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 17استاندارد حسابداري شماره 

 داراييهاي نامشهود

 )1386نظر شده  تجديد(

 پيشگفتار
 

 توسط مجمع   …كه در تاريخ     داراييهاي نامشهود  عنوان با 17ارد حسابداري شماره    استاند )1(
  قبلي 17  جايگزين استاندارد حسابداري شماره    عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است،     

مي شود حسابداري مخارج تحقيق و توسعه      عنوان    با 7و همچنين استاندارد حسابداري شماره      
آن و بعد از     1/1/1386هاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ          صورت در موردو الزامات آن    

 .ستالزم االجرا  شود،شروع مي
 

 داليل تجديد نظر در استاندارد

حسابداري و بهبود     بين المللياين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي              )2(
 . انجام شده است،استاندارد قبلي

 تغييرات اصلي

  7 جداگانه در استاندارد حسابداري شماره       طور بهارج تحقيق و توسعه كه قبالً       حسابداري مخ  )3(
مطرح شده بود در اين استاندارد ادغام         “ حسابداري مخارج تحقيق و توسعه      ” عنوان با

 .شده است

در استاندارد حسابداري قبلي، دارايي نامشهود به يك دارايي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني                 )4(
 : كه حائز معيارهاي زير باشد شداطالق مي

مـنظور اسـتفاده در تولـيد يـا عرضه كاالها يا خدمات ، اجاره به ديگران يا براي                    بـه  .الف
 ، و شودمقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري 

 .بـا قصـد استفاده طي بيش از يك دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شده باشد                 .ب 
 .ر مزبور حذف شده استدر استاندارد جديد، هر دو معيا

مفيد معين   در استاندارد حسابداري قبلي، فرض شده بود كه همه داراييهاي نامشهود، عمر              )5(
مفيد دارايي نامشهود از زمان      ضمناً يك فرض قابل رد وجود داشت مبني بر اينكه عمر         . دارند
 رد   فرض قابل  در استاندارد جديد اين    . كند برداري از آن، از بيست سال تجاوز نمي          بهره

مفيد  مفيد معين و عمر    اينكه داراييهاي نامشهود به دو گروه با عمر         ضمن حذف شده است،  
 . شودنميمفيد نامعين مستهلك  داراييهاي نامشهود با عمر.  بندي شده استطبقهنامعين 
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 “مقدمه اي  بر استانداردهاي  حسابداري  ”رد بايد با توجه  به  اين  استاندا
 .مطالعه  و بكارگرفته  شود

 هدف

 اصلي    موضوعات . هـدف  ايـن  استاندارد، تجويز نحوه  حسابداري  داراييهاي  نامشهود است                .  1
ن  مبلغ      ، تعيي  در حسـابداري  دارايـيهاي  نامشـهود عبارت  از معيارها و زمان  شناخت  دارايي                  

 .و موارد افشاست ) هزينه  استهالك  شامل(دفتري 

 

 دامنه  كاربرد

 داراييهاي  نامشهود بكار گرفته  شود مگر           تمام مورد حسابداري    الـزامات  ايـن  استاندارد بايد در         .   2
 .موجب استانداردي ديگر،  نحوه حسابداري متفاوتي،  الزامي شده باشد اينكه به

 :ارد ازجمله در موارد زير كاربرد ندارداين استاند   .3

 عنوان با 19بـه  اسـتاندارد حسابداري  شماره           (از تركيـب  تجـاري          سـرقفلي  ناشـي      .الف
 ).مراجعه  شود تركيبهاي تجاري

حـق امتـياز معادن و مخارج اكتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبيعي و                 . ب
 .منابع مشابهي كه احيا شونده نيست

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

قصد فروش   دارايـيهاي نامشـهودي كـه در روال عـادي عملـيات واحد تجاري به               . د
حسابداري    با عناوين      9 يا   8حسابداري  شماره      به استانداردهاي   (نگهـداري مـي شود      

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

گزارشگري  عنوان با 24به استاندارد حسابداري شماره (مخـارج قـبل از بهره برداري         . ه

 ).مراجعه شود  برداري قبل از بهرهمرحله درمالي واحدهاي تجاري 
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. ي رود ايـن اسـتاندارد همچنيـن بـراي مخـارج تبليغات، آموزش، تحقيق و توسعه بكار م                   .4
بنابراين، اگرچه اين فعاليتها    . راسـتاي توسعه دانش است     فعاليـتهاي تحقـيق و توسـعه در       

براي مثال نمونه سازي يك  (ممكـن اسـت مـنجر به ايجاد يك دارايي با ماهيت عيني گردد               
، امـا عنصـر عينـي دارايـي نسـبت به وجه نامشهود، يعني دانش مستتر در آن،                   )محصـول 

 .ار دارددرجه دوم اهميت قر در

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

از كاربرد مستمر دارايي     آتي ناشي ارزش  فعلـي  جـريانهاي  نقـدي             خـالص     :ارزش  اقتصـادي      •
 . واگذاري نهايي آناز ناشيجمله جريانهاي نقدي  از

 از واگذاري دارايي    مي تواند كه واحد تجاري در حال حاضر       برآوردي   مـبلغ      :باقـيمانده   ارزش     •
از كسـر مخـارج بـرآوردي واگـذاري بدست آورد با اين فرض كه دارايي در وضعيت                   پـس 

 .مفيد باشد متصور در پايان عمر

كه  خريداري  مطلع  و مايل  و فروشنده اي  مطلع  و مايل  مي توانند                    است  مبلغـي     : ارزش  منصـفانه        •
ـ   يكديگر مبادله    ، يـك  دارايي  را در ازاي  مبلغ  مزبور با شـرايط  عـادي   ه اي  حقيقـي  و در      در معامل

 .كنند

 .پذير يك  دارايي  طي  عمر مفيد آن   تخصيص  سيستماتيك  مبلغ  استهالك: استهالك   •

ازاهايي  كه  مبلغ  وجه  نقد يا معادل  نقد پرداختي  يا ارزش  منصفانه  ساير مابه             : بهـاي  تمام  شده          •
، يا حسب مورد،    ، واگذار شده  است    يا ايجاد آن  جهـت  تحصـيل  يـك  دارايي  در زمان  تحصيل                  

 مبلغـي كـه در زمـان شـناخت اوليه براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري،               

 ).مانند مخارج تأمين مالي(به آن دارايي تخصيص يافته است 

زي شده است كه با هدف كسب دانش علمي يا فني جديد            ري پژوهشي نو و برنامه   : تحقـيق    •
 .انجام مي شود

قالب يك برنامه يا طرح براي توليد        بكارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانشها در      : توسعه   •
مـواد، تجهيزات، محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدمات جديد، يا بهسازي اساسي مواردي كه              

 .يده و يا استقرار يافته است، پيش از آغاز توليد يا كاربرد تجاريقبالً توليد يا ارائه گرد
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شرايط عادي   طريق فروش دارايي در    مبلغ وجه نقد يا معادل نقد كه از       : خالص ارزش فروش   •
 . هاي مرتبط با فروش حاصل مي شوداز كسر كليه هزينه و پس

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

 .غيرپولي  و فاقد ماهيت عينيقابل تشخيص  يك  دارايي   :دارايي  نامشهود  •

 يا قابل  تعييني  از وجه  نقد           مبلغ  ثابت    وجه  نقد و داراييهايي  كه  قرار است  به              :دارايـيهاي  پولـي     •
 .دريافت  شود

 .آنمبلغ  بازيافتني   نسبت  بهيك دارايي  مازاد مبلغ  دفتري  :زيان  كاهش  ارزش   •

 : عبارت  است  از :عمر مفيد  •

 كه  انتظار مي رود يك  دارايي، مورد استفاده  واحد تجاري  قرار گيرد، يا مدت  زماني   .الف

يا ساير واحدهاي  مقداري  مشابه  كه  انتظار مي رود در فرايند استفاده  از                  تعـداد توليد      . ب
 .دارايي  توسط  واحد تجاري  تحصيل  شود

ـ  •   بهـاي  تمـام  شـده  دارايـي  يا ساير مبالغ  جايگزين  بهاي  تمام  شده  در                          :بلغ  اسـتهالك پذيـر     م
 . آن باقيماندهصورتهاي  مالي  ، به  كسر ارزش  

 ، مربوطانباشته از كسر استهالك  انباشته  و كاهش  ارزش          مبلغي  كه  دارايي  پس       :ي    مـبلغ  دفتر    •
 .به  آن  مبلغ  در ترازنامه  منعكس  مي شود 

  .بيشتر استكه  هركدام   ،خالص  ارزش  فروش  يا ارزش  اقتصادي  يك  دارايي: مبلغ  بازيافتني   •

 ويژگيهاي  دارايي  نامشهود

 ، نگهداري  و بهبود داراييهاي       ، توسعه  تجـاري  معمـوالً منابعي  را صرف  تحصيل          واحدهـاي       . 6
امتياز و     ، طراحي  و اجراي  سيستمهاي  جديد، حق          قبـيل  دانـش  فنـي  يا علمي           نامشـهود از  

 ، حق      ، نرم افزار  رايانه اي      نمونه هاي  رايج  از سرفصلهاي  كلي  فوق          . عالئـم  تجـاري  مـي كنند        
 ، سرقفلي  محل   ، حـق  تكثـير يا نمايش  فيلمهاي  سينمايي  و ويديويي       ، حـق  تألـيف     اخـتراع   
امتياز توليد يا     ، حق  ، حق  استفاده  از خدمات  عمومي         )حق كسب  يا پيشه  يا تجارت       (كسـب     

  .خدمات  است
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 عيني ماهيت  غير

ترتيب    بدين . شودمين  تعريف  دارايـيهاي  نامشـهود با تكيه  بر ماهيت  غيرعيني  و غيرپولي  آ         .  7
 .زمره  اين  داراييها قرار نمي گيرد قبيل  حسابهاي  دريافتني  در اقالمي  از

لوحهاي قبيل      عيني  از   روي يا در درون يك عنصر      بربرخي  داراييهاي  نامشهود ممكن  است             .  8
 ) د حق  اختراع  يا پروانه  رسمي        مور در(، مدارك  قانوني        )مورد نرم افزار رايانه اي     در(فشرده    

 عنوان  دارايي  ثابت  مشهود يا دارايي           در چنين  شرايطي  طبقه بندي  قلم  مزبور به           . يـا فيلم  باشد    
مثالً نرم افزار    . اين  امر است  كه  كدام  عنصر مهم تر است            باره   درنامشـهود مسـتلزم  قضاوت         

 ، عمالً بخشي  از ماشين آالت  است  و بنابراين  در آالترايانـه اي  مـربوط  به  راه اندازي  ماشين            
 .سرفصل  داراييهاي  ثابت  مشهود طبقه بندي  مي شود

 

 قابليت  تشخيص 

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

عنوان    كـه  از كـل  واحـد تجـاري  يا ساير داراييهاي  واحد تجاري  قابل  تشخيص  نيست  به                         
منافع . اگر  داراي  منافع  اقتصادي  آتي  باشد          حتـي    ،دارايـي  نامشـهود شناسـايي  نمـي شـود           

ل تشخيص تحصيل شده يا داراييهايي      اقتصادي آتي ممكن است از هم افزايي داراييهاي قاب        
. صورتهاي مالي نيستند   صورت جداگانه حائز معيارهاي شناخت در      حاصـل شـود كـه به      

سرقفلي    (حال واحد تحصيل كننده مبالغي را بابت آنها در تركيب تجاري مي پردازد             اين بـا 
 ). مطرح  شده  است 19از تركيب  تجاري  در استاندارد حسابداري  شماره   ناشي

 
يـك دارايي هنگامي معيار قابليت تشخيص را در تعريف دارايي نامشهود احراز مي كند كه يكي از                   .   10

 :شرايط زير را داشته باشد

امتياز، اجاره يا    منظور فروش، انتقال، اعطاي حق       جـدا شـدني باشـد، يعني بتوان آن را به           .الف 
از واحد ) ، دارايي يا بدهي مرتبطصـورت جداگانـه يـا همراه با يك قرارداد        بـه (مبادـله   

  يا تجاري جدا كرد،
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از حقـوق قـراردادي يـا سـاير حقوق قانوني ناشي شود، صرفنظر از اينكه آيا چنين                   . ب
 شدني از واحد تجاري يا ساير حقوق و تعهدات باشد          حقوقـي قـابل انـتقال يـا جـدا         

 .خير يا

 

 شناخت  و اندازه گيري  اوليه  دارايي  نامشهود

 :يك  قلم  هنگامي  به عنوان  دارايي  نامشهود شناسايي  مي شود كه    .11

 .با تعريف  داراييهاي  نامشهود مطابقت  داشته  باشد  .الف

 . احراز شده  باشد14 تا 12معيارهاي  شناخت  مندرج  در بندهاي    . ب
 

 :يك  قلم  دارايي  نامشهود بايد تنها زماني  شناسايي  شود كه    .12

 جريان  منافع  اقتصادي  آتي  دارايي  به  درون  واحد تجاري  محتمل  باشد، و  . لفا

 .گونه اي  اتكاپذير قابل  اندازه گيري  باشد بهاي  تمام  شده  دارايي  به . ب 

 
 جـريان  مـنافع  اقتصادي  آتي  مرتبط  با دارايي  نامشهود به  درون  واحد تجاري  تنها هنگامي  محتمل                              .13

 :است  كه  واحد تجاري  بتواند با داليل  كافي  نشان  دهد

 بـه  خـالص  جـريان  ورودي  مـنافع  اقتصـادي  آتـي  دارايي  به  درون  واحد تجاري          دسـتيابي   .الف
  ،امكان پذير است

 توانايي  و قصد استفاده  از دارايي  نامشهود را دارد، و  . ب

 .براي  كسب  منافع  اقتصادي  آتي  دارايي  دسترسي  داردبه  منابع  فني  و مالي  كافي   . ج 

 
محتمل  بودن  منافع  اقتصادي  آتي  بايد با استفاده  از مفروضات  معقول  و داراي  پشتوانه  كه  معرف                              .  14

سري  شرايط  اقتصادي  محتمل  در طول  عمر مفيد دارايي                 بهتريـن  بـرآورد مديريت  از وقوع  يك            
مبناي    ارزيابي  مزبور مستلزم  بكارگيري  قضاوت  بر         .سـط  واحـد تجـاري  ارزيابـي  شـود             ، تو  اسـت 

در اين  مورد اهميت  بيشتر بايد به  شواهدي  داده                . شـواهد موجود در زمان  شناخت  اوليه  است          
 .طور بيطرفانه  قابل  تأييد باشد شود كه  به
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ين  ندارند و نمي توان  آنها را به  اجزاي  كوچكتر   دارايـيهاي  نامشـهود عمومـاً كاربرد جايگز          .15
 ، اثبات  چگونگي  انتظار دستيابي  به  جريان  ورودي                افزون  بر اين   . بـراي  فـروش  تقسيم  كرد        

برخي    در . مـنافع  اقتصادي  به  درون  واحد تجاري  از محل  دارايي  نامشهود نيز مشكل  است                     
افع  اقتصادي  آتي  منتسب  به  يك  دارايي  نامشهود را مي توان                    موارد، شواهد عيني  مرتبط  با من       

 .طريق  بررسي  بازار كسب  كرد از

از يك  دارايي  نامشهود ممكن  است  شامل  درآمد عملياتي                 جـريان  مـنافع  اقتصـادي  آتي  ناشي             .16
اشد كه  از كاربرد  ، صرفه جويي  در مخارج  يا ساير منافعي  ب         حاصـل  از فـروش  كاال يا خدمات         

 ، بكارگيري  دانش  فني  جديد در فرايند           براي  مثال  . دارايـي  توسـط  واحد تجاري  عايد مي شود           
 . ، مخارج  توليد را كاهش  دهدجاي  افزايش  درآمد عملياتي  آتي توليد ممكن  است  به

يك  واحد    . ن  دارايي  است    توانايـي  اسـتفاده  از دارايـي  نامشهود، مستلزم  داشتن  كنترل  بر آ                    .17
از آن   تجـاري  هنگامي  بر دارايي  كنترل  دارد كه  هم  قدرت  كسب  منافع  اقتصادي  آتي  ناشي           

توان  كنترل     . را داشـته  باشـد و هـم  بـتواند از دسترسي  ديگران  به  آن  منافع  جلوگيري  كند                         
مانند حق تكثير و     حـق  قانوني        مـنافع  اقتصـادي  آتـي  يـك  دارايـي  نامشـهود معمـوالً از                   

 ، شرط  الزم  براي  كنترل  نيست  چرا كه                ليكن  وجود چنين  حقي     .  ناشي  مي شود     تألـيف  حـق 
واحـد تجـاري  ممكـن  اسـت  از راههـاي  ديگـر، ازجمله  موظف  كردن  كاركنان  به  حفظ                              

 . باشدمنافع  اقتصادي  آن  دارايي  كنترل  داشته   ، براطالعات  محرمانه

برخـي  مـوارد، شـواهد بـيطرفانه  مرتـبط  با توانايي  واحد تجاري  در بكارگيري  دارايي                          در  .18
قصد . كسب  كرد   ) توجيهات  فني  و اقتصادي     (طريق  امكان  سنجي         نامشـهود را مـي توان  از       

 تجاري  كه      طريق  يك  طرح        ، از   ، براي  مثال    اسـتفاده  از دارايي  نامشهود توسط  واحد تجاري          
  . ، قابل  اثبات  استطور رسمي  توسط  مقامات  مجاز به  تصويب  رسيده به
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طريق   دسترسـي  به  منابع  الزم  جهت  استفاده  از دارايي  نامشهود و كسب  منافع  آن  را مي توان  از         .19
ز و توانايي  واحد     مورد نيا منابع   ، مالي  و ساير       يـك  طـرح  تجـاري  كـه  نشـان دهنده  منابع  فني                  

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

 

 .ه  بهاي  تمام  شده  اندازه گيري  شوديك  دارايي  نامشهود به  هنگام  شناخت  اوليه  بايد ب .   20

 

 ه ـتحصيل  جداگان

جداگانه  تحصيل  شود، مابه ازاي  آن  معموالً مشخص  است  و                طور   بهاگـر دارايـي  نامشهود         .21
 .گونه اي  اتكاپذير اندازه گيري  كرد  بهاي  تمام  شده  را به توان مينتيجه  در

شامل  عوارض  و ماليات        (نامشهود متشكل  از بهاي  خريد        بهـاي  تمـام  شـده  يـك  دارايـي                   .22
و هـرگونه  مخارج  مرتبط  مستقيمي  است  كه  براي  آماده سازي              ) قـابل  اسـترداد خـريد       غـير 

براي  محاسبه  بهاي  خريد، تخفيفات  تجاري            . دارايي  جهت  استفاده  مورد نظر تحمل  مي شود           
 و   ، شامل  حق الزحمه هاي  خدمات  حقوقي            نوان  مثال   ، به ع   مخـارج  مستقيم   . كسـر مـي شـود     

 ،  صورت  خريد دارايي  با شرايط  اعتباري         در .  است مخـارج آزمايش كاركرد صحيح دارايي     
 التفاوت بهاي نقدي با مجموع پرداختها        مابه  .بهـاي  تمـام  شـده  معـادل  بهـاي  نقدي  است                 

ستفاده از اعتبار شناسايي مي شود       هـاي ا   سـود تضـمين شـده، در دوره       عـنوان هزيـنه      بـه 
 حسابداري مخارج تأمين مالي   عنوان    با 13موجب استاندارد حسابداري شماره      اينكه به  مگـر 

 .به حساب دارايي منظور گردد

 :موارد زير نمونه هايي از مخارجي است كه در بهاي تمام شده دارايي نامشهود منظور نمي شود  .23

 يا خدمت جديد مانند مخارج تبليغات،مخارج معرفي يك محصول  .الف

مخـارج انجـام فعاليت تجاري در يك محل جديد يا با يك گروه جديد از مشتريان                  . ب
 مانند مخارج آموزش كاركنان، و

 .مخارج اداري، عمومي و فروش . ج
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شناسايي مخارج در مبلغ دفتري يك دارايي نامشهود، هنگامي كه دارايي آماده بهره برداري                .24
بنابراين، مخارج تحمل شده براي استفاده يا بكارگيري مجدد يك          . سـت، مـتوقف مي شود     ا

براي مثال، مخارج زير در مبلغ دفتري       . دارايي نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمي شود        
 : گردديك دارايي نامشهود منظور نمي

تفاده از آن شروع    مخارج تحمل شده براي يك دارايي آماده بهره برداري كه هنوز اس            .الف
 .نشده است

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

برخـي عملـيات در ارتـباط بـا يك دارايي نامشهود انجام مي شود كه براي آماده سازي آن                   .25
يات متفرقه ممكن است در طول      اين گونه عمل  . جهـت اسـتفاده مـورد نظـر، ضروري نيست         

درآمدها و هزينه هاي چنين عملياتي در       . فعاليـتهاي ايجـاد دارايـي يا قبل از آن انجام شود           
 .سود و زيان دوره وقوع شناسايي مي شود

 

 طريق  تركيب  تجاري  تحصيل  از

 صـورتي كـه يك دارايي نامشهود در تركيب تجاري تحصيل گردد، براساس استاندارد              در  .26
، بهاي تمام شده آن دارايي نامشهود، ارزش     تركيـبهاي تجاري  عنوان    با 19حسابداري شماره   

 .منصفانه آن در تاريخ تحصيل مي باشد

، واحد  تركيبهاي تجاري عنوان    با 19براسـاس ايـن استاندارد و استاندارد حسابداري شماره            .27
صورتي جدا از     شده را در   تحصيل كننده در تاريخ تحصيل، دارايي نامشهود واحد تحصيل        

سـرقفلي شناسـايي مـي كـند كـه ارزش منصـفانه آن دارايـي را بتوان به گونه اي اتكاپذير                      
گـيري كرد، صرفنظر از اينكه واحد تحصيل شده، پيش از تركيب تجاري، دارايي را        انـدازه 

را جريان   واحد تحصيل كننده، يك پروژه تحقيق و توسعه در        . شناسـايي كرده باشد يا خير     
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عـنوان يك دارايي نامشهود جدا از سرقفلي شناسايي مي كند كه آن پروژه          صـورتي بـه    در
تعـريف دارايـي نامشـهود را احـراز كند و ارزش منصفانه آن را بتوان به گونه اي اتكاپذير                    

صورتي تعريف  جريان واحد تحصيل شده، در پروژه تحقيق و توسعه در  .  گيري كرد  انـدازه 
 كند كه با تعريف دارايي انطباق داشته باشد و قابل تشخيص            احراز مي دارايـي نامشهود را     

 .باشد يعني جداشدني يا از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شده باشد

 

  در تركيب تجاريتحصيل شده ارزش منصفانه دارايي نامشهود اندازه گيري

هاي تجاري را معموالً مي توان با       ارزش منصـفانه داراييهاي نامشهود تحصيل شده در تركيب          .28
در مواردي كه براي برآورد     .  از سرقفلي شناسايي كرد     گيري و جدا   اتكاپذيـري كافي اندازه   

ارزش منصـفانه، طيفـي از نتايج با احتمال وقوع متفاوت وجود داشته باشد، عامل ابهام در              
عناي ناتواني در   انـدازه گـيري ارزش منصـفانه دارايـي وارد مـي شـود، ليكن اين امر به م                  

صورتي كه دارايي نامشهود     در. انـدازه گـيري ارزش منصـفانه بـه گونـه اي اتكاپذير نيست             
تحصيل شده در تركيب تجاري داراي عمر مفيد معين باشد، اين پيش فرض قابل رد وجود                

 .دارد كه مي توان ارزش منصفانه آن را به گونه اي اتكاپذير اندازه گيري كرد

مشـهود تحصـيل شـده در تركيب تجاري ممكن است تنها به همراه يك دارايي                دارايـي نا    .29
براي مثال، ممكن است . ثابـت مشـهود يـا يـك دارايي نامشهود مرتبط، قابل تفكيك باشد     

مجـوز انتشـار يك مجله جدا از بانك اطالعاتي مشتركين آن قابل فروش نباشد يا عالمت                 
شمه خاصي باشد و نتوان آن را       تجـاري چشـمه آب معدنـي ممكـن اسـت مـربوط به چ              

صورتي كه نتوان ارزشهاي     در اين گونه موارد، در    . صورت جدا از آن چشمه فروخت      بـه 
گونـه اي اتكاپذيـر اندازه گيري كرد، واحد          منصـفانه هـر يـك از دارايـيهاي گـروه را بـه             

 تحصـيل كنـنده، گـروه دارايـيها را بـه عـنوان يك دارايي واحد، جدا از سرقفلي شناسايي                   
 .مي كند
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 اصـطالحاتي عمومي است كه اغلب براي اشاره به          “نـام تجـاري    ” و   “عالمـت تجـاري    ”  .30
قبيل نشان تجاري، اسم تجاري، فرمولها، دستورالعملها و         گروهـي از دارايـيهاي مكمـل از       

صورتي يك گروه از     واحد تحصيل كننده، در   . مهارتهـاي فنـي مرتـبط اسـتفاده مـي شـود           
عنوان يك دارايي منفرد     مكمل تشكيل دهنده يك عالمت تجاري را به       دارايـيهاي نامشـهود     

شناسـايي مـي كـند كه نتواند ارزش منصفانه هر يك از اين داراييها را به گونه اي اتكاپذير                    
صورتي كه ارزش منصفانه هر كدام از داراييهاي مكمل به صورتي            در.  گـيري كـند    انـدازه 

عنوان يك    مجموع آنها را به     تواند  تحصيل كننده مي   اتكاپذيـر قابل اندازه گيري باشد، واحد      
 .دارايي شناسايي كند، مشروط بر اينكه آن داراييها داراي عمر مفيد مشابهي باشند

اندازه گيري اتكاپذير ارزش منصفانه دارايي نامشهود تحصيل شده در تركيب تجاري ممكن               .31
از حقوق قانوني يا ساير حقوق اسـت تـنها در مـواردي ميسـر نباشـد كه دارايي نامشهود            

 :قراردادي ناشي شود و يا 

 جداشدني نباشد، يا .الف

جداشـدني باشد، اما سابقه يا شواهدي از معامالت همان دارايي يا داراييهاي مشابه                . ب
وجـود نداشـته باشـد، و درنتـيجه، بـرآورد ارزش منصـفانه بـه متغيرهاي غيرقابل                  

 .اندازه گيري وابسته خواهد بود

 جريان تحصيل شده خارج بعدي پروژه تحقيق و توسعه درم

حساب   به 50 تا   41مخـارج تحقـيق يـا توسعه اي كه حائز شرايط زير باشد بايد بر اساس بندهاي                    .32
 :گرفته شود

صورت جداگانه يا    جريان باشد كه به    مـربوط بـه يـك پـروژه تحقـيق يا توسعه در             . الف
ـ  طـريق تركيـب تجـاري تحصـيل و بـه           از شده  نوان يك دارايي نامشهود شناسايي    ع

 و است،

 .بعد از تحصيل آن پروژه واقع شود . ب
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 :شرح زير شناسايي مي شود  به32مخارج بعدي مربوط به تحقيق و توسعه ياد شده در بند   .33

 عنوان هزينه شناسايي مي شود، صورتي كه مخارج تحقيق باشد، هنگام وقوع به در .الف

عنوان دارايي   مخـارج توسـعه  باشـد و حائز معيارهاي شناخت به           صـورتي كـه      در . ب
 عنوان هزينه شناسايي مي شود، و  نباشد، هنگام وقوع به44نامشهود طبق بند 

عنوان دارايي نامشهود    صـورتي كـه مخارج توسعه باشد و معيارهاي شناخت به           در . ج
 .سعه افزوده مي شودمبلغ دفتري پروژه تحقيق و تو  را داشته باشد، به44طبق بند 

 
 معاوضه  داراييها

 تمام يا بخشي از يك يا چند دارايي         ازاي يـك يـا چـند دارايـي نامشهود ممكن است در             .34
بهاي تمام شده اين گونه     . غيرپولـي، يـا تركيبي از داراييهاي پولي و غيرپولي تحصيل شود           

اينكه معاوضه فاقد محتواي     ، مگر  گيري مي شود   دارايـيهاي نامشهود به ارزش منصفانه اندازه      
پذير  به نحو اتكا دارايي واگذار شده تجـاري باشد يا ارزش منصفانه دارايي تحصيل شده و        

 ،ودـري نش ـ گي  ارزش منصفانه اندازه    اگر دارايي تحصيل شـده به    . ري نباشد ـ گي قابل اندازه 

 .دبهاي تمام شده آن به مبلغ دفتري دارايي واگذار شده اندازه گيري مي شو

 

واحـد تجاري وجود محتواي تجاري يك معاوضه را با توجه به ميزان تغييرات مورد انتظار                .35
يك معاوضه  . جـريانهاي نقـدي آتـي واحـد تجـاري، درنتـيجه معاملـه، تعيين مي كند                 در
 : صورتي داراي محتواي تجاري است كه در

جريانهاي نقدي  و    بـندي و مـبلغ جريانهاي نقدي دارايي تحصيل شده          ريسـك، زمـان    .الف
  يامتفاوت باشد،دارايي واگذار شده 

ارزش اقتصادي آن قسمت از عمليات واحد تجاري كه معاوضه به آن مربوط مي شود،                . ب
 درنتيجه معاوضه تغيير كند، و

، نسبت به ارزش منصفانه داراييهاي      “ب ” يا   “الـف  ”تفاوتهـاي موجـود در بـندهاي         . ج
 .معاوضه شده قابل توجه باشد
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براي تعيين محتواي تجاري معاوضه، ارزش اقتصادي قسمتي از عمليات واحد تجاري             
از ماليات محاسبه    كـه معاوضـه به آن مربوط است، بايد براساس جريانهاي نقدي پس            

 .شود

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

ارزش منصفانه دارايي نامشهودي كه معامالت بازار قابل        . دكـر  گـيري    ازهپذيـر انـد    اتكـا 
دامنه  گيري است كه     صورتي به گونه اي اتكاپذير قابل اندازه       ، در ددارمقايسه براي آن وجود ن    

تغيـيرات بـرآوردهاي منطقـي ارزش منصـفانه آن دارايـي قابل توجه نباشد، يا احتماالت                 
طور منطقي ارزيابي كرد و در برآورد        ن دامنه را بتوان به    مربوط به برآوردهاي مختلف در آ     

صورتي كه واحد تجاري بتواند ارزش منصفانه        در. ارزش منصـفانه مورد استفاده قرار داد      
دارايـي تحصـيل شـده يـا دارايـي واگـذار شده را به گونه اي اتكاپذير تعيين كند، ارزش                     

وجه نقد يا معادل نقد انتقال يافته، براي        نظرگرفتن مبلغ    منصـفانه دارايي واگذار شده با در      
اينكه ارزش منصفانه    ، مگر بكار مي رود  دارايي تحصيل شده     گـيري بهاي تمام شده       انـدازه 

 .دارايي تحصيل شده معتبرتر باشد

 سرقفلي  ايجاد شده  در واحد تجاري 

نافع  اقتصادي  آتي  سـرقفلي  ايجـاد شـده  در واحد تجاري  اگرچه  انتظار مي رود به  جريان  م                    .37
طـور جداگانه  قابل  تشخيص  نيست  و لذا حائز معيارهاي  شناخت                    ليكـن  بـه     ،كمـك  كـند    

علت  اينكه      واقع  سرقفلي  ايجاد شده  در واحد تجاري  به            در.  عـنوان  دارايـي  نمـي باشد          بـه 
ـ   بهاي  تمام  شده         ، منافع  اقتصادي  آتي  مشخصي  ايجاد نمي كند و             ي  قابل  كنترل  نيست      حقوق

 عنوان  دارايي  شناسايي      ، لذا اساساً به    اندازه گيري  نيست    ابل ق گونـه اي  اتكاپذيـر       آن  نـيز بـه       
 .نمي شود  
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 داراييهاي  نامشهود ايجاد شده  در واحد تجاري 

در بعضـي مـوارد، ارزيابي اينكه دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري حائز شرايط                  .38
 :داليل زير مشكل است به باشد ت ميشناخ

دشـواري تعييـن وجـود و زمان ايجاد يك دارايي قابل تشخيص كه منافع اقتصادي                 .الف
 آتي مورد انتظار را ايجاد خواهد كرد، و

برخي موارد،   در. دشـواري تعييـن بهـاي تمـام شده دارايي به گونه اي اتكاپذير              . ب
اري را نمي توان از مخارج نگهداري       مخارج ايجاد دارايي نامشهود در واحد تج      

يـا ارتقاي سرقفلي ايجاد شده در واحد تجاري يا مخارج اداره عمليات روزمره              
 .متمايز كرد

بنابراين، واحد تجاري عالوه بر رعايت الزامات عمومي براي شناخت و اندازه گيري اوليه 
براي تمام داراييهاي  را 53  الي 39يك دارايي نامشهود، الزامات و رهنمودهاي بندهاي 

 .نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري بكار مي برد

 
مـنظور ارزيابـي ايـنكه يك دارايي نامشهود ايجاد شده داخلي حائز معيارهاي شناخت        بـه  . 39

 : بندي مي كنداست، واحد تجاري ايجاد دارايي را در دو گروه زير طبقه

 مرحله تحقيق .الف

 مرحله توسعه . ب

تعريف شده اند، اما براي مقاصد اين استاندارد،        » توسعه«و  » تحقـيق «حات  اگـرچه اصـطال   
 .مفاهيم گسترده تري دارند» مرحله توسعه«و » مرحله تحقيق«اصطالحات 

چـنانچه نـتوان مـرحله تحقـيق را از مـرحله توسـعه يك پروژه داخلي ايجاد دارايي                     .40
تحقيق واقع    مرحله  پروژه در   شود مخارج  صورت فرض مي    اين  نامشهود تميز داد، در   

 .شده است
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 مرحله تحقيق

 نبايد  مي شود مخـارج تحقـيق يا مخارجي كه در مرحله تحقيقاتي يك پروژه داخلي واقع                  .41
عنوان  اين مخارج در هنگام وقوع بايد به      .  دارايـي نامشـهود شناسـايي شود       عـنوان  بـه 

 .هزينه شناسايي گردد

ق يك پروژه داخلي، نمي تواند وجود دارايي نامشهودي را          واحـد تجـاري، در مرحله تحقي        .42
بنابراين، اين مخارج در هنگام وقوع      . كه منافع اقتصادي آتي ايجاد خواهد كرد، اثبات كند        

 .عنوان هزينه شناسايي مي شود به

 :شرح زير است نمونه هايي از فعاليتهاي تحقيق به  .43

 جديد،فعاليتهايي با هدف دستيابي به دانش  .الف

 جستجو براي ارزيابي و انتخاب نهايي موارد كاربرد يافته هاي تحقيق يا ساير دانشها، . ب

 و  براي مواد، تجهيزات، محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدمات، هاييجستجوي جايگزين . ج

 ممكن براي مواد،     هاي فـرمولـه كـردن، طراحـي، ارزيابي و انتخاب نهايي جايگزين           . د
 . محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدمات جديد يا بهبود يافتهتجهيزات،

 
 مرحله توسعه

مخـارج توسـعه يا مخارجي كه در مرحله توسعه يك پروژه داخلي واقع مي گردد تنها درصورت                     .44
 : دارايي نامشهود شناسايي مي شودعنوان بهاثبات تمام شرايط زير 

گونه اي كه براي استفاده يا فروش        از نظر فني، به   امكانـپذيري تكمـيل دارايـي نامشـهود          .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

اند وجود بازار براي    ازجمله، واحد تجاري بتو   . ايجاد منافع اقتصادي آتي توسط دارايي نامشهود       . د
 .صورت استفاده داخلي را اثبات كند دارايي نامشهود يا محصول آن و سودمندي آن در

دسترسـي بـه منابع كافي فني، مالي و ساير منابع براي تكميل، توسعه و استفاده يا فروش                   . ه
 .دارايي نامشهود
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 دارايي نامشهود به گونه اي توانايـي واحـد تجاري براي اندازه گيري مخارج قابل انتساب به      . و
 .اتكاپذير طي دوره توسعه

 

برخـي مـوارد واحـد تجـاري، در مـرحله توسـعه يك پروژه داخلي، مي تواند دارايي                    در  .45
از آن را اثبات كند،  نامشـهود را تشـخيص دهـد و محتمل بودن منافع اقتصادي آتي ناشي          

 .قيق آن پيشرفت بيشتري داردزيرا مرحله توسعه يك پروژه داخلي، نسبت به مرحله تح

 :شرح زير است نمونه هايي از فعاليتهاي توسعه به  .46

 طراحي، ساخت و آزمايش نمونه ها و مدلها قبل از مرحله توليد يا استفاده، .الف

 طراحي تجهيزات، الگوها و قالبها براساس فناوري جديد، . ب

نظر اقتصادي،   حدي كه از   زي در طراحـي، ساخت و بهره برداري از تجهيزات نمونه سا          . 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

 

ان براي   ، استفاده و كسب منافع از دارايي نامشهود را مي تو           دسترسـي بـه منابع براي تكميل        .47
طـريق يـك طرح تجاري اثبات كرد كه منابع فني، مالي و ساير منابع مورد نياز و                   مـثال از  

برخي موارد واحد تجاري     در. توانايـي واحـد تجاري براي تأمين آن منابع را نشان مي دهد            
دسترسـي بـه مـنابع مالي برون سازماني را با كسب موافقت يك وام دهنده براي تأمين مالي              

 .ات مي كندطرح، اثب

سيسـتمهاي هزينه يابي واحد تجاري اغلب مي توانند مخارج ايجاد يك دارايي نامشهود در                 .48
قبـيل حقوق و دستمزد و ساير مخارج تحمل شده براي حفظ و              داخـل واحـد تجـاري از      

نگهـداري از حـق تألـيف يـا حق امتياز يا توسعه نرم افزار رايانه اي را به گونه اي اتكاپذير                      
 .ه گيري كنندانداز
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عاليـم تجـاري، حـق نشـر و اقـالم داراي ماهيـت مشابه ايجاد شده در داخل واحد تجاري نبايد                     .49
 .عنوان داراييهاي نامشهود شناسايي شوند به

مخارج انجام شده براي عاليم تجاري، حق نشر و اقالم داراي ماهيت مشابه ايجاد شده در                  .50
. مخارج گسترش كلي فعاليتهاي تجاري متمايز كرد   داخـل واحـد تجـاري را نمـي توان از            

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

 بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري

بهـاي تمـام شـده يك دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري، شامل مجموع مخارج                   .51
يخي مي باشد كه دارايي نامشهود براي اولين بار معيارهاي شناخت اشاره            شـده از تار    واقـع 

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

واحد تجاري شامل تمام مخارج بهـاي تمـام شـده يـك دارايـي نامشـهود ايجاد شده در              .52
ضروري است كه بطور مستقيم يا براساس مباني تخصيص معقول و يكنواخت قابل انتساب              

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

 اي ايجاد دارايي نامشهود،مواد و خدمات استفاده شده بر .الف

 حقوق و مزاياي كاركناني كه در ايجاد دارايي نقش داشته اند، . ب

 مخارج ثبت حقوق قانوني، . ج

 استهالك حق اختراع و حق امتيازي كه براي ايجاد دارايي نامشهود بكار مي رود، و . د

 .مشهوداستهالك داراييهاي ثابت مشهود مورد استفاده در ايجاد دارايي نا . ه

، معيارهايي را براي    حسـابداري مخارج تأمين مالي    عنوان   بـا 13شـماره    اسـتاندارد حسـابداري   
عنوان جزئي از بهاي تمام شده يك دارايي نامشهود ايجاد           شناسـايي مخـارج تأميـن مالي به       

 .شده در واحد تجاري، مشخص مي كند
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 داراييهاي  نامشهود ايجاد شده  در        بهاي  تمام  شده       مخـارج  اداري  و عمومـي  و فـروش  در               .53
طور مستقيم  با     داخـل  واحـد تجـاري  مـنظور نمـي شود مگر اينكه  بتوان  اين  مخارج  را به                       

زيانهاي  عملياتي  اوليه       . تحصيل  دارايي  يا آماده سازي  آن  براي  استفاده  مورد نظر ارتباط  داد                  
ه ريزي  شده  دارايي  ايجاد شود، هزينه هاي             كـه  تـا قـبل  از رسـيدن  بـه  سطح  عملكرد برنام                  

 در بهاي      ،يي  و مخارج  آموزش  كاركنان  جهت  استفاده  عملياتي  از دارايي                ااز عدم  كار    ناشي
 . منظور نمي شود دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل واحد تجاريشده   متما

 شناخت  هزينه 

 :  نامشهود بايد در زمان  وقوع  به عنوان  هزينه  شناسايي  شود مگر آنكه داراييهايمخارج  تحمل شده  براي     . 54

 معيارهاي   حائزرا تشكيل  دهد كه     ) 5طبق  بند    (بخشـي  از مخـارج  يـك  دارايـي  نامشـهود                 .الف
 ، يا)مراجعه شود 53 الي  12بندهاي  به (باشد شناخت  

عنوان  دارايي  نامشهود   باشد و نتوان  آن  را بهآن  قلـم  در يك  تركيب  تجاري  تحصيل  شده                . ب
قابل  انتساب  به  سرقفلي          در اين  موارد، مخارج  مزبور بايد بخشي  از مبلغ             . شناسـايي  كـرد    

 .در تاريخ  تحصيل  را تشكيل  دهد

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

مخـارج  قـبل  از تأسيس  يك  واحد يا فعاليت  جديد و مخارج  راه اندازي  ماشين آالت        .الف
 حد ظرفيت  عملي  مگر درمواردي  كه  اين  مخارج               توليد يا فعاليت  در     طـي  دوره قبل  از      

به  حساب     داراييهاي ثابت مشهود    عنوان   بـا  11ره    سـتاندارد حسـابداري  شـما       ا طـبق 
 .دارايي  ثابت  مشهود منظور مي شود

 ، حق مشاوره  قبيل  مخارج  حقوقي  براي  تهيه  اساسنامه  و شركت نامه              مخارج  تأسيس  از      . ب
  .و مخارج  ثبت

  .مخارج  فعاليتهاي  آموزشي . ج 

  .مخارج  تبليغات . د

  .كان  يا سازماندهي  مجدد تمام  يا بخشي  از يك  واحد تجاريمخارج  تغيير م . ه
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، شـناخت پـيش پرداخـت بابت خريد كاال يا خدمات مرتبط با دارايي نامشهود را                 54بـند     .56
 .عنوان دارايي منع نمي كند به

 عنوان  دارايي  عدم  شناخت  هزينه هاي  گذشته  به

عنوان  هزينه      صورتهاي  مالي  قبلي  به       د اقالم  نامشهود كه  در      مخـارج  مـربوط  بـه  تحصـيل  يا ايجا              .  57
عنوان  بخشي  از بهاي  تمام  شده  يك  دارايي  نامشهود شناسايي         ، نبايد بعداً به    شناسايي  شده  است    

 .شود

 از شناخت  اوليه  اندازه گيري  دارايي  نامشهود پس

شرح   به “تجديد ارزيابي  ” يا   59شرح بند    به“ تمام شده بهاي   ”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

 

 روش بهاي تمام شده

 استهالك  انباشته  و از كسر  به  بهاي  تمام  شده  پس بايداز شـناخت  اوليه      دارايـي  نامشـهود پـس       .  59
 .منعكس   شودانباشته هرگونه  كاهش  ارزش  

 

 تجديد ارزيابي   روش 

گونه اي اتكاپذير قابل     از شـناخت اولـيه دارايـي نامشـهود، چـنانچه ارزش منصـفانه به               پـس  .  60
 )ارزش منصفانه در تاريخ تجديد ارزيابي     (مبلغ تجديد ارزيابي      باشد بايد آن را به     اندازه گيري 

تجديد ارزيابي بايد   . از كسـر اسـتهالك انباشته و كاهش ارزش انباشته بعدي، ارائه كرد             پـس 
اهميتي با ارزش  طـور مـنظم انجـام شـود تـا اطمينان حاصل گردد مبلغ دفتري، تفاوت با           بـه 

صورتهاي مالي تابع مفاد     شرايط ارزيابي و نحوه انعكاس در     . منصـفانه در تاريخ ترازنامه ندارد     
  زير   64  تا      61 و بندهاي    “داراييهاي ثابت مشهود  ”عنوان    بـا  11رد حسـابداري شـماره      اسـتاندا 

 .است

 دارايـيهاي نامشهودي كه قبالً معيارهاي شناخت    مـورد  دراعمـال روش تجديـد ارزيابـي          .61
 . دارايي را احراز نكرده اند، مجاز نيستعنوان به
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بااين حال، چنانچه   . ي به كار مي رود    از شـناخت اولـيه داراي      روش تجديـد ارزيابـي پـس        .62
احـراز نشـدن معيارهاي شناخت طي بخشي از فرايند ايجاد دارايي، تنها بخشي از       دلـيل    بـه 

، روش تجديد   ) مراجعه شود  51به بند   (عـنوان دارايـي شناسايي شده باشد         بـه  مخـارج آن  
بي مي تواند براي    همچنين روش تجديد ارزيا   .  براي كل دارايي به كار رود      ارزيابي مي تواند  

 .طريق كمكهاي بالعوض دولت بكار رود  از شده دارايي نامشهود تحصيل

 . اتكا امكان پذير نيست    اي قابل  گونه بـراي 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 منصفانه مواردي مانند نامهاي قابل تعيين ارت و حـق امتـياز تلفـن،         تجـ 
تجـاري، حـق نشـر و تكثير آثار فرهنگي و هنري، حق اختراع يا عاليم تجاري مشكل است                   

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

همين دليل، قيمتي كه براي يك دارايي پرداخت         به. مكرر هستند  مـي گـردد و معـامالت غير       
 . مي شود ممكن است شواهد كافي براي ارزش منصفانه دارايي ديگر فراهم نكند

 نبودن ارزش   قابل اتكا دليل   هود تجديد ارزيابي شده، به    چنانچه در يك طبقه از داراييهاي نامش         .64
منصـفانه، تجديـد ارزيابي يك قلم دارايي نامشهود امكان پذير نباشد، آن دارايي بايد به بهاي                 

 .از كسر استهالك انباشته و كاهش ارزش انباشته منعكس شود تمام شده پس

 عمر مفيد

مر مفيد يك دارايي نامشهود را ارزيابي كند و         واحـد تجـاري بـايد معيـن يـا نامعيـن بـودن ع                 .65
درصـورت معين بودن، مدت آن، يا تعداد توليد يا ساير معيارهاي مشخص كننده عمر مفيد را               

صورتي بايد عمر مفيد دارايي نامشهود را نامعين تلقي كند كه            واحد تجاري در  . تعييـن نمـايد   
 اي كه انتظار مي رود دارايي، جريان نقدي         برمبناي تحليل كليه عوامل مربوط، نتواند براي دوره       

 .ورودي ايجاد نمايد، محدوده اي پيش بيني كند
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دارايي نامشهود با عمر مفيد معين      . حسـابداري دارايي نامشهود مبتني بر عمر مفيد آن است           .66
ولي دارايي نامشهود با عمر مفيد      )  مراجعه شود  82 الي   74به بندهاي   (مسـتهلك مـي گردد      

 .مستهلك نمي گرددنامعين 

 : ، عوامل  متعددي  نظير موارد زير بررسي  مي شود  نامشهودبراي  تعيين  عمر مفيد دارايي  .67

 ،استفاده  مورد انتظار واحد تجاري  از دارايي   .الف

اطالعات  عمومي  درخصوص  برآورد       چـرخه عمـر محصـول مرتـبط بـا دارايـي و               . ب 
  و با كاربرد مشابه،ابهمفيد انواع  داراييهاي  مش عمر

 بر اثر مسائل فني، تغييرات فناوري، مسائل تجاري يا ساير داليل،  دارايينابابي    . ج

 كسب  منافع  اقتصادي  آتي  مورد انتظار از             منظور بـه سـطح  مخـارج  نگهـداري  الزم              . د
 ،بوردارايي  با توجه  به  توان  و قصد واحد تجاري  براي  رسيدن  به  سطح  مز

ثـبات صنعتي كه دارايي در آن مورد استفاده قرار مي گيرد يا تغيير در تقاضاي بازار                  . ه
 براي محصوالت و خدمات توليد شده به وسيله دارايي،

 ، ، مراجع  دولتي  و ديگران اقدامات  مورد انتظار رقباي  فعلي  و بالقوه . و

 مشابه  آن  درخصوص  استفاده          يا موارد ي    دوره  كنـترل  بر دارايي  و محدوديتهاي  قانون            . ز
 ي قرارداد اجاره،انقضا  وجود تاريخ  ماننددارايي   از

 ، واز دارايي  نامشهود مورد نظر قابليت  تمديد حقوق  ناشي . ح

  .ميزان  وابستگي  عمر مفيد دارايي  به  عمر مفيد ساير داراييهاي  واحد تجاري . ط
 

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

سطح عملكرد استاندارد   . توانايـي و قصـد واحـد تجـاري براي رسيدن به آن سطح است              
بر  مخارج آتي برنامه ريزي شده مازاد     . زمـان بـرآورد عمـر مفـيد دارايي تعيين مي شود            در
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مـيزان مـورد نـياز بـراي نگهداري دارايي در سطح عملكرد استاندارد نبايد بر نتيجه گيري                  
 .مورد نامعين بودن عمر مفيد دارايي نامشهود تأثيرگذار باشد در

راييهاي  اي و بسياري ديگر از دا      رايانهوري، نرم افزار    توجـه بـه تغيـيرات سـريع در فنا          بـا   .69
 . داراييها كوتاه باشداين گونه عمر مفيد  رود احتمال ميبنابراين،. ندنامشهود آسيب پذير

وجود ابهام،  . عمـر مفـيد دارايـي نامشهود ممكن است خيلي طوالني يا حتي نامعين باشد                .70
دلـيل موجهـي بـراي بـرآورد محتاطانه عمر مفيد دارايي است، اما انتخاب عمر مفيدي كه            

 .واقع بينانه كوتاه است را توجيه نمي كند غيربطور 

از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني نبايد بيشتر از دوره            عمـر مفـيد دارايي نامشهود ناشي         .71
توجه به دوره مورد انتظار استفاده از دارايي توسط واحد           حقـوق مذكور باشد، اما ممكن است با       

دادي يا ساير حقوق قانوني براي دوره محدودي باشد كه          اگر حقوق قرار  . تجـاري، كوتاهتر باشد   
قابل تمديد  ) هاي ( صورتي شامل دوره   قـابل تمديـد اسـت، عمر مفيد دارايي نامشهود تنها در           

خواهـد بـود كـه شـواهد پشـتيباني كننده تمديد دوره، بدون صرف مخارج عمده توسط واحد                 
 .تجاري، وجود داشته باشد

عوامل . ونـي ممكـن است بر عمر مفيد دارايي نامشهود اثر گذارد           عوامـل اقتصـادي و قان       .72
اقتصادي تعيين كننده طول دوره اي است كه منافع اقتصادي آتي توسط واحد تجاري كسب               

ي كه واحد تجاري اين منافع را كنترل         ا عوامـل قانونـي ممكن است طول دوره       . مـي شـود   
 .اهتر تعيين شده توسط اين عوامل استعمر مفيد دارايي، دوره  كوت. كندمي نمايد، محدود 

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

شـواهدي، احـتماالً برمبـناي تجربه، وجود داشته باشد كه حقوق قراردادي يا ساير                .الف
اگر تمديد مشروط به موافقت يك شخص ثالث        . ونـي تمديد خواهد شد    حقـوق قان  

 مورد كسب موافقت وي نيز وجود داشته باشد، است، شواهدي در
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 شواهدي درخصوص تأمين شرايط الزم براي تمديد وجود داشته باشد، و . ب

 .مخارج تمديد در مقايسه با منافع اقتصادي آتي مورد انتظار آن عمده نباشد . ج
 

 اييهاي نامشهود با عمر مفيد معيندار

 دوره و روش استهالك

مـبلغ اسـتهالك پذيـر دارايـي نامشهود با عمر مفيد معين بايد برمبنايي سيستماتيك طي عمر                 .74
محاسبه استهالك بايد از زماني شروع شود كه دارايي براي استفاده           . مفـيد آن مستهلك شود    

وقعيـت و شرايط الزم براي استفاده موردنظر        آمـاده باشـد، يعنـي زمانـي كـه دارايـي در م             
 يا زماني كه  شودمحاسبه استهالك از زماني كه دارايي بركنار يا واگذار مي. مديريت قرار دارد

روش . عـنوان آماده براي فروش نگهداري مي شود، هر كدام مقدم باشد، بايد متوقف شود               بـه 
نتظار دارايي توسط واحد تجاري را      اسـتهالك بـايد الگـوي مصـرف مـنافع اقتصـادي آتي مورد ا              

چنانچه آن الگو به نحو اتكاپذير قابل تعيين نباشد بايد از روش خط مستقيم استفاده           . منعكس كند 
موجب  عنوان هزينه دوره شناسايي شود، مگر اينكه به        هزيـنه استهالك هر دوره بايد به      . شـود 

 .دفتري دارايي ديگر منظور شوداين استاندارد يا ساير استانداردهاي حسابداري در مبلغ 

روشـهاي  متفاوتـي  را مي توان  جهت  تخصيص  سيستماتيك  مبلغ  استهالك پذير يك  دارايي                           .75
 ، نزولي  و مجموع  آحاد توليد         اين  روشها شامل  خط  مستقيم        . طـي  عمر مفيد آن  بكار گرفت        

آتي مورد  وي  مصرف  منافع  اقتصادي          مبناي  الگ    بر  ،روش  مورد استفاده  براي  دارايي        . اسـت 
طور يكنواخت  طي  دوره هاي  مختلف  اعمال  مي شود مگر اينكه                   انتخاب  مي شود و به     انتظار  

 اتكاپذير    اي ه گون چنانچه  نتوان  الگوي  مصرف  را به           . در الگـوي  مـزبور تغييري  حاصل  شود          
 .تعيين  كرد، از روش  خط مستقيم  استفاده  مي شود

 ، منافع     برخي  شرايط   حال  در   اين با. اسـتهالك  معمـوالً بـه عـنوان  هزيـنه  شناسايي  مي شود                  .76
جاي  اينكه  منجر به  هزينه  شود، در توليد ساير داراييهاي  واحد تجاري                    اقتصـادي  دارايي  به     

ها را تشكيل      استهالك بخشي  از بهاي  تمام  شده  اين  دارايي             ،در اين  موارد   . جـذب  مـي شود     
براي  مثال  استهالك  داراييهاي  نامشهود مورد          . مبلغ  دفتري  آنها اضافه  مي شود         مـي دهد و به    

 .مبلغ  دفتري  موجودي  مواد و كاال اضافه  مي شود استفاده  در فرايند توليد، به
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 باقيماندهارزش  

  :صفر فرض  شود مگر اينكهبايد با عمر مفيد معين  يك  دارايي  نامشهود  باقيماندهارزش    . 77

 مفيد آن  تعهد كرده  باشد، يا شخص  ثالثي  خريد دارايي  را با قيمت  مشخص  در پايان  عمر  .الف

 . را بتوان  به گونه اي  اتكاپذير اندازه گيري  كردباقيماندهارزش    . ب

 

 آن    باقيماندهاز كسر ارزش       پسنامشهود با عمر مفيد معين      پذير يك  دارايي        مـبلغ  استهالك     .78
متضمن اين است كه واحد تجاري انتظار دارد         باقـيمانده  ارزش      وجـود  .تعييـن  مـي شـود      

 .دارايي  نامشهود را قبل  از پايان  عمر اقتصادي  آن  واگذار كند

از واگذاري آن    ارزش باقـيمانده يـك دارايـي نامشهود برمبناي مبلغ قابل بازيافت ناشي              .79
اين مبلغ، در تاريخ برآورد، برمبناي قيمت فروش دارايي مشابهي كه           .  مـي شـود    بـرآورد 

عمـر مفـيد آن خاتمه يافته و تحت شرايط مشابهي مورد استفاده قرار گرفته است، تعيين                 
 . مي شود

 بررسي  دوره  و روش  استهالك 

داقل در پايان هر سال مالي    يك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين بايد ح        دوره  و روش  استهالك          .  80
چنانچه  تفاوت  قابل  مالحظه اي  بين  عمر مفيد برآوردي  جديد و برآوردهاي  قبلي                      .  شود بازنگـري 

 تغيير قابل  مالحظه اي  در الگوي           صورتي كه  در. وجـود داشته باشد، دوره  استهالك  بايد تغيير يابد          
ي  مربوط  صورت  پذيرد، روش  استهالك  بايد تغيير             مورد انتظار داراي  آتي  جـريان  منافع  اقتصادي         

 6 طبق استاندارد حسابداري شماره      اين  تغييرات  بايد    . كـند تـا منعكس  كننده  الگوي  جديد باشد           
 . شودمحسوب به عنوان  تغيير در برآوردهاي  حسابداري  “گزارش عملكرد مالي”عنوان  با

است  مشخص  شود كه  برآورد عمر مفيد آن  نامناسب               طـي  عمر يك  دارايي  نامشهود ممكن               .81
براي  مثال  ممكن  است  مخارج  بعدي  كه  وضعيت  يك  دارايي  نامشهود را به  سطحي                            . اسـت 

 ، موجب  افزايش  عمر مفيد        باالتر از عملكرد استاندارد ارزيابي  شده  قبلي  آن  ارتقا داده  است               
 زيان  كاهش  ارزش  ممكن  است  نمايانگر نياز به  تغيير                 همچنيـن  شناخت   . آن  دارايـي  شـود      

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

از يك  امتياز ممكن  است           ، استفاده  از حقوق  ناشي       افزون بر اين   . روش  خط  مستقيم  است      از  
چنين  شرايطي      در. تعويق  افتد   دهنده  يك  پروژه  به          تـا زمـان  تكمـيل  سـاير اجزاي  تشكيل            

 .منافع  اقتصادي  دارايي  ممكن  است  تا دوره هاي  بعدي  كسب  نشود

 

 مفيد نامعين  با عمرداراييهاي نامشهود

 .دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين نبايد مستهلك شود   .83

طريق مقايسه  واحـد تجـاري بايد آزمون كاهش ارزش دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين را از          .84
 :مبلغ بازيافتني با مبلغ دفتري آن در مقاطع زير انجام دهد

 صورت ساالنه، و به . الف

 .مي كه شواهدي در خصوص كاهش ارزش دارايي نامشهود وجود داشته باشدهنگا . ب

 

 بررسي عمر مفيد

عمـر مفيد دارايي نامشهودي كه مستهلك نمي شود بايد در هر دوره بررسي شود تا اطمينان                    .85
 .حاصل گردد رويدادها و شرايط همچنان از نامعين بودن عمر مفيد آن دارايي پشتيباني مي كنند               

ايـن صـورت، تغيـير در ارزيابـي عمـر مفـيد از نامعين به معين بايد طبق استاندارد                     رغـي  در
عنوان تغيير در برآورد حسابداري      به“ گزارش عملكرد مالي   ”عنوان     با  6حسـابداري شـماره     

 .محسوب شود

 

ارزيابـي مجدد عمر مفيد يك دارايي نامشهود از نامعين به معين، بيانگر آن است كه ارزش                   .86
درنتيجه، واحد تجاري كاهش ارزش دارايي را       . ارايـي ممكـن اسـت كـاهش يافته باشد         د
طريق مقايسه مبلغ بازيافتني با مبلغ دفتري آن آزمون مي كند و هرگونه مازاد مبلغ دفتري                 از

 .عنوان زيان كاهش ارزش شناسايي مي كند بر مبلغ بازيافتني را به
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  كاهش  ارزش قابليت  بازيافت  مبلغ  دفتري  ـ زيان 

بر  واحـد تجـاري بايد در تاريخ گزارشگري مالي، اين موضوع را بررسي كند كه آيا شواهدي دال                  .  87
صورت وجود چنين شواهدي، بايد مبلغ       در. كـاهش در ارزش دارايي نامشهود وجود دارد يا خير         

دفتري باشد، مبلغ   چنانچه مبلغ بازيافتني دارايي كمتر از مبلغ        . بازيافتنـي دارايـي بـرآورد شـود       
مبلغ بازيافتني كاهش داده شود مگر اينكه        طـريق ايجـاد ذخـيره در حسابها به         دفـتري بـايد از    

 مورد دربررسي مزبور   .  موقتـي بـودن ايـن كـاهش وجـود داشـته باشد             مـورد  درشـواهدي   
، مي باشد مفيد آنها نامعين     بـرداري نيسـت و داراييهايـي كه عمر         داراييهايـي كـه آمـاده بهـره       

 . اهميت بيشتري برخوردار است زا

 .بهـاي  تمـام  شـده  يك  قلم  دارايي  نامشهود معموالً طي  عمر مفيد دارايي  بازيافت  مي شود                            .88

گونه اي   شرايطي  ممكن  است  ميزان  منافع  مورد انتظار يك  دارايي  نامشهود كاهش  يابد به   اما در 
مجموع    تنهايي  يا در    شرايطي  كه  به      . دفتري  آن  كمتر شود     كـه  مـبلغ  بازيافتنـي  دارايي  از مبلغ                

در ارزش  دارايي      دائمي  صـورت  تـداوم  طي  چند سال  متوالي  ممكن  است  منجر به  كاهش                         در
 :شود به  اين  شرح  است  

 ،بالاستفاده  ماندن  دارايي   .الف

 ،زياندهي  عملياتي  دارايي  . ب 

 ،از دارايي  منفي  ناشيجريانهاي  نقدي    . ج

 ، وتغييرات  قانوني  يا محيطي  مؤثر بر قابليت  بازيافت  مبلغ  دفتري  دارايي  . د

  .شرايط  اقتصادي تغييرات  ساختاري  در . ه

 

 بركناري   و واگذاري 

بكارگيري يا ي  از گونه  منافع  اقتصادي  آت دارايي  نامشهود بايد در زمان  واگذاري  يا هنگامي  كه  هيچ                . 89
 .آن  انتظار نمي رود، از ترازنامه  حذف  شودواگذاري 

ارايي  نامشهود كه  معادل  تفاوت  عوايد خالص  حاصل  از واگذاري                  د يك     حذفاز   ود يا زيان  ناشي    س .  90
اسايي   در سود و زيان  شن     عملياتي   غيرو مـبلغ  دفتري  دارايي  است  بايد به عنوان  درآمد يا هزينه                    

 .شود
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  اي مانند فروش، اجاره سرمايه   (واگـذاري دارايي نامشهود، ممكن است به روشهاي گوناگون            .91
جهت تعيين تاريخ واگذاري دارايي، واحد تجاري از معيارهاي         .  صـورت گـيرد    )يـا اهـدا   

عنوان   با 3از فروش كاال طبق استاندارد حسابداري شماره         شناسـايي درآمد عملياتي ناشي    
ـ  فروش و اجاره مجدد داراييهاي نامشهود، استاندارد       براي  .  كند  استفاده مي  د عملياتـي  درآم

 . بكار گرفته مي شود هاحسابداري اجارهعنوان   با21حسابداري شماره 

مبلغ    قصد واگذاري  نگهداري  مي شود، به        دارايي  نامشهودي  كه  از استفاده  فعال  بركنار و به              . 92
 دارايي  مزبور حداقل  در تاريخ           نيمبلغ   بازيافت   . گردد منعكس مي  ،ر كناري   دفتري  در تاريخ  ب     

 ) يا برگشت  زيان  كاهش  ارزش  قبلي         (هـر تـرازنامه  بررسـي  و هرگونه  زيان  كاهش  ارزش                   
 .شناسايي  مي شود

، مخارج جايگزيني   12صـورتي كه واحد تجاري طبق معيارهاي شناخت مندرج در بند             در  .93
شـي از يـك دارايـي نامشـهود را در مـبلغ دفـتري آن مـنظور كند، مبلغ دفتري بخش                      بخ

چنانچه واحد تجاري نتواند مبلغ دفتري بخش جايگزين        . جايگزيـن شـده حـذف مي شود       
عنوان شاخص بهاي تمام شده  شـده را تعييـن كـند، ممكـن است از مخارج جايگزيني به     

 . داخل واحد تجاري استفاده كندبخش جايگزين شده در زمان تحصيل يا ايجاد در

مابـه ازاي دريافتني حاصل از واگذاري يك دارايي نامشهود به ارزش منصفانه آن شناسايي                 .94
از واگذاري به دوره هاي آينده موكول شود مابه ازاي           اگر دريافت مابه ازاي ناشي    . مـي شـود   

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

صورت عدم استفاده از آن متوقف       محاسبه استهالك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين، در          .95
طور كامل مستهلك شده باشد يا براي فروش نگهداري          نمـي گـردد، مگـر اينكه دارايي به        

 .شود
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 افشا

 ايجاد شده در واحد تجاري و ساير        راييهاي  نامشهود  حـد تجـاري بايد موارد زير را به تفكيك دا          وا .  96
 :د كنصورتهاي  مالي  افشا  درداراييهاي نامشهود 

صورت معين بودن، عمر مفيد يا نرخهاي استهالك      معيـن يـا نامعين بودن عمر مفيد و در           .الف
 بكار رفته،

 مشهود با عمر مفيد معين،روش استهالك داراييهاي نا .  ب

در ابتدا و انباشته صـورت  تطبـيق  ناخالص  مبلغ  دفتري، استهالك  انباشته  و كاهش  ارزش       . ج
 :دهنده  موارد زير باشد  انتهاي  دوره  كه  بر حسب  مورد نشان

 اضافات  ، ـ

 واگذاري  و بركناري   ، ـ

  و زيان  ،صورت  سود زيان  كاهش  ارزش  شناسايي  شده  در ـ

 صورت  سود و زيان  ، برگشت  زيانهاي  كاهش  ارزش  قبلي  در ـ

 از تجديد ارزيابي  ، افزايش  و كاهش  ناشي ـ

 استهالك  دوره  ، ـ

 از تسعير صورتهاي  مالي  يك  واحد مستقل  خارجي  ، خالص  تفاوتهاي  ارزي  ناشي ـ

 .تغييرات در مبلغ دفتري طي دورهساير  ـ

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

 

گروهـي  از دارايـيها با ماهيت  و كاربرد مشابه  در              شـامل   هرطـبقه  از دارايـيهاي  نامشـهود            .97
  :استزير نمونه  اين  طبقات  جداگانه  به  قرار  . عمليات  واحد تجاري  است

 ،حق  اختراع   .الف

 ق تكثير، و ححق  تاليف  . ب 

 ، ) ، پيشه  يا تجارتحق  كسب(سرقفلي  محل  كسب    . ج

 ، و نام  تجاري  مت تجاريعال . د
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 ، فرانشيز وحق  امتياز . ه

 ،نرم افزار رايانه اي  . و

 ،حق  استفاده  از خدمات  عمومي  . ز

 ،وفرمولها، مدلها و طرحها  . ح

 .جريان ايجاد داراييهاي نامشهود در . ط
 

حـد تجـاري  ماهيـت  و مـيزان  تغيـير در برآورد حسابداري  را كه  اثر با اهميتي  بر دوره                             وا  .98
جـاري  داشته  يا انتظار مي رود اثر با اهميتي  بر دوره هاي  بعدي  داشته  باشد، طبق  استاندارد                         

است   چنين  افشايي  ممكن        .  افشا مي كند   گزارش  عملكرد مالي   عنوان      با 6حسـابداري  شماره       
 . ناشي  شود دوره و يا روش استهالكاز تغيير در 

 : كندافشازير را نيز موارد واحد تجاري بايد  .  99

بـراي دارايـي نامشهود با عمر مفيد نامعين، مبلغ دفتري آن دارايي و داليل نامعين بودن                   .الف
مشهود مزبور  واحد تجاري بايد مهمترين عوامل مؤثر در تعيين اينكه دارايي نا          . عمـر مفيد  

 .عمر مفيد نامعين دارد را افشا كند

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

مـبلغ دفـتري دارايـيهاي نامشـهودي كـه مالكيـت آنها محدود شده و نيز مبلغ دفتري                    . ج
 .داراييهاي نامشهودي كه در وثيقه بدهيهاست

 .ات مربوط به تحصيل داراييهاي نامشهودمبلغ تعهد . د

 داراييهاي نامشهود اندازه گيري شده براساس روش تجديد ارزيابي

مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يابد، واحد تجاري بايد موارد زير را           چـنانچه دارايـيهاي نامشـهود به         .100
 :افشا كند

 :براي هر طبقه از داراييهاي نامشهود . الف

  ارزيابي،تاريخ تجديد -

 مبلغ دفتري داراييهاي تجديد ارزيابي شده،و -

 مبلغ دفتري داراييها براساس روش بهاي تمام شده با فرض عدم تجديد ارزيابي، -
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مبلغ مازاد تجديد ارزيابي داراييها در آغاز و پايان دوره به گونه اي كه تغييرات طي دوره  . ب
 حبان سرمايه را نشان دهد،و هرگونه محدوديت در توزيع مانده آن بين صا

 روشها و مفروضات عمده بكار گرفته شده در برآورد ارزش منصفانه داراييها، و . ج

 .دوره تناوب تجديد ارزيابي . د

 
برخـي مـوارد ممكـن است براي مقاصد افشا، تجميع طبقات داراييهاي تجديد ارزيابي                در .101

يهاي نامشهود كه براساس روشهاي     حال تجميع طبقات داراي    اين بـا . شـده ضـرورت يـابد     
 .متفاوت بهاي تمام شده و تجديد ارزيابي اندازه گيري شده است مجاز نمي باشد

 مخارج تحقيق و توسعه

عنوان هزينه شناسايي شده است،       را كه طي دوره به      اي واحد تجاري بايد مخارج تحقيق و توسعه         .102
 .افشا كند

 ساير اطالعات

 :ايد توسط واحد تجاري افشا  شوداطالعات زير ب  .103

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

دليل  شـرح مختصـري از دارايـيهاي نامشـهودي كه تحت كنترل واحد تجاري است اما به                   . ب
 .عدم احراز معيارهاي شناخت داراييهاي نامشهود شناسايي نشده است

 

 خ  اجراتاري

 و بعد    1/1/1386مورد كليه  صورتهاي  مالي  كه  دوره  مالي  آنها از تاريخ                    الزامات  اين  استاندارد در        .104
  .از آن  شروع  مي شود، الزم االجراست

 

 مطابقت  با استانداردهاي  بين المللي  حسابداري  

ـ  .105 پذيرش تجديدنظر در ارزش باقيمانده      عدم   به استثناي ا اجـراي  الـزامات  ايـن  استاندارد،            ب
دارايـيهاي   عنوان    با38مفـاد اسـتاندارد بين المللي  حسابداري  شماره            دارايـيهاي نامشـهود،     

 . نيز رعايت  مي شود)2004 مارس 31ويرايش ( نامشهود
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 1پيوست شماره 

 مورد برخي  اقالم  غيرپولي  نامشهود د استاندارد حسابداري  دركاربر

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

  .حي  دارد و بنابراين  بخشي  از استاندارد حسابداري  نيستجنبه  تشري

 حق  اختراع 

 ،   ، توليد، فروش  و كنترل  محصول         ، حقي  است  كه  به  دارنده  آن  امكان  استفاده                حق  اختراع   .  2
 حق  اختراع     . فرايـند يا فعاليت  ابداعي  خود را مي دهد و نقض  آن  توسط  ديگران  مجاز نيست                     

 و ثانياً به نام  واحد تجاري  ثبت  شوداوالً صـورتي  داراي  منافع  اقتصادي  آتي  است  كه     در
طـريق  كـاهش  هزينه هاي  عملياتي  يا امكان  توليد و فروش  كاالها و خدمات  با قيمتي                           از

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

 اسـتفاده  از اخـتراع  خود آنها را توليد كرده  و به  فروش  مي رساند كه  در اين  صورت                       بـا 
 اگرچه  ممكن  است  اعتبار        ،دست  مي دهد    حـق  اخـتراع  مـنافع  اقتصـادي  خـود را از               

 قانون  ثبت  عالئم  و اختراعات  مصوب  33طبق  ماده  .  منقضـي  نشـده  باشد       قانونـي  آن   
مدت  اعتبار ورقه  اختراع  به  تقاضاي  مخترع  پنج  يا ده  يا پانزده  و يا منتهي                           ” 1310تيرماه    

مدت  مزبور حق  انحصاري  ساخت  يا فروش  يا اعمال  و يا استفاده                     در. “بيست  سال  است      
 مقام    ، منحصراً در اختيار مخترع  يا قائمصـورت  تصـريح  در ورقه  اختراع        ، در  تراعاز اخـ  

  .قانوني  اوست

صـورت  تحصـيل  امتياز استفاده  از اختراع  ديگران  براساس  قرارداد، بهاي  تمام  شده  آن                           در .  3
حق  امتياز در هر دوره        عنوان     مبالغي  كه  به    . در سرفصل  داراييهاي  نامشهود منعكس  مي شود         
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 ، به  حساب  هزينه هاي  عملياتي  يا            پرداخـت  مـي شـود براسـاس  نوع  استفاده  از حق  اختراع                 
 ، كليه  مخارج       صورت  اختراع  توسط  واحد تجاري        در. سـربار كارخانـه  مـنظور مـي شـود          

يي  نامشهود و در     عنوان  دارايي  باشد به  دارا         ، چـنانچه  واجـد معيارهاي  شناخت  به           مـربوط 
 . ، منظور مي شوداين صورت  به  هزينه هاي  دوره غير

 حق  تأليف 

 ،حق  تأليف  عبارت  است  از حق  انحصاري  نشر              ” ،    قانون  حمايت  از مؤلفان      12طـبق  مـاده         .  4
د سال  بع    عرضه  و اجراي  اثر هنري  يا نوشته اي  كه  به  مدت  عمر پديد آورنده  و سي                          ،پخش  

اگرچه  عمر قانوني  حق  . “از فـوت  او بـه  شـخص  پديـد آورنـده  و وارث  او اعطا مي شود          
تألـيف  مـدت  زماني  طوالني  را دربر مي گيرد ولي  عمر مفيد حق  تأليف  به  ارزش  اقتصادي                             

ار اثر حـق  تأليف  تا زماني  داراي  منافع  اقتصادي  است  كه  بازار براي  انتش   . آن  بسـتگي  دارد     
اگـر حـق  تألـيف  خريداري  شود به  بهاي  تمام  شده  ثبت  مي شود و                        . مـربوط  وجـود دارد     

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

 .منظور كرد

  )حق  كسب  يا پيشه  يا تجارت(سرقفلي  محل  كسب  

 ، موقعيت  يا  ، حقـي  است  كه  واحد تجاري  به  جهت  تقدم  در اجاره         سـرقفلي  محـل  كسـب        .  5
اين  حق  در ميان  عموم  به عنوان  سرقفلي  شناخته                 . جذب  مشتري  نسبت  به  محلي  پيدا مي كند            

 ليكـن  در حسـابداري  براي  تمايز اين  حق  و سرقفلي  مربوط  به  تحصيل  ساير                          شـده  اسـت    
  . مناسبتر است“ سرقفلي  محل  كسب  ”واحدها يا گروه  داراييها، استفاده  از واژه  

سـرقفلي  محـل  كسب  تنها زماني  به عنوان  دارايي  قابل  شناسايي  است  كه  از اشخاص  ديگر                             .  6
. نقد خريداري  شده  باشد       پرداخت  وجه  نقد يا معادل  نقد يا ساير مابه ازاهاي  غير               در مقـابل    
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 ، اما خريد و فروش  آن  بدون  واگذاري              اگرچه  حق  مزبور متصل  به  يك  دارايي  مشهود است              
مالكيـت  امكان پذير است  و بنابراين  انعكاس  آن  تحت  سر فصل  داراييهاي  نامشهود مناسب                         

 و عموماً قابل  بازيافت  است  زيرا          نامعين دارد سـرقفلي  محـل  كسـب  عمـر مفـيد               . سـت ا
 ، صورت  اجبار مالك   طور قانوني  تحصيل  كرده  باشد، حتي  در           مسـتاجر اين  حق  را به        اگـر 

 .مقابل  دريافت  سرقفلي  صورت  مي گيرد تخليه  در

  تجاري  مت تجاري و نامعال

عالمت  تجاري  عبارت       ” 1310نون  ثبـت  عالئم  و اختراعات  مصوب  تيرماه                 قـا  1طـبق  مـاده         .  7
آن  كه       ، مهر، لفاف  و غير       ، عبارت   ، حرف   ، تصوير، رقم   اسـت  از هر قسم  عالمتي  اعم  از نقش            

عالمت  تجاري     . “بـراي  امتـياز تشخيص  محصول  صنعتي  يا تجاري  يا فالحتي  اختيار مي شود                   
مدت  اعتبار    . براساس  مقررات  قانون  ثبت  شده  باشد، قابل  نقل  و انتقال  است                   كه  صـورتي      در

 سال  و بعد از آن  نيز قابل  تمديد است  و     10 قـانون  مذكور      14عالمـت  تجـاري  طـبق  مـاده              
 .واقع  عمر قانوني  محدودي  ندارد در

 واحدتجاري  موفق  به  بهبود درآمد         ارزش  عالمـت  تجـاري  و نام  تجاري  به  نسبتي  كه                    .  8
از تبليغات  است       اگرچه  اين  افزايش  تاحدودي  ناشي        . خـود مـي شود، افزايش  مي يابد        

ولـي  رابطـه  روشـني  بيـن  مخارج  تبليغات  و افزايش  ارزش  عالئم  و نامهاي  تجاري  وجود                  
رايي  در نظر گرفته  نمي شود مگر         لـذا معمـوالً بهـاي  تمام  شده اي  براي  اين  نوع  دا                  ،  نـدارد 

اما مبالغي  كه  مستقيماً صرف  ايجاد، . هنگامـي  كـه  نـام  يـا عالمـت  تجاري  خريداري  شود         
 .استيفاي  حق  قانوني  يا ثبت  عالمت  تجاري  مي شود به  دارايي  منظور مي شود

 حق  امتياز و فرانشيز

 حقـوق  ديگران  است  كه  صاحب  حق  براساس                 حـق  امتـياز و فرانشـيز مجـوز اسـتفاده  از              .  9
 ، امتياز ساخت  و حق  فروش  توليدات  يا انجام                توافقـنامه  در قـبال  دريافـت  مبلغ  مشخصي            
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در توافقنامه    .  ، استفاده  از نام  يا عالمت  تجاري  را به  خريدار اعطا مي كند                  خدمـات  مشخص   
جمله  ممكن      اين  محدوديتها از   .  مي شود   معمـوالً محدوديـتها و تعهـدات  طرفيـن  مشخص           

  ي ، نرخها و قيمت  توليدات  يا الزام  بر خريد كاال از محل               مورد كيفيت  محصوالت    اسـت  در   
 .مشخص  باشد

طور يكجا در زمان  انعقاد قرارداد، در طول   بـراي  تحصـيل  حـق امتياز و فرانشيز، مبالغي  به          . 10
مبالغي  كه  در ابتدا يكجا پرداخت          .  پرداخت  مي شود    ، دو شيوه     قـرارداد و يـا تركيبي  از اين        

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

 هزينه هاي  تأسيس 

ن  فعاليتها مستلزم  صرف        اي. بـراي  تأسـيس  يك  واحد تجاري  فعاليتهاي  خاصي  انجام  مي شود                   . 11
اين  مخارج  شامل  مخارج         . مخارجـي  اسـت  كـه  در ابـتدا توسط  مؤسسين  پرداخت  مي شود                   

 ،   ، ماليات   ، حق الزحمه  حسابداري      ، حق  مشاوره    حقوقـي  بـراي  تهـيه  اساسـنامه  و شركت  نامه               
 مخارج  با هدف  كسب         پرداخت  اين     . مخـارج  ثبـت  و سـاير مخارج  مربوط  به  تأسيس  است                 

مـنافع  آتي  در طول  عمر واحد تجاري  صورت  مي گيرد، ليكن  به  خودي  خود منافع  اقتصادي                            
واقع  اين  مخارج  منجر به  جريان  ورودي  وجوه  نقد يا كاهش  جريان  خروجي                         در. آتـي  ندارد   

عمل  شركتها اين       اگرچه  در  . يردوجـوه  نقد نمي شود و بنابراين  در تعريف  داراييها قرار نمي گ               
مخـارج  را مطـابق  بـا قوانيـن  مالياتي  يا دوره هاي  اختياري  به  حساب  هزينه  منظور مي كنند،                             

 .عنوان  هزينه  دوره  منظور مي شود ليكن  براساس  الزامات  استاندارد، در زمان  تحمل  به

 حق  استفاده  از خدمات  عمومي 

 ، تلفن  و گاز وجوهي  تحت  عناوين  حق   ، آبقبيل  برق ه  از خدمـات  عمومي  از    بـراي  اسـتفاد     . 12
 . ، حـق  انشـعاب  و غـيره  در زمـان  تحصـيل  به  سازمانهاي  دولتي  پرداخت  مي شود                            اشـتراك 
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از آنها   ايـن  وجوه  غالباً در قبال  حق  استفاده  دائمي  از اين  خدمات  پرداخت  مي شود و برخي                         
مدت  زمان  استفاده  از اين  حقوق             . طور جداگانه  قابل  نقل  و انتقال  است            ، به   امتياز تلفن  مانـند 

. محـدود نيست  بنابراين  اين  نوع  داراييها براي  مدت  نامشخصي  به  دارنده  آن  انتفاع  مي رساند                          
بق  شرايط  وجوهـي  كـه  در ارتـباط  بـا كسـب  ايـن  حقوق  پرداخت  مي شود، ممكن  است  ط                       

همچنين  ممكن  است  قسمتي  از وجوه  پرداختي     .  ، ماهيـت  سپرده  داشته  باشد         عمومـي  مـربوط    
. بابـت  تاسيسـاتي  باشـد كـه  توسط  سازمان  دولتي  ذيربط  براي  واحد تجاري  مستقر مي شود                          

 .قه بندي  مي شودعنوان  داراييهاي  نامشهود طب كليه  موارد باال، داراييهاي  تحصيل شده  به در

 

 سرقفلي 

علت  وجود يا     اصـطالح  فوق  مفهوم  متفاوتي  با سرقفلي  محل  كسب  دارد، اگرچه  هر دو به                      . 13
شرايطي  كه  سرقفلي  محل   به  تعبير ديگر در . ايجـاد مزيـتهاي  خاص  تجاري  حادث  مي شود            

 ، سرقفلي  يك  واحد ته  استكسـب  به  عواملي  همچون  موقعيت  محلي  و جذب  مشتري  وابس  
تجـاري  در نتـيجه  هـم  افزايـي  كلـيه  دارايـيهاي  ثابـت  مشهود و داراييهاي  نامشهود قابل                              
تشخيص  و غيرقابل  تشخيص  ايجاد مي شود به  نحوي  كه  موجب  ايجاد منافع  اقتصادي  آتي                          

از آنجا  . جاري  مشابه  مي گردد     بيشتري  براي  آن  واحد تجاري  در مقايسه  با ساير واحدهاي  ت                
 ، اساساً در تعريف  دارايي  نامشهود قرار طور جداگانه  قابل  تشخيص  نيست    كـه  سـرقفلي  به      

واژه  حسن  شهرت        .  تجاري  مطرح  شده  است        هاي در استاندارد مربوط  به  تركيب        ونمـي گيرد    
 .نيز بعضاً بجاي  واژه  سرقفلي  به كار مي رود

 اربري و تراكم مازادامتياز ك

مخارج مربوط به تحصيل امتياز تغيير كاربري و تراكم مازاد امالك داراي منافع اقتصادي                .14
 مفيد آن   شود و عمر    ساختمان محدود نمي   مفيد عمرآتـي اسـت كـه دوره استفاده آن به           

ود  گونه حق امتيازها مي تواند نوعي دارايي نامشهود محسوب ش          اگرچه اين . نامعيـن است  
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، مرتبط با   داراييهاي نامشهود  عنوان با 17  استاندارد حسابداري شماره      8اما باتوجه به بند     
دليل  لذا اين مخارج به   . عنصـر عينـي، يعنـي زميـن يـا سـاختمان مـربوط اسـت                يـك 

. بـودن دوره اسـتفاده از آن بـه بهـاي تمـام شـده زمين مربوط منظور مي گردد                    نامعيـن 
فكيك بهاي تمام شده زمين و ساختمان اطالعات مفيدي         حـال در مواردي كه ت      ايـن  بـا 

ليكن در مبلغ    كـند، ايـن مخارج به بهاي تمام شده ساختمان منظور مي شود               ارائـه نمـي   
 . گرددذير ساختمان لحاظ نمي پاستهالك
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 2پيوست شماره 

 گيريمباني نتيجه 

 . نيست17اين پيوست بخشي از استاندارد حسابداري شماره 

  با استاندارد داراييهاي نامشهود7تركيب استاندارد حسابداري شماره 

 :شرح زير است  با استاندارد داراييهاي نامشهود به7داليل تركيب استاندارد حسابداري شماره    .1

يق و توسعه يك دارايي نامشهود است        فعاليتهاي تحق  از ناشي قـابل تشخيص  دارايـي    .الف
بنابراين با مخارج   .  فعاليـتها، دستيابي به دانش است      ايـن گونـه   زيـرا نتـيجه اصـلي       

فعاليـتهاي تحقـيق و توسـعه همانـند مخـارج فعاليتهايـي كـه با هدف ايجاد ديگر                   
 .مي گردد، برخورد مي شودداراييهاي نامشهود در داخل واحد تجاري صرف 

 بكار  7رد تشـخيص بيـن اينكه آيا بايد استاندارد حسابداري شماره            برخـي مـوا    در . ب
 .شد يا استاندارد حسابداري داراييهاي نامشهود، مشكل بود گرفته مي

 تعريف دارايي نامشهود

 يك دارايي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني        عنوان بهدر اسـتاندارد قبلـي، دارايـي نامشـهود             .2
 : بود كهشده تعريف 

ـ  بـه  .الف  اسـتفاده در تولـيد يا عرضه كاالها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي                نظورم
 ،مي شودمقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري 

 و  باشد،تحصيل شدهقصد استفاده طي بيش از يك دوره مالي توسط واحد تجاري  به . ب

 . باشدقابل تشخيص . ج

 ف شده است زيرا قصد استفاده از دارايي       حذ“ ب ”و  “ الف  ”هاي   در اسـتاندارد جديد شرط     
. دارايي نامشهود نيست  عنوان    بـندي آن به    دوره اسـتفاده از آن شـرط الزم بـراي طـبقه           و  

تشخيص و فقدان ماهيت عيني را داشته باشند         بنابراين تمام داراييهايي كه ويژگيهاي قابليت     
 .مي گيرنددر دامنه اين استاندارد قرار 
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 نامشهودمفيد داراييهاي  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 دارايي          كننده عمر  دارايي نامشهود بايد منعكس   

قدي ورودي براي    دارايي طي آن، جريان ن     مي روددر بعضي موارد، دوره زماني كه انتظار        . باشد
 دارايي  مفيد عمر مواردي   چنين دربنابراين  .  نيست پيش بينيواحد تجاري ايجاد كند، قابل      

 .تبع آن دوره استهالك نامعين است  و بهنامشهود

يك دارايي  ) شده يا مبلغ تجديد ارزيابي    (تمام شده اسـتهالك، تخصـيص سيسـتماتيك بهاي           .4
. عكاس مصرف منافع اقتصادي دارايي در آينده است       از كسـر ارزش باقـيمانده براي ان        پـس 

كردن دارايي طي     نباشد مستهلك  پيش بيني چـنانچه دوره مصـرف منافع اقتصادي دارايي قابل          
مفيد  درنتيجه داراييهاي نامشهود با عمر    . نمي شود يـك دوره اختـياري، موجب ارائه مطلوب         

 .مي شود آن انجام مورد درارزش طور مرتب آزمون كاهش   بلكه بهنمي شودنامعين مستهلك 

مفيد  در اسـتاندارد قبلـي يـك فـرض قـابل رد وجـود داشـت مبني بر اينكه حداكثر عمر                       .5
 باشد  دوره اي كننده   مفيد بايد منعكس    عمر كه صورتي در.  سال است  20داراييهاي نامشهود   

ال با اين    س 20بنابراين فرض   . مي كند كـه طـي آن، دارايـي موردنظـر جريان نقدي ايجاد             
 .ديدگاه سازگار نبود و درنتيجه حذف گرديد

 بررسي ارزش باقيمانده

طور  ، ارزش باقيمانده داراييهاي نامشهود به     38 حسابداري شماره    بين المللي طبق استاندارد      .6
 و در مـواردي كه ارزش باقيمانده برابر يا بيشتر از مبلغ دفتري              مـي شـود   ادواري بررسـي    

با توجه به مشكالت برآورد ارزش      .  شدن دارايي متوقف مي گردد     لكدارايـي باشـد، مسـته     
مبالغ اتكاي   باقـيمانده و امكـان تأثـيرگذاري قضاوتهاي شخصي و درنتيجه كاهش قابليت            

 .شمارد نظر در ارزش باقيمانده را مجاز نمي مربوط به داراييهاي نامشهود، كميته، تجديد

 


