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 دامنھ کاربرد

ستاندارد با نیا .2 شا و یریگاندازهشناخت،  در دیا  یگذارھیسرما یاف
 .گرفتھ شوددر امالک بکار 

لھ .3 ندارد، این از جم تا ندازهبرای  اســـ نافع  گیریا م
شده بھ عنوان اجاره تأمین نگھداریدر امالک  یگذارسرمایھ

جاره مالی ا ھای  نده مالی در صـــورت ندازهو کن  گیریا
شــــده بھ عنوان اجاره گذاری در امالک نگھداریســـرمایھ

صورتھای مالی اجاره کاربرد دارد. این دھنده عملیاتی در 
ستاندارد  ضوعات مطرحا ستاندارد بینشده در مو المللی ا
 گیرد:دربرنمیرا ، شامل موارد زیر، ھااجاره 17حسابداری 

قھ .الف ندطب جاره یب جارها بھ ا تأمینھا   ای مالی ھای 
 ؛یاتیعمل ھایاجاره

در امالک  یگذارھیاز ســرما شــناخت درآمد اجاره حاصــل .ب
درآمد  18حسابداری  یالمللنیبھ استاندارد ب ن،ی(ھمچن

 مراجعھ شود)؛ عملیاتی

ــده ینگھدار امالکمنافع  یریگاندازه .پ اجاره عنوان  بھش
 کننده؛اجاره یمال یصورتھا در یاتیعمل

ــرماخالص  یریگاندازه .ت اجاره  دردھنده اجاره یگذارھیس
 دھنده؛اجاره یمال یدر صورتھاتأمین مالی 

 فروش و اجاره مجدد؛ و معامالت یحسابدار ث.

ــــا ج. مالی  یھااجاره درباره افش  یھاو اجارهتأمین 
 .یاتیعمل

 موارد زیر کاربرد ندارد: برایاین استاندارد  .4

(بھ  یکشاورز یتھایمربوط بھ فعال یستیز یھاییدارا الف.
و  کشــــاورزی 41 یحســـابدار یالمللنیاســـتاندارد ب
ــ امالک، 16المللی حســابداری اســتاندارد بین  و آالتنیماش

 مراجعھ شود)؛ و زاتیتجھ

عادن ازیامت حق .ب خا و م عدن ریذ ند یم فت، مان  گاز ن
 .ی کھ احیاشونده نیستندمشابھ منابع و یعیطب

 فیتعار

رفتھ بکار مشــخص زیر زیر با معانی  در این اســتاندارد، اصــطالحات .5
 :است

، بھ آن مبلغ وضعیت مالی صورت کھ دارایی دراست  مبلغی یمبلغ دفتر
 شود.می شناسایی

منصفانھ  یا ارزش نقد پرداختي ھاینقد یا معادل مبلغ شده تمامبھاي 
یا  تحصیل در زمان ،دارایي یک كھ برای تحصیلاست ازاي دیگری مابھ

در زمان شناخت کھ  است ، مبلغيحسب مورد یا، شودمی ساخت آن واگذار



 40المللی حسابداری استاندارد بین
 گذاری در امالکسرمایھ

4 

ـــتانداردھاي  اولیھ دارایی طبق ـــایر اس المللی بینالزامات خاص س
ــگری مالی ــتاندارد بینگزارش ــگری مالی ، مانند اس  2المللی گزارش

 شود.منتسب میبھ آن دارایي  ،بر سھام یپرداخت مبتن

برای فروش یک دارایی یا انتقال یک اســت کھ قیمتي  ارزش منصــفانھ
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.)

ـــرمای یا قســـمتی از  -امالکی (زمین یا ســـاختمان ی در امالکگذارھس
بھا یا افزایش قصــد دریافت اجاره کھ بھاســت دو)  یا ھر -ســاختمان

ــط مالک یا اجاره ) تأمین مالیکننده در اجاره ارزش یا ھر دو (توس
 شود:ری نمیبرای مقاصد زیر نگھدا وشود، نگھداری می

استفاده در تولید یا عرضھ کاالھا یا خدمات یا برای مقاصد  . الف
 یا ؛اداری

 .فعالیتھای تجاریروال عادی  فروش در .ب

ستفاده مالک ست امالکی امالک مورد ا سط مالک یا اجاره ا کننده کھ (تو
ضھ کاالھاتأمین مالیدر اجاره  ستفاده در تولید یا عر ا ی ) برای ا
 شود.برای مقاصد اداری نگھداری میخدمات یا 

ستفاده  امالک ای گذاری در امالکسرمایھامالک بھ عنوان  یبندطبقھ مورد ا
 مالک

سط اجارهنگھداری منافع امالک .6 تنھا  ،اجاره عملیاتی کننده درشده تو
سرمایھتواند در دفاتر اجارهمی صورتی در در  یگذارکننده بھ عنوان 

ساب منظور گرددو  دشو بندیامالک طبقھ شاره،  کھ امالک مورد بھ ح ا
ــورت، در غیر این ــرمایھص و  کردمیدر امالک را احراز  یگذارتعریف س

صفانھ اجاره شریحکننده از مدل ارزش من  55تا  33در بندھای  شدهت
سایی شنا ستفاده برای دارایی  بر  ،بندیطبقھ روش. این نمودمیشده ا
روش ، ھرگاه این این . با وجودگیردصـــورت میمبنای ملک بھ ملک 

اجاره عملیاتی بکار  در شـــدهنگھداری برای منافع امالک بندیطبقھ
در امالک  یگذارگرفتھ شـــود، تمام امالکی کھ بھ عنوان ســـرمایھ

بھ حساب بندی شده است، باید با استفاده از مدل ارزش منصفانھ طبقھ
ــورت منظور گردد. بندی، تمام منافعی کھ طبقھ روشانتخاب این  در ص

صورت طبقھ ستبھ این  شده ا شای مندرج در  ،بندی  شمول الزامات اف م
 خواھد بود. 78تا  74بندھای 

بھا یا منظور دریافت اجارهگذاری در امالک، بھ ســـرمایھ .7
یا ھر ھداری می افزایش ارزش  نابراین، دو نگ شـــود. ب

شود مینقدی  یھاجریانموجب ایجاد در امالک  یگذارسرمایھ
. این است تجاری مستقل از سایر داراییھای واحد عمدتاً  کھ

ضوع، ستفاده  یگذارسرمایھ مو در امالک را از امالک مورد ا
ضھ کاالھا مالک متمایز می خدمات (یا  یاکند. تولید یا عر

ـــتفاده ـــد اداری) جریانھای نقدی  اس از امالک برای مقاص
، بلکھ بھ ســـایر امالکتنھا بھ خود  کند کھ نھایجاد می
ستفاده در  مورد داراییھای ضھ نیز  فرایندا تولید یا عر

ست. ساب ا ستاندارد بین قابل انت سابداری ا  16المللی ح
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ـــیالکام ـــتفاده مالک  زاتیتجھ و آالتن، ماش برای امالک مورد اس
 .کاربرد دارد
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ــرمایھ مثالھاییموارد زیر  .8 ــمار  یگذاراز س در امالک بھ ش
 رود:می

بھ  الف. نھ  مدت،  ند کھ برای افزایش ارزش در بل زمینی 
عادی  ــــد فروش در روال  جاریقص ھای ت عالیت در  ف

 .شود، نگھداری میمدتکوتاه

ــتفاده آتی ب. ــت.  زمینی کھ اس ــده اس ــخص نش آن ھنوز مش
شخصتجاری  (چنانچھ واحد عنوان  نکند کھ زمین را بھ م

ستفاده مالک یا برای فروش در ل عادی روا امالک مورد ا
ـــتفاده خواھد کرد، در کوتاه فعالیتھای تجاری مدت اس

ـــدهنگھداریعنوان امالک  زمین بھ برای افزایش ارزش  ش
 ).شودتلقی می

ــاختمانی پ. ــت (یا از طریق کھ در تملک واحد س  تجاری اس
سط واحد تجاری نگھداری میاجاره   شود)تأمین مالی تو
ساس یک یا چند قرارداد اجاره  و بر عملیاتی، اجاره ا

 .داده شده است

ست ساختمانی ت. صد اجاره ،کھ خالی ا  دادن از اما بھ ق
ھداری  یاتی نگ جاره عمل ند قرارداد ا یا چ یک  طریق 

 شود.می

است تا در آینده  یبھسازجریان ساخت یا  امالکی کھ در ث.
اســتفاده قرار  در امالک مورد یگذارعنوان ســرمایھ بھ

 گیرد.

سرمایھ اقالمیاز جملھ ، موارد زیر .9 ست کھ  در امالک  یگذارا
نابراین و شـــودمحســـوب نمی نھ کاربرد این  ،ب در دام

 گیرد:استاندارد قرار نمی

فعالیتھای روال عادی  منظور فروش در امالکی کھ بھ  الف.
سازی  فرایندشود یا در نگھداری می تجاری ساخت یا بھ

ــد ــھایی قرار بھ قص ــتا چنین فروش ندارد دارد (بھ اس
ــابداری بین ــود). برای  موجودیھا 2المللی حس مراجعھ ش

ثال،  نده رای کھ منحصـــرًا ب امالکیم گذاری در آی وا
 .نزدیک یا برای بھسازی و فروش مجدد، تحصیل شده است

شخاص  ب. سازی بھ نیابت از ا ساخت یا بھ امالک در جریان 
پیمانھای  11المللی حســابداریثالث (بھ اســتاندارد بین

 مراجعھ شود). ساخت

المللی امالک مورد اســتفاده مالک (بھ اســتاندارد بین پ.
ــابداری  ــامالک 16حس ــود)،  زاتیتجھ و آالتنی، ماش مراجعھ ش

امالکی کھ برای استفاده  (افزون بر سایر موارد) شامل
ھداری آتی  فاده مالک نگ بھ عنوان امالک مورد اســـت

بھ ز آن ا یا برای بھسازی آتی و سپس استفادهشود، می
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 امالکشود، نگھداری میامالک مورد استفاده مالک  عنوان
ــتفاده ــرف مورد اس نظر از پرداخت یا عدم کارکنان (ص

بھا بھ نرخ بازار توســـط کارکنان) و اجاره پرداخت
 .امالک مورد استفاده مالک کھ قرار است واگذار شود

 حذف شد][ ت.

بھ واحد  تأمین مالی،قرارداد اجاره  تحتامالکی کھ  ث.
 تجاری دیگر اجاره داده شده است.

شی از امالک ب در .10 سب درآمد اجاره یا رای برخی موارد، بخ ک
افزایش ارزش و بخشــی دیگر برای اســتفاده در تولید یا 

شــود. عرضــھ کاالھا و خدمات یا مقاصــد اداری نگھداری می
جداگانھ قابل فروش باشد (یا بھ صورت چنانچھ این بخشھا 

شود)، تأمین مالیاجاره  عنوانبھ  ، جداگانھ اجاره داده 
شھا را جدا از یکدیگر  واحد ساب منظور تجاری این بخ بھ ح
شد، . کندمی شھا جدا از یکدیگر قابل فروش نبا اگر این بخ

سرمایھ سوب  یگذارامالک تنھا زمانی بھ عنوان  در امالک مح
یا  برای اســتفاده در تولید شــدهنگھداریشــود کھ بخش می

 اھمیت باشد.کم ،عرضھ کاالھا و خدمات یا مقاصد اداری

کھ امالک واحد  اشــخاصــیتجاری بھ  ، واحدبرخی موارد در .11
صد ستفاده نگھداری می تجاری را بھ ق کنند، خدمات جانبی ا

سبت بھ کل توافق بیارائھ می اھمیت کند. اگر این خدمات ن
در  یگذاررمایھعنوان س بھرا جاری این امالک ت باشد، واحد

ساب میامالک  ست کھ مالک نمونھ. گیردبھ ح یک  آن زمانی ا
استفاده ساختمان  از کھ یکنندگانساختمان اداری بھ اجاره

 کند.، خدمات نگھبانی و نگھداری ارائھ میکنندمی

ــایر موارد، خدمات ارائھ .12 ــت. برای در س ــده بااھمیت اس ش
جاری مالک واحد مثال، در مواردی کھ ھتل  مدیر یکو  ت
ــت، خدمات ارائھ ــبت بھ کل توافق اس ــده بھ مھمانان نس ش

ــط مالک آن اداره  ــت. بنابراین، ھتلی کھ توس بااھمیت اس
ست ومی ستفاده مالک ا در  یگذارسرمایھ شود، امالک مورد ا

 شود.امالک محسوب نمی

ای بااھمیت خدمات جانبی بھ اندازه ممکن است تعیین اینکھ .13
در امالک  یگذارشرایط سرمایھ شود امالک، واجدنع است کھ ما

 ،. برای مثال، گاھی مالک یک ھتلیا خیر، مشکل باشد شود
ساس  صی را بر ا سئولیتھای خا شخاص  قراردادم مدیریت بھ ا

بســـیار  گونھ قراردادھااین کند. مفادثالث واگذار می
است مالک در جایگاه یک  متنوع است. در یک سوی طیف ممکن

سوی دیگر طیف ممکنسرمایھ شد. در  ست  گذار غیرفعال با ا
سپاری کند، اما ھمچنان مالک انجام امور روزمره را برون

 جریانھای نقدی ناشی از عملیات ھتل باشد. در معرض نوسان
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در امالک  یگذارســرمایھ اینکھ امالک، واجد شــرایطتعیین  .14
تجاری بھ  واحد ھستند یا خیر، مستلزم اعمال قضاوت است.

معیارھایی را طبق  ،منظور اعمال این قضاوت بطور یکنواخت
رھنمودھای بھ  توجھبا در امالک و  یگذارتعریف ســـرمایھ

 ،(پ)75بند طبق کند. تعیین می 13 تا 7مربوط در بندھای 
بندی، دشوار بودن طبقھ در صورتکھ است تجاری ملزم  واحد

  .کنداین معیارھا را افشا 
صیل  ایآ نکھیا نییتع یبراین ھمچن .الف14  یگذارھیسرماتح

 بیترک ای ھاییدارا از یگروھ ای ییدارا لیتحص ،امالک در
ستاندارد دامنھ کاربرد در یتجار سابدار یالمللنیب ا  یح

ست یتجار یبھایترک 3 ضاوتنیز اعمال  ا  یبرا. دارد ضرورت ق
 ر،یخ ایشود محسوب می یتجار بیترک ل،یتحص نکھیا نییتع
ستاندارد  دیبا شگری مالی  یالمللنیببھ ا مراجعھ  3گزار

بھ این  ،اســتاندارد نیا 14تا  7 یبندھا مباحث. شــود
امالک مورد استفاده مالک  امالک، ایآ موضوع مربوط است کھ

ست  ضوع کھ آی و ،امالک در یگذارھیسرما ایا  ابھ این مو
ص ستانداردمندرج در  فیتعر طبق ،امالک لیتح  یالمللنیب ا

، ارتباط ریخ ایاســت  یتجار بیترک ،3گزارشــگری مالی 
 یتجار بیترک فیتعر معین، ایمعاملھ نکھیا نییتع ندارد.

ــتاندارد  ــگری مالی  یالمللنیبطبق اس را احراز  3گزارش
 نیا طبق امالک در یگذارھیسرما شامل یکو  ریخ ایکند یم

 دو ھر جداگانھ یریبکارگ مستلزم ر،یخ ای است استاندارد
 .است استاندارد

کھ  را در تملک دارد تجاری امالکی در برخی موارد، واحد .15
صلی خود یا یکی دیگر از واحدھای  بھ واحدآن را  تجاری ا

ستفادهتجاری فرعی، اجاره داده و   ست. درا آنھا مورد ا
 واجدمزبور مالی تلفیقی امالک  صــورت، در صــورتھای این

یست، زیرا از دیدگاه گروه، در امالک ن یگذارشرایط سرمایھ
 . با وجودشودتلقی می مورد استفاده مالک ، امالکامالکاین 
حدمزبور ، امالک این گاه وا ید جاری از د کھ آن را در  ت

لک دارد ندرج در ، در صـــورت احراز تعریف تم ند م ، 5ب
شـــود. بنابراین، در امالک محســـوب می یگذارســـرمایھ

صورتھایاجاره  خود این امالک را بھ منفردمالی  دھنده در 
 .گیرددر نظر میدر امالک  یگذارعنوان سرمایھ

 شناخت

سایی  زمانی باید بھتنھا در امالک  یگذارسرمایھ .16 شنا عنوان دارایی 
 شود کھ:

صادی آتی مربوط بھ  منافعورود جریان  الف. گذاری در سرمایھاقت
 و ؛تجاری محتمل باشد بھ واحد امالک
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 ،قابل اتکا ایگونھبھگذاری در امالک، سرمایھشده بھای تمام  ب.
 گیری باشد.اندازهقابل 

ــرمایھ .17 در امالک  یگذارواحد تجاری تمام مخارج مربوط بھ س
کند. این ارزیابی می ،را ھنگام وقوع، طبق این اصل شناخت

 تحصـــیل رایب شــــدهتحملمخارج شــــامل مخارج اولیھ 
سایر مخارج گذاری درسرمایھ ست کھ بابت امالک و   بعدی ا

یا تعمیر و نگھداری آن تحمل  امالکجایگزینی بخشـــی از 
 شود.می

ـــلطبق  .18 ـــناخت مندرج در بند  اص  نباید ، واحد تجاری16ش
ـــی از مبلغ  امالک راروزمره خدماتی مخارج  بھ عنوان بخش

این مخارج  .دکندر امالک شــناســایی  یگذاردفتری ســرمایھ
ــود  ــود. مخارج زیان دوره منظور مییا ھنگام وقوع در س ش

صرفی خدماتی  ستمزد و مواد م شامل مخارج د روزمره عمدتًا 
این تری را نیز دربرگیرد. اھمیتو ممکن است مخارج کم است

امالک “ تعمیرات و نگھداری”مخارج، اغلب بھ عنوان مخارج 
 .شودمی توصیف

ــرمایھ .19 ــھایی از س ــت از طریق  یگذاربخش در امالک ممکن اس
جایگزینی تحصــیل شــده باشــد. برای مثال، ممکن اســت 

اولیھ شــــده جایگزین دیوارھای  ،دیوارھای داخلی جدید
ــد ــل. طبق باش ــورت احراز  اص ــناخت، واحد تجاری در ص ش

سرمایھ شی از  شناخت، مخارج جایگزینی بخ  یگذارمعیارھای 
ماندر امالک موجود را  خارج  در ز مبلغ  دروقوع این م

ـــرمایھ کند. مبلغ دفتری در امالک منظور می یگذاردفتری س
ـــھای جایگزین ـــدهبخش ـــناخت طبق الزامات  ،ش این قطع ش

 شود.استاندارد قطع شناخت می
 شناخت گیری در زمانهانداز

گیری اندازهشده  تمام ابتدا بھ بھايدر در امالک باید  یگذارسرمایھ .20
 گیری اولیھ منظور شود.اندازهباید در  معاملھشود. مخارج 

سرمایھ تمام بھاي .21 شامل در امالک خریداری یگذارشده  شده 
 طور مستقیم قابلو ھرگونھ مخارجی است کھ بآن خرید بھای 

بطور مستقیم انتساب بھ آن باشد. برای مثال، مخارجی کھ 
ساب بھ خری قابل ستانت برای ای حرفھ الزحمھشامل حق ،د ا

ــایر مخارج امالک  انتقال و خدمات حقوقی، مالیات نقل و س
 باشد.میمعاملھ 

 حذف شد][ .22

ــرمایھ تمام بھاي .23 ــده س نتیجھ موارد  در ،در امالک یگذارش
 یابد:زیر افزایش نمی
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ساندن مخارج راه الف.  ک بھمالااندازی (مگر اینکھ برای ر
ضعیت قابل بھره موقعیت و شیوه برداری و نظر  موردبھ 

 مدیریت ضروری باشد)،

 یگذاراز رسیدن سرمایھ شده قبلزیانھای عملیاتی تحمل .ب
 ریزی شده، یابرنامھ بھ سطح استفادهدر امالک 

سایر منابع  غیرعادی اتالف مواد مبالغ پ. اولیھ، کار یا 
 شده در ساخت یا بھسازی امالک.مصرف

ــرمایھاگر  .24 تعویق افتد،  در امالک بھ یگذارپرداخت بابت س
ست. تفاوت بین این  مامت بھاي شده آن معادل قیمت نقدی ا

ھا  جمعمبلغ و  بار در طولپرداخت عنوان  بھ ،دوره اعت
 شود.ھزینھ بھره شناسایی می

عنوان اجاره کھ شده بھ امالک نگھداریمنافع  ھیشده اول تمام بھاي .25
سرم بھ  20بند  طبق دیباشود، می یبنددر امالک طبقھ یگذارھیاعنوان 

ــتاندارد ب ــابدار یالمللنیاس بھ  تأمین مالی، اجاره یبرا 17 یحس
ساب منظور گردد،  صفانھ امالک و  دیبا ییدارا یعنیح بھ اقل ارزش من

 شــود. طبق بند مورد ییاجاره شــناســا یحداقل پرداختھا یارزش فعل
  گردد. ییشناسا یبدھ دیبا مبلغ نیاشاره، معادل ھم

ــرف مبلغ ھرگونھ منظور، نیا برای .26 بابت اجاره  یپرداخت ص
ش بھ سوب  یاز حداقل پرداختھا یعنوان بخ شود میاجاره مح

، اما گرددیم منظور ییدارا شده تمام یبھا در نیو بنابرا
ش  شدهنگھداری. اگر منافع امالک ستین یاز مبلغ بدھ یبخ

شده  یبنددر امالک طبقھ یگذارھیعنوان سرماتحت اجاره، بھ 
شد،  صفانھ  قلمی کھبا ساب منظور میبھ ارزش من ، شودبھ ح

نھ دارا ــــت و  نافع امالک اس آن. رھنمود  ھیپا ییم
در مدل ارزش  ،منافع امالک گیری ارزش منصـــفانھاندازه

ــفانھ  و  50، 48، 41، 40، 35تا  33 یدر بندھامندرج منص
ستاندارد ب 52 شگر یالمللنیا شریح 13 یمال یگزار  شده ت

ست صفانھ،  یریگاندازه ین رھنمود برایا. ا  زمانیارزش من
 یعنوان بھا بھ ھیاول شــناخت مقاصــد یبرا ارزش نیکھ ا

 .دارد کاربرد نیز شودیتمام شده استفاده م

ـــرما .27 ـــت از ممکن ،در امالک یگذارھییک یا چند س  قیطر اس
چند دارایي غیرپولي یا ترکیبي از  ای کیمعاوضــــھ با 

شود.  صیل  تنھا  زیر نھ بحثداراییھاي پولي و غیرپولي تح
ــھ یک دارایي غیرپولي با دارایي غیرپولي دیگر  بھ معاوض

شاره دارد ضھ تمام برای، بلکھ ا شر یھامعاو شده در حیت
لھ مام جم ھاي ت کاربرد دارد. ب بل نیز  ــــده ق  اینش

 یریگمنصـــفانھ اندازه ارزش در امالک بھ یگذارھیســـرما
شتھ  شود،یم ضھ محتواي تجاري ندا مگر اینکھ (الف) معاو

شد صفانھ دارایي در ،با شده و ارزش افتییا (ب) ارزش من
 قابل اتکا،اي گونھک بھی چیھ ،منصفانھ دارایي واگذارشده
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 نتواند یتجار واحد اگر یحت. نباشــــد یریگقابل اندازه
صلھ را شدهواگذار ییدارا  ییدارا د،کن شناخت قطع بالفا
ــ ــده بھلیتحص ــ نیھم ش ــودیم یریگاندازه وهیش  چنانچھ. ش

صیل دارایي صفانھ اندازهتح شود، یریگشده بھ ارزش من  ن
ـــده آن  ـــده  بھبھاي تمام ش مبلغ دفتري دارایي واگذارش

 .شودیم یریگاندازه

 انتظار در بھ میزان تغییرات مورد توجھ واحد تجاري با .28
ضھ، وجود محتواي تجاري  جریانھاي نقد آتي در نتیجھ معاو

 ، معاوضھزیر. درصورت تحقق شرایط کندیم نییمعاوضھ را تع
 :داردمحتواي تجاري 

بندی ومبلغ) جریانھاي نقدي نوضـــعیت (ریســـک، زما الف.
شــده با وضــعیت جریانھاي نقدي دارایي دارایي دریافت

 متفاوت باشد، یا یافتھانتقال

ــي از عملیات مختص واحد تجاری  زشار ب. واحد تجاری، بخش
 ، و کندنتیجھ معاوضھ تغییر  در

ارزش  در مقایســـھ بابھ (الف) یا (ب)  تفاوت مربوط .پ
 بااھمیت باشد. ،شدهمنصفانھ داراییھاي معاوضھ

ـــھ محتوا نکھیا نییبھ منظور تع  ایدارد  یتجار یمعاوض
 یبخشي از عملیات واحد تجار مختص واحد تجاریارزش  ر،یخ

ـــت،  از  پس نقدي جریانھاي دیباکھ متأثر از معاملھ اس
سر مالیات را منعکس کند. نت  لھایتحلتجزیھ و  نیا جھیک

ــبات  ــت بدون انجام محاس ــط واحد ممکن اس ــیلی توس تفص
 .باشد نییقابل تع یروشن بھتجاری، 

صفانھ .29  اتکا قابلاي گونھصورتي بھ دارایي در یک ارزش من
دامنھ  نوســــان در (الف) کھ اســــت یریگقابل اندازه

صفانھ آن دارایي یگیریھااندازه  تیبااھم ،معقول ارزش من
 در مختلف یگیریھااندازهاحتماالت مربوط بھ  نباشد یا (ب)

و در باشـــد ارزیابي قابل اي معقول گونھبھ ،دامنھ این
ـــفانھ  یریگاندازه ـــتفاده مورد ارزش منص د. گیر قراراس

نھ دارایي  فا ند ارزش منصـــ جاري بتوا حد ت گاه وا ھر
شده را بھافتیدر  قابل اتکااي گونھشده یا دارایي واگذار

بھاي تمام شده دارایي  یریگکند، براي اندازه یریگاندازه
 مگر شود،یاستفاده م از ارزش منصفانھ دارایي واگذارشده

صفانھ ارزش اینکھ ضافتیدر دارایي من  یشتریوح بشده با و
 .باشد صیتشخ قابل

 از شناخت پسگیری اندازه

 یحسابدار ھیرو
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ستثنای موارد .30  دیبا یتجار ، واحد34الف و 32 یمندرج در بندھا بھ ا
ــفانھ  مدل ارزش  تمام بھاي مدل ای، 55تا  33 یدر بندھامندرج منص

سابدار ھیعنوان رو را بھ 56در بند مندرج شده   کند انتخاب خود یح
 .ردیگ بکار در امالک یگذارھیسرما موارد تمام یبرااین رویھ را  و

 ،یحســابداری ھاھروی 8 یحســابدار یالمللنیاســتاندارد ب طبق .31

در  یاریاخت ریی، تغاشـــتباھات وی حســـابداری برآوردھا در رییتغ
سابدار ھیرو شود کھ یح صورتی باید انجام  منجر  تنھا در 

 ترمربوط و قابل اتکااطالعات با  یمال یصورتھا بھ ارائھ
 تیوضع بر طیشرا ای دادھایرو ریسا معامالت، آثار درباره

. گردد یتجار واحد ینقد یانھایجر ای یمال عملکرد ،یمال
س ست دیبع اریب صفانھ بھ مدل  ارزش مدل از رییتغ کھ ا من

 تر شود.شده، موجب ارائھ اطالعات مربوط تمام بھاي

 بھ کھ کندیم ملزم را یتجار یواحدھا تمام استاندارد نیا .32
 از مدل ارزش صـــورت اســـتفاده (در یریگاندازه منظور

صفانھ)  شا ایمن ستفاده (در اف  تمام از مدل بھاي صورت ا
 یریگاندازهدر امالک را  یگذارھیمنصفانھ سرما ارزش ،شده)
 شود،، اما الزام نمیشودیم ھیتوص یتجار . بھ واحدندینما

 ،در امالک یگذارھیمنصفانھ سرما ارزش یریگاندازه یکھ برا
معتبر و مربوط کھ  یاحرفھ تیمســتقل با صــالح ابیاز ارز

در امالک  یگذارھیسرما از نوع ھمان و مکان ھمان در راً یاخ
 داشتھ است، استفاده کند. یابیتجربھ ارزش

 تواند:واحد تجاری می .الف32

کھ  امالک پشــتوانھ بدھیھاییگذاری در ســرمایھبرای تمام  .الف
ـــفانھ یا بازده بازده بدھیھا ب طور مســـتقیم بھ ارزش منص

ست،  یگذارسرمایھ شاملداراییھای معین،  ستھ ا در امالک واب
شده را  ھایاز مدل ییک صفانھ یا بھای تمام  انتخاب ارزش من

 ؛ وکند

ـــایر  برای ب. ـــرمایھس ـــرف نظر از مدل در امالک ھاگذاریس ، ص
صفانھ یا مدل بھای تمام )الف(در  شدهانتخاب ، مدل ارزش من

 .انتخاب کندشده را 

صـــندوق یک گران و ســــایر واحدھای تجاری، برخی بیمھ ب.32
داخلی در امالک را ایجاد و برای آن واحدھای  یگذارسرمایھ
کنند کھ بخشی از این واحدھا فرضی منتشر می یگذارسرمایھ

ستھ مرتبط باگذاران سرمایھ اختیار در و  قراردادھای واب
ست. طبق بند  شی دیگر در اختیار واحد تجاری ا الف، 32بخ

شی از امالک  ست بخ سط نگھداریواحد تجاری مجاز نی شده تو
ـــده و بخش ـــندوق را بھ بھای تمام ش را بھ ارزش  دیگر ص

 گیری کند.اندازهمنصفانھ 

ـــریحچنانچھ واحد تجاری برای دو طبقھ  .پ32 ـــدهتش در بند  ش
ــرمایھمدلھای متفاوتی را برگزیند، فروش  ،فال32 گذاری س
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ـــتفاده از گروھھایی از داراییھا کھ با  در امالک بین اس
اند، باید بھ ارزش منصفانھ گیری شدهاندازهمدلھای مختلف 

ر د دبایو تغییر انباشتھ در ارزش منصفانھ شود شناسایی 
، اگر بر این اســاس. گرددشــناســایی  ســود یا زیان دوره

صفانھ  گذاری در امالکسرمایھ در از گروھی کھ مدل ارزش من
ستفادهآن  شده  ا ست بھ گروھی کھ مدل بھای تمام  شده ا

در امالک ارزش منصفانھ  ،فروختھ شود، رودبکار می برای آن
عنوان بھای تمام شــــده مفروض در نظر  بھ ،تاریخ فروش

 شود.گرفتھ می
 منصفانھمدل ارزش 

منصـــفانھ را  تجاری کھ مدل ارزش اولیھ، ھر واحداز شـــناخت  پس .33
سرمایھباید کند، میانتخاب  ستثنای  بھ ،خود در امالک یگذارتمام  ا

 .گیری نمایداندازهمنصفانھ  رزشا را بھ ،53موارد مندرج در بند 

ـــده درنگھداری، منافع امالک 6کننده طبق بند ھرگاه اجاره .34 اجاره  ش
 30بندی کند، بند در امالک طبقھ یگذارسرمایھعنوان  عملیاتی را بھ

 اختیاری نیست؛ مدل ارزش منصفانھ باید بکار گرفتھ شود.

در  یگذارمنصــفانھ ســرمایھ تغییر در ارزشناشــی از ســود یا زیان  .35
 شود. شناساییوقوع  سود یا زیان دورهباید در  ،امالک

 [حذف شد] .39تا  36

ــرما ارزش یریگاندازهھنگام  .40 ــفانھ س در امالک  یگذارھیمنص
 یتجار ، واحد13 یمال یگزارشگر یالمللنیطبق استاندارد ب

 ارزش موارد، ریبر ســــاافزون کھ  ابدی نانیاطم دیبا
صفانھ نما ش اجاره درآمد انگریمن موجود  یھااز اجاره ینا

سا ضاتی ریو  ست کھ  مفرو  یگذارمتیبازار ھنگام ق فعاالنا
ــرما ــرا با ،در امالک یگذارھیس  ،بازار یجار طیتوجھ بھ ش
 .دھندیاستفاده قرار م مورد

 منافع شــده تمام یبھا ھیشــناخت اول ی، مبنا25در بند  .41
 صــورت در، 33 بند طبق. اســت شــده مشــخص ای،اجاره امالک
صفانھ ارزش بھ دیبا ایاجاره امالک منافع لزوم،  تجدید من
 شـــده بر مبنایمذاکرهای ھهاجار در. شـــود یریگاندازه
در  ایبازار، ارزش منصـــفانھ منافع امالک اجاره ینرخھا

ــ خیتار ــر از پس ل،یتحص  انتظار مورد یپرداختھا تمام کس
 دیبا شده)ییشناسا ھایی(شامل موارد مربوط بھ بدھ اجاره

شد. ا صرف ارزش نیصفر با صفانھ،   ییدارا نکھینظر از امن
ـــد ،ایاجاره یو بدھ ـــابداری برای مقاص  20طبق بند  ،حس

، بھ ارزش منصــفانھ 17 یحســابدار یالمللنیاســتاندارد ب
ــایی ــناس ــدهش ــت  ش  پرداختھایحداقل  یبھ ارزش فعل ایاس
 یریگاندازه در تجدید ن،ی. بنابراکندینم رییاجاره، تغ

ــده طبق بند  یاز بھا یااجاره ییدارا بھ ارزش  25تمام ش
صفانھ طبق بند   دینبا ھیاول انیز یاسود  گونھچی، ھ33من
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مختلف  یشود، مگر آنکھ ارزش منصفانھ در زمانھا ییشناسا
کھ  دھدیرخ م یزمان تیوضــع نیشــده باشــد. ا یریگاندازه

شناخت اول یریبکارگ اریاخت صفانھ پس از   ھیمدل ارزش من
 اعمال شود.

 شد] حذف[ .47–42

ستثنا در .48  یگذارھیسرما یتجار کھ واحد یھنگام ،ییموارد ا
صدر امالک   رییتغ از پس را موجود ملک ای( کندیم لیرا تح

در امالک  یگذارھیعنوان سرما بار بھ نینخست یبرا ،یکاربر
شننماییم بندیطبقھ شواھد رو سانوجود دارد کھ  ید)،   نو

 ادیچنان ز ،منصفانھ ارزشمعقول  یگیریھااندازهدر دامنھ 
ست کھ مختلف آن جیاحتمال نتا یابیو ارز شکل ا مفید قدر م
 نیا. بردیم نیب منصفانھ را از از ارزش یواحد شاخص بودن

 ،منصفانھ امالک ارزش کھ باشد آن انگریاست ب ممکن موضوع
ـــتفاده با قابل اتکاطور ب ـــتمر، ییز مبناا اس  قابل مس

 ).شود مراجعھ 53 بند(بھ  بود نخواھد یریگاندازه

 شد] حذف[ .49

ـــرما یدفتر مبلغ نییتع یبرا .50 مدل طبق در امالک  یگذارھیس
صفانھ، واحد  کھرا  ییھایبدھ ای ھاییدارا یتجار ارزش من

، اندشدهشناسایی جداگانھ یھایبدھ ای ھاییعنوان دارا بھ
 :مثال ی. براکندینم حساب منظور بار بھ دو

ـــور یا تھویھ، اغلب جزء ت الف. ـــانس جھیزاتی مانند آس
جای شناسایی جداگانھ  است و بھناپذیر ساختمان جدایی

ــینالکعنوان ام بھ در ارزش  اغلبآالت و تجھیزات، ، ماش
 شود.در امالک منظور می یگذارسرمایھ منصفانھ

شود، ارزش یک چنانچھ ب.  دفترکار ھمراه با اثاثھ اجاره 
ــفانھ آن معموالً ارزش ــفانھ اثاثھ را م منص ــامل نص ش

ــودمی کار ھمراه  دفتربھ  ، زیرا درآمد اجاره مربوطش
گامی کھبا اثاثھ اســــت.  فانھ  در ارزش ھن منصـــ

 تجاری آن در امالک لحاظ شده باشد، واحد یگذارسرمایھ
 کند.وان دارایی جداگانھ شناسایی نمیعن را بھ

پرداخت یا پیش، در امالک یگذارمنصــفانھ ســرمایھ ارزش پ.
ــامل نمیافتھ اجاره عملیاتی یدرآمد تحقق ــودرا ش ، ش

حدزیرا  جاری این موارد وا بھ ت یا  را  بدھی  عنوان 
 کند.دارایی جداگانھ شناسایی می

صفانھ ارزش ت. شده تحت نگھداریدر امالک  یگذارسرمایھ من
ـــامل  مورد ینقد جریانھای قرارداد اجاره، انتظار (ش

ظار میاجاره مالی کھ انت ھای احت خت  رود قابلب پردا
دســت ھ ب ارزش اگر جھ،ینت در کند.شــود) را منعکس می
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ــورت خالص  بھ ملک، کیبرای آمده  ــراز  پسص تمام  کس
ــد، بھ مورد یپرداختھا ــ انتظار باش  بھ دنیمنظور رس
از مدل  استفاده در امالک با یگذارھیسرما یمبلغ دفتر

نھ، ارزش فا نھ منصـــ ــــت ھرگو جار یبدھ الزم اس ه ا
 .، اضافھ شودشدهشناسایی

 شد] حذف[ .51

تجاری انتظار دارد کھ ارزش فعلی  واحدبرخی موارد،  در .52
ھای مرتبط یھســـبا  پرداخت ما بھ در امالک یگذارر جز  (

از ارزش  ) بیشترشدهشناساییبدھیھای تبط با پرداختھای مر
ــد. در ــورت، واحد این فعلی دریافتھای نقدی مربوط باش  ص

سایی کند و  شنا تجاری برای تعیین اینکھ آیا باید بدھی 
گیری نماید، اندازهرا  بدھی، چگونھ آنصورت شناسایی  در

ستاندارد بین سابداری ا  و یاحتمال یھایبدھ ر،یذخا 37المللی ح

 گیرد.را بکار می یاحتمال یھاییدارا
 قابل اتکا ایگونھبھ منصفانھ ارزش یریگاندازه در یناتوان

صفانھ  تواند ارزشتجاری می این فرض قابل رد وجود دارد کھ واحد .53 من
 مســـتمر بطورو  اتکاقابل یاگونھبھ را  در امالک  یگذارســـرمایھ

کھ  موارد اســـتثنایی، ھنگامی ، دراین وجود گیری کند. بااندازه
کند را تحصیل میگذاری در امالک برای نخستین بار سرمایھتجاری  واحد

نوان ع بار بھ برای نخستین ،از تغییر کاربری (یا ملک موجود را پس
د)، شواھد روشنی وجود دارد نمایمی بندیطبقھ در امالک یگذارسرمایھ

 مستمر و بطور ،در امالک یگذارمنصفانھ سرمایھ دھد ارزشکھ نشان می
زمانی  تنھا. این مورد نیستگیری اندازهقابل  قابل اتکا یاگونھ بھ

ــھ امالک قابلبازار افتد کھ اتفاق می ــد (برای  ،مقایس غیرفعال باش
شد،  معامالت، اخیرًا مثال بھ  شدهاعالمقیمتھای یا اندکی رخ داده با

کھ فروشنده اجبار  نشان دھدشده همشاھد معامالتروز نباشد یا قیمت 
ــت) و  بھ ــتھ اس  برایجایگزین  یقابل اتکای گیریھااندازهفروش داش

نقدی  بینی جریانھایمبنای پیش ، برمثالمنصـــفانھ (برای  ارزش
ــده)تنزیل ــد. چنانچھ واحد در ش ــترس نباش تجاری بھ این نتیجھ  دس

ــد کھ ارزش ــرمایھ برس ــفانھ س ــاخت در امالک در یگذارمنص  ،جریان س
ــتاندازهقابل قابل اتکا ایگونھھب رود کھ اما انتظار می ،گیری نیس

 قابل قابل اتکا ایگونھبھاز تکمیل ساخت  منصفانھ آن امالک پس ارزش
جریان ساخت  منصفانھ امالک در کھ ارزش تا زمانی گیری باشد،اندازه

ساخت آن تکمیل  شود گیریاندازه قابل قابل اتکا ایگونھبھ  گرددیا 
 تمام امالک را باید بھ بھاي گذاری درسرمایھ(ھرکدام زودتر باشد)، 

سد کھ ارزش گیری کند. اگر واحداندازهشده   تجاری بھ این نتیجھ بر
سرمایھ صفانھ  سرمایھ در امالک (بھ یذارگمن ستثنای  در امالک  یگذارا

گیری اندازه قابل مستمر طورب قابل اتکا ایگونھ جریان ساخت) بھ در
شـــده طبق  تمام مدل بھاي از اســـتفاده نیســـت، آن امالک باید با

ـــتاندارد بین ـــابداری اس ـــود. ارزش اندازه 16المللی حس گیری ش
 شود. واحد در نظر گرفتھدر امالک باید صفر  یگذارباقیمانده سرمایھ

ــرمایھ ــتاندارد  یگذارتجاری باید تا زمان واگذاری س در امالک، اس
 را بکار گیرد. 16المللی حسابداری بین
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کھ بتواند ارزش منصـــفانھ  واحد تجاری از زمانی .الف53
را کھ قبالً بھ بھای  در امالک در جریان ساخت یگذارسرمایھ

 قابل اتکا ایگونھ ، بھکرده اســتگیری اندازهتمام شــده 
باید آن امالک را بھ ارزش منصـــفانھ  ،گیری کنداندازه
از آنکھ ساخت  نماید. فرض بر این است کھ پس گیریاندازه

صفانھ بھ  سد، ارزش من قابل ای گونھآن امالک بھ پایان بر
ند د. در غیر این صورت، طبق بشوگیری اندازهقابل  ،اتکا
، امالک مذکور باید با استفاده از مدل بھای تمام شده 53

ستاندارد بین سابداری طبق ا ساب منظور  بھ 16المللی ح ح
 شود.

ـــرمایھ .ب53 ـــفانھ س در امالک در  یگذاراین فرض کھ ارزش منص
ساخت بھ ست، اندازهقابل  ،قابل اتکا ایگونھجریان  گیری ا

شود. واحد تجاری  تواندشناخت اولیھ می زماندر  تنھا رد 
سرمایھکھ یکی از  ساخت را امالک در در گذاری اقالم  جریان 

صفانھ  ست، اندازهبھ ارزش من پس از تکمیل آن گیری کرده ا
 ،گیری کند کھ ارزش منصـــفانھ آنیجھتواند نتنمیملک 

 گیری نیست.اندازهقابل  ،قابل اتکا ایگونھبھ

ستثنایی کھ واحد در .54 ست ب موارد ا دالیل ھ تجاری ناگزیر ا
ستاندارد 53مطرح در بند  شده طبق ا ، از مدل بھای تمام 

ــابداری  المللیبین ــرمایھ گیریاندازهبرای  16حس  یگذارس
 ، ازھا در امالکیگذاردر امالک استفاده کند، سایر سرمایھ
ساخت بھ ارزش صفانھ  جملھ امالک در جریان   گیریاندازهمن

ـــودمی موارد، با وجود آنکھ واحد تجاری ممکن  . در اینش
در امالک از مدل بھای  یگذاراست برای یکی از اقالم سرمایھ

از مدل باید بھ اســتفاده تمام شــده اســتفاده کند، اما 
 .دھدامالک باقیمانده ادامھ سایر ارزش منصفانھ برای 

سرما یتجار احدو چنانچھ .55 ص یگذارھیقبالً  فانھ در امالک را بھ ارزش من
ـــد کرده یریگاندازه کھ آن ی زمان ای( یواگذار زمان تا دیبا، باش

ــتفاده مالک تبد ــود  لیامالک بھ امالک مورد اس بھ  یتجار واحد ایش
ـــاز  فعالیتھای تجاری یروال عاد در یمنظور فروش آت امالک بھ یبھس

صفانھ  ارزشگیری از برای اندازهاقدام کند)  ستفاده کندمن  ی، حتا
ــھیمقا اگر تعداد معامالت قابل ــود کمتر بازار در س  یمتھایق ای ش

 دسترس نباشد. در آسانی بھ بازار

  



 40المللی حسابداری استاندارد بین
 گذاری در امالکسرمایھ

17 

 شده تمام مدل بھاي

شناخت اولیھ، واحد .56 شده را انتخاب  تمام تجاری کھ مدل بھاي پس از 
ـــتثنای کند، باید بھ می ـــتاندارد بیناس المللی مواردی کھ طبق اس

شگری مالی  برای فروش و عملیات  شدهنگھداریداراییھای غیرجاری  5گزار
را برای فروش  شدهنگھداریعنوان  بھ بندی، معیارھای طبقھشدهمتوقف

ــدهنگھداریعنوان  مجموعھ واحدی کھ بھ در(یا  کنداحراز می برای  ش
ــده فروش طبقھ ــتبندی ش ــرمایھ، )قرار گرفتھ اس در  ھایگذارتمام س

ستاندارد بینرا طبق الزامات امالک  سابداری این مدل در ا المللی ح
 بندیکھ معیارھای طبقھ گذاری در امالکیسرمایھ .کند گیریاندازه 16
ـــدهنگھداریعنوان  بھ مجموعھ  درکند (یا میبرای فروش را احراز  ش

ـــدهنگھداریعنوان  کھ بھ واحدی ـــده برای فروش طبقھ ش قرار بندی ش
ــت ــتاندا ،)گرفتھ اس ــگری مالی رد بینباید طبق اس  5المللی گزارش

 گیری شود.اندازه

 انتقاالت

ــرمایھ .57 ــرمایھ یگذارانتقاالت از س  ،در امالک یگذاردر امالک یا بھ س
کاربری تغییر  ،اساس شواھد زیر زمانی باید انجام شود کھ بر تنھا
 یابد:

در امالک  یگذارمالک، برای انتقال از سرمایھ استفادهآغاز  الف.
 امالک مورد استفاده مالک؛بھ 

سرمایھ ب. سازی با ھدف فروش، برای انتقال از  در  یگذارآغاز بھ
 ؛یھاامالک بھ موجود

ــتفادهخاتمھ  پ. ــتفاده  اس مالک، برای انتقال از امالک مورد اس
 در امالک؛ یا یگذارمالک بھ سرمایھ

 ھاآغاز اجاره عملیاتی بھ شخص دیگر، برای انتقال از موجودی ت.
 در امالک. یگذاربھ سرمایھ

 [حذف شد] ث.

ــورتی ، واحد تجاری تنھا(ب)57طبق بند  .58 امالک را از  در ص
کھ آغاز  دھدانتقال می ھادر امالک بھ موجودی یگذارسرمایھ

ـــازی با ھدف فروش امالک ـــواھدی از تغییر کاربری  ،بھس ش
ــمیم بھ  فراھم کند. چنانچھ واحد ــازی تص تجاری بدون بھس

قطع شناخت زمان در امالک بگیرد، تا  یگذاری سرمایھواگذار
ــعیت مالی) ــورت وض عنوان  بھرا ھمچنان امالک ، (حذف از ص

ــرمایھ و آن را بھ عنوان  گیرددر نظر میدر امالک  یگذارس
ـــازی  ، اگر واحدھمچنینکند. نمی تلقیموجودی  تجاری بھس

منظور ادامھ  در امالک موجود را بھ یگذارســـرمایھ مجدد
د، کندر امالک آغاز  یگذارعنوان سرمایھھ از آن ب استفاده

سرمایھ این امالک بھ و  مانددر امالک باقی می یگذارعنوان 
 عنوان امالک مورد استفاده مالک بھ ،دوره بھسازی مجدد در

 شود.بندی نمیطبقھتجدید 

گیری اندازهبرای موضوعاتی از شناخت و  ،65تا  60بندھای  .59
ستفاده ھنگامکاربرد دارد کھ   از مدل ارزشواحد تجاری  ا
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 شــود.ایجاد می ،در امالک یگذارمنصــفانھ برای ســرمایھ
ــتفاده  تمام تجاری از مدل بھاي واحد ھنگامی کھ ــده اس ش

ـــرمایھمی در امالک، امالک مورد  یگذارکند، انتقاالت بین س
ستفاده م ، موجب تغییر مبلغ دفتری امالک ھاالک و موجودیا

برای مزبور شده امالک  تمام و بھايشود یافتھ نمیانتقال
 .کندتغییر نمیگیری یا افشا اندازهمقاصد 

سرمایھ .60 صفانھ  ارزش شده بھ در امالک نگھداری یگذاربرای انتقال  من
ــتفاده مالک یا موجودی ــده مفروض  ھای تمام، بھابھ امالک مورد اس ش

سابداری بعدی طبق ستاندارد بین برای عملیات ح سابداری ا المللی ح
منصــفانھ آن  ارزشباید  ،2حســابداری المللی بینیا اســتاندارد  16

 ر گرفتھ شود.در نظدر تاریخ تغییر کاربری قلم 

ستفاده مالک .61 سرمایھ ،چنانچھ امالک مورد ا تبدیل  یدر امالک یگذاربھ 
صفانھ  مبنای ارزش شود کھ بر ساب منظورمن شد، واح بھ ح د خواھد 

المللی تجاری باید تا تاریخ تغییر کاربری از اســـتاندارد بین
سابداری  ستفاده کند. واحد 16ح ھرگونھ  ،تجاری باید در آن تاریخ ا

ــتاندارد بین ــابداری تفاوت بین مبلغ دفتری امالک طبق اس المللی حس
صفانھ امالک و ارزش 16 ستاندارد  طبقارزیابی  انند تجدیدھم را من ا
 کند. بھ حساب منظور 16المللی حسابداری بین

ستفاده مالک تا تاریخی .62 سرمایھ ،کھ امالک مورد ا  یگذاربھ 
 د، واحدشــومنصــفانھ تبدیل  ارزشبر اســاس مدل در امالک 

ــتھلک  و ھرگونھ زیان کاھش ارزش کند میتجاری امالک را مس
 ،تجاری در آن تاریخ د. واحدنمایمیرا شناسایی شده واقع

ندارد  تا فاوت بین مبلغ دفتری امالک طبق اســـ نھ ت ھرگو
سابداریبین صفانھ امالک و ارزش 16 المللی ح ھمانند  را من

ــتاندارد بینطبق ارزیابی  تجدید ــابداریاس  16 المللی حس
 بیان دیگر: . بھکندبھ حساب منظور می

سود یا زیان در  ،الکھرگونھ کاھش در مبلغ دفتری ام الف.
سایی می دوره میزان مبلغی  شود. با وجود این، بھشنا

امالک منظور شده است،  آن ارزیابی کھ در مازاد تجدید
سود سایر اقالم  سایی  و زیان این کاھش در  شنا جامع 

ــود و مازاد تجدیدمی مالکانھ ارزیابی در بخش حقوق  ش
 دھد.را کاھش می

ـــورت زیر  دفتری بھھرگونھ افزایش در مبلغ  ب. در نظر ص
 شود:میگرفتھ 

زیان کاھش ارزش برگشــت  ،تا میزانی کھ آن افزایش .1
سود یا زیان  شد، این افزایش در  قبلی آن امالک با

شده در سود یا شود. مبلغ شناساییدوره شناسایی می
یان دوره از مبلغ مورد یاز برای  ز  جایگزینین

سایی صورت  بلغ دفتری درم مبلغ دفتری بھ شنا عدم 
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ــتھالک) زیان کاھش ارزش (پس ــر اس ــتر  ،از کس بیش
 نیست.

و  بخش باقیمانده این افزایش در ســایر اقالم ســود .2
ارزیابی  شود و مازاد تجدیدجامع شناسایی می زیان

زمان  دھد. درافزایش می مالکانھرا در بخش حقوق 
 در امالک، مازاد تجدید یگذارواگذاری بعدی سرمایھ

یابی نھ را می ارز کا مال ندرج در حقوق  بھم  توان 
شتھ  سود  . انتقال از مازاد تجدیدمنتقل کردانبا

سود شتھ ارزیابی بھ  سود  از ،انبا زیان یا طریق 
 شود.دوره انجام نمی

سرمایھ ھابرای انتقال از موجودی .63  شده بھدر امالک نگھداری یگذاربھ 
صفانھ، ھرگونھ تفاوت بین ارزش ارزش صفانھ امالک در من تاریخ  آن من

 شناسایی شود. سود یا زیان دورهباید در  آن، و مبلغ دفتری پیشین

ــــاب منظور کردن  .64 بھ حس قال از موجودینحوه  بھ  ھاانت
ــرمایھ ــده بھدر امالک نگھداری یگذارس ــفانھ،  ارزش ش منص

 .ھا استھمانند فروش موجودی
 ارزش گذاری در امالکی کھ بھسرمایھدر زمان تکمیل ساخت یا بھسازی  .65

منصفانھ امالک  ھرگونھ تفاوت بین ارزش شود،گیری میاندازه منصفانھ
ــین آن باید در  ــود یا زیان دورهدر آن تاریخ و مبلغ دفتری پیش  س

 شناسایی شود.

 ھایواگذار

ـــرمایھ .66 در زمان واگذاری یا زمانی کھ بطور  ، بایددر امالک یگذارس
شتھگکنار یدائم صادی آتی از  رود منافعشود و انتظار نمیمی ذا اقت

ضعیت مالی حذف  صورت و واگذاری آن حاصل شود، قطع شناخت گردد (از 
 شود).

است از طریق فروش یا  در امالک ممکن یگذارسرمایھواگذاری  .67
واحد تجاری  .گیردتأمین مالی صورتانعقاد قرارداد اجاره 

گذاری در امالک از برای تعیین تاریخ واگذاری ســـرمایھ
ستاندارد بین سابداری معیارھای ا شناخت  18المللی ح جھت 

ـــتفاده می کند و رھنمودھای مرتبط در درآمد فروش کاال اس
را مورد  18المللی بین مثالھای کاربردی ھمراه استاندارد

ــرمایھدھد. دتوجھ قرار می  در امالک از یگذارر واگذاری س
یا فروش و اجاره  تأمین مالیطریق انعقاد قرارداد اجاره 

 .کاربرد دارد 17المللی حسابداری مجدد، استاندارد بین

شناخت  .68 صل   ، اگر واحد تجاری بھاي16در بند  مندرجطبق ا
در امالک را در  یگذاربخشی از سرمایھ یشده جایگزین تمام

ــد، مبلغ دفتری بخش مبلغ دفتری آن دارایی منظ ور کن
 یگذارشود. در مواردی کھ سرمایھقطع شناخت میشده جایگزین

ــده ــتفاده از مدل بھای تمام ش ــاب  در امالک با اس بھ حس
ــود ــت، ممکن گرفتھ ش ــتھالک بخش جایگزین اس ــده بطور اس ش
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ــاب جداگانھ  ــد. اگر تعیین مبلغ نمنظور بھ حس ــده باش ش
 نباشــد، عملیتجاری  شــده برای واحددفتری بخش جایگزین

عنوان شاخصی برای  بھ یبھای تمام شده جایگزین توان ازمی
ـــده تمام تعیین بھاي ـــده درای کھ بخش جایگزینش زمان  ش

شتھ ساخت دا صیل یا  ستفاده تح ست، ا . طبق مدل ارزش کردا
سرمایھ صفانھ  صفانھ، ارزش من ست  در امالک ممکن یگذارمن ا

ضر شد کھ در حال حا شده ارزش بخش جایگزین بیانگر آن با
است تشخیص  خود را از دست داده است. در سایر موارد ممکن

ـــفانھ  ـــدهبخش جایگزین بابتمیزان کاھش در ارزش منص ، ش
کھ کاھش ارزش  دیگر، ھنگامی گزینھعنوان  دشوار باشد. بھ

توان نباشد، می امکانپذیرشده  منصفانھ بابت بخش جایگزین
را در مبلغ دفتری دارایی منظور ی شده جایگزین مامت بھاي

صفانھ را، ھمانند زمانی سپس ارزش من ضافات  نمود و  کھ ا
 طریق جایگزینی ایجاد نشده است، دوباره ارزیابی کرد. از

در امالک  یگذاراز برکناری یا واگذاری ســرمایھ ســود یا زیان حاصــل .69
 از واگذاری و مبلغ باید بھ میزان تفاوت بین خالص عواید حاصـــل

ـــود دفتری دارایی تعیین  ـــود یا زیان دوره و درش برکناری یا  س
المللی حسابداری (مگر اینکھ استاندارد بین گردد واگذاری شناسایی

 باشد). تعیین کردهالزامات دیگری  ،مورد فروش و اجاره مجدد در 17

بھمیزان  .70 گذاری ازایما ــــل از وا حاص فت  یا بل در  قا
سایی ، ابتددر امالک یگذارسرمایھ شنا صفانھ  ا بھ ارزش من

ـــود. چنانچھ پرداخت مابھمی ـــده ش ازا بھ آینده موکول ش
ازای دریافتی ابتدا معادل قیمت نقدی شناسایی باشد، مابھ

ـــمی مابھمی ـــود. تفاوت بین مبلغ اس ازا و معادل قیمت ش
با استفاده  18المللی حسابداری نقدی، طبق استاندارد بین
 شود.وان درآمد شناسایی میاز روش بھره مؤثر بھ عن

از واگذاری  پسبدھیھایی کھ تمام مورد  در ،تجاری واحد .71
ستاندارد  ماند،باقی میھمچنان  ،در امالک یگذارسرمایھ ا

یا حسب مورد، سایر استانداردھا  37المللی حسابداری بین
 گیرد.بکار می را

 انتقالیا  گیدیدجبران خســــارت ناشـــی از کاھش ارزش، آســـیب .72
شخاص ثالث یگذارسرمایھ سط ا صول  ،در امالک تو باید ھنگام قابل و
 شناسایی شود. سود یا زیان دورهشدن در 

سیب .73 در امالک، ادعاھای  یگذارسرمایھ گیدیدکاھش ارزش یا آ
شخاص  سط ا سارت یا پرداخت بابت آن تو مرتبط با جبران خ

 شــده نیا ســاخت داراییھای جایگزی خریدثالث و ھرگونھ 
و نحوه حسابداری  ھستند، رویدادھای اقتصادی مستقلی بعدی
 صورت زیر است: بھبطور جداگانھ ک از آنھا ی ھر

ــرمایھ الف. ــتاندارد  یگذارکاھش ارزش س در امالک طبق اس
 شود؛شناسایی می 36المللی حسابداری بین
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در امالک طبق بندھای  یگذاربرکناری یا واگذاری سرمایھ ب.
 شود؛این استاندارد شناسایی می 71تا  66

ــی پ. ــارت ناش ــیب جبران خس یا  گیدیداز کاھش ارزش، آس
شخاص ثالث یگذارسرمایھ انتقال سط ا  در ،در امالک تو

سود  شدن در  صول  سایی  یازمان قابل و شنا زیان دوره 
 و  شود؛می

منظور جایگزینی  بھای تمام شـــده داراییھایی کھ بھ ت.
سازی، خریداری یا  شدهباز  20اند، طبق بندھای ساختھ 

 شود.این استاندارد تعیین می 29تا 
 افشا

 شده تمام منصفانھ و مدل بھاي مدل ارزش

المللی حسابداری بر الزامات افشای استاندارد بینافزون  .74
المللی استاندارد بین طبقشود. افشا باید ، موارد زیر 17

سابداری  سرمایھ17ح شای در امالک یگذار، مالک  ، موارد اف
جاره مربوط ندبھ ا جاره  را در هدھ ھای ا مورد قرارداد

شده ارائھ می سرمایھ کند. واحدمنعقد در  یگذارتجاری کھ 
نگھداری ا عملیاتی یتأمین مالی اجاره عنوان بھ امالک را 

ـــاموارد ، کندمی مورد  را در ندهکناجارهبھ  مربوط یافش
ــای  تأمین مالی اجارهقراردادھای  مربوط بھ و موارد افش

ج ندهارها جاره مورد  را در دھ ھای ا یاتی قرارداد عمل
 کند.منعقدشده ارائھ می

 :کند افشا را ریز موارد دیبا یتجار واحد .75

صفانھاینکھ  الف. ست مدل ارزش من یا مدل بھای  را بکار گرفتھ ا
 تمام شده.

تحت چھ در صــورت بکارگیری مدل ارزش منصــفانھ، اینکھ آیا و  ب.
عنوان  اجاره عملیاتی بھ درشده شرایطی منافع امالک نگھداری

 .شده استبندی و بھ حساب منظور در امالک طبقھ یگذارسرمایھ

ـــواربندی طبقھ در مواردی کھ پ. ـــد (بھ بند  دش مراجعھ  14باش
در  یگذارشــود)، معیارھای مورد اســتفاده جھت تفکیک ســرمایھ

امالک از امالک مورد استفاده مالک و نیز امالکی کھ برای فروش 
 شود.نگھداری می فعالیتھای تجاریروال عادی  در

 [حذف شد] ت.

کای ارزش ث. یھ میزان ات ما نھ ســـر فا در امالک  یگذارمنصـــ
ابی ی) بر ارزشدر صورتھای مالییا افشاشده  شدهگیریاندازه(

صالحیت  ستقل دارای  معتبر و مربوط کھ اخیرًا  ایحرفھارزیاب م
تجربھ  ،در امالک یگذاردر ھمان مکان و ھمان نوع ازســـرمایھ
ابی انجام نشده باشد، یارزشیابی داشتھ است. اگر چنین ارزش

 این واقعیت باید افشا گردد.

 ؛شده در سود یا زیان دوره بابتمبالغ شناسایی ج.
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 ؛مالکدر ا یگذارھیاز سرما درآمد اجاره حاصل .1

ـــتق یاتیعمل یھانھیھز .2 ـــامل  میمس ) ینگھدار و راتیتعم(ش
ش سرما ینا دوره درآمد اجاره  یکھ ط یدر امالک یگذارھیاز 

 ؛کرده است جادیا

ـــتق یاتیعمل یھانھیھز .3 ـــامل  میمس ) ینگھدار و راتیتعم(ش
ش سرما ینا دوره درآمد اجاره  یکھ ط یدر امالک یگذارھیاز 

 ؛ ونکرده است جادیا

شتھ رییتغ .4 صفانھ ارزش در انبا سایی من سود یا  در شدهشنا
ـــرما فروش در ارتباط با زیان دوره در امالک از  یگذارھیس

ــــده  یمدل بھااز کھ در آن  ھاییاز دارا یگروھ مام ش ت
مدل ارزش منصفانھ  در آن از کھ یاستفاده شده است بھ گروھ

 پ مراجعھ شود).32(بھ بند  استفاده گردیده است

در  یگذارقابل فروش بودن ســرمایھخصــوص وجود محدودیتھایی در چ.
از واگذاری، و مبالغ  امالک یا واریز درآمد و عواید حاصــــل

 چنین محدودیتھایی.

سازی ح. ساخت یا بھ  یگذارسرمایھ تعھدات قراردادی برای خرید، 
 در امالک یا برای تعمیرات، نگھداری یا بھبود.

 مدل ارزش منصفانھ

تجاری کھ مدل  ، واحد75بر الزامات افشـــای مندرج در بند افزون  .76
 باید دگیرمی را بکار 55تا  33در بندھای مندرج منصـــفانھ  ارزش

ــورت ــرمایھامببین تطبیق  ص در ابتدا و  در امالک یگذارلغ دفتری س
 ای افشا کند کھ موارد زیر را نشان دھد:گونھرا بھپایان دوره 

ضافات، بھ الف. شی یاگونھا ضافات نا ضافات  کھ ا صیل و ا از تح
، در مبلغ دفتری داراییشــده شــناســاییاز مخارج بعدی  ناشــی

 داگانھ افشا شود؛ج

 تجاری؛ از تحصیل از طریق ترکیبھای اضافات ناشی ب.

شده برای فروش یا عنوان نگھداری بھشده بندیی طبقھداراییھا پ.
شده بھ عنھطبق واحد مجموعھداراییھای  شده وان نگھداریبندی 

ــتاندارد بینا برای فروش طبق ــگری مالی س ، و 5المللی گزارش
 سایر واگذاریھا؛

 منصفانھ؛ ز تعدیالت ارزشا زیان ناشی یاخالص سود  ت.

مالی بھ واحد  تسعیر صورتھایاز  ناشی مبادلھخالص تفاوتھای  ث.
پول گزارشــگری متفاوت، و تســعیر عملیات خارجی بھ واحد پول 

 ی واحد گزارشگر؛گزارشگر

و امالک مورد استفاده مالک و انتقال از ھا بھ موجودی لانتقا ج.
 آنھا؛ و

 سایر تغییرات. چ.

ــرمایھ ھرگاه ارزش .77 ــت آمده برای س منظور  بھ ،در امالک یگذاربھ دس
صورتھای شود، طمالی ب انعکاس در  ، برای مثالور قابل مالحظھ تعدیل 

منظور کردن داراییھا یا بدھیھایی  حساب بھدو بار برای اجتناب از 
ــایی بھ 50کھ طبق بند  ــناس  عنوان داراییھا و بدھیھای جداگانھ ش
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ارزش بھ دســت آمده و  بین واحد تجاری باید صــورت تطبیق اند،شــده
صورتھای مالی را بھ شده مندرج در  شا کند گونھ ارزش تعدیل  ای اف

ده کھ اضافھ شده ششناساییکھ مبلغ انباشتھ ھرگونھ تعھدات اجاره 
 دیگر را جداگانھ نشان دھد. با اھمیتو ھر تعدیل  است

ــتثنایی اشــاره ھرگاه، در .78 تجاری  ، واحد53شــده در بند موارد اس
ستفاده در امالک را با یگذارسرمایھ شده طبق  تمام از مدل بھاي ا

 تطبیق صورت کند، درگیریاندازه 16المللی حسابداری استاندارد بین
در  یگذاربھ این ســـرمایھ ، باید مبالغ مربوط76بند  طبق زامیال

افشا  ھا در امالکیگذاربھ سایر سرمایھ امالک را جدا از مبالغ مربوط
 :نمایدجاری باید موارد زیر را افشا واحد تکند. ھمچنین 

 ؛در امالک یگذارسرمایھ شرحی درباره الف.

ــیح ب. ــوص  توض ــفانھ  اینکھ چرا ارزشدر خص قابل  ایبھ گونھمنص
 ؛گیری نیستاندازه قابل اتکا

ـــورت امکان، دامنھ برآوردھایی کھ ارزش در پ. ـــفانھ بھ ص  منص
 و ؛گیرداحتمال زیاد در آن دامنھ قرار می

ـــرمایھ ت. ـــفانھ  ارزش در امالکی کھ بھ یگذاردر واگذاری س منص
 شناسایی نشده است:

را  یامالک در یگذارھیســـرما یتجار واحد کھموضـــوع  نیا .1
ست کھ بھ صفانھ  ارزش واگذار کرده ا شده  گیریاندازهمن ن

 ؛است

؛ در زمان فروشمزبور در امالک  یگذارھیســرما یمبلغ دفتر .2
 و 

 .شدهشناسایی انیز یامبلغ سود  .3
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 مدل بھاي تمام شده

کھ مدل  یتجار ، واحد75مندرج در بند  یبر الزامات افشـــاافزون  .79
 را ریز موارد دیبا رد،یگیرا بکارم 56بند  طبقشـــده  تمام بھاي
 :کند افشا

 ؛روشھای استھالک مورد استفاده الف.

 ؛مفید یا نرخھای استھالک مورد استفاده عمر ب.

شتھ (ھمراه با کاھش ارزش  پ. ستھالک انبا ناخالص مبلغ دفتری و ا
 ؛انباشتھ) در ابتدا و پایان دوره

ــورت ت. ــرمایھتطبیق مبلغ دفتری  ص در امالک در ابتدا و  یگذارس
 را نشان دھد:زیر ای کھ موارد گونھپایان دوره بھ

ضافات، بھ .1 شی ایگونھا ضافات نا ضافات  کھ ا صیل و ا از تح
جداگانھ افشا  شده بھ صورتشناساییز مخارج بعدی ا ناشی
 شود؛

 تجاری؛ از تحصیل از طریق ترکیبھای اضافات ناشی .2

برای  شـــدهنگھداریعنوان بندی شـــده بھ قھطب یداراییھا .3
شــده بھ عنوان بندیھواحد طبق مجموعھیا داراییھای  فروش

المللی بینطبق اســـتاندارد  شــــده برای فروشنگھداری
 و سایر واگذاریھا؛ 5گزارشگری مالی 

 ؛استھالک .4

ــاییزیان کاھش ارزش مبلغ  .5 ــناس ــدهش ان کاھش ارزش یو ز ش
شت ستاندارد بینشده طی دوره برگ سابداری طبق ا المللی ح

 ؛36

شی از مبادلھخالص تفاوتھای  .6 صورتھای نا سعیر  مالی بھ  ت
واحد پول گزارشــگری متفاوت، و تســعیر عملیات خارجی بھ 

 واحد پول گزارشگری واحد گزارشگر؛

بھ موجودی .7 قال  لک و  ھاانت ما فاده  و امالک مورد اســـت
 انتقال از آنھا؛ و

 .تسایر تغییرا .8

ــرمایھ ارزش ث. ــفانھ س ــتثنایی  در امالک. در یگذارمنص موارد اس
تجاری نتواند  کھ واحد مواردی، در 53توصـــیف شـــده در بند 

قابل اتکا  ایگونھ در امالک را بھ یگذارمنصفانھ سرمایھ ارزش
 گیری کند، باید موارد زیر را افشا نماید:اندازه

 در امالک؛ یگذارشرحی درباره سرمایھ .1

ضیح .2 صوص  تو صفانھ بھ اینکھ چرا ارزشدر خ قابل  ایگونھمن
 گیری نیست؛ واندازه قابل اتکا

ــفانھ بھ  .3 ــورت امکان، دامنھ برآوردھایی کھ ارزش منص در ص
 گیرد.احتمال زیاد در آن دامنھ قرار می

  



 40المللی حسابداری استاندارد بین
 گذاری در امالکسرمایھ

25 

 گذار طیشرا

 منصفانھ ارزشمدل 

ستاندارد بین قبالً تجاری کھ  واحد .80 سابداری ا سال  40المللی ح )2000 (
گیرد برخی یا تمام بار تصمیم می نخستینگرفتھ است و برای را بکار 

ــرایط  ــرمایھمنافع واجد ش ــدهنگھداریدر امالک گذاری س اجاره  در ش
ــرمایھ عملیاتی را بھ ــاب در امالک طبقھ یگذارعنوان س بندی و بھ حس

صمیمی را امنظور کند، باید در دوره ستین بار چنین ت ی کھ برای نخ
ــود کند، اثر این انتخاب را بھاتخاذ می ــتھ  عنوان تعدیل س انباش
 دوره شناسایی نماید. افزون بر این: ابتدای

طریقی دیگر)  مالی یا بھ تجاری قبالً (در صورتھای اگر واحد الف.
ـــفانھ منافع در این امالک را ( ارزش ـــدگیریاندازهمنص ه بر ش

ستاندارد بین کھ با تعریف ارزشمبنایی  صفانھ در ا المللی من
، باشدمطابقت دارد) برای عموم افشا کرده  13گزارشگری مالی 

 شود:تجاری، بدون ھرگونھ الزام، توصیھ می بھ واحد

 کھ یادوره نیاول یدوره را برا یســـود انباشـــتھ ابتدا .1
صفانھ ارزش نیچن ست،  شاعموم اف یدر آن برا یامن شده ا

 و کند؛ لیتعد

 ارائھ شود؛ و دیتجد ھادوره آن یبرا یاسھیاطالعات مقا .2

عات  ب. جاری اطال حد ت چھ وا نان ندرجچ برای قبالً را “ الف” در م
ای را تجدید ، نباید اطالعات مقایســھباشــدعموم افشــا نکرده 

 .نمایدرا افشا  موضوعارائھ کند و باید این 

المللی اســتاندارد بین مقایســھ با دراین اســتاندارد  .81
کند. طبق می تعییننحوه عمل متفاوتی را  8حســــابداری 
ای باید اطالعات مقایسھ ،8المللی حسابداری استاندارد بین

 .غیرعملی باشدتجدید ارائھ شود، مگر آنکھ تجدید ارائھ 

ستینتجاری برای  واحد ھنگامی کھ .82 ستاندارد  نخ بار این ا
سودگرا بکار می شامل  یرد، تعدیل  شتھ ابتدای دوره  انبا

جدید  قھت ندی ھر مبلغی طب جدید اســــتب  کھ در مازاد ت
 در امالک منظور شده است. یگذارارزیابی سرمایھ

 بھاي تمام شده مدل

ــتاندارد را برای  واحدھرگاه  .83 ــتین تجاری این اس بار نخس
شـــده اســـتفاده کند،  تمام گیرد و از مدل بھايبکار 

ــتاندارد بین ــابداری اس تغییر در  تمامبرای  8المللی حس
. اثر تغییر گیردمورد استفاده قرار می ھای حسابداریرویھ

 تمام مبالغیبندی طبقھتجدید شامل  ،ھای حسابداریدر رویھ
در امالک  یگذارارزیابی سرمایھ کھ در مازاد تجدید باشدمی

 منظور شده است.
صوص 29تا  27امات بندھای الز .84 سرمایھاندازه درخ  یگذارگیری اولیھ 

شــده از طریق معاوضــھ با داراییھای دیگر باید با در امالک تحصــیل
 آتی بکار گرفتھ شود. معامالتبرای  تنھاتسری بھ آینده و 
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 یتجار یبھایترک

 ،2013 سال منتشرشده در دسامبر ،2013 تا 2011 دوره -ساالنھ اصالحات.الف84
ضافھرا  6و عنوان قبل از بند  الف14بند   دیبا یتجار واحد. کرد ا

 آغاز نخستین از در امالک، ریاگذبرای تحصیل سرمایھاین اصالحات را 
صالحات رشیپذ دوره سريبا  ،ا روش  ،بنابراین. ردیگ بکار آیندهبھ  ت

سابدار سرمایھ یح صیل  شتھ نبا یھادر دوره گذاری در امالکتح  دیگذ
وقوع کھ  در امالکی یگذارھیسرما برای یتجار واحد اماشود.  لیتعد
شده در تاریخ اجرا یا پس واقع ساالنھ دوره نخستین شروعاز  قبلآن 
اصالح  یبرا ازیاطالعات مورد ن دسترسی بھآن است، تنھا در صورت  از

عد  عامالتپیش از مو حات را برای می ،مزبور م ند این اصـــال توا
 .گذاریھای جداگانھ در امالک بکارگیردسرمایھ

 اجرا خیتار

ید .85 با جاری  حد ت ندارد وا تا ھای دورهبرای را  این اســـ
 شروعپس از آن  یا 2005 سال ژانویھ اول ای کھ ازساالنھ

شود. توصیھ میپیش از موعد  بکارگیری بکار گیرد.شود، می
صورت ستاندارد را پیش در  از اول ی کھ واحد تجاری این ا

سال  ضوع را باید  بکار گیرد، 2005ژانویھ  شا این مو اف
 د.کن

ستاندارد بین .الف85 سابداری ا صورتھا 1المللی ح  یمال یارائھ 
سال  شده در  صطالحات) موجب تغییر 2007(تجدیدنظر مورد  ا

ستفاده ستانداردھای بین کلدر  ا شگری مالی ا المللی گزار
ستاندارد مذکور صالح  62، بند شد. افزون بر این، ا را ا

ھای دورهرا برای اصـــالحات . واحد تجاری باید این کرد
 شروعاز آن  پس یا 2009 سال ژانویھ اولکھ از ای ساالنھ

المللی شود، بکار گیرد. اگر واحد تجاری استاندارد بینمی
 پیش از موعد) را 2007(تجدیدنظر شده در سال  1حسابداری 
صالحاتاین باید ، بکار گیرد اعمال ، ھارا برای آن دوره ا

 .کند

در می سال شده منتشر ،یمال یگزارشگر یالمللنیاصالحات استاندارد ب ب.85
ــالح 57و  54، 53، 48، 9، 8بندھای  ،2008  22، بند را اص
. واحد تجاری کرداضافھ را ب 53الف و 53حذف و بندھای را 

ــالحات باید این  ــاالنھدورهرا برای اص اول کھ از  ایھای س
سری بھ ، شودمی شروعآن  یا پس از 2009 سال ژانویھ با ت

ـــت از ھر تاریخی  آینده بکار گیرد. واحد تجاری مجاز اس
این اصـــالحات را برای  ،2009ســـال ژانویھ  اولقبل از 
شروط  یگذارسرمایھ ساخت بکار گیرد، م در امالک در جریان 

ــرمایھ رب ــفانھ س ان در امالک در جری یگذارآنکھ ارزش منص
پیش گیری شده باشد. بکارگیری اندازهساخت در آن تاریخھا 

ست.  از موعد صالحات رامجاز ا پیش  اگر واحد تجاری این ا
ـــوع را  اینبکار گیرد باید  ،از موعد ـــاموض و  کند افش
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صالحات بندھای  ستاندارد بین81و  5ا سابداری ث ا المللی ح
 .ال کندرا ھمزمان اعم زاتیتجھ و آالتنی، ماشالکام 16

شده در  ، منتشر13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین .پ85
ـــال  ـــفانھ  ، تعریف ارزش2011می س ، 5ر بند مندرج دمنص
 ب85و  80تا  78ب، 53، 53، 48، 40، 32، 29، 26بندھای 
صالح ) ت(75و  51، 49، 47تا  42، 39تا  36ندھای بو  را ا

ھنگام تجاری باید این اصـــالحات را  . واحدرا حذف کرد
ستاندارد  شگری مالی ینببکارگیری ا اعمال  13المللی گزار

  .کند

صالحات .ت85 شده ،2013 تا 2011 دوره - ساالنھ ا شر سامبر در منت سال  د
ـــافھرا  84پس از بند  و 6 بند از قبلعناوین  ،2013  اض
 دیبا یتجار. واحد را افزودالف 84الف و 14 یبندھا وکرد 

ــالحات را  نیا ــاالنھ یھادوره برایاص  یجوال اولکھ از  یاس
 یری. بکارگردیبکار گ شود،یم آغازاز آن  پس ای 2014سال 

ست. چنانچھ واحد تجار پیش از موعد صالحات  نیا یمجاز ا ا
را افشــا  موضــوع نیا دیبا ،پیش از موعد بکار گیردرا 
 .کند

ــالحاتی دارد کھ[ ث.85 ــاره بھ اص ــت و  این بند اش ــده اس ھنوز الزم االجرا نش

 .]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
 ) 2000سال ( 40 حسابداری یالمللنیب استاندارد یکنارگذار

 حسابداری یالمللنیب استاندارد نیگزیجا استاندارد، نیا .86
 .شودیم )2000 سال در شدهمنتشر( در امالک یگذارھیسرما 40
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