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اين استانذارد بايذ با توجه به ”مقذمهاي بر استانذاردهاي حسابذاري“ مطالعه و
بکار گرفته شود.
َذف

ّ .9سفايياؾتاًساضز،تدَيعًحَُحؿابساضيزاضاييْايًگْساضيقسُبطايفطٍـًٍحَُ
اضائٍِافكايػولياتهتَلفقسُاؾت.بِ عَض ذال،ايهياؾهتاًساضزههَاضزظيهطضا
العاهيًوَزُاؾت :
الف .زاضاييْاييوِهؼياضّايعبمِبٌسيبِ ػٌَاى” ًگْساضيقسُبطايفطٍـ“ضااحطاظ
هيوٌٌس،بِاللهبلغزفتهطيٍذهالماضظـفهطٍـاًهساظُگيهطيٍاحتؿها 
اؾتْالنچٌييزاضاييْاييهتَلفهيقَز ٍ،

 .زاضاييْاييوِهؼياضّايعبمِبٌسيبِ ػٌَاى” ًگْساضيقسُبطايفطٍـ“ضااحطاظ
هيوٌٌسزضتطاظًاهًٍِ،تايحػولياتهتَلفقسُزض نَضتؾَزٍظياى،بِ عهَض
خساگاًِاضائِهيقًَس .

دامىٍ کاربزد

 .2العاهات”عبمِبٌسي“ٍ” اضائِ“زضايياؾتاًساضز،بطايتوامزاضاييْهايغيطخهاضيٍتوهام
اًساظُگيطي“زضايياؾهتاًساضزبهطايتوهام

هدوَػِّايٍاحسبىاضهيضٍز،اهاالعاهات”
زاضاييْايغيطخاضيٍهدوَػِّايٍاحس(بِ قطح بٌس،)1بِ اؾتثٌاي زاضاييْايشوطقسُ
گيطيهيقَز،واضبطززاضز .


اًساضزهطبَطاًساظُ
زضبٌس5وِعبكاؾت
 .8زاضاييْايي وِعبكاؾتاًساضزحؿابساضيقواضُ91با

ػٌَاىًحَُ ازائهِ اازايهْه ج ره زج ٍ

بدّهْ ج ر زجبِ ػٌَاىغيطخاضيعبمِبٌسيهيقًَسً،بايسهدهسزابهِ ػٌهَاىزاضاييْهاي
خاضيعبمِبٌسيقًَسهگطايٌىِهؼياضّايعبمِبٌسيبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ
عبكايياؾتاًساضزضااحطاظًوايٌس.زاضاييْايياظيهعبمِوٍِاحستداضيزضضٍالػازي
بِ ػٌَاىغيطخاضيتلميهيوٌسٍنطفابِلهسفطٍـهدهسزتحههيلقهسُاًهسًبايهس
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بِػٌَاىخاضيعبمِبٌسيقًَسهگطايٌىِهؼياضّايعبمِبٌسيبِ ػٌهَاىًگْهساضيقهسُ
بطايفطٍـعبكايياؾتاًساضزضااحطاظًوايٌس .
 .1زضبطذيهَاضزٍاحستداضيگطٍّياظزاضاييْاٍبسّيْايٍابؿتِبِآىضابِ ػٌَاىيهه
هدوَػٍِاحسٍاگصاضيابطوٌاضهيوٌس.چٌييهدوَػٍِاحسي،هوىياؾتيهگهطٍُاظ

ٍاحسّايهَلهسٍخًِمس،يهٍاحسهَلسٍخًِمس،يالؿوتياظٍاحسهَلسٍخًِمسباقس.
اييهدوَػِهيتَاًسزض بطگيطًسُّطگًَِزاضاييٍبسّيٍاحستدهاضيباقهس.اگهطيهه
ػٌَاىلؿوتياظيههدوَػٍِاحس،زض زاهٌِالعاهاتاًساظُگيهطيايهي

زاضاييغيطخاضيبِ
اؾتاًساضزلطاضگيطز،العاهاتاًساظُگيطيايياؾتاًساضزبهطايوهلهدوَػهِبىهاضههيضٍز
بِ گًَِايوِاييهدوَػِبِاللهبلغزفتطيٍذالماضظـفطٍـاًساظُگيطيههيقهَز.

هدوَػٍِاحهس،زض بٌهسّاي21ٍ23،99

العاهاتاًساظُگيطيزاضاييْاٍبسّيْايهٌفطززض
بياىقسُاؾت .
العاهاتاًساظُگيطيايياؾتاًساضززضهَضززاضاييْاٍبسّيْايظيطواضبطزًساضز :

 .5
گيطيهيقَز.

ؾطهايِگصاضيْايبلٌس هستيوِبِضٍـتدسيساضظيابي 
اًساظُ

الف .
 .زاضاييْايخاضيٍبسّيْاييوِخعئياظيههدوَػٍِاحسًگْساضيقسُبهطاي
فطٍـاؾت .
تعاريف
 . 6اصطالح ت ذيل از ايي است ًدازا ب هؼ ًي هطخص شيس بک ز زفتِ است:
 يک بخص اش ٍاحد تج زج  :رصئي اش ػوله ت ٍ رسي ًْ ج ًقدج ٍاحد تج زج است کهِ اش لحه
ػوله تي ٍ اّداف گصازضگسج ه لي ،بِ ٍضَح اش س يس فؼ لهتْ ج ٍاحد تج زج هتو يص ب ضد.
ٍ احد هَلد ٍرِ ًقد  :کَچکتسيي هجوَػِ اازايهْ ج ق بل ضٌ س يي ايج اکٌٌدُ رسي ى ٍزٍاج
ٍرِ ًقدج کِ بِ ههصاى ػودُ اج هسهتقل اش رسي ًْه ج ٍزٍاج ٍرهِ ًقهد سه يس اازايهْه يه
هجوَػِاج اش اازايههْ هيب ضد.
 هخ زج فسٍش  :هخ زج تبؼي کِ بِ طَز هستقهن از زابطِ به فهسٍش اازايهي يه هجوَػهِ
ٍاحد) ،بِ استثٌ ج هخ زج تأههي ه ليٍ ،اقغ هيضَا.
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 اازايي ر زج  :يک اازايي شه ًي بِ ػٌَاى اازايي ر زج طبقِبٌدج هيضَا کِ :
الف  .اًتظ ز زٍا طي چسخِ ػوله تي هؼوَل ٍاحد تج زج ي ظسف يکس ل اش ته زي تساشً ههِ،
ّس کدام طَالًيتس است ،هصسف ي فسٍختِ ضَا ،ي بِ ٍرِ ًقد ي اازايي ايگسج کهِ
ًقد ضدى آى قسيب بِ يقهي است ،تبديل ضَا ،ي
ب .

وجه نقذ يا معادل وجه نقذي باشذ که استفاده اس آن محذود نشذه است.

 هجوَػِ ٍاحد  :گسٍّي اش اازايههْ ٍ بدّهْ ج ٍابستِ بِ آى کِ بِ ػٌَاى يک هجوَػِ ٍاحهد
ٍاگراز ي بسکٌ ز خَاّد ضد.
 ػوله ت هتَقف ضدُ  :يک بخص اش ٍاحد تج زج است کِ ٍاگراز ي بسکٌ ز ضدُ ي بِ ػٌهَاى
ًگْدازج ضدُ بساج فسٍش طبقِبٌدج ضدُ است: ٍ ،
الف  .بيانگز يک فعاليت تجاري يا حوسه جغزافيايي عمذه و جذاگانه اس عمليات است،
ب  .قسمتي اس يک بزنامه هماهنگ بزاي واگذاري يا بزکناري يک فعاليت تجاري يا حووسه
جغزافيايي عمذه و جذاگانه اس عمليات است ،و يا
ج .

يک واحذ فزعي است که صزفاً با قصذ فزوش مجذد خزيذاري شذه است.

 ازشش هٌصف ًِ  :هبلغي است کِ خسيدازج هطلغ ٍ ه يل ٍ فسٍضٌدُاج هطلغ ٍ ه يل هيتَاًٌد
از هؼ هلِ اج حقهقي ٍ از ضسايط ػ اج ،يک اازايي زا از اشاج هبلغ هصبَز ب يکهديگس هب الهِ
کٌٌد.
 خالص ازشش فزوش  :مبلغ وجه نقذ يا معادل آن که اس طزيق فزوش دارايي در شزايط عادي
و پس اس کسز کليه مخارج فزوش حاصل ميشود.
 مبلغ ب شي فتٌي  :خالص ارسش فزوش يا ارسش اقتصادي يک دارايي ،هز کذام که بيشتز است.
 ازشش اقتصادي  :ارسش فعلي خالص جزيانهاي نقذي آتي ناشوي اس کواربزد مسوتمز دارايوي
اس جمله جزيانهاي نقذي ناشي اس واگذاري نهايي آن است.
 تؼْد قطؼي خسيد  :تَافقي ب يک ضخص غهسٍابستِ ،الصام آٍز بساج ّهس اٍ طهسف ٍ هؼوهَال
اازاج ضو ًت ارساج ق ًًَي ،کِ:
الف  .تو م ضسايط ب اّوهت ،ض هل قهوت ٍ شه ًبٌدج هؼ هلِ زا هطخص هيکٌدٍ ،
ب  .شامل عامل ب شاازًدُاج است که ميتوانذ اجزاي آن را بسيار محتمل کنذ.
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طبقٍبىذي داراييُاي غيزجاري (يا مجمًعٍَاي ياحذ) بٍ عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش
. 7

ٍاحد تج زج ب يد اازايي غهسر زج ي هجوَػِاج ٍاحد) زا کِ هبلغ افتهسج آى ،ػوهدت اش طسيه
فسٍش ٍ ًِ استف اُ هستوس ب شي فت هي گهساا ،بهِ ػٌهَاى ” ًگْهدازج ضهدُ بهساج فهسٍش“
طبقِبٌدج کٌد.

 .8عبمِبٌسيزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػٍِاحس)بِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـبايهس
تٌْاپؽ اظاحطاظقطايظظيطنَضتگيطز :
الف .زاضاييغيطخاضي(ياهدوَػٍِاحس)بطايفطٍـفَضيزضٍضؼيتفؼليآى،فمظ
(ياهدوَػِّايٍاحس)هطؾهَم

بط حؿبقطايغيوِبطايفطٍـچٌييزاضاييْايي
ٍهؼوَلاؾت،آهازُباقس ٍ،
 .فطٍـآىبؿياضهحتولباقس .
 .9بطايآًىِفطٍـبؿياضهحتولباقس،بايستوامقطايظظيطاحطاظقَز :
الف .ؾغحهٌاؾبياظهسيطيتٍاحستداضيهتؼْهسبهِاخهطايعهطحفهطٍـزاضايهي
(يا هدوَػٍِاحس)باقس ،
 .بطًاهِفؼاليبطاييافتيذطيساضٍتىويلعطحفطٍـ،قطٍعقسُباقس ،
ج  .بطايفطٍـزاضايي(ياهدوَػٍِاحس)بِليوتيهٌغميًؿهبتبهِاضظـضٍظآى،
باظاضيابيهؤثطياًدامقسُباقس ،
ز  .اًتظاضضٍزوِقطايظتىويلفطٍـعييىؿالاظتاضيدعبمِبٌهسي،بهِ اؾهتثٌاي
آًچِزضبٌس93هداظقوطزُقسُاؾت،احطاظگطزز ٍ ،
ّ  .الساهاتالظمبطايتىويلعطحفطٍـًكاىزّسوِاًدامتغييهطاتبااّويهتيها
تَلفآىبؼيساؾت .
 .93قطايظٍضٍيسازّاهوىياؾتزٍضُتىويلفطٍـضااظيهؾالعَالًيتهطوٌهس.اگهط
تأذيطاظقطايظٍضٍيسازّاييًاقيقَزوِاظوٌتطلٍاحستداضيذاضجاؾتٍقَاّس
وافيٍخَززاقتِباقسوٍِاحستداضيبِتؼْساتذَزًؿبتبِعطحفهطٍـزاضاييْها
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پايبٌساؾت،عَالًيتطقسىزٍضُفطٍـًويتَاًساظعبمِبٌسييهزاضايهيغيهط خهاضي
(يا هدوَػِايٍاحس)بِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـخلهَگيطيًوايهس.ايهيههَضز
زض نَضتيضٍيذَاّسزازوِقطايظهٌسضجزضپيَؾتقواضُ9احطاظقَز.
 .99هؼاهالتفطٍـقاهلهؼاٍضِزاضاييْايغيطخاضيبايىسيگطًيعهيقَزبِقهطعيوهِ
اييهؼاٍضِعبكاؾتاًساضزحؿهابساضيقهواضُ 99بها ػٌهَاىاازايهْه ج ا بهت هطهَْا،
زاضاي هحتَايتداضيباقس .
 .92چٌاًچٍِاحستداضي،يهزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػهِايٍاحهس)ضانهطفابهِلههس
ٍاگصاضيتحهيلًوايس،زضتاضيدتحهيل،آىزاضاييغيطخاضيضافمظزض نهَضتيبايهس
ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيوٌهسوهِالهعاميىؿهالهٌهسضجزضبٌهس 9

بِ
(بِ اؾتثٌايآًچِزضبٌس93هداظقوطزُقسُاؾت)ضػايتقَزٍاحطاظّطگًَِهؼيهاض
زيگطهٌسضجزضبٌسّاي9ٍ8وِزضتاضيدتحهيلهحمهكًكهسُباقهس،زضيههزٍضُ
وَتاُهستبؼساظتحهيل(هؼوَالعيهست8هاُ)بؿياضهحتولباقس .

 .98زض نَضتيوِهؼياضّايبٌسّاي9ٍ8بؼساظتاضيدتطاظًاهِاحطاظقهَزٍاحهستدهاضي
ًبايسزضنَضتْايهالي،زاضاييْايغيطخاضي(ياهدوَػِّايٍاحس)ضابِ ػٌَاىًگْساضي

قسُبطايفطٍـعبمِبٌسيوٌس.بااييٍخَزٌّ،گاهيوهِايهيهؼياضّهابؼهساظتهاضيد
تطاظًاهِ،اهالبلاظتأييسنَضتْايهالياحطاظقَزٍاحستداضيبايهساعالػهاتتؼيهيي
قسُزضبٌس13ضازضياززاقتْايتَضيحيافكاوٌس .
داراييُاي غيزجاري کٍ قصذ بزکىاري آن يجًد دارد

ٍ .91احستداضيًبايسيهزاضاييغيطخاضي(يا هدوَػِايٍاحهس)وهِلههسبطوٌهاضيآى
ٍخَززاضزضابِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيوٌس،ظيهطاهبلهغزفتهطيآى
اؾتفازُهؿتوطباظيافتذَاّسقس.بااييحال،چٌاًچِهدوَػِايٍاحهس

اؾاؾا اظ عطيك
وِلهسبطوٌاضيآىٍخَززاضز،قطايظػولياتهتَلفقسُعبكبٌس6ضااحهطاظوٌهس،
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ٍاحستداضيبايسًتايحػولياتٍخطياًْايًمسيآىهدوَػِضاعبكبٌهسّاي88ٍ82
زضتاضيريوِاؾتفازُاظآًْاهتَلفهيقَز،بِ ػٌَاىػولياتهتَلفقسُاضائًِوايهس.
زاضاييْايغيطخاضي(يا هدوَػِّايٍاحسي)وِلهسبطوٌهاضيآىٍخهَززاضز،قهاهل
هَاضزياؾتوِاظزاضاييتاپاياىػوطالتهازيآىاؾهتفازُههيقهَزٍههَاضزيوهِ
خايفطٍـ،اؾتفازُاظزاضاييهتَلفهيقَز .

بِ
ٍ .95احستداضيًبايسزاضاييغيطخاضيوِبِ عَضهَلهتاؾهتفازًُوهيقهَزضابهِ ػٌهَاى
بطوٌاض قسُهحؿَ وٌس .
اوذاسٌگيزي داراييُاي غيزجاري (يا مجمًعٍَاي ياحذ) طبقٍبىذي ضذٌ بهٍ عىهًان وگُهذاري
ضذٌ بزاي فزيش
اوذاسٌگيزي دارايي غيزجاري (يا مجمًعٍ ياحذ)
. 16

ٍاحد تج زج ب يد اازايي غهسر زج ي هجوَػِ ٍاحد) طبقِبٌدج ضدُ بِ ػٌَاى ًگْهدازج ضهدُ
بساج فسٍش زا بِ اقل هبلغ افتسج ٍ خ لص ازشش فسٍش اًداشُگهسج ًو يد.

 .97چٌاًچِيهزاضاييغيط خاضي(يا هدوَػِايٍاحس)وِخسيساتحهيلقهسُ،هؼياضّهاي
عبمِبٌسيبِ ػٌَاىًگْساضيقهسُبهطايفهطٍـ(بهِ قهطحبٌهس)92ضااحهطاظًوايهس،
زض ضػايتبٌس،96آىزاضايي(ياهدوَػٍِاحس)زضقٌاذتاٍليِبهِالهلهبلهغزفتهطي
(با فطوػسمعبمِبٌسيبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ؛بطاي هثال،بْايتوامقسُ)
ٍذالماضظـفطٍـقٌاؾاييهيقَز.اگطزاضاييغيهط خهاضي(يها هدوَػهٍِاحهس)
يهتطويبتداضيتحهيلقسُباقس،بايسبِذالماضظـفطٍـاًساظُگيطيقَز .

زض لالب
 .98چٌاًچِاًتظاضضٍزفطايٌسفطٍـزضبيفاظيهؾالتىويلقهَزٍ،احهستدهاضيبايهس
هراضجفطٍـضابِاضظـفؼلياًساظُگيطيًوايهسّ.هطگًَهِافهعايفزضاضظـفؼلهي
هراضجفطٍـًاقياظگصقتظهاى،زض نَضتؾَزٍظياىبِ ػٌَاىّعيٌِتأهييههالي
هيقَز .
قٌاؾايي 
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 .99هبلغزفتطييهزاضاييغيطخاضي(يازاضاييْاٍبسّيْايهطبَطبِيههدوَػهٍِاحهس)،
بالفانلِلبلاظعبمِبٌسياٍليِآىبِ ػٌَاىًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـ،بايهسعبهك
اؾتاًساضزحؿابساضيهطبَطاًساظُگيطيقَز .

 .23زضاًساظُگيطيهدسزبؼسييههدوَػٍِاحس،هبلغزفتهطيزاضاييْهايهؿهتثٌيقهسُاظ
العاهاتاًساظُگيطيعبكبٌس5ايياؾتاًساضزوِزضيههدوَػٍِاحسبِ ػٌَاىًگْساضي
قسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقسُاؾت،بايسلبلاظاًساظُگيطيهدسزهدوَػٍِاحهسبهِ
ذالماضظـفطٍـآى،عبكاؾتاًساضزّايحؿابساضيهطبَطاًساظُگيطيهدسزقَز .

ضىاسايي سياوُاي کاَص ارسش ي بزگطت آن

ٍ .29احستداضيبايسظياىواّفاضظـبطايّطگًَِواّفاضظـاٍليِيابؼهسيزاضايهي
(يا هدوَػٍِاحس)بِذالماضظـفطٍـضاتاحسيوِعبكبٌهس23قٌاؾهاييًكهسُ
اؾت،قٌاؾاييوٌس .
ٍ .22احستداضيبايسّطگًَِافعايفبؼسيزضذالماضظـفطٍـيهزاضاييضابِ ػٌَاى
ؾَزقٌاؾاييوٌس،اهااييؾَزًبايساظظياىواّفاضظـاًباقتِايوِلهبالعبهكايهي
اؾتاًساضزٍياؾايطاؾتاًساضزّايحؿابساضيقٌاؾاييقسُاؾت،بيكتطقَز .
ٍ .28احستداضيبايسبطايّطگًَِافعايفبؼسيزضذالماضظـفطٍـهدوَػهٍِاحهس ،
بِ قطحظيطؾَزقٌاؾاييوٌس :
الف .تاحسيوِعبكبٌس23قٌاؾاييًكسُاؾت،اها 
تاحسيوِاظظياىواّفاضظـاًباقتِقٌاؾاييقسُ،عبكايياؾهتاًساضزٍيها

 .
ؾايطاؾتاًساضزّايحؿابساضي(بطايزاضاييْايغيطخهاضيوهِزضزاهٌهِالعاههات
گيطيايياؾتاًساضزلطاضهيگيطًس)بيكتطًباقس .


اًساظُ
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 .21ظياىواّفاضظـ(ياّطگًَِؾَزبؼسي)قٌاؾاييقسُبطايهدوَػهِايٍاحهسبايهس
هبلغزفتطيزاضاييْايغيطخاضيآىهدوَػِضاوِزضزاهٌهِالعاههاتاًهساظُگيهطيايهي

اؾتاًساضزلطاضهيگيطزبِ قطحهٌسضجزضبٌسّايالفٍ ظيط،واّف(ياافعايف)زّس :

الف .ظياىواّفاضظـبايسبِتطتيبظيطخْتواّفهبلغزفتطيزاضاييْايغيطخاضي
هدوَػٍِاحسترهيميابس :
ابتسا،نطفواّفهبلغزفتطيؾطلفليهطتبظباهدوَػٍِاحسقَز ٍ،

 .9
 .2باليواًسُظياىواّفاضظـهتٌاؾبباهبلغزفتطيؾايطزاضاييْايغيطخهاضي
هدوَػٍِاحس،بِآًْاترهيميابس.
اييواّفزضهبالغزفتطيبايسبِ ػٌَاىظياىواّفاضظـّطيههاظزاضاييْهاي
هٌفطززضًظطگطفتِقَزٍبالفانلِزض نَضتؾَزٍظياىقٌاؾاييگطزز.
 .بطگكتظياىواّفاضظـهدوَػٍِاحسبايسبهِ هٌظهَضافهعايفهبلهغزفتهطي
زاضاييْايغيط خاضيآىغيطاظؾطلفلي،ترهيميابس .
اييافعايفزضهبالغزفتطيبايسبِ ػٌَاىبطگكتظياىوهاّفاضظـّهطيههاظ
زاضاييْايهٌفطززضًظطگطفتِقَزٍبالفانلِزض نَضتؾهَزٍظيهاىقٌاؾهايي
گطزز .
ايٍاحهس)قٌاؾهايي
 .25ؾَزياظياًيوِتاتاضيدفطٍـيهزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػِ 
ًكسُ،بايسزضتاضيدلغغقٌاذتقٌاؾاييگطزز.العاهاتهطبهَطبهِلغهغقهٌاذتزض
بٌسّاي  73تا75اؾهتاًساضزحؿهابساضيقهواضُ99بها

ػٌهَاىاازايهْه ج ا بهت هطهَْا

(تدسيسًظطقسُزضٍ،)9886بٌسّاي89تا95اؾتاًساضزحؿابساضيقواضُ97با ػٌهَاى
داراييهاي نامشهود(تدسيسًظطقسُزض،)9886آهسُاؾت .
ٍ .26احستداضيًبايسيهزاضاييغيطخاضيوِهٌفطزايازضلالببركهياظيهههدوَػهِ
ٍاحسبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقسُاؾتضاهؿتْلهوٌس.قٌاؾايي
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ؾَزتضوييقسٍُؾايطّعيٌِّايلابلاًتؿا بِبسّيْايهدوَػٍِاحسيوِبِ ػٌَاى
اؾت،ازاهِهييابس .

ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقسُ

تغييزات طزح فزيش

 .27زض نَضتيوٍِاحستداضييهزاضاييغيطخاضي(يا هدوَػِايٍاحهس)ضابهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيًوَزُباقس،اهاهؼياضّايهٌسضجزضبٌسّاي 8تا 93
زيگطبطلطاضًباقسٍ،احستداضيبايسعبمِبٌسيزاضايي(يها هدوَػهٍِاحهس)بهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـضاهتَلفًوايس .
ٍ .28احستداضيبايسيهزاضاييغيطخاضيضاوِعبمِبٌهسيآىبهِ ػٌهَاىًگْهساضيقهسُ
بطاي فطٍـهتَلفقسُاؾت(يا ايٌىِاظهدوَػٍِاحسًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـ
قَز)،بِاللهبالغظيطاًساظُگيطيوٌس :


ذاضجهي
الف .هبلغزفتطيآىلبلاظاييوِزاضاييغيط خاضي(يهاهدوَػهٍِاحهس)بهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقَزپؽ اظتؼسيلبابتّطگًَِاؾهتْالن،
ياتدسيساضظيابيوِزض نَضتػسمعبمهِبٌهسيزاضايهي(يهاهدوَػهٍِاحهس)
ًگْساضيقسُبطايفطٍـقٌاؾاييهيقس ٍ،

بِ ػٌَاى
 .هبلغباظيافتٌيآىزضتاضيداًهطافاظفطٍـ.


ٍ .29احستداضيبايسّطگًَِتؼسيلالظمزضهبلغزفتطييهزاضاييغيطخاضيوِعبمِبٌسي
آىبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـهتَلفقسُاؾهتضازضزٍضُايوهِهؼياضّهاي
هٌسضجزضبٌسّاي8تا93زيگطبطلطاضًباقس،زضؾَزٍظيهاىػوليهاتزضحهالتهساٍم
هٌظَضًوايسٍ.احس تداضيبايسّهطگًَهِتؼهسيلاظايهيبابهتضازضّوهاىؾطفههل
هَضز اؾتفازُعبكبٌس86بطاياضائِؾَزٍظياىقٌاؾاييقسُ،هٌظَضوٌس .
اگطٍاحستداضياظهدوَػٍِاحسيوِبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمهِبٌهسي

 .83
قسُاؾت،زاضايييابسّيهٌفطزيضاذاضجوٌس،اًساظُگيطيباليواًسُزاضاييْاٍبهسّيْا
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زض نَضتيبِ ػٌَاىهدوَػٍِاحسازاهِهييابسوِاييهدوَػِحائعهؼياضّايهٌهسضج
زضبٌسّاي8تا93باقس.زض غيط ايينَضت،باليواًسُزاضاييْايغيطخاضيگطٍُوِبِ عَض
هٌفطزقطايظعبمِبٌسيبِ ػٌَاى ًگْساضيقسُبطايفطٍـضازاضًسبايسبِ عَضخساگاًِ
بِاللهبلغزفتطيٍذالماضظـفطٍـزضآىتاضيداًهساظُگيهطيقهًَسّ.هط زاضايهي
غيطخاضيوِهؼياضّايشوطقسُضااحطاظًىٌس،عبكبٌهس27عبمهِبٌهسيآىبهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـهتَلفهيقَز .

ارائٍ ي افطا
. 31

ٍاحد تج زج ب يد اطالػ تي زا ازائِ ٍ افط کٌد کِ استف اُکٌٌدگ ى صَزتْ ج ه لي زا از ازشيه بي
آا ز ه لي ػوله ت هتَقف ضدُ ٍ ٍاگرازج اازايهْ ج غهسر زج يه هجوَػهِّه ج ٍاحهد) کوهک
ًو يد.

ارائٍ عمليات متًقف ضذٌ

ٍ .82احستداضيبايسهَاضزظيطضاافكاوٌس :
الف .يههبلغٍاحسزضهتينَضتؾَزٍظياىوِقاهلهدوَعاضلامظيطاؾت :
 .9ؾَز(بؼساظهاليات)ياظياىػولياتهتَلفقسٍُ،
ياهدوَػِّهاي

ياظياىًاقياظاًساظُگيطيزاضاييْايي(

 .2ؾَز(بؼساظهاليات)
وِػولياتهتَلفقسُضاتكىيلهيزٌّسبِذالماضظـفهطٍـ

ٍاحسي)
ياؾَز(بؼساظهاليات)ياظياىًاقياظٍاگصاضيآًْا.
 .اخعايهبلغشوطقسُزضبٌسالفبِتفىيه :
زضآهسّاّ،عيٌِّاٍؾَز(لبلاظهاليات)ياظياىػولياتهتَلفقسُ ،

 .9
 .2هالياتبطزضآهسػولياتهتَلفقسُ،
 .8ؾَزياظياىقٌاؾاييقسًُاقياظاًساظُگيطيزاضاييْايي(ياهدوَػهِّهاي
وِػولياتهتَلفقسُضاتكىيلهيزٌّسبِذالماضظـفهطٍـ

ٍاحسي)
ياؾَز(بؼساظهاليات)ياظياىًاقياظٍاگصاضيآًْاٍ،
172
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 .1هالياتبطزضآهسهطبَطبِبٌس .8
اخعايهصوَضضاهيتَاىزضياززاقتْايتَضيحييازضهتينَضتؾَزٍظيهاى
اضائِوطز.زض نَضتيوِايياخعازضهتينَضتؾَزٍظياىاضائِقَز،بايسزض
برفػولياتهتَلفقسُ،يؼٌيخسااظػوليهاتزضحهالتهساٍماضائهِگهطزز.
زضذهَلٍاحسّايفطػياذيطاتحهيلقسُوِقطايظعبمهِبٌهسيبهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـضازضظهاىتحهيلاحطاظهيوٌٌس(بِ بٌهس92هطاخؼهِ
قَز)،اييافكاضطٍضتًساضز .
ج  .ذالمخطياًْايًمسيػولياتهتَلفقسُبِتفىيهفؼاليتْايػوليهاتي،بهاظزُ
ؾطهايِگصاضيْاٍؾَزپطزاذتيبابتتأهييههالي،هاليهاتبهطزضآههس،فؼاليتْهاي
ؾطهايِگصاضيٍفؼاليتْايتأهييهالي.اييافكاضاهيتَاىزضياززاقتْايتَضيحي
يازضهتينَضتخطياىٍخًَُمساضائِوطز.زضذهَلٍاحسّايفطػياذيهطا
تحهيلقسُوِقطايظعبمِبٌسيبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـضازضظههاى
تحهيلاحطاظهيوٌٌس(بِبٌس92هطاخؼِقَز)،اييافكاضطٍضتًساضز.

ضابطايزٍضُّايلبلياضائهِقهسُزضنهَضتْاي

ٍ .88احس تداضيبايسهَاضزافكايبٌس82
هالي،اضائِهدسزوٌسبِگًَِايوِهَاضزافكاّ،وِػوليهاتهتَلهفقهسُتهاتهاضيد
تطاظًاهِآذطييزٍضُضازضبطگيطز .
 .81تؼسيالتزضزٍضُخاضيًؿبتبِهبالغيوِلبالزضػولياتهتَلفقسُاضائهِگطزيهسُ
اؾتٍبِ عَضهؿتمينهطبَطبٍِاگصاضييابطوٌاضيػولياتهتَلفقسُزضزٍضُ(ّاي)
لبلهيباقسبايسبِ عَضخساگاًِزضػولياتهتَلفقسُعبمِبٌسيقَز.هاّيتٍهبلهغ
چٌييتؼسيالتيبايسافكاگطززً.وًٍَِضؼيتْاييوِهوىياؾتبِاييتؼهسيالتهٌدهط

قَزبِ قطحظيطاؾت :
الف .ضفغابْاهاتهطبَطبِقطايظٍاگصاضي،هاًٌسلغؼيقسىبْهايهؼاهلهٍِخبهطاى
ذؿاضتٍاضزُ .
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 .ضفغابْاهاتيوِبِ عَضهؿتمينبِػولياتيهبرف،لبلاظٍاگصاضيآىهطبهَط
هيقَز،هاًٌستؼْساتظيؿتهحيغيٍتضوييهحهَالتتَؾظفطٍقٌسُ .

ج  .تؿَيِتؼْساتهطتبظباهعايايپاياىذسهتٍباظًكؿتگيواضوٌاى،هكهطٍطبهط
ايٌىِتؿَيِبِ عَضهؿتمينهطبَطبٍِاگصاضيباقس.
چٌاًچٍِاحستداضيعبمِبٌسييهبرفاظٍاحستداضيبِ ػٌَاىًگْساضيقهسُبهطاي

 .85
فطٍـضاهتَلفًوايسً،تايحػولياتٍخطياىٍخًَُمسآىبرفوِلبالتحهتػٌهَاى
ػولياتهتَلفقسُعبكبٌسّاي82تا81اضائِقهسُ،بايهستدسيهسعبمهِبٌهسيقهَز.
ايي تدسيساضائِبايستكطيحقَز.
سًد يا سيان مزبًط بٍ عمليات در حال تذايم

ّ .86طگًَِؾَزياظياىاًساظُگيطيهدسزيهزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػِايٍاحهس)وهِ
بِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقهسُاؾهتٍهكهوَلتؼطيهفػوليهات
هتَلفقسًُگطززبايسزضؾَزياظياىػولياتزضحالتساٍمهٌظَضقَز.
ارائٍ دارايي غيزجاري (يا مجمًعٍ ياحذ) طبقٍبىذي ضذٌ بٍ عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش

ٍاحستداضيبايسزاضاييغيطخاضيعبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفهطٍـٍ

 .87
زاضاييْاييههدوَػٍِاحسعبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـضاخهسا
اظؾايطزاضاييْازضتطاظًاهِاضائِوٌس.بسّيْايهدوَػٍِاحسعبمِبٌسيقهسُبهِ ػٌهَاى
بايسخسااظؾايطبسّيْازضتطاظًاهِاضائِگطزز.اييزاضاييْا

ًگْساضيقسُبطايفطٍـًيع
ٍبسّيْاًبايسبايىسيگطتْاتطقًَسٍهبلغآًْابِ عَضخساگاًِاضائِهيگطزز.بِ اؾتثٌاي
آًچِوِزضبٌس 88هداظهيباقس،عبماتػوهسُزاضاييْهاٍبهسّيْايعبمهِبٌهسيقهسُ
بِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـبايسبِ عَضخساگاًِزضياززاقتْايتَضهيحيافكها
گطززٍ.احستداضيبايسّطگًَهِؾهَزتحمهكًيافتهِهطبهَطبهِزاضاييْهايغيطخهاضي
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(يا هدوَػِّايٍاحس)عبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـضاوِبِ عهَض
هؿتمينزضحمَقناحباىؾْامقٌاؾاييقسُاؾت،بِ عَضخساگاًِاضائِوٌس .

 .88چٌاًچِهدوَػٍِاحس،يهٍاحسفطػيباقسوِاذيهطاتحههيلقهسُاؾهتٍقهطايظ
عبمِبٌسيبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـضازضظهاىتحهيلاحطاظهيوٌس(بهِبٌهس
92هطاخؼِقَز)،افكايعبماتػوسُزاضاييْاٍبسّيْاضطٍضتًساضز .
 .89زض هَاضزيوٍِاحستداضيزضزٍضُخاضي،بِزليهلايدهازقهطايظخسيهس،زاضاييْهاي
غيطخاضييازاضاييْاٍبسّيْايهدوَػٍِاحسيضاوِزضتطاظًاهِزٍضُّايلبلبِ ػٌَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقسُاؾت،تغييطعبمِبٌسيزّس،تدسيساضائِالهالم
همايؿِاياظاييبابتضطٍضتًساضز .

سايز مًارد افطا

ٍ .13احستداضيبايسزضزٍضُايوِزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػٍِاحس)بِ ػٌَاىًگْهساضي
قسُبطايفطٍـ،عبمِبٌسيياٍاگصاضهيقَز،اعالػاتظيطضازضياززاقتْايتَضهيحي
افكاوٌس :
الف .قطحياظزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػٍِاحس) ،
 .تكطيحٍالؼيتْاٍقطايغيوِبٍِاگصاضيهَضزاًتظاضهٌدهطههيقهَزٍضٍـٍ
ظهاىهَضزاًتظاضٍاگصاضي ،

ج  .ؾَزياظياىقٌاؾاييقسُبطعبكبٌهسّاي29تهاٍ،28زض نهَضتػهسماضائهِ
خساگاًِزضهتينَضتؾَزٍظياى،ؾطفهلياظنَضتؾَزٍظياىوِقهاهل
آىؾَزٍظياىهيباقس ٍ،

ز  .زضهَاضزالظم،لؿوتيوِزضآى،زاضايهيغيطخهاضي(يها هدوَػهٍِاحهس)عبهك
اؾتاًساضزحؿابساضيقواضُ25با ػٌَاىگصازضگسج بس حسب قسوتْ ج هختلف اضائِ
هيقَز .
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 .19چٌاًچِبٌهس27يابٌس83بىاض گطفتِقههَزٍ،احههستدههاضيزضزٍضُايوهِتههوين
هيگيطزعطحفطٍـزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػٍِاحس)ضاتغييطزّهس،بايهسقهطحياظ
ٍالؼيتْاٍقطايغيوِ هٌدطبِاييتهوينقسُاؾتٍاثطاتاييتهوينبطًتايحػوليات
ّايلبليوِاضائِهيقَزضاافكاوٌس .


ٍخطياىٍخًَُمسآىزٍضٍُزٍضُ
تاريخ اجزا
 . 42الصاه ت ايي است ًدازا بساج کلهِ صَزتْ ج ه لي کِ اٍزُ ه لي آى اش ت زي  ٍ 1389/1/1بؼد اش آى
ضسٍع هيضَا ،الشماالرساست.

مطابقت با استاوذاردَاي بيهالمللي حسابذاري

يالوللهيگعاضقهگطيههاليقهواضُ 5
 .18بااخطايالعاهاتايياؾتاًساضز،هفازاؾتاًساضزبهي 
با ػٌَاىداراييهاي غيزجاري نگهذاري شذه بزاي فزوش و عمليات متوقف شوذه ًيهعضػايهت
هيقَز.
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پيًست ضمارٌ  : 1تًضيحات تکميلي

اين پيوست جسء الينفک استانذارد حسابذاري شماره  13است.
طًالويتز ضذن ديرٌ مًرد وياس بزاي تکميل فزيش

ّواىگًَِوِزضبٌس93اقاضُقسُاؾت،عَالًيتطقسىزٍضُتىويلفطٍـ،زض نَضتي
  .9
ايٍاحس)بِ ػٌهَاىًگْهساضيقهسُ
هاًغاظعبمِبٌسييهزاضاييغيط خاضي(يا هدوَػِ 
بطايفطٍـًويقَز،وِاييتأذيطاظضٍيسازّاٍقطايغيذاضجاظوٌتطلٍاحستدهاضي
ًاقيقَزٍقَاّسوافيٍخَززاقتِباقسوٍِاحستدهاضيبهِتؼْهساتذهَزبهطاي
َػِ ٍاحس)پايبٌساؾت.زضههَاضزظيهط،هحهسٍزيتظههاًي
عطح فطٍـزاضايي(يا هدو 
تؼسيلهيقَز :

يىؿالِبطايتىويلفطٍـبِ قطحهٌسضجزضبٌس9
الف .زضتاضيريوٍِاحستداضيذَزضاهتؼْسبهِعهطحفهطٍـزاضايهيغيطخهاضي
هدوَػِ ٍاحس)هيوٌس،بهِ عهَض هٌغمهياًتظهاضزاقهتِباقهسوهِزيگهطاى

(يا
هدوَػِ ٍاحس)ٍضهغًوايٌهسوهِ

(ًِ ذطيساض)قطايغيضابطاياًتمالزاضايي(يا
يلفطٍـضاعَالًيتطوٌس : ٍ،

زٍضُتىو
 .9الساهاتالظمزضذهَلآىقطايظضاًتَاىتاظهاىزؾتيابيبِتؼْسلغؼهي
ذطيسآغاظوطز ٍ،
 .2تؼْسلغؼيذطيسعييهؾال،بؿياضهحتولباقس .
هيآٍضزٍاهابِ زًبالآى،ذطيساضيها
ٍ .احستداضييهتؼْسلغؼيذطيسبِ زؾت 
زيگطاىبِ عَضغيطهٌتظطُ،قطايغيضابطاياًتمالزاضاييغيطخهاضي(يها هدوَػهِ
ٍاحس)عبمِبٌسيقسُزضلبلبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـٍضغهيًوايٌس
تطهيقَز :ٍ،


ايوِزٍضُهَضزًياظبطايتىويلفطٍـعَالًي

بِگًَِ
 .9الساهاتالظمزضذهَلآىقطايظ،بِهَلغاًدامقَز ٍ،
 .2ضفغهٌاؾبػَاهلايدازوٌٌسٓتأذيطهَضزاًتظاضباقس.
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پيًست ضمارٌ ( 1ادامٍ)

ج  .عييهؾالاٍل،قطايغيبٍِخَزآيسوِلبالبؼيستلمهيههيقهسٍزضًتيدهِ،
ٍاحس)عبمِبٌسيقسُزضلبلبِ ػٌَاىًگْساضيقسُ

هدوَػِ

زاضاييغيطخاضي(يا
بطايفطٍـتاپاياىآىزٍضُفطٍـًطٍز :ٍ،
 .9عييهؾالاٍلٍ،احستدهاضيالهسامالظمزضذههَلتغييهطقهطايظضا
اًدام زازُباقس ،
  .2بافطوتغييطقهطايظ،باظاضيهابيههؤثطيبهطايفهطٍـزاضايهيغيطخهاضي
هدوَػٍِاحس)بِليوتيهٌغمي،زضخطياىباقس ٍ،

(يا
 .8هؼياضّايهٌسضجزضبٌسّاي9ٍ8احطاظقَز.
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پيًست ضمارٌ  : 2رَىمًد بکارگيزي
فُزست

مثال
9-8

آهازُبَزىبطايفطٍـفَضي(بٌس)8

1

اًتظاضتىويلفطٍـعييىؿال(بٌس )9
اؾتثٌابطايهؼياضهٌسضجزضبٌس(9بٌسٍ93پيَؾتقواضُ)9

 5-7

تكريميهزاضاييبِ ػٌَاىبطوٌاضقسُ(بٌسّاي )95ٍ91

8

سُهطبَطبِزاضاييْايغيطخاضيياهدوَػِّاي

اضائِػولياتهتَلفق
ٍاحسبطوٌاضقسُ(بٌس )91

9

ترهيمظياىواّفاضظـبِهدوَػِّايٍاحس(بٌس )21


 93

اضائِػولياتهتَلفقسُزض نَضتؾَزٍظياى(بٌس )82

 99

ٍاحس)عبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضي

اضائِزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػِ

قسُبطايفطٍـ(بٌس )87

 92

اًساظُگيطيٍاضائٍِاحسّايفطػيتحهيلقسُبِ هٌظَضفطٍـهدسزٍ

عبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ(بٌسّاي )88ٍ92
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پيًست ضمارٌ  : 2رَىمًد بکارگيزي

اين رهنمود براي کمک به کاربرد استانذارد تذوين شذه است و بخشي از استانذارد نميباشذ.

آمادٌ بًدن بزاي فزيش فًري (بىذ )8

ايٍاحس)زض نَضتيٍاخهسقهطايظعبمهِبٌهسيبهِ ػٌهَاى
يهزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػِ 

ًگْساضيقسُبطايفطٍـاؾتوِبطايفطٍـفَضيزضٍضهؼيتفؼلهيآى،فمهظبطحؿهب
قطايغيوِبطايفطٍـچٌييزاضاييْايي(ياهدوَػِّايٍاحسي)هطؾَمٍهؼوَلاؾت،آهازُ
باقس(بٌس ٍٍ)8احستداضيلهسٍتَاًايياًتمالزاضايي(ياهدوَػهٍِاحهس)ضازضٍضهؼيت
فؼليآى،بِ ذطيساضزاقتِباقس.هثالْاي9تا8هَاضزياظاحطاظياػسماحطاظهؼياضّايهٌسضج
ضاًكاىهيزّس .

زضبٌس8
هثه ل 1

ٍاحستداضيبِاخطايعطحفطٍـؾاذتواىزفتطهطوعيذَزهتؼْسقسٍُالساهاتيضابهطاي
يافتيذطيساضآغاظوطزُاؾت .
(الف) ٍاحستداضيلهسزاضزؾاذتواىضاپؽ اظترليِبِذطيساضهٌتملوٌس.ظهاىهَضزًيهاظ
بطايترليِؾاذتواىبطايفطٍـچٌييزاضاييْاييهؼوَلٍهطؾَماؾت.زضتاضيدتؼْس
بِاخطايعطح،هؼياضهٌسضجزضبٌس8احطاظقسُاؾت .
( ) ٍاحستداضيتاظهاىتىويلؾاذتواىخسيسزفتطهطوعي،بِاؾتفازُاظايهيؾهاذتواى
ازاهِذَاّسزازٍ.احستداضيلهسًساضزپيفاظتىويلؾهاذتواىخسيهس،ؾهاذتواى
فؼليضاترليٍِبِذطيساضهٌتملوٌس.تأذيطزضظهاىبٌسياًتمهالؾهاذتواىفؼلهيوهِ
تَؾظٍاحستداضي(فطٍقٌسُ)تحويلقسُاؾتً،كاًگطآىاؾتوِؾهاذتواىبهطاي
فطٍـفَضيآهازًُويباقس.تاظهاىتىويلؾاذتواىخسيهسهؼيهاضهٌهسضجزضبٌهس8
احطاظًويگطزز،حتياگطيهتؼْسلغؼيذطيسبطاياًتمهالآتهيؾهاذتواىفؼلهيزض
زؾتباقس .


177

استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)
هث ل 2

ٍاحستداضيبِاخطايعطحفطٍـيهزؾتگاُتَليسيهتؼْسقسٍُالهساهاتيضابهطاييهافتي
ذطيساضآغاظوطزُاؾت.زضتاضيدتؼْسبِاخطايعطح،ؾفاضقْايتىويلًكسُهكهتطياىًيهع
ٍخَززاضز .
(الف) ٍاحستداضيلهسزاضزاييزؾتگاُتَليسيضازضحيياًدامػولياتبِفطٍـضؾهاًس.
ّط گًَِؾفاضقْاي تىويلًكسُهكتطياىزضتاضيدفطٍـبِذطيساضهٌتمهلههيقهَز.
اًتمالؾفاضقْايتىويلًكسُهكتطياىزضتاضيدفطٍـبطظهاىبٌسياًتمالاييزؾهتگاُ
تأثيطيًرَاّسزاقت.هؼياضهٌسضجزضبٌس8زضتاضيدتؼْسبِاخطايعطح،احطاظقسُ
اؾت .
( ) ٍاحستداضيلهسزاضزاييزؾتگاُتَليسيضاپؽ اظ تَلفػولياتبِفطٍـضؾهاًس.
ٍاحستداضيلهسًساضزپيفاظهتَلفًوهَزىتوهامػوليهاتآىزؾهتگاٍُتىويهل
هكتطياى،زؾتگاُتَليسيضابِذطيساضهٌتملًوايس.تأذيطزضظهاىبٌسياًتمال

ؾفاضقْاي
اييزؾتگاُوِتَؾظٍاحستداضي(فطٍقٌسُ)تحويلقسُاؾتً،كاًگطآىاؾهتوهِ
اييزؾتگاُبطايفطٍـفَضيآهازًُيؿت.تاظهاىتَلفػولياتاييزؾهتگاُ،هؼيهاض
هٌسضجزضبٌس8احطاظًويقَز،حتياگطيهتؼْسلغؼيذطيسبطاياًتمهالآتهيايهي
زؾتگاُزض زؾتباقس .
هث ل 3

يهٍاحستداضيلهسفطٍـهدوَػِاياظاهالنذَزقاهلظهييٍتؼسازيؾاذتواىضازاضز

وِاظ عطيكتوليهٍثيمِتحهيلوطزُاؾت :
(الف) ٍاحستداضيلهسًساضزپيفاظتىويلباظؾاظيوِؾببافهعايفاضظـفهطٍـايهي
اهالنهيقَز،آًْاضابِذطيساضهٌتملوٌس.تأذيطزضظهاىبٌسياًتمالايياههالنوهِ
تَؾظٍاحستداضي(فطٍقٌسُ)تحويلقسُاؾتً،كاًگطآىاؾتوِايياهالنبطاي
فطٍـفَضيآهازًُويباقس.تاظهاىتىويلباظؾاظي،هؼيهاضهٌهسضجزضبٌهس8احهطاظ
ًويقَز .
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اظتىويلباظؾاظيٍعبمِبٌسياهالنبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـاهاپهيف

( ) پؽ
اظزؾتيابيبِتؼْسلغؼيذطيسٍ،احستداضيهلعمقسذؿهاضتْايظيؿهتهحيغهيضا
خبطاىوٌسٍ.احستداضيّوچٌاىلهسفطٍـايياهالنضازاضز.باايهيحهالٍ،احهس
تداضيپيفاظخبطاىذؿاضتلازضبهِاًتمهالاههالنبهِذطيهساضًيؿهت.تهأذيطزض
ظهاىبٌسياًتمالاهالنوِپيفاظبِ زؾتآهسىتؼْهسلغؼهيذطيهستَؾهظزيگهطاى
تحويلقسًُ،كاًگطآىاؾتوِاهالنبطايفطٍـفَضيآهازًُيؿت.لصاهؼياضهٌسضج
زضبٌس8زيگطبطلطاضًويباقسٍزضًتيدِعبكبٌس،27عبمِبٌسيايياههالنبهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـ،هتَلفهيقَز .

اوتظار تکميل فزيش طي يکسال (بىذ )9
هث ل 4

ايٍاحس)بايسبؿياضهحتولباقهس(بٌهس،)8اظ خولهِ
فطٍـيهزاضاييغيطخاضي(ياهدوَػِ 
اًتظاضضٍزفطايٌسفطٍـآىعييهؾالاظتاضيدعبمِبٌسيتىويلگهطزز(بٌهس،)9تهاٍاخهس
ًگْساضيقسُبطايفطٍـقَز.زضًوًَِّايظيط،اييهؼيهاضاحهطاظ

قطايظعبمِبٌسيبِ ػٌَاى
ًويگطزز :

(الف) يهقطوتليعيٌگ،تدْيعاتيضابطايفطٍـيااخاضًُگْساضيهيوٌسوِاذيطالطاضزاز
اخاضُآًْاذاتوِيافتٌٍَِّظقىلًْاييهبازلهِآًْازضآيٌسُ(فطٍـيااخاضُ)تؼييي
ًكسُاؾت .
اوٌَىاظآىاؾتفازُهيًوايهس،

( ) ٍاحستداضيبِاخطايعطحيبطايفطٍـاهَاليوِّن
هتؼْسقسُاؾت.هؼاهلِاهَالبِ نَضتفطٍـٍاخاضُهدسزاظًَعاخاضُؾهطهايِاي
ذَاّسبَز .
استثىا بزاي معيار مىذرج در بىذ ( 9بىذ  11ي پيًست ضمارٌ )1

زضٍضؼيتْايهحسٍزيًازيسُگطفتِهيقَزوِزٍضُهَضزًياظ

العاميهؾالهٌسضجزضبٌس9
ايٍاحس)بِؾببضٍيسازّاٍقطايظ
(ياهدوَػِ 

بطايتىويلفطٍـيهزاضاييغيطخاضي
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ذاضجاظوٌتطلٍاحستداضي،عَالًيتطذَاّسقس(ياقسُاؾت)ٍقطايظهكرمقسًُيع

چٌييٍضؼيتْاييضاتكطيحهيوٌس .

احطاظگطزز(بٌسٍ93پيَؾتقواضُ.)9هثالْاي5تا7
هث ل 5

يهٍاحستداضيفؼالزضنٌؼتتَليسبطقبِاخطايعطحفطٍـهدوَػِايٍاحسهتؼْسقسُ
اؾتوِبرفػوسُاياظػولياتآىضاتكىيلهيزّس.اييفطٍـهؿتلعموؿبهدَظلاًًَي
اؾتوِهيتَاًسزٍضُهَضزًياظبطايتىويلفطٍـضااظيهؾالعَالًيتطؾهاظز.الهساهات
هَضزًياظبطايوؿبهدَظضاًويتَاىتاظهاىيافتيذطيساضٍبِ زؾتآهسىتؼْسلغؼيذطيس

آغاظوطز.بااييحال،زؾتيابيبِتؼْسلغؼيذطيسعييهؾالآيٌسُبؿياضهحتولاؾت.زض چٌيي
ٍضؼيتي،قطايظبٌسالفپيَؾتقواضُ9بطايهؿتثٌيقسىاظالعاميههؾهالبٌهس9احهطاظ
هيقَز .

هث ل 6

يهٍاحستداضيبِاخطايعطحفطٍـيهزؾتگاُتَليسيزضقطايظفؼليآىهتؼْهسقهسٍُ
اييزؾتگاُضازضآىتاضيدبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيوطزُاؾهت.پهؽ اظ
زؾتيابيبِتؼْسلغؼيذطيس،باباظضؾياهَالتَؾظذطيساضهكرمقسوهِزاضايهيههصوَض
هحيظظيؿتضاآلَزُهيوٌسٍفطٍقٌسُاظاييهَضَعاعالعًساقتِاؾتٍ.احستداضيبايهس
الساهاتالظمبِ هٌظَضضفغاييهكىلضااًدامزّسوِايياهطزٍضُههَضزًيهاظبهطايتىويهل
فطٍـضااظيهؾالعَالًيتطذَاّسوطز.هتؼالباٍاحستداضيالساهاتيضابطايضفهغهكهىل
آغاظوطزُوِبِثوطضؾيسىآىبؿياضهحتولاؾت.زضچٌييٍضؼيتي،قطايظبٌهس پيَؾهت
احطاظهيقَز .

قواضُ9بطايهؿتثٌيقسىاظالعاميهؾالهٌسضجزضبٌس9
هث ل 7

ٍاحستداضيبِاخطايعطحيبطايفطٍـيهزاضاييغيطخاضيهتؼْسقسٍُآىزاضاييضازض
ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيوطزُاؾت .

آىتاضيدبِ
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(الف) عيزٍضُيهؾالِاٍل،قطايغيوِزضظهاىعبمِبٌسياٍليهِزاضاييبِ ػٌَاىًگْساضي
قسُبطايفطٍـبطباظاضحاونبَزضٍبٍِذاهتگصاقتٍزضًتيدِ،زاضاييتهاپايهاى
آىزٍضُ،فطٍذتًِكس.عيآىزٍضٍُ،احستداضيبطًاهِباظاضيابيزاضاييضاازاهِزازاها
بِ زليلًبَزپيكٌْازذطيسهٌاؾب،ليوتآىضاواّفزاز.باظاضيهابيههؤثطزاضايهيبها
ليوتيوِباتَخِبِتغييطقطايظباظاضهٌغمهياؾهتّوچٌهاىازاههِزاضز.اظايهيضٍ،
هؼياضّايهٌسضجزضبٌسّايًٍ9ٍ8يعقطايظهٌسضجزضبٌسجپيَؾتقواضُ9بهطاي
هؿتثٌيقسىاظالعاميهؾالاحطاظهيقهَز.زضپايهاىزٍضُيههؾهالِاٍل،زاضايهي
ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقَز .

ّوچٌاىبايسبِ ػٌَاى
عيزٍضُيهؾالِبؼسي،قطايظباظاضٍذينتطقسٍزاضاييتاپاياىآىزٍضًُيعفطٍذتِ

( ) 
ًكسٍ.احستداضيبطاييباٍضاؾتوِقطايظباظاضبْبَزذَاّسيافتٍليوتزاضايهي
بيفاظاييؾمَطًرَاّسوطز.زاضاييّوچٌاىبطايفطٍـ،اهابِهبلغيبيفاظاضظـ
ضٍظآىً،گْساضيهيقَز.زضاييٍضؼيت،ػسمواّفليوتًكاىهيزّسوِزاضايهي
بطايفطٍـفَضي،بِ نَضتيوِبٌس8العامهيوٌس،آهازًُيؿت.بهِػهالٍُ،بطاؾهاؼ
بٌس 9زاضاييبايسبِليوتيوِباتَخِبِاضظـهٌهفاًِضٍظآىهٌغمياؾت،باظاضيهابي
قَز.بٌابطايي،قطايظهٌسضجزضبٌسجپيَؾتقواضُ 9بطايهؿتثٌيقسىاظالعاميهه
ؾالِبٌس9احطاظًويقَز.عبكبٌس،27عبمِبٌسيزاضاييبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبهطاي
فطٍـ،هتَلفهيقَز .
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تطخيص يک دارايي بٍ عىًان بزکىار ضذٌ (بىذَاي  14ي )15

زضبٌسّاي  95ٍ 91اؾتاًساضز،العاهاتتكريميهزاضاييبطوٌاضقسُ،اضائهِقهسُاؾهت.
هَضزيضاًكاىهيزّسوِيهزاضاييبِ ػٌَاىبطوٌاضقسُهحؿَ ًويقَز .

هثال 8
هث ل 8

يهٍاحستداضياؾتفازُاظيهزؾتگاُتَليسيضابِزليلوهاّفتماضهابهطايهحههَلآى
هتَلفوطزُاؾت.بااييحال،زؾتگاُهعبَضزضقطايظآهازُبطايتَليسحفظهيقَزٍاًتظاض
هيضٍزباافعايفتماضاهدسزاهَضزاؾتفازُلطاضگيطز.ايهيزؾهتگاُبهِ ػٌهَاىبطوٌهاضقهسُ
هحؿَ ًويقَز .
ارائٍ عمليات متًقف ضذٌ مزبًط بٍ داراييُاي غيزجاري يا مجمًعٍَاي ياحذ بزکىار ضذٌ (بىذ )14

بٌس91اؾتاًساضز،عبمِبٌسيزاضاييْايبطوٌاضقسُضابِ ػٌَاىزاضاييًگْساضيقسُبطايفطٍـ
هٌغهيوٌس.بااييحال،زض نَضتيوِزاضاييْايبطوٌاضقسُهطبَطبِيهفؼاليتتدهاضييها
حَظُخغطافياييػوسٍُخساگاًِاياظػولياتباقس،زضتهاضيدبطوٌهاضي،زضبرهفػوليهات

اييهَضَعضاًكاىهيزّس .

هتَلفقسُگعاضـهيقَز.هثال9

هث ل 9

زضزيهاُ98×6يهٍاحستداضيتهوينگطفتفؼاليتواضذاًًِدضيؿيذهَزضا،وهِيهه
فؼاليتتداضيػوسُهحؿَ هيقَز،هتَلفوٌس.توامفؼاليتْايواضذاًًِدضيؿيعيؾهال
هٌتْيبِ29اؾفٌس98×7هتَلفهيقَز.زضنَضتْايهاليؾالهٌتْهيبهِ29اؾهفٌس،98×6
ًتايحػولياتٍخطياًْايًمسيهطبَطبِواضذاًًِدضيؿيبِ ػٌَاىػولياتزضحالتهساٍمٍ
زضنَضتْايهاليؾالهٌتْيبِ29اؾفٌس،98×7بِ ػٌَاىػولياتهتَلفقسُزضًظهطگطفتهِ
اؾتاًساضزضااضائِهيوٌس .

هيقَزٍٍاحستداضيافكاّايالعاهيزضبٌسّاي88ٍ82
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تخصيص سيان کاَص ارسش بٍ مجمًعٍَاي ياحذ (بىذ )24

عبكبٌس 21اؾتاًساضزّ،طگًَِظياىوهاّفاضظـ(يهاؾهَزبؼهسي)قٌاؾهاييقهسُبهطاي
هدوَػِّايٍاحسبايسهبلغزفتطيزاضاييْايغيطخاضيآىهدوَػهِضاوهِزضزاهٌهِالعاههات
گيطياؾتاًساضزلطاضهيگيطزواّف(ياافعايف)زّس.زضهثال93ترهيمظيهاىوهاّف

اًساظُ
ّايٍاحستكطيحهيقَز .


اضظـبِهدوَػِ
هث ل 10

يهٍاحستداضيتهوينزاضزگطٍّياظزاضاييْايذَزضااظ عطيكفطٍـٍاگهصاضوٌهس.ايهي
گيطيهيقًَس :


ظيطاًساظُ
ٍاحسضاتكىيلهيزّسٍ،بِ نَضت

زاضاييْايههدوَػِ

مبلغ دفتري در تاريخ گسارشگري

مبلغ دفتري تجذيذ انذازهگيري

قبل از طبقهبنذي بهعنوان

شذه بالفاصله قبل از طبقهبنذي

نگهذاري شذه براي فروش

به عنواننگهذاريشذهبرايفروش

ميليًن ريال

ميليًن ريال

ؾطلفلي

533ض9

533ض9

زاضاييْايثابتهكَْز(بِهبلغتدسيساضظيابيقسُ) 

633ض1

333ض1

زاضاييْايثابتهكَْز(بِبْايتوامقسُتاضيري) 

733ض 5

733ض 5

هَخَزيواال

133ض 2

233ض 2

ؾطهايِگصاضيْايخاضي


833ض 9

533ض 9

خوغ

333ض 96

933ض 91



َػٍِاحسبِ ػٌَاىًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـ
ٍاحستداضيبالفانلِلبلاظعبمِبٌسيهدو 

)قٌاؾاييهيوٌس .

ظياًيهؼازل933ض9هيليَىضيال(933ض333-91ض96
ٍاحستداضي،ذالماضظـفطٍـهدوَػٍِاحسضاهؼازل333ض98هيليَىضيالبطآٍضزوهطزُ
اؾت.اظآًداوٍِاحستداضيبايسهدوَػٍِاحسعبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبهطاي
فطٍـضابِاللهبلغزفتطيٍذالماضظـفطٍـاًساظُگيطيوٌس،ظياىواّفاضظقيهؼازل
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)

933ض9هيليَىضيال(333ض933-98ض)91زضظهاىعبمهِبٌهسياٍليهِايهيهدوَػهِبهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـ،قٌاؾاييهيوٌس .

ظياىواّفاضظـبِزاضاييْايغيطخاضيهكوَلزاهٌِواضبطزالعاهاتاًهساظُگيهطياؾهتاًساضز
ترهيمهييابس.بٌابطايي،ظياىواّفاضظـبِهَخهَزيوهاالٍؾهطهايِگهصاضيْايخهاضي
ترهيمًوييابس .

ًحَُترهيمظياىواّفاضظـبِ قطحظيطاؾت :
مبلغ دفتري پس از

مبلغ دفتري تجذيذ انذازهگيري
شذه بالفاصله قبل از طبقهبنذي

زيان کاهش ارزش

تخصيص زيان

به عنوان نگهذاري شذه براي فروش

تخصيص يافته

کاهش ارزش

ميليًن ريال

ميليًن ريال

ميليًن ريال

3

ؾطلفلي

533ض9

(533ض )9

زاضاييْايثابتهكَْز(بِهبلغتدسيس اضظيابيقسُ)

333ض1

()965

885ض8

زاضاييْايثابتهكَْز(بِبْايتوامقسُتاضيري)

733ض5

()285

165ض5

هَخَزيواال 

233ض2

-

233ض2

ؾطهايِگصاضيْايخاضي 


533ض9

-

533ض9

خوغ

933ض91

(933ض)9

333ض98

ظياىواّفاضظـ،ابتساهبلغؾطلفليضاواّفهيزّس.ؾپؽ،هابميظياىهتٌاؾبباهبلغ

بِآًْاترهيمهييابس .

زفتطيؾايطزاضاييْايغيطخاضي
ارائٍ عمليات متًقف ضذٌ در صًرت سًد ي سيان (بىذ )32

عبكبٌس82اؾتاًساضزٍ،احستداضيبايسيههبلغٍاحسزضهتينهَضتؾهَزٍظيهاىبهطاي
ػولياتهتَلفقسٍُخعئياتآىزضياززاقتْايتَضيحينَضتْايهالييازضبرفػوليات
هتَلفقسُنَضتؾَزٍظياى(خسااظػولياتزضحالتساٍم)اضائهِوٌهس.هثهالً99حهَُ
اخطاياييالعاهاتضاقطحهيزّس .
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)

هث ل 11
ضزکت ومًوٍ  -صًرت سًد ي سيان
بزاي سال مىتُي بٍ  29اسفىذ 13×6

فطٍـذالم
بْايتوامقسُفطٍـ
ؾَزًاذالم
ّعيٌِّايفطٍـ،ازاضيٍػوَهي

ذالمؾايطزضآهسّاٍّعيٌِّايػولياتي


13×6

13×5

....

....

()....

()....

....

....

()....

()....

....

()....
....

....

ؾَزػولياتي

....

....

ّعيٌِّايهالي


()....

()....

ذالمؾايطزضآهسّاٍّعيٌِّايغيطػولياتي


()....

()....

....

....

()....

()....

....

....

ؾَزػولياتزضحالتساٍملبلاظهاليات
هالياتبطزضآهس
ؾَزذالمػولياتزضحالتساٍم
ؾَزػولياتهتَلفقسُلبلاظهاليات( )9

....

اثطهالياتي

()....

ؾَزذالم


خعئياتهَضزًياظزضياززاقتْايتَضيحياضائِهيقَز .

()9



....
()....
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)

ارائٍ دارايي غيزجاري (يا مجمًعٍ ياحذ) طبقٍبىذي ضذٌ بٍ عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش (بىذ )37

عبكبٌس87اؾتاًساضزٍ،احستداضيبايسزاضاييغيطخاضيعبمِبٌسيقسُبهِ ػٌهَاىًگْهساضي
قسُبطايفطٍـٍزاضاييْاييههدوَػٍِاحسعبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضيقهسُبهطاي
ضتطاظًاهِاضائًِوايس.بسّيْايهدوَػٍِاحسيوهِبهِ ػٌهَاى

فطٍـضاخسااظؾايطزاضاييْاز
ًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيهيقَزًيعبايسخسااظؾايطبسّيْازضتطاظًاهِاضائِگطزز.
اييزاضاييْاٍبسّيْاًبايسبايىسيگطتْاتطقًَسٍهبلغآًْابِ عَضخساگاًهِاضائهِههيقهَز .
اتضاتكطيحهيوٌس .

هثال92اييالعاه
هث ل 12

زضپاياىؾال،98×5يهٍاحستداضيتهوينگطفتبركياظزاضاييْا(ٍبسّيْايهطتبظباآى)
ضاٍاگصاضًوايس.اييٍاگصاضي،وِهؼياضّايهٌسضجزضبٌسّاي9ٍ8بطايعبمِبٌسيبِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـضااحطاظهيوٌس،اظزٍهدوَػٍِاحسبِ نَضتظيطتكهىيلقهسُ
اؾت :


مبلغ دفتزي پس اس طبقٍبىذي بٍ عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش

زاضاييْايثابتهكَْز

مجمًعٍ ياحذ 1

مجمًعٍ ياحذ 2

هيليَىضيال

هيليَىضيال

933ض1

733ض9

()9

ؾطهايِگصاضيْايبلٌسهست


133ض9

بسّيْا

(133ض)2

()933

933ض8

833

هبلغزفتطيهدوَػِّايٍاحس

ذالم

-



( )9هبلغ133هيليَىضيالهاظازتدسيساضظيابيهطبَطبِؾطهايِگصاضيْايبلٌسهستزضبرفحمَقناحباى
ؾْامهٌؼىؽقسُاؾت .
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)

ًحَُاضائِهدوَػِ ّايٍاحسًگْساضيقهسُبهطايفهطٍـزضتطاظًاههِايهيٍاحهستدهاضي
بِ نَضتظيطاؾت :

داراييها
زاضاييْايخاضي :
الف

زاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـ
زاضاييْايغيطخاضي :
پ
ت
ث

13×5

13×4

ميليًن ريال

ميليًن ريال

×
×

×
×

×
(333)9ض8

×
-

×

×

×
×
×

×
×
×

×

×

خوغزاضاييْا

×

×

بذهيها و حقوق صاحبان سهام
بسّيْايخاضي :
ج
ذ
ح

×
×
×

×
×
×

×

×

×
(833)2ض8

×
-

×

×

بسّيْايهطتبظبازاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـ
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)

بسّيْايغيطخاضي :
خ
ز
ش
خوغبسّيْا
حمَقلابلترهيمبِناحباىؾْامٍاحستداضيانلي :
ض
ظ
هاظازتدسيساضظيابيؾطهايِگصاضيْايبلٌسهستهطبَطبِ 

زاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـ

13×5

13×4

ميليًن ريال

ميليًن ريال

×
×
×

×
×
×

×

×

×

×

×
×

×
×

133

-

ؾْنالليت

×
×

×
×

خوغحمَقناحباىؾْام

×

×

خوغبسّيْاٍحمَقناحباىؾْام

×

×


333ض133;8ض733+9ض933+9ض )9(1
833ض133+933;8ض )2(2
العاهاتاضائِبطايزاضاييْايغيطخاضي(ياهدوَػِّايٍاحس)عبمِبٌسيقسُبهِ ػٌهَاىًگْهساضي
وٌس.بٌابطايي،تطاظًاهِّهاي


قسُبطايفطٍـزضپاياىاييزٍضُگعاضقگطي،بِگصقتِتؿطيپيساًوي
ّايلبلتدسيساضائًِويقَز .


ايبطايزٍضُ

همايؿِ
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)

اوذاسٌگيزي ي ارائٍ ياحذَاي فزعي تحصيل ضذٌ بٍ مىظًر فزيش مجذد ي طبقٍبىذي ضذٌ
بٍ عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش (بىذَاي  12ي )38

ٍاحسفطػيوِبِ هٌظَضفطٍـتحهيلقسُاؾتاظالعاهاتتلفيكعبكاؾتاًساضزحؿهابساضي
قواضُ98با

ػٌَاىصَزتْ ج ه لي تلفهقي ٍ حس بدازج سسه يِ گهرازج از ٍاحهدّ ج تجه زج فسػهي

تجديدًظس ضدُ )1384هؿتثٌيًيؿت.بااييحال،اگطهؼياضّايبٌس92احطاظقَز،بهِ ػٌهَاى
هدوَػٍِاحسعبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـاضائِهيقَز.هثهال98ايهي

العاهاتضاتكطيحهيوٌس .

هث ل :13

قطوتالبطظ،قطوتخامضاتحهيلوطزُوِذَزيهقهطوتانهليبهازٍقهطوتفطػهي
بِ ًاهْايالفٍ اؾت.قطوتفطػي هٌحهطابِ هٌظَضفطٍـذطيهساضيقهسُاؾهتٍ
هؼياضّايعبمِبٌسيبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـضااحطاظهيوٌسّ.وچٌييعبهكبٌهس ،6
قطوتفطػي ػولياتهتَلفقسًُيعهحؿَ هيقَز .
ذالماضظـفطٍـقطوتفطػي ،هؼازل985هيليَىضيالاؾهت.قهطوتالبهطظ،قهطوت
ظيطزضحؿابْاهٌظَضهيوٌس :

فطػي ضابِ نَضت
 زضابتسا،قطوتالبطظبسّيْايلابلتكهريمقهطوتفطػهي ضابهِاضظـهٌههفاًِآى
گيطيهيوٌس .


هيليَىضيالاًساظُ
هؼازل 13
ّ وچٌيي،قطوتالبطظزاضاييْايتحهيلقهسُقهطوتفطػهي ضاهؼهازلذهالماضظـ
فطٍـقطوت (985هيليَىضيال)بِػالٍُاضظـهٌهفاًِبهسّيْايلابهلتكهريمآى
گيطيهيوٌس .


هيليَىضيال،اًساظُ
( 13هيليَىضيال)،يؼٌيهؼازل975
 زضتاضيدتطاظًاههِ،قهطوتالبهطظهدوَػهٍِاحهسضابهِالهلهبلهغزفتهطيٍذهالم
اضظـ فطٍـ،هؼازل 983هيليَىضيالٍبسّيْاضاعبكاؾتاًساضزّايحؿهابساضيهطبهَط،
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
پيًست ضمارٌ ( 2ادامٍ)

هؼازل 85هيليَىضيالاًساظُگيطيهدسزهيوٌس.ولزاضاييْهاهؼهازل965هيليهَىضيهال،
(يؼٌي983هيليَىضيالبؼالٍُ85هيليَىضيال)اًساظُگيطيهيقًَس.
 زضتاضيدتطاظًاهِ،قطوتالبطظايهيزاضاييْهاٍبهسّيْاضاخهسااظؾهايطزاضاييْهاٍبهسّيْا،
بِ قيَُايهكهابِهثهال92بها ػٌهَاىاضائهِزاضاييْهايغيطخهاضييهاهدوَػهِّهايٍاحهس
ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ،زضنَضتْايهاليتلفيمياضائِهيوٌسٍ،

عبمِبٌسي قسُبِ

 زض نَضتؾَزٍظياى،قطوتالبطظولهبلغؾَزياظياىپؽ اظهالياتقطوتفطػي ٍ
ؾَزياظياىپؽ اظهالياتقٌاؾاييقسُزضاضظيابيهدسزبؼسيقطوتفطػهي ضااضائهِ
وٌس،وِبطابطبااضظيابيهدسزهدوَػِّايٍاحساظهبلغ985بِ983هيليَىضيالاؾت .


هي
اضائِخعئياتبيكتطزاضاييْاٍبسّيْاياتغييطاتزضاضظـهدوَػِّايٍاحسالعاهيًيؿت .
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استاندارد حسابداري شماره 13
داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده

پيًست ضمارٌ  : 3مباوي وتيجٍگيزي

اين پيوست بخشي از السامات استانذارد حسابذاري شماره  13محسوب نميشود.
پيطيىهٍ

 .9پيفاظتسٍييايياؾتاًساضز،عبمِبٌسيخساگاًِزاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبهطاي
فطٍـٍاًساظُگيطيهتفاٍتآًْازضهمايؿِباؾايطزاضاييْايغيطخاضي،زضاؾتاًساضزّاي
حؿابساضيايطاىالعاهيًكسُبَز.ليىيزضاؾتاًساضزبييالولليگعاضقگطيهاليقواضُ 5
با ػٌَاىاازايهْ ج غهسر زج ًگْدازج ضدُ بساج فسٍش ٍ ػوله ت هتَقهف ضهدُ،ػهالٍُ بهط
تدَيعالعاهاتعبمِبٌسيٍاًساظُگيطيزاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبهطايفهطٍـ،
تؼطيفًٍحَُاضائِػولياتهتَلفقسًُيعهكرمگطزيسُاؾت.زضًتيدِ،بهِ هٌظهَض
ّواٌّگيبااؾتاًساضزّايبييالولليحؿابساضي،زضاضزيبْكت9886بهاتههَيبوويتهِ
تسٍيياؾتاًساضزّايحؿابساضي،پطٍغُايبا ػٌَاى”تسٍيياؾتاًساضزحؿابساضيزاضاييْاي
غيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـٍػولياتهتَلفقهسُ“زضزؾهتَضوهاضههسيطيت
تسٍيياؾتاًساضزّالطاضگطفت .
  .2پطٍغُشوطقسُزضلالبيهوهاضپػٍّكهيبهطايگهطٍُواضقٌاؾهيههسيطيتتهسٍيي
اؾتاًساضزّاتؼطيفگطزيس.گطٍُواضقٌاؾيزضابتهساازبيهاتٍاؾهتاًساضزّايههطتبظضا
بطضؾيٍگعاضـذَزضابا ػٌَاى”هغالؼِتغبيميگعاضقگطيهاليزاضاييْهايغيطخهاضي
ًگْساضيقسُبطايفطٍـٍػولياتهتَلهفقهسٍُبطضؾهيلهعٍمتهسٍيياؾهتاًساضز
زض ايي ظهيٌِ“تْيٍِزض اذتياضوويتِتسٍيياؾتاًساضزّايحؿابساضيلطاضزاز .
 .8پؽ اظتأييسضطٍضتتسٍيياؾتاًساضزحؿابساضيبطايزاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُ
بطايفطٍـٍػولياتهتَلفقهسُتَؾهظوويتهِتهسٍيياؾهتاًساضزّايحؿهابساضي،
ًَيؽاٍليِاؾتاًساضزضاتْيِوطز.اييپيفًَيؽزضخلؿاتهتؼهسز

گطٍُ واضقٌاؾيپيف
وويتِتسٍيياؾتاًساضزّايحؿابساضيبطضؾيٍبااًدامانهالحاتالظم،ههتيپيكهٌْازي
اؾتاًساضزتهَيبقس .
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داليل وياس بٍ استاوذارد حسابذاري داراييُاي غيزجاري وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش ي عمليات متًقف ضذٌ

ٍ .1خَزاؾتاًساضزحؿابساضيهطبَطبِزاضاييْايغيطخاضيًگْساضيقسُبهطايفهطٍـٍ
ػولياتهتَلفقسُبٌابِزاليلظيطضطٍضياؾت :
ىنَضتْايهاليبطاياضظيابيظهاىبٌسي،

اؾتفازُوٌٌسگا

الف .بْبَزاعالػاتزض زؾتطؼ
هبلغٍاحتوالتحمكخطياًْايًمسيآتيهطتبظبازاضاييْاٍهدوَػِّهايٍاحهس
ًگْساضيقسُبطايفطٍـ ،
تبيييهكرمتطضَابظهطبَطبِػولياتهتَلفقسُ ٍ،

 .
ج  .تفىيههٌاؾبتطؾَزٍظياىحانلاظػوليهاتهتَلهفقهسُاظؾهَزٍظيهاى
حانلاظػولياتزضحالتساٍم .
دامىٍ کاربزد

 .5بط اؾاؼ اؾتاًساضز،زاضاييْايغيطخاضيزض نَضتيبِ ػٌَاىزاضاييْهايخهاضيتدسيهس
عبمِبٌسيهيقَزوِهؼياضّاياؾتاًساضزضابطايعبمِبٌهسيبهِ ػٌهَاىًگْهساضيقهسُ
بطاي فطٍـاحطاظًوايس.اظاييضٍلهسهسيطيتبطايفطٍـياضؾيسىبِآذطييزٍاظزُ
هاُاؾتفازُهَضزاًتظاضاظزاضاييْايغيطخاضيضاًويتَاىبِ تٌْاييزليلهيبهطايتدسيهس

عبمِبٌسيزاضاييْايغيطخاضيبِزاضاييْايخاضيتلميًوَز .

 .6العاهاتعبمِبٌسيٍاضائِزضاؾتاًساضزبطايتوامزاضاييْهايغيطخهاضيٍهدوَػهِّهاي
ٍاحسلابل اػوالاؾتٍّطگًَِاؾتثٌاتٌْابِالعاهاتاًهساظُگيهطيهطبهَطههيقهَز.
هٌهفاًِاًساظُگيهطيقهسُاًهس،اظالعاههات

بٌابطاييزاضاييْايغيطخاضيوِلبالبِاضظـ
گيطيايياؾتاًساضزهؿتثٌيهيگطزًس.بسيْياؾتوِزاضاييْايخاضيٍبهسّيْايي

اًساظُ
وِخعئياظيههدوَػٍِاحساؾت،زض اًساظُگيطيهدسزبؼسيًيهعوواوهاىهكهوَل
اؾتاًساضزّايحؿابساضيهطبَطذَاّسبَز .
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طبقٍبىذي داراييُاي غيزجاري کٍ قصذ ياگذاري آوُا يجًد دارد

 .7عبمِبٌسيزاضاييْايغيطخاضيبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـبهِايهيزليهلاًدهام
هيقَزوِهبلغزفتطياييزاضاييْاػوستااظ عطيكفطٍـباظيافتههيقهَز.اظايهيضٍ
زاضاييْايغيطخاضيوِهؼياضّايعبمِبٌسيبهِ ػٌهَاىًگْهساضيقهسُبهطايفهطٍـضا

احطاظ هيوٌٌسٍاؾتفازُاظآًْاّوچٌاىازاهِزاضز،هكوَلاييعبمِبٌسيلطاضههيگيطًهس
ظيطاخطياًْايًمسيحانلاظاؾتفازُاظاييزاضاييْازضهستظهاىباليواًسُتافهطٍـ،
ًؿبتبِهبلغفطٍـآًْاًاچيعهحؿَ ٍهبلهغزفتهطيآًْهاػوهستااظ عطيهكفهطٍـ
باظيافتهيقَز .

اوذاسٌگيزي داراييُاي غيزجاري وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش

 .8عبك اؾتاًساضز،زاضاييغيطخاضي(ياهدوَػٍِاحس)عبمِبٌسيقسُبِ ػٌَاىًگْهساضي
قسُبطايفطٍـبِاللهبلغزفتطيٍذالماضظـفهطٍـاًهساظُگيهطيٍاحتؿها 
اؾتْالنآىهتَلفهي قَزّ.واًگًَِوِزضبٌس 7تَضيحزازُقسُاؾت،خطياًْهاي
ًمسيهستظهاىبالي هاًسُاؾتفازُاظيهزاضاييوِلهسفطٍـآىٍخَززاضزً،ؿبت
بِ هبلغفطٍـآىًاچيعا ؾت.بٌابطايي،حؿابساضياييزاضايي(يا هدوَػٍِاحس)بايهس
بطهبٌايفطايٌساضظيابيًِ،ترهيم،باقس.بِػالٍُ،ازاهِاؾتْالنزاضاييههيتَاًهس
ؾببواّفهبلغزفتطيآىبِووتطاظذالماض ظـفطٍـگهطزز.اؾهتساللهرهالف
ايي اؾتوِّطچٌسزاضاييبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـعبمِبٌسيقسُاؾهت،
اهاٌَّظزضػولياتهَضزاؾتفازُلطاضهي گيطزٍتاظهاًيوِهٌافغاؾهتفازُاظزاضايهي
ػايسٍاحستداضيهي قَز،بايساؾتْالنآىازاهِيابهس.اظ ؾهَيزيگهط،عبهكؾهايط
اؾتاًساضزّايحؿابساضي،ظياىواّفاضظـبِهيعاىهاظازهبلغزفتطيًؿبتبهِهبلهغ
باظيافتٌيذَاّسبَزًِ،بِهيعاىهاظازهبلغزفتهطيًؿهبتبهِذهالماضظـفهطٍـ.
ّوچٌيي،زضاًساظُ گيطيبؼسي،چٌاًچِاضظـالتهازيبيكتطاظذهالماضظـفهطٍـ
باقس،هاظازاضظـالتهازيزاضايي(هبلغزفتطيخسيس)ًؿبتبِذالماضظـفهطٍـ
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ي ٍخهَز،اضظـالتههازيزاضاييْهاي
(اضظـباليهاًسُ)هؿتْلهذَاّسقهس.بها ايه 
غيطخاضيًگْساضيقسُبطايفطٍـتٌْابِاًساظُذالمخطياًْايًمسيهَضزاًتظهاض
پيفاظفطٍـ،باذالماضظـفطٍـاذتالفذَاّسزاقت.اگطزٍضُفطٍـوَتهاُ
باقس،هبلغايياذتالفهؼوَال ًاچيعذَاّسبَز.بٌابطايي،تفاٍتظيهاىوهاّفاضظـ
قٌاؾاييقسٍُاؾتْالنبؼسيعبكؾايطاؾتاًساضزّايحؿابساضيزضهمايؿِباظيهاى
واّفاضظـٍػسماؾتْالنبؼسيعبكايياؾتاًساضزًيعًاچيعذَاّسبَز .
حذف معافيت اس تلفيق در مًرد ياحذَاي فزعي کٍ مىحصزاً با قصذ فزيش مجذد خزيذاري ي
وگُذاري ضذٌاوذ

 .9اؾتاًسا ضز،هؼافيتاظتلفيكٍاحسّايفطػيوِبِ عَضهَلهتًگْهساضيههيقهًَسضا
حصفهي وٌس.زليلايياهط،بطذَضزيىٌَاذتباتوامزاضاييْايًگْهساضيقهسُبهطاي
فطٍـبِخايتلفيكبطذيزاضاييْاٍػسمتلفيكبطذيزيگطاؾت.اگطٍاحسّايفطػي
وِهٌحهطا بِ هٌظَضفطٍـهدسزذطيساضيًٍگْساضيهي قًَس،هغابكبهااؾهتاًساضز
حؿابساضيقهواضُ98بها

ػٌهَاى صهَزتْ ج هه لي تلفهقهي ٍ حسه بدازج سهسه يِ گهرازج

از ٍاحدّ ج تج زج فسػي (تدسيسًظطقسُ) 9881اظتلفيهكهؼهافقهًَس،بطذهَضزبها
زاضاييْاٍهدوَػِ ّايٍاحسزضٍىچٌييٍاحسّاييوِهؼياضّايعبمِبٌسيبهِ ػٌهَاى
ًگْساضيقسُبطايفطٍـضااحطاظهي وٌٌسباؾايطزاضاييْهاٍهدوَػهِّهايٍاحهس،
يىٌَاذتًرَاّسبَز .
طبقٍبىذي ياحذَاي فزعي اخيزاً تحصيل ضذٌ وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش در صًرت سًد ي سيان

ٍ .93احسّايفطػياذيطاتحهيلقسُايوِهؼياضّايعبمِبٌسيبهِ ػٌهَاىًگْهساضيقهسُ
بطاي فطٍـضاوؿبهيوٌٌس،بِ ػٌَاىػولياتهتَلفقسُعبمِبٌسيههيقهًَس،ظيهطا
اًدامهيقَز :

ٍاگصاضياييٍاحسّابِيىياظزاليلهٌسضجزضنفحِبؼس
الفٍ .احسفطػيًؿبتبٍِاحستداضيانلي،فؼاليتتداضيهتفاٍتيزاضزٍبٌهابطايي
ٍاگصاضيآىّواًٌسٍاگصاضييهفؼاليتػوسُتداضياؾت .
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ًْ .ازّايًظاضتيٍ،احستداضيضاهلعمبٍِاگصاضيٍاحسفطػهيههيوٌٌهس،ظيهطا
ٍاحس تداضيبِغيطاظاييٍاحسفطػي،هالهحدنٍؾيؼياظاييًَعذهالاظ
ػولياتزضآىهٌغمِخغطافياييذالاؾت.زضچٌييحالتيٍاحهسفطػهيبايهس
فؼاليتػوسُباقس .
جايگشيىي اصطالح ”خالص ارسش فزيش“ با اصطالح ”ارسش مىصفاوٍ پس اس کسز مخارج فزيش“

 .99زضاؾتاًساضز،اظانغالح” ذالماضظـفهطٍـ“بهِخهايانهغالح” اضظـهٌههفاًِ
پؽ اظوؿطهراضجفطٍـ“اؾتفازُقسُاؾت.باتَخِبهِايٌىهِ،زاضاييْهايغيطخهاضي
هبِفطٍـهيضؾٌساؾتفازُاظاضظقْايفطٍـ

ًگْساضيقسُبطايفطٍـ،زضآيٌسًُعزي
زضهباًياًساظُگيطيآًْاهٌاؾبتطبًِظطهيضؾس.اظؾَيزيگط،انغالح”ذهالماضظـ
فطٍـ“زاضايهفَْمضٍقٌياؾتًٍؿبتبِ” اضظـهٌهفاًِپؽ اظوؿطهراضجفطٍـ“
ؽ اظوؿهط
ابْامووتطيزاضز.بٌابطايي،ػليطغناؾتفازُاظانهغالح” اضظـهٌههفاًِپه 
هراضجفطٍـ“زضاؾتاًساضزبييالوللهيگعاضقهگطيههاليقهواضُ،5وويتهِانهغالح
”ذالم اضظـفطٍـ“ضاخايگعييآىوطز .
طًالوي تز ضذن ديرٌ مًرد وياس بزاي تکميل فزيش دارايي غيزجاري (يا مجمًعٍ ياحذ)
طبقٍبىذي ضذٌ بٍ عىًان وگُذاري ضذٌ بزاي فزيش (پيًست استاوذارد)

 .92زضاغلبهَاضز،زٍضُفطٍـزاضاييْايغيطخاضي(ياهدوَػِّايٍاحس)عبمِبٌسيقهسُ
قَز.عَالًيتطقسى


ًگْساضيقسُبطايفطٍـ،حساوثطعييهؾالتىويلهي
بِ ػٌَاى
زٍضُتىويلفطٍـاييالالماظهستيهؾال،حالتذهالهحؿهَ ههيقهَزوهِ
قطايظ آىًٍيعًحَُػولزضبٌس93اؾتاًساضزهغطحقهسُاؾهت.بٌهابطاييتَضهيحات
اضافيهطبَطبِههازيكٍحالتْهايهرتلهفعهَالًيتهطقهسىزٍضُتىويهلفهطٍـ
زض پيَؾتاؾتاًساضزاضائِقسُاؾتتاضهويخلهَگيطياظتؼهسزالعاههاتاؾهتاًساضز،
نطفا ٍاحسّايتداضيهكوَلبِآىهطاخؼًِوايٌس 
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ضىاسايي سياوُاي کاَص ارسش ي بزگطت بعذي آن در مًرد داراييُاي غيزجاري تجذيذ ارسيابي ضذٌ

 .98ظياًْايواّفاضظـٍبطگكتبؼسيآىزض هَضززاضاييْايغيطخاضيهكوَلاؾتاًساضزّاي
حؿههابساضيقههواضُ99بهها ػٌههَاى” اازايهْ ه ج ا بههت هطههَْا“ٍقههواضُ97بهها ػٌههَاى
” اازايهْ ج ً هطَْا“وِپيفاظعبمِ بٌسيبِ ػٌَاىًگْساضيقسُبطايفطٍـ،بِهبهالغ
تدسيساضظيابياًساظُگيطيقسُاًسّ،واًٌسزاضاييْايغيطخهاضيتدسيهساضظيهابيًكهسُ،
قٌاؾاييهيقَز.اييضٍـهَخببطذَضزيىٌَاذتبازاضاييْايغيطخاضيهكوَلزاهٌِ

يعتؿْيلًحَُػولحؿابساضيهيقَز .

اًساظُگيطيايياؾتاًساضزًٍ
واضبطزالعاهات 
تغييز طبقٍ بىذي اقالم صًرت سًد ي سيان

 .91زضاؾتاًساضزحؿابساضيقواضُ6با ػٌَاى” گصازش ػولکهسا هه لي“ً،تهايحػوليهاتبهِ
زٍ عبمِفؼاليتْايػازيٍالالمغيطهتطلبِتفىيه ههيقهس.زضاؾهتاًساضزهعبهَضًتهايح
ػولياتهتَلفقسُبِ ػٌَاىبركياظفؼاليتْايػازيهٌؼىؽهيگطزيس.بها تَخهِبهِ
ًگطـووهبِاؾتفازُوٌٌسگاىنَضتْايهاليخْتپهيفبيٌهيبْتهطًتهايحػوليهات،
عبمِبٌسيًتايحػولياتبِزٍگطٍُػوليهاتزضحهالتهساٍمٍػوليهاتهتَلهفقهسُ
هٌاؾبتطاؾت.با تَخِبِاييتغييطعبمِ بٌسي،ؾطفهلالهالمغيهطهتطلبهِزض نهَضت
ؾَز ٍظياىحصفهيقَزٍزضًتيدِ،آثاضضٍيسازّايياظلبيلباليهايعبيؼهيوهِلهبال
ػٌَاىالالماؾتثٌاييهٌؼىؽهيقَز .

بٌسيهيقس،بِ


تحتؾطفهلالالمغيطهتطلبِعبمِ
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