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  17استاندارد حسابداري شماره 
  داراييهاي نامشهود

  )1386نظر شده  تجديد(

  پيشگفتار

 30/4/1386كـه در تـاريخ       داراييهـاي نامـشهود    عنـوان  با 17استاندارد حسابداري شماره      )1(
  جايگزين استاندارد حـسابداري    توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است،       

حسابداري مخارج تحقيـق و     عنوان    با 7 قبلي و همچنين استاندارد حسابداري شماره        17 شماره
 1/1/1386 صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تـاريخ           مورد  درآن  شود و الزامات      مي توسعه

  .ستاالجرا الزم شود، آن شروع ميو بعد از 

  داليل تجديد نظر در استاندارد
حـسابداري و بهبـود      المللـي   بـين اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر بـا اسـتانداردهاي             )2(

  . انجام شده است،استاندارد قبلي

  تغييرات اصلي
 7 جداگانه در استاندارد حسابداري شماره       طور بهحسابداري مخارج تحقيق و توسعه كه قبالً          )3(

مطرح شده بود در اين استاندارد ادغـام شـده          “ حسابداري مخارج تحقيق و توسعه     ” عنوان با
  .است

ـ                 )4( ي در استاندارد حسابداري قبلي، دارايي نامشهود به يك دارايي غيرپولي و فاقد ماهيـت عين
  :شد كه حائز معيارهاي زير باشد اطالق مي

منظور استفاده در توليد يا عرضه كاالها يا خدمات ، اجـاره بـه ديگـران يـا بـراي                     به  .الف
  ، وشود مقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري 

  .با قصد استفاده طي بيش از يك دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شـده باشـد                  .ب 
  .د، هر دو معيار مزبور حذف شده استدر استاندارد جدي

مفيـد معـين    در استاندارد حسابداري قبلي، فرض شده بود كه همه داراييهاي نامشهود، عمـر      )5(
مفيد دارايي نامشهود از زمان      بر اينكه عمر    ضمناً يك فرض قابل رد وجود داشت مبني       . دارند
رد    دارد جديـد ايـن فـرض قابـل        در استان . كند برداري از آن، از بيست سال تجاوز نمي        بهره

مفيـد   مفيد معين و عمـر     اينكه داراييهاي نامشهود به دو گروه با عمر        ضمن حذف شده است،  
  .شود نميمفيد نامعين مستهلك  داراييهاي نامشهود با عمر. بندي شده است طبقهنامعين 
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   و  مطالعه“  حسابداري  بر استانداردهاي اي مقدمه ”   به  استاندارد بايد با توجه اين
  . شود گرفته بكار

  هدف
   اصـلي  موضـوعات .   نامشهود است    داراييهاي   حسابداري   استاندارد، تجويز نحوه     اين  هدف  . 1

   مبلـغ   ، تعيـين    دارايـي    شناخت   از معيارها و زمان      نامشهود عبارت    داراييهاي  در حسابداري 
  .و موارد افشاست )  استهالك  هزينه شامل(دفتري 

  

   كاربرد دامنه
 شـود مگـر       نامشهود بكار گرفته     داراييهاي   تمام  مورد حسابداري   استاندارد بايد در     اين  الزامات  . 2

  .الزامي شده باشد نحوه حسابداري متفاوتي، موجب استانداردي ديگر، اينكه به

  :ن استاندارد ازجمله در موارد زير كاربرد ندارداي  . 3
 عنـوان  بـا  19   شـماره    اسـتاندارد حـسابداري     بـه  (  تجاري  از تركيب   ناشي  سرقفلي  . الف

  ). شود مراجعه تركيبهاي تجاري

حق امتياز معادن و مخارج اكتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گـاز طبيعـي و                  .  ب
  .ه نيستشوند منابع مشابهي كه احيا

  ). شود مراجعه ها حسابداري اجاره عنوان با 21   شماره  استاندارد حسابداري به(ها  اجاره  .   ج

قـصد فـروش     داراييهاي نامشهودي كه در روال عادي عمليات واحـد تجـاري بـه              .  د
  حـسابداري    با عنـاوين   9 يا   8   شماره  حسابداريبه استانداردهاي   (شود    نگهداري مي 

  .)مراجعه شود مدت  بلند  پيمانهاي  و كاال و حسابداري مواد موجودي

گزارشـگري   عنـوان  با 24به استاندارد حسابداري شماره     (برداري    مخارج قبل از بهره     .  ه

  ).مراجعه شود برداري  قبل از بهرهمرحله درمالي واحدهاي تجاري 
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داراييهـاي    بـاعنوان  31 كه طبق استاندارد حـسابداري شـماره         ينامشهودداراييهاي    .  و

قالب  طور مستقل يا در     به غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده،        
  .بندي شده است عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه يك مجموعه واحد، به

. رود  اين استاندارد همچنين براي مخارج تبليغات، آمـوزش، تحقيـق و توسـعه بكـار مـي                  . 4
بنـابراين، اگرچـه ايـن فعاليتهـا        . راستاي توسعه دانش است    فعاليتهاي تحقيق و توسعه در    

سـازي يـك    براي مثال نمونـه  (ممكن است منجر به ايجاد يك دارايي با ماهيت عيني گردد            
، اما عنصر عيني دارايي نسبت بـه وجـه نامـشهود، يعنـي دانـش مـستتر در آن،                    )محصول

  .درجه دوم اهميت قرار دارد در

   تعاريف
   :  است  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين ل ذي اصطالحات  . 5

از كـاربرد مـستمر دارايـي        آتـي ناشـي      نقدي   جريانهاي   فعلي  ارزشخالص    :  اقتصادي  ارزش •
 . واگذاري نهايي آناز ناشيجمله جريانهاي نقدي  از

از واگـذاري دارايـي      تواند  ميبرآوردي كه واحد تجاري در حال حاضر           مبلغ :باقيمانده    ارزش •
از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد با ايـن فـرض كـه دارايـي در وضـعيت                    پس

  .مفيد باشد متصور در پايان عمر
تواننـد     مـي    و مايل    مطلع  اي   و فروشنده    و مايل    مطلع   خريداري  كهاست    مبلغي:    منصفانه  ارزش •

  يكـديگر مبادلـه    مزبـور بـا    مبلـغ   را در ازاي  دارايي ، يك  عادي  شرايط  و در    حقيقي  اي  در معامله 
  .كنند

  .  عمر مفيد آن  طي  دارايي پذير يك   استهالك  مبلغ  سيستماتيك تخصيص:   استهالك •
   كـه   ازاهايي   ساير مابه    منصفانه   يا ارزش    نقد پرداختي    نقد يا معادل     وجه  مبلغ:    شده   تمام  بهاي •

، يـا حـسب مـورد،        است  ، واگذار شده  يا ايجاد آن     تحصيل   در زمان    دارايي   يك   تحصيل  جهت
  مبلغي كه در زمان شناخت اوليه براساس الزامات خـاص سـاير اسـتانداردهاي حـسابداري،               

  ).مانند مخارج تأمين مالي(به آن دارايي تخصيص يافته است 
يا فنـي جديـد   ريزي شده است كه با هدف كسب دانش علمي           پژوهشي نو و برنامه   : تحقيق   •

 .شود انجام مي
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قالب يك برنامه يا طرح براي توليد        بكارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانشها در      : توسعه   •
مواد، تجهيزات، محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدمات جديد، يا بهسازي اساسي مواردي كـه              

 .آغاز توليد يا كاربرد تجاريقبالً توليد يا ارائه گرديده و يا استقرار يافته است، پيش از 

شرايط عادي   طريق فروش دارايي در    مبلغ وجه نقد يا معادل نقد كه از       : خالص ارزش فروش   •
 .شود هاي مرتبط با فروش حاصل مي از كسر كليه هزينه و پس

  كـه    منافع  آن  به  مشروع  دستيابي  يا ساير راههاي     آتي  اقتصادي   منافع   به   نسبت  حقوق:   دارايي •
  .  است  درآمده  واحدتجاري  كنترل  به  گذشته  يا ساير رويدادهاي  معامالت درنتيجه

  .عيني  و فاقد ماهيت غيرپوليقابل تشخيص    دارايي  يك : نامشهود  دارايي •
 نقـد     از وجـه     تعييني   يا قابل    ثابت  مبلغ  به   قرار است    كه   نقد و داراييهايي     وجه   : پولي  داراييهاي •

 . شود فتدريا

 .آن   بازيافتني مبلغ  به نسبتيك دارايي    دفتري  مازاد مبلغ:   ارزش  كاهش زيان •

  : از   است  عبارت:عمر مفيد  •
   قرار گيرد، يا  واحد تجاري  دارايي، مورد استفاده رود يك  انتظار مي كه   زماني مدت  . الف
 از   رود در فرايند اسـتفاده       انتظار مي    كه   مشابه   مقداري  تعداد توليد يا ساير واحدهاي      .   ب

  . شود  تحصيل  واحد تجاري  توسط دارايي
  در   شـده    تمـام    بهـاي    جـايگزين    يـا سـاير مبـالغ        دارايي   شده   تمام   بهاي  :پذير   استهالك  بلغم •

  . آن باقيمانده   كسر ارزش  ، به  مالي صورتهاي
،   مربـوط انباشته     ارزش   و كاهش    انباشته  ستهالكاز كسر ا    پس   دارايي   كه   مبلغي :   دفتري  مبلغ •

  .شود   مي  منعكس  در ترازنامه  مبلغ  آن به
 . بيشتر استكه    هركدام ، دارايي  يك  اقتصادي  يا ارزش  فروش  ارزش خالص:    بازيافتني مبلغ •

   نامشهود  دارايي ويژگيهاي
   و بهبـود داراييهـاي      ، نگهـداري    ، توسعه    تحصيل   را صرف    معموالً منابعي    تجاري  واحدهاي  . 6

امتيـاز و      جديـد، حـق      سيـستمهاي    و اجراي   ، طراحي    يا علمي    فني   دانش  قبيل نامشهود از 
،  اي  رايانـه  افـزار  ، نـرم     فـوق    كلـي    از سرفـصلهاي     رايـج   هاي  نمونه. كنند   مي  تجاري  عالئم
   محـل   ، سرقفلي    و ويديويي    سينمايي  مهاي فيل   تكثير يا نمايش    ، حق    تأليف  ، حق   اختراع حق

امتياز توليد يـا     ، حق    عمومي   از خدمات    استفاده  ، حق )  يا تجارت    يا پيشه   كسب  حق ( كسب
  .  است خدمات
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  عيني  غير ماهيت

  ترتيـب    بـدين .شود مي   تعريف  آن  و غيرپولي  غيرعيني  بر ماهيت    نامشهود با تكيه    داراييهاي  .  7
  .گيرد  داراييها قرار نمي  اين زمره  در  دريافتني  حسابهاي قبيل  از اقالمي

لوحهاي   قبيل  از   عيني روي يا در درون يك عنصر      بر   است   نامشهود ممكن    داراييهاي  برخي  .  8
)   رسمي   يا پروانه    اختراع  مورد حق  در (  قانوني  ، مدارك ) اي  افزار رايانه   مورد نرم  در ( فشرده
   مشهود يا دارايـي      ثابت   دارايي  عنوان  مزبور به    قلم  بندي   طبقه   شرايطي  در چنين .  باشد  يا فيلم 

افـزار    مثالً نـرم  .  تر است    عنصر مهم    كدام   كه   امر است   اينباره   در   قضاوت  نامشهود مستلزم 
 در  و بنـابراين    اسـت  آالت  از ماشين ، عمالً بخشي   آالت   ماشين  اندازي   راه   به   مربوط  اي  رايانه

  .شود  مي بندي  مشهود طبقه  ثابت  داراييهاي سرفصل

    تشخيص قابليت

 واحـد     را از سـرقفلي      آن  توان   مي  ، يعني    است   تشخيص   نامشهود قابل   ، دارايي    تعريف  طبق  .  9
   واحد تجـاري     سرقفلي   ترتيب  بدين).   تاليف   و حق    اختراع   حق  قبيل از( متمايز كرد     تجاري

  عنـوان   بـه    نيـست    تـشخيص    قابل   واحد تجاري    يا ساير داراييهاي     واحد تجاري    از كل   كه
منـافع  .  باشـد    آتـي    اقتـصادي    منـافع    داراي  اگـر حتي   ،شود   نمي   نامشهود شناسايي   دارايي

افزايي داراييهاي قابل تشخيص تحصيل شده يا داراييهايي          اقتصادي آتي ممكن است از هم     
. صـورتهاي مـالي نيـستند      صورت جداگانه حائز معيارهاي شناخت در      كه به حاصل شود   

  سـرقفلي  (پردازد  كننده مبالغي را بابت آنها در تركيب تجاري مي          حال واحد تحصيل   اين با
  ).  است  شده  مطرح19   شماره  در استاندارد حسابداري  تجاري از تركيب ناشي

كند كه يكـي از       خيص را در تعريف دارايي نامشهود احراز مي       يك دارايي هنگامي معيار قابليت تش       .  10
  :شرايط زير را داشته باشد

امتيـاز، اجـاره يـا        منظور فروش، انتقال، اعطاي حق     جدا شدني باشد، يعني بتوان آن را به         .الف 
از واحـد  ) صورت جداگانه يا همراه با يك قرارداد، دارايي يـا بـدهي مـرتبط        به(مبادلـه  

  يا كرد،تجاري جدا 
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از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شود، صـرفنظر از اينكـه آيـا چنـين                    .  ب
 شدني از واحد تجاري يـا سـاير حقـوق و تعهـدات باشـد                حقوقي قابل انتقال يا جدا    

  .خير  يا

   نامشهود  دارايي  اوليه گيري  و اندازه شناخت
   : شود كه  مي شناسايي نامشهود   دارايي عنوان  به  هنگامي  قلم يك   .11

  . باشد  داشته  نامشهود مطابقت  داراييهاي با تعريف  . الف
  . باشد  احراز شده14 تا 12   در بندهاي  مندرج  شناخت معيارهاي  .   ب

   :  شود كه  شناسايي  نامشهود بايد تنها زماني  دارايي  قلم يك   .12
   باشد، و  محتمل  واحد تجاري  درون  به  دارايي  آتي  اقتصادي  منافع جريان  .  الف
 . باشد گيري  اندازه  اتكاپذير قابل اي گونه  به  دارايي  شده  تمام بهاي  .   ب

   محتمـل    تنها هنگـامي     واحد تجاري    درون   نامشهود به    با دارايي    مرتبط   آتي   اقتصادي   منافع  جريان   .13
  : دهد شان ن  كافي  بتواند با داليل  واحد تجاري  كه است
   واحـد تجـاري    درون  بـه   دارايـي   آتـي   اقتـصادي   منـافع   ورودي  جريان  خالص   به دستيابي  . الف

  ، پذير است امكان
   نامشهود را دارد، و  از دارايي  و قصد استفاده توانايي  .   ب
  . دارد  دسترسي  دارايي  آتي  اقتصادي  منافع  كسب  براي  كافي  و مالي  فني  منابع به  .   ج

   معرف   كه   پشتوانه   و داراي    معقول   از مفروضات    بايد با استفاده     آتي   اقتصادي   منافع   بودن  محتمل  . 14
   عمر مفيـد دارايـي       در طول    محتمل   اقتصادي   شرايط  سري   يك   از وقوع    برآورد مديريت   بهترين
  مبنـاي   بـر    قـضاوت    بكـارگيري   زم مزبـور مـستل     ارزيابي. شود   ارزيابي   واحد تجاري   ، توسط   است

   داده   شـواهدي    بيشتر بايد به     مورد اهميت   در اين .   است   اوليه   شناخت  شواهد موجود در زمان   
 . تأييد باشد  قابل طور بيطرفانه  به شود كه

 كـوچكتر    اجـزاي   آنها را بـه  توان  ندارند و نمي     نامشهود عموماً كاربرد جايگزين     داراييهاي   .15
   ورودي   جريـان    بـه    انتظار دستيابي    چگونگي  ، اثبات    بر اين   افزون.  كرد   تقسيم   فروش  براي
  برخـي  در.   است   نامشهود نيز مشكل     دارايي   از محل    واحد تجاري    درون   به   اقتصادي  منافع

  توان   را مي   نامشهود   دارايي   يك   به   منتسب   آتي   اقتصادي   با منافع    مرتبط  موارد، شواهد عيني  
  . كرد  بازار كسب  بررسي طريق از
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   درآمـد عمليـاتي      شـامل    است   نامشهود ممكن    دارايي  از يك   ناشي   آتي   اقتصادي   منافع  جريان   .16
 از كـاربرد     باشد كـه     يا ساير منافعي     در مخارج   جويي  ، صرفه    كاال يا خدمات     از فروش   حاصل
 جديـد در فراينـد        فني   دانش  ، بكارگيري    مثال  براي. شود  مي عايد     واحد تجاري    توسط  دارايي

  . دهد  توليد را كاهش ، مخارج  آتي  درآمد عملياتي  افزايش جاي  به  است توليد ممكن

 واحـد    يـك .   اسـت    دارايي   بر آن    كنترل   داشتن   نامشهود، مستلزم    از دارايي    استفاده  توانايي   .17
  از آن  ناشـي   آتي  اقتصادي  منافع   كسب   قدرت   هم   دارد كه    كنترل  ي بر داراي    هنگامي  تجاري

   كنتـرل   تـوان .  كنـد    جلـوگيري    منافع   آن   به   ديگران   بتواند از دسترسي     باشد و هم    را داشته 
ماننـد حـق تكثيـر و          قـانوني    نامـشهود معمـوالً از حـق         دارايـي    يك   آتي   اقتصادي  منافع
   چـرا كـه      نيست   كنترل   براي   الزم  ، شرط    حقي   وجود چنين   ليكن. شود  مي   ناشي  تأليف حق

   حفـظ    بـه    كاركنـان    كـردن    موظـف    ديگر، ازجملـه     از راههاي    است   ممكن  واحد تجاري 
  . باشد  داشته  كنترل  دارايي  آن  اقتصادي منافع ، بر  محرمانه اطالعات

   دارايـي    در بكـارگيري     واحـد تجـاري      با توانـايي     مرتبط   موارد، شواهد بيطرفانه    برخي در   .18
قـصد  .  كـرد   كسب)   و اقتصادي    فني  توجيهات (  سنجي   امكان  طريق  از  توان  نامشهود را مي  

   كـه    تجاري   طرح   يك  طريق ، از    مثال  ، براي    واحد تجاري    نامشهود توسط    از دارايي   استفاده
  .  است  اثبات ، قابل  رسيده صويب ت  مجاز به  مقامات  توسط طور رسمي به

  طريـق   از توان  را مي  آن  منافع  نامشهود و كسب  از دارايي   استفاده   جهت   الزم   منابع   به  دسترسي   .19
 واحـد    مـورد نيـاز و توانـايي      منـابع    و ساير     ، مالي    فني   منابع  دهنده   نشان   كه   تجاري   طرح  يك

منابع    كسب   توانايي   موارد، واحد تجاري    برخي در.  كرد  ، اثبات    است   منابع   آن   در تامين   تجاري
  .كند  مي ، اثبات  طرح  اعتباردهندگان  اوليه  يا تمايل  موافقت  كسب طريق  را، از مالي

  . شود گيري  اندازه  شده  تمام  بهاي  بايد به  اوليه  شناخت  هنگام  نامشهود به  دارايي يك  .  20
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   هـن جداگا تحصيل

 و    اسـت    معموالً مـشخص     آن  ازاي   شود، مابه    تحصيل  جداگانهطور   به نامشهود    اگر دارايي    .21
  . كرد گيري  اتكاپذير اندازه اي گونه  را به  شده  تمام  بهايتوان  مي نتيجه در

   و ماليـات     عـوارض   شـامل ( خريـد      از بهـاي     نامشهود متشكل    دارايي   يك   شده   تمام  بهاي   .22
  سـازي    آمـاده    بـراي    كـه    اسـت    مستقيمي   مرتبط   مخارج  و هرگونه )  استرداد خريد   قابل غير

   تجاري   خريد، تخفيفات    بهاي   محاسبه  براي. شود   مي   مورد نظر تحمل     استفاده   جهت  دارايي
 و    حقـوقي    خـدمات   هـاي   الزحمـه    حق  ، شامل    مثال  عنوان  ، به    مستقيم  مخارج. شود  كسر مي 

،    اعتبـاري    با شرايط    خريد دارايي   صورت در.   است خارج آزمايش كاركرد صحيح دارايي    م
التفاوت بهـاي نقـدي بـا مجمـوع پرداختهـا              مابه .  است   نقدي   بهاي   معادل   شده   تمام  بهاي
شـود    هـاي اسـتفاده از اعتبـار شناسـايي مـي            سود تضمين شـده، در دوره     عنوان هزينه    به

 حسابداري مخارج تأمين مـالي    عنوان    با 13ستاندارد حسابداري شماره    موجب ا  اينكه به  مگر
  .به حساب دارايي منظور گردد

  :شود هايي از مخارجي است كه در بهاي تمام شده دارايي نامشهود منظور نمي موارد زير نمونه   .23
  مخارج معرفي يك محصول يا خدمت جديد مانند مخارج تبليغات،  .الف
عاليت تجاري در يك محل جديد يا با يك گروه جديـد از مـشتريان               مخارج انجام ف    .  ب

  مانند مخارج آموزش كاركنان، و
  .مخارج اداري، عمومي و فروش  .  ج

برداري   شناسايي مخارج در مبلغ دفتري يك دارايي نامشهود، هنگامي كه دارايي آماده بهره               .24
فاده يا بكارگيري مجـدد يـك       بنابراين، مخارج تحمل شده براي است     . شود  است، متوقف مي  

منـدرج در صـفحه   براي مثال، مخارج . شود دارايي نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمي   
  :گردد  در مبلغ دفتري يك دارايي نامشهود منظور نميبعد،
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برداري كه هنوز استفاده از آن شروع         مخارج تحمل شده براي يك دارايي آماده بهره         .الف
  .نشده است

قبيل زيانهاي تحمل شده در مرحله عرضه اوليه محصوالت          اي عملياتي اوليه از   زيانه  .  ب
  .جديد حاصل از دارايي

سـازي آن   شود كـه بـراي آمـاده       برخي عمليات در ارتباط با يك دارايي نامشهود انجام مي            .25
طـول    گونه عمليات متفرقـه ممكـن اسـت در          اين. جهت استفاده مورد نظر، ضروري نيست     

هـاي چنـين عمليـاتي در         درآمدها و هزينه  .  ايجاد دارايي يا قبل از آن انجام شود        فعاليتهاي
  .شود سود و زيان دوره وقوع شناسايي مي

    تجاري  تركيب طريق  از تحصيل

صورتي كه يك دارايي نامشهود در تركيب تجاري تحصيل گردد، براسـاس اسـتاندارد               در   .26
 بهاي تمام شده آن دارايي نامـشهود، ارزش  ،تجاريتركيبهاي عنوان   با19حسابداري شماره   

  .باشد منصفانه آن در تاريخ تحصيل مي

 واحـد   ،تركيبهاي تجـاري  عنوان    با 19براساس اين استاندارد و استاندارد حسابداري شماره           .27
صورتي جدا از    كننده در تاريخ تحصيل، دارايي نامشهود واحد تحصيل شده را در            تحصيل

اي اتكاپـذير     گونـه   كند كـه ارزش منـصفانه آن دارايـي را بتـوان بـه               ي مي سرقفلي شناساي 
گيري كرد، صرفنظر از اينكه واحد تحصيل شده، پيش از تركيب تجـاري، دارايـي را         اندازه

جريـان را    كننده، يك پروژه تحقيق و توسعه در        واحد تحصيل . شناسايي كرده باشد يا خير    
كنـد كـه آن پـروژه     د جدا از سرقفلي شناسايي مي    عنوان يك دارايي نامشهو    صورتي به  در

اي اتكاپـذير     گونـه   تعريف دارايي نامشهود را احراز كند و ارزش منصفانه آن را بتـوان بـه              
صورتي تعريـف   جريان واحد تحصيل شده، در پروژه تحقيق و توسعه در  . گيري كرد   اندازه

ق داشته باشد و قابل تـشخيص       كند كه با تعريف دارايي انطبا       دارايي نامشهود را احراز مي    
  .باشد يعني جداشدني يا از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شده باشد
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   در تركيب تجاريشده تحصيل ارزش منصفانه دارايي نامشهود گيري اندازه

توان بـا     ارزش منصفانه داراييهاي نامشهود تحصيل شده در تركيبهاي تجاري را معموالً مي              .28
در مواردي كه براي بـرآورد      .  از سرقفلي شناسايي كرد    گيري و جدا    يري كافي اندازه  اتكاپذ

ارزش منصفانه، طيفي از نتايج با احتمال وقوع متفاوت وجود داشته باشد، عامـل ابهـام در              
شود، لـيكن ايـن امـر بـه معنـاي نـاتواني در                گيري ارزش منصفانه دارايي وارد مي       اندازه
صـورتي كـه دارايـي نامـشهود         در. اي اتكاپذير نيـست     گونه  نه به گيري ارزش منصفا    اندازه

فرض قابل رد وجود      تحصيل شده در تركيب تجاري داراي عمر مفيد معين باشد، اين پيش           
  .گيري كرد اي اتكاپذير اندازه گونه توان ارزش منصفانه آن را به دارد كه مي

ت تنها بـه همـراه يـك دارايـي          دارايي نامشهود تحصيل شده در تركيب تجاري ممكن اس           .29
بـراي مثـال، ممكـن اسـت     . ثابت مشهود يا يك دارايي نامشهود مرتبط، قابل تفكيك باشد 

مجوز انتشار يك مجله جدا از بانك اطالعاتي مشتركين آن قابل فروش نباشد يـا عالمـت                 
تجاري چشمه آب معدني ممكن است مربـوط بـه چـشمه خاصـي باشـد و نتـوان آن را                     

صورتي كه نتوان ارزشـهاي      در اين گونه موارد، در    . ا از آن چشمه فروخت    صورت جد  به
گيـري كـرد، واحـد        اي اتكاپـذير انـدازه      گونـه  منصفانه هر يك از داراييهاي گـروه را بـه         

عنوان يـك دارايـي واحـد، جـدا از سـرقفلي شناسـايي                كننده، گروه داراييها را به      تحصيل
  .كند مي

 اصطالحاتي عمومي است كـه اغلـب بـراي اشـاره بـه              “جارينام ت  ” و   “عالمت تجاري  ”   .30
قبيل نشان تجاري، اسم تجـاري، فرمولهـا، دسـتورالعملها و            گروهي از داراييهاي مكمل از    

صـورتي يـك گـروه از        كننـده، در    واحـد تحـصيل   . شود  مهارتهاي فني مرتبط استفاده مي    
عنوان يك دارايـي منفـرد       دهنده يك عالمت تجاري را به       داراييهاي نامشهود مكمل تشكيل   

اي اتكاپـذير     گونـه   كند كه نتواند ارزش منصفانه هر يك از اين داراييها را بـه              شناسايي مي 
صورتي كه ارزش منصفانه هر كدام از داراييهاي مكمـل بـه صـورتي               در. گيري كند   اندازه
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عنوان يـك     مجموع آنها را به    تواند  كننده مي   گيري باشد، واحد تحصيل     اتكاپذير قابل اندازه  
  .دارايي شناسايي كند، مشروط بر اينكه آن داراييها داراي عمر مفيد مشابهي باشند

گيري اتكاپذير ارزش منصفانه دارايي نامشهود تحصيل شده در تركيب تجاري ممكن              اندازه   .31
است تنها در مواردي ميسر نباشد كه دارايي نامشهود از حقـوق قـانوني يـا سـاير حقـوق            

  :اشي شود و يا قراردادي ن
  جداشدني نباشد، يا  .الف
جداشدني باشد، اما سابقه يا شواهدي از معامالت همان دارايي يا داراييهاي مـشابه                 .  ب

وجود نداشته باشـد، و درنتيجـه، بـرآورد ارزش منـصفانه بـه متغيرهـاي غيرقابـل                  
  .گيري وابسته خواهد بود اندازه

   تحصيل شدهجريان مخارج بعدي پروژه تحقيق و توسعه در
 50 تـا    41 باشد بايد بر اساس بنـدهاي        زيرمندرج در   اي كه حائز شرايط       مخارج تحقيق يا توسعه      .32

  :حساب گرفته شود به
صـورت جداگانـه يـا        جريان باشد كـه بـه       مربوط به يك پروژه تحقيق يا توسعه در         . الف

شـده   يعنـوان يـك دارايـي نامـشهود شناسـاي           طريق تركيب تجاري تحصيل و به       از
  و  است،

  .بعد از تحصيل آن پروژه واقع شود  .  ب

  :شود شرح زير شناسايي مي  به32مخارج بعدي مربوط به تحقيق و توسعه ياد شده در بند    .33
  شود، عنوان هزينه شناسايي مي صورتي كه مخارج تحقيق باشد، هنگام وقوع به در  .الف
عنـوان دارايـي     هـاي شـناخت بـه      باشد و حائز معيار     صورتي كه مخارج توسعه    در  .  ب

  شود، و عنوان هزينه شناسايي مي  نباشد، هنگام وقوع به44نامشهود طبق بند 
عنوان دارايـي نامـشهود      صورتي كه مخارج توسعه باشد و معيارهاي شناخت به         در  .  ج

  .شود مبلغ دفتري پروژه تحقيق و توسعه افزوده مي  را داشته باشد، به44طبق بند 
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  اييها دار معاوضه
 تمام يا بخشي از يـك يـا چنـد دارايـي             ازاي يك يا چند دارايي نامشهود ممكن است در          .34

گونـه    بهاي تمام شده ايـن    . غيرپولي، يا تركيبي از داراييهاي پولي و غيرپولي تحصيل شود         
اينكه معاوضه فاقد محتـواي      ، مگر شود  گيري مي   ارزش منصفانه اندازه    داراييهاي نامشهود به  

پـذير   نحو اتكا به دارايي واگذار شده باشد يا ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده و      تجاري  
 ،ودـري نش ـگي  ارزش منصفانه اندازه     اگر دارايي تحصيل شـده به    . ري نباشد ـگي  قابل اندازه 

  .شود گيري مي مبلغ دفتري دارايي واگذار شده اندازه بهاي تمام شده آن به

ميزان تغييرات مورد انتظـار      تجاري يك معاوضه را با توجه به      واحد تجاري وجود محتواي        .35
يـك معاوضـه    . كنـد   جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري، درنتيجـه معاملـه، تعيـين مـي             در
  : صورتي داراي محتواي تجاري است كه در
جريانهـاي نقـدي    و  بندي و مبلغ جريانهاي نقدي دارايي تحـصيل شـده             ريسك، زمان   .الف

   يامتفاوت باشد،ده دارايي واگذار ش
شود،   ارزش اقتصادي آن قسمت از عمليات واحد تجاري كه معاوضه به آن مربوط مي               .  ب

  درنتيجه معاوضه تغيير كند، و
، نـسبت بـه ارزش منـصفانه داراييهـاي          “ب ” يا   “الف ”تفاوتهاي موجود در بندهاي       .  ج

  .معاوضه شده قابل توجه باشد
ه، ارزش اقتصادي قسمتي از عمليات واحد تجاري        براي تعيين محتواي تجاري معاوض      

از ماليـات محاسـبه       كه معاوضه به آن مربوط است، بايد براساس جريانهاي نقدي پس          
  .شود

  
اي   گونه  يك معيار براي شناسايي دارايي نامشهود آن است كه بتوان بهاي تمام شده آن را به                  .36

ي نامـشهودي كـه معـامالت بـازار قابـل           ارزش منصفانه داراي  . دكرگيري    پذير اندازه  اتكا
دامنه گيري است كه      اندازه  اي اتكاپذير قابل    گونه  صورتي به  ، در ددارمقايسه براي آن وجود ن    
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تغييرات برآوردهاي منطقي ارزش منصفانه آن دارايي قابـل توجـه نباشـد، يـا احتمـاالت                 
زيابي كرد و در برآورد     طور منطقي ار   مربوط به برآوردهاي مختلف در آن دامنه را بتوان به         

صورتي كه واحد تجاري بتواند ارزش منـصفانه         در. ارزش منصفانه مورد استفاده قرار داد     
اي اتكاپـذير تعيـين كنـد، ارزش          گونـه   دارايي تحصيل شده يا دارايي واگذار شـده را بـه          

ه، بـراي   نظرگرفتن مبلغ وجه نقد يا معادل نقد انتقال يافت         منصفانه دارايي واگذار شده با در     
اينكـه ارزش منـصفانه      ، مگر رود  بكار مي دارايي تحصيل شده    گيري بهاي تمام شده       اندازه

  .دارايي تحصيل شده معتبرتر باشد

    در واحد تجاري  ايجاد شده سرقفلي

   آتـي    اقتـصادي    منـافع    جريان  رود به    انتظار مي    اگرچه   در واحد تجاري     ايجاد شده   سرقفلي   .37
   شـناخت    و لـذا حـائز معيارهـاي         نيـست    تشخيص   قابل  طور جداگانه   به  كن لي ، كند  كمك

   اينكـه   علـت   بـه    در واحد تجـاري      ايجاد شده    سرقفلي  واقع در. باشد   نمي   دارايي  عنوان   به
   شـده    تمام  كند و بهاي     ايجاد نمي    مشخصي   آتي   اقتصادي  ، منافع    نيست   كنترل   قابل  يحقوق
  شناسـايي    دارايـي   عنـوان  ، لذا اساساً بـه       نيست  گيري  اندازه ابل ق  اتكاپذير  اي  ونهگ    نيز به   آن

  .شود نمي  

    در واحد تجاري  نامشهود ايجاد شده داراييهاي

در بعضي موارد، ارزيابي اينكه دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري حـائز شـرايط                   .38
  :داليل زير مشكل است بهباشد  شناخت مي

دشواري تعيين وجود و زمان ايجاد يك دارايي قابل تشخيص كـه منـافع اقتـصادي                  .الف
  آتي مورد انتظار را ايجاد خواهد كرد، و

برخـي مـوارد،      در. اي اتكاپـذير    گونـه   دشواري تعيين بهاي تمام شده دارايي به        .  ب
توان از مخارج نگهداري      مخارج ايجاد دارايي نامشهود در واحد تجاري را نمي        

يا ارتقاي سرقفلي ايجاد شده در واحد تجاري يا مخارج اداره عمليات روزمـره              
  .متمايز كرد
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گيري اوليه  بنابراين، واحد تجاري عالوه بر رعايت الزامات عمومي براي شناخت و اندازه
 را براي تمام داراييهاي 53الي  39يك دارايي نامشهود، الزامات و رهنمودهاي بندهاي 

  .برد شده در واحد تجاري بكار مينامشهود ايجاد 
  

منظور ارزيابي اينكه يك دارايي نامشهود ايجاد شده داخلـي حـائز معيارهـاي شـناخت         به  . 39
  :كند بندي مي است، واحد تجاري ايجاد دارايي را در دو گروه زير طبقه

  مرحله تحقيق  .الف
  مرحله توسعه  .  ب

ند، اما براي مقاصـد ايـن اسـتاندارد،         ا  تعريف شده » توسعه«و  » تحقيق«اگرچه اصطالحات   
  .تري دارند مفاهيم گسترده» مرحله توسعه«و » مرحله تحقيق«اصطالحات 

چنانچه نتوان مرحله تحقيق را از مرحله توسـعه يـك پـروژه داخلـي ايجـاد دارايـي                      .40
تحقيق واقع    مرحله  شود مخارج پروژه در     صورت فرض مي     اين   نامشهود تميز داد، در   

  .تشده اس

  مرحله تحقيق
 نبايـد   شـود   ميمخارج تحقيق يا مخارجي كه در مرحله تحقيقاتي يك پروژه داخلي واقع               . 41

عنـوان    اين مخارج در هنگـام وقـوع بايـد بـه          .  دارايي نامشهود شناسايي شود    عنوان  به
  .هزينه شناسايي گردد

رايـي نامـشهودي را     تواند وجود دا    واحد تجاري، در مرحله تحقيق يك پروژه داخلي، نمي           .42
بنابراين، اين مخارج در هنگام وقوع      . كه منافع اقتصادي آتي ايجاد خواهد كرد، اثبات كند        

  .شود عنوان هزينه شناسايي مي به

  :شرح زير است هايي از فعاليتهاي تحقيق به نمونه   .43
  فعاليتهايي با هدف دستيابي به دانش جديد،  .الف
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  هاي تحقيق يا ساير دانشها، اب نهايي موارد كاربرد يافتهجستجو براي ارزيابي و انتخ  .  ب
  و  براي مواد، تجهيزات، محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدمات،هايي جستجوي جايگزين  .  ج
 ممكـن بـراي مـواد،       هاي  فرمولـه كردن، طراحي، ارزيابي و انتخاب نهايي جايگزين         .  د

  .ت جديد يا بهبود يافتهتجهيزات، محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدما
  مرحله توسعه

مخارج توسعه يا مخارجي كه در مرحله توسعه يك پروژه داخلي واقع مي گردد تنهـا درصـورت                    . 44
 :شود  دارايي نامشهود شناسايي ميعنوان بهاثبات تمام شرايط زير 

ه يـا فـروش     اي كه بـراي اسـتفاد       گونه امكانپذيري تكميل دارايي نامشهود از نظر فني، به         .الف 
  .آماده شود

  .قصد واحد تجاري براي تكميل دارايي نامشهود و استفاده يا فروش آن  .  ب
  .توانايي واحد تجاري براي استفاده يا فروش دارايي نامشهود  .  ج
ازجمله، واحد تجاري بتواند وجود بازار براي       . ايجاد منافع اقتصادي آتي توسط دارايي نامشهود        .  د

  .صورت استفاده داخلي را اثبات كند  محصول آن و سودمندي آن دردارايي نامشهود يا
دسترسي به منابع كافي فني، مالي و ساير منابع براي تكميل، توسعه و استفاده يـا فـروش                    .  ه

  .دارايي نامشهود
اي  گونـه  گيري مخارج قابل انتساب به دارايي نامشهود بـه  توانايي واحد تجاري براي اندازه     .  و

  .ي دوره توسعهاتكاپذير ط

توانـد دارايـي      برخي موارد واحد تجاري، در مرحله توسعه يـك پـروژه داخلـي، مـي               در   .45
از آن را اثبـات كنـد،    نامشهود را تشخيص دهد و محتمل بودن منافع اقتصادي آتي ناشـي        

 .زيرا مرحله توسعه يك پروژه داخلي، نسبت به مرحله تحقيق آن پيشرفت بيشتري دارد

  تجاري جهت اثبات ايجاد منافع اقتصادي آتي توسط دارايي نامشهود، منـافع            احدو  . مكرر-45
  اقتصادي آتي قابل كسب از دارايي را با بكارگيري الزامات اسـتاندارد حـسابداري        
  چنانچه منـافع اقتـصادي    . كند   ارزيابي مي  كاهش ارزش داراييها   با عنوان    32 شماره 
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  تجاري مفهوم واحـدهاي    اييها ايجاد شود، واحد   دارايي تنها در تركيب با ساير دار       
  .گيرد  را بكار مي32نقد طبق استاندارد حسابداري شماره  مولد وجه 

  :شرح زير است هايي از فعاليتهاي توسعه به نمونه   .46
  ها و مدلها قبل از مرحله توليد يا استفاده، طراحي، ساخت و آزمايش نمونه  .الف
   و قالبها براساس فناوري جديد،طراحي تجهيزات، الگوها  .  ب
نظر اقتـصادي،    حدي كه از   سازي در   برداري از تجهيزات نمونه     طراحي، ساخت و بهره     .  ج

  توليد تجاري تلقي نشود، و
طراحي، ساخت و آزمايش جايگزين انتخابي براي مواد خام، تجهيزات، محصوالت،             .  د

  .فرايندها، سيستمها يا خدمات جديد يا بهسازي شده

تـوان بـراي      ، استفاده و كسب منافع از دارايي نامشهود را مي           دسترسي به منابع براي تكميل       .47
طريق يك طرح تجاري اثبات كرد كه منابع فني، مالي و ساير منـابع مـورد نيـاز و                    مثال از 

برخي موارد واحـد تجـاري       در. دهد  توانايي واحد تجاري براي تأمين آن منابع را نشان مي         
دهنده بـراي تـأمين مـالي     سازماني را با كسب موافقت يك وام       منابع مالي برون  دسترسي به   

  .كند طرح، اثبات مي

توانند مخارج ايجاد يك دارايي نامـشهود در          يابي واحد تجاري اغلب مي      سيستمهاي هزينه    .48
قبيل حقوق و دستمزد و ساير مخارج تحمـل شـده بـراي حفـظ و                 داخل واحد تجاري از   

اي اتكاپـذير     گونـه   اي را بـه     افزار رايانـه    ق تأليف يا حق امتياز يا توسعه نرم       نگهداري از ح  
  .گيري كنند اندازه

عاليم تجاري، حق نشر و اقالم داراي ماهيت مشابه ايجـاد شـده در داخـل واحـد تجـاري نبايـد                      .49
  .عنوان داراييهاي نامشهود شناسايي شوند به
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 حق نشر و اقالم داراي ماهيت مشابه ايجاد شده در           مخارج انجام شده براي عاليم تجاري،        .50
. توان از مخارج گسترش كلي فعاليتهـاي تجـاري متمـايز كـرد           داخل واحد تجاري را نمي    

 .شوند عنوان دارايي نامشهود شناسايي نمي اين، چنين اقالمي به بنابر

  بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري

ده يك دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري، شـامل مجمـوع مخـارج               بهاي تمام ش     .51
باشد كه دارايي نامشهود براي اولين بار معيارهاي شـناخت اشـاره              شده از تاريخي مي    واقع

عنـوان    مخارجي كه قبالً به57براساس بند . كند  را احراز مي 44 و   14،  12شده در بندهاي    
  .شود  دارايي برگشت داده نميهزينه شناسايي شده است، به حساب

بهاي تمام شده يك دارايي نامشهود ايجاد شـده در واحـد تجـاري شـامل تمـام مخـارج               .52
ضروري است كه بطور مستقيم يا براساس مباني تخصيص معقول و يكنواخت قابل انتساب              

هـايي    ونهنم. باشد  به ايجاد، توليد و آماده سازي دارايي براي استفاده مورد نظر مديريت مي            
 :شرح زير است از مخارج قابل انتساب به

  مواد و خدمات استفاده شده براي ايجاد دارايي نامشهود،  .الف
  اند، حقوق و مزاياي كاركناني كه در ايجاد دارايي نقش داشته  .  ب
  مخارج ثبت حقوق قانوني،  .  ج
  رود، و كار مياستهالك حق اختراع و حق امتيازي كه براي ايجاد دارايي نامشهود ب  .  د
  .استهالك داراييهاي ثابت مشهود مورد استفاده در ايجاد دارايي نامشهود  .  ه

 معيارهـايي را بـراي      حسابداري مخـارج تـأمين مـالي،      عنوان   با13شماره   استاندارد حسابداري 
عنوان جزئي از بهاي تمام شده يك دارايـي نامـشهود ايجـاد              شناسايي مخارج تأمين مالي به    

  .كند د تجاري، مشخص ميشده در واح

 در    نامـشهود ايجـاد شـده        داراييهاي   شده   تمام  بهاي  در   و فروش    و عمومي    اداري  مخارج   .53
 بـا    طـور مـستقيم     را بـه     مخـارج    اين   بتوان  شود مگر اينكه     منظور نمي    واحد تجاري   داخل
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   اوليه   عملياتي  زيانهاي.  داد  باط مورد نظر ارت     استفاده   براي   آن  سازي   يا آماده    دارايي  تحصيل
  هـاي    ايجـاد شـود، هزينـه        دارايـي    شده  ريزي   عملكرد برنامه    سطح   به   از رسيدن    تا قبل   كه

   در بهاي   ، از دارايي    عملياتي   استفاده   جهت   كاركنان   آموزش   و مخارج   ييا كار  از عدم  ناشي
  .شود  منظور نمياحد تجاري دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل و شده  متما

    هزينه شناخت
  :   شود مگر آنكه  شناسايي  هزينه عنوان  به  وقوع  نامشهود بايد در زمانداراييهاي    براي شده  تحمل مخارج  . 54

   معيارهـاي   حـائز    دهـد كـه     را تـشكيل  ) 5 بند    طبق( نامشهود     دارايي   يك   از مخارج   بخشي  .الف
 ، يا)مراجعه شود 53   الي12  ايبندهبه (باشد   شناخت

 نامـشهود    دارايي عنوان  را به   آن   باشد و نتوان     شده   تحصيل   تجاري   تركيب   در يك    قلم  آن  .   ب
   سـرقفلي    بـه    انتساب  قابل   از مبلغ    مزبور بايد بخشي     موارد، مخارج   در اين .  كرد  شناسايي
  . دهد  را تشكيل  تحصيل در تاريخ

   وقوع   در زمان    كه   مخارجي   نامشهود، نمونه    دارايي   شناخت   و معيارهاي    تعريف   به  هبا توج    .55
   :  قرار زير است شود به  مي  شناسايي  هزينه عنوان به

  آالت  ماشـين  انـدازي   راه  جديد و مخارج  واحد يا فعاليت  يك  از تأسيس   قبل  مخارج  . الف
   مخـارج    اين   كه   مگر درمواردي    عملي  حد ظرفيت   در  توليد يا فعاليت    از   دوره قبل   طي
  حـساب  بـه  داراييهـاي ثابـت مـشهود     عنوان   با 11   شماره  ستاندارد حسابداري  ا طبق

  .شود  مشهود منظور مي  ثابت دارايي
  مشاوره  ، حق   نامه   و شركت    اساسنامه   تهيه   براي   حقوقي   مخارج  قبيل  از   تأسيس  مخارج  .   ب

  . بت ث و مخارج
  .  آموزشي  فعاليتهاي مخارج  .   ج
  .  تبليغات مخارج  .  د
  .  واحد تجاري  از يك  يا بخشي  مجدد تمام  يا سازماندهي  تغيير مكان مخارج  .  ه
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پرداخت بابت خريد كاال يا خدمات مـرتبط بـا دارايـي نامـشهود را                 ، شناخت پيش  54بند     .56
  .كند عنوان دارايي منع نمي به

    دارايي عنوان  به  گذشته هاي  هزينه  شناخت عدم
   هزينـه   عنـوان   بـه    قبلـي    مالي  صورتهاي  در   نامشهود كه    يا ايجاد اقالم     تحصيل   به   مربوط  مخارج  . 57

   نامشهود شناسايي  دارايي   يك   شده   تمام   از بهاي    بخشي  عنوان ، نبايد بعداً به      است   شده  شناسايي
  .شود

    اوليه از شناخت  نامشهود پس  دارايي گيري اندازه
شرح   به “تجديد ارزيابي  ” يا   59شرح بند    به“ شده  تمامبهاي   ”واحد تجاري بايد يكي از دو روش          . 58

 تمام اقالم يك طبقه دارايي      مورد در رويه حسابداري خود انتخاب كند و آن را          عنوان به را   60بند  
  .نامشهود بكار گيرد

  هاي تمام شدهروش ب
 و   انباشـته  از كـسر اسـتهالك    پـس   شده  تمام  بهاي  به  بايد   اوليه  از شناخت   نامشهود پس   دارايي  . 59

  .شود   منعكسانباشته    ارزش  كاهش هرگونه

     تجديد ارزيابيروش 
اي اتكاپـذير قابـل       گونـه   از شناخت اوليه دارايي نامـشهود، چنانچـه ارزش منـصفانه بـه              پس  . 60

) ارزش منصفانه در تاريخ تجديد ارزيابي     (مبلغ تجديد ارزيابي       باشد بايد آن را به     گيري  اندازه
تجديـد ارزيـابي بايـد      . از كسر استهالك انباشته و كاهش ارزش انباشته بعدي، ارائه كرد            پس
اهميتـي بـا ارزش     طور منظم انجام شود تا اطمينان حاصل گردد مبلـغ دفتـري، تفـاوت بـا           به

صورتهاي مالي تابع مفـاد       شرايط ارزيابي و نحوه انعكاس در     .  در تاريخ ترازنامه ندارد    منصفانه
  .زير است 64 تا 61 و بندهاي “داراييهاي ثابت مشهود”عنوان    با11استاندارد حسابداري شماره 

 داراييهاي نامـشهودي كـه قـبالً معيارهـاي شـناخت        مورد دراعمال روش تجديد ارزيابي        .61
  .اند، مجاز نيست دارايي را احراز نكرده عنوان به

حـال، چنانچـه      بـااين . رود  از شناخت اوليه دارايي به كـار مـي         روش تجديد ارزيابي پس      .62
احراز نشدن معيارهاي شناخت طي بخشي از فرايند ايجـاد دارايـي، تنهـا بخـشي از         دليل   به

ـ  51به بنـد    (عنوان دارايي شناسايي شده باشد       به مخارج آن  ، روش تجديـد    )ه شـود   مراجع
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تواند براي    همچنين روش تجديد ارزيابي مي    .  براي كل دارايي به كار رود      تواند  ارزيابي مي 
  .طريق كمكهاي بالعوض دولت بكار رود  ازشده  دارايي نامشهود تحصيل

 .پذير نيـست    اتكا امكان   اي قابل  گونه براي داراييهاي نامشهود عموماً تعيين ارزش منصفانه به          .63
براي مثال، اگرچه ارزش منصفانه براي بعضي از داراييهاي نامشهود مانند حق كسب، پيشه و               

 است اما تعيين ارزش منـصفانه مـواردي ماننـد نامهـاي     تعيين  قابلامتياز تلفن،     تجارت و حق  
تجاري، حق نشر و تكثير آثار فرهنگي و هنري، حق اختراع يا عاليم تجـاري مـشكل اسـت                   

همچنين، باوجود اينكه داراييهاي نامشهود خريد      . باشند  هايي منحصر بفرد مي   زيرا چنين دارايي  
شوند، اما قراردادها براساس مذاكرات بين خريداران و فروشندگان خاص منعقد             و فروش مي  

همين دليل، قيمتي كه براي يـك دارايـي پرداخـت            به. مكرر هستند  گردد و معامالت غير     مي
  . براي ارزش منصفانه دارايي ديگر فراهم نكندشود ممكن است شواهد كافي  مي

 نبودن ارزش   اتكا  قابلدليل    چنانچه در يك طبقه از داراييهاي نامشهود تجديد ارزيابي شده، به            . 64

پذير نباشد، آن دارايي بايد بـه بهـاي           منصفانه، تجديد ارزيابي يك قلم دارايي نامشهود امكان       

  .و كاهش ارزش انباشته منعكس شوداز كسر استهالك انباشته   تمام شده پس

  عمر مفيد
واحد تجاري بايد معين يا نامعين بودن عمـر مفيـد يـك دارايـي نامـشهود را ارزيـابي كنـد و                         . 65

كننده عمر مفيـد را     درصورت معين بودن، مدت آن، يا تعداد توليد يا ساير معيارهاي مشخص           
ايي نامشهود را نامعين تلقي كنـد كـه         صورتي بايد عمر مفيد دار      واحد تجاري در  . تعيين نمايد 

رود دارايي، جريان نقدي      اي كه انتظار مي     برمبناي تحليل كليه عوامل مربوط، نتواند براي دوره       
  .بيني كند اي پيش ورودي ايجاد نمايد، محدوده

دارايي نامشهود با عمر مفيد معـين       . حسابداري دارايي نامشهود مبتني بر عمر مفيد آن است           .66
ولي دارايي نامشهود با عمـر مفيـد        )  مراجعه شود  82 الي   74به بندهاي   (گردد    لك مي مسته

  .گردد نامعين مستهلك نمي
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  :شود   مي  نظير موارد زير بررسي  متعددي ، عوامل  نامشهود عمر مفيد دارايي  تعيين براي   .67
  ،  از دارايي  مورد انتظار واحد تجاري استفاده  . الف
 بـرآورد     درخـصوص    عمـومي   اطالعـات صول مرتبط بـا دارايـي و        چرخه عمر مح    .   ب

   و با كاربرد مشابه، مشابه  داراييهاي مفيد انواع عمر
  بر اثر مسائل فني، تغييرات فناوري، مسائل تجاري يا ساير داليل،  دارايي  نابابي  .   ج
رد انتظـار از     مـو    آتـي    اقتـصادي    منافع   كسب  منظور به   الزم   نگهداري   مخارج  سطح  .  د

  ، مزبور  سطح  به  رسيدن  براي  و قصد واحد تجاري  توان  به  با توجه دارايي
گيرد يا تغيير در تقاضاي بـازار         ثبات صنعتي كه دارايي در آن مورد استفاده قرار مي           .  ه

  براي محصوالت و خدمات توليد شده به وسيله دارايي،
  ،  و ديگران  دولتي ، مراجع  بالقوه و  فعلي  مورد انتظار رقباي اقدامات  .  و
   اسـتفاده    درخصوص   آن   مشابه يا موارد    قانوني   و محدوديتهاي    بر دارايي    كنترل  دوره  .  ز

  ي قرارداد اجاره،انقضا   وجود تاريخ مانند  دارايي از
  ، و نامشهود مورد نظر از دارايي  ناشي  تمديد حقوق قابليت  .  ح
  .  واحد تجاري  عمر مفيد ساير داراييهاي  به ر مفيد دارايي عم  وابستگي ميزان  .  ط

كننـده    عمر مفيد دارايي نامشهود تنها منعكس     . نيست» نامحدود«به معني   » نامعين«اصطالح     .68
آن بخش از مخارج آتي مورد نياز براي نگهداري دارايي در سطح عملكرد استاندارد آن و                

سـطح عملكـرد اسـتاندارد      . ن به آن سطح اسـت     توانايي و قصد واحد تجاري براي رسيد      
بـر   ريـزي شـده مـازاد       مخارج آتي برنامه  . شود  زمان برآورد عمر مفيد دارايي تعيين مي       در

گيـري    ميزان مورد نياز براي نگهداري دارايي در سطح عملكرد استاندارد نبايـد بـر نتيجـه               
  .مورد نامعين بودن عمر مفيد دارايي نامشهود تأثيرگذار باشد در

اي و بـسياري ديگـر از داراييهـاي           رايانـه افـزار     وري، نرم توجه به تغييرات سريع در فنا      با   .69
  . داراييها كوتاه باشدگونه اين عمر مفيد رود  احتمال ميبنابراين،. ندپذير نامشهود آسيب
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وجـود ابهـام،    . عمر مفيد دارايي نامشهود ممكن است خيلي طوالني يا حتي نامعين باشـد               .70
ليل موجهي براي برآورد محتاطانه عمر مفيد دارايي است، اما انتخـاب عمـر مفيـدي كـه            د

  .كند بينانه كوتاه است را توجيه نمي واقع بطور غير

از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني نبايـد بيـشتر از دوره              عمر مفيد دارايي نامشهود ناشي      . 71
 دوره مورد انتظار استفاده از دارايي توسط واحـد          توجه به  حقوق مذكور باشد، اما ممكن است با      

اگر حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني براي دوره محدودي باشد كـه             . تجاري، كوتاهتر باشد  
قابـل تمديـد    ) هـاي (  صورتي شامل دوره   قابل تمديد است، عمر مفيد دارايي نامشهود تنها در        

، بدون صـرف مخـارج عمـده توسـط واحـد          كننده تمديد دوره    خواهد بود كه شواهد پشتيباني    
  .تجاري، وجود داشته باشد

عوامـل  . عوامل اقتصادي و قانوني ممكن است بر عمر مفيد دارايي نامـشهود اثـر گـذارد                  .72
اي است كه منافع اقتصادي آتي توسط واحد تجاري كسب            كننده طول دوره    اقتصادي تعيين 

كه واحد تجـاري ايـن منـافع را كنتـرل           ي  ا  عوامل قانوني ممكن است طول دوره     . شود  مي
  . كوتاهتر تعيين شده توسط اين عوامل است عمر مفيد دارايي، دوره. كندنمايد، محدود  مي

وجود عوامل زير، ازجمله مواردي است كه بيانگر توان واحد تجاري براي تمديد حقـوق                   .73
  :قراردادي يا ساير حقوق قانوني بدون صرف مخارج عمده است

واهدي، احتماالً برمبناي تجربه، وجود داشته باشد كه حقوق قـراردادي يـا سـاير               ش  .الف
اگر تمديد مشروط به موافقت يك شـخص ثالـث          . حقوق قانوني تمديد خواهد شد    

  مورد كسب موافقت وي نيز وجود داشته باشد، است، شواهدي در

  وشواهدي درخصوص تأمين شرايط الزم براي تمديد وجود داشته باشد،   .  ب

  .مخارج تمديد در مقايسه با منافع اقتصادي آتي مورد انتظار آن عمده نباشد  .  ج
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  داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين

  دوره و روش استهالك

پذير دارايي نامشهود با عمر مفيد معين بايد برمبنـايي سيـستماتيك طـي عمـر              مبلغ استهالك   . 74
از زماني شروع شود كه دارايي براي اسـتفاده         محاسبه استهالك بايد    . مفيد آن مستهلك شود   

آماده باشد، يعني زماني كـه دارايـي در موقعيـت و شـرايط الزم بـراي اسـتفاده مـوردنظر                     
 31 طبق استاندارد حسابداري شماره    محاسبه استهالك از زماني كه دارايي     . مديريت قرار دارد  

طـور   ، بـه  “ليـات متوقـف شـده     داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فـروش و عم        ”عنوان   با
شـود   بندي مي عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه    به مجموعه واحد،  قالب يك  مستقل يا در  

روش استهالك بايد الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي .  بايد متوقف شود   و يا تاريخ قطع شناخت،    
نحو اتكاپذير قابل تعيين چنانچه آن الگو به . مورد انتظار دارايي توسط واحد تجاري را منعكس كند    

عنـوان هزينـه     هزينه استهالك هر دوره بايد به     . نباشد بايد از روش خط مستقيم استفاده شود       
موجب اين استاندارد يا سـاير اسـتانداردهاي حـسابداري در            دوره شناسايي شود، مگر اينكه به     

  .مبلغ دفتري دارايي ديگر منظور شود

   دارايـي   پذير يـك     استهالك   مبلغ   سيستماتيك   تخصيص   جهت  توان   را مي    متفاوتي  روشهاي   .75
 آحاد توليـد      و مجموع   ، نزولي    مستقيم   خط   روشها شامل   اين.   بكار گرفت    عمر مفيد آن    طي
آتي مـورد      اقتصادي   منافع   مصرف   الگوي  مبناي  بر  ، دارايي   براي   مورد استفاده   روش.  است

  شود مگر اينكه     مي   اعمال   مختلف  هاي   دوره   طي  طور يكنواخت  شود و به     مي  انتخابانتظار  
ـ     را به    مصرف   الگوي   نتوان  چنانچه.  شود   حاصل   مزبور تغييري   در الگوي   اتكاپـذير    اي  هگون

 .شود  مي  استفاده مستقيم  خط  كرد، از روش تعيين

  ، منـافع     شـرايط   برخـي   در  حـال  يـن ا با. شود   مي   شناسايي   هزينه  عنوان   معموالً به   استهالك   .76
   واحد تجـاري     شود، در توليد ساير داراييهاي       هزينه   منجر به    اينكه  جاي  به   دارايي  اقتصادي
   داراييهـا را تـشكيل       اين   شده   تمام   از بهاي    استهالك بخشي  ، موارد  در اين . شود   مي  جذب
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 نامشهود مـورد      داراييهاي   استهالك   مثال  يبرا. شود   مي   آنها اضافه    دفتري  مبلغ دهد و به    مي
  .شود  مي  مواد و كاال اضافه  موجودي  دفتري مبلغ  در فرايند توليد، به استفاده

  باقيمانده  ارزش
  :  شود مگر اينكه صفر فرضبا عمر مفيد معين بايد  نامشهود   دارايي  يك باقيمانده  ارزش  . 77

   باشد، يا  تعهد كرده مفيد آن  عمر  در پايان  مشخص ا با قيمت ر  خريد دارايي  ثالثي شخص  . الف
 . كرد گيري  اتكاپذير اندازه اي گونه  به  را بتوانباقيمانده  ارزش  .   ب

  

   آن باقيمانـده   از كسر ارزش   پسنامشهود با عمر مفيد معين         دارايي  پذير يك   استهالك  مبلغ   .78
متضمن اين اسـت كـه واحـد تجـاري انتظـار دارد              هباقيماند   ارزش  وجود .شود   مي  تعيين
  . واگذار كند  آن  عمر اقتصادي  از پايان  نامشهود را قبل دارايي

از واگـذاري آن      ارزش باقيمانده يك دارايي نامشهود برمبناي مبلغ قابل بازيافـت ناشـي              .79
ـ           . شود  برآورد مي  شابهي كـه   اين مبلغ، در تاريخ برآورد، برمبناي قيمت فروش دارايـي م

عمر مفيد آن خاتمه يافته و تحت شرايط مشابهي مورد استفاده قرار گرفته اسـت، تعيـين                 
 . شود مي

    استهالك  و روش  دوره بررسي
يك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين بايد حداقل در پايان هر سال مالي                 استهالك   و روش   دوره  . 80

   قبلـي    جديد و برآوردهاي     عمر مفيد برآوردي     بين  اي  حظه مال   قابل   تفاوت  چنانچه.  شود بازنگري
   در الگـوي    اي   مالحظه   تغيير قابل  صورتي كه  در.  بايد تغيير يابد     استهالك  باشد، دوره   وجود داشته 

 بايد تغييـر      استهالك   پذيرد، روش    صورت   مربوط  مورد انتظار دارايي  آتي     اقتصادي   منافع  جريان
 6 طبق استاندارد حـسابداري شـماره         بايد   تغييرات  اين.  جديد باشد    الگوي  ننده ك  كند تا منعكس  

  . شودمحسوب   حسابداري  تغيير در برآوردهاي عنوان  به“گزارش عملكرد مالي”عنوان  با

   نامناسـب    برآورد عمر مفيد آن      شود كه    مشخص   است   نامشهود ممكن    دارايي   عمر يك   طي   .81
   سـطحي    نامشهود را به     دارايي   يك   وضعيت   كه   بعدي   مخارج   است   ممكن  ل مثا  براي.  است

 عمر مفيد     افزايش  ، موجب    است   ارتقا داده    آن   قبلي   شده  باالتر از عملكرد استاندارد ارزيابي    
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 تغييـر     نمايانگر نيـاز بـه       است   ممكن   ارزش   كاهش   زيان   شناخت  همچنين.  شود   دارايي  آن
  . باشد تهالك اس دوره

 نامشهود    مورد انتظار دارايي     آتي   اقتصادي   منافع   جريان   الگوي  ممكن است    زمان  با گذشت    .82
تر    مناسب   نزولي   روش   شود كه    مشخص   است   ممكن   مثال  براي.  تغيير كند    واحد تجاري   به

   است   امتياز ممكن    يك از  ناشي   از حقوق   ، استفاده   افزون بر اين  .   است   مستقيم   خط  از روش 
   شـرايطي   چنـين  در.  افتـد   تعويـق    به   پروژه   يك  دهنده   تشكيل   ساير اجزاي    تكميل  تا زمان 
 . نشود  كسب  بعدي هاي  تا دوره  است  ممكن  دارايي  اقتصادي منافع

  مفيد نامعين داراييهاي نامشهود با عمر
  . مستهلك شوددارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين نبايد  . 83

واحد تجاري بايد آزمـون     ،  “كاهش ارزش داراييها  ” با عنوان    32طبق استاندارد حسابداري شماره       . 84
طريق مقايسه مبلـغ بازيـافتني بـا مبلـغ           كاهش ارزش دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين را از         

  :دفتري آن در مقاطع زير انجام دهد
  صورت ساالنه، و به  . الف
  .كه شواهدي در خصوص كاهش ارزش دارايي نامشهود وجود داشته باشدهنگامي   .  ب

  بررسي عمر مفيد
شود بايد در هر دوره بررسي شـود تـا اطمينـان              عمر مفيد دارايي نامشهودي كه مستهلك نمي        . 85

. كنند  حاصل گردد رويدادها و شرايط همچنان از نامعين بودن عمر مفيد آن دارايي پشتيباني مي              
 صورت، تغيير در ارزيـابي عمـر مفيـد از نـامعين بـه معـين بايـد طبـق اسـتاندارد                       اين غير در

عنـوان تغييـر در بـرآورد حـسابداري          بـه “ گزارش عملكرد مالي   ”عنوان   با 6حسابداري شماره   
 .محسوب شود

ارزيابي مجدد عمر مفيد يك دارايي نامشهود از نامعين به معين، بيانگر آن است كه ارزش دارايي                    .86
، الزامات   كاهش ارزش دارايي    براي تعيين  درنتيجه، واحد تجاري  . مكن است كاهش يافته باشد    م

  .گيرد  را بكارميكاهش ارزش داراييها عنوان با 32استاندارد حسابداري شماره 
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    ارزش  كاهش  ـ زيان  دفتري  مبلغ  بازيافت قابليت
 الزامـات اسـتاندارد حـسابداري       تجاري براي تعيين كاهش ارزش دارايي نامـشهود،        واحد   .87

در اسـتاندارد يـاد شـده نحـوه         . گيـرد    را بكارمي  كاهش ارزش داراييها   عنوان با 32شماره  
زيان تشخيص يك دارايي مشمول كاهش ارزش، تعيين مبلغ بازيافتني آن، و زمان شناسايي              

  .كاهش ارزش يا برگشت زيان كاهش ارزش مربوط تشريح شده است
  .حذف شده است   .88

   و واگذاري   بركناري
بكارگيري يا  از    آتي   اقتصادي   منافع  گونه   هيچ   كه   يا هنگامي    واگذاري   نامشهود بايد در زمان     دارايي  . 89

  . شود  حذف رود، از ترازنامه  انتظار نمي آنواگذاري 

 و   از واگـذاري   حاصل لص عوايد خا  تفاوت  معادل  نامشهود كه اراييد   يك حذفاز    ناشي  ود يا زيان  س  . 90
  . شود  شناسايي در سود و زيانعملياتي  غير   درآمد يا هزينه عنوان  بايد به  است  دارايي  دفتري مبلغ

 اي  مانند فروش، اجاره سـرمايه    (واگذاري دارايي نامشهود، ممكن است به روشهاي گوناگون            .91
ـ     .  صورت گيرد  )يا اهدا  ي، واحـد تجـاري از معيارهـاي        جهت تعيين تاريخ واگذاري داراي

عنـوان    با 3از فروش كاال طبق استاندارد حسابداري شماره         شناسايي درآمد عملياتي ناشي   
فروش و اجاره مجدد داراييهاي نامـشهود، اسـتاندارد         براي  . كند   استفاده مي  درآمد عملياتي 

  .شود  بكار گرفته ميها حسابداري اجارهعنوان   با21حسابداري شماره 

  .حذف شده است  . 92

، مخارج جـايگزيني    12صورتي كه واحد تجاري طبق معيارهاي شناخت مندرج در بند            در   .93
بخشي از يك دارايي نامشهود را در مبلـغ دفتـري آن منظـور كنـد، مبلـغ دفتـري بخـش                      

چنانچه واحد تجاري نتواند مبلغ دفتـري بخـش جـايگزين           . شود  جايگزين شده حذف مي   
عنوان شـاخص بهـاي تمـام شـده      مكن است از مخارج جايگزيني بهشده را تعيين كند، م 

  .بخش جايگزين شده در زمان تحصيل يا ايجاد در داخل واحد تجاري استفاده كند
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ازاي دريافتني حاصل از واگذاري يك دارايي نامشهود به ارزش منصفانه آن شناسـايي                مابه   .94
ازاي   هاي آينده موكول شـود مابـه        ه دوره از واگذاري ب   ازاي ناشي   اگر دريافت مابه  . شود  مي

تفاوت بين مبلغ اسمي و معـادل قيمـت         . شود  دريافتني معادل قيمت نقدي آن شناسايي مي      
  .شود عنوان درآمد شناسايي مي ازاي قابل دريافت به نقدي مابه

 عدم استفاده از آن متوقف    صورت   محاسبه استهالك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين، در           .95
 طبق استاندارد حسابداري    طور كامل مستهلك شده باشد يا      گردد، مگر اينكه دارايي به      نمي

، داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليـات متوقـف شـده            عنوان    با 31شماره  
عنـوان نگهـداري شـده بـراي فـروش           ، بـه  قالب يك مجموعه واحد    طور مستقل يا در    به

  .بندي شده باشد طبقه

  افشا
 ايجـاد شـده در       نامـشهود   راييهاي را به تفكيك دا    مندرج در صفحه بعد   واحد تجاري بايد موارد       . 96

  :د كن افشا   مالي صورتهاي درواحد تجاري و ساير داراييهاي نامشهود 

صورت معين بودن، عمر مفيد يا نرخهـاي اسـتهالك        معين يا نامعين بودن عمر مفيد و در         . الف
  بكار رفته،

   استهالك داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين،روش  .   ب

در ابتـدا و  انباشـته     ارزش  و كاهش  انباشته  دفتري، استهالك  مبلغ  ناخالص   تطبيق  صورت  .  ج
  : موارد زير باشد  دهنده  مورد نشان  بر حسب  كه  دوره انتهاي

   ، اضافات  ـ
داراييهـاي غيرجـاري    ”عنوان   بـا  31داراييهايي كه طبق استاندارد حـسابداري شـماره           ـ

قالب يك   طور مستقل يا در    ، به “نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده       
، بنـدي شـده اسـت       عنوان نگهداري شـده بـراي فـروش طبقـه          مجموعه واحد، به  

  ،  و ساير واگذاريهابركناريها
   ،  سود و زيان صورت  در  شده  شناسايي  ارزش  كاهش زيان  ـ
   ،  سود و زيان صورت  در  قبلي  ارزش  كاهش نهاي زيا برگشت  ـ
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 و زيانهـاي كـاهش ارزش       60مطـابق بنـد       از تجديد ارزيابي    ناشي   كاهش يا  افزايش  ـ
 مـستقيم در حقـوق صـاحبان سـهام طبـق            طـور  بهشناسايي شده يا برگشت شده      

  ،“كاهش ارزش داراييها” عنوان با 32استاندارد حسابداري شماره 
   ، وره د استهالك  ـ
   ،  خارجي  واحد مستقل  يك  مالي از تسعير صورتهاي  ناشي  ارزي  تفاوتهاي خالص  ـ
  .تغييرات در مبلغ دفتري طي دورهساير   ـ

  .  نيست  الزامي اي  مقايسه  ارقام  ، ارائه“ ج ”  مورد رديف در  

 در   و كـاربرد مـشابه       از داراييهـا بـا ماهيـت        گروهـي شامل   نامشهود     از داراييهاي   هرطبقه   .97
  : استزير  قرار   به  جداگانه  طبقات  اين نمونه.   است  واحد تجاري عمليات

  ،  اختراع حق  . الف
   و حق تكثير،  تاليف حق  .   ب
  ،)  يا تجارت ، پيشه  كسب حق (  كسب  محل سرقفلي  .   ج
  ،  تجاري  و نام مت تجاريعال  .  د
  ، فرانشيز و امتياز حق  .  ه
  ، اي افزار رايانه نرم  .  و
  ،  عمومي  از خدمات  استفاده حق  .  ز
  و ،فرمولها، مدلها و طرحها  .   ح
  .جريان ايجاد داراييهاي نامشهود در  .  ط

  تجـاري طبـق اسـتاندارد      ، واحـد  )ج (96بر اطالعات خواسته شـده در بنـد           عالوه  . مكرر- 97
  عات دارايي نامـشهودي را ، اطالكاهش ارزش داراييهـا   با عنوان    32حسابداري شماره    
   .كند كه كاهش ارزش داشته است افشا مي 

   بـر دوره     اثـر بـا اهميتـي        را كـه     تغيير در برآورد حسابداري      و ميزان    ماهيت  واحد تجاري    .98
 اسـتاندارد     باشد، طبق    داشته   بعدي  هاي   بر دوره   رود اثر با اهميتي      يا انتظار مي     داشته  جاري
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   اسـت    ممكن   افشايي  چنين. كند   افشا مي   عملكرد مالي   گزارش  عنوان  با 6  ماره ش  حسابداري
  . شود   ناشيدوره و يا روش استهالكاز تغيير در 

  : كندافشازير را نيز موارد واحد تجاري بايد   . 99
براي دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين، مبلغ دفتري آن دارايي و داليل نـامعين بـودن                   . الف

واحد تجاري بايد مهمترين عوامل مؤثر در تعيين اينكه دارايي نامشهود مزبـور             . عمر مفيد 
  .عمر مفيد نامعين دارد را افشا كند

  .همراه مبلغ دفتري و عمر مفيد باقيمانده آن شرحي از داراييهاي نامشهود عمده به  .  ب

نيـز مبلـغ دفتـري      مبلغ دفتري داراييهاي نامشهودي كه مالكيت آنهـا محـدود شـده و                .  ج
  .داراييهاي نامشهودي كه در وثيقه بدهيهاست

  .مبلغ تعهدات مربوط به تحصيل داراييهاي نامشهود  .  د

  گيري شده براساس روش تجديد ارزيابي داراييهاي نامشهود اندازه
 را مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يابد، واحد تجاري بايـد مـوارد زيـر             چنانچه داراييهاي نامشهود به     . 100

  :افشا كند
  :براي هر طبقه از داراييهاي نامشهود  . الف

  تاريخ تجديد ارزيابي،  -

  مبلغ دفتري داراييهاي تجديد ارزيابي شده،و  -

  مبلغ دفتري داراييها براساس روش بهاي تمام شده با فرض عدم تجديد ارزيابي،  -

اي كه تغييرات طي دوره  گونه مبلغ مازاد تجديد ارزيابي داراييها در آغاز و پايان دوره به  .  ب
  و هرگونه محدوديت در توزيع مانده آن بين صاحبان سرمايه را نشان دهد،

  روشها و مفروضات عمده بكار گرفته شده در برآورد ارزش منصفانه داراييها، و  .  ج
  .دوره تناوب تجديد ارزيابي  .  د

اراييهـاي تجديـد ارزيـابي      برخي موارد ممكن است براي مقاصد افشا، تجميع طبقات د          در  .101
حال تجميع طبقات داراييهاي نامـشهود كـه براسـاس روشـهاي             اين با. شده ضرورت يابد  

  .باشد گيري شده است مجاز نمي متفاوت بهاي تمام شده و تجديد ارزيابي اندازه
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  مخارج تحقيق و توسعه
 هزينه شناسايي شده است،     عنوان  را كه طي دوره به     اي  واحد تجاري بايد مخارج تحقيق و توسعه        . 102

  .افشا كند

  ساير اطالعات
  :شود اطالعات زير بايد توسط واحد تجاري افشا    .103

  و  شود، شرح داراييهاي نامشهودي كه كامالً مستهلك شده است ولي هنوز استفاده مي  . الف

دليـل    شرح مختصري از داراييهاي نامشهودي كه تحت كنترل واحد تجاري اسـت امـا بـه                 .  ب
  .عدم احراز معيارهاي شناخت داراييهاي نامشهود شناسايي نشده است

 

   اجرا تاريخ
و بعـد    1/1/1386   آنها از تاريخ     مالي   دوره   كه   مالي   صورتهاي  مورد كليه   استاندارد در    اين  الزامات  . 104

  . االجراست شود، الزم  مي  شروع از آن

  

    ابداري حس المللي  بين  با استانداردهاي مطابقت
 عـدم پـذيرش تجديـدنظر در ارزش باقيمانـده           استثناي  به استاندارد،     اين   الزامات  ا اجراي ب  .105

  داراييهـاي   عنـوان   بـا  38   شـماره    حـسابداري   المللي  مفاد استاندارد بين  داراييهاي نامشهود،   

 .شود  مي  نيز رعايت)2004 مارس 31ويرايش ( نامشهود

www.tasavi.com 



www.tasavi.com 



  

 381

  17 رهشما حسابداري استاندارد
  نامشهود داراييهاي

  )1386 شده نظر تجديد(

  1پيوست شماره 
   نامشهود  غيرپولي  اقالم مورد برخي  در كاربرد استاندارد حسابداري

نامشهود    غيرپولي  اقالم مورد برخي   در  كاربرد استاندارد حسابداري ، نحوه  پيوست در اين  . 1
 تنهـا    موارد  اين. شود   مي   با آنها مطرح     مرتبط  هاي  به و ساير جن     قانوني   ويژگيهاي   به  توجه با

  .  نيست  از استاندارد حسابداري  بخشي  دارد و بنابراين  تشريحي جنبه

    اختراع حق
،    محصول   و كنترل   ، توليد، فروش     استفاده   امكان   آن   دارنده   به   كه   است  ، حقي    اختراع  حق  . 2

   اختـراع   حق.   مجاز نيست    ديگران   توسط   آن  دهد و نقض    را مي  خود     ابداعي  فرايند يا فعاليت  
 و ثانيـاً   شود  ثبت  واحد تجاري نام بهاوالً    كه  است  آتي  اقتصادي  منافع  داراي  صورتي  در
   بـا قيمتـي      كاالها و خدمات     توليد و فروش     يا امكان    عملياتي  هاي   هزينه   كاهش  طريق  از

   است   ممكن . بهبود بخشد    رقيب   ساير واحدهاي    به   را نسبت   تجاري واحد    بيشتر، سودآوري 
   واحـد تجـاري      شود كه    محصوالتي   نابابي   جديد رقبا، باعث     و اختراعات    فناوري  پيشرفت

   صـورت    در ايـن    رساند كـه     مي   فروش   و به    خود آنها را توليد كرده       از اختراع   استفاده  با
 اعتبـار     اسـت    ممكـن    اگرچـه  ،دهـد    مي  دست   خود را از    دي اقتصا   منافع   اختراع  حق

   مـصوب   و اختراعـات   عالئـم   ثبت  قانون 33   ماده  طبق.  باشد   نشده   منقضي   آن  قانوني
   و يا منتهي     يا پانزده    يا ده    پنج   مخترع   تقاضاي   به   اختراع   اعتبار ورقه   مدت  ” 1310  تيرماه
   و يا استفاده     يا اعمال    يا فروش    ساخت   انحصاري  زبور حق  م  مدت  در. “  است   سال  بيست

  مقـام     يـا قـائم   ، منحصراً در اختيار مخترع  اختراع   در ورقه    تصريح  صورت  ، در   از اختراع 
  .  اوست قانوني

   آن   شـده    تمـام    قرارداد، بهاي    براساس   ديگران   از اختراع    امتياز استفاده    تحصيل  صورت در  . 3
   امتياز در هر دوره      حق  عنوان  به   كه  مبالغي. شود   مي   نامشهود منعكس    داراييهاي  فصلدر سر 
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 يـا     عمليـاتي   هـاي    هزينـه    حساب  ، به    اختراع   از حق    استفاده   نوع  شود براساس    مي  پرداخت
   مخـارج   ، كليـه     واحـد تجـاري      توسـط    اختراع  صورت در. شود   منظور مي   سربار كارخانه 

 نامـشهود و در       دارايـي    باشد بـه     دارايي  عنوان  به   شناخت   واجد معيارهاي   چنانچه،    مربوط
  .شود ، منظور مي  دوره هاي  هزينه  به صورت اين غير

    تأليف حق
 ، نـشر    انحـصاري    از حق    است   عبارت   تأليف  حق ”،     از مؤلفان    حمايت   قانون 12   ماده  طبق  . 4

 بعد   سال   و سي    عمر پديد آورنده     مدت   به   كه  اي   يا نوشته   ري اثر هن    و اجراي    عرضه ، پخش
   حـق   عمـر قـانوني   اگرچـه . “شـود   او اعطا مي  و وارث  پديد آورنده   شخص   او به   از فوت 
   اقتـصادي    ارزش   بـه    تأليف   عمر مفيد حق    گيرد ولي    را دربر مي     طوالني   زماني   مدت  تأليف

 انتـشار اثـر     بازار براي  كه  است  اقتصادي  منافع  داراي   تا زماني    تأليف  حق.  دارد   بستگي  آن
شـود و      مـي    ثبـت    شـده    تمـام    بهاي   شود به    خريداري   تأليف  اگر حق .  وجود دارد   مربوط

   با آن    در رابطه    را كه    شناسايي   قابل   ايجاد شود بايد مخارج      در واحد تجاري    كه  صورتي در
   دارايي   حساب  ، به    آتي   اقتصادي   ايجاد منافع    از توان    اطمينان  صورت ، در    است   شده  تحمل

  .منظور كرد

  )  يا تجارت  يا پيشه  كسب حق (  كسب  محل سرقفلي
 يـا   ، موقعيـت   در اجـاره    تقـدم    جهت   به   واحد تجاري    كه   است  ، حقي    كسب   محل  سرقفلي  . 5

   شناخته   سرقفلي  عنوان   به   عموم   در ميان    حق   اين .كند   پيدا مي    محلي   به   نسبت   مشتري  جذب
 سـاير     تحـصيل    بـه    مربـوط    و سرقفلي    حق   تمايز اين    براي   در حسابداري    ليكن   است  شده

  . مناسبتر است “  كسب  محل سرقفلي ”   از واژه  داراييها، استفاده واحدها يا گروه

 ديگـر     از اشـخاص     كه   است   شناسايي   قابل   دارايي  عنوان   به   تنها زماني    كسب   محل  سرقفلي  . 6
.  باشـد    شده  نقد خريداري   غير  ازاهاي   نقد يا ساير مابه      نقد يا معادل     وجه   پرداخت  در مقابل 
   واگذاري   بدون   آن  ، اما خريد و فروش       مشهود است    دارايي   يك   به   مزبور متصل    حق  اگرچه
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   نامشهود مناسـب     داراييهاي   سر فصل    تحت   آن   انعكاس  اين و بنابر   پذير است    امكان  مالكيت
 زيـرا     اسـت    بازيافـت    و عمومـاً قابـل     نـامعين دارد   عمر مفيد      كسب   محل  سرقفلي.  است
،    اجبـار مالـك     صورت  در   باشد، حتي    كرده   تحصيل  طور قانوني   را به    حق  مستاجر اين  اگر

  .گيرد  مي  صورت  سرقفلي  دريافت مقابل  در تخليه

    تجاري مت تجاري و نامعال
   عبـارت    تجـاري   عالمـت  ” 1310   تيرمـاه    مصوب   و اختراعات    عالئم   ثبت   قانون 1   ماده  طبق  . 7

   كـه   آن  و غير   ، مهر، لفاف    ، عبارت   ، حرف   ، تصوير، رقم     از نقش    اعم   عالمتي   از هر قسم    است
   تجـاري   عالمـت . “شود   اختيار مي    يا فالحتي   اري يا تج    صنعتي   محصول   امتياز تشخيص   براي
 اعتبـار    مدت.   است   و انتقال    نقل   باشد، قابل    شده   ثبت   قانون   مقررات  براساس   كه  صورتي در

 و    تمديـد اسـت      نيـز قابـل      و بعـد از آن       سال 10 مذكور     قانون 14   ماده   طبق   تجاري  عالمت
  .د ندار  محدودي  عمر قانوني واقع در

 بهبـود درآمـد       به   موفق   واحدتجاري   كه   نسبتي   به   تجاري   و نام    تجاري   عالمت  ارزش  . 8
   اسـت   از تبليغـات     ناشي   تاحدودي   افزايش   اين  اگرچه. يابد   مي  شود، افزايش   خود مي 

 وجـود     تجـاري    و نامهـاي     عالئـم    ارزش   و افزايش    تبليغات   مخارج   بين   روشني   رابطه  ولي
شـود مگـر       نمـي    در نظر گرفتـه      دارايي   نوع   اين   براي  اي   شده   تمام  لذا معموالً بهاي  ،  اردند

 ايجـاد،    مـستقيماً صـرف    كـه  اما مبـالغي .  شود  خريداري  تجاري  يا عالمت    نام   كه  هنگامي
  .شود  منظور مي  دارايي شود به  مي  تجاري  عالمت  يا ثبت  قانوني  حق استيفاي

  از و فرانشيز امتي حق
   براسـاس    حـق    صـاحب    كـه    اسـت    ديگـران    از حقوق    امتياز و فرانشيز مجوز استفاده      حق  . 9

   يـا انجـام      توليـدات    فروش   و حق   ، امتياز ساخت     مشخصي   مبلغ   دريافت   در قبال   توافقنامه
   در توافقنامـه   .كند   خريدار اعطا مي     را به    تجاري   يا عالمت    از نام   ، استفاده    مشخص  خدمات

   ممكـن   جملـه   محـدوديتها از    ايـن . شود   مي   مشخص   طرفين  معموالً محدوديتها و تعهدات   
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ـ        يا الزام    توليدات  ، نرخها و قيمت      محصوالت  مورد كيفيت   در  است   ي بر خريد كاال از محل
  . باشد مشخص

   انعقـاد قـرارداد، در طـول    نطور يكجا در زما  به امتياز و فرانشيز، مبالغي      حق   تحصيل  براي  . 10
   در ابتدا يكجـا پرداخـت        كه  مبالغي. شود   مي   پرداخت ،  دو شيوه    از اين   قرارداد و يا تركيبي   

 نامشهود در     دارايي  عنوان   در استاندارد، به     مندرج   شناخت   احراز شرايط   صورت شود در   مي
  .شود  مي حسابها منعكس

    تأسيس هاي هزينه
   صـرف    فعاليتها مـستلزم    اين. شود   مي   انجام   خاصي   فعاليتهاي   واحد تجاري    يك  يس تأس  براي  . 11

   مخـارج    شـامل    مخـارج   ايـن . شود   مي   پرداخت   مؤسسين   در ابتدا توسط     كه   است  مخارجي
،   ، ماليـات     حـسابداري   الزحمـه   ، حـق     مشاوره  ، حق    نامه   و شركت    اساسنامه   تهيه   براي  حقوقي
   كـسب    بـا هـدف      مخارج   اين  پرداخت.   است   تأسيس   به   مربوط   و ساير مخارج    بت ث  مخارج
   اقتـصادي    خود منافع    خودي   به  گيرد، ليكن    مي   صورت   عمر واحد تجاري     در طول    آتي  منافع
   خروجـي    جريان   نقد يا كاهش     وجوه   ورودي   جريان   منجر به    مخارج   اين  واقع در.  ندارد  آتي

   شركتها ايـن    عمل  در  اگرچه. گيرد   داراييها قرار نمي     در تعريف   شود و بنابراين     نقد نمي   وجوه
كننـد،     منظـور مـي      هزينـه    حساب   به   اختياري  هاي   يا دوره    مالياتي   با قوانين    را مطابق   مخارج
  .شود ي منظور م  دوره  هزينه عنوان  به  تحمل  استاندارد، در زمان  الزامات  براساس ليكن

    عمومي  از خدمات  استفاده حق
   حـق   عنـاوين   تحـت   و گاز وجوهي ، تلفن ، آب  برق قبيل  از   عمومي   از خدمات    استفاده  براي  . 12

  .شـود    مـي    پرداخـت    دولتـي    سـازمانهاي    بـه    تحصيل   در زمان    و غيره    انشعاب  ، حق   اشتراك
از آنهـا    شود و برخي     مي   پرداخت   خدمات   از اين   مي دائ   استفاده   حق   غالباً در قبال     وجوه  اين

   حقـوق    از اين    استفاده   زمان  مدت.   است   و انتقال    نقل   قابل  طور جداگانه  ، به   مانند امتياز تلفن  
. رسـاند    مي   انتفاع   آن   دارنده   به   نامشخصي   مدت   داراييها براي    نوع   اين   بنابراين  محدود نيست 

www.tasavi.com 



  17 شماره حسابداري استاندارد
  نامشهود داراييهاي

  )1386 شده نظر تجديد(
  )ادامه (1يوست شماره پ

 385

   شـرايط    طبـق    اسـت   شـود، ممكـن      مـي    پرداخت   حقوق   اين   با كسب   رتباط در ا    كه  وجوهي
   پرداختـي    از وجـوه     قـسمتي    است   ممكن  همچنين.  باشد   داشته   سپرده  ، ماهيت    مربوط  عمومي
. شـود    مـستقر مـي      واحد تجـاري     براي   ذيربط   دولتي   سازمان   توسط   باشد كه    تاسيساتي  بابت
  .شود  مي بندي  نامشهود طبقه  داراييهاي عنوان  به شده  تحصيل  داراييهاي موارد باال، كليه در

  

   سرقفلي
 وجود يـا     علت  هر دو به     دارد، اگرچه    كسب   محل   با سرقفلي    متفاوتي   مفهوم   فوق  اصطالح  . 13

   محـل   سـرقفلي    كه  شرايطي  تعبير ديگر در    به. شود   مي   حادث   تجاري   خاص  ايجاد مزيتهاي 
 واحـد    يك ، سرقفلي  است  وابسته  مشتري  و جذب  محلي  موقعيت  همچون  عواملي  به  بكس

   نامـشهود قابـل      مـشهود و داراييهـاي       ثابـت    داراييهـاي    كليـه    افزايي   هم   در نتيجه   تجاري
   آتي   اقتصادي   ايجاد منافع    موجب   كه   نحوي  شود به    ايجاد مي    تشخيص   و غيرقابل   تشخيص

از آنجا  . گردد   مي   مشابه   تجاري   با ساير واحدهاي     در مقايسه    واحد تجاري    آن   براي  يبيشتر
 نامـشهود قـرار     دارايي ، اساساً در تعريف   نيست   تشخيص   قابل  طور جداگانه   به   سرقفلي  كه
   شـهرت    حسن  واژه.   است   شده   مطرح   تجاري  هاي تركيب   به   در استاندارد مربوط    وگيرد    نمي

 .رود كار مي  به  سرقفلي  واژه نيز بعضاً بجاي

  امتياز كاربري و تراكم مازاد
مخارج مربوط به تحصيل امتياز تغيير كاربري و تراكم مازاد امالك داراي منافع اقتصادي آتي اسـت كـه                      .14

گونه حق    اگرچه اين .  نامعين است  مفيد آن  شود و عمر     ساختمان محدود نمي   مفيد عمردوره استفاده آن به     
 17استاندارد حسابداري شـماره      8تواند نوعي دارايي نامشهود محسوب شود اما باتوجه به بند             امتيازها مي 

لذا اين مخارج   . عنصر عيني، يعني زمين يا ساختمان مربوط است         مرتبط با يك   ،داراييهاي نامشهود  عنوان با
ـا . گردد  ه زمين مربوط منظور مي    بودن دوره استفاده از آن به بهاي تمام شد         نامعيندليل   به ـال در    ايـن  ب ح

ـاي        مواردي كه تفكيك بهاي تمام شده زمين و ساختمان اطالعات مفيدي ارائه نمي             كند، اين مخارج به به
  .گردد ذير ساختمان لحاظ نميپ ليكن در مبلغ استهالكشود  تمام شده ساختمان منظور مي
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  2پيوست شماره 
  مباني نتيجه گيري

  . نيست17اين پيوست بخشي از استاندارد حسابداري شماره 

   با استاندارد داراييهاي نامشهود7تركيب استاندارد حسابداري شماره 
  :ير استشرح ز  با استاندارد داراييهاي نامشهود به7داليل تركيب استاندارد حسابداري شماره   . 1

 فعاليتهاي تحقيق و توسعه يك دارايي نامـشهود اسـت           از ناشي تشخيص  قابلدارايي    .الف
بنـابراين بـا مخـارج      .  فعاليتها، دستيابي بـه دانـش اسـت        گونه  اينزيرا نتيجه اصلي    

فعاليتهاي تحقيق و توسعه همانند مخـارج فعاليتهـايي كـه بـا هـدف ايجـاد ديگـر                   
  .گردد مي، برخورد شود ميحد تجاري صرف داراييهاي نامشهود در داخل وا

 بكـار   7برخي موارد تشخيص بين اينكه آيا بايد اسـتاندارد حـسابداري شـماره               در  .  ب
  .شد يا استاندارد حسابداري داراييهاي نامشهود، مشكل بود گرفته مي

  تعريف دارايي نامشهود
پـولي و فاقـد ماهيـت عينـي          يك دارايي غير   عنوان بهدر استاندارد قبلي، دارايي نامشهود        . 2

  : بود كهشده  تعريف
 استفاده در توليد يا عرضه كاالها يا خدمات، اجاره بـه ديگـران يـا بـراي                  منظور به  .الف

  ،شود ميمقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري 
  و  باشد،شده تحصيلقصد استفاده طي بيش از يك دوره مالي توسط واحد تجاري  به  .  ب
  . باشدتشخيص قابل  .  ج

 حذف شده است زيرا قصد استفاده از دارايـي        “ ب ”و  “ الف  ”هاي   در استاندارد جديد شرط     
. دارايـي نامـشهود نيـست     عنـوان    بندي آن بـه     دوره استفاده از آن شرط الزم براي طبقه       و  

تشخيص و فقدان ماهيت عيني را داشته باشند         بنابراين تمام داراييهايي كه ويژگيهاي قابليت     
  .گيرند مينه اين استاندارد قرار در دام
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  مفيد داراييهاي نامشهود عمر
دوره استهالك  . مفيد دارايي نامشهود تابع جريانهاي نقدي ورودي مرتبط با آن دارايي است            عمر  . 3

مفيد و درنتيجه جريانهاي نقدي ورودي مرتبط با دارايـي           كننده عمر  دارايي نامشهود بايد منعكس   
 دارايي طي آن، جريان نقدي ورودي بـراي         رود  مي دوره زماني كه انتظار      در بعضي موارد،  . باشد

 دارايـي   مفيد عمر مواردي   چنين دربنابراين  .  نيست بيني  پيشواحد تجاري ايجاد كند، قابل      
  .تبع آن دوره استهالك نامعين است  و بهنامشهود

يـك دارايـي    ) شـده  ييا مبلغ تجديد ارزياب    (شده  تماماستهالك، تخصيص سيستماتيك بهاي       . 4
. از كسر ارزش باقيمانده براي انعكاس مصرف منافع اقتصادي دارايـي در آينـده اسـت                پس

كردن دارايـي طـي       نباشد مستهلك  بيني  پيشچنانچه دوره مصرف منافع اقتصادي دارايي قابل        
مفيـد   درنتيجه داراييهاي نامشهود با عمـر     . شود  نمييك دوره اختياري، موجب ارائه مطلوب       

  .شود مي آن انجام مورد درطور مرتب آزمون كاهش ارزش   بلكه بهشود نميامعين مستهلك ن

مفيـد   بـر اينكـه حـداكثر عمـر         در استاندارد قبلي يك فرض قابل رد وجود داشـت مبنـي             . 5
 باشد  اي  دورهكننده   مفيد بايد منعكس    عمر كه صورتي در.  سال است  20داراييهاي نامشهود   

 سـال بـا ايـن       20بنابراين فـرض    . كند  ميردنظر جريان نقدي ايجاد     كه طي آن، دارايي مو    
  .ديدگاه سازگار نبود و درنتيجه حذف گرديد

  بررسي ارزش باقيمانده
طور  ، ارزش باقيمانده داراييهاي نامشهود به     38 حسابداري شماره    المللي  بينطبق استاندارد     . 6

 برابر يـا بيـشتر از مبلـغ دفتـري            و در مواردي كه ارزش باقيمانده      شود  ميادواري بررسي   
با توجه بـه مـشكالت بـرآورد ارزش         . گردد  شدن دارايي متوقف مي     دارايي باشد، مستهلك  

مبـالغ  اتكـاي    باقيمانده و امكان تأثيرگذاري قضاوتهاي شخصي و درنتيجه كاهش قابليـت          
  .شمارد ينظر در ارزش باقيمانده را مجاز نم مربوط به داراييهاي نامشهود، كميته، تجديد
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