بٌسّاي 

ظيط تكهىيل قهسُ    نَضت بِس وٌس، اظ زٍ هدوَػِ ٍاح ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا احطاظ هي

 اؾت:
 

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

  1ياحذ   مجمًعٍ 2ياحذ   مجمًعٍ

  هيليَى ضيال هيليَى ضيال

 زاضاييْاي ثابت هكَْز 1ض933 9ض733

 گصاضيْاي بلٌسهست ؾطهايِ (9) 9ض133 -

 بسّيْا (2ض133) (933)

 ّاي ٍاحس هبلغ زفتطي هدوَػِذالم  8ض933 833

 

گصاضيْاي بلٌسهست زض برف حمَق ناحباى  هيليَى ضيال هاظاز تدسيس اضظيابي هطبَط بِ ؾطهايِ 133هبلغ  (9)

 ؾْام هٌؼىؽ قسُ اؾت.
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ّاي ٍاحس ًگْساضي قهسُ بهطاي فهطٍـ زض تطاظًاههِ ايهي ٍاحهس تدهاضي         ًحَُ اضائِ هدوَػِ

 ظيط اؾت: نَضت بِ

4×13 5×13  

  لريا ميليًن ن ريالميليً

 داراييها  

 :زاضاييْاي خاضي  
 الف × ×

× ×   
   

× ×  

 زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ 8ض333(9) -

× ×  

 :زاضاييْاي غيطخاضي  
 پ × ×
 ت × ×
 ث × ×
× ×  

 خوغ زاضاييْا × ×

 بذهيها و حقوق صاحبان سهام  

 :بسّيْاي خاضي  
 ج × ×
 ذ × ×
 ح × ×
× ×  

× ×  

 بسّيْاي هطتبظ با زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ 8ض833(2) -

× ×  

 :بسّيْاي غيطخاضي  
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4×13 5×13  

  لريا ميليًن ن ريالميليً

 خ × ×
 ز × ×
 ش × ×
× ×  

 خوغ بسّيْا × ×

 :حمَق لابل ترهيم بِ ناحباى ؾْام ٍاحس تداضي انلي  
 ض × ×
 ظ × ×

- 133 

 گصاضيْاي بلٌسهست هطبَط بِ طهايِهاظاز تدسيس اضظيابي ؾ
 زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ

× ×  

 ؾْن الليت × ×

 خوغ حمَق ناحباى ؾْام × ×

 خوغ بسّيْا ٍ حمَق ناحباى ؾْام × ×

 

 (9) 1ض933+  9ض733+  9ض133;  8ض333

 (2) 2ض133+  933;  8ض833
 

ِ  ّاي ٍاحس( عبمِ هدوَػِ)يا غيطخاضي العاهات اضائِ بطاي زاضاييْاي  ػٌهَاى ًگْهساضي    بٌسي قسُ به

ّهاي   وٌس. بٌابطايي، تطاظًاهِ قسُ بطاي فطٍـ زض پاياى ايي زٍضُ گعاضقگطي، بِ گصقتِ تؿطي پيسا ًوي

 قَز. ّاي لبل تدسيس اضائِ ًوي اي بطاي زٍضُ همايؿِ
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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

فطٍـ تحهيل قسُ اؾت اظ العاهات تلفيك عبك اؾتاًساضز حؿهابساضي   هٌظَض بٍِاحس فطػي وِ 

گهرازج از ٍاحهدّ ج تجه زج فسػهي      صَزتْ ج ه لي تلفهقي ٍ حس بدازج سسه يِ ػٌَاى با 98قواضُ 

ِ احطاظ قَز،  92ت. با ايي حال، اگط هؼياضّاي بٌس هؿتثٌي ًيؿ (1384 تجديدًظس ضدُ   ػٌهَاى  به

ايهي   98قَز. هثهال   ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ اضائِ هي ػٌَاى بِبٌسي قسُ  ٍاحس عبمِ  هدوَػِ

 وٌس. العاهات ضا تكطيح هي

 :13هث ل 

قطوت البطظ، قطوت خام ضا تحهيل وطزُ وِ ذَز يه قهطوت انهلي بها زٍ قهطوت فطػهي      

هٌظَض فطٍـ ذطيهساضي قهسُ اؾهت ٍ     ف ٍ   اؾت. قطوت فطػي   هٌحهطا  بًِاهْاي ال بِ

، 6 وٌس. ّوچٌيي عبهك بٌهس   ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا احطاظ هي بٌسي بِ هؼياضّاي عبمِ

 قَز. قطوت فطػي   ػوليات هتَلف قسُ ًيع هحؿَ  هي

لبهطظ، قهطوت   هيليَى ضيال اؾهت. قهطوت ا   985ذالم اضظـ فطٍـ قطوت فطػي  ، هؼازل 

 وٌس: ظيط زض حؿابْا هٌظَض هي نَضت بِفطػي   ضا 

    ي   ضا بهِ اضظـ هٌههفاًِ آى   زض ابتسا، قطوت البطظ بسّيْاي لابل تكهريم قهطوت فطػه

 وٌس. گيطي هي هيليَى ضيال اًساظُ 13 هؼازل

   فطػهي   ضا هؼهازل ذهالم اضظـ     ّوچٌيي، قطوت البطظ زاضاييْاي تحهيل قهسُ قهطوت

هيليَى ضيال( بِ ػالٍُ اضظـ هٌهفاًِ بهسّيْاي لابهل تكهريم آى     985) قطوت   فطٍـ

 وٌس. گيطي هي هيليَى ضيال، اًساظُ 975هيليَى ضيال(، يؼٌي هؼازل  13)

     ِ ٍ ذهالم  هبلهغ زفتهطي   ٍاحهس ضا بهِ الهل      زض تاضيد تطاظًاههِ، قهطوت البهطظ هدوَػه

 اي حؿهابساضي هطبهَط،  هيليَى ضيال ٍ بسّيْا ضا عبك اؾتاًساضزّ 983فطٍـ، هؼازل  اضظـ
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هيليهَى ضيهال،    965وٌس. ول زاضاييْها هؼهازل    گيطي هدسز هي هيليَى ضيال اًساظُ 85هؼازل 

 قًَس. گيطي هي هيليَى ضيال( اًساظُ 85هيليَى ضيال بؼالٍُ  983)يؼٌي 

         ،زض تاضيد تطاظًاهِ، قطوت البطظ ايهي زاضاييْها ٍ بهسّيْا ضا خهسا اظ ؾهايط زاضاييْها ٍ بهسّيْا

ِ      ػٌهَاى  بها  92اي هكهابِ هثهال    يَُق بِ ٍ  اضائهِ زاضاييْهاي غيطخهاضي يها هدوَػه احهس  ّهاي 

 وٌس، ٍ ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ، زض نَضتْاي هالي تلفيمي اضائِ هي قسُ بِ بٌسي عبمِ

 هاليات قطوت فطػي   ٍ  اظ پؽؾَز ٍ ظياى، قطوت البطظ ول هبلغ ؾَز يا ظياى نَضت  زض

ليات قٌاؾايي قسُ زض اضظيابي هدسز بؼسي قطوت فطػهي   ضا اضائهِ   ها اظ پؽؾَز يا ظياى 

 هيليَى ضيال اؾت. 983بِ  985ّاي ٍاحس اظ هبلغ  وٌس، وِ بطابط با اضظيابي هدسز هدوَػِ هي

 ّاي ٍاحس العاهي ًيؿت. اضائِ خعئيات بيكتط زاضاييْا ٍ بسّيْا يا تغييطات زض اضظـ هدوَػِ
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 گيزي تيجٍمباوي و:    3پيًست ضمارٌ 

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

 هٍپيطيى

بٌسي خساگاًِ زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساضي قسُ بهطاي   پيف اظ تسٍيي ايي اؾتاًساضز، عبمِ . 9

گيطي هتفاٍت آًْا زض همايؿِ با ؾايط زاضاييْاي غيطخاضي، زض اؾتاًساضزّاي  فطٍـ ٍ اًساظُ

 5 الوللي گعاضقگطي هالي قواضُ حؿابساضي ايطاى العاهي ًكسُ بَز. ليىي زض اؾتاًساضز بيي

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

گيطي زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساضي قسُ بهطاي فهطٍـ،    بٌسي ٍ اًساظُ عبمِتدَيع العاهات 

ِ ئِ ػوليات هتَلف قسُ ًيع هكرم گطزيسُ اؾت. زض ًتيدِ، تؼطيف ٍ ًحَُ اضا  هٌظهَض  به

بها تههَيب وويتهِ     9886الوللي حؿابساضي، زض اضزيبْكت  ّواٌّگي با اؾتاًساضزّاي بيي

تسٍيي اؾتاًساضز حؿابساضي زاضاييْاي ” ػٌَاى بااي  تسٍيي اؾتاًساضزّاي حؿابساضي، پطٍغُ

زض زؾهتَض وهاض ههسيطيت    “ ات هتَلف قهسُ غيطخاضي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ٍ ػولي

 تسٍيي اؾتاًساضزّا لطاض گطفت.

پطٍغُ شوط قسُ زض لالب يه وهاض پػٍّكهي بهطاي گهطٍُ واضقٌاؾهي ههسيطيت تهسٍيي         . 2

اؾتاًساضزّا تؼطيف گطزيس. گطٍُ واضقٌاؾي زض ابتهسا ازبيهات ٍ اؾهتاًساضزّاي ههطتبظ ضا     

مي گعاضقگطي هالي زاضاييْهاي غيطخهاضي   هغالؼِ تغبي” ػٌَاى بابطضؾي ٍ گعاضـ ذَز ضا 

 ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ٍ ػوليات هتَلهف قهسُ ٍ بطضؾهي لهعٍم تهسٍيي اؾهتاًساضز      

 اذتياض وويتِ تسٍيي اؾتاًساضزّاي حؿابساضي لطاض زاز. تْيِ ٍ زض“ ظهيٌِ ايي زض

ي قسُ اظ تأييس ضطٍضت تسٍيي اؾتاًساضز حؿابساضي بطاي زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساض پؽ . 8

ٍيي اؾهتاًساضزّاي حؿهابساضي،   بطاي فطٍـ ٍ ػوليات هتَلف قهسُ تَؾهظ وويتهِ تهس    

ًَيؽ زض خلؿات هتؼهسز   ًَيؽ اٍليِ اؾتاًساضز ضا تْيِ وطز. ايي پيف واضقٌاؾي پيف گطٍُ

ههتي پيكهٌْازي    ،تسٍيي اؾتاًساضزّاي حؿابساضي بطضؾي ٍ با اًدام انهالحات الظم وويتِ 

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

ٍخَز اؾتاًساضز حؿابساضي هطبَط بِ زاضاييْاي غيطخهاضي ًگْهساضي قهسُ بهطاي فهطٍـ ٍ       . 1

 ػوليات هتَلف قسُ بٌا بِ زاليل ظيط ضطٍضي اؾت:

بٌهسي،   ى نَضتْاي هالي بطاي اضظيابي ظههاى وٌٌسگا اؾتفازُ زؾتطؼ زضبْبَز اعالػات  الف.

   ِ ّهاي ٍاحهس    هبلغ ٍ احتوال تحمك خطياًْاي ًمسي آتي هطتبظ بها زاضاييْها ٍ هدوَػه

 ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ،

 تط ضَابظ هطبَط بِ ػوليات هتَلف قسُ، ٍ تبييي هكرم .  

حانل اظ  تط ؾَز ٍ ظياى حانل اظ ػوليات هتَلف قسُ اظ ؾَز ٍ ظياى تفىيه هٌاؾب . ج

 .زض حال تساٍمػوليات 

 دامىٍ کاربزد

ِ  نهَضتي   زضاؾتاًساضز، زاضاييْاي غيطخاضي  اؾاؼ بط .  5 زاضاييْهاي خهاضي تدسيهس     ػٌهَاى  به

ِ    بٌسي هي عبمِ ِ بٌهسي   قَز وِ هؼياضّاي اؾهتاًساضز ضا بهطاي عبمه ًگْهساضي قهسُ    ػٌهَاى  به

يا ضؾيسى بِ آذطيي زٍاظزُ هاُ  فطٍـ احطاظ ًوايس. اظ ايي ضٍ لهس هسيطيت بطاي فطٍـ بطاي

بٌسي  تٌْايي زليلي بطاي تدسيس عبمِ تَاى بِ اؾتفازُ هَضز اًتظاض اظ زاضاييْاي غيطخاضي ضا ًوي

 زاضاييْاي غيطخاضي بِ زاضاييْاي خاضي تلمي ًوَز.

ّهاي ٍاحهس    اؾتاًساضز بطاي توام زاضاييْاي غيطخاضي ٍ هدوَػِزض  بٌسي ٍ اضائِ العاهات عبمِ . 6

بٌهابطايي  قهَز.   گيهطي هطبهَط ههي    اػوال اؾت ٍ ّط گًَِ اؾتثٌا تٌْا بِ العاهات اًهساظُ  لابل

گيطي ايهي   ، اظ العاهات اًساظُاًس گيطي قسُ هٌهفاًِ اًساظُزاضاييْاي غيطخاضي وِ لبال  بِ اضظـ 

بسيْي اؾت وِ زاضاييْاي خاضي ٍ بسّيْايي وهِ خعئهي اظ يهه     س.گطزً اؾتاًساضز هؿتثٌي هي

گيطي هدسز بؼسي ًيع وواواى هكوَل اؾتاًساضزّاي حؿابساضي  اًساظُ وَػِ ٍاحس اؾت، زضهد

 هطبَط ذَاّس بَز.
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 بىذي داراييُاي غيزجاري کٍ قصذ ياگذاري آوُا يجًد دارد طبقٍ

قهَز   ػٌَاى ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ بِ ايي زليل اًدام هي بٌسي زاضاييْاي غيطخاضي بِ عبمِ . 7

قهَز. اظ ايهي ضٍ زاضاييْهاي     عطيك فطٍـ باظيافهت ههي   ايي زاضاييْا ػوستا  اظوِ هبلغ زفتطي 

وٌٌهس ٍ   ههي  ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ ضا احهطاظ  ػٌَاى بٌسي بِ غيطخاضي وِ هؼياضّاي عبمِ

گيطًس ظيطا خطياًْاي ًمهسي   بٌسي لطاض هي اؾتفازُ اظ آًْا ّوچٌاى ازاهِ زاضز، هكوَل ايي عبمِ

ايي زاضاييْا زض هست ظهاى باليواًسُ تا فطٍـ، ًؿبت بِ هبلغ فطٍـ آًْها  حانل اظ اؾتفازُ اظ 

 قَز. عطيك فطٍـ باظيافت هي ًاچيع هحؿَ  ٍ هبلغ زفتطي آًْا ػوستا  اظ

 گيزي داراييُاي غيزجاري وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش اوذاسٌ

اى ًگْساضي قسُ ػٌَ بٌسي قسُ بِ اؾتاًساضز، زاضايي غيطخاضي )يا هدوَػِ ٍاحس( عبمِ عبك . 8

اؾهتْالن آى  احتؿا  گيطي ٍ  بطاي فطٍـ بِ الل هبلغ زفتطي ٍ ذالم اضظـ فطٍـ اًساظُ

خطياًْاي ًمسي هست ظههاى  ، ُ اؾتتَضيح زازُ قس 7قَز. ّواًگًَِ وِ زض بٌس  هتَلف هي

فهطٍـ آى  هبلهغ   بِهاًسُ اؾتفازُ اظ يه زاضايي وِ لهس فطٍـ آى ٍخَز زاضز، ًؿبت  بالي

هدوَػِ ٍاحس( بايس بط هبٌاي فطايٌس اضظيابي،  ؾت. بٌابطايي، حؿابساضي ايي زاضايي )ياًاچيع ا

تَاًس ؾبب واّف هبلغ زفتطي آى بِ  ًِ ترهيم، باقس. بِ ػالٍُ، ازاهِ اؾتْالن زاضايي هي

ػٌهَاى   اؾت وِ ّط چٌس زاضايي بِ ظـ فطٍـ گطزز. اؾتسالل هرالف اييووتط اظ ذالم اض

بٌسي قسُ اؾت، اها ٌَّظ زض ػوليات ههَضز اؾهتفازُ لهطاض     فطٍـ عبمِ ًگْساضي قسُ بطاي

قَز، بايس اؾتْالن آى  گيطز ٍ تا ظهاًي وِ هٌافغ اؾتفازُ اظ زاضايي ػايس ٍاحس تداضي هي هي

ؾَي زيگط، عبك ؾايط اؾتاًساضزّاي حؿابساضي، ظياى واّف اضظـ بِ هيهعاى   ازاهِ يابس. اظ

لغ باظيافتٌي ذَاّس بَز، ًِ بِ هيعاى هاظاز هبلغ زفتطي ًؿبت بِ هاظاز هبلغ زفتطي ًؿبت بِ هب

گيطي بؼهسي، چٌاًچهِ اضظـ التههازي بيكهتط اظ      ذالم اضظـ فطٍـ. ّوچٌيي، زض اًساظُ

ذالم اضظـ فطٍـ باقس، هاظاز اضظـ التهازي زاضايي )هبلغ زفتهطي خسيهس( ًؿهبت بهِ     
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ٍخَز، اضظـ التهازي  ايي . باهاًسُ( هؿتْله ذَاّس قس ذالم اضظـ فطٍـ )اضظـ بالي

ههَضز  زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ تٌْا بِ اًساظُ ذالم خطياًْاي ًمسي 

اًتظاض پيف اظ فطٍـ، با ذالم اضظـ فطٍـ اذتالف ذَاّس زاقت. اگط زٍضُ فطٍـ وَتاُ 

اضظـ  باقس، هبلغ ايي اذتالف هؼوَال  ًاچيع ذَاّس بهَز. بٌهابطايي، تفهاٍت ظيهاى وهاّف     

قٌاؾايي قسُ ٍ اؾتْالن بؼسي عبك ؾايط اؾتاًساضزّاي حؿهابساضي زض همايؿهِ بها ظيهاى     

 واّف اضظـ ٍ ػسم اؾتْالن بؼسي عبك ايي اؾتاًساضز ًيع ًاچيع ذَاّس بَز.

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

 اوذ وگُذاري ضذٌ

قًَس ضا حهصف   هَلت ًگْساضي هي عَض بِضز، هؼافيت اظ تلفيك ٍاحسّاي فطػي وِ اؾتاًسا . 9

وٌس. زليل ايي اهط، بطذَضز يىٌَاذت با توام زاضاييْاي ًگْساضي قسُ بهطاي فهطٍـ بهِ     هي

خاي تلفيك بطذي زاضاييْا ٍ ػسم تلفيك بطذي زيگط اؾت. اگط ٍاحسّاي فطػي وِ هٌحههطا   

قًَس، هغابك با اؾتاًساضز حؿابساضي قواضُ  ٍ ًگْساضي هي هٌظَض فطٍـ هدسز ذطيساضي بِ

ِ   ػٌَاى با 98  ٍاحهدّ ج تجه زج فسػهي    گهرازج از  صَزتْ ج ه لي تلفهقي ٍ حسه بدازج سهسه ي

ّاي ٍاحس زضٍى  ( اظ تلفيك هؼاف قًَس، بطذَضز با زاضاييْا ٍ هدوَػ9881ِ)تدسيسًظط قسُ 

اى ًگْهساضي قهسُ بهطاي فهطٍـ ضا احهطاظ      ػٌَ بٌسي بِ چٌيي ٍاحسّايي وِ هؼياضّاي عبمِ

 ّاي ٍاحس، يىٌَاذت ًرَاّس بَز. وٌٌس با ؾايط زاضاييْا ٍ هدوَػِ هي

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

ِ   قسُ ٍاحسّاي فطػي اذيطا  تحهيل .93 ِ بٌهسي   اي وِ هؼياضّهاي عبمه سُ ًگْهساضي قه   ػٌهَاى  به

ِ   ػٌَاى بِوٌٌس،  فطٍـ ضا وؿب هي بطاي قهًَس، ظيهطا    بٌهسي ههي   ػوليات هتَلف قهسُ عبمه

 قَز: اًدام هي هٌسضج زض نفحِ بؼسٍاگصاضي ايي ٍاحسّا بِ يىي اظ زاليل 
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ٍ بٌهابطايي   زاضز، فؼاليهت تدهاضي هتفهاٍتي    انلي ٍاحس فطػي ًؿبت بِ ٍاحس تداضي الف.

 يت ػوسُ تداضي اؾت.ٍاگصاضي آى ّواًٌس ٍاگصاضي يه فؼال

وٌٌهس، ظيهطا    ضي ٍاحهس فطػهي ههي   ًْازّاي ًظاضتي، ٍاحس تداضي ضا هلعم بهِ ٍاگهصا     .

تداضي بِ غيط اظ ايي ٍاحس فطػي، هاله حدن ٍؾهيؼي اظ ايهي ًهَع ذهال اظ      ٍاحس

ػوليات زض آى هٌغمِ خغطافيايي ذال اؾت. زض چٌيي حالتي ٍاحس فطػي بايس فؼاليت 

 ػوسُ باقس.

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

 اظ پهؽ اضظـ هٌههفاًِ   ”بِ خاي انغالح “ ذالم اضظـ فطٍـ ”زض اؾتاًساضز، اظ انغالح  .99

اؾتفازُ قسُ اؾت. با تَخِ بِ ايٌىِ، زاضاييْاي غيطخاضي ًگْساضي قهسُ  “ وؿط هراضج فطٍـ

ضؾهٌس اؾهتفازُ اظ اضظقهْاي فهطٍـ زض هبهاًي       ه بِ فطٍـ ههي بطاي فطٍـ، زض آيٌسُ ًعزي

زاضاي “ذالم اضظـ فطٍـ”ضؾس. اظ ؾَي زيگط، انغالح  گيطي آًْا هٌاؾبتط بِ ًظط هي اًساظُ

ـ  اظ پؽاضظـ هٌهفاًِ  ”هفَْم ضٍقٌي اؾت ٍ ًؿبت بِ  ابْهام ووتهطي   “ وؿط هراضج فهطٍ

ـ   اظ پؽهٌهفاًِ اضظـ  ”زاضز. بٌابطايي، ػليطغن اؾتفازُ اظ انغالح  زض “ وؿط هرهاضج فهطٍ

ـ  ذهالم ”، وويتهِ انهغالح   5الي قواضُ الوللي گعاضقگطي ه اؾتاًساضز بيي ضا “ اضظـ فهطٍ

 خايگعيي آى وطز.

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

 (استاوذاردعىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش )پيًست  ضذٌ بٍ

ِ   زض اغلب هَاضز، زٍضُ فطٍـ زاضاييْاي غيطخاضي )يا هدوَػِ .92 بٌهسي قهسُ    ّاي ٍاحهس( عبمه

تهط قهسى    قَز. عَالًي ًگْساضي قسُ بطاي فطٍـ، حساوثط عي يه ؾال تىويل هي ػٌَاى بِ

آى  قَز وِ قطايظ حالت ذال هحؿَ  هي زٍضُ تىويل فطٍـ ايي الالم اظ هست يه ؾال،

اؾتاًساضز هغطح قسُ اؾت. بٌابطايي تَضيحات اضافي هطبهَط بهِ    93ػول زض بٌس ٍ ًيع ًحَُ 



 13استاندارد حسابداري شماره 

 ري شده براي فروش و عمليات متوقف شدهداراييهاي غيرجاري نگهدا

 )ادامٍ( 3پيًست ضمارٌ 

 744 

پيَؾهت اؾهتاًساضز اضائهِ     يل فطٍـ زضتط قسى زٍضُ تىو ههازيك ٍ حالتْاي هرتلف عَالًي

ٍاحسّاي تداضي هكهوَل بهِ    ظ تؼسز العاهات اؾتاًساضز، نطفا قسُ اؾت تا ضوي خلَگيطي ا

 آى هطاخؼِ ًوايٌس

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

 هَضز زاضاييْاي غيطخهاضي هكهوَل اؾهتاًساضزّاي    ظياًْاي واّف اضظـ ٍ بطگكت بؼسي آى زض . 98

ػٌههَاى  بهها 97ٍ قههواضُ “ اازايهْهه ج ا بههت هطههَْا  ”ػٌههَاى  بهها 99حؿههابساضي قههواضُ 

ػٌَاى ًگْساضي قسُ بهطاي فهطٍـ، بهِ هبهالغ      بٌسي بِ اظ عبمِ وِ پيف“ ً هطَْا اازايهْ ج ”

اًس، ّواًٌس زاضاييْاي غيطخاضي تدسيس اضظيابي ًكسُ، قٌاؾايي  گيطي قسُ تدسيس اضظيابي اًساظُ

قَز. ايي ضٍـ هَخب بطذَضز يىٌَاذت با زاضاييْاي غيطخهاضي هكهوَل زاهٌهِ وهاضبطز      هي

 قَز. يع تؿْيل ًحَُ ػول حؿابساضي هيگيطي ايي اؾتاًساضز ٍ ً اًساظُالعاهات 

 بىذي اقالم صًرت سًد ي سيان تغييز طبقٍ

عبمهِ   ، ًتايح ػوليات بِ زٍ“گصازش ػولکسا ه لي ” ػٌَاى با 6زض اؾتاًساضز حؿابساضي قواضُ  . 91

قس. زض اؾتاًساضز هعبَض ًتهايح ػوليهات هتَلهف     هي تفىيهفؼاليتْاي ػازي ٍ الالم غيطهتطلبِ 

تَخهِ بهِ ًگهطـ ووهه بهِ       گطزيس. بها  َاى بركي اظ فؼاليتْاي ػازي هٌؼىؽ هيػٌ قسُ بِ

بٌسي ًتايح ػوليات بِ  بيٌي بْتط ًتايح ػوليات، عبمِ وٌٌسگاى نَضتْاي هالي خْت پيف اؾتفازُ

تَخِ بِ ايي تغييهط   تط اؾت. با زٍ گطٍُ ػوليات زض حال تساٍم ٍ ػوليات هتَلف قسُ هٌاؾب

قَز ٍ زضًتيدهِ، آثهاض    ٍ ظياى حصف هي ؾَزنَضت  زضم غيط هتطلبِ بٌسي، ؾطفهل الال عبمِ

قهس،   بٌهسي ههي   ضٍيسازّايي اظ لبيل بالياي عبيؼي وِ لبال  تحت ؾطفهل الالم غيطهتطلبِ عبمِ

 .قَز ػٌَاى الالم اؾتثٌايي هٌؼىؽ هي بِ

 


