
 

 

 6  شماره بخش عمومي  استاندارد حسابداري

 یهاموجود

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 6  شماره  بخش عمومي استاندارد حسابداري

 موجودیها
 

  مندرجات  فهرست

 بنـد  شماره 

 1 هدف 

 2 كاربرددامنه 

 3 تعاريف 

 4–7 موجوديها 

 8-38گیریموجوديهااندازه

 11-26 هاموجوديشدهتمامبهای

 12 خريدجمخار 

 13–19 ديلتبمخارج 

 20-23 مخارجساير 

 24يستیدارايیهایزاز كشاورزیبرداشتشدهاتتمامشدهتولیدبهای

 25-26شده تمام بهایتکنیکهایمحاسبه

 27-32شده تمام بهایمحاسبهروشهای 

 33-37خالصارزشفروش

 38بهایناچیزتوزيعكاالبدونمطالبهبهايامطالبه

 39-41 هزينهعنوان بهشناختموجوديها 

 42-43 افشا 

 44 اجراتاريخ 

 





 2 

 6  شماره  بخش عمومي استاندارد حسابداري

 هاموجودی

 هدف

هدفايناستانداردتشريحنحووهسسوابداریموجوديهوااسوت.مهمتورينموروو در.1

هوایدارايیوانتقالآنبوهدورهعنوان بهشده تمام یبها،شناسايیهاسسابداریموجودي

رهنمودهوايیجهوتتعیوینايناسوتانداردآتیجهتتطابقبارويدادهایمربوطاست.

وروشهایارزش كاهشهرگونهجمله ازهزينه،عنوان بهوشناختبعدیشده تمام بهای

كند.تمامشدهموجوديهاارائهمی بهایتعیین

 كاربرد  دامنه

كندد و مدوارد    مي  را تشريح  مالي  در صورتهاي هاموجودي  و انعكاس  ارزشيابي  استاندارد، نحوه  اين . 2

 گيرد: زير را دربر نمي

 ؛ بلندمدت  پيمانهاي  پيشرفت  كار در جريان .  الف

 ؛ مالي  ابزارهاي .  ب

 و ؛و معدني  جنگلي محصوالت موجودي .  پ

داراييهاي زيستي غيرمولدد مربدوب بدع فعاليدت      توليدات كشاورزي در زمان برداشت و . ت

 .كشاوزي

  تعاريف

 : است  زير بكار رفتع  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات . 3

 شود كع مي  اطالق  داراييهايي  بع : هاموجودي : 

 د؛شو مي  مصرف  گزارشگر واحد  فعاليت  در .  الف

 ؛شود مي  و نگهداري  شده  يداري، خر خدمات  ئدعيا ارا  محصول  منظور ساخت بع . ب

 يا ؛يند توليد قرار دارددر فرا  خدمات  يا ارائدع  محصول  منظور ساخت بع .  پ

 .شود مي  نگهداري  شگررگزاواحد   عمليات  عادي  در روال  فروش  براي . ت
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 از كسر:  پس  فروش  از بهاي  است  عبارت :  فروش  ارزش  خالص 

 و ؛تكميل  ورديآبر  مخارج  .  الف

 .  و توزيع  ، فروش بازاريابي  ورديآبر  مخارج .  ب

 كامالً   موجودي  قلم  يك  خريد يا ساخت  بايد براي  كع  از مخارجي  است  عبارت : جايگزيني  بهاي

 شود.  تحمل  مشابع

 هاموجودي

،شده یساختهمجدد،كاالشدهجهتفروش شدهونگهداری شاملكاالیخريداریموجوديها.4

موجوديهواجريانساخت،وموادوملزوماتآمادهبرایمصرفدرتولیداست.همچنین كاردر

شدهجهتتوزيعبهسايربخشهاوواسدها،بودونمطالبوه تولیدياشده شاملكاالیخريداری

جهوتازدولوت خشیبباشد.برایمثالكتابهایآموزشیكهتوسطبهايامطالبهبهایناچیزمی

جایآنکه عمومی،موجوديهابه شود.دربسیاریازواسدهایبخشبهمدارسمنتشرمیفروش

شوند.جهتفروشياتولیدنگهداریشوند،جهتارائهخدماتنگهداریمی

عمومیعمدتاًشاملمواردزيراست: دربخشموجوديها.5

مهمات؛الف.

مصرفی؛كاالهایذخاير.ب

لوازموقطعاتيدكی؛.پ

استراتژيک)برایمثالذخايرانرژی(؛ذخاير.ت

موجودیملزوماتپستی)مانندتمبر(؛.ث

هایآموزشی؛وبستهمانندجريانساخت كاردر.ج

شدهبرایفروش. نگهداریامالک.چ

اختیاردارد،ايون رادراسنادرسمیدولتینظیریكهدولتامتیازانتشاردارايیهايآنجا از.6

اسمیگزارشارزش بهايناقالمشوند.اقالمطبقايناستانداردجزءموجوديهامنظورمی

شوند.گیریمیاندازهشده تمام بهایبلکهبهگردندنمی
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درمواردیكهدولتذخايراستراتژيکمختلف)ازقبیلذخوايرنتوت(رابورایاسوتتاده.7

كند،طبقايناستانداردنگهداریمی(برایمثالباليایطبیعیارطراریياديگرورعیتها)

د.نشوموجودیشناسايیمیعنوان به

 هاگیری موجودي اندازه

و خالص ارزش  شده تمام بهايبايد برمبناي اقل  10و  9موارد مندرج در بندهاي  جز بعموجوديها  . 8

 گيري شود. اندازه تك يا گروههاي اقالم مشابع، تك فروش

در تداري  تحصديل    منصداانع  ارزش بعاي،  طريق عمليات غيرمبادلع شده از موجوديهاي تحصيل . 9

 شوند. گيري مي اندازه

و ارزش جايگزيني  شده تمام بهايشده جهت مقاصد زير بايد برمبناي اقل  موجوديهاي نگهداري . 10

 د:نگيري شو اندازه

 اچيز؛ ياتوزيع بدون مطالبع بها يا مطالبع بع بهاي ن الف.

 يند توليد كاال جهت توزيع بدون مطالبع بها يا مطالبع بع بهاي ناچيز.امصرف در فر . ب

 هاموجودي شده تمام بهای

بايد در برگيرنده مخارج خريد، مخارج تبديل و ساير مخارجي باشدد  موجوديها  شده تمام بهاي . 11

كداال يدا خددمات بدع مكدان و       جريان فعاليت معمول خود، براي رساندن در گزارشگر واحددكع 

 شرايط فعلي آن متحمل شده است.

 خريد  مخارج

خريدشاملبهایخريدوهرگونهمخوارجديگوریازقبیولسقووعوعووار مخارج.12

كوهمسوتقیماًبوهخريودمربووطبرگشتاست قابل كی،هزينهسملومالیاتهایغیرگمر

شود.گردد.تختیتاتتجاریازبهایخريدكسرمیمی

   تبديل  مخارج

گردد)ماننودمیمربوطتولیدشدهاقالممستقیماًبهكهاستمخارجیشاملتبديلمخارج.13

كوهومتغیر(اسوتازثابتسربارتولید)اعمشاملهمچنینتبديل(.مخارجكارمستقیم

شود.میاقعوخدماتياارائهمحصولبهمواداولیهتبديلبرای
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يابود.مویتخصیصمحصوالتبهسیستماتیکومتغیرباروشیازثابتسربارتولیداعم.14

دردامنهمعینیازسجومكهتولیداستغیرمستقیمازمخارجبخشتولید،آنسربارثابت

كارخانهوتجهیزاتساختماننگهداریومخارجماند،ماننداستهالکمیتولیدنسبتاًثابت

تولیداسوتغیرمستقیمازمخارجبخش.سربارمتغیرتولیدآنكارخانهمديريتومخارج

.يابد،مانندموادودستمزدغیرمستقیمتولیدتغییرمیباتغییرسجممتناسبكه

يابد.ظرفیتمییصتخصگزارشگرواسدفعالیتمعمولظرفیتتولیدبرمبنایسربارثابت.15

)بادرنظرگورفتنعادیروددرشرايطانتظارمیكهاستمحصولیبیانگرمتوسطمعمول

،تولیديافصلچنددوره(طیشدهريزیبرنامهونگهداریازتعمیراتتولیدناشیتوقتات

تولیوداسوتتادهواقعویطحازستوانتولیدمیسربارثابتهایهزينهتخصیصشود.برای

باشود.بايودتوجوهفعالیوتمعمولسطحبهمزبورتقريباًنزديکسطحآنکهشرط كردبه

،اينفعالیتمعمولسطحتولیدبرمبنایسربارثابتدرتخصیصكنندهتعیینعاملداشت

هزينهدورهمنظورشود.بسسا بهبايدبالاستتادهظرفیتبهمربوطمخارجكهاست

:زيررابايددرنظرداشتعواملگزارشگرواسدفعالیتمعمولسطحتعیینجهت.16

،تحتگزارشگرواسدومديريتتولیدیدستگاههایتولیدموردنظرطراسانمیزان.الف

؛ (اریكيادونوبتكارینوبتيک)مثالًسالدرطولكارساكمشرايط

و؛بعدازآنوسالبررسیتحتسالفعالیتسطحبودجه.ب

گذشوتهونیزدرسالهایبررسیتحتدرسالگزارشگرواسدازتولیدكهسطحی.ج

.استيافتهدستآنعمالًبه

تغییوراتسوال ايون ،بواگرفتناديدهتوانرامیفعالیتدرسطحموقتتغییراتچه اگر

منجرشود.شدهشناختهقبالًمعمولتجديدنظردرآنچهبايدبهمداوم

،الومثرایوود.بودشوتولیولومحصازيکبیشانوهمزماستدممکنودتولیودرفراين.17

بواهموراهاصولیمحصوليايکمشترکمحصوالتداردكهمصداعزمانیورعیت اين
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قابلجداگانههرمحصولتبديلمخارجكهشود.درمواردیتولیدمیفرعیمحصوليک

يابود.میتخصیصمحصوالتبهويکنواختمنطقیبرمبنايیمخارجنباشد،اينتشخیص

هازفرايندتولیدكایدرمرسلههرمحصولفروشنسبیازارزشاست،ممکنمثالبرای

مبنایعنوان تولید،بهتکمیلباشدويادرزمانتشخیصقابلطورجداگانهبهمحصوالت

،تواسواهمیتاًكموماهیتفرعیوالتووارد،محصومود.دراغلبوشاستتادهتخصیص

هایازبشدهساصلومبلغگیریاندازهفروشارزشخالصبهمحصوالترواين اين از

بوابهوایاصولیمحصوولدفتوریمبلغشود.درنتیجهكسرمیاصلیمحصولشده تمام

ندارد.اهمیتی با،تتاوتآنشده تمام

مربووطمخارجشودكلیهساصلگرددتااطمینانمیطراسیمعموالًچنانيابیهزينهروشهای.18

مبنوايی وبور،مشوخصمناسوبنحویبهمستقیمرمخارجوساي،كارمستقیمموادمستقیمبه

اعموالمعمووالًمسوتلزمسوربار،مخارجشود.تخصیصگرفتهسساببهويکنواختمنطقی

.استمناسبقاعدهيکدرانتخابشخصیقضاوتهای

اسوتخدماتیمیزانمعموالًتخصیص،مبنایمركزیدوايرخدماتیمخارجدرتخصیص.19

درمعمووالًسسوابداری،دايورهمثوالشود.برایمیارائهمختلفباعملیاترابطه دركه

:زيراستعملیاتخدمت

خريد،كنترلتولیدیوغیرمستقیمودستمزدمستقیمسقوعپرداختطريق تولید)از.الف

؛(تولیدیواسدهایبرایادواریمالیصورتهایوتهیه

معویندفترياكارتهایوكنترلفروشوتحلیلتجزيهطريق )ازوتوزيعبازاريابی.ب

و؛(فروش

ومالی،صورتهایمديريتخاصداخلیگزارشهایتهیهطريق )ازعمومیمديريت.پ

گذاريها(.سرمايهريزیوبرنامهنقدیمنابع،كنترلساالنههایبودجه
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منظورشوودتبديلمخارجبايددرمحاسبهبخش،تنهاآنسسابداریدايرهمخارجازكل

داد.تولیدتخصیصعملیاتبهمنطقیایگونه رابهآنبتوانكه

  ساير مخارج

مربووطآنفعلیايطوشرمکانبهموجوديهارساندنبرایكهتنهاتامیزانیسايرمخارج.20

شود.موجوديهامنظورمیشدهتمامازبهایبخشیعنوان بهاست

موجوديهامنظوورشدهتمامدربهایكهاستازمخارجیهايی،نمونهزيرمندرجدرموارد.21

گردد:میشناسايیهزينهعنوان بهوقو شودودردورهنمی

؛(كنترلقابلتولید)رايعاتمواد،دستمزدوسايرمخارجیغیرعادرايعات.الف

محصووالتیانبارداریدرفرايندتولیدبرایكهمخارجیباستثنایانبارداریمخارج.ب

؛شودمیبیشتردارند،انجامازشپردنیازبهكه

؛ونداردنقشیفعلیوشرايطانمکموجوديهابهدررساندنكهسرباراداری.پ

.فروشمخارج.ت


شودنمیمربوطتولیدجاری،مستقیماًبهعملیاتیمديريت،برخالفعمومیمديريتمخارج.22

(منظوورگوردد.موجوديهواشوده تموام،دربهوای)ودرنتیجهتبديلولذانبايددرمخارج

ازهوريوکروزانوهمعمووالًدرادارهموديريتهترككوچکگزارشگرموردواسدهای در

لئ،مسواعمومیسربارمديريتمخارجدرتتکیکاستدارد،ممکننقشمختلفعملیات

ازسوتتادهبوااتووانرامیمديريت،مخارجواسدهايیچنین بروزكند.دردرعملخاصی

داد.تخصیصواداری،فروشتولید،بازاريابیعملیاتبهمنصتانهایگونه،بهمناسبمبانی

موجوديهامنظوركرد.شدهتمامدربهایتوانرامیمالیتأمین،مخارجخاصدرشرايطی.23

.استشدهخصمشمالي  تأمين  مخارج  دراستانداردسسابداریشرايطاين
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 کشاورزی برداشت شده از دارايیهای زيستی اتتولید شده تمام بهای

ازدارايیهوایگزارشگر كهتوسطواسدیتولیدات،فعاليتهاي كشاورزيطبقاستانداردسسابداری.24

كسورمخوارجبورآوردیاز پسشود،درشناختاولیهبهارزشمنصتانهزيستیبرداشتمی

شوود.بورایبکوارگیریايوناسوتاندارد،ايونمبلوغ،گیریمیاندازهداشتدرزمانبرفروش

موجودیدرآنتاريخاست.شده تمام بهای

 شده تمام بهایتکنیکهای محاسبه 

فروشویبورایمحاسوبهيوابیاسوتاندارديواروشخوردهماننودروشهزينوهیتکنیکهاي.25

قورارگیورداستتاده موردكارسهولتتواندبهخاطرموجوديها،هنگامیمیشده تمام بهای

آورد.فراهممویشده تمام بهایكهنتايجساصلهموارهنزديکترينتقريبممکنرابرای

راسطوحعادیمواد،ملزومات،سواعاتكوار،كوارايیوظرفیوت،یاستانداردهاهزينه

لوزومصوورت دراينروشبايدمکورراًبررسویواز ساصلمبالغدهد.قرارمینظر مد

نظرقرارگیرد. بهشرايطجديد،موردتجديدتوجه با

است ممکنایتحصیلشود.برایمثالطريقمعامالتغیرمبادله از است ممکنموجوديها.26

المللویمقوداریملزومواتپزشوکیرادرزمانوقو باليایطبیعی،يوکسوازمانبوین

موجوديهواشوده تموام بهایشرايطیچنین اختیاريکبیمارستاندولتیقراردهد.در در

درتاريختحصیلاست.منصتانه ارزش بابرابر

 شده تمام بهایروشهای محاسبه 

نيستند و كاالها و خدماتي كع براي يدك   ستد و دادموجوديهايي كع معموالً قابل  شده تمام بهاي . 27

 شود. شناسايي ويژه محاسبع روش بعاند، بايد  پروژه خاص توليد و تاكيك شده

يکازاقالمموجودیبهآنقلم شناسايیويژه،روشیاستكهدرآنمخارجمختصهر.28

نظرازخريديواتولیود، يابد.اينروشبرایاقالمیمناسباستكهصرفاختصاصمی

اند.اماكاربرداينروشدرمواردیكوهتعودادشده گرفتهنظر درهایخاصیبرایپروژه
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مواردجهوت اين درتتکیکوجوددارد،مناسبنیست. موجودیغیرقابلزيادیازاقالم

استتادهكرد.ديگریتوانازروشهایمیشده تمام بهایمحاسبه

يكسددان بددراي محاسددبع   ياز روشدد دبايدد گزارشددگر واحدددد، 30الزامددات بنددد  بكددارگيري در . 29

ه كندد. بدراي موجوديهدايي بدا     تمام موجوديها با ماهيت و كاربرد مشابع استااد شده تمام بهاي

كاالهداي مشدخص در قسدمتهاي متاداوت      از اسدتااده ماهيت و كاربرد متاداوت ببدراي ملدال    

 استااده نمود. شده تمام بهايتوان از روشهاي متااوت محاسبع  ( ميگزارشگر واحدد يك

دره از اولدين  اولين صدا  روش بع، بايد 27موارد مندرج در بند  جز بعموجوديها  شده تمام بهاي . 30

از روشدي يكسدان بدراي محاسدبع      دباي گزارشگر واحددوارده و يا ميانگين موزون محاسبع شود. 

براي تمام موجوديهاي با ماهيت و كاربرد مشابع استااده كند. براي موجوديهايي  شده تمام بهاي

 توان از روشهاي محاسبع متااوت استااده نمود. با ماهيت و كاربرد متااوت مي

دريکقسمتدارایكاربردمتتاوتیدرقسومتهایاستتاده موردموجوديهایاست ممکن.31

خود خودی وجودمناطقجغرافیايیمتتاوتبه اين باشند.باگزارشگر واسودديگرهمان

نیست.شده تمام بهایدلیلیجهتكاربردروشهایمتتاوتبرایمحاسبه

شوودخريودهايیكوهدرابتوداصوورتفر میاولینصادرهازاولینواردهدرروش.32

واقوالمباقیمانودهدرپايواندورهبیوانگرشوودفروختهيامصرفمیگیرددرابتدانیزمی

هرقلمشده تمام بهای،خريدهاياآخرينتولیداتاست.درروشمیانگینموزونآخرين

اقالمشده تمام بهایورهاقالممشابهدرابتدایدوشده تمام بهایتقسیممجمو طريق از

بوه توجوه باشود.تعیینمیبرمقدارواسدهایآنشدهطیدوره مشابهخريداریياتولید

نگهوداریموجوودیبورایيواادواریسیستمدائمیتواناز،میگزارشگر واسودشرايط

استتادهكرد.میانگینموزون

 خالص ارزش فروش

ديدگیيافرسوودگیجزئویيواايیكهدچارآسیبموجوديهشده تمام بهایاست ممکن.33

كوه كلی،ياكاهشقیمتفروششدهاست،قابلبازيافتنباشود.همچنویندرموواردی

يابود،ياتوزيعافوزايشمویمعاورهمخارجبرآوردیتکمیليامخارجبرآوردیفروش،
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ارزشالصخ بهموجوديهاارزش كاهشقابلبازيافتنباشد.،شده تمام بهایاست ممکن

ازخودماتبوالقوهو براينديدگاهاستكهدارايیهانبايدبهمبلغویبیشوتر فروشمبتنی

در،،توزيوعيوااسوتتادهآنهوامعاوروهفوروش،از ساصولانتظوار مورداقتصادی منافع

مالیمنعکسشود. صورتهای

بايدشده تمام بهایمقايسه.34 موورد درنوهجداگاطوور بوهوخالصارزشفروشمعموالً

برخیمواردبايدگروههایكاالوياكاالهای يکازاقالمموجودیانجامشود.امادر هر

مثال،اقالمیازموجودیكهاهدافياكواربردمشوابهبرایگرفت.نظر درمشابهراجمعاً

ایازعمالًجداازسايراقالمخطتولیودارزيوابیكورد،نمونوهرا آنداشتهباشدونتوان

بور گیرد.ارزيوابیگروهویمبتنویگروهیموردارزيابیقرارمیطور بهاقالمیاستكه

بندیموجوديهامثالًموجوديهایكاالیساختهشدهياكلموجوديهایيکعملیواتطبقه

ياقسمتجغرافیايیخاص،مناسبنخواهدبود.

گرفتهشود.براینظر درخالصارزشفروشبرآورد درهدفازنگهداریموجوديهابايد.35

فروشياخدماتقراردادهایشدهبرای مثال،خالصارزشفروشموجوديهاینگهداری

از بیشوترگزارشوگر واسوودشود.اگورمیوزانموجوودیبرمبنایقیمتقراردادتعیینمی

موجوديهابرمبنایقیمتهایمازاد،باشدنیازبرایاجرایقراردادهایفروش موجودیمورد

شوند.فروشارزيابیمییعموم

انودشوده كهبرایتولیدنگهودارییمواددرمواردیكهخالصارزشفروشموجودی.36

شوود،كهكاالهايیكهازموادمزبورسواختهموی شرطی باشد،بهشده تمام بهایاز كمتر

وتوزيعشوود،مبلوغدفتوریمووادكواهشمعاورهبرسديافروش بهباسودانتظاررود

شوده تمام بهایكهآنباشداولیهبیانگر صورتیكهكاهشدرقیمتمواد يابد.امادرینم

،مبلغدفتریمواداستازخالصارزشفروش بیش،شودكااليیكهازآنموادساختهمی

قبول قابلتواندتقريبیاولیهمی ،بهایجايگزينیموادموارداين دربايدكاهشدادهشود.

فروشتلقیشود.خالصارزشاز
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گیرد.هرگاهشورايطیكوهقرارمیمجددخالصارزشفروشموردارزيابی،درهردوره.37

،هاسوتگرديودشوده تمام بهایاز كمتربهمبلغیموجوديهاانعکاسارزشبه منجرقبالً

برافزايشخوالصارزشفوروش وجودمستنداتیمبنیصورت درديگربرقرارنباشد،يا

غییردرشرايطاقتصادی،ارزشموجودیانتقالیازدورهقبلبايدتامبلغخالصدلیلت به

درورعیتاين.میزانكاهشقبلی(افزايشدادهشودسد تاارزشفروشجديد)سداكثر

كاهشقیمتفروشعلت بهيکقلمموجودیكهشده تمام بهایدهدكهشرايطیرخمی

هایبعدموجوداسوتوهمچناندردوره،ستارزشدفتریكاهشدادهشدهاخالص به

يافتهاست.قیمتفروشآنافزايش

 توزيع کاال بدون مطالبه بها يا مطالبه بهای ناچیز

وكوهخودماتبوالقوهداریكنودنگهوموجوديهوايیراگزارشوگر واسووداست ممکن.38

بهتوانااقتصادیآتی منافع مورتبطنقود ورودیاینهویايجادخوالصجريايآنمستقیماً

كاالهوايیراواسودگزارشوگركوهدرمواردیمصداعداردنباشد.ايننو ازموجوديها

يوااقتصادیآتی منافع،كند.دراينمواردمیبدونمطالبهبهايامطالبهبهایناچیزتوزيع

اهدافگزارشگریموالیبوهمبلغویمونعکسنظر ازهارسانیموجوديتوانبالقوهخدمت

رسوانیاقتصادیياتوانبالقوهخدمت بايدبرایتحصیلمنافعگزارشگرواسدشودكهمی

طريقبوازار اقتصادیآتیياخدماتبالقوهرانتواناز كهمنافع یصورت درمزبوربپردازد.

نگهداریموجوديهواازگیریكرد،برآوردبهایجايگزينیرروریاست.اگرهدفاندازه

شوند.گیریمیزهاندا8تغییركند،طبقبند

  هزينه  عنوان به موجوديها  شناخت

  شناسدايي   درآمد مربوب  كع  اي بايد در دوره  شده  يا توزيع معاوضع، فروختع  موجوديهاي  دفتري  مبلغ . 39

اگر درآمدي وجود نداشتع باشد، هزينع هنگام توزيدع كداال    شود.  شناسايي  هزينع  عنوان گردد، بع مي

  تمام  بهاي  اقل ”  قاعده  از اعمال  موجوديها ناشي  ارزش  كاهش  مبلغ شود. ات شناسايي مييا ارائع خدم

يدا    ارزش  كداهش   با موجوديهدا را بايدد در دوره    مرتبط  زيانهاي  و كليع “ فروش  ارزش  و خالص  شده
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  مبلغدي   بع  قبل  در دوره  عك  مورد موجوديهايي كرد. در  شناسايي  هزينع  عنوان بع  مربوب  زيانهاي  وقوع

  ارزش  در خدالص   افدزايش   دليدل  بدع   جداري   و در دوره  اسدت   شدده   ارزيابي  شده  تمام  كمتر از بهاي

  عندوان  بايد بع  جاري  در دوره  بابت  از اين  افزايشي  گردد، هرگونع مي  ارزيابي  بيشتري  مبلغ ، بع فروش

 شود.  ( شناسايي قبلي  كاهش  بحداكلر تا حد جبران  جاري  دوره  هزينع  درآمد يا كاهش

كندهزينهشناسايیمیعنوان بهخدماتهنگامیموجوديهاراكننده ارائهگزارشگر واسود.40

.باشدشده صادرارائهياصورتحساب،كهخدمات

ازتووانمیثالميابد.برایتخصیصدارايیسايرسسابهایبهاستموجوديهاممکنبرخی.41

بورد.نوامگزارشوگر واسوودمشهودتوسوطثابتدارايیدرساختبکاررفتهیموجوديها

مربووطمتیوددارايوی عمريابد،طیمیتخصیصدارايیسايرسسابهایبهكهموجوديهايی

شود.میشناسايیهزينهعنوان به

 افشا

 الي افشا شود:م موارد زير بايد در صورتهاي . 42

 ؛شده تمام بهایگیری موجودیها، شامل روش تعیین  اندازه به مربوطهای حسابداری  رویه الف.

 عمده موجودیها؛ طبقاتیک از  مبلغ دفتری کل موجودیها و مبلغ دفتری هر . ب

گیدری   انددازه  کسر مخارج فروش از پس منصفانه ارزش بهکه  یمبلغ دفتری موجودیهای . پ

 ؛شده است

 اند؛ شده هزینه شناسایی عنوان بهمبلغ موجودیهایی که طی دوره  . ت

 ؛39از اعمال الزامات بند  موجودیها طی دوره ناشی ارزش کاهشمبلغ هزینه  . ث

مدالی دوره   در وضعیت اتتغییر صورت درطی دوره  ارزش کاهشمبلغ بازیافت هزینه  . ج

 ؛39از اعمال الزامات بند  ناشی

 39موجودیها طبق الزامات بند  ارزش کاهشبازیافت  به منجرکه  دادهاییرویشرایط یا  . چ

 اند؛ و شده

 است. گزارشگر واحددمبلغ دفتری موجودیهایی که در وثیقه بدهیهای  . ح
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دوره بوه دورهطبقاتمختلفموجوديهاومیزانتغییراتآنازيوکبه مربوطارائهمبالغ.43

دهود.طبقواتمالیقرارموی كنندگانصورتهایاستتادهاختیار اطالعاتمتیدیدر،ديگر

،ملزومواتتولیودی،ياتوزيوعشدهبرایفروش شاملكاالیخريداریمعمولموجوديها

وكاالیساختهشدهاست.ساختجريان دركاالیاولیه، مواد

 اجـرا  تاريخ

و  1/1/1394  آنهدا از تداري     مدالي   دوره  كدع   مدالي   صورتهاي  مورد كليع استاندارد در  اين  الزامات . 44

 . االجراست شود، الزم مي  شروع  آن از بعد


