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  ٣٢ شماره  استاندارد حسابداری 

  داراییھا ارزش  کاھش 

  ھدف 

یابد داراییھا بیش از  می آنھا اطمینان  با بکارگیری واحد تجاری کھ است  ھاییتجویز رویھ ٣٢استاندارد حسابداری شماره  ھدف 
از فروش یا استفاده از    کاھش ارزش دارد کھ مبلغ بازیافتنی ناشی صورتی  ، در دارایی  شود. یک مبلغ بازیافتنی منعکس نمی

استاندارد   کند. این را شناسایی ارزش  کاھش  باید زیان  واحد تجاری  د،استاندار  این  دارایی، از مبلغ دفتری آن کمتر باشد. طبق 
  .کندھمچنین الزامات برگشت زیان کاھش ارزش و افشا را تعیین می

 دکاربر منھ دا

 فتھموارد زیر، بکارگر استثنایھا، بھ دارایی کلیھ ارزش کاھش باید برای حسابداری ٣٢استاندارد حسابداری شماره 

  : شود

 مراجعھ  مواد و کاال“ حسابداری موجودی عنوان ” با  ٨ شماره استاندارد حسابداری مواد و کاال (بھ  موجودی  .الف

  . شود)

عنوان ”حسابداری پیمانھای   با   ٩ شماره  استاندارد حسابداری  ایجاد شده از طریق پیمانھای بلندمدت (بھ   داراییھای    .   ب

  . جعھ شود)بلندمدت“ مرا

  . گذاریھا“ مراجعھ شود)حسابداری سرمایھ عنوان ” با  ١٥استاندارد حسابداری شماره  گذاریھای جاری (بھسرمایھ .  ج

شوند گیری میاز کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه  مولد کھ بھ ارزش منصفانھ پس داراییھای زیستی غیر .د

  . فعالیتھای کشاورزی“ مراجعھ شود) عنوان ” با  ٢٦سابداری شماره استاندارد ح  (بھ

عنوان ”داراییھای  با  ٣١ ھای واحدی) کھ طبق استاندارد حسابداری شمارهداراییھای غیرجاری (یا مجموعھ . ھ

  . شودبندی میعنوان نگھداری شده برای فروش طبقھ غیرجاری نگھداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده“ بھ

 ش مشمول کاھش ارز تشخیص یک دارایی 

دارایی منفرد و ھم   ھم برای یک یک دارایی استفاده شده است، اما این اصطالح از اصطالح ١٥تا  ٦در بندھای .٥

  .شودنقد استفاده می برای واحد مولد وجھ

صورت وجود  دربیشتر باشد.  آن بازیافتنی از مبلغ دارایی دفتری مبلغ یابد کھمی کاھش دارایی یک ارزش زمانی . ٦

صورت  ، در ٨ استثنای الزامات بند واحد تجاری ملزم است مبلغ بازیافتنی دارایی را برآورد کند. بھ یکی از این شواھد،

  .بھ برآورد مبلغ بازیافتنی نیست تجاری ملزم واحد ای از کاھش ارزش،نبود نشانھ

 ارزش کاھش بر امکان ای دالنشانھ صورت وجود ھرگونھ  ، دردوره گزارشگری باید در پایان ھر جاریواحد ت  .  ٧

  .را برآورد کند دارایی بازیافتنی مبلغ دارایی، یک
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بر کاھش ارزش الزامات زیر  ای دالوجود ھرگونھ نشانھ وجود یا عدم واحد تجاری ھمچنین باید بدون توجھ بھ  .  ٨

  :ا رعایت نمایدر

حاضر  حال آزمون ساالنھ کاھش ارزش یک دارایی نامشھود با عمر مفید نامعین و یا دارایی نامشھودی کھ در  الف.

  آماده استفاده نیست. 

  شده در ترکیب تجاری  آزمون ساالنھ کاھش ارزش سرقفلی تحصیل  . ب

آتی جھت بازیافت مبلغ  امشھود آماده استفاده شود، تعیین توان آن برای ایجاد منافع اقتصادیقبل از اینکھ دارایی ن  . ٩

  .شودطور ساالنھ انجام می ھمین دلیل آزمون کاھش ارزش آن حداقل بھ دفتری آن با ابھام زیادی مواجھ است و بھ

، موارد زیر را مدنظر باید حداقل واحد تجاری ،دارایی ارزش ای دال بر امکان کاھشوجود نشانھ برای ارزیابی. ١٠

 :قرار دھد

  سازمانی  برون  اطالعاتی  منابع 

 یا کاربرد عادی  زمان  اثر گذشت در  کھ  از آنچھ  بیش  ایمالحظھ  قابل  میزانطی یک دوره، بھ  بازار دارایی  ارزش   .الف

  .یافتھ باشد رفت، کاھشانتظار می دارایی

 فعالیت  حوزه  یا قانونی  ، بازار، اقتصادیفناوری  مالحظھ با آثار نامساعد بر واحد تجاری در محیط  قابل  تغییرات   .  ب

  .دھد رخ نزدیک آینده رود درداده باشد یا انتظار  رخ دوره طی دارایی یا در بازار اختصاصی واحد تجاری

ً بر نرخ  افزایش  یافتھ باشد و این  افزایش  دوره  بازار طی  گذاریسرمایھ  بازده  سود یا سایر نرخھای  نرخھای  .  ج  احتماال

 ایمالحظھ  قابل  میزان را بھ  بازیافتنی دارایی  تأثیر گذاشتھ و مبلغ   اقتصادی دارایی  ارزش  مورد استفاده در محاسبھ  تنزیل

  .داده باشد ھشکا 

  .باشد بازار آن ، بیشتر از ارزشواحد تجاری داراییھای خالص دفتری مبلغ  . د

  سازمانی درون   اطالعاتی  منابع 

  . وجود داشتھ باشد دارایی فیزیکی یا خسارت نابابی حاکی از شواھدی    .   ھ

 رخ دوره طی از دارایی یا چگونگی استفاده با آثار نامساعد بر واحد تجاری در میزان ایحظھمال قابل تغییرات  .  و

یا تجدید  توقف ھایاستفاده شدن دارایی، برنامھ بال شامل تغییرات دھد. این رخ نزدیک رود در آیندهباشد یا انتظار  داده

ھای واگذاری دارایی پیش از تاریخ مورد انتظار قبلی و ارزیابی د یا برنامھکھ دارایی بھ آن تعلق دار ساختار عملیاتی

  .باشدمفید یک دارایی نامشھود از نامعین بھ معین می مجدد عمر
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تر دھد عملکرد اقتصادی دارایی از حد مورد انتظار پایینوجود داشتھ باشد کھ نشان    داخلی  از گزارشگری  شواھدی   .   ز

  .تر خواھد بودو یا پایین است

مورد امکان کاھش   ھای دیگری درنشانھ است  ممکن  . واحد تجارینیست جامع ١٠در بند  شده  ارائھ فھرست   . ١١

مورد سرقفلی،  ھا واحد تجاری را بھ تعیین مبلغ بازیافتنی دارایی و درکند و این نشانھارزش یک دارایی شناسایی 

  .، ملزم کند ٨٦تا  ٧٦ اساس بندھایآزمون کاھش ارزش بر

موارد زیر  باشد، شاملمی دارایی یک ارزش کاھشامکان  دھندهنشان کھدرون سازمانی  شواھد گزارشگری  . ١٢

  : است

 میزان ھآن ب  و نگھداری  یا حفظ  بکارگیری  جھت   نقد مورد نیاز بعدی  یا وجوه  دارایی  تحصیل  برای  نقدی  جریانھای   .الف

  ،باشد اولیھ بینیبیشتر از پیش ایمالحظھ قابل

نامطلوبتر از  ایقابل مالحظھ میزان بھ از دارایی حاصل واقعی عملیاتی یا سود و زیان نقدی جریانھای خالص .  ب

  ،باشد شده بینیپیش مبلغ

کاھش یا زیان  ایمالحظھ طور قابل بھ از دارایی حاصل شده بینیپیش لیاتییا سود عم نقدی جریانھای خالص . ج

  ا ای افزایش یافتھ باشد، یمالحظھ طور قابل بینی شده حاصل از دارایی بھپیش

  .باشد  خروجی  نقدی  جریانھای  یا خالص  عملیاتی  زیاناز   حاکی  بینی شده آتیپیش  و مبالغ  جاری  مجموع مبالغ دوره   . د

مورد سرقفلی،  طور ساالنھ در بیان گردید این استاندارد آزمون کاھش ارزش را حداقل بھ  ٨گونھ کھ در بند  ھمان   .  ١٣

نظر  کند. صرفمفید نامعین و داراییھای نامشھودی کھ ھنوز آماده استفاده نیست، الزامی می داراییھای نامشھود با عمر

مفھوم اھمیت برای تشخیص ضرورت برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی استفاده  ، از٨ لزامات بنداز زمان بکارگیری ا

ای از مبلغ دفتری آن مالحظھ میزان قابل شود. برای مثال، اگر محاسبات قبلی نشان دھد کھ مبلغ بازیافتنی دارایی بھمی

واحد تجاری نیازی بھ برآورد   شود،فاوت میوقوع رویدادھایی کھ منجر بھ حذف این ت صورت عدم بیشتر است، در

دھنده آن باشد کھ مبلغ بازیافتنی مجدد مبلغ بازیافتنی دارایی ندارد. ھمچنین، تجزیھ و تحلیلھای قبلی ممکن است نشان

  .قرار ندارد ١٠چند) مورد از شواھد ذکر شده در بند  (یا  یک دارایی تحت تأثیر یک

گذاری بازار طی دوره افزایش یافتھ ھای سود یا سایر نرخھای بازده سرمایھ، اگر نرخ ١٣ در توصیف بند  . ١٤

  :موارد زیر برآورد کند واحد تجاری ملزم نیست مبلغ بازیافتنی دارایی را در باشد،

  محاسبھ ارزش اقتصادی دارایی محتمل نباشد.  تأثیر افزایش نرخھای بازار بر نرخ تنزیل مورد استفاده در  .الف

یی محتمل باشد، اما محاسبھ ارزش اقتصادی دارا افزایش نرخھای بازار بر نرخ تنزیل مورد استفاده در تأثیر   . ب

  : کھ تحلیل حساسیت مبلغ بازیافتنی در گذشتھ نشان دھد
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  ، محتمل نیست. آتی نقدی جریانھای افزایش احتمال دلیل بھ بازیافتنی در مبلغ اھمیت با  کاھش     . ١

  .بازیافتنی محتمل نیست مبلغ کاھش اثر در بااھمیت ارزش کاھش ایجاد زیان    . ٢

بررسی و تعدیل عمرمفید   باشد کھ  بیانگر آن  است  ، ممکن یک دارایی  ارزش  از امکان کاھش ای حاکیوجود نشانھ   .  ١٥

ضرورت دارد، حتی اگر زیان کاھش ارزش برای آن دارایی شناسایی   دارایی  باقیمانده  یا ارزش  استھالک  ، روشباقیمانده

  . نشود

  ی بازیافتن مبلغ  گیریاندازه 

دارایی یا یک واحد مولد   یک اقتصادی یا ارزش فروش ارزش خالص عنوان را بھ بازیافتنی استاندارد مبلغ این  . ١٦

شده  تشریح بازیافتنی مبلغ گیریاندازه الزامات ٥٥ تا  ١٧ بندھای کند. درمی بیشتر باشد، تعریف کھ کدام  ، ھرنقد وجھ

دارایی استفاده شده است، اما این اصطالح ھم برای یک دارایی منفرد و ھم برای   ز اصطالح یکاست. در این بندھا ا

  . شودنقد استفاده می واحد مولد وجھ

صورتی  ضرورت ندارد. در دارایی در ھمھ موارد اقتصادی یک ارزش و  فروش ارزش تعیین توأمان خالص  . ١٧

دیگر  برآورد مبلغ بھ یابد و نیازینمی کاھش دارایی دارایی بیشتر باشد، ارزش ی آندفتر از مبلغ مبالغ از این کھ یکی

  . نیست

  خالص ارزش فروش یک دارایی را ممکن است بتوان تعیین کرد حتی اگر دارایی در بازاری فعال معاملھ نشود.    .  ١٨

بھ خالص ارزش فروش  اھمیت ارزش اقتصادی یک دارایی نسبت از فزونی با   ای حاکیندهکندر نبود دلیل متقاعد   .  ١٩

  نظر گرفت.  توان معادل خالص ارزش فروش آن درآن، مبلغ بازیافتنی دارایی را می

اینکھ آن دارایی جریانھای نقدی ورودی مستقل از سایر  شود، مگردارایی، جداگانھ تعیین می بازیافتنی ھر مبلغ  . ٢٠

شود کھ  نقدی تعیین می بازیافتنی برای واحد مولد وجھ صورت، مبلغ  این وھی از داراییھا ایجاد نکند. درداراییھا یا گر

  .دارایی متعلق بھ آن است

تفصیلی مطرح  از محاسبات منطقی تقریبی است  کلی ممکن ھا و محاسباتبرخی موارد برآوردھا، میانگین در  . ٢١

  .آورد فراھم اقتصادی یا ارزش فروش ارزش خالص عیینت استاندارد برای در این شده

  نگیری مبلغ بازیافتنی یک دارایی نامشھود با عمر مفید نامعیاندازه 

طریق مقایسھ مبلغ دفتری و مبلغ  ، آزمون کاھش ارزش داراییھای نامشھود با عمر مفید نامعین از ٨ طبق بند  . ٢٢

  بر کاھش ارزش، الزامی است.  ای دالوجود ھرگونھ نشانھ  د یا عدمبازیافتنی آنھا و بدون توجھ بھ وجو
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 فروش  ارزش  الصخ

 معاملھ در یک فروشدر قرارداد  مندرج ، قیمتدارایی یک فروش ارزش تعیین خالص مدرک برای بھترین  . ٢٣

  .است فروش دارایی بھ مربوط مستقیم اضافی مخارج بابت از تعدیل ، پسعادی شرایط و در حقیقی

برابر  فروش ارزش شود، خالص معاملھ در بازاری فعال وجود نداشتھ باشد، اما یک دارایی اگر قرارداد فروش  . ٢٤

ً قیمت   بازار مناسب  . قیمتاست  آن  فروش  از کسر مخارج پس  بازار دارایی  با قیمت خرید   برای  پیشنھادی  جاری  معموال

صورتی کھ از تاریخ معاملھ تا تاریخ  نباشد، در  در دسترس  خرید دارایی  برای  پیشنھادی  قیمتھای  کھ  . زمانیاست  دارایی

برآورد  برای اند مبناییتوآخرین معاملھ می شرایط اقتصادی روی نداده باشد، قیمت ای دربرآورد تغییر قابل مالحظھ

  .کند فراھم فروش ارزش خالص

 کنندهمنعکس فروش ارزش باشد، خالص وجود نداشتھ یک دارایی برای یا بازاری فعال قرارداد فروش چنانچھ  . ٢٥

 در یک  دارایی  از واگذاری  ترازنامھ،  موجود، در تاریخ  اطالعات  بھترین  مبنای تواند برمی  واحد تجاری  کھ   است   مبلغی

 این کند. در تعیین کسب  آن، فروش از کسر مخارج و پس و مایل آگاه طرفین بین شرایط عادی و در حقیقی معاملھ

 ارزش دھد. خالصنظر قرار می را مد صنعت  در ھمان مشابھ داراییھای اخیر برای معامالت  نتیجھ واحد تجاری ،مبلغ

  .شود دارایی سریع فروش بھ مدیریت مجبور ، مگر آنکھنیست اجباری بیانگر فروش فروش

شود.  منظور می  فروش  ارزش  خالص  ، در تعییناست   شده  شناسایی  بدھی   عنوان ، بجز مبالغی کھ بھفروش  مخارج   .  ٢٦

و  برچیدن دارایی ، مخارجمشابھ معامالت ارض و مالیات، عوقانونی مخارج شامل مخارج گونھ از این ھایینمونھ 

کاھش یا تجدید  بھ مربوط این حال، مخارج باشد. با می فروش قابل وضعیت بھ دارایی رساندن برای مستقیم مخارج

  .شودنمی تلقی ییدارا آن فروش برای مستقیم ، مخارجدارایی یک واگذاری نتیجھ در ساختار فعالیت تجاری

تنھا  فروش ارزش مستلزم تقبل یک بدھی توسط خریدار است و خالص دارایی یک واگذاری موارد، در برخی  . ٢٧

  .کندمی را بیان مواردی برخورد با چنین نحوه ٧٤  است. بند دسترس در بدھی بھ صورت مشترک و دارایی برای

  اقتصادی  ارزش 

  : نظر گرفتھ شود . برای محاسبھ ارزش اقتصادی یک دارایی باید عوامل زیر در  ٢٨

  ،ناشی از دارایی آتی نقدی برآورد جریانھای  .الف

  ،شده بندی جریانھای نقدی آتی یادتغییرات مورد انتظار، در مبلغ یا زمان  .  ب

  ،دون ریسک جاری بازارارزش زمانی پول براساس نرخ بازده ب  . ج

  و صرف ریسک مربوط بھ ابھام ذاتی دارایی،  .  د
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شوندگی دارایی کھ فعاالن بازار در تعدیل جریانھای نقدی آتی مورد انتظار دارایی  سایر عوامل، نظیر قابلیت نقد  .  ھ

  .گیرندنظر می در

  :مراحل زیر استبرآورد ارزش اقتصادی یک دارایی شامل   . ٢٩

  و برآورد جریانھای نقدی ورودی و خروجی آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی و واگذاری نھایی آن،  الف.

  .بکارگیری نرخ تنزیل مناسب برای جریانھای نقدی آتی مزبور  . ب

ی یا تعدیل نرخ تنزیل درنظر گرفت. توان برای تعدیل جریانھای نقدی آترا می ٢٨موارد ”ب“، ”د“ و ”ھ“ در بند     .  ٣٠

جریانھای بندی انتظار در مبلغ یا زمان منظور انعکاس تغییرات مورد روشی کھ واحد تجاری بھ نتایج حاصل از ھر

انتظار جریانھای نقدی آتی، یعنی میانگین موزون تمامی نتایج  دھنده ارزش فعلی موردنقدی آتی بکار گیرد، باید نشان

  ممکن باشد.  

  آتی  نقدی برآورد جریانھای  مبنای 

  :گیری ارزش اقتصادی اقدامات زیر را انجام دھد. واحد تجاری باید برای اندازه  ٣١

 از مجموعھ برآورد مدیریت بھترین و قابل دفاع و بیانگر منطقی مبنای مفروضات بر نقدی ھایجریان بینیپیش .الف

 داده  بیشتری  اھمیت سازمانی شواھد برون  باید بھ  خصوص این باشد. در  دارایی  عمرمفید باقیمانده  طی  اقتصادی  شرایط

  . شود

مورد تأیید مدیریت. برای این منظور  مالی ھایبینیپیش ھا و یا بودجھ آخرین مبنای بر نقدی جریانھای بینیپیش . ب

از تجدید ساختار آتی و بھبود عملکرد دارایی مستثنی  باید ھرگونھ جریانھای نقدی ورودی یا خروجی آتی برآوردی ناشی

تر قابل توجیـھ ر آنکھ دوره طوالنی ھای یاد شده باید برای یک دوره حداکثر پنج سالھ صورت گیرد، مگبینیشود. پیش 

  .باشد

طریق تعمیم این  ھای مالی، ازبینیھا و یا پیشبودجھ آخرین فراتر از دوره ھایدوره برای نقدی برآورد جریانھای . ج

 آنکھ آینده ، مگر سالھای برای یا نزولی رشد ثابت از نرخ استفاده و با  ھا ھای آتی براساس بودجھھا بھ دورهبینیپیش

  نمود.   را توجیھ صعودی نرخ بتوان

بینی جریانھای نقدی دوره جاری را با بررسی علل تفاوت بین مدیریت، منطقی بودن مفروضات مبنای پیش  . ٣٢

کند. مدیریت باید اطمینان حاصل نماید کھ مفروضات مبنای بینی شده و واقعی گذشتھ ارزیابی میجریانھای نقدی پیش

سازگار باشد، مشروط بر اینکھ آثار شرایط یا رویدادھای  بینی جریانھای نقدی دوره جاری با نتایج واقعی گذشتھپیش

  .نظر گرفتھ شود بعدی کھ در زمان ایجاد آن جریانھای نقدی واقعی وجود نداشت، در
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ً برای دوره  . ٣٣ طور  ھای مالی جریانھای نقدی آتی بھبینیھا و یا پیشتر از پنج سال، بودجھھای طوالنیمعموال

ھا و ھمین دلیل مدیریت، جریانھای نقدی آتی، برمبنای آخرین بودجھ یلی قابل دسترس نیست. بھشفاف، قابل اتکا و تفص

کند، مگر اینکھ براساس توانایی و تجربیات گذشتھ خود بتواند ھای مالی را برای حداکثر پنج سال برآورد میبینییا پیش

  .ر قابل اتکا انجام دھدطو تر از پنج سال بھھای طوالنیھا را برای دورهبینیاین پیش

 ھایبینییا پیش و ھا بودجھ  بر مبتنی  نقدی  ، با تعمیم جریانھایدارایی  عمرمفید یک  تا پایان  نقدی  جریانھای  بینیپیش   .  ٣٤

در  افزایش ھمگر اینک است یا نزولی ثابت نرخ، شود. اینمی انجام آینده رشد برای سالھای از نرخ استفاده و با  مالی

رشد  ، نرخاقتضا  صورت سازگار باشد. در یا صنعت محصول حیات چرخھ مورد الگوھای در عینی با اطالعات نرخ

  .تواند صفر یا منفی باشدمی

واحد  ،صورت مساعد بودن شرایط، احتمال ورود رقبا بھ بازار و محدود شدن نرخ رشد وجود دارد. بنابراین در   .  ٣٥

، صنایع، کشور محصوالت  ) برایسال  ٢٠(برای مثال   بلندمدت  ھایدوره  بھ  رشد تاریخی  نرخ  در تعمیم متوسط  اریتج 

  .خواھد داشت  شود، مشکلاستفاده می در آن دارایی کھ بازاری یا برای فعالیت واحد تجاری یا کشورھای محل

بر  ھای مالی، الزم است این اطالعات مبتنیبینیھا و یا پیشدر بودجھ از اطالعات مندرج استفاده صورت در . ٣٦

  .مفید باقیمانده دارایی باشد مفروضات منطقی و قابل دفاع و بیانگر بھترین برآورد مدیریت از شرایط اقتصادی طی عمر

 آتی  ارزی  نقدی جریانھای 

شود.  استفاده از نرخ مناسب برای آن ارز تنزیل می و سپس با ، برحسب ارز منشأ آن، برآورد  آتی  نقدی  جریانھای   .  ٥٢

  شود.جاری ارز، تسعیر می از نرخ  استفاده با  فعلی ، ارزشمحاسبھ ارزش اقتصادی در تاریخ

  تنزیل نرخ 

از موارد ارزیابیھای جاری بازار  کنندهمنعکس باشد کھ  از مالیات ) قبل(نرخھای باید نرخ ) تنزیل(نرخھای . نرخ  ٥٣

  زیر است:

  پول، و زمانی ارزش  الف.

  ریسکھای مختص دارایی کھ جریانھای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است.  . ب

کند، مورد ریسکھای مختص دارایی و ارزش زمانی پول را منعکس می بیھای جاری بازار درارزیا  کھ نرخی  . ٥٤

نظر مبلغ، زمانبندی و ریسک،   گذاری است کھ جریانھای نقدی آن ازگذاران از یک سرمایھبازده مورد انتظار سرمایھ

الت جاری بازار برای داراییھای مشابھ استفاده از نرخ ضمنی (تلویحی) معام  نظر باشد. این نرخ با  مشابھ دارایی مورد

ای مجموعھ یا میانگین موزون ھزینھ سرمایھ مربوط بھ یک واحد تجاری پذیرفتھ شده در بورس، کھ یک دارایی منفرد (یا 

حال نرخ  ھر  شود. بھاختیار دارد، برآورد می از داراییھا) با منافع و ریسک بالقوه مشابھ با دارایی تحت بررسی را در
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کننده ریسکھایی باشد کھ برآورد  گیری ارزش اقتصادی دارایی نباید منعکسخھای) تنزیل مورد استفاده در اندازه(نر

  بار منظور خواھد شد. از مفروضات، دو جریانھای نقدی آتی بابت آن تعدیل شده است. در غیر این صورت، اثر برخی

ً در بازار موجود نباشد،مست دارایی تنزیل مختص یک نرخ در مواردی کھ   . ٥٥ برای برآورد نرخ  واحد تجاری قیما

  ، رھنمودھای بیشتری برای این شرایط ارائھ شده است. ١ نماید. در پیوست شمارهمی  استفاده  تنزیل از نرخھای جایگزین

  ارزش  کاھش زیان  گیری و اندازه شناسایی 

 ٥٧ جز سرقفلی، در بندھایکاھش ارزش برای یک دارایی منفرد بھ  گیری زیانالزامات مربوط بھ شناسایی و اندازه  .٥٦

نقد و سرقفلی در  گیری زیان کاھش ارزش برای واحدھای مولد وجھارائھ شده است. جزئیات شناسایی و اندازه ٦٠ تا 

  ارائھ شده است.  ٩٤ تا  ٦٢ بندھای

 بازیافتنی  باید تا مبلغ  دارایی  کمتر باشد، مبلغ دفتری  آن  فتریاز مبلغ د  دارایی  یک  بازیافتنی  مبلغ  کھ  صورتی . تنھا در٥٧

  شود. شناسایی می ارزش کاھش زیان عنوان یابد. این تفاوت بھ کاھش آن

اینکھ طبق استاندارد حسابداری دیگری  گردد، مگر شناسایی سود و زیان در باید بالفاصلھ ارزش کاھش . زیان ٥٨

عنوان ”داراییھای ثابت مشھود“)،   با  ١١ استاندارد حسابداری شماره مطابق رویھ مجاز جایگزین در (برای مثال،

ھرگونھ زیان کاھش ارزش یک دارایی تجدید ارزیابی شده، باید طبق  مبلغ تجدید ارزیابی ارائھ شده باشد. با  دارایی بھ

  رد شود. از تجدید ارزیابی برخو عنوان کاھش ناشی استاندارد یاد شده بھ

 ارزش  کاھش  گردد. زیانمی  شناسایی  صورت سود و زیان  نشده در  تجدید ارزیابی  دارایی  یک  ارزش  کاھش  زیان  .٥٩

طور مستقیم از مبلغ   ارزیابی مربوط بھ ھمان دارایی، بھ تا میزان مانده مازاد تجدید شده تجدید ارزیابی دارایی یک

  گردد.شود و درصورت سود و زیان جامع منعکس می مازاد مربوط برگشت داده می

 مبلغ دفتری جدید منھای توجھ بھ باید با  آتی ھای، استھالک دارایی در دورهارزش کاھش زیان از شناسایی پس .٦٠

  محاسبھ گردد. آن عمرمفید باقیمانده سیستماتیک و طی مبنایی بر وجود)، صورت (در باقیمانده آن ارزش

  نقد و سرقفلی  وجھ مولد  واحدھای

نقدی کھ دارایی متعلق بھ آن است و تعیین مبلغ دفتری و شناسایی زیان کاھش  الزامات تشخیص واحد مولد وجھ .٦١

  ارائھ شده است. ٩٤  تا  ٦٢ نقد و سرقفلی در بندھای ارزش برای واحد مولد وجھ

  است آن بھ متعلق دارایی نقدی کھ  تشخیص واحد مولد وجھ
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طور  بھ دارایی آن بازیافتنی باید مبلغ دارایی، یک ارزش از احتمال کاھش حاکی وجود شواھدی  صورت . در  ٦٢

واحد  بازیافتنی باید مبلغ واحد تجاری نباشد، منفرد ممکن  دارایی یک بازیافتنی جداگانھ برآورد گردد. اگر برآورد مبلغ

  .کند است، تعیین آن بھ متعلق دارایی ھ نقدی را ک وجھ مولد

  دو شرط زیر، مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد قابل تعیین نیست: صورت وجود ھر در .٦٣

خالص ارزش فروش آن باشد (برای مثال،  ای برآورد کرد کھ نزدیک بھگونھ دارایی را نتوان بھ  اقتصادی  ارزش   .الف

پوشی ای برآورد کرد کھ قابل چشمگونھ از استفاده مستمر از دارایی را نتوان بھ آتی ناشینقدی  کھ جریانھای زمانی

  باشد [ناچیز باشد]).

ً مستقل از جریانھای نقدی سایر داراییھا نباشد. نقدی جریانھای . ب   ورودی ناشی از دارایی، اساسا

نقد دربرگیرنده آن  وجھ واحد مولد برای توانرا تنھا می یبازیافتن نتیجھ مبلغ و در اقتصادی چنین مواردی، ارزش در

 نمود. دارایی تعیین

باشد داراییھایی می  مجموعھ  ، کوچکتریندارایی  نقد دربرگیرنده یک وجھ  واحد مولد ، ٤طبق تعریف مندرج در بند    .  ٦٤

 نقدی از جریانھای مستقل زیادی حاصل از آن تا حد ورودی نقدی و جریانھای مورد نظر است دربرگیرنده دارایی کھ 

  . از داراییھاست ایا مجموعھاز سایر داراییھا ی ناشی ورودی 

نقد دریافت شده از اشخاص خارج از واحد تجاری است. واحد  نقد یا معادل وجھ وجھ ،ورودی نقدی جریانھای . ٦٥

ً مستقل از  ای ازمجموعھ دارایی (یا  منظور تشخیص اینکھ جریانھای نقدی ورودی یک تجاری بھ داراییھا) اساسا

 گیرد. نظر می داراییھا) است، عوامل متعددی را در ای ازمجموعھ جریانھای نقدی ورودی سایر داراییھا (یا 

واحد  از محصوالت یا بخشی اگر تمام شود، حتی حسوب نقد م وجھ واحد مولد یک عنوان داراییھا باید بھ مجموعھ. ٦٦

نقد تحت تأثیر  برسد. چنانچھ جریانھای نقدی ورودی حاصل از دارایی یا واحد مولد وجھ داخلی مصرف بھ تجاری

الت حقیقی بر معام  تجاری باید بھترین برآورد مدیریت از قیمتھای آتی مبتنی واحد گذاری انتقالی داخلی قرار گیرد،قیمت

  برآورد موارد مندرج در صفحھ بعد بکار گیرد: را، در

  و  نقد، جریانھای نقدی ورودی آتی مورد استفاده برای تعیین ارزش اقتصادی دارایی یا واحد مولد وجھ  .الف

نقدی   ای مولد وجھجریانھای نقدی خروجی آتی مورد استفاده برای تعیین ارزش اقتصادی سایر داراییھا یا واحدھ  .  ب

  گیرند.گذاری انتقالی داخلی قرار میکھ تحت تأثیر قیمت

 سایر بخشھای  ای از داراییھا، توسطیا مجموعھ  دارایی  یک  وسیلھ بھ  تولید شده  از محصول  یا بخشی  اگر تمام  حتی   .  ٦٧

ای از داراییھا، )، این دارایی یا مجموعھمرحلھ میانی فرآیند تولید مصرف شود (برای مثال محصوالت در واحد تجاری
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شرطی کھ واحد تجاری بتواند این محصول را در بازاری فعال   دھند، بھنقد جداگانھ را تشکیل می یک واحد مولد وجھ

  فروش برساند.  بھ

باید ثبات رویھ وجود داشتھ باشد،  ای از داراییھا،  نقد برای یک دارایی یا مجموعھ . در تشخیص واحدھای مولد وجھ ٦٨

  اینکھ اعمال تغییر قابل توجیھ باشد. مگر

نقدی کھ دارایی متعلق بھ آن است و یا انواع داراییھای تشکیل دھنده واحد مولد  وجھ مولد صورتی کھ واحد در  .٦٩

نقد،  ھش ارزش واحد مولد وجھنقد، نسبت بھ دوره قبل تغییر یافتھ باشد، در ھنگام شناسایی یا برگشت زیان کا  وجھ

  الزامی است. ١١٥ نقد طبق بند افشای اطالعات درباره واحد مولد وجھ

  نقد  وجھ واحد مولد  دفتری و مبلغ  بازیافتنی  مبلغ 

بیشتر  کدام ، ھرآن اقتصادی یا ارزش فروش ارزش از خالص است  نقد عبارت واحد مولد وجھ بازیافتنی مبلغ   . ٧٠

مورد  در ٥٥تا  ١٦نقد، رھنمودھای ارائھ شده در بندھای  منظور تعیین مبلغ بازیافتنی یک واحد مولد وجھ د. بھباش

  نقد کاربرد دارد. واحد مولد وجھ

  ھماھنگ باشد. آن نقد باید با مبنای تعیین مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجھ دفتری . مبنای تعیین مبلغ٧١

  : نقد حد مولد وجھوا دفتری مبلغ  . ٧٢

و سیستماتیک  منطقی تخصیص یا از طریق مستقیم  صورت بھ کھ  از داراییھاست گروه آن دفتری مبلغ تنھا شامل  .الف

واحد  اقتصادی ارزش حاصل از آن در تعیین آتی ورودی نقدی باشد و جریانھای انتساب نقد قابل واحد مولد وجھ بھ

  و   نقد استفاده شود، مولد وجھ

نقد را   گیرد، مگر آنکھ نتوان مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجھمبلغ دفتری ھرگونھ بدھی شناسایی شده را دربرنمی  . ب

  گرفتن این بدھیھا تعیین نمود. بدون درنظر

 مرتبط  نقدی  نقد، جریانھای وجھ  واحد مولد  اقتصادی  و ارزش  فروش  ارزش  برای تعیین خالص  کھ  است  علت این امر آن

شود نظر گرفتھ نمی اند، درشده  شناساییقبًال    کھ  و بدھیھایی  نقد نیست از واحد مولد وجھ  بخشی  عنوان بھ  کھ  با داراییھایی

  کنید). مراجعھ ٤١ و ٢٦ بندھای (بھ

داراییھایی را کھ منجـر بھ ایجـاد  نقد، کلیھ واحد مولد وجھ بندی داراییھا برای تعیین مبلغ بازیافتنی،ھنگام گروه . ٧٣

  گیرد. گردد، دربرمیواحد یاد شده می برای ورودی نقـدی جریانھای

نظر گرفتن برخی بدھیھای شناسایی شده ضروری  نقد ممکن است در در تعیین مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجھ  .٧٤

فتھ نظر گر  بھ پذیرفتن بدھی باشد، الزم است این بدھی در نقد، خریدار ملزم باشد. چنانچھ با واگذاری واحد مولد وجھ
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نقد،  ) واحد مولد وجھنھایی  از واگذاری حاصل  برآوردی  نقدی  (یا جریانھای  فروش  ارزش  خالص  صورت، این شود. در

فروش   از کسر مخارج پس  مربوط بھ آن  با بدھیھای  نقد ھمراه واحد مولد وجھ  داراییھای  برآوردی  فروش  برابر با قیمت

  .  است

 کھ داراییھایی گرفتن نظر از در  نقد در برخی موارد پس وجھ واحد مولد یک بازیافتنی ، مبلغعملی دالیل بھ بنا   . ٧٥ 

ً شناسایی  کھ  ) یا بدھیھاییمالی  حسابھای دریافتنی و سایر داراییھای مثال  نقد نیستند (برای از واحد مولد وجھ  بخشی  قبال

  گردد. می و سایر ذخایر) تعیین کارکنان خدمت پایان ، مزایایحسابھای پرداختنی المث اند (برایشده

  سرقفلی

  نقد رقفلی بھ واحدھای مولد وجھتخصیص س

ھریک از  منظور آزمون کاھش ارزش، سرقفلی تحصیل شده در یک ترکیب تجاری باید از تاریخ تحصیل بھ . بھ  ٧٦

افزایی رود از ھمکننده تخصیص یابد کھ انتظار مینقد واحد تجاری تحصیل نقد یا گروھھای مولد وجھ واحدھای مولد وجھ

شونده انتساب سایر داراییھا یا بدھیھای واحد تحصیل کار بدون توجھ بھ انتساب یا عدم شوند. این ناشی از ترکیب منتفع

  شود:واحد یا گروھی کھ سرقفلی بھ آن تخصیص داده می شود. ھربھ آن واحدھا یا گروھھا انجام می

ریت داخلی تحت نظارت قرار ترین سطحی در واحد تجاری باشد کھ سرقفلی برای اھداف مدیالف. باید بیانگر پایین

  گیرد.می

ب قسمتھای گزارشگری برحس عنوان ” ، با ٢٥ استاندارد حسابداری شماره  قنباید بزرگتر از قسمتی باشد کھ طب   .   ب

  .مختلف“ تعیین شده است

از سایر داراییھای  حاصل  آتی  اقتصادی  شناسایی شده در ترکیب تجاری، یک دارایی است کھ بیانگر منافع  سرقفلی   .  ٧٧

  صورت جداگانھ قابل تشخیص و شناسایی نیست.  تحصیل شده در ترکیب تجاری است کھ ھریک بھ

نقد تخصیص یافتھ باشد و واحد تجاری اقدام بھ واگذاری بخشی از عملیات  چنانچھ سرقفلی بھ یک واحد مولد وجھ   .  ٧٨

  :آن واحد کند، سرقفلی مربوط بھ بخش واگذار شده باید

  . شودھنگام محاسبھ سود یا زیان واگذاری، در مبلغ دفتری آن بخش منظور   الف.

گیری شود، مگر اینکھ نقد اندازه ای نسبی بخش واگذار شده و بخش نگھداری شده واحد مولد وجھبراساس ارزشھ . ب 

  .واحد تجاری بتواند از روش بھتری برای انعکاس سرقفلی مربوط بھ بخش واگذار شده استفاده کند

https://www.hesabjam.ir/Twenty-fifth-Accounting-Standard
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واحد مولد   ای تغییر دھد کھ ترکیب یک یا چندگونھ ری خود را بھواحد تجاری ساختار گزارشگ . چنانچھ یک  ٧٩ 

ً بھ واحدھایی تخصیص یابد کھ تحت  وجھ نقدی کھ سرقفلی بھ آن تخصیص داده شده است تغییر کند، سرقفلی باید مجددا

 اند. تأثیر واقع شده

  نقد دارای سرقفلی  آزمون کاھش ارزش واحدھای مولد وجھ

نقد باشد، اما بھ آن واحد تخصیص نیافتھ باشد،  ، سرقفلی مربوط بھ یک واحد مولد وجھ٧٧ توجھ بھ بند . چنانچھ با    ٨٠

طریق مقایسھ مبلغ دفتری آن واحد،  واحد مذکور باید از  ای مبنی بر امکان وقوع کاھش ارزش،صورت وجود نشانھ در

آن مورد آزمون کاھش ارزش قرار گیرد. ھرگونھ زیان کاھش ارزش نظر گرفتن سرقفلی، با مبلغ بازیافتنی  بدون در

  شناسایی شود. ٩١ باید طبق بند

) شامل یک دارایی نامشھودی است کھ عمر  ٨٠ نقد (توصیف شده در بند چنانچھ مبلغ دفتری یک واحد مولد وجھ   .  ٨١

از  عنوان بخشی رزش آن دارایی را بتوان تنھا بھمفید آن نامعین و یا ھنوز برای استفاده آماده نشده باشد و آزمون کاھش ا

  صورت ساالنھ نیز الزامی است. ، آزمون کاھش ارزش برای آن واحد بھ ٨ نقد انجام داد، براساس بند واحد مولد وجھ

زمانی   طور ساالنھ یا ھر نقدی کھ سرقفلی بھ آن تخصیص یافتھ است، باید بھ . آزمون کاھش ارزش واحد مولد وجھ   ٨٢

طریق مقایسھ مبلغ دفتری (شامل سرقفلی) با مبلغ بازیافتنی  ای از احتمال کاھش ارزش وجود داشتھ باشد، ازنشانھ کھ

واحد تجاری باید  شود. چنانچھ مبلغ دفتری واحد (شامل سرقفلی) بیش از مبلغ بازیافتنی آن باشد،آن واحد، انجام 

  شناسایی کند. ٩١ کاھش ارزش را طبق بندزیان

  مشترک  دارایی ھای 

ھا یا مرکز داده الکترونیکی پردازش ، تجھیزاتمرکزی اداره داراییھایی مانند ساختمان شامل مشترک داراییھای  . ٨٧

نقد   واحد مولد وجھ یک برای مشترک مورد داراییھای  استاندارد در این با تعریف است. انطباق یک داراییتحقیقات 

طور مستقل از سایر داراییھا،  بھ کھ  است این مشترک  داراییھای معین، بھ ساختار واحد تجاری بستگی دارد. ویژگی

  نقد منتسب کرد.  یک واحد مولد وجھ بھ طور کامل بھ توانآنھا را نمی دفتری نقد نیستند و مبلغ  مولد وجھ

دارایی مشترک   بازیافتنی یک  کند، مبلغایجاد نمی  ایجداگانھ  ورودی  نقدی  جریانھای  مشترک  داراییھای  از آنجا کھ   .  ٨٨

 صورت در نتیجھ، را واگذار کند. در تصمیم گرفتھ باشد آن دارایی مدیریت کرد، مگر اینکھ تعیین توانرا نمی منفرد

نقد یا گروه  واحد مولد وجھ برای بازیافتنی ، مبلغمشترک یک دارایی ارزش کاھش بر امکان مبنی وجود شواھدی 

شود. در این مورد،  می  آنھا مقایسھ  دفتری  تعیین و با مبلغ  است  آن  بھ   متعلق  مشترک  دارایی  نقدی کھ  واحدھای مولد وجھ

  شود.می شناسایی ٩١ طبق بند ارزش کاھش زیان ھرگونھ 

مربوط بھ آن واحد  مشترک داراییھای نقد کلیھ  واحد مولد وجھ یک ارزش کاھش . واحد تجاری باید برای آزمون  ٨٩

  از مبلغ دفتری دارایی مشترک را : . چنانچھ بخشیرا شناسایی کند
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واحد تجاری باید مبلغ دفتری آن واحد (شامل  بتوان برمبنایی منطقی و یکنواخت بھ آن واحد تخصیص داد،  .الف

از مبلغ دفتری داراییھای مشترک تخصیص یافتھ بھ آن) را با مبلغ بازیافتنی مقایسھ کند. ھرگونھ زیان کاھش  بخشی

  شناسایی شود.  ٩١  باید طبق بندارزش 

  واحد تجاری باید: نتوان برمبنایی منطقی و یکنواخت بھ آن واحد تخصیص داد، .ب

مبلغ دفتری آن واحد را بدون درنظر گرفتن داراییھای مشترک با مبلغ بازیافتنی مقایسھ و ھرگونھ زیان کاھش   . ١

  شناسایی کند، ٩١  ارزش را طبق بند

از  نقد مورد بررسی باشد و بتوان بخشی نقدی کھ دربرگیرنده واحد مولد وجھ کوچکترین گروه واحدھای مولد وجھ   .  ٢

  و طور یکنواخت بھ آن تخصیص داد، شناسایی نماید، مبنایی منطقی و بھ مبلغ دفتری داراییھای مشترک را بر

از مبلغ تخصیص یافتھ داراییھای مشترک بھ آن را با  خشینقد، شامل ب مبلغ دفتری آن گروه از واحدھای مولد وجھ . ٣

  شناسایی شود. ٩١ مبلغ بازیافتنی مقایسھ نماید. ھرگونھ زیان کاھش ارزش باید طبق بند

  کند.مورد داراییھای مشترک تشریح می کاربرد این الزامات را در ٣ پیوست شماره ٧مثال  . ٩٠

  نقد  واحد مولد وجھ ارزش  کاھش زیان 

نقدی کھ سرقفلی یا داراییھای  نقد (کوچکترین گروه واحدھای مولد وجھ واحد مولد وجھ . زیان کاھش ارزش یک٩١

گردد کھ مبلغ بازیافتنی واحد یا گروه واحدھا کمتر مشترک بھ آن تخصیص یافتھ است)، تنھا در صورتی شناسایی می

واحدھا  زیر جھت کاھش مبلغ دفتری داراییھای واحد یا گروهترتیب  از مبلغ دفتری آن باشد. زیان کاھش ارزش باید بھ

  تخصیص یابد:

  و   نقد یا گروه واحدھا شود، ابتدا، صرف کاھش مبلغ دفتری سرقفلی تخصیص یافتھ بھ واحد مولد وجھ الف.

  ابد.، متناسب با مبلغ دفتری بھ سایر داراییھای واحد یا گروه واحدھا، تخصیص ی٩٢سپس با رعایت بند   .ب

یک از داراییھای منفرد درنظر گرفتھ شود و طبق بند   عنوان زیان کاھش ارزش ھر کاھش در مبلغ دفتری باید بھ

  شناسایی گردد.  ٥٨

را بھ کمتر از باالترین  دارایی یک دفتری نباید مبلغ ٩١ طبق بند ارزش کاھش زیان . واحد تجاری در تخصیص ٩٢

  مبلغ از بین مبالغ زیر، کاھش دھد:

  باشد)، تعیین (اگر قابل فروش ارزش خالص  .الف

  و باشد)، تعیین (اگر قابل اقتصادی ارزش . ب
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  صفر.  .  ج

واحد یا گروه واحدھا  تناسب بھ سایر داراییھای تخصیص نیافتھ با اعمال الزامات فوق باید بھ ارزش کاھش بلغ زیانم

    تخصیص یابد.

 اختیاری نقد عملی نباشد، تخصیص منفرد واحد مولد وجھ از داراییھای یک ھر بازیافتنی برآورد مبلغ چنانچھ   .٩٣

نقد با  واحد مولد وجھ یک داراییھای است، زیرا کلیھ جز سرقفلی الزامیواحد، بھ آن داراییھای نبی ارزش کاھش زیان

  کنند.می فعالیت ھم 

  :  شود) مراجعھ ٦٣ بند شود (بھصورت زیر عمل می نباشد بھ تعیین منفرد قابل دارایی یک بازیافتنی اگر مبلغ   .٩٤

از اعمال روشھای  و مبلغ حاصل دارایی فروش ارزش خالص آن دارایی از اکثر مبلغ ریدفت مبلغ چنانچھ  .الف

  و  شود،می شناسایی ارزش کاھش ، بیشتر باشد، زیان٩٢و  ٩١ در بندھای شده توصیف تخصیص

 شناسایی دارایی برای شیارز کاھش زیان باشد، ھیچ نیافتھ کاھش  نقد مربوط واحد مولد وجھ ارزش چنانچھ   . ب

  باشد. آن دفتری اگر خالص ارزش فروش دارایی کمتر از مبلغ شود، حتینمی

  ارزش  کاھش زیان  برگشت 

دارایی یا یک واحد مولد  ھای قبل برای یکالزامات مربوط بھ برگشت زیان کاھش ارزش شناسایی شده در دوره   .  ٩٥

  مطرح شده است.  ١٠٠تا  ٩٦نقد، در بندھای  وجھ

دوره گزارشگری، وجود شواھدی حاکی از برگشت تمام یا بخشی از زیان کاھش  . واحد تجاری باید در پایان ھر  ٩٦

صورت وجود چنین  رجز سرقفلی) را ارزیابی کند. دھای قبل برای یک دارایی (بھارزش شناسایی شده در دوره

واحد تجاری باید حداقل،  شده را برآورد کند. برای این ارزیابی، واحد تجاری باید مبلغ بازیافتنی دارایی یاد  شواھدی،

  شواھد زیر را مورد توجھ قرار دھد:

  سازمانی برون  اطالعاتی  منابع 

  باشد. یافتھ فزایشا دوره طی ایمالحظھ قابل میزان بھ بازار دارایی ارزش  .الف

حوزه فعالیت   یا قانونی  ، بازار، اقتصادیفناوری  در محیط  ای با آثار مساعد بر واحد تجاریمالحظھ  قابل  تغییرات   .  ب

  .واحد تجاری یا در بازار اختصاصی دارایی طی دوره رخ داده باشد یا انتظار رود در آینده نزدیک رخ دھد

ً بر نرخ باشد و این کاھش یافتھ کاھش دوره بازار طی گذاریسرمایھ بازده سود یا سایر نرخھای نرخھای  .  ج  احتماال

 افزایش  بااھمیتی  میزان را بھ  دارایی  بازیافتنی  و مبلغ   اثر گذاشتھ  دارایی  اقتصادی  ارزش  در محاسبھ  مورد استفاده  تنزیل

  داده باشد.
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  درون سازمانی  اطالعاتی  بع منا

در میزان یا چگونگی استفاده از دارایی طی دوره رخ داده   ای با آثار مساعد بر واحد تجاریمالحظھ  قابل  تغییرات   .  د

دوره جھت بھبود یا ارتقای  مخارج انجام شده طی شامل تغییرات نزدیک رخ دھد. این رود در آیندهباشد یا انتظار 

 یا تجدید ساختار عملیاتی توقف بھ یا الزام آن اولیھ  شده باالتر از استاندارد عملکرد ارزیابی سطحی بھ عملکرد دارایی

  آن است. بھ متعلق دارایی باشد کھمی

ھتر ، از حد مورد انتظار بدارایی دھد عملکرد اقتصادی نشان وجود داشتھ باشد کھ داخلی شواھدی از گزارشگری  . ھ

  است یا بھتر خواھد شد. 

جز  دارایی (بھ  یک  برای  شده  شناسایی  ارزش  کاھش  وجود شواھدی حاکی از امکان برگشت تمام یا بخشی از زیان   .٩٧

نیازمند بازنگری   دارایی  باقیمانده  و یا ارزش  استھالک  ، روشعمر مفید باقیمانده  باشد کھ  ممکن است بیانگر آن  سرقفلی)

  نشود.  داده برگشت آن دارایی ارزش کاھش اگر زیان ، حتیتعدیل است  و

صورتی برگشت  جز سرقفلی) تنھا در ھای قبل برای یک دارایی (بھدر دوره شده شناسایی ارزش کاھش . زیان ٩٨

صورت،  این یافتھ باشد. در  شود کھ مبلغ بازیافتنی دارایی، از زمان شناسایی آخرین زیان کاھش ارزش، افزایشداده می

) باید تا مبلغ بازیافتنی آن افزایش یابد. این افزایش معرف ١٠١استثنای مورد توصیف شده در بند   مبلغ دفتری دارایی (بھ

  برگشت زیان کاھش ارزش است.

 دارایی یا فروش ادهاز استف حاصل برآوردی در جریانھای نقدی افزایش کننده، منعکسارزش کاھش زیان برگشت .٩٩

واحد  ،١١٥از زمانی است کھ واحد تجاری آخرین زیان کاھش ارزش را برای آن دارایی شناسایی کرده است. طبق بند  

 ھاییشود را افشا کند. نمونھ می برآوردی تجاری ملزم است تغییر در برآوردھایی کھ موجب افزایش در جریانھای نقدی

  موارد زیر است: ھا شاملتغییر در برآورد از این

یا ارزش  فروش است  ارزش بر خالص مبتنی بازیافتنی مبلغ(یعنی اینکھ  بازیافتنی تعیین مبلغ تغییر در مبنای .الف

  )،اقتصادی

بر  مبتنی بازیافتنی صورتی کھ مبلغ در تنزیل، یا نرخ برآوردی آتی نقدی جریانھای یا زمانبندی تغییر در مبلغ   .  ب

  باشد، یا اقتصادی ارزش

 بر خالص مبتنی بازیافتنی صورتی کـھ مبلغ در فروش، ارزش دھنـده خالص تشکیل تغییـر در برآورد اجزای  .  ج

  باشد. فروش ارزش

 جریانھای  زمان  شدن  ترنزدیک  از ناشی  لی،فع  در ارزش  افزایش  دلیل بھ  است  ممکن  دارایی  یک  اقتصادی  . ارزش١٠٠

 زیان  باشد. بنابراین  نیافتھ  افزایش  دارایی  جریانھای نقدی برآوردی  شود، ھرچند،  آن  دفتری  ، بیشتر از مبلغورودی   نقدی



١٦ 
 

 آن بیشتر از مبلغ دفتری راییدا بازیافتنی اگر مبلغ شود، حتینمی داده برگشت  زمان گذشت  خاطر تنھا بھ ارزش کاھش

  شود. 

  منفرد  دارایی  ارزش  کاھش زیان  برگشت 

، نباید موجب شود مبلغ  ارزش کاھش زیان از برگشت جز سرقفلی) ناشی (بھ دارایی یک افزایش مبلغ دفتری  .  ١٠١

  بیشتر شود. قبل، در سالھای ارزش شکاھ زیان شناسایی محاسبھ شده با فرض عدم دفتری جدید از مبلغ دفتری

 زیان شناسایی فرض عدم با  آن از مبلغ دفتری بیش مبلغی جز سرقفلی)، بھ (بھ دارایی یک مبلغ دفتری . افزایش١٠٢

ارد ھا، طبق استاندتجدید ارزیابی گونھاین شود. حسابداریمحسوب می ، تجدید ارزیابیقبل در سالھای ارزش کاھش

  شود.دارایی مربوط انجام می حسابداری

گردد، مگر   سود و زیان شناسایی در ، باید بالفاصلھدارایی (بھ جز سرقفلی) یک ارزش کاھش زیان برگشت   .  ١٠٣

 کاھش زیان برگشت گونھ ارائھ شده باشد. ھر تجدید ارزیابی مبلغ بھ  دیگری استاندارد حسابداری طبق اینکھ دارایی

نظر گرفتھ   استاندارد در  ھمان  طبق  از تجدید ارزیابی ناشی  افزایش  عنوان باید بھ  شده  تجدید ارزیابی  دارایی  یک  ارزش

  شود. 

ً بھشده  تجدید ارزیابی  دارایی  ارزش  کاھش  یانز  . برگشت ١٠٤ شود. بستانکار می حساب مازاد تجدید ارزیابی  ، مستقیما

عنوان ھزینھ شناسایی  بھ کھ شناسایی شده قبلی مربوط بھ ھمان دارایی ارزش کاھش زیان اما برگشت زیان تا میزان

  گردد.می عنوان درآمد در سود و زیان شناسایی شده است، بھ

 دفتری شود تا مبلغ تعدیل آتی ھایباید در دوره دارایی ، استھالکارزش کاھش زیان برگشت از شناسایی پس  .١٠٥

عمرمفید  باقیمانده سالھای طی سیستماتیک مبنایی وجود) بر صورت (در آن از کسر ارزش باقیمانده جدید دارایی پس

  یابد. ، تخصیصدارایی

  نقد  واحد مولد وجھ ارزش  کاھش زیان  برگشت 

جز آن واحد (بھ داراییھای دفتری تناسب مبالغ نقد باید بھ واحد مولد وجھ یک ارزش کاھش زیان برگشت  . ١٠٦

ی منفرد تلقی و عنوان برگشت زیان کاھش ارزش داراییھا  یابد. این افزایش در مبالغ دفتری باید بھ سرقفلی)، تخصیص

  شناسایی شود. ١٠٣طبق بند 

نباید از  دارایی دفتری ، مبلغ١٠٦بند  نقد طبق واحد مولد وجھ یک ارزش کاھش زیان برگشت در تخصیص  .  ١٠٧

  زیر، بیشتر شود:  مبالغ اقل

  و باشد) تعیین (اگر قابل آن بازیافتنی مبلغ  .الف



١٧ 
 

  .قبل در سالھای دارایی برای ارزش کاھش شناسایی زیان دارایی با فرض عدم یدفتر مبلغ    . ب

تناسب بھ سایر  غیرقابل تخصیص بھ یک دارایی با اعمال الزامات فوق، باید بھ ارزش کاھش زیان برگشت  مبلغ

  یابد. جز سرقفلی)، تخصیصنقد (بھ  واحد مولد وجھ داراییھای

  سرقفلی ارزش  کاھش زیان  برگشت 

  شود.  بعد برگشت  ھایاید در دورهنب سرقفلی برای شده شناسایی ارزش کاھش زیان  . ١٠٨

در واحد تجاری را منع  ایجاد شده سرقفلی نامشھود، شناسایی با عنوان داراییھای ١٧ شماره . استاندارد حسابداری١٠٩

از شناسایی کاھش ارزش بھ احتمال زیاد  ھای پسسرقفلی در دوره بازیافتنی در مبلغ بعدی افزایش است. ھرگونھ  کرده

  واحد تجاری(نھ برگشت کاھش ارزش سرقفلی) است. در ایجاد شده در سرقفلی افزایش

  افشا 

  : ، موارد زیر را افشا کنددارایی از طبقات یک ھر باید برای . واحد تجاری ١١٠

  .دوره طی عنوان ھزینھشده بھ شناسایی ارزش زیانھای کاھش مبلغ  .الف

  .دوره عنوان درآمد طیبھ شده یشناسای ارزش کاھش زیانھای برگشت  مبلغ  . ب 

  و  شناسایی شده طی دوره کھ بھ حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شده است، ارزش کاھش زیانھای مبلغ   .  ج 

  است.  شده ارزیابی منظور شناسایی شده طی دوره کھ بھ حساب مازاد تجدید ارزش کاھش زیانھای برگشت مبلغ   . د 

 


