جزوه آموزشی اموال و انبار

مدیریت امور مالی دانشگاه

زمستان 1396
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مقدمه :
هر سازمانی برای رسیدن به اهداف سازمانی خود  ،نیازمند وجود منابع و امکانات کافی برای ادامه حیات سازمانی خود
می باشد .یکی از این منابع بااه میت  ،دارایی های سازمان می باشد .دارایی های هر سازمان  ،منابع ضروری و عمده مورد
نیاز آن سازمان محسوب می شود .یکی از عمده ترین این دارایی ها  ،دارایی های ثابت مشهود منقول و غیرمنقول می
باشد که بدلیل اهمیت آنها در انجام قعالیتهای سازمان  ،مورد بررسی قرار می گیرند.
تعاریف :
 -1اقالم مصرفی :
اقالمی هستند که دارای عمر مفید بسیار محدود بوده و بدلیل اینکه دارای منافع محدود و انی برای سازمان می باشند،
جزو هزینه های دوره طبقه بندی می شوند .
 -2اقالم غير مصرفی (سرمایه ای):
اقالمی هستند که به قصد بهره برداری و سود آوری در آینده خریداری شده اند و از نوع اموال و داراییها محسوب می
شوند ،این کاالها در گذر زمان مستهلك شده و برای آن ها استهالك محاسبه می شود و استهالك آن ها جزء سرفصل
هزینه قرار می گیرد ،اقالم غیر مصرفی پس از خرید به دارایی سازمان افزوده می شوند .این اموال دارای عمر مفیدی
بیش از یکسال میباشند بنابراین دارای پالك (برچسب اموال) می باشد و اطالعات آن ها در کارت اموال نگهداری می
شود.
دارائیهای ثابت مشهود دارای ویژگیهای عمده ذیل می باشند:
الف) به منظور تولید یا عرضه کاال و خدمات یا مقاصد اداری ،مورد استفاده قرار می گیرند
ب )به قصد بهره برداری مداوم خریداری یا ایجاد شده باشند
ج) دارای موجودیت عینی و عمر نسبتاً طوالنی ( معموال بیشتر از یکسال مالی ) باشند.
د) فروش آنها در دوره عادی عملیات شبه تجاری دانشگاه  /دانشکده  /بیمارستان و  .......مورد نظر نبوده و به منظور
سرمایه گذاری ،خریداری یا ایجاد شده باشند .
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 -2-1طبقه بندی اقالم غيرمصرفی (سرمایه ای):
2-1-1زمين:
بهای پرداخت شده جهت تحصیل زمین در حساب زمین ثبت میگردد و کلیه هزینه های مربوط به آماده سازی زمین
جهت استفاده مورد نظر نیز جزء بهای تمام شده زمین محسوب می شود .
2-1-2مستحدثات در زمين و محوطه سازی:
مخارج انجام شده جهت مستحدثات ایجاد شده در زمین ) نظیر دیوار کشی –ساخت خیابان و ایجاد فضای سبز
2-1-3ساختمان  /تاسيسات:
کلیه هزینه های انجام شده د ر ارتباط با خرید و یا ایجاد ساختمانهائی که به منظور اجرای فعالیتهای عادی دانشگاه
 /دانشکده  /بیمارستان و  .......مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به نوع کاربری آن که باید در حساب جزء معین
مربوطه شناسائی گردد و همچنین لزوم تفکیك تاسیسات التجزی آن مانند تهویه و حرارت مرکزی و شبکه های
مخابراتی ( تحت سرفصلهای جداگانه ساختمان /تاسیسات طبقه بندی می گردند
2-1-4ماشين آالت و تجهيزات  /ابزار و لوازم فنی:
بهای تمام شده آن دسته از ماشین آالت و تجهیزات  /ابزار فنی که به منظور ارائه خدمات و تعمیرات خریداری و یا
ایجاد می گردد ،تحت سرفصل های جداگانه "ماشین آالت و تجهیزات "و "ابزار و لوازم فنی "انعکاس می یابد.
2-1-2وسایل نقليه:
هزینه های تحقق یافته به منظور تحصیل وسایل نقلیه که در ارتباط با فعالیتهای دانشگاه  /دانشکده  /بیمارستان و ...از
انها استفاده می گردد ،تحت عنوان وسایل نقلیه منعکس می گردد.
2-1-6اثاثه و منصوبات:
هزینه های تحقق یافته در ارتباط با ایجاد یا خرید اثاثه و منصوباتی که ارزش آنها قابل توجه و عمر مفید آنها بیش از
یکسال است و در ارتباط با فعالیتهای دانشگاه  /دانشکده  /بیمارستان و  .......مورد استفاده قرار می گیرد همچنین هزینه
های تحقق یافته در ارتباط با ایجاد یا خرید تجهیزات رایانه و لوازم صوتی وتصویری که ارزش آنها قابل توجه است و
عمرمفید آنها بیش ازیکسال است تحت عنوان اثاثه و منصوبات ( به تفکیك جزء معین مربوطه ) منعکس می گردد.
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2-1-7دارائيهای ثابت در جریان تكميل:
کلیه هزینه های انجام شده به منظور ایجاد دارائیهای ثابت مورد نیاز دانشگاه  /دانشکده  /بیمارستان و  .......تا مرحله
بهره برداری تحت عنوان دارائیهای ثابت در جریان تکمیل به تفکیك موضوع پروژه در حسابها منعکس میگردد.
2-1-8پيش پرداختهای سرمایه ای:
وجوه پیش پرداخت شده ای که بازیافتآنها از طریق خرید یا ایجاد دارائیهای ثابت مشهود می باشد ،تحت عنوان پیش
پرداخت سرمایه ای منعکس میگردد.همچنینکلیه هزینه هایانجام شده به منظور تحصیل دارائیهای ثابت ازطریقگشایش
اعتبارات اسنادی تحت عنوان سفارشات سرمایه ای انعکاس می یابد.
 -3اقالم غير مصرفی در حكم مصرفی
این اقالم با عمر مفید بیش از یکسال و بهای خرید کمتر از حداقل بهای خرید کاالهای غیر مصرفی ( در حال حاضر
کمتر از 3.300.00ریال ) کمتر می باشند .بنابراین برچسب اموال ندارند .اطالعات مربوط به محل استقرار و مسئول
نگهداشت این اموال مهم تلقی می شود و در کارت اموال قابل مشاهده است .الزم به ذکر است که این اموال مستهلك
نمیشوند و بهای آن ها به عنوان هزینه در نظر گرفته می شود.
 -4مسئول اموال :
وفق ماده  34قانون محاسبات عمومی امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین دولتی واجد صالحیت و امانتدار
با موافقت ذیحساب (مدیر مالی) و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و
تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کاالهای تحت ابوابجمعی  ،بعهده او واگذار
میشود .

عمده وظایف مسئولین اموال عبارتند از :
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 4-1تنظیم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غیر مصرفی (پس از خرید کاال توسط واحد کار پردازی و تنظیم
فرم قبض انبار و حواله انبار توسط انبار دار و ارجاع توسط واحد کارپردازی به واحد اموال) با توجه به طبقهبندی مصوب
ابالغی
 4-2الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضاء از تحویل گیرندگان اموال و در نهایت اخذ امضاءهای الزم از
مقامهای مجاز
 4-3ثبت مشخصات کاالهای خریداری شده که به آنها شماره اموال الصاق گردیده در دفاتر و نرم افزار مربوطه
 4-4تنظیم فرم شماره  16اموالی (لیست اموال متمرکز در اتاقها و قسمتها
 4-5ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها و قسمتها براساس (فرم تکمیل شده نقل و انتقاالت داخلی اموال بین
واحدها و قسمتها پس از اخذ امضاهای مجاز) و تنظیم فرم شماره  16اموالی با توجه به تغییرات اعمال شده ،و الصاق در
قسمت مربوطه
 4-6رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و مصوبات هیأت وزیران ابالغی از طریق وزارت امور اقتصادی و
دارایی در جهت حفظ و حراست از اموال دولتی
 4-7تهیه و تنظیم لیست امول اسقاطی در پایان هر سال با توجه به اعالم لیست اقالم اسقاطی و مستعمل توسط واحدها
به امین اموال
 4-8تنظیم پروانه خروج مال از سازمان یا موسسه در مواقع ضروری با توجه به اعالم کتبی واحد درخواست کننده و اخذ
امضاهای مجاز ،تحویل به واحد درخواست کننده ،و ثبت مشخصات اموال خارج شده در دفاتر
 4-9تنظیم گزارش و صورتجلسه حوادث برای اموالی که در اثر سیل ،زلزله ،سرقت و آتشسوزی یا به هر علت دیگری از
بین رفته است پس از اعالم کتبی واحد ذیربط و طی مراحل قانونی با توجه به آییننامهها و قوانین و مقررات موضوعه
 4-10تنظیم صورتحسابهای اموال رسیده در فواصل  6ماهه جهت ارسال
 4-11تنظیم اسناد و مدارك مربوط به نقل و انتقال اموال اهدایی و  ...به ادارات ،پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام
تشریفات قانونی و ثبت در دفاتر اموال
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 -5مسئول نگهداشت
شخصی که اموال جهت بهره برداری یا نگهداری در زمان بهره برداری به او سپرده می شود ،این شخص در حوزه کاال
و انبار همان متقاضی کاالی حواله شده از انبار است.
 -6استهالك انباشته
تخصیص سیستماتیك بهای تمام شده یا سایر مبالغ جایگزین بهای تمام شده پس از کسر ارزش باقیمانده دارایی طی
عمر مفید آن.
 -7بهای تمام شده
مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یا ارزش منصفانه که جهت تحصیل یك دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن
واگذار شده است .شامل هزینه خرید دارایی ،هزینه حمل ،هزینه نصب ،هزینه تعمیرات اساسی و...
 -8روش استهالك
طبق قانون مالیات های مستقیم دو روش نزولی و خط مستقیم از روشهای مختلف استهالك در قانون مجاز شناخته
شده است .در روش نزولی برای محاسبه استهالك اموال نرخ استهالك و در روش خط مستقیم عمر مفید مورد استفاده
قرار میگیرد.
هزینه استهالك به روش خط مستقيم = (بهای تمام شده دارایی – ارزش اسقاط)  /عمر مفيد دارایی
هزینه استهالك به روش نزولی = نرخ استهالك × ارزش دفتری
 -9ارزش دفتری
از تفاضل بهای تمام شده و استهالك انباشته ارزش دفتری محاسبه می شود.
ارزش دفتری= استهالك انباشته  -بهای تمام شده
 -10ارزش اسقاط
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مبلغ برآوردی که در حال حاضر از واگذاری دارایی با فرض اینکه دارایی در پایان عمر مفید باشد ،حاصل می شود .به
دلیل استفاده از واحد سنجش پولی ارزش اموال نباید" صفر" باشد ،بنابراین در نرم افزار این مبلغ به صورت پیشفرض
 1ریال میباشد و در صورت افزایش قابل تغییر است.

 -11کارت اموال :
داراییهایی که در یك سازمان تحت عنوان اموال ،ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی میشوند ،اغلب از نظر تعداد ،محدود
ولی از لحاظ ارزش با اهمیت میباشند و بخش عمده ای از داراییهای سازمان را تشکیل می دهند .بنابراین حفظ و
نگهداری از این داراییها در مقابل زیانهایی که از اعمال روشهای نادرست در مورد تحصیل ،نگهداری و کنارگذاری اموال
صورت میگیرد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .یکی از فرمهایی که برای ثبت صحیح اطالعات داراییهای ثابت بکار می
رود  ،کارت اموال است.
هر یك از طبقات عمده اموال و داراییهای ثابت مانند :اثاثه اداری ،زمین ،ساختمان ،ماشینآالت در یك حساب جداگانه
در دفتر کل نگهداری میشود .ولی ثبت اطالعات جزئی تر در مورد این دارایی مانند :بهای تمام شده ،عمر مفید ،ارزش
اسقاط ،ارزش دفتری ،ارزش بیمه ای در این دفتر امکان پذیر نیست .همچنین برخی از دارایی یك سازمان از اقالم جزئی
تری تشکیل شده اند که نمی توان این اطالعات را به طور مفصل در دفتر کل نشان داد .مانند :اثاثه اداری که شامل:
ماشین حساب ،میز و صندلی ،بخاری ،رایانه و ...می باشد.
مسئولین اموال برای تهیه و تکمیل این اطالعات تفصیلی در مورد اموال و داراییهای ثابت از کارت اموال استفاده می
کنند.

 11-1برخی از مزایای استفاده از کارت اموال :
11-1-1اطالع از محل استقرار دارایی در یك مؤسسه و نحوه استفاده از آن.
11-1-2اطالع از نحوه محاسبه استهالك و نیز ثبتهای مربوط به خرید و کنارگذاری دارایی.
11-1-3مبنای مناسب برای ثبت اطالعات دارایی ثابت در اظهارنامه های مالیاتی و مدارك حسابرسی.
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11-1-4ارائه اطالعات مناسب در مورد پوشش بیمه ای دارایی در زمان خسارتهای احتمالی.
وفق ماده  92آئين نامه مالی و معامالتی دانشگاه  ،کلیه دارایی ها  ،اموال و ماشین آالت و تجهیزات موسسه،
وفق دستورالعمل های نظام نوین مالی  ،بایستی دارای شناسنامه ای که نشان دهنده قیمت تمام شده تاریخی یا تجدید
ارزیابی ،عمر مفید ،نرخ استهالك  ،روش محاسبه استهالك ،استهالك انباشته ،ارزش دفتری ،ارزش اسقاط ،محل استقرار،
شماره سند حسابداری خرید ،محل تامین اعتبار ،محل خرید ،دوره گارانتی است  ،در دفاتر رسمی موسسه یا نرم افزارهایی
که دارای قابلیت استخراج باشند ،مبنای تکمیل اطالعات این شناسنامه خواهد بود .

11-2ویژگی های اموال و برچسب اموال :
 11-2-1اموال در حکم مصرفی که دارای ارزش کمی هستند ولی امکان دارد سازمان از آنها بیش از یکسال استفاده
نمایند.مانند :ماشین حساب ،جاچسبی ،ماشین دوخت ،ساعت دیواری و جعبه کمکهای اولیه و  . ...این اموال نیازی به
برچسب نداشته و فقط اطالعات آن برای کنترل اموال ،لیست برداری میگردد.
 11-2-2پالك (برچسب) اموالی که عمر مفید آنها به پایان رسیده و اصطالحاً به مرحله اسقاط رسیده اند ،حفظ شده و
تا زمانی که در سازمان وجود دارند برای کنترل اموال ،پالك آنها حذف نخواهد شد.
 11-2-3اموالی که به صورت امانی نزد سازمان نگهداری میشوند ،نیازی به برچسب اموال ندارند.
 11-2-4اموالی که خریداری و در انبار نگهداری میشوند و آماده بهره برداری نمی باشند ،نیازی به برچسب اموال ندارد.
11-2 -5به اموالی که به صورت هدایا یا کمك در اختیار سازمان است ،برچسب اموال تعلق میگیرد.
 11-2-6اگر به دالیلی پالك الصاقی به دارایی مفقود یا از بین برود ،مسئول نگهداری دارایی موظف است مراتب را به
امین اموال گزارش نماید و امین اموال باید ضمن اختصاص شماره و برچسب جدید ،شماره پالك جدید را در کارت اموال
درج نماید.
11-2 -7معموالً شماره برچسب اموال براساس طبقه بندی اموال صورت میگیرد و شماره برچسب هر طبقه به دنبال
شماره برچسب های قبلی ادامه مییابد .اموالی که به صورت گروهی خریداری میشوند ،پالك کوبی روی قطعات اصلی و
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قابل تفکیك که شرایط شناخت اموال را به تنهایی دارند ،صورت میگیرد .مانند رایانه ها که شامل کیس و صفحه نمایش
بوده و بهای خرید آنها بین اقالم مذکور تخصیص یافته و در کارت اموال جداگانه ثبت میشود.

شماره گذاری دارائی ثابت مشهود در نرم افزار نظام نوین مالی :
جهت شناسائی و دستیابی سریع به مدارك دارائیهای ثابت مشهود ،هر یك از اقالم دارائیهای ثابت توسط یکی از کارکنان
اداره اموال به هنگام صدور برگ ایجاد و تحویل دارائیهایثابت شماره گذاری می گردد و شماره تعیین شده در برگ مزبور
درج می شود .
شماره گذاری دارائی ثابت مشهود دارای  5جزء می باشد که بشرح ذیل قابل تفکیك است :
رقم اول مشخص کننده اموال منقول از غیر منقول می باشد.ارقام دوم و سوم از سمت چپ نمایانگر طبقه بندی کلی اموال می باشدارقام چهارم و پنجم نشان دهنده گروه اصلی ) این فهرست باید توسط رئیس اداره اموال  ،باتوجه به دارائی های موجودتهیه شود(.
-رقم های ششم و هفتم نشان دهنده گروه فرعی اموال می باشد.
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تعميرات دارائيهای ثابت مشهود:
هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارائیهای ثابت به دو دسته تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی تقسیم می شود.
تعميرات اساسی عبارتند از آن دسته از هزینه های انجام شده ای است که معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و
باعث افزایش منافع آتی موجود(بشرح زیر) به میزان بیش از برآورد قبلی گردد:
الف) افزایش عمر مفید دارائی
ب) افزایش کارائی دارائی
ج) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارائی
سایر تعميرات دارائیهای ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی می گردد .اینگونه مخارج برای حفظ
و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزینه در حسابها ثبت می
گردد.
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بخش دوم
استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 5
با عنوان "دارایيهاي ثابت مشهود"

استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 5
دارایيهاي ثابت مشهود
هدف

.1

هدف اين استاندارد ،تجويز نحوه حسابداري داراييهايثابت مشهود است تا استفادهکنندگان
صورتهاي مالي بتوانند اطالعات مربوط به سرمايهگذاري واحد گزارشگر در اين داراييها و
تغييرات آن را ت شخيص دهند .مو ضوعات ا صلي در ح سابداري داراييهاي ثابت م شهود
12

عبارت از شناخت دارايي ،تعيين مبلغ دفتري آن و شناخت هزينه ا ستهالك و زيان کاهش
ارزش دارايي است.
دامنه كاربرد
.2

اين استاندارد بايد براي حسابداري تمام داراييهاي ثابت مشهود بكار گرفته شود ،مگر اين که:

الف .به موجب استانداردي ديگر ،نحوه حسابداري متفاوتي مجاز يا الزامي شده باشد؛
ب  .داراييهاي مورد نظر ،مرتبط با ميراث ملي باشد .با اين وجود ،الزامات افشاي مندرج
در بندهاي  82 ،81و  85در مورد داراييهاي ميراث ملي شناسايي شده کاربرد دارد.
.3

اين استاندارد براي موارد زير کاربرد ندارد:
الف .داراييهاي زيستي مولد مرتبط با فعاليتهاي کشاورزي؛
ب  .حق امتياز معادن ،ذخاير مواد معدني مانند نفت و گاز طبيعي و منابع مشاااابهي که
احيا شونده نيست.
با اين حال ،اين استاندارد براي داراييهاي ثابت مشهود مورد استفاده در توسعه يا نگهداري
داراييهاي مندرج در بندهاي ” الف“ و ” ب“ کاربرد دارد.

.4

ساااير اسااتانداردها ماسن اساات شااناخت ي

دارايي ثابت مشااهود را برمبناي رويسردي

متفاوت با اين اسااتاندارد الزامي ناايد .براي ملال اسااتاندارد
گزارشگر را ملزم ميکند که شناخت ي

حسااابداري ارار

ها ،واحد

دارايي ثابت مشهود مورد اجاره را برمبناي انتقال

مخاطرات و مزايا ارزيابي کند .با اين حال در چنين مواردي ساير جنبههاي حسابداري اين
داراييها ازجاله استهالك ،توسط اين استاندارد مقرر شده است.
داراییهای میراث ملی

.5

اين اسااتاندارد واحد گزارشااگر را به شااناسااايي داراييهاي ميراث ملي که به نحوي متفاوت
تعريف و معيارهاي شناخت داراييهاي ثابت مشهود را احراز ميکند ،ملزم نايناايد .چنانچه
واحاد گزارشگر داراييهاي ميراث ملي را شناسايي کند ،بايد الزامات افشاي اين استاندارد را
بسار گيرد ،اما ملزم به رعايت الزامات اندازهگيري اين استاندارد نيست.
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.6

برخي داراييها به دليل اهايت فرهنگي ،محيطي يا تاريخي آنها به عنوان دارايي ميراث ملي
شناخته مي شوند .از جاله اين داراييها ميتوان به بناها و آثار تاريخي ،اماکن باستاني ،مناطق
حفاظت شده و آثار هنري ا شاره کرد .اغلب ،داراييهاي ميراث ملي داراي ويژگيهاي خا صي
از جاله موارد زير هستند:
الف .احتاال نايرود که ارزش فرهنگي ،محيطي ،آموزشي و تاريخي آنها را بتوان صرفاً
در قالب مبالغ پولي مبتني بر قيات بازار بيان کرد؛
ب  .اغلب براي فروش آنها ،محدوديتها يا مانوعيتهاي شديد قانوني يا کيفري وجود دارد؛
پ  .اغلب آنها قابليت جايگزيني ندارند و امسان دارد ارزش آنها طي زمان افزايش يابد؛
حتي اگر کيفيت فيزيسي آنها کاهش يافته باشد؛
ت  .برآورد عار مفيد آنها غالباً دشوار است؛ و
ث  .به ندرت با هدف ايجاد جريانهاي نقدي ورودي نگهداري ميشوند.

.7

برخي داراييهاي ميراث ملي داراي منافع اقتصااادي يا خدمات بالقوه آتي نيز هسااتند .براي
م لال ،ي

ب ناي تاريخي که به عنوان دفتر اداري مورد اساات فاده قرار ميگيرد .در چنين

مواردي مي توان آنها را برمبنايي م شابه با ساير اقالم داراييهاي ثابت م شهود شنا سايي و
اندازهگيري کرد.

تعاریف
.8

اصطالحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :


ارزش اقتصااادي  :ارزش فعلي خالص جريانهاي نقدي آتي يا خالص ارزش خدمات
نا شي از کاربرد م ستار دارايي ازجاله جريانهاي نقدي نا شي از واگذاري نهايي آن يا
مبلغ مورد انتظار براي تسويه ي

بدهي.
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ارزش باقياانده  :مبلغ برآوردي که واحد گزارشگر در حال حاضر ميتواند از واگذاري
دارايي پس از ک سر مخارج برآوردي واگذاري بد ست آورد ،با اين فرض که دارايي در
وضعيت متصور در پايان عار مفيد باشد.



خالص ارزش فروش  :مبلغ وجه نقد يا معادل آن که از طريق فروش دارايي در شرايط
عادي و پس از کسر کليه هزينههاي مرتبط با فروش حاصل ميشود.



دارايي ثابت مشهود :به دارايي مشهودي اطالق ميشود که:
الف .به منظور استفاده در توليد يا عرضه کاالها يا خدمات ،اجاره به ديگران يا براي
مقاصد اداري توسط واحد گزارشگر نگهداري ميشود؛ و
ب  .انتظار ميرود بيش از ي

دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد.



زيان کاهش ارزش  :مازاد مبلغ دفتري ي



طبقه داراييهاي ثابت م شهود :گروهي از داراييها که داراي ماهيت يا کارکرد م شابه در

دارايي نسبت به مبلغ بازيافتني آن.

عاليات واحاااد گزارشگر است و در صورتهاي مالي به عنوان ي

قلم جداگانه نشان

داده ميشود.


عار مفيد :عبارت است از :
الف .مدت زمانيکه انتظار ميرود دارايي مورد استفاده واحد گزارشگر قرار گيرد؛ يا
ب  .تعداد توليد يا واحدهاي مقداري مشابه که انتظار ميرود در فرايند استفاده از
دارايي توسط واحد گزارشگر تحصيل شود.



استهالك  :تخصيص سيستااتي



مبلغ اسااتهالكپذير  :بهاي تاام شااده دارايي يا ساااير مبالغ جايگزين بهاي تاام شااده

مبلغ استهالكپذير ي

دارايي طي عار مفيد آن.

پس از کسر ارزش باقياانده آن.


مبلغ بازيافتني :خالص ارزش فروش يا ارزش اقت صادي ي

دارايي ،هر کدام که بي شتر

است.


مبلغ دفتري :مبلغي که دارايي پس از کسر استهالك انباشته و زيان کاهش ارزش انباشته
مربوط ،به آن مبلغ در ترازنامه منعسس ميشود.
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ارزش منصاافانه :مبلغي اساات که خريداري مطلع و مايل و فروشااندهاي مطلع و مايل
ميتوانند در معاملهاي حقيقي و در شاارايط عادي ،ي

دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با

يسديگر مبادله کنند.
شناخت
.9

مخارج مرتبط با يک قلم دارايي ثابت مشهود ،تنها زماني به عنوان دارايي شناسايي ميشود که:

الف .جر يان م نافع اقتصاااادي آتي يا خد مات بالقوه مرتبط با دارايي به درون
واحاد گزارشگر محتال باشد ،و
ب.

بهاي تاام شده يا ارزش منصفانه دارايي به گونهاي اتساپذير قابل اندازهگيري باشد.

 . 10قطعات يدکي و ابزار تعايراتي معاوالً به عنوان موجودي محسااوب و در زمان مصاارف
به عنوان هزي نه شاا ناساااايي ميشااود .با اين حال ،قط عات ع اده آ ماده جايگزيني،
در صورتي که انتظار رود بيش از ي

دوره مالي مورد ا ستفاده واحد گزار شگر واقع شود،

به عنوان دارايي ثابت م شهود مح سوب مي شود .هاچنين ،هرگاه قطعات يدکي و ابزار تعايراتي
را تنها بتوان در ارتباط با ي

قلم دارايي ثابت مشهود به کار گرفت اين اقالم به عنوان دارايي ثابت

مشهود محسوب و طي مدتي که از عار مفيد دارايي مربوط تجاوز نسند ،مستهل
 . 11اين اسااتاندارد معياري براي تفسي

يا تجايع اجزاي تشااسيلدهنده ي

ميشود.
قلم دارايي ثابت

م شهود ،تجويز نايکند .بنابراين ،بسارگيري معيارهاي شناخت در و ضعيتهاي خاص واحد
گزارشگر مستلزم انجام قضاوت است .تجايع اقالم جداگانه کماهايت ملل قالبها و ابزارها
و اعاال معيارهاي فوق نسبت به مجاوع ارزش آنها ماسن است مناسب باشد.
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 . 12واحد گزارشگر براساس معيارهاي شناخت ،تاام مخارج داراييهاي ثابت مشهود را در زمان تحال ارزيابي
ميکند .اين مخارج شامل مخارج تحال شده جهت تحصيل يا ساخت داراييهاي ثابت مشهود و هاچنين
مخارج بعدي بابت اضااافات ،جايگزيني اجزا يا تعايرات آن ،به نحوي که موجب افزايش عار مفيد يا
بازدهي آن گردد ،ميباشد.
 . 13تجهيزات نظامي ،معاوالً واجد شرايط تعريف داراييهاي ثابت مشهود هستند و طبق الزامات اين استاندارد،
بايد به عنوان دارايي شناسايي شوند.
 . 14داراييهاي ثابت مشااهود ماسن اساات براي مقاصااد زيسااتمحيطي يا اياني تحصاايل شااود .اگرچه
تحصيل اين داراييها ،منافع اقتصادي يا خدمات بالقوه آتي هيچ ي

از اقالم مشخص داراييهاي ثابت

م شهود موجود را به طور م ستقيم افزايش نايدهد ،اما ماسن ا ست براي تح صيل منافع اقت صادي يا
خدمات بالقوه آتي ساير داراييهاي واحد گزار شگر ضروري با شد .در اين حالت ،اين داراييها واجد
شرايط شناخت ا ست ،زيرا تح صيل آن ،واحد گزار شگر را قادر مي سازد منافع اقت صادي يا خدمات
بالقوه آتي که از داراييهاي مربوط ک سب ميکند بي شتر از حالتي با شد که اين داراييها تح صيل ن شده
ا ست .براي ملال ،ي

بياار ستان ماسن ا ست در اجراي مقررات اياني در برابر آتش سوزي ،ملزم به

نصب دستگاههاي جديدي براي اطفاي حريق شود .اين دستگاهها به عنوان دارايي شناسايي ميشود،
زيرا اداره بياارستان بدون آنها ماسن نخواهد بود.
داراییهای زیربنایی
. 15

داراییهای زیربنایی معموالً دارای ویژگیهای زیر هستند:

الف .موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي کشور ميشوند؛
ب  .بخشي از ي

سيستم يا شبسه هستند؛

پ  .داراي ماهيت خاصي هستند به گونهاي که براي آنها موارد استفاده جايگزين وجود ندارد؛
ت  .غيرمنقول هستند؛ و
ث  .محدوديتهايي در خصوص واگذاري آنها وجود دارد.

داراييهاي زيربنايي واجد شرايط تعريف داراييهاي ثابت م شهود ه ستند و بايد طبق اين ا ستاندارد با
آنها برخورد شود .از جاله اين داراييها ميتوان به شبسه راهها ،آب و فا ضالب ،تأمين برق و نيرو و
ارتباطات اشاره کرد.
مخارج بعدی

 . 16مخارج بعدي مرتبط با دارايي ثابت مشااهود تنها زماني به مبلغ دفتري دارايي اضااافه ميشااود که
مخارج انجام شده موجب بهبود و ضعيت دارايي در مقاي سه با ا ستاندارد عالسرد ارزيابي شده اوليه
آن گردد ،بهگونهاي که شااواهد کافي مبني بر وقوع جريان منافع اقتصااادي آتي يا خدمات بالقوه
ناشي از اين مخارج به درون واحد گزارشگر وجود داشته باشد.
 . 17براساااس معيارهاي شااناخت مندرج در بند  ،9مخارج روزمره تعاير و نگهداري داراييهاي ثابت
مشهود که به منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عالسرد ارزيابي شده اوليه آن انجام
ميشااود ،معاوالً در زمان وقوع ،به عنوان هزينه شااناسااايي ميگردد .براي ملال ،مخارج نگهداري يا
بازديد کلي و لسهگيري جادهها معاوالً به اين دليل که موجب حفظ و نه افزايش اسااتاندارد عالسرد
ارزيابي شده اوليه دارايي ميگردد ،هزينه محسوب ميشود.
 . 18اجزاي عاده برخي از اقالم دارايي ثابت م شهود ماسن ا ست م ستلزم جايگزيني در فوا صل منظم
باشااد .براي ناونه ،ماسن اساات اجزاي ي

هواپياا از قبيل صااندليها در طول عار مفيد هواپياا

چندين بار نياز به جايگزيني داشااته باشااد .هاچنين ماسن اساات برخي اجزاي ساااختاان از قبيل
ديوارهاي آن مسااتلزم جايگزيني در دوره بلندمدتتري باشاااد .واحد گزارشااگر مخارج اجزاي
جايگزين شده چنين داراييهاي ثابتي را در زمان تحال ،چنانچه حائز معيارهاي شناخت طبق بند 9
باشد ،در مبلغ دفتري دارايي مربوط منظور ميکند .مبلغ دفتري قبلي اجزاي جايگزين شده از حسابها
حذف ميشود.
 . 19در پارهاي موارد ،ادامه کارکرد ي

قلم دارايي ثابت مشااهود امانند هواپياام ماسن اساات مسااتلزم

انجام بازرساايهاي عاده به منظور رفع نواقص باشااد اعم از اينسه نياز به جايگزيني قطعات باشااد يا
نبا شد .به شرط احراز معيارهاي شناخت ،مخارج هر بازر سي عاده در زمان انجام آن به مبلغ دفتري

دارايي منظور ميشود .هرگونه مبلغ دفتري باقياانده از بابت مخارج بازرسي قبلي اجداي از قطعاتم
از حسابها حذف ميشود.
اندازهگیری در زمان شناخت
. 20

يک قلم دارايي ثابت مشااهود که وارد شاارايط شااناهت به عنوان دارايي باشااد ،بايد به بهاي تمام شااد
انداز گيري شود.

. 21

در مواردي که يک دارايي از طريق عمليات غيرمبادلهاي تحصيل مي شود ،بايد به ارزش منصفانه در تاريخ
تحصيل انداز گيري شود.

 . 22ماسن است ي

قلم دارايي ثابت مشهود از طريق عاليات غيرمبادلهاي اموضوع استاندارد شااره 3

با عنوان درآمد حا صل از عمليات غيرمبادلهايم تح صيل شود .براي ناونه ،ماسن ا ست زميني بدون
دريافت مابهازا يا مابهازاي ناچيز جهت احداث پارك يا جاده به واحاااد گزارشگر اهدا شود .در اين
شرايط ،بهاي تاام شده دارايي مذکور معادل ارزش منصفانه آن در تاريخ تحصيل است.
اجزای بهای تمام شده

 . 23بهاي تاام شده ي

قلم دارايي ثابت مشهود شامل موارد زير است:

الف .قيات خريد ،شامل عوارض گارکي و مالياتهاي غير قابل استرداد خريد ،پس از کسر تخفيفات
تجاري؛
ب  .هرگونه مخارج مرتبط که براي رساندن دارايي به وضعيت قابلبهرهبرداري تحال ميشود؛ و
پ  .برآورد اوليه مخارج پياده سازي و برچيدن دارايي و باز سازي محل آن از بابت تعهدي که در
زمان تحصاايل دارايي يا در نتيجه اسااتفاده از دارايي خاص براي مقاصاادي غير از توليد کاال
ابراي ملال باز سازي زمين مورد ا ستفاده جهت ا ستخراج مواد معدني به حالت اوليه در پايان
فعاليتم طي آن دوره ،تقبل مي شود .با توجه به اينسه چنين مخارجي در آينده واقع مي شود،
تعهد مرتبط با آن بايد براساس ارزش فعلي مخارج در زمان تحصيل دارايي شناسايي شود.

 . 24موارد زير ناونههايي از مخارجي است که قابل انتساب به دارايي است:
الف .هزينه حقوق و مزاياي کارکناني که بطور م ستقيم در ساخت دارايي ثابت م شهود م شارکت
داشتهاند؛
ب  .مخارج آمادهسازي محل نصب؛
پ  .مخارج حال و نقل اوليه؛
ت  .مخارج نصب و مونتاژ؛
ث  .مخارج توليد آزماي شي دارايي ،پس از ک سر خالص عوايد حا صل از فروش اقالم توليد شده
انظيرناونههاي توليد شده هنگام آزمايش تجهيزاتم؛
ج  .حقالزحاه خدمات فني و حرفهاي؛ و
چ  .مخارج سربار عاومي مرتبط با ر ساندن دارايي به و ضعيت قابل بهرهبرداري مانند حقوق مدير
پروژههاي سرمايهاي.
 . 25موارد زير ناونه مخارجي است که در بهاي تاام شده داراييهاي ثابت مشهود منظور نايشود:
الف .مخارج مراسم افتتاح؛
ب  .مخارج معرفي کاال يا خدمات جديداشامل مخارج تبليغات و آگهيم؛
پ  .مخارج آموزش کارکنان در شروع فعاليت؛
ت  .مخارج اداري؛ و
ث  .ساير مخارج سربار عاومي غيرمرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهرهبرداري.
 . 26شناسايي مخارج در مبلغ دفتري دارايي ثابت مشهود زماني متوقف مي شود که دارايي به وضعيت و
شرايط الزم براي بهرهبرداري ر سيده با شد .بنابراين مخارج تحال شده از بابت ا ستفاده يا جابجايي
ي

دارايي ثابت مشااهود به مبلغ دفتري آن افزوده نايشااود .ناونه اين مخارج بهشاارح مندرج در

صفحه بعد است:
الف .مخارج تحال شااده براي ي

دارايي ثابت مشااهود که عليرغم آماده بودن براي بهرهبرداري،

هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است يا در سطحي پايينتر از ظرفيت کامل فعاليت ميکند؛
ب  .زيانهاي عالياتي اوليه که قبل از رساايدن به سااطل عالسرد برنامهريزي شااده دارايي تحال
ميگردد؛ و

پ  .مخارج جابجايي يا تجديد سازمان تاام يا بخشي از عاليات واحد گزارشگر.
 . 27برخي عاليات در رابطه با ساااخت يا توسااعه ي

دارايي ثابت مشااهود صااورت ميگيرد ،اما براي

ر ساندن آن به و ضعيت قابل بهرهبرداري ضروري ني ست .اين عاليات متفرقه ماسن ا ست قبل از
فعاليتهاي دوره ساخت يا تو سعه يا حين انجام آنها صورت گيرد .به عنوان ملال ،ماسن ا ست قبل از
شروع عاليات ساختااني ،از محوطه به عنوان پارکينگ جهت کسب درآمد استفاده شود .از آنجا که
انجام چنين عالياتي براي رساااندن دارايي به وضااعيت قابل بهرهبرداري ضااروري نيساات ،درآمد و
هزينه مربوط به آن در صورت تغييرات در وضعيت مالي ،شناسايي و در سرفصلهاي درآمد و هزينه
مربوط منعسس ميشود.
 . 28در تعيين بهاي تاام شده داراييهايي که تو سط واحااااد گزار شگر ساخته مي شود ،هاان قواعدي
بسارگرفته مي شود که در رابطه با داراييهاي تحصيل شده اعاال ميگردد .هرگاه واحد گزارشگر يسي
از داراييهايي را که در روال عادي عاليات توليد ميکند ،بهعنوان دارايي ثابت م شهود مورد ا ستفاده
قرار دهد ،بهاي تاام شااده آن معاوالً مشااابه بهاي تاام شااده داراييهاي توليد شااده جهت فروش،
محاسبه مي شود ابه استاندارد حسابداري موروديها مراجعه شودم .بهگونهاي مشابه ،مخارج غيرعادي
مربوط به مواد ،دسااتازد و ساااير منابع تلف شااده که در رابطه با ساااخت ي

دارايي توسااط

واح اد گزارشگر تحال ميشود ،قابل احتساب در بهاي تاام شده آن دارايي نخواهد بود .در ارتباط
با احتساااب مخارج تأمين مالي در بهاي تاام شااده داراييهاي ثابت مشااهود ساااخته شااده توسااط
واحاد گزارشگر ،معيارهاي مربوط در استاندارد حسابداري مخارج تأمين مالي بيان شده است.
اندازهگیری بهای تمام شده

 . 29بهاي تاام شااده دارايي ثابت مشااهود معادل قيات نقدي و در مورد اقالم مورد اشاااره در بند ،21
ارزش من صفانه آن در تاريخ شناخت ا ست .چنانچه مابهازاي ي

قلم دارايي ثابت م شهود در مدتي

بيش از شرايط معاول خريد اعتباري پرداخت شود ،تفاوت بين قيات نقدي و مجاوع مبالغ پرداختي
طي دوره اعتبار به عنوان هزينه تأمين مالي شنا سايي مي شود ،مگر اين که چنين هزينهاي ،برا ساس
الزامات استاندارد حسابداري مخارج تأمين مالي به حساب دارايي منظور شود.

 . 30ي

يا چند دارايي ثابت م شهود ماسن ا ست در معاو ضه با دارايي يا داراييهاي غيرپولي ،يا ترکيبي

از داراييهاي پولي و غيرپولي تحصاايل شااود .مطالب زير به معاوضااه ي

دارايي غيرپولي با دارايي

غيرپولي ديگر اشاااره دارد ،اما در مورد ساااير معاوضااهها نيز کاربرد دارد .بهاي تاام شااده چنين
داراييهاي ثابت م شهودي به ارزش من صفانه اندازهگيري مي شود مگر اينسه معاو ضه فاقد محتواي
تجاري باشد يا ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده و ارزش منصفانه دارايي واگذار شده بهگونهاي
اتساپذير قابل اندازهگيري نبا شد .چنانچه دارايي تح صيل شده به ارزش من صفانه اندازهگيري ن شود،
بهاي تاام شده آن براساس مبلغ دفتري دارايي واگذار شده اندازهگيري ميشود.
 . 31واحد گزارشگر با توجه به ميزان تغييرات مورد انتظار جريانهاي نقدي يا خدمات بالقوه آتي در نتيجه
معاو ضه داراييها ،محتواي تجاري معاو ضه را ارزيابي ميکند .در صورت تحقق شرايط زير ،معاو ضه
محتواي تجاري دارد:
الف .وضاعيت اريسا  ،زمانبندي و مبلغم جريانهاي نقدي يا خدمات بالقوه آتي دارايي تحصايل
شده با وضعيت جريانهاي نقدي يا خدمات بالقوه آتي دارايي واگذار شده متفاوت باشد؛ يا
ب  .ارزش اقتصادي بخشي از عاليات واحاد گزارشگر ،در نتيجه اين معاوضه تغيير يابد؛ و
پ  .تفاوت بيان شده در بندهاي االفم يا ابم ن سبت به ارزش من صفانه داراييهاي معاو ضه شده
بااهايت باشد.
براي ارزيابي محتواي تجاري معاو ضه ،ارزش اقت صادي بخ شي از عاليات واحد گزار شگر که متأثر
از معاوضه است ،بايد منعسسکننده خالص جريانهاي نقدي باشد.
 . 32ارزش منصاافانه دارايي ثابت مشااهودي که در بازار ،معامالت مشاااابهي براي آن وجود ندارد،
در صااورتي بهگونهاي اتساپذير قابل اندازهگيري اساات که االفم دامنه تغييرات برآوردهاي منطقي
ارزش من صفانه آن دارايي قابل توجه نبا شد يا ابم احتااالت مربوط به برآوردهاي مختلف در اين
دامنه را بتوان بهگونهاي منطقي ارزيابي و در برآورد ارزش منصاافانه مورد اسااتفاده قرار داد .چنانچه
واحاااد گزارشگر بتواند ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده يا دارايي واگذار شده را بهگونهاي اتساپذير
تعيين کند ،ارزش من صفانه دارايي واگذار شده ،با در نظر گرفتن مبلغ وجه نقد يا معادل نقد انتقال يافته،
براي اندازهگيري بهاي تاام شده دارايي تح صيل شده بسار ميرود ،مگر اينسه ارزش من صفانه دارايي
تحصيل شده معتبرتر باشد.

 . 33بهاي تاام شده داراييهايي که در چارچوب قراردادهاي اجاره سرمايهاي تح صيل مي شود ،بهموجب
استاندارد

حسابداري ارار

ها تعيين ميگردد.

اندازهگیری پس از شناخت
. 34

واحد گزارشااگر بايد يكي از دو روش ” بهاي تمام شااد “ يا ” تجديد ارزيابي“ را به عنوان رويه حسااابداري هود
انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقالم يک طبقه دارايي ثابت مشهود به کار گيرد.

روش بهای تمام شده
 . 35دارايي ثابت مشهود پس از شناهت بايد به مبلغ دفتري يعني بهاي تمام شد پس از کسر استهالک انباشته
و زيان کاهش ارزش انباشته ،منعكس شود.
روش تجدید ارزیابی
 . 36پس از شناهت دارايي ثابت مشهود ،چنانچه ارزش منصفانه بهگونهاي اتكاپذير قابل انداز گيري باشد ،بايد
آن را به مبلغ تجديد ارزيابي يعني ارزش من صفانه در تاريخ تجديد ارزيابي پس از ک سر ا ستهالک انبا شته و
کاهش ارزش انباشااته بعد از تجديد ارزيابي ،ارائه کرد .تجديد ارزيابي بايد در فواصاال زماني من م انجام
شود تا اطمينان حا صل گردد مبلغ دفتري دارايي تفاوت با اهميتي با ارزش من صفانه آن در تاريخ ترازنامه
ندارد .پس از انجام تجديد ارزيابي ،استهالک انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي ،از هر ن ر رايگزين
ناهالص مبلغ دفتري قبلي آن دارايي هواهد شد.

 . 37ارزش منصاافانه داراييهاي ثابت مشااهود معاوالً براساااس ارزش بازار آنها تعيين ميگردد .اين ارزش
برا ساس شواهد بازار و تو سط ارزيابان با صالحيت حرفهاي تعيين مي شود .در مورد زمين و ساختاان
ارزش بازار دارايي با توجه به کاربرد فعلي آن تعيين ميشود به شرط اينسه دارايي در هاان رشته فعاليت
يا رشته فعاليت مشابه به طور مستار مورد استفاده قرار گيرد.
 . 38چنانچه به دليل ماهيت تخصصي برخي داراييهاي ثابت مشهود و نيز اين امر که اقالم مذکور عادتاً به
صورت بخ شي از ي

واحااااد گزار شگر فعال و نه به صورت جداگانه ،فروخته مي شود ،شواهدي

درخ صوص ارزش بازار آنها وجود ندا شته با شد ،آن اقالم به بهاي جايگزيني م ستهل

شده ،ارزيابي

مي شود .براي ملال ميتوان به زمين و ساختاانهاي داراي ا ستفاده خاص ملل پاالي شگاهها ،نيروگاهها،
تأسيسات بندري و اراضي زير سد اشاره کرد.
 . 39بهاي جايگزيني مستهل

شده ي

ساختاان متشسل از ارزش بازار زمين مربوط با توجه به استفاده فعلي

آن و هاچنين بهاي جايگزيني مسااتهل

شااده برآوردي بناي آن اساات .براي تعيين بهاي جايگزيني

م ستهل

شده بنا بايد بهاي جايگزيني ي

بناي جديداالحداث م شابه را از بابت عار مفيد ساختاان،

شرايط و فرسودگي آن و ساير عوامل محيطي کاهش داد.
 . 40تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد .چنانچه
ارزش منصاافانه داراييهاي تجديد ارزيابي شااده ،تفاوت با اهايتي با مبلغ دفتري آن داشااته باشااد،
تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد.
. 41

هرگا يک قلم از داراييهاي ثابت مشهود تجديد ارزيابي شود ،تجديد ارزيابي تمام اقالم طبقهاي که دارايي
مزبور به آن تعلق دارد ،الزامي است.

 . 42ي

طبقه دارايي ثابت مشهود ،گروهي از داراييها با ماهيت و کاربرد مشابه در عاليات واحاد گزارشگر

است .ناونههايي از طبقات داراييهاي ثابت مشهود بهشرح زير است:
الف .زمين؛
ب  .ساختاان؛
پ  .ماشينآالت و تجهيزات؛
ت  .کشتي؛
ث  .هواپياا؛
ج  .وسايل نقليه؛
چ  .اثاثاه و منصوبات؛
ح  .تأسيسات؛
خ  .جادهها؛
د  .شبسههاي توزيع و انتقال برق؛
ذ  .تجهيزات نظامي؛
ر  .دکلهاي نفتي؛ و
ز  .سدها.
 . 43تجديد ارزيابي هازمان اقالم ي

طبقه دارايي ثابت م شهود ،به آن دليل ضرورت دارد که از ارزيابي

اختياري داراييها و گزارش آنها در صااورتهاي مالي که منجر به اختالط بهاي تاام شااده تاريخي و
ارز شهاي من صفانه در تاريخهاي متفاوت مي شود ،اجتناب گردد .با اينحال ،ي

طبقه از داراييها را

به شرطي ميتوان بطور چرخشي تجديد ارزيابي کرد که تجديد ارزيابي آن طبقه از داراييها طي ي
دوره کوتاه ،کامل و به روز شود.
. 44

تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود ،بايد توسط ارزيابان مستقل و داراي صالحيت حرفهاي ،انجام شود.

 . 45از آنجا که مبالغ دفتري داراييهاي ثابت مشااهودي که به مبلغ تجديد ارزيابي در ترازنامه ناايش
مييابد ،مبتني بر معامالت واقعي واحاااد گزارشگر نيست ،اعتبار صورتهاي مالي به اين امر بستگي
دارد که ارز ياب مربوط تا چه حد در زمي نه ارز يابي طب قه دارايي ثا بت مشااهود موردنظر داراي
صالحيت و تجربه ا ست .بدين لحاظ اين ا ستاندارد مقرر ميدارد که ارزيابي داراييها تو سط ارزيابان
مسااتقل و داراي صااالحيت حرفهاي انجام شااود .با اين حال و با توجه به اينسه معتبر بودن نتايج
ارزيابي مدنظر است ،چنانچه واحاااد گزارشگر ارزيابان با صالحيتي در استخدام خود داشته باشد،
اسااتفاده از اين ارزيابان به شاارط آنسه نتايج کار آنها مورد تأييد ارزيابان مسااتقل قرار گيرد بالمانع
خواهد بود.
مازاد تجدید ارزیابی
. 46

افزايش مبلغ دفتري يک دارايي ثابت مشااهود درنتيجه تجديد ارزيابي آن مسااتقي ما تحت عنوان مازاد
تجديد ارزيابي ثبت و در صورت وضعيت مالي به عنوان بخشي از ارزش هالص رامع طبقهبندي ميشود.
هرگا افزايش مزبور عكس يک کاهش قبلي نا شي از تجديد ارزيابي با شد که بهعنوان هزينه شنا سايي
گرديد ا ست ،دراين صورت ،اين افزايش تا ميزان هزينه قبلي شنا سايي شد در رابطه با همان دارايي
بايد بهعنوان درآمد دور شناسايي شود.
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کاهش مبلغ دفتري يک دارايي ثابت م شهود درنتيجه تجديد ارزيابي آن به عنوان هزينه شنا سايي
مي شود .هرگا کاهش مزبور عكس يک افزايش قبلي نا شي از تجديد ارزيابي با شد که به ح ساب
مازاد تجديد ارزيابي من ور شد است  ،دراين صورت ،اين کاهش بايد تا ميزان مازاد تجديد ارزيابي
مربوط به همان دارايي به بدهكار حساااب مازاد تجديد ارزيابي من ور گردد و باقيماند به عنوان
هزينه شناسايي شود.
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مازاد تجديد ارزيابي منعكس شااد در ساارفصاال ارزش هالص رامع ،بايد در زمان برکناري دائمي يا
واگذاري دارايي مربوط يا متنا سب با ا ستفاد از آن تو سط واحد گزار شگر ،م ستقيما در گردش ح ساب
ارزش هالص من ور شود.

 . 49مازاد تجديد ارزيابي در صااورت وضااعيت مالي به عنوان بخشااي از ارزش خالص جامع منعسس
ميگردد .در مواردي که مازاد تجديد ارزيابي متناسب با استفاده از دارايي توسط واحد گزارشگر به

حساب ارزش خالص منظور ميشود ،مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بين استهالك مبتني بر مبلغ
تجديد ارزيابي دارايي و استهالك مبتني بر بهاي تاام شده تاريخي آن است.
استهالک
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چنانچه بهاي تمام شااد هر رزي يک دارايي ثابت مشااهود در مقايسااه با کل بهاي تمام شااد آن دارايي
با اهميت و عمر مفيد يا الگوي ک سب منافع اقت صادي از آن متفاوت از ساير ارزاي با اهميت با شد ،آن رزي
بايد بطور رداگانه مستهلک شود.

 . 51در مواردي که واحد گزار شگر برخي از اجزاي ي

دارايي ثابت م شهود را بطور جداگانه م ستهل

ميکند ،باقياانده آن دارايي را نيز به طور جداگانه م ستهل

ميناايد .باقياانده دارايي شامل اجزايي

ا ست که بطور جداگانه بااهايت ني ست .براي ملال آ سفالت ،کانالها ،پيادهروها ،پلها و تا سي سات
رو شنايي مورد ا ستفاده در ي
به طور جداگانه مستهل
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سي ستم جاده را ميتوان به طور جداگانه م ستهل

و مابقي آن را نيز

کرد.

مبلغ ا ستهالک هر دور بايد در صورت تغييرات در و ضعيت مالي منعكس شود مگر اينكه در مبلغ دفتري
دارايي ديگري من ور گردد.

 . 53ا ستهالك دوره معاوالً در صورت تغييرات در و ضعيت مالي منعسس مي شود .بااينحال در برخي
شرايط ،منافع اقت صادي يا خدمات بالقوه آتي دارايي صرف توليد ساير داراييهاي واحد گزار شگر
ميگردد .در اين حالت ،ا ستهالك ،بخ شي از بهاي تاام شده دارايي ديگر را ت شسيل ميدهد و در
مبلغ دفتري آن منظور مي شود .براي ملال ،ا ستهالك ما شينآالت و تجهيزات بسار گرفته شده در
احداث ي

سد در بهاي تاام شده آن منظور ميگردد .بهگونهاي م شابه ،ا ستهالك داراييهاي ثابت

مشهود مورد استفاده در فعاليتهاي توسعه ماسن است طبق استاندارد حسابداري مربوط به حساب
دارايي نامشهود منظور شود.
مبلغ استهالکپذیر و دوره استهالک
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مبلغ استهالکپذير يک دارايي بايد برمبنايي سيستماتيک طي عمر مفيد آن تخصيص يابد.

 . 55ارزش باقيماند و عمر مفيد يک دارايي بايد حداقل در پايان هر دور مالي بازنگري شااود .چنانچه تفاوت
قابل مالح هاي بين پيشبينيهاي فعلي و برآوردهاي قبلي ورود داشااته باشااد ،اين تغييرات بايد به عنوان
تغيير در برآورد حسابداري محسوب و طبق استاندارد حسابداري مربوط شناسايي شود.

 . 56ا ستهالك دارايي تا زماني شنا سايي مي شود که ارزش باقياانده از مبلغ دفتري کاتر با شد ،حتي اگر
ارزش من صفانه دارايي بيش از مبلغ دفتري آن با شد .تعاير و نگهداري دارايي ضرورت ا ستهالك آن
را نفي نايکند.
 . 57مبلغ ا ستهالكپذير دارايي ،پس از ک سر ارزش باقياانده آن تعيين مي شود .در عال ،ارزش باقياانده
دارايي اغلب ناچيز است و لذا در محاسبه مبلغ استهالكپذير با اهايت نيست.
 . 58ا ستهالك دارايي از زمان آماده شدن آن براي ا ستفاده ،يعني زماني که دارايي در مسان و شرايط الزم براي
بهرهبرداري اساات ،شااروع ميشااود و تا تاريخ برکناري آن ادامه مييابد .بنابراين در زماني که دارايي
بالا ستفاده يا غيرفعال گردد و يا براي واگذاري نگهداري شود ،ا ستهالك آن متوقف ناي شود مگر اينسه
کامالً مستهل

شده باشد .با اين حال ،براساس روشهاي استهالك مبتني بر کارکرد ،در صورتي که توليدي

وجود نداشته باشد ،هزينه استهالك ميتواند صفر باشد.
 . 59منافع اقت صادي يا خدمات بالقوه آتي ي

دارايي عادتاً از طريق ا ستفاده از آن دارايي به م صرف مير سد.

با اينحال ،ساير عوامل مانند نابابي فني ،فرسودگي و خرابي دارايي در زماني که دارايي بالاستفاده ميماند،
اغلب منجر به کاهش منافع اقت صادي يا خدمات بالقوه مورد انتظار از دارايي ميگردد .درنتيجه کليه عوامل
زير در تعيين عار مفيد دارايي مدنظر قرار ميگيرد:
الف .استفاده مورد انتظار واحاد گزارشگر از دارايي اميزان استفاده باتوجه به ظرفيت يا ميزان توليد
فيزيسي مورد انتظار آن تعيين ميگرددم؛
ب  .فر سودگي و خرابي مورد انتظار که به عوامل عالياتي از قبيل تعداد نوبتهاي کاري که طي آن
دارايي مورد استفاده قرار ميگيرد ،برنامه تعايرات و نگهداري دارايي و مراقبت و نگهداري از
دارايي در زماني که بالاستفاده است ،بستگي دارد؛
پ  .نابابي فني ناشااي از تغييرات يا بهبود توليد يا تغيير در تقاضاااي بازار براي محصااوالت و
خدمات توليد شده بهوسيله آن دارايي؛ و
ت  .محدوديتهاي قانوني يا محدوديتهاي مشااابه در مورد اسااتفاده از دارايي از قبيل وجود تاريخ
انقضا در اجاره سرمايهاي.

 . 60عار مفيد ي

دارايي برح سب ا ستفاده مورد انتظار واحااااد گزار شگر از دارايي تعريف مي شود.

خطمشي مديريت دارايي در واحااااد گزارشگر ماسن است متضان واگذاري دارايي پس از مدتي
معين يا پس از م صرف بخش م شخ صي از منافع اقت صادي يا خدمات بالقوه آتي آن با شد .بنابراين
عار مفيد ي

دارايي ماسن است کوتاهتر از عار اقتصادي آن باشد .برآورد عار مفيد دارايي موضوعي

قضاوتي است که عادتاً مبتني بر تجربه واحاد گزارشگر در مورد داراييهاي مشابه ميباشد.
 . 61زمين و ساختاان ،داراييهاي مجزا ه ستند و حتي اگر باهم تح صيل شوند ،جداگانه بهح ساب گرفته
مي شوند .زمين به ا ستلناي مواردي نظير معادن و محلهاي دفن زباله معاوالً عار نامحدود دارد و لذا
م ستهل

ناي شود .ساختاان عار محدود دارد و بنابراين دارايي ا ستهالكپذير ا ست .افزايش در

ارزش زميني که ساختاان در آن بنا شده است بر مبلغ استهالكپذير ساختاان اثر نايگذارد.
 . 62مخارج برچيدن مسااتحدثات قبلي ،پاکسااازي و بازسااازي زمين در طول دورهاي که منافعي از آن
مخارج عايد مي شود ،م ستهل

ميگردد .ليسن مخارج آماده سازي زمين که داراي عار نامعين با شد

به بهاي تاام شده آن منظور مي شود .در برخي موارد ،زمين ماسن ا ست داراي عار محدود با شد.
دراين موارد زمين بايد به روشااي که منعسسکننده منافع اقتصااادي يا خدمات بالقوه حاصاال از آن
است ،مستهل

شود.

روش استهالک

 . 63روش ا ستهالک مورد ا ستفاد  ،بايد منعكسکنند الگوي م صرف منافع اقت صادي يا هدمات بالقو مورد
انت ار دارايي توسط واحاد گزارشگر باشد.
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روش ا ستهالک مورد ا ستفاد براي دارايي بايد حداقل در پايان هر دور مالي بازنگري شود .در صورت
تغيير قابل مالح ه در الگوي مصاارف منافع اقتصااادي يا هدمات بالقو مورد انت ار دارايي مربوط ،رهت
انعكاس الگوي رديد ،روش استهالک بايد تغيير يابد .چنين تغييري بايد به عنوان تغيير در برآورد حسابداري
محسوب و طبق استاندارد حسابداري مربوط شناسايي شود.

 . 65جهت تخصيص سيستااتي

مبلغ استهالكپذير ي

دارايي طي عار مفيد آن ميتوان روشهاي متفاوتي را

بهکار گرفت .اين رو شها شامل خطم ستقيم ،نزولي و تعداد توليد يا کارکرد ا ست .در روش خط م ستقيم،
مبلغ استهالك دارايي طي عار مفيد آن ،ثابت است .در روش نزولي ،مبلغ استهالك طي عار مفيد آن سال
به سااال کاهش مييابد .در روش تعداد توليد يا کارکرد ،اسااتهالك برمبناي توليد يا کارکرد مورد انتظار

دارايي محا سبه مي شود .روش ا ستهالك مورد ا ستفاده براي هر دارايي برا ساس الگوي م صرف منافع
اقتصااادي يا خدمات بالقوه مورد انتظار آن دارايي انتخاب ميشااود و بهطور يسنواخت از دورهاي به دوره
ديگر اعاال ميگردد مگر آنسه در الگوي مصاارف منافع اقتصااادي يا خدمات بالقوه مورد انتظار دارايي
تغييري بهوجود آيد.
كاهش ارزش
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مبلغ دفتري يک قلم دارايي ثابت م شهود بايد به طور ادواري برر سي شود .هرگا کاه شي در ارزش يک
دارايي مشاااهد شااود و بازيافت بخشااي از مبلغ دفتري آن غيرممكن به ن ر رسااد ،مبلغ کاهش بايد
به عنوان هزينه دور شنا سايي و مبلغ دفتري دارايي از طريق ايجاد يک ح ساب کاهند  ،به مبلغ بازيافتني
برآوردي کاهش داد شود ،مگر آنكه کاهش مزبور عكس يک افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد،
در اين صورت اين کاهش بايد به ح ساب مازاد تجديد ارزيابي من ور و در گردش ح ساب ارزش هالص
نيز منعكس شود.

 . 67بهاي تاام شده يا مبلغ تجديد ارزيابي ي

دارايي معاوالً به طور سي ستااتي

مي شود اما در شرايطي ماسن است ميزان منافع مورد انتظار از ي

طي عار مفيد آن بازيافت

قلم دارايي ثابت مشهود کاهش يابد،

به گونهاي که مبلغ بازيافتني دارايي از مبلغ دفتري آن کاتر شااود .شاارايطي که به تنهايي يا در مجاوع،
در صااورت تداوم طي چند سااال متوالي ميتواند منجر به لزوم بررسااي امسان کاهش در ارزش دارايي
گردد به شرح زير است:
الف .خسارت فيزيسي؛
ب  .بالاستفاده ماندن دارايي؛
پ  .کاهش خالص ارزش فروش دارايي به مبلغي کاتر از مبلغ دفتري آن؛
ت  .نابابي فني؛
ث  .تغييرات قانوني يا محيطي مؤثر بر قابليت بازيافت مبلغ دفتري دارايي؛ و
ج  .تغييرات ساختاري در شرايط اقتصادي.
 . 68کاهش در ارزش ي

دارايي به اين مع نا اسااات که انت ظار نايرود کاهش مزبور در آي نده قا بل

پيشبيني به دليل افزايش مجدد ارزش دارايي برگشت شود.
 . 69براي احتساب زيان کاهش ارزش ،مبلغ بازيافتني هر قلم دارايي به طور جداگانه تعيين ميگردد.

 . 70براي تعيين مبلغ بازيافتني ي

دارايي ثابت مشااهود ،خالص ارزش فروش آن با ارزش اقتصااادي

دارايي مقايسه و رقم بزرگتر به عنوان مبلغ بازيافتني انتخاب ميشود.
 . 71تعيين مبلغ قا بل باز يا فت حاصااال از کاربرد ي

قلم دارايي برمب ناي ارزش فعلي خالص

جريان هاي ن قدي يا خالص ارزش خدمات آتي به ساابب اب هامات موجود در مورد زمان و ميزان
جريانهاي ورودي و خروجي نقدي خدمات آتي و عدم د ستر سي به نرخ تنزيل منا سب ،دربرگيرنده
م شسالت عالي فراواني ا ست .براي ملال ،گاه انت ساب جريانهاي نقدي يا ارائه خدمات به داراييهاي
منفرد عالي نيست .هاچنين ،قابليت جايگزيني داراييها و با يسديگر و کسب جريانهاي نقدي يا ارائه
خدمات مشترك و نيز ابهام در مورد شرايط اقتصادي آتي حاکم بر محيط فعاليت واحاااد گزارشگر
از مواردي ا ست که تعيين مبلغ قابل بازيافت حا صل از کاربرد داراييهاي ثابت م شهود را با ا شسال
مواجه ميسازد.
 . 72افزايش ب عد ي در مبلغ باز يافتني يک دارايي ثا بت مشااهود که براساااس م ندر رات ب ند  66به کمتر از
بهاي تمام شد شنا سايي شد ا ست ،به شرط آنكه شرايط و رويدادهايي که منجر به کاهش يا حذف مبلغ
دفتري آن دارايي شد  ،برطرف گردد و شواهد متقاعدکنند اي حاکي از ادامه شرايط و رويدادهاي رديد
در آيند قابل پيشبيني ورود داشااته باشااد ،بايد از طريق برگشاات کاهش قبلي شااناسااايي شااود .مبلغ
برگ شت شد بايد به ميزان ا ستهالکي که با فرض عدم وقوع کاهش يا حذف ،به عنوان ا ستهالک شنا سايي
ميشد ،کاهش داد شود.

 . 73افزايش بعدي مبلغ بازيافتني ي

دارايي که برا ساس تجديد ارزيابي در ح سابها انعساس يافته ا ست،

بايد طبق بند  46به حساب گرفته شود.
جبران خسارت
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ربران ه سارت وارد به داراييهاي ثابت م شهود تو سط ا شخاص ثالث بايد در صورت تغييرات در و ضعيت
مالي دور اي منعكس گردد که قابل دريافت باشد.

بركناری دائمی و واگذاری
 . 75يک قلم دارايي ثابت م شهود در زمان واگذاري يا هنگامي که منافع اقت صادي يا هدمات بالقو آتي نا شي از
بكارگيري يا واگذاري آن انت ار نميرود ،بايد از صورت وضعيت مالي حذف شود.
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سود يا زيان نا شي از برکناري يا واگذاري دارايي ثابت م شهود بايد در زمان حذف ،در صورت تغييرات در
و ضعيت مالي من ور شود ،مگر در رابطه با فروش و ارار مجدد که رعايت ا ستاندارد ح سابداري ارار ها
الزامي ميباشد.

 . 77واگذاري دارايي ثابت مشهود به روشهاي گوناگون انظير انتقال ،فروش ،اجاره سرمايهاي يا اهدام صورت
ميگيرد .جهت تعيين تاريخ واگذاري دارايي ،واحاااد گزارشگر از معيارهاي شناسايي درآمد حاصل از
فروش کاال طبق استاندارد حسابداري مربوط استفاده ميکند .براي فروش و اجاره مجدد داراييهاي ثابت
مشهود استاندارد

حسابداري ارار

ها بسار گرفته ميشود.

 . 78هرگاه برا ساس ا صل شناخت مندرج در بند  ،9واحااااد گزار شگر بهاي اجزاي جايگزين شده ي
دارايي ثابت م شهود را به مبلغ دفتري آن قلم منظور کند ،صرف نظر از اينسه اجزا به صورت جداگانه
مسااتهل

شااده باشاند يا در زمان واگذاري ،مبلغ دفتري اجزاي جايگزين شااده را از حسااابها حذف

ميکند .چنانچه تعيين مبلغ دفتري اجزاي جايگزين شده براي واحااااد گزار شگر عالي نبا شد ،بهاي
جايگزيني ميتواند به عنوان شاخ صي از بهاي تاام شده اجزاي جايگزين شده در زمان تح صيل يا
ساخت آن بسار گرفته شود.
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سود يا زيان نا شي از حذف يک دارايي ثابت م شهود بايد معادل تفاوت بين هالص عوايد نا شي از واگذاري
دارايي و مبلغ دفتري آن تعيين شود.

 . 80مابهازاي دريافتي يا دريافتني بابت واگذاري دارايي ثابت مشهود ،در ابتدا به ارزش منصفانه شناسايي
مي شود .چنانچه دريافت بابت آن قلم به دورههاي آتي موکول شود ،مابهازاي دريافتني معادل قيات
نقدي آن شناسايي ميشود .تفاوت بين مبلغ اساي مابهازاي دريافتني و معادل قيات نقدي دارايي که
منعسسکننده بازده مؤثر مبلغ دريافتني ا ست ،متنا سب با گذ شت زمان و با توجه به مانده ا صل طلب
و نرخ بازده مؤثر بهعنوان درآمد سود تضاين شده شناسايي ميشود.
افشا
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موارد زير بايد براي هرطبقه از داراييهاي ثابت مشهود در صورتهاي مالي افشا شود:
الف .مباني انداز گيري مورد استفاد رهت تعيين ناهالص مبلغ دفتري؛
ب  .روشهاي استهالک مورد استفاد ؛
پ  .عمر مفيد يا نرههاي استهالک مورد استفاد ؛
ت  .ناهالص مبلغ دفتري  ،کاهش ارزش انباشته و استهالک انباشته در ابتدا و انتهاي دور ؛ و
ث  .صورت تطبيق مبلغ دفتري در ابتدا و انتهاي دور به گونهاي که موارد زير را نشان دهد:
-

اضافات؛

-

واگذاريها؛

-

تحصيل دارايي از طريق ترکيب واحدهاي گزارشگر؛
؛
زيانهاي کاهش ارزش شناسايي شد در صورت تغييرات در وضعيت مالي؛
زيانهاي کاهش ارزش شناسايي شد در صورت تغييرات در وضعيت مالي؛

 استهالک دور ؛ و ساير تغييرات. . 82در صورتهاي مالي همچنين بايد موارد زير افشا گردد:
الف .ورود مبلغ و ميزان محدوديت در رابطه با مالكيت داراييها و نيز داراييهايي که وثيقه بدهيها ست( ،از
قبيل داراييهاي اماني ،موقوفات و )...؛
ب  .مخارج من ور شد به حساب داراييهاي در رريان ساهت طي دور ؛
پ  .مبلغ تعهدات قراردادي مربوط به تحصيل داراييهاي ثابت مشهود؛
ت  .مبلغ ربران شد توسط اشخاص ثالث بابت هسارتهاي وارد به داراييهاي ثابت مشهود که در هالص
تغيير در و ضعيت مالي من ور گرديد اما بطور رداگانه در متن صورت تغييرات در و ضعيت مالي
افشا نشد است؛
ث  .ماند داراييهاي در رريان ساهت ،در را  ،نگهداري شد در انبار و نيز پيشپرداهتهاي سرمايهاي در
ابتدا و انتهاي دور ؛ و
ج  .مبلغ دفتري داراييهاي بالاستفاد (به تفكيک موقت و دائمي).

 . 83انتخاب روش اسااتهالك و برآورد عار مفيد داراييها موضااوعي قضاااوتي اساات .بنابراين ،افشاااي
روشااهاي بسار گرف ته شاااده و عار مفيد برآوردي يا نرخهاي اسااتهالك ،اطالعاتي را در اختيار
ا ستفادهکنندگان صورتهاي مالي قرار ميدهد تا آنها بتوانند رويههاي اتخاذ شده تو سط مديريت را
برر سي و با ساير واحدهاي گزار شگر مقاي سه ناايند .به هاين دليل ،اف شاي ا ستهالك دوره اعم از
اينسه در خالص تغيير در و ضعيت مالي دوره يا بهاي تاام شده ساير داراييها شنا سايي شود و نيز
استهالك انباشته در پايان دوره ضروري است.
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واحااااد گزار شگر ،ماهيت و اثر تغييرات بااهايت در برآوردهاي ح سابداري بر دوره جاري و

دورههاي آتي را طبق ا ستاندارد ح سابداري مربوط اف شا ميکند .چنين اف شايي ماسن ا ست از تغيير
در برآوردهايي ناشي شود که به موارد زير مربوط است:

الف .ارزش باقياانده؛
ب  .مخارج برآوردي ،پيادهسازي ،برچيدن يا بازسازي دارايي ثابت مشهود؛
پ  .عار مفيد؛ و
ت  .روش استهالك.
 . 85چنانچه دارايي ثابت مشهود به مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يابد ،موارد زير بايد افشا شود:
الف .تاريخ مؤثر تجديد ارزيابي،
ب  .استفاد از ارزياب مستقل يا ارزياب داهلي واحد گزارشگر؛
پ  .روشها و مفروضات با اهميت بكار رفته در برآورد ارزش منصفانه؛
ت  .ميزان اسااتفاد از قيمتها در بازار فعال يا معامالت حقيقي اهير ،يا انجام برآورد يا بكارگيري ساااير
روشهاي ارزشگذاري براي تعيين ارزش منصفانه؛
ث  .مازاد تجديد ارزيابي شامل تغييرات طي دور ؛ و
ج  .دور تناوب تجديد ارزيابي به تفكيک هرطبقه از داراييها.

 . 86ا ستفادهکنندگان صورتهاي مالي ماسن ا ست اطالعات زير را در رابطه با نيازهاي شان مربوط تلقي
کنند .بنابراين افشاي اين مبالغ توسط واحاد گزارشگر توصيه ميشود:
الف .ناخالص مبلغ دفتري داراييهاي کامالً مستهل

شده که هنوز مورد استفاده است؛

ب  .مبلغ دفتري داراييهاي ثابت مشااهودي که از اسااتفاده فعال کنار گذاشااته شاادهاند و به قصااد
واگذاري نگهداري ميشوند؛ و
پ  .درصورت استفاده از روش بهاي تاام شده ،ارزش منصفانه داراييهاي ثابت مشهودي که بهطور
قابل مالحظهاي با مبلغ دفتري آن متفاوت باشد.
تاریخ اجرا
 . 87الزامات اين استاندارد در مورد کليه صورتهاي مالي که دور مالي آنها از تاريخ اول فروردين  1394و بعد از
آن شروع ميشود ،الزماالرراست.

بخش سوم
انبار

تعریف انبار:
انبار به هر محل و فضاااائی گفته می شاااود که بر اسااااس یك سااایساااتم طبقه بندی مناساااب بتوان در آن انواع مواد اولیه
قا بل مصااارف در ساااا خت ،انواع محصاااوالت و یا محصاااوالت سااااخ ته شاااده و قا بل فروش و یا کاالی نیم سااااخ ته و
انواع قطعااات و لوازم یاادکی و تجهیزات و ماااشاااین آالت ،ملزومااات ،ابزار آالت و هر گونااه کاااالی مساااتعماال و غیر
قا بل اسااات فاده و اسااا قاطی را در آن به طور منظم و سااایسااات مات یك برای مدت معین و یا نامعلوم نگ هداری نمود
،اطالق می شاااود .از ترکیاب چناد انباار یك مخزن یا دپو به وجود می آ ید  .تعاداد انباار ها و مخاازن هر ساااااز مان
به نوع و کیف یت کاال ها و ن یاز ها و بزرگی ساااااز مان و نیز حدود تأثیرآن ها در دسااات یابی به هدف های مورد نظر
بستگی دارد .

تعریف عمليات انبارداری:
ان بارداری ع بارت اساااات از در یا فت جنس یا کاال از خارج )از قسااامت های مختلف ساااااز مان یا دیگران ( و نگ هداری
آن ها طبق نظم و اصاااولی که متضااامن ساااهو لت در تحو یل دادن (صاااادور ) و تحو یل گرفتن (ورود) با صااارف حدا قل
و قت و نیروی مورد ن یاز و رسااااا ندن اج ناس و کاالی مورد لزوم به قسااامت ها و یا اسااات فاده کن ند گان در حدا قل ز مان
و در اسرع وقت باشد
بااه عبااارت دیگر انبااارداری عبااارت اساااات از دریااافاات مواد و اقالم از بخش هااای مختلف منجملااه خریااد و تولیااد ،
نگهاداری صاااحیح و تحویال باه موقع اقالم باه بخش هاای مختلف باا رعاایات مقررات و دساااتوالعمال هاای سااااازماان
جهاات مصااارف بااه نحوی کااه بااا اعمااال کنترل دقیق  ،از میزان موجودی کاااال در انبااار و مقاادار مصااارف آن  ،از
انباشته شدن بیش از حد موجودی ها جلوگیری به عمل آید.
در گااذشاااتااه  ،ورود و خروج اقالم از انبااار  ،در دفاااتر انبااار و بصاااورت دساااتی ثباات می گردیااد  .بعالوه هر قلم از
اقالم انباار  ،دارای یاك کااردکس کااغاذی بود کاه بر روی قفسااااه مربوطاه  ،نصااااب می گردیاد  .این کااردکس دارای
مشاااخصاااااتی از جملااه  :نو ع جنس  ،ردیف  ،میزان وارده  ،میزان صااااادره  ،مقاادار موجودی و تاااریا بود  .انباااردار
موظف بود  ،هنگام ورود و خروج هرنوع قلم کاالیی  ،نسبت به ثبت تعدادی آن در دفاتر انبار اقدام و تغییرات آن در دفاتر انبار اقدام
و تغییرات ورود و خروج  ،همچنین آخرین موجودی را نیز د ر کاااردکس ثباات نمااایااد  .امااا بااا پیشااارفاات تکنولوژی و

فناااوریهااای نوین  ،سااایساااتمهااای نرم افزاری  ،جااای خود را بااه دفاااتر دساااتی داد  .بنحویکااه در هنگااام ورود و خروج
کاال  ،رسااا یدو حوا له ان بار  ،توساااط مسااائول ان بار در نرم افزار ث بت و نرم افزار بصاااورت خود کار  ،نسااا بت به تغییر

میزان موج ودی در کاردکس انبار  ،همچنین ریالی نمودن آن و صدور سند حسابداری مربوطه اقدام می نماید.
وظایف انباردار:
-1برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یك از اقالم کاالهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود.
-2همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کاالها و کنترل و دریافت کاالهای خریداری شده.
 -3نگهداری کاال در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات ودستورالعملهای سازمان
 -4مشاهده عینی کاال و ثبت تعدادی و دقیق کاال صرفا بر اساس مشاهدات عینی نه بر اساس فاکتور ارائه شده
-5صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کاال
 -6کنترل کامل برگ درخوا ست کاال از انبار و اطمینان از تایید برگ درخوا ست کاال از انبار تو سط م سئولین ذیربط و تحویل کاالی
درخواست شده به درخواست کننده طی صدور حواله انبار
-7صدور فرمهای مرجوعی  ،برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
-8صدور برگ درخواست خرید کاال در صورت لزوم
-9طبقه بندی  ،تنظیم و کد گذاری کاال و اجناس
-10همکاری با حسابداری انبار
-11ارائه گزارشات الزم به مقامات ذیربط و سایر موارد مرتبط
-12دریافت سفارشات کاال و خدمات مورد نیاز سازمان از واحدهای گوناگون و بررسی و رسیدگی مناسب آنها.
 -13ارجاع درخواست خرید کاالها به واحد سفارشات خارجی یا تدارکات داخلی ،در صورت عدم موجودی کافی.
 -14مراق بت و نگ هداری کاال ها از عواملی مان ند سااار قت ،صااااد مه ،ضااااای عه و حاد ثه ،از طریق طب قه ب ندی ،قفسااااه
بندی ،چیدن و جای دادن صحیح آنها و تهیه گزارشات الزم در مورد ضایعات ،موجودیها و نظرات اصالحی.

-15پیش بینی ،برنامه ریزی و کنترل مواد و انبارگردانی متناسب با نوع شرکت و مواد و کاالها.
انواع موجوی های انبار:
-1مواد خام یا اولیه
-2مواد و لوازم مصرفی
-3قطعات یدکی ماشین آالت
-4کاالی در جریان ساخت ( نیمه ساخته(
-5کاالی ساخته شده
-6اجناس خریداری شده جهت فروش.
-7ابزارآالت
-8اقالم اسقاطی
-9اقالم سرمایه ای مانند تجهیزات  ،دستگاهها و موارد مشابه
ولی با در نظر گرفتن ا هداف ساااااز مانی دانشااا گاه های علوم پزشاااکی  ،موجودی های ان بار بشااارح زیر قا بل طب قه ب ندی
می باشد:
-1دارو
-2تجهیزات پزشکی
-3انبار تاسیسات
-4انبار نقلیه
-5انبارتغذیه
-6انبار ضایعات
-7انبار اموال

فرمها و اسناد مورد استفاده در انبار:
الف) رسیی يد (قبض) ان بار  :فرمی اسااات که به هن گام در یا فت کاال توساااط توساااط ان باردار صاااادر و مب نای تای ید و
تحو یل کاال به ان بار می باشااااد .این فرم بایساااتی پس از اطمی نان ان باردار از تحو یل کاالی مورد نظر و تطبیق آن با
مدارك و مستندات مربوطه صادر گردد
انواع رسید (قبض) های انبار بشرح زیر می باشد :
)1رسید خرید کاال:
هن گامی صااااادر می گردد که کاالی مورد ن یاز که برگ درخواساااات خر ید آن توساااط ان باردار صااااادر گرد یده اساااات ،
توسط واحد کارپردازی  ،از فروشنده  ،خرید و پس از تطبیق با کاالی درخواستی  ،وارد انبار گردد.
)2رسید تحویل مستقیم کاال:
در برخی موارد ممکن اساااات کاااالیی از فروشااانااده خریااد و بنااابااه دالیاال مختلف  ،از جملااه نیاااز مبرم درخواساااات
کننااده  ،بعنوان موجودی در انبااار نگهااداری نگردد و بمحض خریااد  ،جهاات اساااتفاااده  ،بااه درخواساااات کننااده تحویاال
گردد  .در این هنگام بایساااتی رساااید تحویل مساااتقیم کاال توساااط انباردار صاااادر گردد  .رساااید تحویل مساااتقیم کاال
باامااناازاالااه صاااادور رساااایااد و حااوالااه اناابااار بصااااورت هااماازمااان در قااالااب یااك فاارم خاااص ماای باااشااااد.
)3رسید خرید و تحویل مستقیم به واحد /ستاد:
اگر بنااابااه دالیلی  ،کاااالیی کااه توساااط ساااتاااد خریااداری و بااه واحااد تااابعااه ارسااااال و یااا برعکس توساااط واحااد،
خریداری و به ساااتاد یا واحد دیگر ارساااال شاااده اسااات  ،مسااائول انبار بایساااتی نسااابت به صااادور این رساااید اقدام
نماید .هدف از وجود چنین رسیدی  ،حداقل شدن فرایند ثبت عملیات مربوطه در سیستم نرم افزاری می باشد.

)4رسید ایجاد سوابق کاال:
این نوع رسااایااد در ابتاادای نصااااب و اساااتفاااده از نرم افزار مورد اساااتفاااده قرار می گیرد  .بعبااارت دیگر برای راه
انادازی قسااامات انباار نرم افزار  ،الزم اساااات موجودی ابتادای دوره انباار پس از لیساااات برداری کاامال و دقیق  ،طی
صدور رسید ایجاد سوابق کاال  ،وارد نرم افزار گردد .

)5رسید برگشت از مصرف/توزیع:
ممکن اساااات کاالیی پس از صاااادور حوا له ان بار و تحو یل به درخواساااات کن نده کاال  ،ب نا به دال یل مختلف از جم له
عیب و نقص یا مازاد بودن  ،به انبار عودت داده میشود .در این هنگام بایستی رسید برگشت از توزیع/مصرف
 )6رسید هدایا و کمکهای دریافتی:
در هنگام اهدا کاال توسط فرد یا سازمانی  ،هنگام تحویل و ورود کاال به انبار بایستی این نوع رسید صادر گردد
)7رسید دریافتی از ستاد:
اگر کاالیی از ساااتاد دانشاااگاه دریافت شاااده اسااات باشاااد  ،بایساااتی پس از تحویل کاال این نوع رساااید صاااادر گردد.
)8رسید دریافتی از واحد:
اگار کاااالیای از واحاادهااای تاااباعااه دانشااااگاااه دریااافاات شاااادهاااشااااد  ،ایان ناوع رساااایااد صااااادر مای گاردد.
)9رسید جابه جایی کاال:
اگر بنااابااه دالیاال مختلف  ،کاااالیی از یااك انبااار  ،بااه انبااار دیگری منتقاال گردد  ،این نوع رسااایااد صااااادر می گردد.
)10رسید اصالح تعداد/مقدار:
ز مانی که کاالیی بصاااورت سااایساااتمی به سااا تاد/وا حد تاب عه ارساااال شاااده و ان باردار کاال را تای ید نک ند و بخوا هد کاالی
مربوطه در سااایساااتم حذف شاااود در واحد ارساااال کننده رسااایدی با عنوان "اصاااالح تعداد/مقدار "توساااط سااایساااتم و
در قسمت "رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری "تولید میشود.
)11رسید اضافه انبار:
پس از انجام عملیات انبارگردانی پایان سال مالی و پس از نهایی شدن عملیات ثبت شمارش  ،اگر موجودی عنوان اضافه انبار وجود

داشته باشد  ،این نوع رسید توسط نرم افزار و بصورت خودکار صادر می گردد.

ب) حوا له ان بار  :فرمی اساااات توساااط انباااردار در هنگااام خروج کاااال از انبااار باادالیاال مختلف صااااادر می گردد.
انواع حواله های انبار بشرح زیر می باشد:
)1حواله توزیع و مصرف :
در صاااورت درخواساااات کاااال از انبااار طی فرم مربوطااه و پس از تاااییااد آن توساااط مسااائولین ذیربط و در صاااورت
موجود بودن کاااالی درخواسااات ی در انبااار  ،هنگااام تحویاال کاااال بااه درخواساااات کننااده و خروج کاااال از انبااار  ،این نوع
حواله صادر می گردد .
)2حواله ارسال به واحد تابعه:
هن گام انت قال کاالی موجود در ان بار به ان بار های موجود در سااااایر وا حد های تاب عه  ،در ز مان خروج کاال از ان بار ،
این نوع حواله صادر می گردد .
)3حواله ارسال به ستاد:
هنگااام انتقااال کاااالی موجود در انبااار بااه انبااارهااای موجود در ساااتاااد  ،در زمااان خروج کاااال از انبااار  ،این نوع حوالااه
صادر می گردد .
)4حواله جابه جایی کاال:
اگر بنابه دالیل مختلف  ،کاالیی از یك انبار  ،به انبار دیگری منتقل گردد  ،این نوع حواله صادر می گردد.
)5حواله مرجوعی:
اگر بنابه دالیل مختلف  ،از جمله معیوب بودن کاال یا عدم تطبیق کاال با کاالی درخواستی  ،این کاال به فروشنده عودت داده شود ،
این نوع حواله صادر می گردد.
)6حواله اصالح تعداد/مقدار:
در هن گام صااادور این نوع حوا له  ،رسااا ید مرجع ک ه از ل حاظ ت عدادی/م قداری به اشااات باه در نرم افزار ث بت شاااده اسااات
اصالح می گردد .
)7حواله هدایا:

اگر ب نا به دالیلی  ،و با ر عا یت قوانین مربو طه  ،کاالیی به شاااخص یا ساااااز مانی ا هدا گردد  ،این نوع حوا له صااااادر
می گردد .
)8حواله فروش کاال:
اگر کاال های موجود در ان بار  ،بدل یل اسااا قاط شاااادن یا را کد ما ندن و یا ضااااایع شاااادن  ،با ر عا یت قوانین مربو طه ،
بفروش برسااااد  ،این نوع حوالااه بااایساااتی صااااادر گردد  ) .این حوالااه فعال در نرم افزار نظااام نوین مااالی موجود نمی
باشد(.
)9حواله کسر انبار:
پس از انجام عملیات انبارگردانی پایان سال مالی و پس از نهایی شدن عملیات ثبت شمارش  ،اگر در هر یك ازموجودیها  ،ک سری
وجود داشته باشد  ،این نوع حواله توسط نرم افزار و بصورت خودکار صادر می گردد

روشهای نگهداری گردش ریالی (حسابداری) موجودی کاال و مواد:
برای م حاسااا به ب های ت مام شاااده موجودی های خارج شاااده از ان بار بصاااورت ر یالی  ،از روشااا های معرفی شاااده در این
قسمت استفاده خواهد شد:
 -1روش اولین صادره از اولین وارده: (FIFO) – First In First Out
در این روش فرض میشاااود کاااالهااایی کااه ابتاادا خریااداری میشاااونااد ،ابتاادا نیز بااه فروش میرونااد  .بنااابراین موجودی
مواد پا یان دوره که در تراز نا مه منعکس می شاااود ،به نرخ آخرین خر ید های طی دوره م حاسااا به و ارز یابی خوا هد
شاااد .از اینرو این موجودی ها که یکی از اقالم دارائی ها به شااا مار می آ ید ،به قیمتی در تراز نا مه نشاااان داده می شاااود
که تا حدود ز یادی با واقع یت م طاب قت دارد .ا ما نرخ مواد مصااارفی خصاااوصااا ًا در شااارایطی که نوساااان قی مت در بازار
وج ود دارد  ،باا نرخهااای روز مغااایر بوده و بهااای تمااام شااااده مواد مصااارفی از قیمتهااای روز فااصااالاه دارد  .بنااابر این
آخرین اقالم وارده به انبار کاال ،موجودی پایان دوره را تشاااکیل میدهند .روش FIFOدر اغلب موارد از گردش فیزیکی کاال پیروی

می کند.

روش اولین صادره از آخرین وارده: (LIFO) – Last In First Out
در ا ین روش بر خالف روش  FIFOفرض بر آن اساااات کااه کاااالی خااارج شااااده از ا نبااار از محاال آ خر ین خریاادهااا
بوده اسااات ،ب نابراین موجودی کاالی پا یان ساااال بر حساااب اولین اقالم وارده به ان بار م حاسااا به میشاااو ند .اسااات فاده از
این روش با عث ت طابق م ناساااب هزی نه ها با درآ مد شاااده و ب های ت مام شاااده محصاااوالت تول ید شاااده را از نظر مواد به
قیماات روز نزدیااك خواهااد کرد کااه این موضاااوع نیز بااه نوبااه خود در تعیین بهااای فروش محصاااوالت کمااك موثری
خواهد نمود.
 -3روش میانگین موزون Weighted Average
در این روش میانگین بهای مواد برای محاسبه بهای مواد صادره به تولید وهمچنین بهای موجودی مواد در آخر دوره مورد استفاده
قرار می گیرد  .در این روش جهت محاسبه بهای تمام شده موجودی آخر دوره ،ابتدا قیمت تمام شده کاالی آماده برای فروش بر
تعداد کاالی آماده برای فروش تقسیم میشود و سپس حاصل در تعداد موجودی پایان سال ضرب میگردد.

 -4روش شناسایی ویژه :Specific Identification
در این روش قیمت تمام شده هر یك از اقالم موجوی کاال به طور جداگانه محاسبه و تعیین میگردد .این روش معموال در مورد اقالم
گران قیمت نظیر اتومبیل ،ساختمان یا جواهر آالت کاربرد دارد ،از روش شناسایی ویژه به عنوان روشی دقیق در ارزیابی موجودیها
نام برده میشود ،بنابراین این روش تنها در صورتی قابل استفاده است که تعداد و اقالم موجودی محدود باشد .این روش مبتنی بر
جریان واقعی ورود و خروج مواد است .در این روش صدور هر قلم مواد ردیابی می شود تا مشخص گردد که مربوط به کدام خرید و

با چه نرخی بوده است .روش شناسایی ویژه تنها روشی است که در آن جریان هزینه با جریان فیزیکی آن هماهنگی دارد.

