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مطالعهو

حسابداري“

براستانداردهاي

اي
مقدمه 

به”
استانداردبايدباتوجه 

اين

بكارگرفتهشود.

مقذمـٍ 

.1

هَخَزي هَاز ٍ واال ،ترص ػوسُاي اظ زاضاييْاي تسياضي اظ ٍاحسّاي تداضي ضا تطكىيل
هيزّس .تٌاتطايي ،اضظضياتي ٍ اًؼىاس هَخَزي هَاز ٍ واال اثط تا اّويتي زض تؼييي ٍ اضائكِ
ٍؾؼيت هالي ٍ ػولىطز هالي ٍاحسّاي تداضي زاضز.

دامىٍكاربرد 

.2

ايي استاًذاردً ،حَُ ارزضياتي ٍ اًؼكاس هَجَدي هَاد ٍ کاال در صَرتْاي هالي را تطريح هيکٌذ
ٍ هَارد زير را درتر ًويگيرد:
الف  .کار در جرياى پيطرفت پيواًْاي تلٌذهذت (رجَع ضَد تِ استاًذارد حساتذاري ضوارُ  9تا ػٌَاى
” حساتذاري پيواًْاي تلٌذهذت“ ).
ب  .اتسارّاي هالي پيچيذُ.
ج  .هَجَدي هحصَالت جٌگلي ٍ هؼذًي در هَاردي کِ ايي اقالم در صٌايغ هرتَط تِ خاال
ارزش فرٍش اًذازُگيري هيضَدٍ ،
د  .تَليذات کطاٍرزي در زهاى ترداضت ٍ داراييْاي زيستي غيرهَلاذ هرتاَط تاِ فؼاليات
کطاٍزي (رجَع ضَد تِ استاًذارد حساتذاري ضوارُ  26تا ػٌَاى ”فؼاليتْاي کطاٍرزي“).

تعاريف 

.3

اصطالحات ريل در ايي استاًذارد تا هؼاًي هطخ

زير تكار رفتِ است:

 هَجَدي هَاد ٍ کاال :تِ داراييْايي اطالق هيضَد کِ:
الف  .تراي فرٍش در رٍال ػادي ػوليات ٍاحذ تجاري ًگْذاري هيضَد،
ب .

تِ هٌظَر ساخت هحصَل يا ارائاِ خذهات در فرايٌذ تَليذ قرار دارد،

ج .

تِ هٌظَر ساخت هحصَل يا ارائاِ خذهات ،خريذاري ضذُ ٍ ًگْذاري هيضَدٍ ،

د .

هاّيت هصرفي دارد ٍ تِ طَر غيرهستقين در جْت فؼاليت ٍاحذ تجااري هصار
هيضَد.
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 خال

ارزش فرٍش :ػثارت است از تْاي فرٍش (تؼذ از کسر تخفيفات تجاري ٍلاي قثال از

تخفيفات هرتَط تِ تسَيِ حساب) پس از کسر:
الف  .هخارج تراٍردي تكويلٍ ،
ب .

هخارج تراٍردي تازارياتي ،فرٍش ٍ تَزيغ.

 تْاي جايگسيٌي :ػثارت است از هخارجي کِ تايذ تراي خريذ يا ساخت يك قلن هَجَدي کاهالً
هطاتِ تحول ضَد.

مًجًديمًاد ي كاال 

گيري


اوذازٌ
.4

هَجَدي هَاد ٍ کاال تايذ ترهثٌاي ” اقل تْاي توام ضذُ ٍ خال

ارزش فرٍش“ تك تك اقالم ياا

گرٍّْاي اقالم هطاتِ ،اًذازُگيري ضَد.

.5

هَخَزي هَاز ٍ واال ،تِ تْاي توامضسُ اًساظُگيطي هي ضَز .چٌاًچِ ًتَاى تِ قَض هؼمكَ
اًتظاض زاضت وِ تطاي تاظيافت ايي زاضايي  ،زضآهسّاي آتي وافي ٍخَز زاضتِ تاضس (هثالً
زضًتيدِ ذطاب ضسىً ،اتاتي يا واّص زض هيعاى تماؾا) ،هثالغ غيط لاتل تاظيافت تكِػٌكَاى
ّعيٌِواّص اضظش هَخَزي هَاز ٍ واال تِ سَز ٍ ظياى هٌظَض هيضَز .اظ ايٌطٍ ،هَخَزي
هَاز ٍ واال تِ الل تْاي توام ضسُ ٍ ذالع اضظش فطٍش اًؼىاس هيياتس.

مًجًديمًاد ي كاال 

شذٌ
تمام 
بُاي 


.6

تْاي توام ضسُ هَخَزي هَاز ٍ واال تايس زضتطگيطًسُ هراضج ذطيس ،هراضج تثسيل ٍ سايط
هراضخي تاضس وِ ٍاحس تداضي زض خطياى فؼاليت هؼوَ ذَز ،تكطاي ضسكاًسى وكاال يكا
ذسهات تِ هىاى ٍ ضطايف فؼلي آى هتحول ضسُ است.

مخارجخريذ 


.7

هركاضج ذطيكس ضاهل تْكاي ذطيكس ٍ ّط گًَِ هراضج زيگطي اظ لثيل حمَق ٍ ػكَاضؼ
گوطوي ٍ حول است وِ هستميواً تِ ذطيس هطتَـ هيگطزز .ترفيفكات تدككاضي اظ تْكاي
ذطيكس وسكط هيضَز.
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.8

تطذي هراضج تِ ضطح ظيط زض غَضت احطاظ ضطايف هطتكَـ ،لاتكل احتسكاب زض هركاضج
ذطيس است:
الف  .هراضج تأهيي هالي ٍاضزات هَاز ٍ واال تِ غَضت اػتثاضي اظ ًَع يَظاًس تِ ضكطـ
آًىِ تِ هَخة همطضات هَؾَػٍِ ،اضزات هعتَض تِ غَضت ًمسي هداظ ًثاضس.
ب  .زض ضطايف استثٌايي قثك العاهات استاًساضز حساتساضي ضواضُ 16
ًار

تاػٌَاى آثار تغيير در

ارز ،هاتِالتفاٍتْاي ضيالي هَضز هكالثِ ًاضي اظ افعايص لاتل هالحظِ ًطخ ضسكوي

اضظ (هثالً اظ ضٌاٍض تِ غازضاتي) ،تِ ضطـ ايٌىِ ترػيع آى تكِ آحكاز تْكاي ذطيكس
هَاز ٍ واالي هطتَـ اهىاًپصيط تاضس.
تبذيل 

مخارج


.9

هراضج تثسيل ضاهل هراضخي است وِ هستميواً تِ الالم تَليسضسُ هطتَـ هيگطزز (هاًٌكس
واض هستمين) .هراضج تثسيل ّوچٌيي ضاهل سطتاض تَليس (اػن اظ ثاتت ٍ هتغيط) اسكت وكِ
تطاي تثسيل هَاز اٍليِ تِ هحػَ يا اضائِ ذسهات ٍالغ هيضَز.

 . 12سطتاض تَليس اػن اظ ثاتت ٍ هتغيط تا ضٍضي سيستواتيه تِ هحػَالت ترػيع هكيياتكس.
سطتاض ثاتت تَليس ،آى ترص اظ هراضج غيطهستمين تَليس است وِ ػليطغن تغييكط زض حدكن
تَليس ًسثتاً ثاتت هيهاًس ،هاًٌس استْالن ٍ هراضج ًگْساضي ساذتواى ٍ تدْيعات واضذاًِ
ٍ هراضج هسيطيت واضذاًِ .سطتاض هتغيط تَليس آى ترص اظ هراضج غيطهستمين تَليس اسكت
وِ هتٌاسة تا تغييط حدن تَليس تغييط هيياتس ،هاًٌس هَاز ٍ زستوعز غيطهستمين.
 . 11سطتاض ثاتت تَليس تطهثٌاي ظطفيت هؼوَ فؼاليت ٍاحس تداضي ترػيع هيياتس .ظطفيكت
هؼوَ تياًگط هتَسف هحػَلي است وِ اًتظاض هيضٍز زض ضطايف ػازي (تا زض ًظط گكطفتي
تَلفات تَليس ًاضي اظ تؼويطات ٍ ًگْساضي تطًاهِضيعيضسُ) قي چٌس زٍضُ يا فػل ،تَليس
ضَز .تطاي ترػيع ّعيٌِّاي سطتاض ثاتت تَليس هيتَاى اظ سكح ٍالؼكي تَليكس اسكتفازُ
وطز تِ ضطـ آًىِ سكح هعتَض تمطيثاً ًعزيه تِ سكح هؼوَ فؼاليت ٍاحس تدكاضي تاضكس.
تايس تَخِ زاضت ػاهل تؼيييوٌٌسُ زض ترػيع سطتاض ثاتت تَليس تطهثٌاي سككح هؼوكَ
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فؼاليت ،ايي است وِ هراضج هطتَـ تِ ظطفيت تالاستفازُ تايس زض زٍضُ ٍلكَع تكِ ػٌكَاى
ّعيٌِ ػولياتي ٍ پس اظ سَز ًاذالع زض غَضت سَز ٍ ظياى هٌؼىس ضَز.
 . 12خْت تؼييي سكح هؼوَ فؼاليت ٍاحس تداضي ػَاهل ظيط ضا تايس زضًظط زاضت:
الف  .هيعاى تَليس هَضز ًظط قطاحاى زستگاّْاي تَليسي ٍ هسيطيت ٍاحس تداضي ،تحكت
ضطايف واض حاون زض قَ سا (هثالً يه ًَتتواضي يا زًٍَتتواضي)،
ب  .تَزخِ سكح فؼاليت سا تحت تطضسي ٍ سا تؼس اظ آىٍ ،
ج  .سكحي اظ تَليس وِ ٍاحس تداضي زض سا تحت تطضسي ٍ ًيكع زض سكالْاي گصضكتِ
ػوالً تِ آى زست يافتِ است.
اگط چِ تغييطات هَلت زض سكح فؼاليت ضا هيتَاى ًازيسُ گطفت ،تكا ايكي حكا تغييكطات
هساٍم تايس تِ تدسيس ًظط زض آًچِ لثالً هؼوَ ضٌاذتِ ضسُ هٌدط ضَز.
 . 13يىي اظ زاليلي وِ گاُ زض ضاتكِ تا ػسم ضوَ هراضج سطتاض ذاغي زض تْاي توكام ضكسُ
ػٌَاى هيضَز ،لعٍم اتراش تطذَضز هحافظِ واضاًِ زض اضظضياتي هَخَزي هَاز ٍ واال است.
چٌاًچِ تؼييي هثلغ هَخَزي هَاز ٍ واال زض ضطايف ٍاحس تداضي هسكتلعم اػوكا احتيكاـ
تاضكس ،احتيكاـ الظم زض تؼييي ذالع اضظش فطٍش ٍ ًِ اظ قطيك حصف هركاضج سطتكاض
ذاغي اظ تْكاي توام ضكسُ اػوكا هيضكَز.
 . 14زض فطايٌكس تَليكس هوىي است ّوعهكاى تيص اظ يه هحػكَ تَليكس ضكَز .تكطاي هثكا ،
ايي ٍؾؼيت ظهاًي هػساق زاضز وِ هحػَالت هطتطن يا يه هحػَ اغكلي ّوكطاُ تكا
يه هحػَ فطػي تَليس هيضَز .زض هَاضزي وِ هراضج تثسيل ّط هحػَ خساگاًِ لاتل
تطريع ًثاضس ،ايي هراضج تطهثٌايي هٌكمي ٍ يىٌَاذت تِ هحػَالت ترػيع هيياتكس.
تطاي هثا  ،هوىي است اظ اضظش ًسثي فطٍش ّط هحػَ زض هطحلِاي اظ فطايٌس تَليس وِ
هحػَالت تِ قَض خساگاًِ لاتل تطريع تاضس ٍ يا زض ظهاى تىويل تَليس ،تِ ػٌَاى هثٌاي
ترػيع استفازُ ضكَز .زض اغلة هكَاضز ،هحػكَالت فطػي هاّيتكاً ون اّويت اسككت،
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اظ ايي ضٍ ايي هحػَالت تِ ذالع اضظش فطٍش اًساظُگيطي ٍ هثلغ حاغل ضسُ اظ تْاي
توام ضسُ هحػَ اغلي وسط هيضَز .زض ًتيدِ هثلغ زفتكطي هحػكَ اغكلي تكا تْكاي
توام ضسُ آى ،تفاٍت تا اّويتي ًساضز.
 . 15ضٍضْاي ّعيٌِياتي هؼوَالً چٌاى قطاحي هيگطزز تا اقويٌاى حاغل ضَز وليِ هراضج هطتكَـ
تِ هَاز هستمين ،واضهستمين ٍ سايط هراضج هستمين تِ ًحَي هٌاسكة ،هطكرع ٍ تكط هثٌكايي
هٌكمي ٍ يىٌَاذت تِ حساب گطفتِ ضَز .اها زض ترػيع هراضج سطتاض ،هسائلي تطٍظ هيوٌس
وِ هؼوَالً هستلعم اػوا لؿاٍتْاي ضرػي زض اًتراب يه لاػسُ هٌاسة است.
ّ . 16وچٌيي زض ترػيع هراضج زٍايط ذسهاتي هطوعي ،هوىي است هسائلي تطٍظ وٌس .هثٌاي
ترػيع چٌيي هراضخي تايس هيعاى ذسهاتي تاضس وِ زض ضاتكِ تا ػوليات هرتلكف اضائكِ
هيضَز .تطاي هثا  ،زايطُ حساتساضي هؼوَالً زض ذسهت ػوليات ظيط است:
الف  .تَليس (اظ قطيك پطزاذت حمَق ٍ زستوعز هستمين ٍ غيطهستمين تَليسي ،وٌتط ذطيس
ٍ تْيِ غَضتْاي هالي ازٍاضي تطاي ٍاحسّاي تَليسي)،
ب  .تاظاضياتي ٍ تَظيغ (اظ قطيك تدعيِ ٍ تحليل فطٍش ٍ وٌتط زفتط يا واضتْاي هؼكيي
فطٍش)ٍ ،
ج  .هسيطيت ػوَهي (اظ قطيك تْيِ گعاضضْاي زاذلي ذاظ هسيطيت ،غَضتْاي هالي ٍ
تَزخِّاي ساالًِ ،وٌتط هٌاتغ ًمسي ٍ تطًاهِضيعي سطهايِگصاضيْا).
اظ ول هراضج زايطُ حساتساضي ،تٌْا آى ترص تايس زض هحاسثِ هراضج تثسيل هٌظَض ضكَز
وِ تتَاى آى ضا تِ گًَِاي هٌكمي تِ ػوليات تَليس ترػيع زاز.
سايرمخارج 


 . 17سايط هراضج تٌْا تا هيعاًي وِ آضىاضا تِ ضساًسى هَخَزي هَاز ٍ واال تِ هىاى ٍ ضكطايف
فؼلي آى هطتَـ است تِ ػٌَاى ترطي اظ تْاي توامضسُ هَخَزيْا هٌظَض هيضَز.
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 . 18هَاضز ظيطً ،وًَِّايي اظ هراضخي است وِ زض تْاي توامضسُ هَخَزيْا هٌظَض ًويضَز ٍ
زض زٍضُ ٍلَع تِ ػٌَاى ّعيٌِ ضٌاسايي هيگطزز:
الف  .هثالغ غيطػازي هطتَـ تِ ؾايؼات هَاز ،زستوعز ٍ سايط هركاضج تَليكس (ؾكايؼات
لاتل وٌتط ).
ب  .هراضج اًثاضزاضي تاستثٌاي هراضخي وِ زض فطايٌس تَليس تطاي اًثاضزاضي هحػكَالتي
وِ ًياظ تِ پطزاظش تيطتط زاضًس ،اًدام هيضَز.
ج  .سطتاض ازاضي وِ زض ضساًسى هَخَزيْا تِ هىاى ٍ ضطايف فؼلي ًمطي ًساضز.
ز  .هراضج فطٍش.
 . 19هراضج هسيطيت ػوَهي ،تطذالف هسيطيت ػولياتي ،هستميواً تِ تَليس خاضي هطتَـ ًويضَز
ٍ لصا ًثايس زض هراضج تثسيل (ٍ زضًتيدِ ،زض تْاي توام ضسُ هَخَزي هَاز ٍ وكاال) هٌظكَض
گطزز .زض هَضز ٍاحسّاي تداضي وَچهتط وِ هسيطيت هؼوَالً زض ازاضُ ضٍظاًِ ّكط يكه اظ
ػوليات هرتلف ًمص زاضز ،هوىي است زض تفىيه هراضج سطتاض هسيطيت ػوَهي ،هسكايل
ذاغي زض ػول تطٍظ وٌس .زض چٌيي ٍاحسّايي ،هراضج هسيطيت ضا هيتكَاى تكا اسكتفازُ اظ
هثاًي هٌاسة ،تِگًَِاي هٌػفاًِ تِ ػوليات تَليس ،تاظاضياتي ،فطٍش ٍ ازاضي ترػيع زاز.
 . 22زض ضطايكي ذاظ ،هراضج تأهيي هالي ضا هيتَاى زض تْاي توامضسُ هَخَزيْا هٌظَض وطز.
ايي ضطايف زض استاًساضز حساتساضي ضواضُ  13تكا ػٌكَاى

حسااتذاري هخاارج تامهيي هاالي

هطرع ضسُ است.
مًجًديُادرياحذَايخذماتي 

شذٌ
تمام 
بُاي 


 . 21تْاي توامضسُ هَخَزيْا زض ٍاحسّاي ذسهاتي اساساً زستوعز ٍ سايط هركاضج واضوٌكاًي وكِ
هستميواً زض اضائِ ذسهاتهطتَـ هطاضوت زاضتِاًس ٍ ًيع سطتاض لاتل ترػيع ضا زضتط هكيگيكطز.
زستوعز ٍ سايط هراضج هطتَـ تِ واضوٌاى ازاضي ٍ فطٍش زض تْاي توامضكسُ ذكسهات اضائكِ
ضسُ هٌظَض ًويضَز تلىِ زض زٍضُ ٍلَع تِ ػٌَاى ّعيٌِ ضٌاسايي هيگطزز.
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بُاي تمام شذٌتًليذكشايرزيبرداشتشذٌازداراييُايزيستي 

 21هىطض .قثك استاًساضز حساتساضي ضواضُ  ،26تا ػٌَاى فؼاليتْاي کطاٍرزي تَليسات وطكاٍضظي وكِ
تَسف ٍاحس تداضي اظ زاضاييْاي ظيستي تطزاضت هكيضكَز ،زض ضكٌاذت اٍليكِ تكِ اضظش
هٌػفاًِ پس اظ وسط هراضج تطآٍضزي ظهاى فطٍش اًساظُگيطي هيضكَز .تكطاي تىكاضگيطي
ايي استاًساضز ،ايي هثلغ ،تْاي توام ضسُ هَخَزي زض آى تاضيد است.
شذٌ 
تمام 
بُاي 
محاسبٍ 

ريشُاي


 . 22تطاي هحاسثِ تْاي توام ضسُ هَخَزي هَاز ٍ واال ضٍضْاي هرتلفي تا آثاض هتفاٍت تِ واض
گطفتِ هيضَز .ايي ضٍضْا اظ خولِ ضاهل هَاضز ظيط است:
الف  .اٍليي غازضُ اظ اٍليي ٍاضزُ،
ب  .هياًگيي هَظٍى،
ج  .ضٌاسايي ٍيژُ،
ز  .اٍليي غازضُ اظ آذطيي ٍاضزُ،
ّ  .هَخَزي پايٍِ ،
ٍ  .ذطزُ فطٍضي.
 . 23اٍليي غازضُ اظ اٍليي ٍاضزُ ػثاضت است اظ هحاسثِ تْاي توامضسُ هَخَزي هَاز ٍ وكاال
تطايي اساس وِ تؼساز هَخَز ،تياًگط آذطيي ذطيسّا يا آذطيي تَليسات است.
 . 24هياًگيي هَظٍى ػثاضت اظ هحاسثِ تْاي توام ضسُ هَخَزي هَاز ٍ وكاال تطاسكاس اػوكا
تْاي هتَسف زض هَضز ٍاحس هَخَزي اسكت .هيكاًگيي هكَظٍى اظ تمسكين هدوكَع تْكاي
توامضسُ ٍاحسّاي هَخَزي تِ هدوَع تؼساز ٍاحسّاي آى هَخَزي هحاسثِ هيگكطزز ٍ
هيتَاى اظ قطيك هحاسثِ زايوي (هياًگيي هَظٍى هتحكطن) يكا هحاسكثِ ازٍاضي (هيكاًگيي
هَظٍى ساالًِ ،ضص هاِّ ٍ )...تِ آى زست يافت.
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 . 25ضٌاسايي ٍيژُ ضٍضي است وِ زض آى هراضج هرتع ّط يه اظ الالم هَخَزي تِ آى للكن
اذتػاظ هيياتس .ايي ضٍش تطاي الالهي هٌاسة است وِ غكطفٌظط اظ فطايٌكس ذطيكس يكا
تَليس لاتل تطريع ّستٌس .اها واضتطز ايي ضٍش زض هَاضزي وِ الالم هتؼسزي اظ هَخَزي
هَاز ٍ واال اظ يىسيگط لاتل تفىيه ًثاضٌس ،هٌاسة ًيست.
 . 26اٍليي غازضُ اظ آذطيي ٍاضزُ ػثاضت است اظ هحاسثِ تْاي توامضسُ هَخَزي هَاز ٍ واال
تطايي اساس وِ تؼساز هَخَز تياًگط اٍليي ذطيسّا يا اٍليي تَليسات است.
 . 27هَخكَزي پايكِ ػثكاضت است اظ تْاي توام ضسُ هَخَزي هَاز ٍ واال تطايي اسكاس وكِ
يه اضظش ٍاحس ثاتت تِ ترطي اظ هَخَزيْا وِ تؼساز آى اظ پيص تؼييي ضسُ است ًسكثت
زازُ هيضَز ٍ هَخَزيْاي اؾافِ تطايي تؼساز تِ ضٍش زيگطي اضظضياتي هيگطزز .اگط تؼساز
ٍاحسّاي هَخَز ،ووتط اظ حسالل اظ پيص تؼييي ضسُ تاضس ،اضظش ٍاحس ثاتت زض هَضز ول
تؼساز هَخَزي اػوا ذَاّس ضس.
 . 28ضٍضْاي هَضز استفازُ خْت ترػيع تْاي توام ضسُ تِ هَخَزي هَاز ٍ واال تايس چٌكاى
اًتراب ضَز وِ تطاي هراضخي وِ ٍاحس تداضي تطاي ضساًسى واال تِ هىاى ٍ ضطايف فؼلي
آى ٍالؼاً هتحول ضسُ است ،هٌػفاًِتطيي تمطية هوىي ضا فطاّن آٍضز.
. 29

تْاي توام ضذُ هَجَدي هَاد ٍ کاال تايذ تا استفادُ از رٍضْاي ” ضٌاسايي ٍيژُ“ ” ،اٍليي صاادرُ
از اٍليي ٍاردُ“ يا ” هياًگيي هَزٍى“ هحاسثِ ضَد.

 . 32ضٍضْايي اظ لثيل ” هَخَزي پايِ“ ٍ ” اٍلكيي غكازضُ اظ آذكطيي ٍاضزُ“ هؼوكَالً خْكت
اضظضياتي هَخَزي هَاز ٍ واال هٌاسة ًيست  .ظيطا واضتطز آًْا اغلة هٌدط تِ هثالغي تاتت
هَخَزي هَاز ٍ واال زض تطاظًاهِ ذَاّس گطزيس وِ ّيچ ضاتكِاي تا سككح اذيكط هركاضج
ًساضز .زض غَضت استفازُ اظ ضٍضْاي هصوَض ًِ ،تٌْا هثالغ هٌؼىس ضسُ تاتكت زاضاييْكاي
خاضي گوطاُ وٌٌسُ است تلىِ اگط سكح هَخَزيْا واّص ٍ ليوتْاي لسيويتط تِ سكَز ٍ
ظياى ضاُ ياتسً ،تايح تؼسي ًيع تِ قَض تالمَُ هرسٍش ذَاّس ضس.
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 . 31تىٌيىْايي هاًٌس ضٍش ّعيٌِياتي استاًساضز تطاي هحاسثِ تْاي توام ضكسُ هحػكَالت يكا
ضٍش ذطزُ فطٍضي تطاي واالّاٌّ ،گاهي هيتَاًس تِ ذاقط سَْلت واض هَضز استفازُ لطاض
گيطز وِ ًتايح حاغل اظ تىاضگيطي آى ّوَاضُ تا ًتايدي وِ قثك تٌس  29تِ زست هيآيكس،
تمطيثاً يىساى تاضس.
ّ . 32عيٌِياتي استاًساضز ػثاضت است اظ هحاسثِ تْاي توامضسُ هَخَزي هَاز ٍ واال تطاسكاس
ّعيٌِّاي اظ پيص تؼييي ضسُ تطاي ّط زٍضُ وِ تطهثٌاي تروييّاي هكسيطيت زضذػكَظ
سكَح هَضز اًتظاض ّعيٌِّا ٍ ػوليات ،واضآيي ػولياتي ٍ هراضج هطتَـ هحاسثِ هيگطزز.
 . 33زض هَضز ٍاحسّاي ذطزُ فطٍضي وِ تؼساز ظيازي واالّاي هتفاٍت ٍ سطيؼاً زض حا تغييط
زاضًس ،واالّاي هَخَز زض هحَقِ ٍاحسّاي هعتَض اغلة تطحسة ليوت فطٍش تكِ وسكط
زضغس هؼوَ تطاي سَز ًاذالع هٌؼىس هيضَز .زض چٌيي ضطايف ذاغي ،ايكي ضٍش ضا
(وِ تِ ضٍش ذطزُ فطٍضي هَسَم است) هيتَاى تِ ػٌَاى تٌْا ضٍش ػولي تطاي ضسكيسى
تِ ضلن تمطيثي تْاي توام ضسُ ،لاتل لثَ زاًست.
 . 34زض اغلة هَاضزً ،ويتَاى هراضج ضا تِ ّطيه اظ ٍاحسّاي هطرع هَخَزي هَاز ٍ وكاال
ًسثت زاز .زض تؼييي ًعزيهتطيي تمطية تطاي تْاي توام ضسٍُ ،احس تداضي تكا زٍ هسكهلِ
هَاخِ هيگطزز:
الف  .اًتراب ضٍش هٌاسة تطاي ترػيع ّعيٌِّا تِ هَخَزيهَاز ٍ واال (هاًٌس ضٍضكْاي
ّعيٌِياتي سفاضش واضّ ،عيٌِياتي هطحلِاي ٍ ّعيٌِياتي استاًساضز)ٍ ،
ب  .اًتراب ضٍش هٌاسة تطاي هحاسثِ تْاي توام ضسُ هطتَـ زض هَاضزي وكِ تؼكسازي
الالم هطاتِ زض ظهاًْاي هرتلف ذطيساضي يا ساذتِ ضسُ است (هاًٌس ضٍش هياًگيي
هَظٍى يا اٍليي غازضُ اظ اٍليي ٍاضزُ).
 . 35زض اًتراب ضٍضْايي وِ زض ضزيفْاي (الف) ٍ (ب) تٌس  34شوط ضس ،هسيطيت تايس تا اػوكا
لؿاٍت ،اقويٌاى حاغل وٌس وِ ضٍضْاي اًتراب ضسُ ،هٌػفاًِتطيي تمطية هوىي ضا تكطاي
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تْاي توام ضسُ فطاّن هيآٍضز .تِ ػالٍُ ،زض غَضت استفازُ اظ ضٍش ّعيٌِياتي اسكتاًساضز،
هثالغ حاغل اظ ايي ضٍش تايس تِ هٌظَض حػَ اقويٌاى اظ ٍخَز ضاتكِاي هؼمَ تكيي ايكي
هثالغ ٍ تْاي توام ضسُ ٍالؼي زض زٍضُ هالي هطتَـ ،هىطضاً تدسيس ًظط ضَز.
فريش 

ارزش

خالص


ّ . 36واىگًَِ وِ زض تٌس  4شوط ضسُ است ،هَخَزي هَاز ٍ واال تايس تِ ” الل تْاي توام ضسُ
ٍ ذالع اضظش فطٍش“ اضظضياتي ٍ زض غَضتْاي هكالي هكٌؼىس ضكَز” .ذكالع اضظش
فطٍش“ ػثاضت است اظ تْاي فطٍش الالم هَخَزي هَاز ٍ واال پس اظ وسط توام هركاضج
هطتَـ تؼسي تا هطحلِ تىويل ٍ وليِ هراضخي وِ ٍاحس تداضي زض ضاتككِ تكا تاظاضيكاتي،
فطٍش ٍ تَظيغ واال هتحول ذَاّس ضس ٍ هستميواً تِ الالم هَضز ًظط هطتَـ هيضَز.
 . 37اظ آًدا وِ همايسِ خوغ ول ذالع اضظش فطٍش هَخَزيْا تا خوغ وكل تْكاي توكام
ضسُ هي تَاًس تِ ػول غيطلاتل لثَ تْاتط تيي ظياًْاي لاتل پيصتيٌكي ٍ سكَز تحمكك
ًيافتِ هٌدط ضَز ،همايسِ تيي تْاي توام ضسُ ٍ ذالع اضظش فكطٍش تايكس تكِ قكَض
خساگاًِ زض هَضز ّطيه اظ الالم هَخَزي اًدام ضَز .چٌاًچِ ايي واض ػولكي ًثاضكس،
تايس گطٍّْاي واال ٍ يا واالي هطاتِ ضا خوؼاً زضًظط گطفت .تِ قَض هثكا  ،الالهكي اظ
هَخَزي وِ هطتَـ تِ ذف تَليس يىساًي تَزُ ٍ اّساف يكا وكاضتطزي هطكاتِ زاضكتِ
تاضس ،زض ًاحيِ خغطافيايي ٍاحسي تَليس ٍ فطٍذتِ ضَز ٍ ًتكَاى آى ضا ػوكالً خكسا اظ
سايط الالم ذف تَليس اضظياتي وطزً ،وًَِاي اظ الالهي است وِ تِ قَض گطٍّكي هكَضز
ال
اضظياتي لطاض هيگيطز .تٌاتطايكي ،اضظياتي گطٍّي هثتٌيتط قثمكِتٌسي هَخَزيْكا هثكك ً
اضظياتي هَخَزي واالي ساذتِ ضسُ يا ول هَخَزيْاي يه غٌؼت يا ول هَخَزيْكاي
يه ًاحيِ خغطافيايي ،هٌاسة ًرَاّس تَز.
ّ . 38طگاُ ضطايكي وِ لثالً هٌدط تِ اًؼىاس اضظش هَخَزيْا تِ هثلغي ووتط اظ تْاي توام ضسُ
گطزيسُ ،زيگط تطلطاض ًثاضس ،اضظش هَخَزي اًتمالي اظ زٍضُ لثل تايس تا هثلغ ذالع اضظش
فطٍش خسيس (حساوثط تا حس هيعاى واّص لثلي) افعايص زازُ ضَز.
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 . 39زض ضطايف استثٌاييٌّ ،گاهي وِ تؼييي ذالع اضظش فطٍش هَخَزيْا تِ زاليكل هرتلكف
اظ لثيل ًَساى زض ليوتْاي فطٍش ،تِگًَِاي لاتل اتىا اهىاى پصيط ًثاضس ٍ احتوا ضٍز وِ
تْاي خايگعيٌي زض حس هتؼاضفي ووتط اظ ذالع اضظش فكطٍش تاضكس ،تْكاي خكايگعيٌي
هيتَاًس تمطيثي لاتل لثَ تطاي ذالع اضظش فطٍش تلمي ضَز.
 . 42زض هَاضزي وِ ذالع اضظش فطٍش هَخَزي هَاز اٍليِ ووتط اظ تْاي توام ضسُ آى است،
تِ ضطقي وِ واالّايي وِ اظ هَاز هعتَض ساذتِ هيضَز (تؼس اظ هٌظَض وطزى ليوت ذطيكس
هَاز زض تْاي توام ضسُ واال) ٌَّظ تتَاًس تا سَز تِ فطٍش ضسس ،هثلغ زفتطي هكَاز اٍليكِ
واّص ًويياتس.
فريش 

ارزش

خالص

تعييه

بٍ
مربًط 

مالحظات


 . 41تطاي هحاسثِ اٍليِ شذيطُ واّص اضظش هَخَزي هَاز ٍ واال اظ ” تْاي توام ضسُ تِ ذالع
اضظش فطٍش“ ،اغلة هيتَاى اظ فطهَلْايي استفازُ وطز وِ تط هؼياضّاي اظ پيص تؼييي ضكسُ
هتىي است .زض ايي فطهَلْا هؼوَالً ػوط واال ،گطزش واال زض گصضكتِ ،گكطزش آتكي هكَضز
اًتظاض ٍ اضظش اسماـ ترويٌي واال ،تٌاتِ التؿاي هَضز ،هٌظَض ضسُ است .تكا ٍخكَزي وكِ
استفازُ اظ چٌيي فطهَلْايي ،هثٌايي تطاي ايداز شذيطُ فطاّن هيآٍضز وِ هكيتَاًكس تكِ قكَض
هستوط اػوا گطزز ،تا ايي حا تاظ ّن الظم است وِ ًتايح حاغكل ضكسُ زض پطتكَ ضكطايف
ذاغي وِ ًويتَاى زض فطهَ پيص تيٌي وطز (اظ لثيل تغييط هيعاى سفاضضات) هَضز تطضسي ٍ
تدسيس ًظط لطاض گيطز.
 . 42زض هَاضزي وِ تطاي واّص اضظش واالّاي تىويل ضسُ تِ ووتط اظ تْاي توام ضسُ ًياظ تكِ
شذيطُ تاضس ،هَخَزي لكؼات هٌفػلِ ٍ ًيوِ سكاذتِ اي وكِ تكِ هٌظكَض سكاذت چٌكيي
هحػَالتي ًگْساضي هيضَز تايس ّوطاُ تا هَخَزي لكؼات تحت سفاضش ذطيس تطضسكي
تا ًسثت تِ لعٍم ايداز شذيطُ تطاي ايي الالم ًيع تػوينگيطي ضَز.
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 . 43چٌاًچِ لكؼات يسوي ًگْساضي ضسُ تطاي فطٍش ،ترطي اظ هَخَزي پاياى سا ضا تطىيل
زّس ،الظم ذَاّس تَز وِ ػَاهل هصوَض زض تٌس  ، 41زض چاضچَب هَاضز ظيط تِ قَض اذع
هَضز هالحظِ لطاض گيطز:
الف  .تؼساز هحػَالت هطتَـ وِ تاوٌَى تِ فطٍش ضسيسُ است،
ب  .فاغلِ ظهاًي تؼَيؽ لكؼِ يسوي ،تِ قَض ترويٌيٍ ،
ج  .ػوط هفيس هَضز اًتظاض هحػَ هطتَـ (يؼٌي هحػَلي وِ لكؼِ يسوي زض ضاتكِ تكا
آى تِ فطٍش هيضسس).
اظ ػَاهل هصوَض زض تٌس  ، 41تٌْا ” ػوط هفيس“ ٍ ” گطزش آتكي هكَضز اًتظكاض“ اظ هكَاضز
” الف“ تا ” ج“ فَق تأثيط هيپصيطز .تسيي تطتية وِ ػوط هفيس لكؼِ يسوي تايس تكا زضًظكط
گطفتي هَضز ” ب“ ٍ گطزش آتي هَضز اًتظاض تايس تا زضًظط گطفتي ّط سِ هَضز ” الكف“ ٍ
” ب“ ٍ ” ج“ ترويي ظزُ ضَز.
 . 44ذالع اضظش فطٍش ًثايس تطاساس ًَساًات هَلتي ليوت فطٍش تطاٍضز ضَز ،تلىِ تايس تط لاتكل
اتىا تطيي ضَاّس هَخَز زض ظهاى تطاٍضز هثلغ ذالع اضظش فطٍش هَخَزيْا هثتٌي تاضس.
فريش 

ارزش

مًاردكاربردخالص


 . 45هَاضز اغلي وِ احتوا هيضٍز ذالع اضظش فطٍش ووتكط اظ تْكاي توكام ضكسُ تاضكس،
هَاضزي است وِ ضطايف ظيط زض آى حىوفطهاست:
الف  .افعايص ّعيٌِّا يا واّص ليوت فطٍش،
ب  .ذطاب ضسى هَخَزي،
ج ً .اتاب ضسى هحػَالت،
ز  .تػوين ضطوت هثٌي تط ساذت ٍ فطٍش هحػَالت تِ ظياى (تكِ ػٌكَاى ترطكي اظ
استطاتژي تاظاضياتي ضطوت )ٍ ،
ّ ٍ .لَع اضتثاّاتي زض تَليس يا ذطيس.
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تِ ػالٍُ ،زض غَضت ًگْساضي هَخَزيْايي وِ فكطٍش آى ظكطف زٍضُ هؼوكَ گكطزش
واالي ضطوت غيط هحتول است (يؼٌي هَخَزي اؾافي) ،تأذيط زض فطٍش هَخَزيْا ،ذكط
ٍلَع هَاضز ” الف“ تا ” ج“ ضا افعايص هيزّس ٍ لصا تايس زض اضظياتي ذالع اضظش فطٍش
زض ًظط گطفتِ ضَز.
َسيىٍ 

عىًان

مًجًديمًاد ي كاالبٍ

شىاخت

. 46

هثلغ دفتري هَجَدي هَاد ٍ کاالي فرٍختِ ضذُ تايذ در دٍرُ اي کِ درآهذ هرتاَط ضٌاساايي
هي گردد ،تِ ػٌَاى ّسيٌِ ضٌاسايي ضَد .هثلغ کاّص ارزش هَجَدي هَاد ٍ کاال ًاضي از اػوال
قاػذُ ” اقل تْاي توام ضذُ ٍ خال

ارزش فرٍش“ ٍ کليِ زياًْاي هرتثط تا هَجَدي هَاد ٍ کاال

را تايذ در دٍرُ کاّص ارزش يا ٍقَع زياًْاي هرتَط تِ ػٌَاى ّسيٌِ ضٌاسايي کارد .در هاَرد
هَجَديْايي کِ در دٍرُ قثل تِ هثلغي کوتر از تْاي توام ضذُ ارزياتي ضاذُ اسات ٍ در دٍرُ
جاري تِدليل افسايص در خال

ارزش فرٍش ،تِهثلغ تيطتري ارزياتي گرددّ ،رگًَِ افسايطاي

از ايي تاتت در دٍرُ جاري تايذ تِ ػٌَاى درآهذ يا کاّص ّسيٌِ دٍرُ جااري (حاذاکرر تاا حاذ
جثراى کاّص قثلي) ضٌاسايي ضَد.

 . 47ضٌاذت هثلغ زفتطي هَخَزيْاي فطٍش ضفتِ تِ ػٌَاى ّعيٌِ ،تاتغ فطآيٌكس تككاتك زضآهكس ٍ
ّعيٌِ است .تطذي هَخَزيْا هوىي است تِ سايط حساتْاي زاضايي ترػيع ياتس .تطاي هثا
هيتَاى اظ هَخَزي هَاز ٍ واالي تىاض ضفتِ زض ساذت زاضايي ثاتت هطكَْز تَسكف ٍاحكس
تداضي ًام تطز .هَخَزيْايي وِ تِ سايط حساتْاي زاضايي ترػيع هيياتس ،قي ػوكط هفيكس
زاضايي هطتَـ تِ ػٌَاى ّعيٌِ ضٌاسايي هيضَز.
افشا 
. 44

رٍيِّاي حساتذاري هرتَط تِ هَجاَدي هاَاد ٍ کااال تاياذ تاا تَجاِ تاِ الساهاات اساتاًذارد
حساتذاري ضوارُ  1تا ػٌَاى ” ًحَُ ارائِ صَرتْاي هالي“ ،در يادداضتْاي تَضيحي تطريح ضَد.
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 . 49ضٍيِ ّاي حساتساضي هطتَـ تِ هثالغ هٌسضج زض غَضتْاي هالي تاتت هَخَزي هَاز ٍ واال
(ضاهل ضٍش تؼييي تْاي توام ضسُ) تايس قي ياززاضتي ضطح زازُ ضَز .چٌاًچِ تطاي اًَاع
هرتلف هَخَزيْا ،ضٍيِ ّاي حساتساضي هتفاٍتي اتراش ضسُ تاضس ،اضائكِ هثلكغ ّطيكه اظ
اًَاع هَخَزي ،ؾطٍضي است.
. 52

هثلغ هٌذرج در ترازًاهِ تاتت هَجَدي هَاد ٍ کاال تايذ در يادداضاتْاي تَضايحي تاِ گًَاِاي
طثقِتٌذي ضَد کِ هتٌاسة تا هاّيت فؼاليت ٍاحذ تجاري تاضذ ٍ ايي طثقِتٌذي ،هثلغ ّر ياك
از گرٍّْاي ػوذُ هَجَديْا را ًطاى دّذ.

 . 51اضائكِ هثالغ هطتَـ تِ قثمات هرتلف هَخَزيْا ٍ هيعاى تغييطات آى اظ يه زٍضُ تِ زٍضُ زيگط
اقالػات هفيسي زضاذتياض استفازُوٌٌسگاى غَضتْاي هالي لطاض هيزّكس .اظ ايكي ضٍ هَخكَزي
هَاز ٍ واالي هٌسضج زض تطاظًاهِ تايس زض ياززاضتْاي تَؾيحي تِگًَِاي قثمِتٌكسي ضكَز وكِ
هثالغ هطتَـ تِ ّط يه اظ قثمات ػوسُ هَخَزيْا تِ ضطح ظيط ًطاى زازُ ضَز:
الف  .هَاز اٍليِ،
ب  .واض زض خطيكاى پيططفت (ضاهل وكاالي زض خطيكاى ساذت ٍ واضّاي ذكسهاتي زض
خطياى تىويل)،
ج  .واالي ساذتِ ضسُ ٍ واالي ذطيساضي ضسُ تطاي فطٍش ،
ز  .هَاز ٍ واالي زض ضاُ (الظم تِ يازآٍضي است وِ زض ضٌاذت ايي هَخَزيْكا ،همككغ
ظهاًي اًتما هالىيت آى تايس هالن ػول لطاض گيطز) ،
ّ  .سايط الالم هػطفي (اظ لثيل لكؼات ٍلَاظم يسوي هاضكييآالت  ،هلعٍهكات ٍ هكَاز
غيط هستمين)ٍ ،
ٍ  .الالهي وِ تِ قَض هؼوَ ٍ تا تَخِ تِ ضطايف ايداز ضسُ تِ هٌظَض فطٍش ًگْساضي
هيضَز (اظ لثيل ؾايؼات تَليس ،زاضاييْاي ثاتت تطوٌاض ضسُ ٍ الالم اسماقي).
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. 52

هَارد زير ًيس تايذ افطا ضَد :
الف  .هثلغ ّسيٌِ کاّص ارزش هَجَديْا ًاضي از اػوال قاػذُ اقل تْاي تواام ضاذُ ٍ خاال
ارزش فرٍش پس از کسار ّرگًَاِ افاسايص ًاضاي از اػواال قاػاذُ فاَق در هاَرد
هَجَديْاي اًتقالي از دٍرُ قثل،
ب  .تْاي توام ضذُ هَجَديْاي فرٍش رفتِ طي دٍرٍُ ،
ج  .هثلغ هَجَديْاي هَاد ٍ کاال کِ در ٍثيقِ تذّيْاي ٍاحذ تجاري است .

تاريخاجـرا 

 . 53الساهات ايي استاًذارد در هَرد کليِ صَرتْاي هالي کِ دٍرُ هالي آًْا از تاريخ  ٍ 1340/1/1تؼاذ
از آى ضرٍع هيضَد ،الزماالجراست.

الملليحسابذاري 

بااستاوذاردَاي 
بيه

مطابقت


 . 54تا اخطاي العاهات ايي استاًساضز ،هفاز استاًساضز تييالوللي حساتساضي ضكواضُ  2تكا ػٌكَاى
هَجَديْا ًيع ضػايت هيضَز.
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