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 المللی گزارشگری مالیبین استانداردھای کمیتھ تفاسیر 1تفسیر 

 و بدھیھای مشابھ موجود تغییر در بدھیھای برچیدن، بازسازی

 ارجاع

 ارائھ صورتھای مالی 1المللی حسابداری استاندارد بین ●
 )2007شده در سال (تجدیدنظر

 ییرغھای حسابداری، ترویھ 8المللی حسابداری بین استاندارد ●
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

آالت و امالک، ماشین 16المللی حسابداری استاندارد بین ●

 )2003(تجدیدنظرشده در سال  تجھیزات

 تأمین مالیمخارج  23المللی حسابداری استاندارد بین ●

 کاھش ارزش داراییھا 36المللی حسابداری استاندارد بین ●
 )2004شده در سال (تجدیدنظر

ذخایر، بدھیھای احتمالی  37المللی حسابداری بین استاندارد ●
 و داراییھای احتمالی

 زمینھپیش

بسیاری از واحدھای تجـاری تعھـداتی بابـت کنارگــذاری،  .1
آالت و تجھیــزات برچیــدن و بازســازی اقــالم امــالک ماشــین

گونــھ تعھــدات بــھ عنــوان دارنــد. در ایــن تفســیر، این
مـورد  “بدھیھای برچیــدن، بازسـازی و بـدھیھای مشــابھ”

ــرار می ــاره ق ــگیراش ــتاندارد بینن ــق اس ــی د. طب الملل
و آالت ، بھای تمام شده یک قلم امالک، ماشـین16حسابداری 

شامل بـرآورد اولیـھ از مخـارج کنارگـذاری و  ،تجھیزات
برچیدن آن قلم و بازسازی محــل اسـتقرار آن اسـت. ایـن 

یا در نتیجـھ اسـتفاده از آن قلم تحصیل  یا ھنگامتعھد 
غیــر از تولیــد  قاصـدیآن قلم طی یک دوره خـاص بـرای م

در اسـتاندارد  شــود.برای واحد تجاری ایجاد می ،موجودی
ــابداری بین ــی حس ــاتی در 37الملل ــارهالزام ــونگی  ب چگ

گیری بدھیھای برچیدن، بازسازی و بدھیھای مشـابھ اندازه
رھنمودھایی دربـاره چگــونگی  ،. تفسیر حاضرشودمیارائھ 

گیری بدھیھای زهتغییر در اندا آثاربھ حساب منظور کردن 
 کند.برچیدن، بازسازی و بدھیھای مشابھ موجود ارائھ می

 دامنھ کاربرد

گیری ھرگونـھ بــدھی این تفسیر در مورد تغییر در اندازه .2
کھ ھــر دو مـورد بدھی مشابھ موجود  یابرچیدن، بازسازی 

 کند، کاربرد دارد:ر را احراز میزی
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بھ عنوان بخشی از بھای تمام شده یـک قلـم امـالک،  .الف
المللــی آالت و تجھیــزات طبــق اســتاندارد بینماشــین

 شناسایی شده است؛ و  16حسابداری 

المللــی بــھ عنــوان یــک بــدھی طبــق اســتاندارد بین .ب
 شناسایی شده است. 37حسابداری 

برای مثال، بدھی برچیــدن، بازسـازی و بــدھیھای مشـابھ 
برچیدن یک کارخانھ، ترمیم خسارت محیطــی بت باممکن است 

ایجـاد شــده  ،تجھیـزات ییا برکنار ،در صنایع استخراجی
 باشد.

 مسئلھ

این تفسیر بھ تشریح چگونگی بھ حساب منظور کردن تأثیر  .3
 ھایگیری بـدھیاندازهدر یر غیرویدادھای زیر کھ موجب ت

 شـود،برچیدن، بازسازی و سایر بدھیھای مشابھ موجود می
  پردازد:می

منافع  دارایتغییر در جریان خروجی برآوردی منابع  الف.
اقتصادی (برای مثال، جریانھــای نقـدی) مـورد نیــاز 

 برای تسویھ تعھد؛

نی بر بازار طبق تعریف تتغییر در نرخ تنزیل فعلی مب ب.
(ایــن  37المللــی حســابداری اســتاندارد بین 47بنــد 

ارزش زمـانی پـول و ریسـکھای  در موضوع شامل تغییـر
 مختص بدھی است)؛ و 

گذشت زمـان اسـت (کــھ بـھ آن  دھندهنشانافزایشی کھ  پ.
 شود).اطالق می برگشت تنزیل نیز

 اجماع

بدھی برچیدن، بازسازی و بدھیھای مشابھ  مبلغیر در غیت .4
مبلغ برآوردی جریان زمانبندی یا کھ ناشی از تغییر در 

افع اقتصـادی مـورد نیـاز بـرای من دارایخروجی منابع 
، بایـد طبـق اسـت یھ تعھد، یا تغییر در نرخ تنزیلسوت

 زیر بھ حساب منظور شود. 7تا  5بندھای 

با استفاده از مدل بھــای تمـام  ،بوطچنانچھ دارایی مر .5
 گیری شده باشد: شده اندازه

در (ب) زیر، تغییر در بدھی باید  موردبا توجھ بھ  .الف
اضـافھ بـوط بھای تمام شده دارایــی مربھ دوره جاری 

 شود یا از آن کسر گردد.

شده از بھای تمـام شــده دارایــی نبایـد از مبلغ کسر .ب
مبلغ دفتری دارایی بیشتر باشد. اگر کــاھش در بـدھی 
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از مبلغ دفتری دارایـی بیشـتر باشـد، مـازاد بایـد 
 در سود یا زیان دوره شناسایی شود. الفاصلھب

جب افزایش بھای تمــام شـده دارایــی چنانچھ تعدیل مو .پ
، واحد تجاری باید بھ این موضوع توجـھ کنـد کـھ شود

کھ مبلغ دفتری  استدھنده این چنین افزایشی نشانآیا 
. اگر بطور کامل بازیافت نشود ممکن استجدید دارایی 

ی وجود فترای مبنی بر عدم بازیافت کامل مبلغ دنشانھ
ق اســتاندارد داشــتھ باشــد، واحــد تجــاری بایــد طبــ

، از طریــق بــرآورد مبلــغ 36المللــی حســابداری بین
، آزمون کاھش ارزش دارایی را انجام دھد و نیبازیافت

 ھرگونھ زیان کاھش ارزش را بھ حساب منظور کند.

بـا اسـتفاده از مـدل تجدیـد  ،طوچنانچھ دارایـی مربـ .6
 گیری شده باشد: ارزیابی اندازه

مازاد یـا کســری تجدیـد ارزیـابی  ،تغییر در بدھی .الف
ــی شناسایی ــی آن دارای ــده قبل ــر میش ــدرا تغیی  دھ

 ای کھ: گونھبھ

(ب)) در  مـوردجھ بـھ وبدھی باید (با تدر کاھش  .1
سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شود و موجب 
افزایش مازاد تجدید ارزیابی در حقــوق مالکانـھ 

تجدیـد  ر برگشـت کسـریوگردد. ھرگاه کــاھش مزبـ
ارزیابی دارایی باشد کھ قبالً در ســود یـا زیــان 
دوره شناسایی شده است، این کاھش بایـد در ســود 

 یا زیان دوره شناسایی گردد؛

بـدھی بایـد در ســود یـا زیــان دوره در افزایش  .2
مزبور در سـایر  افزایششناسایی شود، مگر اینکھ 

اقالم سود و زیان جـامع شناسـایی گــردد و موجـب 
کاھش مازاد تجدید ارزیابی در حقوق مالکانھ، بھ 
میزان ھرگونھ مانده بستانکار حساب مازاد تجدید 

 شود. آن دارایی مربوط بھارزیابی 

مبلغ دفتری دارایی  نسبت بھھنگامی کھ کاھش در بدھی  .ب
، بیشـتر ای تمـام شــدهاز مـدل بھـ در صورت استفاده

در سـود یـا زیـان دوره  بالفاصــلھباشد، مازاد باید 
 د.شوشناسایی 

ای از این موضوع است کـھ ممکـن تغییر در بدھی نشانھ .پ
باشـد تــا داشتھ تجدید ارزیابی  نیاز بھ است دارایی

اطمینان حاصل گردد مبلغ دفتری آن تفـاوت بـااھمیتی 
ن دوره گزارشـگری شده در پایاارزش منصفانھ تعیین با

 باید در تعیین مبـالغ تجدید ارزیابیندارد. ھرگونھ 
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سایر اقالم  در شناسایی در سود یا زیان دوره یا قابل
نظر قرار گیرد.  (الف) مد موردسود و زیان جامع طبق 

اگــر تجدیــد ارزیــابی ضــرورت داشــتھ باشــد، تمــام 
 داراییھای آن طبقھ باید تجدید ارزیابی شود.

ای سایر ز، افشای اج1المللی حسابداری رد بیناستاندا .ت
در صورت سود و زیان جـامع  را اقالم سود و زیان جامع

. در انطباق با این الـزام، تغییـر در کندمیالزامی 
تغییر در بدھی، بایــد  ناشی ازمازاد تجدید ارزیابی 

 جداگانھ مشخص و افشا گردد.

عمـر مفیـد آن طـی  ،شده داراییپذیر تعدیلمبلغ استھالک .7
بـھ  بـوطدارایی مر زمانی کھشود. بنابراین، مستھلک می

، تمام تغییرات بعدی در بدھی خود برسد پایان عمر مفید
قوع شناسـایی شـود. ایـن  باید در سود یا زیان دوره و

ھر دو مدل بھای تمام شده و تجدید ارزیابی  برایموضوع 
 کاربرد دارد.

ھزینـھ  بھ عنوان وقوع ھنگام باید برگشت ادواری تنزیل .8
منظـور تأمین مالی در سود یا زیان دوره شناسایی شود. 

اسـتاندارد طبـق  در بھـای تمـام شـده کردن این مخارج
 مجاز نیست. 23المللی حسابداری بین

 تاریخ اجرا 

ای ھای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .9
شود، می شروعن یا پس از آ 2004 سال کھ از اول سپتامبر

شـود. بکار گیـرد. بکـارگیری پـیش از موعـد توصـیھ می
کھ شروع  ایچنانچھ واحد تجاری این تفسیر را برای دوره

بکار گیرد، باید است  2004 سال قبل از اول سپتامبر آن
 این موضوع را افشا کند.

(تجدیدنظرشـده  1المللی حسـابداری استاندارد بین الف.9
مـــورد اســـتفاده در کـــل  حاتاصـــطال ،)2007در ســـال 

گزارشگری مالی را اصالح کـرد.  المللیاستانداردھای بین
واحد تجـاری بایـد  کرد.اصالح  را 6افزون بر این، بند 

ای کــھ از اول ھــای ســاالنھایــن اصــالحات را بــرای دوره
شـود، بکـار گیـرد. یا پس از آن آغـاز می 2009ژانویھ 

 1لمللـی حسـابداری اچنانچھ واحد تجاری استاندارد بین
) را پــیش از موعــد بکــار 2007(تجدیدنظرشــده در ســال 

 شود. اعمالھا گیرد، اصالحات مذکور باید برای آن دوره
 گذار
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ــھ .10 ــر در روی ــات تغیی ــق الزام ــد طب ــابداری بای ھای حس
ھای حسابداری، تغییـر رویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین

 بھ حساب منظور شود. 1تدر برآوردھای حسابداری و اشتباھا

                                                           
 قبل از اول ژانویھ کھ شروع آن ایچنانچھ واحد تجاری این تفسیر را برای دوره .1

المللی بکار گیرد، باید الزامات نسخھ قبلی استاندارد بیناست  2005 سال
ھای سود یا زیان خالص دوره، اشتباھات اساسی و تغییر در رویھبا عنوان  8حسابداری 

را رعایت کند، مگر اینکھ واحد تجاری نسخھ تجدیدنظرشده استاندارد  حسابداری
 مذکور را برای آن دوره بکار گیرد.
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