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 16حسابداری المللیبیناستاندارد 

 و تجھیزات آالتماشین، امالک

 ھدف

، امالک حســــابداري تجویز نحوه، اســـتاندارد این ھدف .1
شین ست و تجھیزات آالتما ستفاده تا ا صورتھاي ا کنندگان 

سرمایھ مالي بتوانند گذاري واحد تجاري اطالعات مربوط بھ 
در این و تغییرات  و تجھیزات آالتماشـــین، امالک در 

، امالکدر حســابداري . تشــخیص دھند راھا گذاریســرمایھ
شین تعیین مبلغ ھا، داراییاین شناخت  ،و تجھیزات آالتما

ــتھالك ھزینھو ھا دفتري آن ــی کھ در  اس و زیان کاھش ارزش
، از موضوعات اصلی محسوب شودمیارتباط با آنھا شناسایی 

 گردد.می

 كاربرد دامنھ

 و تجھیزات آالتماشین، امالک حسابداري براياستاندارد باید  این .2
نحوه ، کھ استانداردي دیگر در مواردی مگر، شود بكار گرفتھ

 . باشد دهکرالزامی یا مجاز  را حسابداري متفاوتي

 استاندارد براي موارد زیر کاربرد ندارد: این .3

رد استاندا طبق ی کھو تجھیزات آالتماشین، امالک .الف
شده برای ای غیرجاری نگھداریداراییھ 5المللی گزارشگری بین

 برای فروششده بھ عنوان نگھداری ،شدهفروش و عملیات متوقف
 .شوندمیبندی طبقھ

بھ غیر  داراییھاي زیستي مرتبط با فعالیت کشاورزي .ب
 حسابداری المللیبیناستاندارد بھ ( از گیاھان مولد

. این استاندارد برای گیاھان )مراجعھ شود کشاورزی 41
مولد کاربرد دارد اما برای تولیدات مربوط بھ گیاھان 

 .مولد کاربرد ندارد
 اکتشاف و ارزیابی ھاییگیری دارایشناخت و اندازه .پ

اکتشاف و  6مالی گزارشگری  المللیبیناستاندارد بھ (

 .)مراجعھ شود ارزیابی منابع معدنی

معدني مانند نفت و گاز ذخایر  و حق امتیاز معادن .ت
 . ندشونده نیستطبیعي و منابع مشابھي کھ احیا

و  آالتماشــین، امالکاین اســتاندارد براي ، وجوداین  با
سعھ یا نگھداري داراییھاي  تجھیزات ستفاده در تو مورد ا

 . کاربرد دارد “ت” تا “ب”مندرج در بندھاي 

، امالکاز یک قلم ســایر اســتانداردھا ممکن اســت شــناخت  .4
 مبناي رویکردي متفاوت با را بر و تجھیزات آالتماشـــین
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ندارد الزامي  رویکرد تا نداین اســـ ثال،براي . کن  م
واحد تجاري ، ھااجاره 17بداري حســا المللیبیناســتاندارد 
ــناخت را ملزم مي ــین، امالکاز قلم یک کند کھ ش و  آالتماش

ساس را بر شدهاجاره تجھیزات سکھاانتقال  ا  و مزایا ری
ند یابي ک ــــایر  مواردیدر چنین  ،اینوجود  با. ارز س

سابداري این داراییھانحوه ھاي جنبھ ستھالک از جملھ، ح ، ا
 . شودتعیین می تاندارداین اس طبق

ــتاندارد  طبقتجاری کھ  واحدیک  .5 ــابداری المللیبیناس  حس
برای مدل بھای تمام شـــده را  امالک،ســـرمایھ گذاری در  40

ـــرمایھ بھای  مدل از باید ،گیردبکار می امالک گذاری درس
  استفاده کند.این استاندارد  درمندرج تمام شده 

 تعاریف

ستاندارد،  . 6 شخص زیر بکار رفتھ در این ا صطالحات زیر با معاني م ا
 است:

 ای است کھ:گیاه زنده گیاه مولد

ستفاده  بھ منظور الف. شاورزی مورد ا صول ک تولید یا تأمین مح
 گیرد؛قرار می

 رود برای چندین دوره، محصول تولید کند؛ وانتظار می ب.

ــاورزی، بعید بھ نظر می پ. ــدفروش آن بھ عنوان تولید کش بھ  رس
 استثنای فروش زائدات جانبی.

، تعریف 41المللی حســابداری ب اســتاندارد بین5الف تا 5(بندھای 
 دھد.) گیاه مولد را بھ تفصیل شرح می

کھ دارایی پس از کســـر ھرگونھ اســـتھالک اســـت  مبلغی دفتری مبلغ
 شود.بھ آن مبلغ شناسایی می ،انباشتھ انباشتھ و کاھش ارزش

 منصفانھ ا ارزشی نقد پرداختي ھاینقد یا معادل مبلغ شده تمام بھاي
یا  تحصیل در زمان دارایيیک  تحصیل برای كھ استدیگری  يازامابھ

شناخت زمان در  کھاست  مبلغي، حسب مورد، یا شودمیواگذار  ساخت آن
 المللیبینالزامات خاص سایر استانداردھاي  طبقدارایی اولیھ 

 2گزارشگری مالی  المللیبینمانند استاندارد ، گزارشگری مالی
 . شودمنتسب میدارایی آن بھ ، پرداخت مبتنی بر سھام

 جایگزین یا سایر مبالغ ،دارایي شده تمام بھاي پذیراستھالك بلغم
 . آن است از کسر ارزش باقیمانده پس ،بھاي تمام شده

 عمر مفید آنطی  دارایي پذیراستھالك مبلغ سیستماتیك تخصیص استھالك
 . است

 است کھ واحد تجارینقدی  ھایفعلی جریان ارزش واحد تجاریمختص ارزش 
دارایی و کنارگذاری  مستمر ازاستفاده  در نتیجھ انتظار دارد

ھنگام انتظار دارد یا  ودایجاد ش آن،در پایان عمر مفید دارایی 
 . کندبدھی تحمل  تسویھ
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برای فروش یک دارایی یا انتقال یک اســت کھ قیمتي  منصــفانھ ارزش
ای متعــارف بین فعــاالن بــازار، در تــاریخ بــدھی در معــاملــھ

ندازه بھ ا ھد بود. ( خت خوا بل پردا قا یا  فت  یا بل در قا گیری 
ستاندارد بین شگری مالی ا صفانھاندازه 13المللی گزار  گیری ارزش من
 مراجعھ شود.)

 بھ مبلغ بازیافتنینسبت دارایی مازاد مبلغ دفتری  کاھش ارزش زیان
 . است آن

 کھ: ھستنداقالم مشھودی  و تجھیزات آالتماشین، امالک

 ،و خدمات ھااستفاده در تولید یا عرضھ کاال بھ منظور .الف
؛ شودمیاداری نگھداری  برای مقاصدیا  ،دیگراناجاره بھ برای 

 و

 مورد استفاده قرار گیرد.بیش از یک دوره در رود می انتظار . ب

 پس از کسرارزش منصفانھ دارایی  عبارت است از مبلغ بازیافتنی
ھر کدام کھ بیشتر  ،آنبکارگیری ارزش  یامخارج الزم برای فروش 

  است.

در حال  کھ واحد تجاري است برآوردي مبلغدارایی  باقیمانده ارزش
مخارج برآوردي كسر  از پستواند از واگذاري دارایي ميحاضر 

کھ دارایي در پایان عمر و در  با این فرض ،دست آوردھ ب واگذاري
 .باشد آن در پایان عمر مفید متصورشرایط 

 عبارت است از: دمفی عمر

برای استفاده طی آن  رود دارایيانتظار مي كھزماني مدت .الف
  یا؛ واحد تجاری در دسترس باشد

 فراینددر رود انتظار مي كھ مشابھ یا واحدھايتعداد تولید  .ب
 .دست آیدھ ب واحد تجاري توسط از دارایي استفاده

 شناخت

تنھا در صورتی ، و تجھیزات آالتماشین، امالک قلم یکمرتبط با مخارج  .7
 کھ: شودعنوان دارایي شناسایي  بھباید 

بھ درون واحد  آن قلممنافع اقتصادي آتي مرتبط با جریان  .الف
 و؛ محتمل باشد تجاري

گیري قابل اندازه قابل اتکا، ایگونھبھ آن قلمبھاي تمام شده  .ب
 . باشد

ـــرف و  .8 اقالمی مانند قطعات یدکی، تجھیزات آماده برای مص
المللی استاندارد بین طبق این ، در صورتیتجھیزات خدماتی

آالت ، ماشینامالکعریف ت ند کھوشگزارشگری مالی شناسایی می
چنین اقالمی  ،صورت این غیر . دررا احراز کنندو تجھیزات 

 .شوندبندی میموجودی طبقھ عنوان بھ

گیری شناخت، یعنی آنچھ کھ واحد اندازه این استاندارددر  .9
ــکیل ــین، لم امالکقیک  دھندهتش ــت و تجھیزات آالتماش ، اس

شناخت  ھایبکارگیري معیاردر ، بنابراین. شودتعیین نمی
ضاوت ،خاص واحد تجاري شرایطدر  ست الزم ق تجمیع اقالم . ا
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ثلکم منفرد یت م ھا اھم کارگیریو  ،ھاابزار و قالب  ب
شناختھامعیار سب  تواندمی ،این اقالم ارزشکل  برای ی  منا

 . اشدب

ساس بر .10 صل این ا ، امالکتمام مخارج  واحد تجاري ،شناخت ا
 ،شـــوندمی تحمل ی کھرا در زمان و تجھیزات آالتماشـــین

ــامل مخارجاین  .کندارزیابي مي ــدهتحمل اولیھ مخارج ش  ش
ساخت  برای صیل یا  شین، امالک قلمیک تح و تجھیزات  آالتما

جایگزیني ، کردن بھ آنبعدي بابت اضافھ  شدهتحمل و مخارج
 . یا تعمیر آن است ی آناجزا

 اولیھ مخارج

 برای مقاصــدممکن اســت  و تجھیزات آالتماشــین، امالکاقالم  .11
ــتایمنی یا  ــودزیس ــیل ش ــیل  ،اگرچھ. محیطي تحص چنین تحص

قلم منافع اقتصادي آتي ھیچ ، یو تجھیزات آالت، ماشینامالک
موجود را بطور  و تجھیزات آالتماشـــین، امالک خاصـــی از

منافع  کســباما ممکن اســت براي ، دھدمســتقیم افزایش نمي
صادي آتي ضروري ھا برای واحد تجاری سایر دارایی از اقت

واجد  ،و تجھیزات آالتماشــین، امالکچنین اقالمی از . باشــد
شناخت ست داراییان بھ عنو شرایط  واحد تجاري را  زیرا، ا

صادي آتي قادر مي شترسازد منافع اقت سبت بھبی حالتي  ی ن
شده  صیل ن ستکھ این داراییھا تح سب کندا ، مثالبراي . ، ک

شیک  ست در اجراي مقررات تولیدکننده مواد  یمیایي ممکن ا
براي تولید و ذخیره  جدیدی شیمیایی پردازشگر، محیطیزیست

شیمیایي خطرناک  صب کندمواد  سازی تجھیزات ؛ ن  ،مربوطبھ
سایي  بھ شنا زیرا واحد تجاري بدون  شودميعنوان دارایي 

ـــیمیایي نخواھد  وجود آنھا قادر بھ تولید و فروش مواد ش
 بھ دســـت آمده برای این مبلغ دفتری این،وجود با . بود

ندارد  طبقبا آن،  مرتبط ھایدارایی و دارایی تا اســـ
کاھش  از نظر ،کاھش ارزش داراییھا 36 حســـابداری المللیبین
 . گیردمی مورد بررسی قرار ارزش

 مخارج بعدي

ساس  بر .12 صلا مخارج  واحد تجاری، 7شناخت مندرج در بند  ا
ھداري  روزمره و  آالتماشـــین ،امالک یک قلمتعمیر و نگ

. کندنمی آن قلم شـــناســـایی تجھیزات را در مبلغ دفتری
 دوره در ســـود یا زیان وقوعاین مخارج ھنگام  ،بلکھ

 اساساً تعمیر و نگھداری،  روزمرهمخارج . شودمی شناسایی
ستمزد و شامل  ست و ملزوماتمخارج د صرفی ا ست م  ممکن ا

ـــامل مخارج  ـــد قطعاتش ھدف این مخارج اغلب . کوچک باش
 و تجھیزات آالتماشـــین، امالکقلم یک  "تعمیر و نگھداری"

  شود.میبیان 
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ممکن است  و تجھیزات آالتماشین، امالکاجزاي برخي از اقالم  .13
، مثالبراي . منظم باشدزمانی مستلزم جایگزیني در فواصل 

ست پسیک کوره در  ساعات کارکرد  ممکن ا آجرھای ، معیناز 
ستلزم  سوز م شد تعویضن  یک ھواپیما از داخلیا اجزاي  با

ــت در طول عمر مفید و آشــپزخانھ قبیل صــندلیھا  ممکن اس
. ھواپیما چندین بار نیاز بھ جایگزیني داشـــتھ باشـــد

شین، امالکاقالم ھمچنین،  ست  و تجھیزات آالتما برای ممکن ا
ــود کھ ــیل ش ــت، آن جایگزینی  دفعات مواردی تحص کمتر اس

مانمانند جایگزین برای یا  ،ی دیوارھاي داخلی ســــاخت
 طبق. باشدمیغیرمکرر مواردی تحصیل شود کھ جایگزینی آن 

شناخت مندرج در بند  صل  ی جایگزینمخارج واحد تجاري ، 7ا
مان  اقالمی رااجزاي چنین  ملدر ز در صـــورت احراز  تح

ت و آال، ماشـــینامالکدر مبلغ دفتری ، شـــناخت یمعیارھا
 ،شدهجایگزیناجزای دفتري مبلغ . کندمی شناسایی تجھیزات

شناخت شرایط طبق ستاندارد قطع   تا 67بندھای بھ ( این ا
 . شودمی قطع شناخت ،)مراجعھ شود 72

سیھاي عمده .14  قلمرفع نقایص یک  بھ منظور منظم انجام بازر
شین، امالک صرف ھواپیما) ،مثال برای( و تجھیزات آالتما  ،

شوند یا آن قلم  اجزاینظر از اینکھ  ممکن  خیر،جایگزین 
شرطھای تداوم کارکرد  ست یکی از  شدقلم آن ا ھنگام . با

احراز بازرســی در صــورت مخارج ، ھر بازرســي عمدهانجام 
شناخت شین، امالکاقالم مبلغ دفتري  در، معیارھاي  و  آالتما

. دشــومی شــناســاییعنوان مخارج جایگزینی بھ  تجھیزات
سي  (جداي  قبليھرگونھ مبلغ دفتري باقیمانده مخارج بازر

نظر از صرفکار این . شودمي قطع شناخت ،)فیزیکی از قطعات
 قلمای کھ در آن اینکھ مخارج بازرســـی قبلی در معاملھ

 انجام خیریا  باشدشده  مشخص ،ستا اختھ شدهتحصیل یا س
 بازرسی مشابھ آتی برآوردیرج مخا ،در صورت لزوم. شودمی
اقالم  بازرسیمخارج  برای تعیین شاخصیبھ عنوان تواند می

 . گیرد مورد استفاده قرار ،یا ساخت تحصیلدر زمان 

 در زمان شناختگیري اندازه

شین،الکامقلم یک  .15 شناخت بھ کھو تجھیزات  آالتما شرایط  عنوان  واجد 
 . گیري شوداندازه باید بھ بھاي تمام شده، دارایي باشد

 اجزاي بھاي تمام شده

شده  .16 شین ،امالک یک قلمبھاي تمام  شامل  و تجھیزات آالتما
 موارد زیر است:

و مالیاتھاي واردات شامل عوارض ، آن قیمت خرید .الف
و  از کسر تخفیفات تجاري پس، غیرقابل استرداد خرید

 . مقداری خرید
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 رساندن دارایي بھ برایکھ  مستقیمی ھرگونھ مخارج .ب
 نظرمورد شیوه  بھ برداریبھرهقابل  وضعیتو  موقعیت
  .تحمل شود، مدیریت

و  آن قلم و برچیدن سازيبرآورد اولیھ مخارج پیاده .پ
از بابت تعھدی کھ واحد آن  استقرار بازسازي محل

نتیجھ استفاده  یا در آن قلمر زمان تحصیل تجاری د
 خاص براي مقاصدي غیر از تولید ایطي دوره آن قلماز 

 . دکنتقبل مي، هورطي آن د ھایموجود

ــتقیم ھایي از مخارجي کھ نمونھ .17 ــاببطور مس بھ  قابل انتس
 باشد:است، بھ شرح زیر می دارایی

استاندارد طبق تعریف ( مخارج مزایای کارکنان . الف
 بطور مستقیم کھ )مزایای کارکنان 19 حسابداری المللیبین
 و تجھیزات آالتماشین ،امالکساخت یا تحصیل اقالم  از

 ؛ناشی شده باشد

 ؛استقرارسازي محل مخارج آماده . ب

 ؛اولیھمخارج حمل و نقل  . پ

 ؛مخارج نصب و مونتاژ . ت

 از کسر پس، مناسب بودن کارکرد داراییآزمایش مخارج  . ث
ھنگام  خالص عواید حاصل از فروش اقالم تولیدشده

 مانند(مورد نظر  وضعیتو  موقعیتدارایی بھ  رساندن
 و؛ تولیدشده ھنگام آزمایش تجھیزات)ھاي نمونھ

 . ايخدمات حرفھالزحمھ حق . ج

و  برچیدن، سازيپیادهمخارج تعھدات در مورد تجاری  واحد .18
در نتیجھ  ای خاصدوره طیکھ  یک قلم استقرار بازسازي محل
ستفاده از تحمل دوره  آن طیآن قلم برای تولید موجودی  ا

 کارب ار موجودیھا 2حسابداری المللیبیناستاندارد  ،شودمی
اســـتاندارد  طبق ی کھمخارج مرتبط باتعھدات . گیردمی
بداری المللیبین ــــا ندارد  2 حس تا  المللیبینیا اســـ

ــابداری ــاب منظور می16حس ــوند،بھ حس ــتاندارد  طبق ش اس
 ھایاحتمالی و دارایی ھایبدھی ،ذخایر 37حســــابداری المللیبین

 . دشومی گیریشناسایی و اندازهاحتمالی 

 ،امالک یک قلم بھای تمام شده جزءی کھ از مخارج مثالھایی .19
 :، عبارت است ازدنشومحسوب نمی و تجھیزات آالتماشین

 ؛جدیدمخارج افتتاح تأسیسات  .الف

(شامل مخارج  جدید تیا خدممحصول مخارج معرفي  .ب
 ؛و آگھي) یتبلیغات ھایفعالیت
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جدید یا با  مکانري در تجافعالیتھاي  اجرایمخارج  .پ
  و؛ مشتریان جدید (شامل مخارج آموزش کارکنان)

 . سایر مخارج سربار عموميمخارج اداری و   .ت

و  آالتماشین ،یک قلم امالک شناسایي مخارج در مبلغ دفتري .20
و  موقعیتبھ  آن قلمشـــود کھ يمتوقف م زماني تجھیزات

رسیده  مورد نظر مدیریت شیوهبھ  برداريبھرهوضعیت آماده 
یا  اســـتفاده برایشـــده مخارج تحمل ،بنابراین. باشـــد
. شودافزوده نميقلم  آن بھ مبلغ دفتري ،قلمیک ي یجابجا
ثال برای خارج زیر در مبلغ دفتری ، م ، یک قلم امالکم
 :شودنمی منظور و تجھیزات آالتماشین

 برداريبھره آماده قلمھنگامی کھ شده مخارج تحمل . الف
قرار  مورد استفادهھنوز ، نظر مدیریت موردبھ شیوه 

ظرفیت کامل تر از یا در سطحي پاییننگرفتھ است 
 ؛ کندميفعالیت 

یی کھ در زیانھا ، مانندھاي عملیاتي اولیھنزیا .ب
 تحمل ،آن قلم محصول برای گیری تقاضامراحل شکل

  و ؛شودمی

تمام یا بخشي از  سازمانمخارج جابجایي یا تجدید  .پ
 . عملیات واحد تجاري

سعھ  ارتباطبرخي عملیات در  .21 ساخت یا تو  ،یک قلم امالکبا 
شین ساندن، گیردصورت ميو تجھیزات  آالتما  آن اما براي ر

ضعیت و موقعیتبھ  قلم  شیوه مورد بھ برداريقابل بھره و
ست نظر مدیریت ست  متفرقھعملیات  این. ضروري نی ممکن ا

ــعھ ــاخت یا توس یا حین انجام آنھا  ،قبل از فعالیتھاي س
ست، مثال برای. صورت گیرد ستفاده از محوطھ  با ممکن ا ا

ــاختمان بھ ــروع عملیات خودرو عنوان پارکینگ  س قبل از ش
شوددرآمد ، ساخت سب   متفرقھعملیات  اینکھ آنجا از . ک
برداري قابل بھره وضعیتو  موقعیترساندن دارایي بھ براي 

و ھا درآمد، ضـــروري نیســـتنظر مدیریت  موردشـــیوه  بھ
 شناسایيدوره زیان  یادر سود ، متفرقھعملیات  ھایھزینھ

 . دگردمنعکس ميدر طبقات درآمد و ھزینھ مربوط  وشود می

 واحد تجاري توسط كھ داراییھایي شده تمام بھايدر تعیین  .22
صولی بکار گرفتھ می ھمان ،شودمي ساختھ شود کھ برای ا

ـــیل داراییھاي ـــدهتحص  واحد تجاري اگر .گردداعمال می ش
شابھ داراییھاي صد فروش  را یم  عملیات عادي در روالبھ ق

ــده تمام بھاي، کندتولید  تجاري  معموالً ، مزبور دارایی ش
ــده تمام بھاي با ــط واحد تجاری داراییھا ش بھ یی کھ توس

اســتاندارد بھ ( یکســان اســت، شــودفروش ســاختھ می قصــد
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 براي ،بنابراین. )مراجعھ شــود 2 حســابداری المللیبین
سبھ . شودمي حذف سود داخلي ھرگونھ، شده تمام بھاي محا
ستمزد، مواد بھ مربوط غیرعادي خارجم، ھمچنین سایر  د و 
ساخت در رابطھ كھ شدهتلف منابع سط دارایي با  واحد  تو
ــودمي تحمل تجاري ــده تمام در بھاي، ش  لحاظ دارایي آن ش
تأمین مخارج  23حســابداری  المللیبیناســتاندارد . شــودنمی

ـــناخت بھرهبا  ارتباط در مالی بھ عنوان جزئی از مبلغ  ش
شده توسط ساختھو تجھیزات  آالتماشین ،یک قلم امالک دفتری
 .کندمی تعیین ھایی رامعیار ،تجاری واحد

ند نحوه  الف.22 مان لد، ھ ھان مو یا مل در مورد گ نحوه ع
آالت و تجھیزات قبل از رسیدن حسابداری اقالم امالک، ماشین
برداری بھ شیوه مورد نظر بھره بھ موقعیت و وضعیت آماده

شد. بنابرامدیریت می صطالح بھ  ارجاعین، با " در ساخت"ا
ستاندارد، باید بھ عنوان فعالیتھایی  سیراین ا شود  تف

آنھا در گیاھان مولد قبل از قرار گرفتن  پرورشکھ برای 
برداری بھ شـــیوه مورد نظر موقعیت و وضـــعیت قابل بھره

 ، ضروری است.مدیریت

 گیري بھاي تمام شدهاندازه

شده  .23 شینامالک،  یک قلمبھاي تمام  معادل  و تجھیزات آالتما
چنانچھ پرداخت . قیمت نقدي آن در تاریخ شـــناخت اســـت

ــینمابھ بھ زمانی  آالت و تجھیزات،ازای یک قلم امالک، ماش
ــود موکولاعتبار  معمولدوره پس از  معادل  بین تفاوت، ش
 بھره عنوان بھ ،اعتبار دوره طي پرداختيکل و  نقدي قیمت

سایي ستاندارد طبق ایبھرهچنین  مگر اینكھ، شودمي شنا  ا
سابداريالمللی بین شده 23 ح منظور  دارایي در بھای تمام 
 . شود

شین، امالک از قلمیک یا چند  .24 ست  و تجھیزات آالتما ممکن ا
ضھ با دارا یا ترکیبي ، غیرپولي ییھايیي یا دارادر معاو

شودھاي پولي و غیرپولي از دارایی صیل  طالب زیر بھ م. تح
دارایي غیرپولي با دارایي غیرپولي دیگر یک معاوضــــھ 
شاره دارد ضھ تماماما در مورد ، ا صیفھامعاو شده در ی تو

ــده. نیز کاربرد دارد قبلیجملھ  ی قلم چنین بھاي تمام ش
نھ  و تجھیزات آالتماشـــین، امالک از فا بھ ارزش منصـــ

ضھ فاقد محتواي ) الف( شود مگر اینکھگیري مياندازه معاو
شد یا  صیلب) (تجاري با صفانھ دارایي تح شده و ارزش من

شده بھ گیري قابل اندازه قابل اتکا ايھگوندارایي واگذار
را واگذارشــــده حتی اگر واحد تجاری دارایی  .باشــــدن

ــلھ ــناخت  قطع بالفاص ــیل ،کندش ــده بھ این روش قلم تحص ش
ــده بھ ارزش تحصــیلچنانچھ دارایي . شــودگیری میاندازه ش
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صفانھ اندازه شود گیريمن شده آن بر ،ن  ابر بابھاي تمام 
 . شودگیري ميمبلغ دفتري دارایي واگذارشده اندازه

میزان تغییرات مورد انتظار  نظر گرفتن با در واحد تجاري .25
ـــھجریانھاي نقدي آتي در نتیجھ  تعیین ، داراییھا معاوض

 ضھمعاو یا خیر. دارداری محتوای تجکند کھ آیا معاوضھ می
 :کھ محتواي تجاري دارددر صورتی 

جریانھاي نقدي  )مبلغ بندي ونزما، وضعیت (ریسک . الف
با وضعیت جریانھاي نقدي دارایي  شدهدریافتدارایي 

 یا ؛شده متفاوت باشدمنتقل

بخشي از عملیات واحد  برای واحد تجاری مختصارزش  .ب
در نتیجھ این ، است این معاملھمتأثر از  کھ تجاري

 و  کند؛معاوضھ تغییر 

در مقایسھ (الف) یا (ب)  قسمتھایشده در تفاوت بیان .پ
بااھمیت شده اي معاوضھارزش منصفانھ داراییھ با

 . باشد

تعیین اینکھ معاوضــــھ محتوای تجاری دارد یا  بھ منظور
ــي از عملیات واحد  برای واحد تجاری مختصارزش ، خیر بخش

جریانھاي نقدي باید ، است این معاملھتجاري کھ متأثر از 
حتی  ھانتایج این تحلیل. را منعکس کنداز کسر مالیات  پس

ـــبدون اینکھ  ـــبات تفص  ،یلی انجام دھدواحد تجاری محاس
 . باشد روشن تواندمی

قابل  قابل اتکا ايگونھارزش منصفانھ دارایي در صورتي بھ .26
ست کھاندازه گیریھای اندازه تغییرات دامنھ(الف)  گیري ا
ــفانھ آن دارایي  معقول ــد یا (ب)  بااھمیتارزش منص نباش

برآوردھاي مختلف در این  لاحتما معقولاي گونھبتوان بھ
صفانھ بھ منظور اندازهدامنھ را  و ارزیابي گیری ارزش من
ستفاده  صفانھ . کردا چنانچھ واحد تجاري بتواند ارزش من
 ایگونھبھیا دارایي واگذارشــده را  شــدهدریافتدارایي 

شده، ندکتعیین قابل اتکا  صفانھ دارایي واگذار  ارزش من
شده دارایي براي اندازه بکار  شدهدریافتگیري بھاي تمام 

ده شلمگر اینکھ ارزش منصفانھ دارایي تحصی، شودگرفتھ می
  .باشد معتبرتر

شین، یک قلم امالک شده تمام بھاي .27 کھ بر  و تجھیزات آالتما
، شودمی دارینگھکننده اجارهمالی توسط مین أتاساس اجاره 

 . دگردمی تعیین 17استاندارد بین المللی حسابداری طبق

بالعوض  ھایحسابداری کمک 20المللیبیناستاندارد حسابداری  طبق .28

 آالتماشین، امالک قلم یک مبلغ دفتری دولت ھایدولت و افشای کمک
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ند می و تجھیزات کاھش  ھایکمک از طریقتوا لت  بالعوض دو
 . یابد

 از شناخت گیري پساندازه

جدید تمدل  یا 30بند مندرج در  م شدهبھاي تمامدل واحد تجاری باید  .29
خود انتخاب  عنوان رویھ حسابداري را بھ 31مندرج در بند  ارزیابي

 و تجھیزات آالتماشین، امالکاز ھ طبقتمام اقالم یک برای  رویھ راآن و 
 . کار گیردب

 بھاي تمام شده مدل

 ،پس از شناخت بھ عنوان دارایی و تجھیزات آالتماشین، امالکقلم یک  .30
از کسر ھرگونھ استھالک انباشتھ و کاھش  باید بھ بھاي تمام شده پس

 . منعکس شود ارزش انباشتھ

 تجدید ارزیابي مدل

 ایگونھبھ کھ ارزش منصفانھ آن و تجھیزات آالتماشین، قلم امالکیک  .31
 ،دارایی از شناخت بھ عنوان پس، استگیري اندازه قابل اتکا قابل

بھ مبلغ تجدید ارزیابي یعني ارزش منصفانھ در تاریخ تجدید  باید
و کاھش ارزش  بعدی استھالک انباشتھھرگونھ کسر  پس ازارزیابي 
 کافیبا تناوب ارزیابي باید تجدید . شان داده شودن بعدیانباشتھ 

مبلغی مبلغ دفتري دارایي با کھ انجام شود تا اطمینان حاصل گردد 
پایان دوره گزارشگری ارزش منصفانھ در استفاده از  در صورتکھ 

 . نداردتفاوت بااھمیتي شد، تعیین می

 ]حذف شد[ .33تا  32

اقالم تناوب تجدید ارزیابي بھ تغییرات ارزش منصـــفانھ  .34
ــتگي  تجدید ارزیابي و تجھیزات آالتماشــین، امالک ــده بس ش
ـــفانھ داراییھاي تجدید ارزیابي. دارد  چنانچھ ارزش منص
ــتھ باشــد، شــده ، تفاوت بااھمیتي با مبلغ دفتري آن داش

، امالکبرخی اقالم . کندمی پیداتجدید ارزیابي بعدي ضرورت 
تغییرات بااھمیت و ناپایداری را در  و تجھیزات آالتماشین

بھ نھ خود تجر فا ندمی ارزش منصـــ ید ، کن جد نابراین ت ب
ساالنھ  چنین تجدید ارزیابی . یابدمیضرورت آنھا ارزیابی 

ــین، امالکمتناوبی برای اقالم  تنھا کھ  و تجھیزات آالتماش
ضرورت جزئیتغییرات  صفانھ دارند  در . اردند در ارزش من

ست تجدید ارزیابی این اقالم  ،مقابل سھ  صرفاً ممکن ا ھر 
 . رت یابدضروسال  پنجسال یا ھر 

شینامالکیک قلم ھرگاه  .35  ارزیابی آالت و تجھیزات تجدید، ما
ارزیابی  تجدید مبلغ بھ ،شـــود، مبلغ دفتری آن دارایی

نحوه عمل در ، ارزیابی شـــود. در تاریخ تجدیدتعدیل می
 :استزیر روشھای از  یکی ،آن دارایی مورد

شود کھ ای تعدیل میبھ شیوهمبلغ دفتری ناخالص  الف .
مطابقت داشتھ  ،مبلغ دفتری داراییارزیابی  با تجدید
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با ناخالص، مبلغ دفتری ممکن است مثال،  برای. باشد
ارائھ  تجدیدبازار  در مشاھده قابلھای داده توجھ بھ
 ،تغییر در مبلغ دفتری با متناسبممکن است شود یا 

 . استھالک انباشتھ در تاریخ تجدیدگرددارائھ  تجدید
مبلغ دفتری بین با تفاوت شود تا تعدیل می ارزیابی

گرفتن در نظر  از پسناخالص و مبلغ دفتری دارایی 
 گردد. برابر، انباشتھ ارزش کاھش

ناخالص دارایی دفتری  مبلغ مقابل دراستھالک انباشتھ  ب.
 شود.میحذف 

قســمتی از  دھنده، تشــکیلمبلغ تعدیل اســتھالک انباشــتھ
و  39بندھای طبق کھ است مبلغ دفتری  درافزایش یا کاھش 

 شود.گرفتھ می حساب بھ 40

، شود تجدید ارزیابي و تجھیزات آالتماشین، یک قلم امالک ھرگاه .36
 مزبور بھ دارایيی کھ و تجھیزات آالتماشین، امالکطبقھ اقالم  تمام
 . شود تجدید ارزیابيباید  ،دارد تعلق آن

شین، امالک طبقھیک  .37  داراییھا از گروھي، و تجھیزات آالتما
شابھ كاربرد و ماھیت با ستند تجاري واحد عملیات در م . ھ

 ھستند: جداگانھ طبقات از ھایينمونھموارد زیر 

  ؛زمین . الف

  ؛زمین و ساختمان . ب

 ؛آالتماشین . پ

 ؛اھتیكش . ت

  ھا؛ھواپیما . ث

  ؛نقلیھ وسایل . ج

  اثاثھ؛ . چ

 ؛ و اداریتجھیزات  . ح

 گیاھان مولد. خ. 

ـــینامالک،  طبقھھر اقالم  .38 و تجھیزات بطور ھمزمان  آالتماش
 انتخابیارزیابي  شـــود تا از تجدیدمی تجدید ارزیابی

ترکیبی در صورتھاي مالي کھ  مبالغی گریداراییھا و گزارش
بھاي تمام شــده و ارزشــھاي منصــفانھ در تاریخھاي  از

از  ایطبقھ، وجود این با. شـــوداجتناب ، اســـتمتفاوت 
مشروط  شودبطور چرخشي تجدید ارزیابي  ممکن استداراییھا 

 هتجدید ارزیابي آن طبقھ از داراییھا طي دور اینکھ رب
نگھ وز ھ ربتجدید ارزیابی و  شـــود کامل یکوتاھزمانی 
 . شودداشتھ 
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، یابدافزایش  ارزیابي تجدید درنتیجھ دارایي دفتري مبلغ چنانچھ .39
و  شودجامع شناسایی و زیان این افزایش باید در سایر اقالم سود 

. گرددانباشت  ارزیابي تجدید مازاد عنوان تحت مالکانھدر حقوق 
ناشی از کاھش عکس  میزانبھ  بایدمزبور افزایش  ،این وجود با

شناسایی  دوره در سود یا زیان ھمان دارایی کھ قبالً تجدید ارزیابی 
  شناسایی شود.دوره زیان  یادر سود  ت،اسشده 

، مبلغ دفتری دارایی در نتیجھ تجدید ارزیابی کاھش یابد چنانچھ .40
 وجود،این با  .شناسایی شوددوره  زیاناین کاھش باید در سود یا 

مانده بستانکار موجود در مازاد تجدید  میزانبھ باید مزبور  کاھش
و زیان در سایر اقالم سود ، دارایی ھمانارزیابی در ارتباط با 

 و زیان شده در سایر اقالم سودکاھش شناسایی. جامع شناسایی شود
 . دھدمی را کاھش مازاد تجدید ارزیابی حسابدر  مبلغ انباشتھ ،جامع

در ارتباط مالکانھ در حقوق  مندرجمازاد تجدید ارزیابي  .41
ــین، امالک قلمیک با  ــت و تجھیزات آالتماش ھنگام  ممکن اس

شناخت دارایی ستقیم قطع  شتھ بطور م سود انبا منتقل  بھ 
 تواند شــامل انتقال کل مازاد ھنگاممی مورداین . شــود

شد واگذارییا  برکناری ھنگامی  با وجود این،. دارایی با
سطکھ دارایی  ستفاده قرار واحد تجاری تو ، گیردمی مورد ا

ــی از مازاد  ،در چنین مواردی. تواند انتقال یابدمی بخش
ــتھالک بر  بینتفاوت معادل  ،یافتھمیزان مازاد انتقال اس

دفتری تجدید ارزیابی شده و استھالک بر مبنای  مبلغنای بم
ـــده بھای ـــت تمام ش انتقال از مازاد . اولیھ دارایی اس

شتھ سود انبا سود یا زیان ،تجدید ارزیابی بھ   از طریق 
 . شودنمی انجام دوره

، امالکناشـــی از تجدید ارزیابی  مالیات بر درآمد آثار .42
ــین ــورت وجود، و تجھیزات آالتماش ــتاندارد  طبق، در ص اس

سابدارینبی شا مالیات بر درآمد 12 المللی ح سایی و اف  شنا
 . شودمی

 استھالک

 کھ بھای تمام شده آن و تجھیزات آالتماشین، امالک قلمیک ھر جزء  .43
است باید جداگانھ  بااھمیت قلمآن در مقایسھ با کل بھاي تمام شده 

 . شودمستھلک 

، یک قلم امالک اولیھ شـــدهشـــناســـاییمبلغ واحد تجاری  .44
ـــین ـــیص  و تجھیزات آالتماش را بھ اجزای بااھمیت آن تخص

ــتھلک ھر یک از اینو  دھدمی . کندمی اجزا را جداگانھ مس
ستھلک ، مثالبرای  بدنھ ھواپیما و موتور جداگانھ  کردنم

ــد و چھ اجاره تھواپیما  ،مین مالیأ، چھ تحت مالکیت باش
سب تواند می شدمنا بھ عنوان  اگر واحد تجاری ،ھمچنین. با

آالت و تجھیزات در یک اجاره دھنده امالک، ماشـــیناجاره
جداگانھ  کردنمستھلک ، آن را تحصیل کرده باشد عملیاتی،

ـــده آن قلم ـــده در بھای تمام ش قابل  کھ مبالغ منعکس ش
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نامطلوب اجاره در مقایسھ با  یاانتساب بھ شرایط مطلوب 
  .باشدمی مناسب تواندمیاست، شرایط بازار 

ممکن است  و تجھیزات آالتماشین، یک قلم امالکجزء بااھمیت  .45
شد کھ با عمر شتھ با ستھالکی دا مفید و  عمر مفید و روش ا

. باشد سانجزء بااھمیت دیگری از ھمان قلم یک روش استھالک
ستھالک ست این ،برای تعیین ھزینھ ا بندی اجزا گروه ممکن ا

 . شوند

جاری برخی اجزای  کھ در مواردی .46 حد ت ، امالکقلم یک وا
لک  و تجھیزات آالتماشـــین نھ مســـتھ گا جدا ندمیرا  ، ک

ندهباقی لک آن قلم ما نھ مســـتھ گا جدا ندمی را نیز  . ک
 تنھاییاســت کھ بھ  قلم آن از شــامل اجزایی ماندهاقیب

ــتند در اگر واحد تجاری انتظارات متفاوتی . بااھمیت نیس
صوص  شدخ شتھ با شھایبکارگیری ، این اجزا دا بھ تخمین  رو
ستھلک منظور  صرف  ایگونھبھ ماندهباقی کردنم کھ الگوی م

، بطور صــــادقانھ بیان کندرا  ی آنمفید اجزا یا عمر/و
  .ضرورت یابد ممکن است

ــھ با کل  .47 ــده اجزای یک قلم در مقایس چنانچھ بھای تمام ش
شده آن قلم از اھ شد، ممکن مبھای تمام  یت برخوردار نبا

 کند.جداگانھ مستھلک آن اجزا را بخواھد است واحد تجاری 
سود  ھزینھ .48 ستھالک ھر دوره باید در  شود مگر  دوره زیان یاا منعکس 

 . شده باشداینکھ در مبلغ دفتري دارایي دیگري منظور 

دوره در ســود یا زیان  بطور معمولدوره  اســتھالكھزینھ  .49
 منافع، مواقع برخي با وجود این،. شـــودمي شـــناســـایی

ر د. دوشمی داراییھا سایر تولیدصرف  دارایي آتی اقتصادي
دارایي  شده تمام بھاي از بخشي استھالكھزینھ ، حالت ینا

. شودو در مبلغ دفتري آن منظور مي دھديدیگري را تشکیل م
مخارج  در تولیدي تجھیزات و آالتماشین استھالك، مثال براي

ستانداردبھ ( شودمی منظور ھاتبدیل موجودی  المللیبین ا
 آالتماشین، امالک استھالك، ھمچنین. )مراجعھ شود 2حسابداري
ستفاده مورد و تجھیزات سعھ فعالیتھاي در ا ست ممكن تو  ا

ستانداردطبق  سابداري المللیبین ا شھود 38 ح ، داراییھاي نام
 .شناسایی شودنامشھود  دارایي شدهدر بھای تمام 

 پذیر و دوره استھالکمبلغ استھالک

مفید  تماتیک طي عمرسي سییباید بر مبنا پذیر دارایيمبلغ استھالک .50
 . تخصیص یابدآن 

 سالعمر مفید دارایي باید حداقل در پایان ھر ارزش باقیمانده و  .51
تفاوت ھاي قبلي برآورد با انتظارت چنانچھ و ي شودازنگرمالي ب
 المللیبیناستاندارد  طبقباید  )ات(تغییراین ، باشد داشتھ
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و  ی حسابداریتغییر در برآوردھا، حسابداری ھایرویھ 8حسابداري 
 . محسوب شود برآورد حسابداري عنوان تغییر درھ ب ،اشتباھات

دارایي  ارزش باقیماندهکھ  زمانی تا ،اســـتھالک دارایی .52
حتی اگر شود شناسایی می ،باشدنآن از مبلغ دفتري  بیشتر
ــارزش  ــفانھ دارایی بیش ــود آن از مبلغ دفتري ترمنص . ش
 . شودنمیآن  مستھلک کردنمانع  ،و نگھداري دارایيتعمیر 

ستھالک .53 سر ارزش باقیماندهاز  دارایي پسیک پذیر مبلغ ا  ک
ــودآن تعیین مي مانده دارایي اغلب ارزش باقی، عمل در. ش
ــت ــتھالک در بنابراین،و  ناچیز اس ــبھ مبلغ اس  پذیرمحاس

 . باشداھمیت میبی

ارزش باقیمانده دارایی ممکن اســــت بھ مبلغی برابر یا  .54
، در این صورت. بیشتر از مبلغ دفتری دارایی افزایش یابد

 کھ مگر اینکھ و تا زمانی ،صفر استدارایی استھالک  ھزینھ
باً  عاق نده  مت ما باقی بھ مبلغی کمتر از مبلغ  آنارزش 

 . دفتری دارایی کاھش یابد

، شــدن آن برای اســتفادهآماده  اســتھالک دارایي از زمان .55
کھ دارایي در ماني  یت یعني ز یتو  موقع ماده وضـــع  آ

شروع ، قرار گرفت یتنظر مدیر دورمشیوه  بھ برداريبھره
 بندي دارایي بھاز تاریخ طبقھ داراییاســتھالک . شــودمي

ــدهنگھداریعنوان  مجموعھ در  قرار گرفتنبراي فروش(یا  ش
طبقھ بندی  برای فروش شـــدهبھ عنوان نگھداری کھواحدی 

ستاندارد  طبق )شودمی شگری  المللیبینا  یا 5مالی گزار
متوقف ، کدام زودتر باشــدھر، دارایی قطع شــناختتاریخ 

از یا  شود زماني کھ دارایي بالاستفاده بنابراین. شودمي
ــتفاده  ــود کنارفعال اس ــتھ ش ــتھالک آن متوقف  ،گذاش اس

شددارایی کھ اینمگر  ،شودنمي شده با ستھلک   با. کامالً م
ستھالک مبتني، اینوجود  شھاي ا ساس رو  در، بر کارکرد برا

ــد ــتھ باش ــورتي کھ تولید وجود نداش ــتھالک  ،ص ھزینھ اس
 . باشد صفرتواند مي

صادي منافع .56 ساً  دارایي آتی اقت سا ستفاده طریق از ا  از ا
 سایر، اینوجود  با. شودمصرف میتجاری  واحدتوسط  دارایي
 خرابي و فرســـودگي، یا تجاری فني نابابي مانند عوامل
 اغلب، ماندمي بالاســـتفاده دارایي كھ زماني در دارایي
ــادي منافع كاھش بھ منجر ــود کھ میمی اقتص ــت از ش توانس

ــود ــب ش  تعیین در زیر عوامل تمام ،نتیجھ در. دارایی کس
 :گیردمي قرار مدنظر دارایي مفید عمر

 استفاده میزان. دارایي از انتظار مورد استفاده .الف
 انتظار مورد فیزیكي تولید یا ظرفیت بھ توجھ با

 . شودمي ارزیابی دارایی
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 عوامل بھ كھ ،انتظار مورد فیزیکی خرابي و فرسودگي . ب
 مورد دارایي كھ كاري نوبتھاي تعداد مانند عملیاتي
 نگھداري و تعمیر برنامھ و گیردمي قرار استفاده
 كھ زماني در دارایي از نگھداري و بتراقم و ،دارایي

  .دارد بستگي، است بالاستفاده

 تولید بھبود یا تغییر از ناشيیا تجاري  فني نابابي . پ
تولیدشده  تخدم یا محصول بازار تقاضاي در تغییر یا

آتی کاھش مورد انتظار در قیمت فروش  .دارایي توسط
کھ با استفاده از یک دارایی تولید شده است یک قلم 

دھنده نابابی فنی یا تجاری مورد تواند نشانمی
باشد، کھ بھ نوبھ خود، بیانگر انتظار آن دارایی 

 کاھش منافع اقتصادی آتی دارایی است.

 از استفاده برای مشابھ یا قانوني محدودیتھاي . ت
 اجاره توافقھای در انقضا تاریخ قبیل از دارایي
  مربوط.

واحد تجاری  انتظار مورد استفاده برحسب دارایي مفید عمر .57
شيخط. شودمی دارایی تعییناز   واحد درمدیریت دارایي  م

ست ممكن تجاري  معین مدتي از پس دارایي واگذاري شامل ا
 دارایی آتی اقتصادي منافع از مشخصي بخش مصرف از پس یا

شد ست ممكن دارایي مفید عمر ،بنابراین. با  از كوتاھتر ا
صادي عمر شد آن اقت ضوعي دارایي مفید عمر برآورد .با  مو

ـــاوتي ـــت قض  مورد در تجاري واحد تجربھ بر مبنای كھ اس
 . باشدمی مشابھ ھايدارایی

ستند قابل تفکیک داراییھاي ساختمان و زمین .58  اگر حتي و ھ
صیل ھم با ساب جداگانھ، شوند تح  بھ. دونشگرفتھ مي بھ ح

ــتثناي مواردي نظیر معادن و محلھاي دفن زبالھ زمین  ،اس
ستھلك بنابراین، و دارد ینامحدود عمر معموالً  . شودنمي م

مان ــــاخت ید عمر س حدود مف نابراین و دارد یم  دارایي ب
ستھالك شمی پذیرا  ساختمان كھ زمیني ارزش در افزایش. دبا
ست شده بنادر آن  ستھالک رب ا ساختمانمبلغ ا  اثر پذیر 

 . گذاردنمي

مخارج برچیدن مستحدثات بھای تمام شده زمین شامل  چنانچھ .59
سازي زمینپ، قبلي سازي و باز شد اک سمت از زمین ،با  آن ق
ـــل از تحمل آن مخارجکھ منافع اي طول دوره در عاید  حاص
ستھلک ، شودمي ست ، در برخي موارد. دگردمیم زمین ممکن ا
زمین باید  ،موارد دراینکھ  باشد ی داشتھمحدود مفید عمر
 . مستھلک شود، کندرا منعکسمنافع حاصل از آن  روشي کھ بھ
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 روش استھالک

آتي  منافع اقتصادي مصرفی الگوباید  روش استھالک مورد استفاده .60
 . را منعکس کنددارایي توسط واحد تجاري مورد انتظار 

حداقل در پایان ھر  باید دارایي براي استفاده مورد استھالك روش .61
 منافع مصرف الگوي در ی کھصورت در ،شوددوره مالي بازنگري 

ایجاد  ایمالحظھ قابل تغییرآن دارایی  انتظار مورد آتي اقتصادي
. کند تغییرباید  استھالك روش، جدید الگوي انعكاسباشد، برای  شده

بھ عنوان  ،8 حسابداری المللیبین باید طبق استاندارد تغییري چنین
 . گرفتھ شود نظر در تغییر در برآورد حسابداري

صیص برای .62 ستماتیک تخ ستھالك مبلغ سی  عمر طي دارایي پذیرا
ــھاي، آن مفید ــتھالک  روش ھ گرفت ارکب تواندمی متفاوتياس
شھا این. شود ستقیم خطروش  شامل رو  نزوليروش مانده ، م

ست تولیدتعداد روش  و باقیمانده دارایی  ارزش چنانچھ. ا
در طول  یثابت ھزینھ منجر بھ مستقیم خط روش ،دتغییر نکن

ھزینھ  ،نزوليمانده  روشدر . شـــودمی عمر مفید دارایی
سال کاھش سال بھ  ستھالک طی عمر مفید دارایی  . دیابمی ا

 مبناي بر استھالك ھزینھمحاسبھ  منجر بھتعداد تولید  روش
شی . شودمي انتظار موردیا کارکرد  تولید واحد تجاری رو

آتي مورد  اقتصادي منافعمصرف  الگويکند کھ می را انتخاب
ــار  ــدمنعکس  بھتررا  دارایيانتظ  بطور این روش. کن
 كھاین مگر شودمی اعمال دیگر دوره بھ ايدوره از یكنواخت

صرف الگوي در صادي منافع م  دارایي انتظار موردآتی  اقت
 . آید وجودھ بتغییري 

روش استھالکی کھ مبتنی بر درآمد حاصل از فعالیتی  .الف62
ستفاده از یک دارایی می ضمن ا ست کھ مت سب ا شد، منا با

ست. ستفاده از یک  نی ضمن ا صل از فعالیتی کھ مت درآمد حا
صادی  صرف منافع اقت ست، معموالً عواملی غیر از م دارایی ا

ثال، کس میدارایی را منع ند. برای م مد از عواملی ک درآ
سایر  و فرایندھا، فعالیتھای فروش  ھای ورودیدادهمانند 

پذیرد. جزء قیمت و تغییر در حجم و قیمت فروش تأثیر می
در محاســبھ درآمد ممکن اســت تحت تأثیر تورم کھ بھ ھیچ 

 عنوان اثری بر روش مصرف دارایی ندارد، قرار گیرد.

 کاھش ارزش

، امالکقلم یـک تعیین اینکــھ واحـد تجــاری بـھ منظور  .63
یا خیر،  یافتھ اســـتکاھش ارزش  و تجھیزات آالتماشـــین

ــتاندارد  ــابداری المللی بیناس را  ھاکاھش ارزش دارایی 36حس
ضیح. گیردمیکار ب ستاندارد تو واحد تجاری کھ دھد می آن ا

چگونھ ، کندمیرا بررسی ھای خود مبلغ دفتری داراییچگونھ 
 یو چھ زمانکند، میدارایی را تعیین یک  نیمبلغ بازیافت
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 برگشــتآن را یا  کندمی زیان کاھش ارزش را شــناســایی
 . دھدمی

 ]حذف شد[ .64

 کاھش ارزشجبران 

سارت جبران .65 شخاص ثالث وارده خ سط ا شین، امالکقالم بھ ا تو و  آالتما
کنار گذاشــتھ شــده یا  مفقود شــده، کاھش ارزش یافتھ کھ یتجھیزات

ست سارتمبلغ باید ھنگامی کھ  ،ا سود یا  شودمیقابل دریافت  خ در 
 . شود منظوردوره زیان 

ــارت وارده بھکاھش ارزش یا  .66 ــین، امالکاقالم  خس و  آالتماش
سارتپرداخت یا ادعاھا ، تجھیزات شخاص ثالث و  طرفاز  خ ا

خت  ــــا یا س ید  نھ خر عدی ھرگو  ،جایگزین ھایداراییب
صادی جداگانھ ستند و بطور جداگانھ  ایرویدادھای اقت بھ ھ

 شوند:می بھ حساب گرفتھزیر  شرح

بق و تجھیزات ط آالتماشین مالک،اکاھش ارزش اقالم  .الف
 ؛شودمی شناسایی 36حسابداری  بین المللی استاندارد

 و تجھیزات آالتماشین، مالکاقطع شناخت اقالم  .ب
 داین استانداریا واگذارشده طبق  شدهکنارگذاشتھ

 ؛شودمی تعیین
بھ اقالم امالک، توسط اشخاص ثالث جبران خسارت وارده  .پ

آالت و تجھیزاتی کھ کاھش ارزش یافتھ، مفقود ماشین
تعیین سود در ھنگامی ، تشده یا کنار گذاشتھ شده اس

 و ؛شود، کھ قابل دریافت میشودمی منظوریا زیان 

 و تجھیزات آالتماشین، امالکاقالم  شدهبھای تمام  .ت
 ،یجایگزینخریداری یا ساختھ شده ھنگام ، بازسازی

 . شودمی تعیینبق این استاندارد ط

 قطع شناخت

 در موارد زیر باید و تجھیزات آالتماشین، یک قلم امالکمبلغ دفتری  .67
 :شودقطع شناخت 

 یا ؛واگذاریھنگام  .الف
نافع اقتصادی آتی از استفاده یا م گونھھیچکھ در صورتی  .ب

 . آن مورد انتظار نباشد واگذاری

 و تجھیزات آالتماشین، قطع شناخت یک قلم امالکسود یا زیان حاصل از  .68
شود(  منظوردوره در سود یا زیان  ،قلمآن باید ھنگام قطع شناخت 

فروش با در ارتباط  17 حسابداریالمللی بین دگر اینکھ استاندارم
باید ن ھاسود. باشد) را الزامی کرده ای دیگرشیوه ،اجاره مجددو 

 . دنبندی شوطبقھ عملیاتی بھ عنوان درآمد

 روالواحــد تجــاری کــھ در یــک بــا وجود این،  .الف68
ـــین، امالک اقالم، عادی خود ھایفعالیت  و تجھیزات آالتماش
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، بھ  اســـتکرده نگھداری  دیگرانکھ برای اجاره بھ را 
نگھداری آنھا بھ قصــد  توقفباید ھنگام ، رســاندمیفروش 
شــــده برای بندی آنھا بھ عنوان نگھداریطبقھو  اجاره
بھ مبلغ دفتر ییھادارایی این، فروش  ھابھ موجودی یرا 

باید  ھاداراییاین عواید حاصـــل از فروش . انتقال دھد
بھ  ،عملیاتی درآمد 18 استاندارد بین المللی حسابداری طبق

 ھنگامی کھ. شـــناســـایی شـــود عملیاتی عنوان درآمد
کھھایدارایی ھای  روالدر  ی  عالیت جاریعادی ف برای  ،ت

ــــده ھداری ش ندفروش نگ قالبھ موجودی  ا ندمی انت ، یاب
ستاندارد  شگری المللیبینا کاربرد  در مورد آنھا 5 گزار

  ندارد.

شین یک قلم امالک،واگذاري  .69 ست بھ  و تجھیزات آالتما ممکن ا
شھاي گوناگون (  مین مالیأانعقاد اجاره ت ،فروش مانندرو

جاري . یا اھدا) صـــورت گیرد ھت تعیین تاریخ واحد ت ج
سایی درآمد بھ منظور قلمآن واگذاري  صل  عملیاتی شنا حا

ھا کاال یار ،از فروش  ندرج در ھای از مع نداردم تا  اســـ
ـــابداري  المللیبین طریق  گذاری ازوابراي . کندمي 18حس
ستاندارد ،و اجاره مجدد فروش سابداري  المللیبین ا  17ح

 . شودبکار گرفتھ مي

شناخت مندرج در بند  ھرگاه بر .70 صل  ساس ا واحد تجاري ، 7ا
 دررا  و تجھیزات آالتماشین، یک قلم امالکجایگزیني  مخارج

ساییمبلغ دفتري آن قلم   جزءاز اینکھ نظر صرف، کند شنا
شده بھ شدهجایگزین ستھلک  شد صورت جداگانھ م ، یا خیر با

چنانچھ . کندمیشناخت  قطعرا شده جایگزین جزءمبلغ دفتري 
جاري عملي جایگزینجزء تعیین مبلغ  حد ت ــــده براي وا ش

عنوان شاخصي از بھاي  بھتواند مخارج جایگزیني مي، نباشد
شده  ساخت آن شنجایگزیجزء تمام  صیل یا  ده در زمان تح

 رود.بکار 

 و تجھیزات آالتماشین، امالکقلم یک  از قطع شناخت سود یا زیان ناشي .71
رت و، در صواگذارياز  عواید ناشيخالص  تفاوت بینباید معادل 

 . تعیین شود قلم و مبلغ دفتري آنوجود، 

 آالتماشینیک قلم امالک،  واگذاري ازاي دریافتني بابتمابھ .72
صفانھدر ابتدا بھ ارزش ، و تجھیزات سایي قلم  آن من شنا

ھاي آتي پرداخت بابت آن قلم بھ دورهچنانچھ . شـــودمي
معادل قیمت نقدي ابتدا  در يتازاي دریافمابھ، شود موکول
ازا و بین مبلغ اســمي مابھتفاوت . شــودشــناســایي ميآن 

 ناشـــی ازمؤثر کننده بازده معادل قیمت نقدي کھ منعکس
حسابداری  المللیبینارد استاند طبق، مبلغ دریافتني است

 . شودشناسایي مي بھرهعنوان درآمد  بھ 18
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 افشا

و  آالتماشین، امالکبرای ھر طبقھ از صورتھای مالی باید در  .73
 :دشوافشا موارد زیر ، تجھیزات

دفتري  تعیین مبلغ برای مورد استفاده گیرياندازه مباني . الف
 ؛ ناخالص

 ؛ مورد استفاده استھالك روشھاي . ب
 ؛ مورد استفاده استھالك عمر مفید یا نرخھاي . پ
 کاھش ارزش بھ اضافھ( انباشتھ و استھالكناخالص  دفتري مبلغ . ت

 و ؛دوره پایاندر ابتدا و ) انباشتھ

دوره کھ موارد زیر را  پایانصورت تطبیق مبلغ دفتري ابتدا و  . ث
 دھد:مینشان 

  ؛اضافات .1

مالی گزارشگری  المللیبیناستاندارد  طبقکھ  ییھادارایی . 2
یا  شوندمی بندیطبقھشده برای فروش بھ عنوان نگھداری 5

شده برای فروش نگھداری کھ بھ عنوانمجموعھ واحدی در 
 . سایر واگذاریھاو گردند یممنظور  بندی شده است،طبقھ

 ؛تجاری ھایتركیب طریق از تحصیل . 3

، 31 بندھاي طبق از تجدید ارزیابي ناشي كاھش یا افزایش . 4
شده یا و ناشی از زیان کاھش ارزش شناسایی 40و  39

استاندارد  طبقجامع و زیان در سایر اقالم سود  شدهتبرگش
 ؛36 بین المللی حسابداری

طبق  دوره یا زیانشده در سود زیان کاھش ارزش شناسایی . 5
 ؛ 36 المللی حسابداریاستاندارد بین

طبق دوره زیان کاھش ارزش برگشت شده در سود یا زیان  . 6
 ؛ 36 یالمللی حسابداراستاندارد بین

 ؛  استھالك . 7

از  مالي صورتھاي تسعیراز  ناشي مبادلھ تفاوتھاي خالص . 8
شامل ، فاوتمت گزارشگری پول واحد پول عملیاتی بھ واحد

؛ واحد گزارشگر گزارشگری واحد پولعیر عملیات خارجی بھ تس
 و 

 . تغییراتسایر  . 9

 د:شوافشا  مالي صورتھايدر نیز باید موارد زیر  .74

، امالکو  ،مالكیت در رابطھ با محدودیت وجود و میزان . لفا
 ؛ستا بدھیھا وثیقھدر  كھ یو تجھیزات آالتماشین

، یک قلم امالکمبلغ دفتری  درشده شناسایی مخارج میزان . ب
 ؛ ساخت جریان در و تجھیزات آالتماشین

و  آالتماشین، امالک تحصیل بھ مربوطقراردادي  تعھدات مبلغ . پ
 و؛ تجھیزات
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و  آالتماشین، امالکشده توسط اشخاص ثالث بابت مبلغ جبران . ت
 شده کھ کنارگذاشتھیا  مفقود شده، یافتھارزش  کاھش تجھیزات
صورت سود اما جداگانھ در  ،شودمیمنظور دوره زیان  یادر سود 

 .شودنمیافشا و زیان جامع 

ستھالك روش انتخاب .75 ستلزم و برآورد عمر مفید داراییھا  ا م
و عمر  شدهبکارگرفتھ روشھاي افشاي ،بنابراین. قضاوت است

ید برآوردي ھاي مف عاتي، اســـتھالك یا نرخ  برایرا  اطال
ستفاده  بتوانند کند کھفراھم می مالي صورتھاي كنندگانا

با ســایر  را بررســي و مدیریت توســط اتخاذشــده ھايرویھ
ــھ  تجاري واحدھاي ــابھ بھ. کنندمقایس ــاي، دالیل مش  افش

 ضرورت دارد:موارد زیر 

دوره زیان  یااز اینکھ در سود  نظرصرف ،استھالك .الف
 بھاي تمام شده سایر داراییھا بھ عنوان بخشی از یا

 و؛ شودشناسایي  در طول دوره

  .دوره در پایان انباشتھ استھالك .ب

ـــتاندارد بین طبق .76 ـــابداریاس ، واحد تجاري ،8 المللی حس
بر کھ را  حســــابداريھای در برآورد و اثر تغییر ماھیت
 یبعد ھایرود بر دورهمی انتظار یا رداثر دا جاري دوره

شد شتھ با شا ،اثر دا شین، امالکدر مورد . کندمی اف  آالتما
ــایي چنین و تجھیزات ــت ممكن افش  در برآورد از تغییر اس
 :ناشی شودموارد زیر 

 ؛باقیمانده ایھارزش .الف

اقالم  برچیدن یا بازسازي، سازيمخارج برآوردي پیاده . ب
  ؛و تجھیزات آالتماشین، امالک

 و ؛عمر مفید .پ

 . استھالك ایھروش .ت

 تجدید ارزیابي لغامب بھ و تجھیزات آالتماشین، امالکاقالم  چنانچھ .77
الزامی در استاندارد  ھایبر افشا افزون، یابد انعكاس شده
 موارد زیر باید افشا شود:، 13گزارشگری مالی  المللیبین

 ؛تجدید ارزیابي تاریخ . الف

  یا خیر؛ استفاده شده است مستقل ارزیاباز  اینکھ . ب

 ]حذف شد[ . تپ

تجدید ارزیابی  و تجھیزات آالتماشین، امالکاز  طبقھ برای ھر  .ث
مبلغ دفتری کھ در صورت استفاده از مدل بھای تمام شده ، شده

 شد؛، شناسایی می

 محدودیتھرگونھ و  دوره طي تغییر کھ مازاد تجدید ارزیابي .  ج
 .دھدرا نشان می سھامداران بینآن مانده  توزیع
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عالوه  واحد تجاری ،36 حسابداری المللیبیناستاندارد  طبق .78
اطالعات  (ث)،73بند  6تا  4قسمتھای بر اطالعات الزامی در 

شین، الکاممربوط بھ  را  یافتھکاھش ارزش و تجھیزات آالتما
 . کندمیافشا 

ستفاده .79 ست مالي صورتھاي كنندگانا زیر را  اطالعات ممکن ا
  :بدانند خود نیازھاي مرتبط بانیز 

بطور  كھ یو تجھیزات آالتماشین، امالک دفتري مبلغ .  الف
  ؛است مانده بالاستفاده موقت

كامالً  و تجھیزات آالتماشین، امالک ناخالص دفتري مبلغ . ب
 ، است مورد استفاده ھمچنان كھ شدهمستھلك

 و تجھیزات آالتماشین امالک، دفتري مبلغ . پ
استاندارد  طبقکھ  ،از استفاده فعالشده کنارگذاشتھ

 شدهنگھداریعنوان  بھ 5گزارشگری مالی  المللیبین
 و ،شده استنبندي براي فروش طبقھ

 منصفانھ ارزش، بھاي تمام شده مدلدرصورت استفاده از  .ت
 ايمالحظھ قابل بطور كھی و تجھیزات آالتماشین، امالک

 . تفاوت داردبا مبلغ دفتري آن 

 تجاری توصیھ ھایواحد ھافشای این مبالغ ب، بنابراین
 . شودمی

 شرایط گذار

قلم یک اولیھ  یگیردر ارتباط با اندازه 26تا  24الزامات بندھای  .80
 ،ھاداراییبا شده در معاوضھ تحصیل و تجھیزات آالتماشین، الکام

 . کار گرفتھ شودب با تسری بھ آینده تنھا برای معامالت آتی باید

ستانداردھای بین الف.80 ساالنھ ا صالحات  شگری مالیا دوره  -المللی گزار

ــالح کرد 35بند ، 2012تا  2010 این تجاری باید  . واحدرا اص
شده  شناساییارزیابیھای  تجدیدتمام را برای مورد اصالحی 

آن  اولیھ تاریخ بکارگیریكھ از  ايھای ســـاالنھدر دوره
صالحی یا  ساالنھ  دوره و در شودشروع میپس از آن مورد ا

ممکن اســـت  تجاری واحدھمچنین،  بكار گیرد.قبل از آن، 
ھای دورهھر یک از را برای  شــدهتعدیل ایاطالعات مقایســھ

 این انجام بھملزم اما نماید ارائھ  ،گذشــتھ شــدهارائھ
نشده ای تعدیلاطالعات مقایسھ ،تجاری کار نیست. اگر واحد

ـــتھھای دورهک از ھر یرا برای   باید بھ ،ارائھ کند گذش
شنی اطالعات تعدیل شخصرا  شدهنرو کھ کند و بیان  نماید م

 مبنااست و آن  شده ارائھمبنای متفاوتی  براین اطالعات 
 را توضیح دھد.
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واحد تجاری برای نخســـتین بار در دوره گزارشـــگری کھ  .ب80
ـــاورزی: گیاھان مولد ـــتاندارد بین کش ـــالحات اس المللی (اص

سابداری  ستاندارد بین 16ح سابداری و ا را  )41المللی ح
ـــای اطالعات کّمی الزامی در بند بکار می (ج) 28گیرد، افش

برای دوره جاری  8المللی حســــابداری اســـتاندارد بین
ـــرورتی  ندارد. با وجود این، واحد تجاری باید اطالعات ض

ستاندارد بین28کّمی الزامی در  سابداری (ج) ا  8المللی ح
ـــتھ، ارائھ ھای ارائھرا برای ھر یک از دوره ـــده گذش ش

 نماید. 

واحد تجاری ممکن اســـت تصـــمیم بگیرد کھ یک قلم گیاه  .پ80
ستین دوره ارائھ صورتھایمولد را در ابتدای نخ  شده در 

 کشـــاورزی: گیاھان مولدمالی کھ در آن برای نخســـتین بار 

و استاندارد  16المللی حسابداری (اصالحات استاندارد بین
بداری بین ــــا کار می41المللی حس بھ ارزش ) را ب گیرد، 

ـــفانھ ان ـــفانھ بھ دازهمنص گیری کند و از آن ارزش منص
عنوان بھای تمام شـــده مفروض در آن تاریخ اســـتفاده 

ید.  ما فاوت بین مبلغ دفتری قبلی و ارزش ن نھ ت ھرگو
منصـــفانھ، باید در ســـود انباشـــتھ آغازین در ابتدای 

 شده شناسایی شود. نخستین دوره ارائھ

 اجراتاریخ 

ندارد را برای دوره .81 تا ید این اســـ با جاری  حد ت  ھایوا
 کارب ،شودمی شروع 2005 سال انویھز اول ژای کھ اساالنھ
ست مجاز از موعد پیش کارگیریب. گیرد اگر واحد تجاری . ا

باید این  ،گیرد کاربپیش از موعد این اســـتاندارد را 
 . را افشا کند موضوع

را برای  3در بند مندرج واحد تجاری باید اصالحات  .الف81
از  پسیا  2006سال  انویھژای کھ از اول ساالنھ ھایدوره
ستاندارد . گیرد بکار ،شودمیشروع آن  اگر واحد تجاری ا
ــگری  المللیبین ، گیردبکار پیش از موعدرا  6مالی گزارش

 . شود اعمالاین اصالحات باید برای آن دوره 

 مالی ھایرائھ صـورتا 1 اسـتاندارد بین المللی حسـابداری .ب81

مورد استفاده در  اصطالحات ،)2007 سالدر  (تجدیدنظرشده
را اصــالح مالی گزارشــگری  المللیبین ھایاســتاندارد کل
را اصالح  73)(ث)4(و  40، 39 ھایبند ،عالوه بر این. کرد
 ھایواحد تجاری باید این اصـــالحات را برای دوره. کرد

از آن پس یا  2009 ســـال ژانویھاول ســـاالنھ ای کھ از 
واحد تجاری اســتاندارد اگر . کار گیردب ،شــودمی شــروع

سابداری المللیبین شده 1 ح ) را 2007 سال در (تجدیدنظر
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ــالحات این باید ، گیردبکار  پیش از موعد برای آن را اص
 .اعمال کنددوره 

ستاندارد  .پ81 شگری مالی المللیبینا (  تجاری ایھترکیب 3 گزار
شده سال تجدیدنظر صالح  44بند  ،)2008 در  واحد . کردرا ا

ســاالنھ ای کھ  ھایرا برای دوره اتتجاری باید این اصــالح
شروع پسیا  2009سال  جوالی اولاز  بکار  ،شودمی از آن 
گزارشــگری  المللیبیناگر واحد تجاری اســتاندارد . گیرد
 پیش از موعد) را 2008 ســـالدر  (تجدیدنظرشـــده 3مالی 

باید این اصـــالحات را برای آن دوره اعمال ، گیرد کارب
 . کند

اصـــالحات  بھ موجبالف 68اصـــالح و بند  69و  6 ھایبند .ت81

ستانداردھای بین شگری مالیا شده در ( المللی گزار شر سال می منت
شد )2008 ضافھ  صالحات را برای . ا واحد تجاری باید این ا
از  پسیا  2009 سال ژانویھ اولای کھ از نھساال ھایدوره

شروع مجاز  موعدپیش از  کارگیریب. گیردکارب، شودمی آن 
 پیش از موعداگر واحد تجاری این اصـــالحات را . اســـت

اصالحات  زمانھمرا افشا کند و  موضوعباید این  کارگیردب
ستاندارد  مرتبط با سابداری المللیبینا  ھایصورت جریان 7 ح

 . نمایداعمال را  نقدی

ستانداردھای  .ث81 صالحات ا شگری مالی المللیبینا شر( گزار  درشده منت
باید این  . واحد تجاریکرداصالح را  5بند  )2008 سال می

 سال ژانویھ اولای کھ از ساالنھ ھایاصالحات را برای دوره
سری بھ آینده ،شودمی شروعاز آن  پسیا  2009  کارب با ت

حات را . یردگ جاری این اصـــال حد ت مان اگر وا برای ھمز
ھای ند  ب58 و 57، 54، ب53، الف53، 53، 48، 22، 9، 8 ب

ندارد  تا بداریاســـ ــــا کارگیرد  40 بین المللی حس  ،ب
ـــت. ب این  واحد تجاریاگر کارگیری پیش از موعد مجاز اس

صالحات را  ضوعباید این ، اعمال کندپیش از موعد ا را  مو
 . نمایدافشا 

 سالمی  منتشر شده در، 13مالی گزارشگری  المللیبیناستاندارد  .ج81
ـــفانھ در بند، 2011 ـــالح  6 تعریف ارزش منص ، دکررا اص
ـــالح و بندھای  77و  35، 26 ھایبند حذف را  33و 32را اص
ـــالحات را ھنگام ب . واحد تجاریدکر کارگیری باید این اص

 گیرد. بکار 13مالی گزارشگری  المللیبیناستاندارد 

 ســال در می منتشــرشــده، 2011تا  2009دوره  -اصــالحات ســاالنھ .چ81
ـــالح  8، بند 2012 این مورد تجاری باید  . واحدکردرا اص

صالحی  ستاندارد بینطبق را ا سابداری ا ھای رویھ 8المللی ح

ـــتباھات ـــابداری و اش ـــابداری، تغییر در برآوردھای حس برای  ،حس
ساالنھدوره  از پسیا  2013 سال ژانویھ اولای کھ از ھای 
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بکار گیرد. بکارگیری  با تسری بھ گذشتھ ،شودآن شروع می
 این مورد اصالحیتجاری  واحد ست. اگرمجاز ا پیش از موعد

ــوعباید این  ،بکار گیرد پیش از موعدرا  ــا  موض را افش
 کند.

ستانداردھای بین .ح81 ساالنھ ا صالحات  شگری مالیا  2010 دوره -المللی گزار

را اصالح  35، بند 2013 سال در دسامبر منتشرشده، 2012تا 
اصالحات  اینتجاری باید  د. واحدکرالف را اضافھ 80و بند 

ساالنھرا برای دوره یا  2014 سال ای کھ از اول جوالیھای 
پیش از بکار گیرد. بکارگیری  ،شـــودمیشـــروع  پس از آن

ست. اگر واحدموعد  صالحات را این تجاری  مجاز ا پیش از ا
 را افشا کند.موضوع  باید این ،بکار گیرد موعد

ـــتھالک خ.81 ـــھای قابل قبول اس ـــتاندارد  تعیین روش ـــالحات اس (اص
بداری بین ــــا ندارد بین 16المللی حس تا المللی و اســـ

سابداری  سال )38ح شده در می  شر را  56بند  ،2014، منت
صالح و بند  ضافھ کرد. واحد تجاری باید این 62ا الف را ا

ای کھ از اول ژانویھ سال ھای ساالنھاصالحات را برای دوره
ــروع می 2016 ــود، بکایا پس از آن ش ر گیرد. بکارگیری ش

صالحات را  ست. اگر واحد تجاری این ا پیش از موعد مجاز ا
 پیش از موعد بکار گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

ــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ د.81 ــاره بھ اص ــت و این بند اش ــده اس االجرا نش
 .]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

المللی الحات اســـتاندارد بین(اصـــ کشـــاورزی: گیاھان مولد .ذ81
ــابداری  ــتاندارد بین 16حس ــابداری و اس )، 41المللی حس

را اصالح  37و  6، 3، بندھای 2014منتشرشده در ژوئن سال 
واحد تجاری  پ را اضافھ کرد.80ب تا 80الف و 22و بندھای 

صالحی را برای دوره ساالنھباید این موارد ا ای کھ از ھای 
ــال  ــروع می 2016اول ژانویھ س ــود بکار یا پس از آن ش ش

گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز اســـت. چنانچھ واحد 
صالحات را پیش از موعد بکار گیرد، باید این  تجاری این ا
موضــوع را افشــا کند. واحد تجاری باید این اصــالحات را 

ــتاندارد بین ــابداری طبق اس ــری بھ 8المللی حس ، با تس
پ 80مواردی کھ در بند گذشـــتھ بکار گیرد، مگر برای 

 استثنا شده است.

 ھابیانیھکنارگذاری سایر 

ستاندارداین  .82 ستاندارد  یگزینجا ا سابداری المللیبینا  ح
) 1998 ســالدر  ظرشــدهن(تجدید و تجھیزات آالتماشــین، امالک 16
  شود.می

 :شودیمتفاسیر زیر  استاندارد جایگزیناین  .83
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 مخارج اصالح مباحث جاریکمیتھ تفاسیر  6تفسیر  .الف

 ؛افزار موجودنرم

و  آالتماشین، امالککمیتھ تفاسیر مباحث جاری  14تفسیر  .ب
 و ؛اقالم خسارتجبران کاھش ارزش یا  -تجھیزات

و  آالتماشین، امالککمیتھ تفاسیر مباحث جاری  23تفسیر  .پ

 . ات اساسیبازرسی عمده و مخارج تعمیر -تجھیزات
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