
گذاري دارايي هاي نامشهودارزش 
  

حرفه اي كارشناسان رسمي دادگستريتخصصي توسعه ي دوره 

ری  ی داد ناسان رس ون کار ری کا ی داد ناسان رس ون کار کا

علي رحماني
) س(استاد حسابداري دانشگاه الزهرا 

و كارشناس رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي

ری  ی داد ناسان رس ون کار ری کا ی داد ناسان رس ون کار کا



كليات -1 بخش
نامشهود هايدارايي اهميت

،نامشهود هايدارايي گذاريارزش اهداف و پيشينه تاريخچه

تعاريف



دورهمعرفي
 در سرمايه،  از مهمي جزء عنوان به دانش عامل و شد اساسي تغييرات دچار اقتصادي رشد الگوي 1990 دهه از آن توسعه و اطالعات فناوري انقالب با مقارن•

 در ثروت وليدت اصلي عامل عنوان به نامشهود داراييهاي و دانش به بنيان دانش اقتصاد در .گرفت قرار  جهاني اقتصاد در فيزيكي و مالي هاي سرمايه كنار
.است داشته توجهي قابل رشد هاشركت ارزش كل مجموع در نامشهودها اين سهم .شود مي نگريسته مشهود هاي دارايي ساير با مقايسه

 و تحقيق نوآوري هايقابليت كاركنان، هايمهارت سازماني، ساختار شامل دانشي منابع و هاشايستگي از كه باشدمي شركت پوياي هايقابليت نامشهود هايدارايي•
 نابراينب است؛ نامشهود هاي دارايي كننده منعكس ها،شركت ارزش از ايعمده بخش امروزه .است شده ايجاد بازار سهم و تجاري عالئم مشتريان، ميزان توسعه،
 هايدارايي هوسيل به ارزش ايجاد قدرت و توانايي به بايد بلكه گرفت، نظر در را مشهود هايدارايي بايد تنها نه شركت، ارزيابي براي

.نمود فراهم را هاآن گذاريارزش امكان و كرد توجه نيز نامشهود
  است نموده تصويب را گذاريسرمايه هايطرح در نامشهود هايدارايي گذاريارزش نامه آئين 1396/02/17 جلسه در وزيران هيات•

 در است زمال گذاري،ارزش قانوني مرجع عنوان به ايران دادگستري رسمي كارشناسان كانون .باشدمي ايران در هادارايي نوع اين به توجه اهميت دهنده نشان كه
 :دهد قرار خود هايبرنامه اولويت در را زير كار سه حداقل و اتخاذ را ايدستانهپيش رويكرد قانوني الزامات نيز و تقاضاها اين به پاسخ

آنها پذيرش و جهاني تجربه به توجه با نامشهود هاي دارايي ارزشگذاري معتبر استانداردهاي تعيين1.

شيآموز هاي دوره برگزاري و نامشهود هاي دارايي ارزشگذاري استانداردهاي كاربرد راهنماي تدوين  جمله از مناسب، اي حرفه و علمي محتواي توليد2.

 آن احراز شرايط و وزيران هيات مصوبه 7 ماده وفق نامشهود دارايي كارشناسي صالحيت تعريف3.



دورهمعرفي
:دوره اين يادگيري اهداف

امروز اقتصاد در نامشهود هاي دارايي اهميت درك
نامشهود هاي دارايي شناسايي
درآمد و بها بازار،( ارزشگذاري رويكردهاي كامل درك(
نامشهود هاي دارايي انواع ارزشگذاري براي مناسب روشهاي انتخاب
نامشهودها و مشهودها مختلف انواع براي مناسب تنزيل نرخ انتخاب

:دوره مدت
  .شود مي ارائه ساعته 4 جلسه 8 در كه ساعت 32



دورهمعرفي
كليات -1بخش

هاي نامشهوداهميت دارايي

هودهاي نامشگذاري داراييتاريخچه، پيشينه و داليل ارزش

تعاريف

گري ماليمسائل مهم در گزارش -2بخش

گذاري تحقيق و توسعه در جرياندغدغه هاي ارزش

گري مالي كليديمسائل گزارش

هاي نامشهود غير از سرقفليقواعد شناسايي دارايي

 حسابرسيالزامات

)رويالتي از حاصل عوايد(درآمد رويكرد -7بخشگذاريارزش رويكردهاي بر مروري -3بخش

كليدي مسائل مرور

رويالتي نرخ برآورد بررسي

كاربرد و نظريه نمودن برجسته براي هايي نمونه

سود تجزيه روش

مفروضات مرور

كاربرد و نظريه نمودن برجسته براي هايي نمونه

)مازاد سود روش( درآمد رويكرد-8بخش

نظريه و كليات

درآمد مولد اصل هاي دارايي شناسايي

فرسايش برآورد و عمر چرخه-درآمد برآورد

هزينه تعديالت

كننده كمك هاي دارايي هزينه

تنزيل نرخ

)كليات( درآمد رويكرد -6بخش
مختلف هايروش  بر مروري

مناسب روش انتخاب

تجاري واحد خاص مفروضات مقابل در بازار فعاالن

بازدهي هاي نرخ

بيني پيش انواع

فناوري و مشتري با مرتبط نامشهودهاي مسائل

استهالك عمر مقابل در اقتصادي عمر

،كليدي مسائل و كاربرد نظريه

،ها نمونه و كليدي مسائل و كاربرد نظريه

نامشهود هايدارايي گذاريارزش نظريه

رويكرد هر هايروش و گذاريارزش رويكرد انتخاب

گذاريارزش روش هر با مرتبط اصول

نامشهودها مالياتي ابعاد

بها رويكرد -4 بخش	

بازار رويكرد -5بخش



وزيران هيات مصوبه-قانوني الزام

ي كامـل مراجع ذي صالح صدور پروانه كارشناسي رسمي، نسبت به ايجاد يا به روز رسـان - 7ماده 
رشته ها و صالحيت هاي مرتبط بـا ارزش گـذاري دارايـي هـاي نامشـهود اقـدام كـرده و فهرسـت 

بـراي  كارشناسان رسمي داراي صالحيت در اين زمينه را به صورت مستمر بـه روزرسـاني و اعـالم و
ه ي كارشناسان رسمي به طور مستمر دوره هاي آموزشي، كارآموزي و بـازآموزي تخصصـي در زمينـ

 ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود همراه با طراحي عنواين، سرفصـل هـا و منـابع مناسـب علمـي و
.كاربردي برگزار خواهند كرد



مختلف كشورهاي در نامشهود هايدارايي اهميت

OECDدر برخي از كشورهاي  2014و  1995در دو سال  GDPافزايش سهم دارايي هاي نامشهود از 

Corrado(توسط شركت كورادو و همكاران  2016دارايي هاي نامشهود در سال  et al(محاسبه شده است  .

GDPاز ) نرم افزار(درصد دارايي هاي نامشهود
GDPاز ) ايده(درصد دارايي هاي نامشهود
GDPاز ) امتيازات(درصد دارايي هاي نامشهود

20141995

پايگاه داده حساب هاي مليIntanInvest.OECD :منبع



مختلف كشورهاي در نامشهود هايدارايي اهميت

OECDدر برخي از كشورهاي  2014و  1995متوسط نرخ رشد ساالنه دارايي هاي مشهود و دارايي هاي نامشهود طي سال هاي 

نرخ رشد دارايي هاي نامشهود نرخ رشد دارايي هاي مشهود



مختلف كشورهاي در نامشهود هايدارايي اهميت

2014تا  1990از سال ) 2017(دارايي هاي نامشهود برآورد شده در آمريكا بر مبناي متدولوژي پيتر و تيلور

كل دارايي هاي مشهود
)شناسايي شده يا نشده در ترازنامه(كل دارايي هاي نامشهود

كل دارايي هاي نامشهود شناسايي نشده در ترازنامه

دارايي هاي نامشهود و مشهود در آمريكا سهم دارايي هاي نامشهود از كل دارايي ها در آمريكا



نامشهود هايدارايي اهميت

كشاورزي

صنعت

خدمات

.ارنداقتصادها بر دارايي هاي نامشهود تاكيد بيشتري د



 كار و كسب با مقايسه در نامشهود هايدارايي گذاري ارزش
ارزش گذاري دارايي نامشهود ارزش گذاري كسب و كار متغير مورد بررسي

بخشي از درآمد عملياتي كل درآمد عملياتي واحد تجاري درآمد مورد بررسي

ي معموال محدود به عمر مفيد باق
)RUL(مانده 

عموما دائمي طرح هاي درآمد زا عمر

معموال باالتر پايين تر معموال تنزيل نرخ
باقي مانده در طول عمر مفيد با فرض تداوم فعاليت اثر ناباب شدن

مستلزم تحليل است معموال شفاف است و بهترين كاربرد باالترين
به ندرت در دسترس غالبا در دسترس داده ي معامالت

ارزش كنترلي يا اقليت ارزش كنترلي كنترل
ارزش كل دارايي  ري،كل مبلغ سرمايه گذا -متنوع

حقوق صاحبان سرمايه، حقوق 
اقليت در سرمايه

سطح ارزش

موارد احتمالي زيادي منافع ساده ي حاصله حقوق قانوني مورد بررسي



تغيير تركيب ارزش تجاري در طي زمان -نامشهود هايدارايي اهميت

 داخل در شده ايجاد نامشهود هاي دارايي از بسياري حسابداري، قواعد اساس بر•
 غالبا شركت دفتري ارزش بنابراين .شود نمي ارائه آن ي ترازنامه در تجاري واحد

 معيار نوانع به اين از بيش ترازنامه .نيست شركت واقعي ارزش ي كننده منعكس
.آيد نمي حساب به زيادي هاي شركت مالي وضعيت از كاملي

 يمتق نسبت اقتصاد، در نامشهود هاي دارايي جايگاه اهميت افزايش با همزمان•
 فزاينده هاي نسبت اين .است افزايش حال درS&P500 در دفتري ارزش به
.دهد مي نشان را نامشهود هاي دارايي اهميت حقيقت در

1.2 1977

1.3 1980

1.6 1985

1.8 1990

3.0 1995

4.2 2000

2.9 2005

2.3 2011



نامشهود هايدارايي اهميت
مثالي از رابطه ي-

 قيمت بازار به ارزش دفتري 
2011در 

ــازارحوزه فعاليـتنام كشور/ شركت ارزش ارزش ب
دفتري

نسـبت ارزش 
ــه ارزش  بازار ب

دفتري

چين
Tencent Holdings, Incرم افزارهــا و خــدمات اينترنــتي 9.9       3,919     38,640ـن

Baiduرم افزارهــا و خــدمات اينترنــتي 24.5       1,730     42,368ـن
Lenovoـانبي ــوازم جـ 3.5       1,961       6,922كــامپيوتر و ل

ژاپن
Sonyـانگي 0.5     36,396     19,799لوازم خـ

Toyota0.8   134,009   110,335خــودرو
All Nippon Airways Co. Ltd.ــي 1.3       6,265       7,943خطوط هواي

فرانسه
Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA0.9     12,527     11,520قطعـات خــودرو

LVMH Moet Hennessy Louis Vuittonوكس وازم و محصـوالت ـل 2.3     30,764     70,171كاشـي، ـل
Danone2.4         161     37,823غذايي

آلمان
Daimler AG0.9     56,187     50,636خــودرو

Allianz SE0.7     64,884     44,314بيمه
Bayer AG1.7     27,470     47,213دارويي

انگليس
BAEـاعي و فضــايي 1.7       8,498     14,026دف

HSBC Holdings plc ـاري 0.8   167,537   140,921بانك تجـ
GlaxoSmithKline plc ي 6.9     15,153   104,337داروـي

آمريكا
Appleـانبي ــوازم جـ 5.3     69,343   368,064كــامپيوتر و ل

The Coca-Cola Company4.4     35,424   156,272نوشيدني
McDonald's Corp.ـاي تفـريحي ـان ه 6.1     14,953     90,825هتـل، رسـتوران و مك

مقايسه ارزش بازار به ارزش دفتري نمونه اي از شـركت هــا
ه ميليــون دالر ـام ـب ارق



به ميليون دالر -2009/5/10مورخ  10kبه نقل از صورت هاي مالي   Wyethجزئيات خريد شركت نامشهود هايدارايي اهميت
16،342 ميليون دالر      سرمايه در گردش، به غير از موجودي كاال
8،388 موجودي كاال
10،054 ، ماشين آالت، تجهيزاتاموال
37،595 به جز تحقيق و توسعه در جريان دارايي نامشهود قابل شناسايي،
14،918 تحقيق و توسعه در جريان
2،394 ساير دارايي هاي غير جاري

)11،187( بدهي بلندمدت
)3،211( هداتتع ساير
)24،773( پرداختني خالص ماليات

)1،980( ساير بدهي هاي غير جاري
48،612 خالص دارايي هاي قابل شناسايي جمع
19،954 سرقفلي
68،566 خالص دارايي تحصيل شده

)330( مبلغ قابل انتساب به منافع غير كنترلي: كسر مي شود

68،236 منتقل شده جمع اقالم



تجاري هاي ادغام و تركيب در نامشهود دارايي سهم

.دارد وجود نامشهود دارايي زيادي انواع•

 ارزش و ايجاد نامشهود دارايي زيادي تعداد تواند مي خريد قيمت تخصيص و تجاري واحد يك ي ساده تحصيل يك•
.نمايد گذاري

از؛ عبارتند شوند، مي مشاهده مختلف صنايع در كه خاصي نامشهود هاي دارايي•

زيستي علوم و دارويي صنايع در محصوالت يا امتيازها حق

مرزي برون صنايع در )ها ليسانس( امتيازها حق

بانكداري صنعت در محوري هاي سپرده

نتياينتر صنايع در ها سايت وب اعضاي تعداد

هاي شركت در امتيازها حق و توليد هاي فرآيند 
توليدي



2010سهم دارايي نامشهود از كل تخصيص قيمت خريد شركت هاي آمريكايي در سال نامشهود هايدارايي اهميت

ميانگينميانهباالترينپايين ترينميانگينميانهباالترينپايين ترينميانگينميانهتعداد
             38             38             97           -             35             32           100          -          851            66          506كل صنايع

             43             41             74               5             26             26             43              6          629          112            31هوايي، دفاعي و حــاكميتي
             46             46             92               5             32             27             84              2          387            46            43خدمات تجاري

             35             33             89           -             33             32             84              7       1,978          103            41مصرفي، غذايي و خـرده فروشــي
             29             30             62               1             23             15             69          -       2,484          270            17انرژي

             27             23             69           -             21             12             85          -       4,199          242            34موسسات مالي
             36             36             77               2             44             44           100              2          363            66            91بهداشت و سالمت

             26             25             56               1             32             27           100              1          316            52            46صنعتي
ــاختي              36             33             68               4             29             21             88            10          209          125            16خدمات و مواد زيرس
             45             46             70             19             29             26             64              9            33            17            11تصويري، ورزشـي و تفـريحي

             85             85             85             85               9               9             15              4            10            10              2اموال غير منقول، تسهيالت و مســكن
             43             44             97               2             38             36             94              1          301            35          144تكنولوژي
             37             37             68               4             43             35             89              9          467            69            29ارتباطات

ــتيك              22             22             22             22             13             13             13            13     20,343     20,343              1حمل و نقل و لجس

ــدمبلغ خريد ميليــون دالر ــددارايي هاي نامشهود، درصد از مبلــغ خري سرقفلي، درصد از مبلغ خري

2011در سال  Houlihan Lokey پيمايش شركت : منبع 



Houlihanاطالعات مقايسه اي پيمايش شركت نامشهود هايدارايي اهميت Lokey  2010تا  2003براي سال هاي

2010200920082007200620052004200320102009200820072006200520042003
             42             42             37             37             36             36             40             38             16            17            20            19            23            27            32            32كل صنايع

             32             55             46             53             47             51             41             41             23            24            27            23            18            22            23            26هوايي، دفاعي و حــاكميتي
             22             30             28             27             25             28             25             25               7              8            12            11            22            20            23            27صنايع اساسي

             34             48             37             28             28             37             38             33             18            17            23            16            27            28            34            32مصرفي، غذايي و خــرده فروشــي
               2               8             19             11               5             15             16             30           -          -            15              1          -            11            10            15انرژي

             40             33             35             41             27             37             43             33             15              6            13            12            11            13            10            21ساخت و سـاز
           -             13             10             13             14             15             11             23               2              1              1              2              2              6              5            12موسسات مالي

             45             46             38             41             45             36             37             36             14            25            38            32            31            38            45            44بهداشت و سـالمت
             10             42             41             31             47             43             26             46             48            24            29            18            30            24            46            26تصويري، ورزشـي و تفـريحي

           -           -             NM17             36             30             -           41               1              3              4              1            13            11            25              9اموال غير منقول، تسهيالت و مســكن
             52             53             57             51             47             49             44             44             23            26            23            26            28            32            37            36تكنولوژي
NANA37             41             28             45             36             36             NANA            21            22            19            27            27            35ارتباطات

ــد سرقفلي، درصد از مبلـغ خريـددارايي هاي نامشهود، درصد از مبلــغ خري



نامشهود هايدارايي اهميت

2009شركت ارنست اند يانگ : منبع

 شركت هاي آمريكايي 2007نحوه ي تخصيص ارزش خريد بين دارايي هاي مشهود،  نامشهود و سرقفلي در صنايع مختلف در
(%)نحوه ي تخصيص ارزش اقتصادي 

محصوالت مصرفي
تكنولوژي

تصويري و سرگرمي
مديريت دارايي 

اطالعات و ارتباطات
بيمه

بانكداري و بازار سرمايه
خودرو
دارويي

برق و يوتيليتي
بيوتكنولوژي

دارايي غير منقول
نفت و گاز

سرقفلي
جمع دارايي هاي نا مشهود شناسايي 
شده
مشهود و دارايي مالي و ساير



ترازنامه -2019 مايكروسافت شركت مثال -نامشهود هايدارايي اهميت





 GitHub شركت تحصيل -2019 مايكروسافت شركت مثال -نامشهود هايدارايي اهميت





 LinkedIn شركت تحصيل -2019 مايكروسافت شركت مثال -نامشهود هايدارايي اهميت





 ترازنامه -2018 آمازون شركت مثال -نامشهود هايدارايي اهميت





 -نامشهود هايدارايي اهميت
ترازنامه -2018 موتورز جنرال شركت مثال





ترازنامه -2018 سامسونگ شركت مثال  -نامشهود دارايي تشخيص





نامشهود دارايي تشخيص
ترازنامه -Pfizer 2018 شركت مثال  





نامشهود دارايي تشخيص
ترازنامه -2019 گوگل شركت مثال





.دارايي هاي نامشهود مي توانند مقياس نامحدودي داشته باشندنامشهود هايدارايي اهميت

يك يوقت ها دارايي اين از كدام هر ...پذيرند رقيب مالي هاي دارايي و انساني منابع فيزيكي، هاي دارايي 
.كنند ارائه ديگري خدمات همزمان طور به توانند نمي كنند مي ارائه خدمتي

دوديتمح اين اينكه بدون كنند، ارائه را خدمت چندين همزمان توانند مي نامشهود هاي دارايي كه حالي در 
.بيايد پيش برايشان

و دانش ،ايده از حاصل فوايد مقياس، به توجه بدون .دارند مقياس به صرفه ويژگي نامشهود هاي دارايي 
.كنند مي ارائه را تحقيقات

مي هانباشت قبلي هاي ايده با شود، ايجاد آخر دست كه اي ايده هر .دارد شوندگي جمع ويژگي دانش 
  .شوند جايگزين بايستي و شده مستهلك زمان گذشت با آالت ماشين كه حالي در .شوند



نامشهود دارايي -تعاريف

 ايه ويژگي طريق از كه است پولي غير دارايي يك
 دارايي .گذارد مي نمايش به را خود اش، اقتصادي
 آن دارنده براي اما ندارد فيزيكي ماهيت نامشهود
 .نمايد مي ايجاد اقتصادي منافع يا و حقوق

)IVSC(گذاريالمللي استانداردهاي ارزشكميته بين

يكيفيزماهيت فاقد غير پولي  تشخيصهاي قابل دارايي

38شماره  )IAS(المللي حسابدارياستانداردهاي بين

 وقحق از و ندارد عيني ماهيت كه است پولي غير دارايي
 از نظر صرف شودمي ناشي قانوني حقوق ساير يا قراردادي

 يا شدبا شدني جدا يا انتقال قابل حقوقي چنين كهاين
.نباشد

هاي نامشهود مصوبه هيات گذاري داراييآيين نامه ارزش
وزيران



نامشهود دارايي هاي ويژگي
.يك دارايي غير پولي است•

  .ماهيت فيزيكي ندارد•

.  شوداز حقوق قراردادي، حقوق قانوني يا ساير حقوق ناشي مي•

براي دارنده آن حقوق و يا منافع اقتصادي ايجاد مي نمايد•

.چنين حقوقي مي تواند قابل انتقال يا جدا شدني باشد يا نباشد•

پيچيدگي، در هم تنيدگي و تنوع باالي دارايي هاي نامشهود•

در  كاركرد، وضعيت بازار و تصوير، مالكيتچون هايي همدارايي هاي نامشهود خاص از طريق ويژگي•
.گردندهاي نامشهود ميها باعث ايجاد تمايز ميان دارايياين ويژگي. تعريف و تبيين مي شوندبازار 



اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص
.شود مي بندي تقسيم طبقه 5 به نامشهود هاي دارايي ،IVS 210 مطابق•

هنر وادب

مشتري

بازاريابي فناوري
قراردادها



اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص
بازاريابي با مرتبط نامشهود هايدارايي1.

تجاري نامهاي تجاري، عالئم
فرد به منحصر تجاري طرحهاي
اينترنتي وبگاه دامنه هاينام

ادب و هنر با مرتبط نامشهود هايدارايي2.
،بازي نامه، فيلم تئاتر
،ادبي آثار ساير و ها روزنامه مجالت، كتابها
،تبليغاتي آهنگهاي اشعار، آهنگ، موسيقي
تصاوير و عكسها
دئو،وي فيلم، جمله از بصري و سمعي محصوالت 

تلويزيوني هاي برنامه و موسيقي كليپ

مشتري با مرتبط نامشهود هايدارايي3.
مشتريان فهرست
قراردادي غير روابط ساير و مشتريان با قرارداد
توليد با سفارشات صورت

فناوري با مرتبط نامشهود هاي دارايي4.
شده اختراع فناوري با مرتبط قراردادي غير يا قراردادي حقوق  
كامپيوتري افزارهاي نرم  
اختراع حق غير فناوري  
ها داده هاي پايگاه
سري تهيه دستورات و فرايند و هافرمول مانند تجاري اسرار



اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص

قراردادها با مرتبط نامشهود هاي دارايي5.
يرويالت( ويژه حقوق و )ليسانس( مجوز اعطاي قراردادهاي(
پخش حق
اجاره قراردادهاي  
تامين يا خدمات قراردادهاي
استخدامي قراردادهاي
رقابت عدم قراردادهاي



2019 مايكروسافت شركت مثال -اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص



2018 موتورز جنرال شركت مثال -اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص



2018 آمازون شركت مثال-اصلي طبقات -نامشهود هايدارايي اهميت









2018 آمازون شركت مثال -اصلي طبقات -نامشهود هايدارايي اهميت





2018 سامسونگ شركت مثال -اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص



 -اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص
2019 گوگل شركت مثال





Pfizer 2018 شركت مثال  -اصلي طبقات -نامشهود دارايي تشخيص




نامشهود هايدارايي مصاديق

-Diamond Hill capital management: منبع Jan. 2020



گذاري ارزش و بندي طبقه -نامشهود دارايي تشخيص
  تفاوتيم هاي ويژگي اما دارند، يكديگر با مشترك خصوصيات برخي طبقه هر درون مشابه نامشهود هايدارايي اگرچه•

 تواند مي دبرن جمله از معيني نامشهود داراييهاي اين، بر عالوه .است مختلف نامشهود، دارايي نوع طبق بر كه دارند نيز
.باشند اصلي طبقات از تركيبي بيانگر

 به يازن چيزي چه كه دهند تشخيص بايد دقيق طور به نامشهود، دارايي يك ارزشگذاري هنگام ويژه به ارزشگذاران•
.چيست ارزشگذاري از هدف و دارد ارزشگذاري

 يعني( مشتريان قراردادهاي از متفاوت بسيار ارزشي داراي اغلب )غيره و نشاني نام،( مشتريان هايداده مثال، عنوان به•
 راردادهايق شامل مشتريان با روابط تداوم ارزش( مشتريان با روابط و )است جريان در ارزشگذاري تاريخ در كه قراردادهايي

 تعريف هودنامش دارايي اين چگونه و گيرند قرار ارزشگذاري مورد بايد نامشهود هايدارايي كدام كهاين .است )آتي و موجود
 است ممكن نامشهود هايدارايي تعريف نحوه در تفاوت و كند تفاوت است ممكن ارزشگذاري هدف به بسته شود، مي

.گردد ارزش در ايعمده تفاوت به منجر



مشتري انواع -مشتري با مرتبط نامشهود هايدارايي
  )backlog(توليد سفارشات

خاص فروش سفارشات يا قراردادها از حاصل
شده ثابت كيفيت و قيمت و حجم زمان، با
شود مي گذاري ارزش و شناسايي به منجر قراردادي قانوني مبناي.
مشتريان با روابط و مشتريان قرارداد
شده قيد كيفيت و قيمت و حجم زمان، با
شود مي گذاري ارزش و شناسايي به منجر قراردادي قانوني مبناي.

قراردادي غير مشتريان با روابط
روابط كنترل يا حفظ براي قانوني حقوق فقدان
شود مي گذاري ارزش و شناسايي به منجر عموما دارد وجود مشخصي قرارداد كه جايي در مشتريان با روابط.



مشتريان با مرتبط نامشهود هاي دارايي– مشتري انواع -نامشهود هايدارايي تشخيص

فهرست 
مشتريان

مشتريان 
مبتني بر 
سفارش 

خريد 

مشتريان 
قراردادي بر 
م اساس سيست

توافقات اساسي 
)MSA(

روابط با 
مشتريان 

هميشگي كه 
تغيير آن پر 
.هزينه است

مشتريان با 
د قراردادهاي بلن

مدت
قراردادهاي 
دازبگير يا بپر



سوال؟

چيست؟ فناوري و برند بين رابطه

شوند؟ مي گذاري ارزش و تشخيص هم از مستقل دو اين آيا

شوند؟ گذاري ارزش يكي فقط است ممكن شرايطي چه تحت

چيست؟ نامشهود دارايي دو اين براي پيچيدگي و تنيدگي هم در مفهوم



نامشهود دارايي از خاصي نوع -سرقفلي

 بكارگيري زا ناشي يا كار و كسب يك در حقوق كار، و كسب يك از ناشي اقتصادي آتي منافع هرگونه سرقفلي•
 .است نشده شناسايي ديگر جداگانه دارايي يك عنوان به كه است هاييدارايي از گروهي

 نامشهود هود،مش شناسايي قابل هايدارايي كليه ارزش كسر از حاصل ماندهباقي مبلغ عنوان به نوعا سرقفلي ارزش•
  .شود مي گيرياندازه كار، و كسب يك ارزش از شده تعديل  بالقوه و واقعي هاي بدهي بابت كه پولي و

 معامله يك رد شركت شناسايي قابل هايبدهي و هادارايي ساير ارزش بر شده پرداخت قيمت مازاد بيانگر سرقفلي•
 .است شركت يك فرضي يا واقعي تحصيل

 تقسيم نيز "صيشخ" يا انتقال قابل غير و انتقال قابل سرقفلي به توانمي را سرقفلي اهداف، برخي براي•
.نمود



دهنده تشكيل عناصر -سرقفلي

 اتي،عملي هايهزينه در كاهش مانند( است كار و چندكسب يا دو تركيب از ناشي كه شركت خاص افزايي هم )الف(
،)محصوالت تركيب پويايي يا اقتصادي مقياس

متفاوت، و جديد بازارهاي در كار و كسب توسعه فرصت )ب(
assembled(شده سازماندهي و ديده آموزش كار نيروي منافع )ج( workforce( )شده ايجاد فكري مالكيت نه و 

،)گروه آن اعضاي توسط
آتي فناوري و جديد مشتريان جمله از ،آتي هايدارايي از حاصل منافع )د(
تركيب و فعاليت تداوم ارزش )ه(



نامشهود و مشهود هاي دارايي تنيدگي هم در

 هدف نامشهود هايدارايي آن ارزش كه نمايند نامشهودي دارايي  مستقيم هاي ارزشگذاري به اقدام است ممكن ارزشگذاران
 تجاري، افعمن كار، و كسب يك ارزشگذاري هنگام بايد ارزشگذاران حال،اين با .آيدمي شمار به آنها تحليل از بخشي يا و تحليل
 كهاين و تاس مرتبط هادارايي اين با نامشهودي دارايي آيا كه بگيرند نظر در را نكته اين واقعي تجهيزات و آالت ماشين امالك،
؟دهدمي قرار تاثير تحت را شده ارزشگذاري دارايي غيرمستقيم صورت به يا مستقيم

 شود،يم هتل عايد كه سودي در هتل برند سهم است ممكن شود،مي هتل يك ارزشگذاري به اقدام كه زماني مثال، عنوان به 
.باشد شده لحاظ



2019 مايكروسافت شركت مثال -نامشهود و مشهود هاي دارايي تنيدگي هم در





نامشهود هايدارايي گذاري ارزش اهداف

رعايت
مالي گزارشگري  
مالياتي
معامالت
امتياز حق
مالي تامين
معامالتي ي پشتوانه

قضايي دعاوي
طالق( خانوادگي دعاوي(
تخلفات
ورشكستگي



نامشهود هايدارايي گذاري ارزش اهداف
.پذيرند مي صورت مختلفي اهداف با نامشهود هايدارايي ارزشگذاري•
 ايدسته اب همراه يا و جداگانه صورت به نامشهود، هايدارايي است الزم آيا اينكه و كند درك را ارزشگذاري هدف كه است ارزشگذار مسئوليت اين •

  .گيرند قرار ارزشگذاري مورد ديگر هايدارايي از
:است زير شرح به باشدمي نامشهود دارايي ارزشگذاري جزء يك شامل عمومًا كه شرايطي از برخي•

ارزش كاهش تحليل و دارايي فروش و تحصيل تجاري، هاي تركيب حسابداري با ارتباط در مالي، گزارشگري مقاصد براي )الف(
 و زيريبرنامه انتقالي، گذاريقيمت تحليل جهت اغلب نامشهود هاي دارايي ارزشگذاري مالياتي، گزارشگري مقاصد براي )ب(

.شود مي انجام ماليات وضع نرخ تحليل و هدايا و ارث مالياتي گزارشگري
)طالق( ازدواج فسخ يا و وارده خسارت محاسبات داران،سهام ميان دعاوي نظير حقوقي دعاوي موضوع نامشهود هايدارايي )ج(

حكومتي مصادره به اقدام يا اجباري خريدهاي نظير حقوقي يا قانوني رويدادهاي ساير )د(
معامالت پشتيباني قراردادهاي و دهيوام وثيقه مشاوره، خدمات از بخشي عنوان به )ه(  



نامشهود هاي دارايي با مرتبط استانداردهاي

:نمايندمي منتشر استاندارد نامشهود هايدارايي خصوص در اصلي گروه دو

تدوين هيات شامل كه هستند حسابداري استانداردهاي كنندگانتدوين اول گروه 
 ناخت،ش به گروه اين .باشندمي ملي استانداردگذاران و حسابداري المللي بين استانداردهاي

  .پردازندمي نامشهود هايدارايي گزارشگري و گيرياندازه

رينتمعروف كه هستند ملي و الملليبين سطح در گذاريارزش ايحرفه هايسازمان دوم گروه 
  .تندهس آمريكا ارزيابان جامعه نيز و گذاريارزش الملليبين استانداردهاي شوراي آنها



گذاري ارزش المللي بين استانداردهاي شوراي

 سازمان اين .كنندمي فعاليت كشور 150 در كه هستند آن عضو سازمان 130 و است انتفاعي غير سازمان يك شورا اين
.است تهگرف قرار مختلف كشورهاي در ايحرفه مراجع قبول مورد كه است كرده منتشر سند و استاندارد چندين تاكنون

 دارايي به آن 210 استاندارد كه است الرعايه الزم جديد گذاري ارزش المللي بين استانداردهاي ،2020 ژانويه ابتداي از
.دارد اختصاص نامشهود

رويكرد بازار50
رويكرد درآمد                                                               60
رويكرد بها                                                                  70
هاي نامشهود                                     الزامات خاص دارايي 80
هاي نامشهود                   نرخهاي بازده دارايي/ نرخهاي تنزيل 90

عمرهاي اقتصادي دارايي نامشهود                                     100
منافع مالياتي استهالك110

:210مطالب استاندارد 
پاراگراف

مروركلي10
               مقدمه                                                                                                                        20
مباني ارزش 30
روشها و رويكردهاي ارزشگذاري 40





...بفرماييد نامشهود هاي دارايي گذاري ارزش و شناخت در را خود تجربه

گذاري ارزش از هدف .1

كار ارجاع ي نحوه .2

)چرا و هايي تخصص چه ( گذاري ارزش تيم .3

گذاري ارزش روش .4

گذاري ارزش هاي چالش .5



مالي گري گزارش در مهم مسائل -2بخش
جريان در توسعه و تحقيق گذاريارزش هاي دغدغه

كليدي مالي گريگزارش مسائل  

سرقفلي از غير نامشهود هايدارايي شناسايي قواعد

حسابرسي الزامات



المللي بين استانداردهاي قلمروي و نامشهود هاي دارايي

استاندارد  بين المللي 
3گزارشگري مالي 

تركيب هاي تجاري

استاندارد بين المللي 
6گزارشگري مالي 

اكتشاف و ارزيابي 
منابع معدني 

استاندارد بين المللي 
32حسابداري 

ابزارهاي مالي 

 استاندارد بين المللي
17حسابداري 
اجاره ها

استاندارد بين المللي 
 38حسابداري

دارايي هاي نامشهود

استاندارد بين المللي 
 23حسابداري 

تأمين ماليمخارج 

استاندارد بين المللي 
20حسابداري 

كمكهاي حسابداري 
بالعوض دولت و افشاي 

كمكهاي دولت
استاندارد بين المللي 

 36حسابداري 
ارزش دارابيهاكاهش 

استاندارد بين المللي 
8حسابداري 

در برآورد تغيير 
حسابداري 
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طرحم ديگري استاندارد در مشخص طور به كه است نامشهودي هاي دارايي حسابداري ي نحوه تجويز استاندارد، اين هدف 
 احراز شده ينتعي معيارهاي كه كند شناسايي را نامشهود دارايي صورتي در تنها كند، مي ملزم را تجاري واحد استاندارد، اين .است نشده
 درباره را نيمعي افشاي موارد و تعيين را نامشهود دارايي دفتري مبلغ گيري اندازه ي نحوه استاندارد اين چنين، هم .گردد
.كند مي الزامي نامشهود هاي دارايي

كاربرد دامنه و هدف

؛استثناي به شود، گرفته كار به نامشهود هاي دارايي حسابداري در بايد استاندارد اين

لف
ا دارايــــي هــــاي 

نامشــهودي كــه در 
ـــاربرد  ـــه ي ك دامن
ار استاندارد ديگري قر

.دارند

ب دارايــي هــاي مــالي، 
ــــف  ــــق تعري طب

لي استاندارد بين المل
ــــــابداري   32حس

ارائه: ابزارهاي مالي
پ ـــدازه  شـــناخت و ان

گيــري دارايــي هــاي 
به (اكتشاف و ارزيابي 
لي استاندارد بين المل

گزارشـــگري مـــالي 
اكتشــاف و ارزيــابي 6

 منابع معدني مراجعـه
)شود

ت مخارج آماده سازي و 
، استخراج مواد معدني

نفت، گـاز طبيعـي و 
منــابع مشــابهي كــه 

.احياشونده نيستند
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اين ايج به را مزبور استاندارد تجاري واحد باشد، شده تعيين ديگري استاندارد در نامشهود هاي دارايي از خاصي نوع حسابداري ي نحوه چنانچه 

:ندارد كاربرد زير موارد در استاندارد اين مثال، براي .گيرد مي كار به استاندارد

كاربرددامنه
استاندارد بين و موجودي ها  2استاندارد بين المللي حسابداري به . (دارايي نامشهود كه در روال عادي فعاليت هاي تجاري، به قصد فروش نگهداري مي شود

)مراجعه شودپيمان هاي ساخت  11المللي حسابداري 

.مراجعه شودماليات بر درآمد  12استاندارد بين المللي حسابداري به (دارايي هاي ماليات انتقالي 

.قرار مي گيرداجاره ها  17استاندارد بين الملي حسابداري اجاره هايي كه در دامنه كاربرد 

.)مراجعه شودمزاياي كاركنان  19استاندارد بين المللي حسابداري به (دارايي هاي ناشي از مزاياي كاركنان 
استاندارد بين المللي گزارشگري شناخت و اندازه گيري برخي دارايي هاي مالي، در . 32تعريف استاندارد بين المللي حسابداري دارايي هاي مالي طبق 

سرمايه  28استاندارد بين اامللي حسابداري و صورت هاي مالي جداگانه  27استاندارد بين الملي حسابداري ، صورت هاي مالي تلفيقي10مالي 
.مطرح شده استگذاري در واحدهاي تجاري وابسته و مشاركت هاي خاص 

)مراجعه شودتركيب هاي تجاري  3استاندارد بين المللي گزارشگري مالي به ( سرقفلي تحصيل شده در تركيب تجاري 

استاندارد بين المللي ، طبق قراردادهاي بيمه مشمول دامنه كاربرد مخارج تحصيلي انتقالي و دارايي هاي نامشهود ناشي از حقوق قراردادي بيمه گر
الزامات افشاي معيني را براي مخارچ تحصيل انتقالي مزبور تعيين مي كند اما  4استاندارد بين المللي گزارشگري مالي . قراردادهاي بيمه 4گزارشگري مالي 

.بنابراين، الزامات افشا در اين استاندارد، براي دارايي هاي نامشهود مذكور به كار مي رود. براي دارايي نامشهود مزبور الزاماتي را مقرر نمي كند
يا قرار گرفته در مجموعه واحد طبقه بندي شده به عنوان نگهداري شده (نگهداري شده براي فروش دارايي هاي نامشهود غير جاري طبقه بندي شده به عنوان 

.دارايي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده 5استاندارد بين المللي گزارشگري مالي ، طبق )براي فروش
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قانوني داتمستن ،)اي رايانه افزار نرم مورد در( فشرده لوح مانند ،عيني عنصر يك درون يا روي بر نامشهود، هاي دارايي برخي است ممكن  
 استاندارد بقط بايد است، نامشهود و مشهود عنصر دو هر شامل كه دارايي اينكه تعيين براي .شود گنجانده فيلم يا )اختراع حق يا مجوز مورد در(

 رايب تجاري واحد استاندارد، اين طبق نامشهود دارايي عنوان به يا شود برخورد آن با تجهيزات و آالت ماشين امالك، ،16 حسابداري المللي بين
  .كند مي استفاده قضاوت از است تر اهميت با عنصر كدام اينكه ارزيابي

 نظر مورد فزارا سخت جدانشدني جز كند، نمي كار خاص افزار نرم آن بدون كه رايانه، كنترل تحت ابزار ماشين براي اي رايانه افزار نرم ،مثال براي
 صورتي در .ودر مي كار به رايانه عامل سيستم براي شيوه همين .شود مي گرفته نظر در تجهيزات و آالت ماشين امالك، عنوان به و شود مي محسوب

.شود مي خورد بر نامشهود دارايي عنوان به اي رايانه افزار نرم با نباشد، نظر مورد افزار سخت جدانشدني جز افزار نرم كه

هاي يتفعال .رود مي كار به توسعه و تحقيق هاي فعاليت و اندازي راه آموزش، تبليغات، مخارج براي همچنين استاندارد، اين 
 مثل( شود عيني ماهيت با دارايي ايجاد موجب ها فعاليت اين است ممكن اگرچه بنابراين، .شود مي انجام دانش توسعه راستاي در توسعه و تحقيق
.است اهميت دوم درجه در ،آن در نهفته دانش يعني آن، نامشهود عنصر به نسبت دارايي عيني عنصر اما ،)آزمايشي نمونه

كاربرددامنه
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اراييد حسابداري كننده، اجاره اوليه، شناخت از پس .باشد نامشهود يا مشهود پايه، دارايي است ممكن ،مالي تامين هاي اجاره مورد در 
 هاي فيلم مانند اقالمي براي مجوز داشتن از ناشي حقوق .دهد مي انجام استاندارد اين طبق را مالي تامين هاي اجاره در نامشهود

 17 حسابداري يالملل بين استاندارد كاربرد ي دامنه از خارج تكثير، حق و ها اختراع حق ها، نويس دست ها، بازي ويدئويي، هاي ضبط پويانمايي،
.گيرد مي قرار استاندارد اين كاربرد دامنه در و است

اي شيوه به عمل ي نحوه نيازمند كه شوند حسابداري مسائل ايجاد موجب كه باشند تخصصي چنان معامالت يا ها فعاليت گاه هر 
 و ازيس آماده اكتشاف، مخارج حسابداري در مسائل، اين .شود حذف استاندارد اين كاربرد دامنه از موارد آن است ممكن است، متفاوت

 براي تاندارداس اين بنابراين، .شود مي ايجاد بيمه قراردادهاي مورد در و استخراجي صنايع در معدني ذخاير و گاز نفت، استخراج
 و )اي رايانه افزار نرم مانند( استفاده مورد نامشهود هاي دارايي ساير براي استاندارد اين اما .رود نمي كار به قراردادهايي و ها فعاليت چنين مخارج
.دارد كاربرد گران بيمه توسط يا استخراجي صنايع در )اندازي راه مخارج مانند( شده تحمل مخارج ساير

كاربرددامنه
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استهالك
كه، است منبعي دارايي آن مفيد عمر به نامشهود دارايي پذير استهالك مبلغ سيستماتيك تخصيص  

است؛ درآمده تجاري واحد كنترل به گذشته، رويدادهاي نتيجه در )الف

.يابد جريان تجاري واحد به آن از حاصل آتي اقتصادي منافع رود مي انتظار )ب

مبلغ 
دفتري

آن به مالي وضعيت صورت در مربوط، انباشته ارزش كاهش و انباشته استهالك گونه هر كسر از پس دارايي كه است مبلغي 
  .شود مي شناسايي مبلغ

بهاي 
تمام شده

ساخت يا يلتحص زمان در دارايي، تحصيل براي كه است ازاهايي به ما ساير منصفانه ارزش يا پرداختي نقد معادل يا نقد مبلغ 
 بين ردهاياستاندا ساير خاص الزامات اساس بر اوليه شناخت زمان در كه است مبلغي مقتضي، موارد در يا شود مي واگذاري آن

.است انتساب قابل دارايي آن به سهام، بر مبتني پرداخت 2 مالي گزارشگري المللي بين استاندارد مانند مالي، گزارشگري المللي
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مبلغ 

استهالك 
پذير

است آن مانده باقي ارزش كسر از پس شده، تمام بهاي جايگزين مبالغ ساير يا دارايي شده تمام بهاي.

 يا ها سيستم دها،فرآين محصوالت، تجهيزات، مواد، توليد طرح يا برنامه براي ها دانش ساير يا تحقيقاتي دستاوردهاي كارگيري بهتوسعه
.است تجاري استفاده يا توليد شروع از قبل يافته، بهبود اساسا يا جديد خدمات

ارزش 
مختص واحد 

تجاري

عمر انپاي در آن واگذاري و دارايي از مستمر استفاده نتيجه در دارد انتظار تجاري واحد كه است نقدي هاي جريان فعلي ارزش 
.گردد واقع بدهي تسويه هنگام دارد انتظار يا شود ايجاد مفيد،

ارزش 
منصفانه

قابل گيري ازهاند تاريخ در بازار، فعاالن بين متعارف اي معامله در بدهي يك انتقال يا دارايي يك فروش براي كه است قيمتي 
)شود مراجعه منصفانه ارزش گيري اندازه 13 مالي گزارشگري المللي بين استاندارد به( .بود خواهد پرداخت يا دريافت

زيان كاهش 
.است آن بازيافتني مبلغ به نسبت دارايي دفتري مبلغ مازادارزش
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دارايي 
.است عيني ماهيت فاقد پولي غير تشخيص قابل دارايينامشهود

دارايي 
.شود مي دريافت پول از تعييني قابل و ثابت مبالغ به كه است هايي دارايي و شده نگهداري پولپولي

.شود مي انجام جديد فني يا علمي شناخت و دانش كسب هدف با كه است شده ريزي برنامه و مبتكرانه پژوهشيتحقيق

ارزش باقي  
مانده دارايي 
نامشهود

عمر انپاي در متصور وضعيت و عمر در حاضر حال در دارايي كه فرض اين با تواند مي تجاري واحد كه است برآوردي مبلغي 
آورد دست به واگذاري برآوردي مخارج كسر از پس دارايي واگذاري از است، خود مفيد

  يا باشد؛ دسترس در تجاري واحد استفاده براي دارايي، رود مي انتظار كه زماني مدت )الفعمر مفيد

.آورد دست به دارايي از تجاري واحد رود مي انتظار كه مشابه واحدهاي ساير يا توليد تعداد )ب
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اجراي و طراحي ،فني يا علمي دانش مانند نامشهود منابع بهبود يا نگهداري توسعه، تحصيل، براي اغلب تجاري، واحدهاي 
 منابع ،)شارانت حق و تجاري نام شامل( تجاري عالئم و بازار دانش فكري، دارايي ها، امتياز حق جديد، هاي سيستم يا فرآيندها

  .شوند مي بدهي متحمل يا كنند مي مصرف را

 خدمات حقوق ان،مشتري فهرست پويانمايي، هاي فيلم تكثير، حق اختراع، حق اي، رايانه افزار نرم شامل كلي، هاي سرفصل اين اقالم از رايج هاي مثال
.تاس بازاريابي حقوق و بازار از سهم مشتري، وفاداري كننده، عرضه يا مشتري با روابط فرانشيز، واردات هاي سهميه ماهيگيري، مجوز رهني،

را آتي تصادياق منافع وجود و منابع بر كنترل ،بودن تشخيص قابل يعني ،نامشهود دارايي تعريف فوق، شده بيان اقالم برخي 
 .كنند نمي احراز

 به ،وقوع محض به داخل، در آن ساخت يا آن تحصيل مخارج نكند، احراز را نامشهود دارايي تعريف است، استاندارد اين كاربرد دامنه در كه قلمي اگر
.دهد مي تشكيل را يلتحص تاريخ در شده شناسايي سرقفلي از بخشي ،شود تحصيل تجاري تركيب در قلمي اگر اما .شود مي شناسايي هزينه عنوان

نامشهودهايدارايي



IAS 38 تعريف -نامشهود هاي دارايي

قابل 
تشخيص 
بودن

منافع 
اقتصادي آتي

كنترل
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در شده شناسايي ليسرقف .گردد متمايز سرقفلي از تا باشد تشخيص قابل نامشهود دارايي كه كند مي مقرر نامشهود دارايي تعريف 
 تشخيص ابلق مجزا طور به كه تجاري تركيب در شده تحصيل هاي دارايي ساير از ناشي آتي اقتصادي منافع كه است دارايي تجاري، تركيب
 تحصيل شخيصت قابل هاي دارايي بين افزايي هم از است ممكن آتي اقتصادي منافع .دهد مي نشان را شوند نمي شناسايي جداگانه و نيستند
.شوند ايجاد كنند، نمي احراز را مالي هاي صورت در شناخت معيارهاي مجزا طور به كه هايي دارايي يا شده

شود احراز زير موارد از يكي كه است تشخيص قابل صورتي در دارايي:

بودنتشخيص قابل-نامشهودهايدارايي

حقوق قراردادي يا ساير حقوق دارايي از 
ناشي شود، صرف نظر از اينكه حقوق قانوني 

ي مزبور، قابل اتقال يا قابل تفكيك از واحد تجار
.يا ساير حقوق و تعهدات باشد

ا باشد، يعني قابليت جدا بودن يقابل تفكيك دارايي 
جدا شدن از واحد تجاري به منظور فروش، انتقال، 

اعطاي مجوز، اجاره يا معاوضه با دارايي يا بدهي قابل 
تشخيص را، چه به صورت جداگانه يا همراه با قرارداد، 
داشته باشد، صرف نظر از اينكه واحد تجاري قصد انجام 

.اين كار را داشته باشد
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داشته تسلط منافع نآ به ديگران دسترسي منع و پايه دارايي از ناشي آتي اقتصادي منافع جريان كسب بر كه كند مي كنترل را دارايي هنگامي تجاري واحد 
 مي ناشي ونيقان دادگاه در اعمال قابل قانوني حق از معمول طور به نامشهود، دارايي از ناشي آتي اقتصادي منافع كنترل در تجاري واحد توان .باشد
 تجاري واحد است نممك زيرا نيست، كنترل براي الزم شرط حق، قانوني اعمال قابليت اين، وجود با .است مشكل كنترل اثبات قانوني، حقوق نبود در .شود
.كند كنترل ديگر هاي روش برخي با را آتي اقتصادي منافع بتواند

به دانش اين ،مثال براي كه كند مي كنترل را منافع اين صورتي در تجاري واحد .كند ايجاد آتي اقتصادي منافع تواند مي فني دانش و بازار دانش 
.شود محافظت رازداري در كاركنان قانوني وظيفه موجب به يا )باشد مجاز اگر( تجاري نامه موافقت كنترل تكثير، حق مانند قانوني حقوق وسيله

به منجر هك را كاركنان آموزش از ناشي يافته رشد هاي مهارت بتواند و باشد داشته اختيار در ماهر كاركنان از گروهي تجاري واحد است ممكن 
 اختيار در ار خود هاي مهارت همچنان كاركنان اين كه باشد داشته انتظار تجاري واحد اين ممكن چنين هم .دهد تشخيص را شود مي آتي اقتصادي منافع
 و دارد ضعيف كنترل ها آن آموزش و ماهر كاركنان گروه از ناشي انتظار مورد اقتصادي منافع بر تجاري واحد معمول طور به اما .دهند قرار تجاري واحد

  اينكه مگر ند،ك نمي احراز را نامشهود دارايي تعريف احتماال ،خاص فني استعداد يا مديريت مشابه، دليل به .شود نمي محرز نامشهود دارايي تعريف
.مايدن احراز را تعريف اجزاي ساير چنين، هم و شود محافظت قانوني حقوق موجب به انتظار، مورد آتي اقتصادي منافع كسب و آن از استفاده

كنترل-نامشهودهايدارايي
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ايجاد و تريانمش با ارتباط برقراري براي تالش دليل به و باشد داشته اختيار در را بازار سهم يا مشتريان از اي مجموعه تجاري واحد است ممكن 
 محافظت براي رلكنت ديگر هاي شيوه يا قانوني حقوق نبود در اما .كنند ستد و داد تجاري واحد با همچنان مشتريان باشد داشته انتظار ها آن در وفاداري

 آن وفاداري و نمشتريا با ارتباط از ناشي انتظار مورد اقتصادي منافع بر تجاري واحد معمول طور به تجاري واحد به ها آن وفادراري يا مشتريان با ارتباط از
 نمي احراز ودنامشه هاي دارايي تعريف نتيجه در و ندارد كافي كنترل )مشتري وفاداري و مشتريان با روابط بازار، از سهم مشتريان، مجموعه مانند( ها

.شود

 جز به( تريانمش با مشابه يا يكسان قراردادي غير روابط در اي مبادله معامالت مشتريان، با ارتباط از محافظت براي قانوني حقوق نبود در 
 مورد آتي ادياقتص منافع كنترل توانايي هم شرايط اين با تجاري واحد دهد مي نشان كه كند مي فراهم شواهدي )است تجاري تركيب از بخشي كه مواردي
 اين .كند مي مفراه نيز را مشتريان با روابط پذيري تفكيك از شواهدي اي مبادله معامالت اين كه آنجا از چنين هم .دارد را مشتريان با روابط از ناشي انتظار
.كند مي احراز را نامشهود دارايي تعريف روابط

كنترل-نامشهودهايدارايي
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يا التمحصو فروش از حاصل عملياتي درآمد شامل است ممكن نامشهود، دارايي از ناشي آتي اقتصادي منافع جريان 
.باشد تجاري واحد توسط دارايي استفاده از ناشي منافع ساير يا مخارج در جويي صرفه خدمات،

 را توليد تيآ مخارج آتي، عملياتي درآمدهاي افزايش جاي به است ممكن توليد، فرآيند در فكري دارايي از استفاده مثال، براي 
.دهد كاهش

آتياقتصادي منافع-نامشهودهايدارايي



گيرياندازهوشناخت
كند؛ احرازمي را زير موارد قلم، آن دهد نشان تجاري واحد كه است اين مستلزم نامشهود، دارايي عنوان به قلم يك شناخت  

نامشهود دارايي تعريف .الف

 شناخت معيارهاي .ب  

 افزايش، براي بعديشده تحمل مخارج و داخل در آن ايجاد يا نامشهود دارايي تحصيل براي اوليه شده تحمل مخارج مورد در الزام، اين
 .دارد كاربرد آن، تعمير يا آن از بخشي جايگزيني

 آن ازبخشي يا شود نمي اضافه دارايي نوع اين به چيزي موارد، بسياري در كه است اي گونه به نامشهود داراييهاي ماهيت•
 را استاندارد ناي در شناخت معيارهاي و نامشهود دارايي تعريف آنكه جاي به ،بعدي مخارج بيشتر اساس، اين بر .گردد نمي جايگزين

 كه است واردش موارد، اغلب در اين، بر افزون كند، مي حفظ را فعلي نامشهود دارايي در نهفته آتي اقتصادي منافع احتماال نمايد، احراز
  .شود بمنتس معيني نامشهود دارايي به مستقيم بطور تجاري، فعاليتهاي كل به انتساب جاي به نامشهود، دارايي بعدي مخارج

 .شود مي شناسايي دارايي دفتري مبلغ در ندرت به بعدي، مخارج ،بنابراين

همشابماهيتداراياقالمومشتريانفهرستانتشار،حقها،روزنامهامتيازتجاري،نامهايبرايشدهانجامبعديمخارج،63بندطبق
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گيرياندازهوشناخت
 نظر صرف( مشابه ماهيت داراي اقالم و مشتريان فهرست انتشار، حق ها، روزنامه امتياز تجاري، هاي نام براي شده انجام بعدي مخارج•

 از مخارج، اين زيرا شوند، مي شناسايي دوره زيان با سود در وقوع محض به همواره ،)شوند ايجاد داخل در يا شوند تحصيل اينكه از
  .نيست تمايز قابل واحد، مجموعه يك عنوان به تجاري فعاليتهايتوسعه مخارج

 كه؛ شود شناسايي بايد زماني تنها نامشهود، دارايي•
  باشد؛ محتمل تجاري واحد به دارايي، به انتساب قابل انتظار مورد آتي اقتصادي منافع جريان .الف
  .باشد گيري اندازه قابل اتكا قابل اي گونه به دارايي شده تمام بهاي .ب

 بهترين معرفي كه پشتوانه داراي و معقول مفروضات از استفاده با را انتظار مورد آتي اقتصادي منافع بودن محتمل بايد تجاري واحد  •
 .كند ارزيابي است، دارايي مفيد عمر طول در موجود اقتصادي شرايط مجموعه از مديريت برآورد

 استفاده به ه،اولي شناخت زمان در موجود شواهد مبناي بر كه آتي اقتصادي منافع جريان از اطمينان ميزان ارزيابي براي تجاري، واحد  •
.شود مي قائل سازماني شواهدبرون براي بيشتري اهميت و كند مي استفاده قضاوت از است، انتساب قابل دارايي از

.شود گيري اندازه شده تمام بهاي به ابتدا در بايد نامشهود، دارايي  •
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شناختمعيارهاي-نامشهودداراييجداگانهتحصيل
 مورد آتي دياقتصا منافع ورود احتمال درباره انتظارات كند، مي پرداخت نامشهود دارايي جداگانه تحصيل براي تجاري واحد كه قيمتي معمول، بطور•

 نامطمئن ي،ورود جريان اين مبلغ يا زمانبندي درباره اگر حتي تجاري، واحد ديگر، عبارت به .كرد خواهد منعكس را تجاري واحد به دارايي در نهفته انتظار
  معيار ودش مي فرض همواره شود، مي تحصيل جداگانه كه نامشهودي داراييهاي براي بنابراين، .دارد را اقتصادي منافع جريان ورود انتظار باشد، داشته

.گردد مي احراز بودن محتمل به مربوط شناخت
 به موضوع ينا .است گيري اندازه قابل اتكا قابل اي گونه به معمول طور به شود، مي تحصيل جداگانه كه نامشهودي دارايي شده تمام بهاي•

.باشد پولي هاي دارايي ساير يا نقد صورت به خريد ازاي به ما كه كند مي صدق زماني ويژه
 :است زير موارد شامل شود، مي تحصيل جداگانه كه نامشهودي دارايي شده تمام بهاي•

 و سايرتخفيفات و تجاري تخفيفات كسر از پس خريد، برگشت غيرقابل ماليات و واردات عوارض شامل ،آن خريد قيمت .الف
آن از نظر مورد استفاده براي دارايي سازي آماده انتساب قابل مستقيما مخارج هرگونه .ب

  :است انتساب قابل مستقيم طور به كه مخارجي از هايي مثال•
  شود؟ مي مربوط برداري بهره شرايط به دارايي رساندن به مستقيم طور به كه )19 حسابداري المللي بين استاندارد( كاركنان مزاياي مخارج .الف  

؛شود مي مربوط برداري بهره شرايط به دارايي رساندن به مستقيم، طور به كه اي حرفه هاي الزحمه حق .ب
دارايي كاركرد بودن مناسب آزمايش مخارج .پ
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شناخت معيارهاي -نامشهود دارايي جداگانه تحصيل
:شود نمي منظور نامشهود دارايي نشده تمام بهاي در كه مخارجي از هايي مثال•

  )ترويجي فعاليتهاي و تبليغات مخارج شامل( جديد خدمت يا محصول معرفي مخارج .الف
  ؛)كاركنان آموزش مخارج شامل( مشتريان جديد گروه با يا جديد محل در تجاري فعاليتهاي انجام مخارج .ب
عمومي سربار مخارج ساير و اداري مخارج .پ

 دارايي دفتري مبلغ در مخارج شناخت گيرد، قرار مديريت نظر مورد شيوه به برداري بهره آماده شرايط در دارايي هرگاه•
  .شود مي متوقف نامشهود،

.شود نمي منظور دارايي آن دفتري مبلغ در نامشهود، دارايي مجدد جابجايي يا استفاده براي شده تحمل مخارج ،بنابراين
:شود نمي منظور نامشهود دارايي دفتري مبلغ در زير مخارج مثال، براي

  ؛است نشده شروع أن از استفاده هنوز اما است، مديريت نظر مورد شيوه به برداري بهره آماده دارايي، كه هنگامي شده تحمل مخارج .الف
 .است افزايش به رو دارابي، آن محصول براي تقاضا كه هنگامي شده تحمل زيانهاي ماند اوليه، عملياتي هاي زيان .ب
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شناخت معيارهاي -نامشهود دارايي جداگانه تحصيل
اري بـه كه براي رساندن آن دارايي به شرايط آمـاده بهـره بـردانجام مي شود عمليات در ارتباط با توسعه دارايي نامشهود برخي •

ام شود، به قبل از آن انجا يممكن است اين عمليات فرعي، در جريان فعاليتهاي توسعه دارايي . شيوه مورد نظر مديريت، ضرورت ندارد
، درآمـدها و دليل اينكه عمليات فرعي براي رساندن دارابي به شرايط الزم براي استفاده به شيوه مورد نظـر مـديريت ضـروري نيسـت

آمـد و و در سرفصلهاي مربـوط بـه خـود در دربالفاصله در سود يا زيان دوره شناسايي مي شود هزينه هاي مربوط به عمليات فرعي، 
.هزينه منظور مي گردد

. تاسـمعادل قيمت نقدي چنانچه پرداخت بابت دارايي نامشهود، به پس از دوره هاي عادي اعتبار موكول شود، بهاي تمام شده آن، •
اندارد بـين مگـر اينكـه بـر اسـاس اسـتشناسايي مي شود، هزينه بهره تفاوت بين اين مبلغ و كل پرداختها، در دوره اعتبار به عنوان 

.شودتأمين مالي، به حساب دارابي منظور  مخارج 23المللي حسابداري 
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تجاري تركيب از بخشي عنوان به  نامشهود دارايي تحصيل

 وددر صورتي كه دارايي نامشهود در تركيب تجاري تحصـيل شـتركيبهاي تجاري،  3طبق استاندارد بين المللي گزارشگري مالي •
. آن در تاريخ تحصيل استارزش منصفانه دارايي نامشهود مذكور، معادل بهاي تمام شده 

تـي مـورد انتظارات فعاالن بازار را در تاريخ تحصيل درباره محتمل بودن جريان منافع اقتصـادي آنامشهود منصفانه دارايي ارزش 
د تجاري به عبارت ديگر، واحد تجاري انتظار دارد منافع اقتصادي به واح. انتظار نهفته در دارايي به واحد تجاري، منعكس خواهد كرد

ود همواره فـرض مـي شـبنابراين، . جريان يابد، حتي اگر درباره زمانبندي يا مبلغ جريان ورودي، عدم اطمينان وجود داشته باشد
. ودداراييهاي نامشهود تحصيل شده در تركيبهاي تجاري، احراز مي شبراي  معيار شناخت مربوط به محتمل بودن

ني ناشـي قابل تفكيك باشد يا از حقوق قراردادي با ساير حقـوق قـانوصورتي كه دارايي تحصيل شده در تركيب تجاري در 
شـود  همواره فـرض مـيبنـابراين، . ، اطالعات كافي براي اندازه گيري ارزش منصفانه دارايي به گونه اي قابل اتكا وجود داردشود

. داراييهاي نامشهود تحصيل شده در تركيبهاي تجاري، احراز مي شودبراي معيار اندازه گيري قابل انكا 

IAS 38



تجاري تركيب از بخشي عنوان به  نامشهود دارايي تحصيل
رف نظـر ، صدارايي نامشهود واحد تحصيل شده را جدا از سرقفلي شناسايي مي كندتحصيل كننده در تاريخ تحصيل، واحد •

كـه واحـد  اين مطلب به ايـن معنـا اسـت. از اينكه پيش از تركيب تجاري، واحد تحصيل شده دارايي را شناسايي كرده باشد يا خير
ناسايي مـي در صورتي به عنوان دارايي جدا از سرقفلي شواحد تحصيل شده را پروژه تحقيق و توسعه در جريان تحصيل كننده، 

. كند كه آن پروژه، تعريف دارايي نامشهود را احراز كند

؛كهپروژه تحقيق و توسعه در جريان واحد تحصيل شده، تعريف دارايي نامشهود را احراز مي كند زماني •
تعريف دارايي را احراز كند؛ . الف•
.يعني قابل تفكيك باشد يا از حقوق قراردادي با ساير حقوق قانوني ناشي شودتشخيص باشد، ابل ق. ب•
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 تجاري تركيب در شده تحصيل نامشهود دارايي
ناشـي انوني حقوق قراردادي با ساير حقوق قـاز ا يقابل تفكيك باشد در صورتي كه دارايي نامشهود تحصيل شده در تركيب تجاري، •

. براي اندازه گيري ارزش منصفانه دارايي به گونه اي قابل اتكا، اطالعات كافي وجود داردشود، 
متفاوت  احتماالت وقوعدامنه اي از نتايج ممكن با  ،نامشهودگاه، براي تخمينهاي مورد استفاده در اندازه گيري ارزش منصفانه دارايي هر •

. منصفانه دارايي ابهام وجود داردزش رادر اندازه گيري وجود داشته باشد، 
بـدهي قابـل  دارايـي بـا قـرارداد،كه با يـك دارايي نامشهود تحصيل شده در تركيب تجاري، تنها در صورتي مي تواند قابل تفكيك باشد  •

.كند ، اما همراه با قلم مربوط شناسايي ميجدا از سرقفليتشخيص، همراه باشد، در اين موارد، واحد تحصيل كننده، دارايي نامشهود را 
وط بـر مشـرگروهي از داراييهاي نامشهود مكمل را به عنوان يك دارايي منفرد شناسايي كنـد ممكن است واحد تحصيل كننده،  •

. اينكه عمر مفيد همه داراييها يكسان باشد
مـا نشـان ا. اغلب به عنوان مترادفهايي براي عالئم تجاري و ساير عالئم بكار مي رونـد،  »نام تجاري«و » تجارينشان «مثال، اصطالحات براي 

ا يـ(ماننـد عالمـت تجـاري گروهي از داراييهاي مكمـل تجاري و نام تجاري، اصطالحات بازاريابي رايجي است كه بطور معمول براي اشاره به 
. و نام تجاري، فرمولها، دستورالعملها و مهارتهاي فني مربوط به آن، استفاده مي شود) عالمت خدمات
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شده تحصيل جريان در توسعه و تحقيق پروژه به مربوط بعدي مخارج
حساب منظور شود كه ؛به توسعه در صورتي بايد مخارج تحقيق يا •

دارايي ه عنوان بتحصيل و در تركيب تجاري يا به صورت جداگانه توسعه در جرياني مربوط باشد كه ا يالف، به پروژه تحقيق 
شناسايي شده است؛ نامشهود 

.آن پروژه، واقع شده باشد پس از تحصيل. ب
يل و بـه بطور جداگانه يا در تركيب تجـاري، تحصـكه ( توسعه در جرياني يابعدي مربوط به پروژه تحقيق مخارج در خصوص •

: سه حالت تعريف مي شود) استعنوان دارايي نامشهود شناسايي شده 
 .شودشناسايي مي وقوع به عنوان هزينه هنگام  :مخارج تحقيق. الف

هنگام وقـوع بـه عنـوان  ):نكنداحراز  رانامشهود كه معيارهاي شناخت به عنوان دارايي (مخارج توسعه اي . ب
.شودشناسايي مي هزينه 

بـه مبلـغ دفتـري پـروژه  ):را احراز كنـد كه معيارهاي شناخت به عنوان دارايي نامشهود(مخارج توسعه اي . پ
.افزوده مي شود تحصيلتحقيق با توسعه در جريان 
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 دولت بالعوض كمكهاي طريق از تحصيل
حصـيل ، تجزئي در قبال مابه ازايا يرايگان  ممكن است در برخي موارد، دارايي نامشهود از طريق كمكهاي بالعوض دولت، بطور•

فرودگاه،  شود، اين موضوع ممكن است هنگام انتقال با تخصيص داراييهاي نامشهود توسط دولت به واحد تجاري، مانند حق فرود در
ود، واقـع مجوزهاي فعاليت ايستگاههاي راديويي يا تلويزيوني، مجوز يا سهميه هاي واردات يا حقوق دسترسي به ديگـر منـابع محـد

، واحد تجاري كمكهاي بالعوض دولت و افشاي كمكهاي دولتيسابداري ح 20استاندارد بين المللي حسابداري شود، طبق 
.شناسايي كنددر ابتدا به ارزش منصفانه را و هم كمك بالعوض امشهود نمي تواند هم دارايي 

ري كه توسط نحوه عمل ديگ(در ابتدا به مبلغ اسمي ، آن دارابي را اگر واحد تجاري دارايي را در ابتدا به ارزش منصفانه شناسايي نكند 
 به اضافه هر گونه مخارجي كه به طور مستقيم به آماده سازي دارايي بـراي) مجاز شده است 20استاندارد بين المللي حسابداري 

. شناسايي مي كنداستفاده مورد نظر قابل انتساب است، 
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 داراييها معاوضه
ي تحصيل شود، ممكن است يك يا چند دارايي نامشهود، در معاوضه با يك يا چند دارايي غير پولي يا تركيبي از داراييهاي پولي و غير پول•

. دارداربرد ك هابحث زير اشاره اي ساده به معاوضه يك دارايي غير پولي با دارايي غير پولي ديگر دارد، اما در عين حال براي تمام معاوضه 
اري باشـد معاوضه فاقد محتواي تج) الف؛ مگر اينكه اندازه گيري مي شود، ارزش منصفانه بهاي تمام شده چنين دارايي نامشهودي به 

. ارزش منصفانه دارايي دريافت شده و دارايي واگذار شده، هيچ كدام به گونه اي قابل اتكا قابل اندازه گيري نباشد) ب(يا 
دازه گيـري حتي در صورتي كه واحد تجاري نتواند دارايي واگذار شده را بالفاصله قطع شناخت كند، دارايي تحصيل شده به اين روش انـ•

انـدازه ده مبلغ دفتري دارايي واگذار ش، بهاي تمام شده آن بـه اگر دارايي تحصيل شده به ارزش منصفانه اندازه گيري نشودمي شود، 
گيري مي شود 

را تعيين ه محتواي تجاري معاوض، با در نظر گرفتن ميزان تغيير مورد انتظار در جريانهاي نقدي آتي خود در نتيجه معاملهواحد تجاري •
.مي كند

•  
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داراييهامعاوضه
 ؛كهدر صورتي محتواي تجاري دارد معاوضه •

باشد؛ يا متفاوتانتقال يافته، دارايي و دارايي دريافت شده  جريانهاي نقدي )مبلغيعني ريسك، زمانبندي و (وضعيت . الف
؛ در نتيجه معاوضه تغيير كندآن قسمت از عمليات واحد تجاري كه تحت تأثير معامله قرار مي گيرد، واحد تجاري ص تمخارزش . ب
.، نسبت به ارزش منصفانه داراييهاي معاوضه شده، با اهميت باشد)ب(يا ) الف(تفاوت موجود در پ،  

ر معامله به منظور تعيين اينكه معاوضه محتواي تجاري دارد يا خير، ارزش مختص واحد تجاري آن قسمت از عمليات واحد تجاري كه تحت تأثي
فصـيلي، واضـح قرار مي گيرد، بايد جريانهاي نقدي پس از ماليات را منعكس كند، ممكن است نتيجه اين تحليلها بدون نياز به انجام محاسبات ت

.باشد
؛كهمنصفانه دارايي نامشهود در صورتي به گونه اي قابل اتكا قابل اندازه گيري است ارزش 
تغيير پذيري در دامنه مبالغ معقول ارزش منصفانه، براي آن دارايي قابل مالحظه نباشد يا ) الف( 
در صورت اندازه گيري ارزش منصفانه، احتماالت برآوردهاي مختلف در آن دامنه، به گونه اي معقول قابل برآورد و قابل استفاده باشد، ) ب(

ند، آنگاه بـراي واگذار شده را به گونه اي قابل اتكا اندازه گيري كي يا دارايتحصيل شده  يدارايصورتي كه واحد تجاري بتواند ارزش منصفانه در 
فانه مگـر اينكـه ارزش منصـاستفاده مـي شـود، ارزش منصفانه دارايي واگذار شده اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده، از 

.دارايي تحصيل شده بسيار بديهي تر باشد
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داخل در ايجادشده سرقفلي
. نبايد به عنوان دارايي شناسايي شودسرقفلي ايجاد شده در داخل، •
اين  در برخي موارد، براي ايجاد منافع اقتصادي آتي، مخارجي تحمل مي شود، ولي منجر به ايجاد دارايي نامشهودي كه معيارهاي شناخت •

رقفلي سـ. ، بيان مي گـرددمخارج مرتبط با سرقفلي ايجاد شده در داخلاين مخارج، اغلب به عنوان . استاندارد را احراز كند، نمي شود
قابل تفكيك  يعني(، زيرا منبع قابل تشخيص تحت كنترل واحد تجاري نيست به عنوان دارايي شناسايي نمي شودايجاد شده در داخل 

.ري باشدكه به گونه اي قابل اتكا، به بهاي تمام شده قابل اندازه گي )شودنيست و از حقوق قراردادي با سابر حقوق قانوني ناشي نمي 
دامنـه  ممكن است شـاملتفاوت بين ارزش منصفانه واحد تجاري و مبلغ دفتري خالص داراييهاي قابل تشخيص آن در هر زمان •

هود تحـت اما اين تفاوتها بيانگر بهاي تمـام شـده داراييهـاي نامشـ. وسيعي از عواملي باشد كه بر ارزش منصفانه واحد تجاري اثر مي گذارد
.باشدكنترل واحد تجاري نمي 
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داخل در شده ايجاد نامشهود داراييهاي
:ستا دشوارزير مشكالت  شرايط شناخت است يا خير، به دليلواجد ، ارزيابي اينكه دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل عقموابرخي •

.تشخيص وجود و زماني كه دارايي قابل تشخيص، منافع اقتصادي آتي مورد انتظار را ايجاد خواهد كرد. الف
هداري در برخي موارد، مخارج ايجاد دارايي نامشهود در داخل از مخارج نگ. كاتاتعيين بهاي تمام شده دارايي به گونه اي قابل . ب

.با ارتقاي سرقفلي ايجاد شده در داخل يا مخارج اجراي عمليات روزمره، قابل تمايز نيست
مـام بـراي ترا زير بنابراين، افزون بر رعايت الزامات عمومي شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود، واحد تجاري الزامات و رهنمودهاي •

.داراييهاي نامشهود ايجاد شده در داخل بكار مي گيرد

روه ايجاد دارايي را به دو گـبه منظور ارزيابي اينكه دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل، واجد معيارهاي شناخت است يا خير، واحد تجاري •
:كندطبقه بندي مي 

مرحله تحقيق و. الف 
.مرحله توسعه. ب 
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تحقيق مرحله -داخل در شده ايجاد نامشهود داراييهاي
سـتاندارد براي مقاصـد ايـن امرحله توسعه و مرحله تحقيق وجود اينكه اصطالحات تحقيق و توسعه تعريف شده است، اما اصطالحات با •

. مفهوم گسترده تري دارند
اري بـا ، واحـد تجـتفكيك كندمرحله تحقيق پروژه ايجاد دارايي نامشهود در داخل را از مرحله توسعه آن  نتوانددر صورتي كه واحد تجاري •

.گويي تنها در مرحله تحقيق واقع شده استمخارج پروژه به نحوي برخورد مي كند 
مرحله تحقيق 

خـارج مرحلـه مخارج تحقيق يـا م  .شودنبايد شناسايي ) يا ناشي از مرحله تحقيق پروژه داخلي(هيچ يك از داراييهاي نامشهود ناشي از تحقيق  
.شودشناسايي به عنوان هزينه تحقيق در پروژه داخلي بايد در هنگام وقوع 

واهـد كه منافع اقتصادي أتـي محتمـل ايجـاد خمرحله تحقيق پروژه داخلي، واحد تجاري نمي تواند اثبات كند دارايي نامشهودي وجود دارد در 
. بنابراين، اين مخارج هنگام وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود. كرد

فعاليتهايي با هدف كسب دانش جديد؛. الف
جستجو، ارزيابي و انتخاب نهايي موارد كاربرد دستاوردهاي تحقيقاتي با ساير دانشهاي. ب
جستجوي جايگزينهايي براي مواد، ابزارها، محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدمات و. پ
ممكـن بـراي مـواد، ابزارهـا، هـاي  جـايگزينفرمول سازي، طراحي، ارزيـابي و انتخـاب نهـايي . ت

محصوالت، فرايندهاي سيستمها يا خدمات جديد يا بهبوديافته

از هايي  مثال•
تحقيقفعاليتهاي •
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توسعه مرحله -داخل در شده ايجاد نامشهود داراييهاي
ي بتوانـد تنها در صورتي بايد شناسايي شود كه واحد تجـار، )يا ناشي از مرحله توسعه پروژه داخلي(دارايي نامشهود ناشي از توسعه •

:كندتمام موارد زير را اثبات 
 .باشدفروش آن مقدور ا يامكان سنجي فني تكميل دارايي نامشهود، به گونه اي كه بكارگيري  .الف
قصد واحد تجاري براي تكميل دارايي نامشهود و بكارگيري با فروش آن  .ب
فروش دارايي نامشهود ا يتوانايي واحد تجاري براي بكارگيري  .پ
حصـول شامل اينكه واحد تجاري بتواند وجود بـازار بـراي م. محتمل توسط دارايي نامشهود تيآچگونگي ايجاد منافع اقتصادي  .ت

.كنددارايي نامشهود با خود دارايي نامشهود يا در صورت استفاده داخلي از آن، سودمندي دارايي نامشهود را اثبات 
دسترسي به منابع كافي فني، مالي و ساير منابع براي تكميل توسعه و به كارگيري يا فروش دارايي نامشهود .ث
.كاتوانايي واحد تجاري براي اندازه گيري مخارج قابل انتساب به دارايي نامشهود در مرحله توسعه آن به گونه اي قابل ات .ج

ر مزبـودر برخي موارد، در مرحله توسعه پروژه داخلي، واحد تجاري مي تواند دارايي نامشهود را تشخيص دهد و اثبـات نمايـد كـه دارايـي  •
بيشـتري  مرحله توسعه پروژه، نسبت به مرحله تحقيق پيشـرفتعلت اين است كه . منافع اقتصادي آني محتمل ايجاد خواهد كرد

.  دارد
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طراحي، ساخت و آزمايش نمونه ها و مدلهاي پيش از توليد يا پيش از بهره برداري . الف
طراحي ابزارها، الگوها، قالبها و پرچها بر اساس فناوري جديد. ب
، و طراحي، ساخت و بهره برداري از واحد آزمايش صنعتي كه از نظر اقتصادي، توليد تجاري آن توجيه پذير نيست. پ
بـا  طراحي، ساخت و آزمايش جايگزين انتخابي براي مواد، تجهيزات، محصوالت، فرايندها، سيستمها يا خدمات جديـد .ت

.بهبود يافته

توسعهمرحله-داخل درشدهايجادنامشهودداراييهاي
از هايي  مثال•
:فعاليتهاي توسعه•

اصـول فاده از ايجاد خواهد كرد، واحد تجاري منافع اقتصادي آتي قابل دريافت از دارايي را با اسـتمنافع اقتصادي آتي محتمل دارايي نامشهود،  چگونهبراي اثبات اينكه •
.كند، ارزيابي مي كاهش ارزش دارابيها 36مندرج در استاندارد بين المللي حسابداري 

. ، را بكار مي گيرد36للي حسابداري الماگر دارايي تنها در تركيب با ساير داراييها منافع اقتصادي ايجاد كند، واحد تجاري مفهوم واحدهاي مولد نقد، مندرج در استاندارد بين  

نـي، مـالي و سـاير براي مثال از طريق يك طرح تجاري كه نشان دهنده نياز به منابع ف ،نامشهوددسترسي به منابع براي تكميل، بكارگيري و كسب منافع از دارايي •
وافقـت وام در برخي موارد، واحد تجاري دسترسي به تأمين مالي برون سـازماني را بـا اخـذ م. قابل اثبات مي باشد ،استمنابع و توانايي واحد تجاري براي تأمين آن منابع 

. دهنده براي تأمين مالي طرح، اثبات مي كند

يازها يـا تكثير يا حق امت حق سيستم هاي هزينه يابي واحد تجاري، اغلب مي توانند مخارج ايجاد دارايي نامشهود در داخل، مانند حقوق و ساير مخارج واقع شده براي حفظ•
.كندبه گونه اي قابل اتكا اندازه گيري ايجاد نرم افزارهاي رايانه اي را 

.دسايي شونشناتجاري، امتياز روزنامه ها، حق انتشار فهرست مشتريان و اقالم با ماهيت مشابه ايجاد شده در داخل، نبايد به عنوان داراييهاي نامشهود هاي  نشان  •
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بهاي مواد و خدمات استفاده شده يا مصرف شده در ايجاد دارابي نامشهود؛ . الف 

كه ناشي از ايجاد دارابي نامشهود است ) 19طبق تعريف استاندارد بين المللي حسابداري (مخارج مزاياي كاركنان . ب

حق الزحمه ثبت حق قانوني و. پ

.استهالك حق اختراعها و حق امتيازهايي كه براي ايجاد دارايي نامشهود استفاده مي شود. ت

داخلدرشدهايجاد نامشهودداراييشدهتمامبهاي
ارهـاي مجموع مخارج واقع شده از تاريخي كه دارايي نامشهود براي نخستين بـار معياست با رابر ببهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل، •

.اند، ممنوع استعنوان هزينه شناسايي شده تر به مخارجي كه پيش برگشت . كنداحراز مي را شناخت 

راي توليـد و آمـاده سـازي دارايـي بـتمام مخارج مستقيما قابل انتساب ضروري براي ايجـاد شامل بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل، •
:مثالهايي از مخارجي كه به طور مستقيم قابل انتساب است، به شرح زير مي باشد. استفاده مورد نظر مديريت است

.به عنوان جزيي از بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل را تعيين مي كندمعيارهاي شناخت بهره ، 23بين المللي حسابداري استاندارد 

:موارد زير، جزء بهاي تمام شده دارايي ايجاد شده در داخل نمي باشد  •
. باشد ابسمخارج فروش، اداري و ساير مخارج سربار عمومي، مگر اينكه اين مخارج به طور مستقيم به آماده سازي دارايي براي بهره برداري، قابل انت. الف

و ناكارآمدي هاي تشخيص داده شده و زبانهاي عملياتي اوليه اي كه پيش از رسيدن دارايي به سطح عملكرد برنامه ريزي شده، واقع مي شود. ب

مخارج آموزش كاركنان براي بكارگيري دارايي. پ

مثالهايي از مخارجي كه 
طور مستقيم قابل انتساب به 

است
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هزينهشناخت
 :مگر اينكهشناسايي شود  هزينهبه عنوان  زمان وقوعمربوط به يك قلم نامشهود، بايد در  مخارج•

يا ؛ را احراز مي كند معيارهاي شناخت بخشي از بهاي تمام شده دارايي نامشهودي را تشكيل دهد كه . الف

ي از مبلـغ مذكور بخشدر اين مورد، مخارج . در تركيب تجاري تحصيل شده باشد و به عنوان دارايي نامشهود قابل شناسايي نباشدآن قلم . ب
.دهدتشكيل مي در تاريخ تحصيل  راسرقفلي شناسايي شده به عنوان 

سـايي شنا ابـلبرخي موارد، مخارجي به منظور ايجاد منافع اقتصادي آتي براي واحد تجاري، واقع مي شود، اما هيچ دارايي نامشهود يا دارايي ديگـري كـه قدر •
آن كاالهـا  در مورد عرضه كاالهاي واحد تجاري هنگامي اين مخارج را به عنوان هزينه شناسايي مي كند كه حق دسترسي به. باشد، تحصيل با ايجاد نمي شود

. در مورد عرضه خدمات، واحد تجاري هنگام دريافت خدمات، اين مخارج را به عنوان هزينه شناسايي مي كند. را داشته باشيد

. مگر اينكه در نتيجه تركيب تجاري تحصيل شده باشدشود، شناسايي مي  هزينهدر زمان وقوع، به عنوان مخارج تحقيق مثال، براي 

:شناسايي مي شود  هزينهاز مخارجي كه هنگام وقوع به عنوان ديگر مثالهاي 
، در بهاي تمام شـده يكـي از اقـالم امـالك، ماشـين آالت و تجهيـزات 16مگر اينكه اين مخارج، طبق استاندارد بين المللي حسابداري ، اندازيمخارج فعاليتهاي راه . الف

ات بـا كانـممكن است مخارج راه اندازي شامل مخارج تأسيس مانند مخارج حقوقي و دفتري واقع شده به منظـور تأسـيس واحـد قـانوني، مخـارج راه انـدازي ام .شودمنظور 
. ودخواهد ب )اجرايعني مخارج پيش از (يا مخارج شروع عمليات جديد يا توليد محصوالت يا فرايندهاي جديد  )گشايشيعني مخارج پيش از (فعاليتهاي تجاري جديد 

مخارج مربوط به فعاليتهاي آموزشي . ب

)از جمله ارسال كاتالوگهاي سفارش(مخارج مربوط به تبليغات و فعاليتهاي ترويجي . پ

تمام يا بخشي از واحد تجاريسازماندهي مجدد  يامخارج جابجايي . ت
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شناختازپسگيرياندازه 
.درا به عنوان روش حسابداري خود انتخاب كن »ارزيابيتجديد مدل «يا  »شدهتمام بهاي «تجاري بايد يكي از دو مدل واحد •

مان مـدل بـه ، بايد با استفاده از هطبقهداراييهاي ديگر در آن تمام به حساب گرفته شود، مدل تجديد ارزيابي اگر دارايي نامشهود با  
.مگر اينكه بازار فعالي براي داراييهاي مربوط وجود نداشته باشدحساب گرفته شود، 

 يـكدرون  اقـالم. در عمليات واحد تجاري اسـتماهيت و كاربرد مشابه ، گروهي از داراييهاي با از داراييهاي نامشهوده بقطيك •
غي در تجديد ارزيابي مي شود تا مـانع تجديـد ارزيـابي گزينشـي داراييهـا و گزارشـگري مبـال همزمانطبقه از داراييهاي نامشهود، 

.نشانگر تركيبي از بهاي تمام شده و ارزش در تاريخهاي مختلف استصورتهاي مالي شود كه 

بهاي تمام شده مدل . 1
منعكس شته به بهاي تمام شده پس از كسر استهالك انباشته و هر گونه كاهش ارزش انباپس از شناخت اوليه، دارايي نامشهود بايد  •

.شود
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شناختازپسگيرياندازه 
مدل تجديد ارزيابي . 2
يابي پس از ارزش منصفانه آن در تاريخ تجديد ارزپس از شناخت اوليه، دارايي نامشهود بايد به مبلغ تجديد ارزيابي شده، كه معادل  •

يـن اسـتاندارد، به منظور تجديد ارزيابي طبق ا. ارائه شود. است كسر هر گونه استهالك انباشته بعدي و كاهش ارزش انباشته بعدي
. اندازه گيري شودمراجعه به يك بازار فعال ارزش منصفانه بايد با 

نصـفانه آن دارايي تفاوت بـا اهميتـي بـا ارزش متري فدانجام شود كه در پايان دوره گزارشگري، مبلغ منظم ارزيابي، بايد به اندازه اي تجديد 
.نداشته باشد

:موارد زير در مدل تجديد ارزيابي مجاز نيست•
، ياپيش از اين به عنوان دارايي شناسايي نشده اندتجديد ارزيابي داراييهاي نامشهودي كه . الف

به مبالغي متفاوت از بهاي تمام شده شناخت اوليه داراييهاي نامشهود . ب

ارهـاي اما چنانچـه بـه دليـل احـراز نشـدن معي. مدل تجديد ارزيابي، پس از شناخت اوليه دارايي به بهاي تمام شده، بكار گرفته مي شود•
است مدل  ممكنشود، شناخت طي بخشي از فرايند ايجاد دارايي، تنها بخشي از بهاي تمام شده دارايي نامشهود به عنوان دارايي شناخته 

ق همچنين، مدل تجديد ارزيابي را مي توان بـراي دارايـي نامشـهود دريافـت شـده از طريـ .شودتجديد ارزيابي براي كل آن داراي اعمال 
.گرفت، بكار كمكهاي بالعوض دولت و شناسايي شده به مبلغ جزئي
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شناختازپسگيرياندازه 
ست براي مثال، در برخي مناطق ممكن ا. ، اگر چه اين امر ممكن است رخ دهدبازار فعال براي دارايي نامشهود، معمول نيستوجود •

تجـاري،  هـاي نشانسهميه توليد وجود داشته باشد اما براي  يابازار فعالي براي نقل و انتقال آزاد مجوزهاي تاكسي، مجوزهاي ماهيگيري 
اراييهـا امتياز روزنامه ها، حق انتشار موسيقي و فيلم، حق اختراع يا عالئم تجاري بازار فعالي نمي توانـد وجـود داشـته باشـد، زيـرا ايـن د

ندگان، همچنين، با وجود اينكه داراييهاي نامشهود خريد و فروش مي شوند، اما قراردادهاي بين خريداران و فروشـ. منحصر به فرد هستند
كـن اسـت پرداخت شده براي يـك دارايـي مممت قيبه اين داليل، . منعقد مي شود و معامالت تقريبا غيرتكراري هستند همذاكربر اساس 

.افزون بر اين، قيمتها اغلب در دسترس عموم نيست. شواهد كافي در مورد ارزش منصفانه ديگري، فراهم نكند

ه دارايي تجديـد اگر ارزش منصفان. بستگي داردداراييهاي نامشهود تجديد ارزيابي شده به نوسان ارزش منصفانه ، تناوب تجديد ارزيابي•
هود، تغييـرات برخي داراييهاي نامشـ. با مبلغ دقتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي جديد ضرورت مي يابدتفاوت با اهميتي ارزيابي شده 

زيابيهاي متناوب اين تجديد ار. ضرورت مي يابدتجديد ارزيابي ساالنه اساسي و ناپايداري در ارزش منصفانه خود تجربه مي كنند، بنابراين 
.براي داراييهاي نامشهودي كه صرفا تغييرات بي اهميت در ارزش منصفانه دارند، ضروري نيست
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شناختازپسگيرياندازه 
 :باشدتاريخ تجديد ارزيابي، نحوه عمل در مورد دارايي، يكي از روشهاي زير مي در •

ممكـن اسـت  براي مثـال،. تعديل مي شودبه شيوه اي مطابق با تجديد ارزيابي مبلغ دفتري دارايي، مبلغ دفتري ناخالص . الف
اسـتهالك . دمبلغ دفتري ناخالص با مراجعه به داده هاي قبال مشاهده در بازار يا متناسب با تغيير در مبلغ دفتري، تجديد ارائه شو

ز در نظـر گـرفتن انباشته در تاريخ تجديد ارزيابي به مبلغي برابر با تفاوت بين مبلغ دفتري ناخالص و مبلـغ دفتـري دارايـي پـس ا
كاهش ارزش انباشته، تعديل مي شود؛ يا 

يل دهنـده ميزان تعـديل اسـتهالك انباشـته، تشـك. مي شود حذفدر مقابل مبلغ دفتري ناخالص دارايي، استهالك انباشته . ب
.  استبخشي از افزايش يا كاهش در مبلغ دفتري 

تـوان ، نبه دليل نبود بازار فعـال بـراي آن دارايـيچنانچه دارايي نامشهود در طبقه اي از داراييهاي نامشهود تجديد ارزيابي شده را، •
.ه شودارائبهاي تمام شده پس از كسر هرگونه استهالك انباشته و كاهش ارزش انباشته تجديد ارزيابي كرد، دارايي مزبور بايد به 

بلغ دفتـري آن مديگر با مراجعه به بازار فعال قابل اندازه گيري نباشد، در صورتي كه ارزش منصفانه دارايي نامشهود تجديد ارزيابي شده،  •
ونـه اسـتهالك دارايي بايد برابر با مبلغ تجديد ارزيابي شده آن در تاريخ آخرين تجديد ارزيابي با مراجعه به بازار فعال و پس از كسر هر گ

.انباشته بعدي و كاهش ارزش انباشته بعدي باشد
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شناختازپسگيرياندازه 
دارايـي  موضوع كه ديگر بازار فعالي براي دارايي نامشهود تجديد ارزيابي شده وجود ندارد، مي تواند نشان دهنده اين باشـد كـه ممكـن اسـتاين •

. ، آزمون شود36كاهش ارزش داشته باشد و بايد طبق استاندارد بين المللي حسابداري 

بكار گرفتـه خ ياگر با مراجعه به بازار فعال، ارزش منصفانه دارايي در تاريخ اندازه گيري بعدي قابل اندازه گيري باشد، مدل تجديد ارزيابي از آن تار•
.مي شود

شناسـايي و در  ساير اقالم سود و زيان جامع، افزايش مزبور بايد در اگر در نتيجه تجديد ارزيابي، مبلغ دفتري دارايي نامشهود افزايش يابد•
بي همان دارايـي ، با وجود اين، افزايش مزبور بايد تا ميزان برگشت كاهش تجديد ارزيامازاد تجديد ارزيابي در حقوق مالكانه انباشته شودسر فصل 

.در سود يا زيان دوره شناسايي شود ،استكه پيش از اين در سود يا زيان دوره شناسايي شده 

، با وجود ايـن، شناسايي شودسود يا زيان دوره اين كاهش بايد در اگر در نتيجه تجديد ارزيابي، مبلغ دفتري دارايي نامشهود كاهش يابد،  •
. دي شـوكاهش مزبور بايد به ميزان هر گونه مانده بستانكار مازاد تجديد ارزيابي مربوط به آن دارايي، در ساير اقـالم سـود و زيـان جـامع شناسـاي

.ي دهدكاهش شناسايي شده در ساير اقالم سود و زيان جامع، مبلغ انباشته شده در سرفصل مازاد تجديد ارزيابي در حقوق مالكانه را كاهش م

ممكـن . ل كـردمنتقـبطور مستقيم به سود انباشته مازاد تجديد ارزيابي انباشته مندرج در حقوق مالكانه را مي توان هنگام تحقق مازاد مزبـور، •
واحد تجاري  واگذاري دارايي تحقق يابد، اما ممكن است بخشي از مازاد هنگامي تحقق يايد كه دارايي توسطا ياست كل مازاد به دليل كنار گذاري 

 اسـتهالك بـر استفاده مي شود، در اين موارد، مبلغ مازاد تحقق يافته، تفاوت بين استهالك بر مبناي مبلغ دفتري تجديد ارزيـابي شـده دارايـي و
.مبناي بهاي تمام شده تاريخي دارايي است، انتقال از مازاد تجديد ارزيابي به سود انباشته از طريق سود يا زيان دوره انجام نمي شود

IAS 38



مفيدعمر
ا تعـداد عمر يطول ، صورت محدود بودندر . كندعمر مفيد دارايي نامشهود را ارزيابي نامعين بودن يا محدود بودن تجاري بايد واحد •

امشـهود را واحد تجاري در صورتي بايد عمـر مفيـد دارايـي ن. تشكيل دهنده آن عمر مفيد را ارزيابي نمايدتوليد يا ساير معيارهاي مشابه 
رودي بـه دارايي، خالص جريانهاي نقـدي ودر نظر بگيرد كه بر اساس تحليل تمام عوامل مربوط، براي دوره اي كه انتظار مي رود  نامعين

.واحد تجاري ايجاد كند، محدوديت قابل پيش بيني وجود نداشته باشد
. حسابداري دارايي نامشهود، بر مبناي عمر مفيد آن قرار دارد•

شود نامشهود با عمر مفيد نامعين، مستهلك نمي دارايي و با عمر مفيد محدود، مستهلك مي شود نامشهود دارايي 

نامعين بودن عمر 
مفيد محدود بودن عمر مفيد
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موثر عوامل -مفيد عمر
:عوامل متعددي در تعيين عمر مفيد دارايي نامشهود در نظر گرفته مي شود، از جمله•

واحد تجاري از دارايي و امكان مديريت دارايي به نحو كارا توسط تيم مديريتي ديگراستفاده مورد انتظار  .الف
مشـابه كـه كـاربردي عمر محصول براي آن دارايي و اطالعات موجود درباره برآورد عمر مفيد داراييهاي مشابه چرخه هاي عادي . ب

. دارند
انواع ديگر نابابي؛ ا يفني، فناوري، تجاري ابي بنا. پ
آن دارايي  كه دارايي در آن مورد استفاده قرار مي گيرد و تغييرات تقاضاي بازار براي محصوالت با خدمات حاصل ازثبات صنعتي . ت
فعلي يا بالقوه؛اقدامات مورد انتظار از رقباي . ث

يدن به براي رستجاري  واحدالزم جهت كسب منافع اقتصادي آتي مورد انتظار از دارايي و توانايي و قصد سطح مخارج نگهداري . ج 
سطح مزبور

وط؛ وبر دارايي و محدوديتهاي حقوقي با مشابه آن در استفاده از دارايي، مانند زمانهاي انقضاي قراردادهاي اجاره مربدوره كنترل . چ 
واحد تجاري،ارتباط عمر مفيد دارايي با عمر مفيد ساير داراييهاي . ح 
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نامعين-مفيدعمر
در سـطح  براي حفظ داراييي تآعمر مفيد دارايي نامشهود، تنها ميزان مخارج نگهداري مورد نياز . به معني نامحدود نيست »نامعين«اصطالح •

. ي كنـد، و توانايي و قصد واحد تجاري براي رسيدن به آن سطح را منعكس مـييداراعملكرد استاندارد ارزيابي شده در زمان برآورد عمر مفيد 
گهـداري اين نتيجه گيري كه عمر مفيد دارايي نامشهود، نامعين است نبايد به مخارج آتي برنامه ريزي شده مازاد بر مخارج مورد نيـاز جهـت ن

.دارايي در سطح عملكرد استاندارد، بستگي داشته باشد
ي هسـتند، نرم افزار رايانه اي و بسياري از داراييهاي نامشـهود ديگـر در معـرض نابـابي فنـاورتغييرات سريع در فناوري، با توجه به سابقه  •

نامشـهود  كاهش مورد انتظار آني در قيمت فروش يك قلم كه بـا اسـتفاده از يـك دارايـي. بنابراين، احتمال مي رود عمر مفيد آنها كوتاه باشد
افع اقتصـادي مورد انتظار آن دارايي باشد، كه اين موضوع به نوبه خود، كاهش مننابابي فني يا تجاري توليد مي شود، مي تواند نشان دهنده 

. آتي نهفته در آن دارايي را منعكس مي كند
هود را عمر مفيـد دارايـي نامشـبرآورد محتاطانه ، عدم اطمينان. است خيلي طوالني يا حتي نامعين باشدممكن  نامشهودعمر مفيد داراي  •

ي از حقوق عمر مفيد دارايي نامشهود كه ناش. را توجيه نمي نمايد ،استكوتاه اي  بينانهتوجيه مي كند، اما انتخاب عمري كه به طور غير واقع 
ره اي كـه بـه تناسـب دوممكن اسـت اما  قراردادي با ساير حقوق قانوني است، نبايد بيش از دوره حقوق قراردادي با ساير حقوق قانوني باشد،

ود كـه ، اگر حقوق قراردادي با ساير حقوق قانوني، براي دورهاي محدكوتاهتر باشدواحد تجاري انتظار دارد در آن دوره از دارايي استفاده كند، 
ون صرف مخـارج باشد كه بدقابل تمديد ) هاي(دورهقابل تمديد است، انتقال يافته باشد، عمر مفيد دارايي نامشهود بايد تنها در صورتي شامل 

.كننده براي تمديد وجود داشته باشدشواهد پشتيباني قابل مالحظه توسط واحد تجاري، 
ست كـه در ادوره قراردادي باقيمانده اي . و به عنوان دارايي نامشهود شناسايي شده استحقوقي كه در تركيب تجاري باز تحصيل شده عمر مفيد  

.نبايد دوره هاي تمديد را شامل شودآن حق اعطا شده است و 
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نامعين-مفيدعمر
.وجود داشته باشد كه بر عمر مفيد دارايي نامشهود تاثير بگذاردعوامل اقتصادي و حقوقي ممكن است •

. توسط واحد تجاري دريافت خواهد شدي تآ، دوره اي را تعيين مي كند كه در طول آن، منافع اقتصادي اقتصاديعوامل 
 .نمايدممكن است طول دوره اي كه واحد تجاري در آن دوره دسترسي به اين منافع را كنترل مي كند را محدود حقوقي عوامل 

:مي دهد واحد تجاري قادر است بدون مخارج قابل مالحظه، حقوق قراردادي با ساير حقوق قانوني را تمديد كندنشان  زيرعوامل وجود •
ت اگـر تمديـد، مشـروط بـه موافقـ .شدساير حقوق قانوني تمديد خواهد  ياوجود دارد مبني بر اينكه حقوق قراردادي شواهدي  .الف

.شخص ثالث باشد، اين وضعيت دربرگيرنده شواهدي مبني بر اين است كه شخص ثالث موافقت خواهد كرد
، تامين خواهد شد؛ والزم براي تمديدهاي  شرطشواهدي وجود دارد مبني بر اينكه . ب
د تجـاري براي واح ،يابددر مقايسه با منافع اقتصادي آتي ناشي از تمديد كه انتظار مي رود به واحد تجاري جريان مخارج تمديد  .پ

.قابل مالحظه نيست
، مخارج باشد قابل مالحظهدر مقايسه با منافع اقتصادي آتي ناشي از تمديد كه انتظار مي رود به واحد تجاري جريان يابد، مخارج تمديد اگر   . را نشان مي دهدجديد در تاريخ تمديد ، از نظر محتوا، مخارج تحصيل دارايي نامشهود "تمديد"
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محدود-مفيدعمر
استهالك روش دوره و 

محاسـبه  .آن تخصـيص داده شـوددر طول عمر مفيد  ،منظمبرمبنايي عمر مفيد محدود، بايـد با ، نامشهوداستهالك پذير دارايي مبلغ •
تفاده مـورد استهالك بايد زماني شروع شود كه دارايي براي استفاده در دسترس است، يعني زماني كه در موقعيت و شرايط الزم براي اسـ

. نظر مديريت قرار دارد
طبقـه نگهداري شـده بـراي فـروش به عنوان  5استاندارد بين المللي گزارشگري مالي كه دارايي طبق تاريخي استهالك، در محاسبه 

، هـر بندي مي شود يا در مجموعه واحدي قرار مي گيرد كه به عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه بندي مي شود و تـاريخ قطـع شـناخت
.بايد متوقف شود ،استكدام كه زودتر 

در صورتي . دارايي توسط واحد تجاري را منعكس كندالگوي مورد انتظار مصرف منافع اقتصادي آتي مورد استفاده بايد روش استهالك  
در سود دوره، بايـد  هزينه استهالك هر. بايد مورد استفاده قرار گيردروش خط مستقيم  ،نباشدكه اين الگو به گونه اي قابل اتكا قابل تعيين 

. ا الزامي كنداين استاندارد با استاندارد ديگر، منظور شدن آن در مبلغ دفتري دارايي ديگر را مجاز يمگر اينكه شناسايي شود، يا زيان دوره 
ايـن . اسـت قابـل اسـتفادهمتفاوت اسـتهالك هاي  روشبراي تخصيص مبلغ استهالك پذير دارايي به عمر مفيد آن، بر مبنايي منظم، •

مصرف  روش مورد استفاده بر مبناي الگوي مورد انتظار. استروش خط مستقيم، روش مانده نزولي و روش آحاد توليد روشها شامل 
گوي مـورد در المگر اينكه بكار مي رود، به طور يكنواخت، در دوره هاي مختلف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار دارايي انتخاب مي شود و 
. انتظار مصرف آن منافع اقتصادي آتي، تغييري ايجاد شود
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محدود-مفيدعمر
هود اسـت، روش استهالك مبتني بر درآمد حاصل از فعاليتي كه مستلزم استفاده از دارايـي نامشـوجود دارد كه پيش فرض قابل رد اين •

. مناسب نيست
نـافع اقتصـادي حاصل از فعاليتي كه مستلزم استفاده از دارايي نامشهود است منعكس كننده عواملي است كه بطور مستقيم به مصرف مدرآمد 

أثير رآمد تدارايي نامشهود ارتباط ندارد، براي مثال، ساير داده هاي ورودي و فرايندها، فعاليتهاي فروش و تغييرات در حجم فروش و قيمتها بر د
.ممكن است تورم بر جزء قيمتي در آمد تأثير گذار باشد كه هيچ ارتباطي با نحوه مصرف دارايي ندارد. گذار است

:اين پيش فرض تنها در شرايط محدودي به شرح زير، قابل رد است  •
يا،؛ باشدد آمدرمعياري براي تعيين دارايي نامشهود . الف
.نددرآمد و مصرف منافع اقتصادي دارايي نامشهود با يكديگر همبستگي بااليي داربتوان اثبات كرد كه . ب

. ندرا مشخص كعامل محدود كننده اصلي مرتبط با دارايي واحد تجاري مي تواند مناسب، منظور انتخاب يك روش استهالك به •
ري از مثال، ممكن است در قراردادي كه حقوق واحد تجاري براي استفاده از دارايي نامشهود در آن تصريح شده است، استفاده واحـد تجـابراي 

خص شـده مبلغ كل ثابتي از درآمد حاصل از آن داراي مشـا يتوليد حاد آمعيني از تعداد  ،)مدتيعني (دارايي نامشهود براي تعداد معيني سال 
يگـر رابطـه تلقي گردد، اما مبناهاي دنقطه شروع تشخيص روش مناسب استهالك مي تواند تشخيص عامل محدود كننده اصلي . باشد

.تنگاتنگ تري با الگوي مصرف مورد انتظار منافع اقتصادي داشته باشند، ممكن است آن مبناها مورد استفاده قرار گيرند
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محدود-مفيدعمر
مبنـاي  است، درآمـد حاصـل مـي توانـدمد آدردستيابي به آستانه شرايطي كه عامل محدود كننده اصلي مرتبط با دارايي نامشهود، در •

.باشدمناسبي براي استهالك 
مبلغ ثابتي  مبتني براز معدن طال را تحصيل كند و انقضاي آن قرارداد امتياز اكتشاف و استخراج طال  ، ممكن است واحد تجاريمثال براي 

ه حاصل براي مثال، ممكن است در قرارداد ذكر شود كه استخراج طال از معدن تا زماني كه در آمد انباشت(حاصل از استخراج باشد از كل درآمد 
. است و مبتني بر مدت يا ميزان طالي استخراج شده نباشدمجاز ) برسدميليارد واحد پول  2از فروش به 

ته تواند مبتني بـر مبلـغ كـل ثـابتي از درآمـد حاصـل از عـوارض انباشـمشمول عوارض مي حق بهره برداري از يك جلوه ، مثالي ديگردر 
از جاده  براي مثال، ممكن است طبق قرارداد بهره برداري از جاده مشمول عوارض تا زماني كه مبلغ انباشته عوارض حاصل از بهره برداري.(باشد

). ميليون واحد پول برسد مجاز باشد 100به 
اد در قرارداد استفاده از دارايي نامشهود مشخص مي شود، درآمدي كه قرار است ايجـعامل محدود كننده اصلي به عنوان  درآمدمواردي كه در 

صريح شده باشد ، مشروط بر آنكه در قرارداد مبلغ كل ثابتي از درآمد حاصل تشود مي تواند مبناي مناسبي براي استهالك دارايي نامشهود باشد
.كه بتواند تعيين كننده استهالك باشد

اراييهـا، اما برخي مواقع، منافع اقتصادي آتي دارايـي در توليـد سـاير د. شناسايي مي شودسود يا زيان دوره بطور معمول در استهالك  •
افه مـي در اين موارد، هزينه استهالك، بخشي از بهاي تمام شده ساير داراييها را تشكيل مي دهد و به مبلغ دفتري آنها اض. جذب مي شود

مللي حسابداري به استاندارد بين ال(براي مثال، استهالك داراييهاي نامشهود مورد استفاده در فرايند توليد به مبلغ دفتري موجوديها . شود
.اضافه مي شود) موجود بها مراجعه شود 2
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باقيماندهارزش
: مگر اينكهبايد صفر فرض شود دارايي نامشهود با عمر مفيد محدود، باقيمانده ارزش •

يا، شخص ثالثي براي خريد دارايي در پايان عمر مفيد آن تعهد داده باشد. الف
؛ ووجود داشته باشدبراي آن دارايي ) 13طبق تعريف استاندارد بين المللي گزارشگري مالي (بازار فعال  .ب

؛ و قابل تعيين باشدارزش باقيمانده با مراجعه به آن بازار . 1
. باشد محتملوجود چنين بازاري در پايان عمر مفيد دارايي، . 2

، متضـمن ايـن ارزش باقيمانده غير صفر. تعيين مي شودپس از كسر ارزش باقيمانده آن پذير دارايي با عمر مفيد محدود، مبلغ استهالك •
.دارايي نامشهود را قبل از پايان عمر اقتصادي آن واگذار كند ،باشداست كه واحد تجاري انتظار داشته 

رد بـراي فـروش در تاريخ بـرآو استفاده از قيمتهاي رايجا ب ناشي از واگذاريبازيافتني مبلغ برآورد ارزش باقيمانده دارايي، بر مبناي •
ده قرار خواهد دارايي مشابهي كه به پايان عمر مفيد خود رسيده است و شرايط استفاده از آن مشابه با شرايطي است كه دارايي مورد استفا

. تعيين مي شود ،گرفت
رويه هاي حسـابداري، تغييـر در  8طبق استاندارد بين المللي حسابداري . در پايان هر سال مالي بازنگري مي شودباقيمانده، حداقل ارزش •

.ي شودحسابداري در نظر گرفته متغيير در برآورد دارايي، به عنوان تغيير در ارزش باقيمانده برآوردهاي حسابداري و اشتباهات، 
هزينـه اسـتهالك  در اين صـورت،. مي تواند به مبلغي برابر با يا بيشتر از مبلغ دفتري دارايي افزايش يابدارزش باقيمانده دارايي نامشهود،  •

.دارايي صفر است مگر اينكه و تا زماني كه ارزش باقيمانده آن، بعدا به مبلغي كمتر از مبلغ دفتري دارايي كاهش يابد
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استهالك روش و استهالك دوره بازنگري
.حداقل در پايان هر سال مالي بازنگري شودبايد روش استهالك دارايي نامشهود با عمر مفيد محدود، دوره و •
. ندبين عمر مفيد مورد انتظار دارايي با برآوردهاي پيشين تفاوت وجود داشته باشد، دوره استهالك بايد طبق آن تغيير كه چچنان 

تهالك بايـد گاه در الگوي مورد انتظار مصرف منافع اقتصادي آتي دارايي تغييري صورت گيرد، براي انعكاس الگـوي تغييـر يافتـه، روش اسـهر 
. ته شودحسابداري در نظر گرف هايتغيير در برآوردبه عنوان حسابداري، تغيير كند، اين تغييرات بايد طبق استاندارد بين المللي 

. طي عمر دارايي نامشهود، ممكن است مشخص شود كه برآورد عمر مفيد آن نامناسب است •
.تغيير دوره استهالك ضرورت داردمثال، ممكن است شناخت زيان كاهش ارزش نشان دهد كه براي 

. تغيير كند ،يابدكه انتظار مي رود به واحد تجاري جريان ي تآالگوي جريان منافع اقتصادي ممكن است با گذشت زمان،  •
ممكن است مشخص شود كه روش مانده نزولي استهالك مناسب تر از روش خط مستقيم است، مثال، براي 
ن موردي، در چني. موردي است كه استفاده از حقوق ناشي از حق امتياز، تا زمان اقدام روي ساير اجزاي طرح تجاري به تعويق افتدديگر، مثال 

.منافع اقتصادي ناشي از دارابي، ممكن است تا دوره هاي بعد دريافت نشود
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ارزش كاهش زيانهاي - دفتري مبلغ بازيافت قابليت

را  36اري استاندارد بين المللي حسـابدارزيابي اينكه آيا دارايي نامشهود، كاهش ارزش يافته است يا خير، واحد تجـاري براي •
. بكار مي گيرد

 ؛تجاريمذكور توضيح مي دهد كه واحد استاندارد 
 مبلغ دفتري داراييهاي خود را بازنگري كند چه زمان و چگونهدر ،
 دارايي را تعيين كند و بازيافتني مبلغ چگونه
 چه زماني زبان كاهش ارزش را شناسايي كند با برگشت دهددر.
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واگذاريوگذاريكنار
: شوداخت نشقطع نامشهود بايد در موارد زير دارايي •

در زمان واگذاري؛ يا. الف
.، از استفاده يا واگذاري آن انتظار نروديتآهنگامي كه هيچ گونه منافع اقتصادي . ب

بلـغ در صورت وجود، و م. تفاوت بين خالص عوايد حاصل از واگذاريبايد معادل  ،نامشهودسود يا زيان ناشي از قطع شناخت دارايي •
ين المللـي مگـر اينكـه اسـتاندارد بـ(شناسايي شـود سود يا زيان دوره باشد، اين مبلغ بايد هنگام قطع شناخت دارايي در دفتري دارايي 

.عملياني طبقه بندي شونددرآمد سودها نبايد به عنوان ). روش ديگري را براي فروش و اجاره مجدد مقرر كرده باشد 17حسابداري 
ام انجـ) طريق فروش، انعقاد اجاره تأمين مالي يـا  اهـدابراي مثال از (به روشهاي مختلف ممكن است  واگذاري دارايي نامشهود•

 معيارهـاي منـدرج دراين دارايي، واحد تجاري براي شناخت درآمد عمليـاتي حاصـل از فـروش كـاال، تعيين تاريخ واگذاري شود، جهت 
لـي ، استاندارد بين الملفروش و اجاره مجددبراي واگذاري از طريق . را بكار مي گيرددرآمد عملياتي  18استاندارد بين المللي حسابداري 

.بكار گرفته مي شود 17حسابداري 
ورت، را در مبلغ دفتري آن شناسـايي كنـد، در ايـن صـبخشي از دارايي نامشهود واحد تجاري بهاي جايگزيني شناخت، اگر طبق اصل •

ملـي نباشـد، اگر تعيين مبلغ دفتري بخش جايگزين شده براي واحد تجاري ع. را قطع شناخت مي نمايددفتري بخش جايگزين شده مبلغ 
.تفاده كندبه عنوان شاخص تعيين بهاي تمام شده بخش جايگزين شده در زمان تحصيل يا ايجاد در داخل، اسبهاي جايگزيني مي تواند از 
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واگذاريوگذاريكنار
ختـه شـخص ثالـث، مجـددأ صـادر فرو) به (اگر اين حق بعدا براي در مورد حقي كه در تركيب تجاري، باز تحصيل شده است، . الف•

. شود، مبلغ دفتري مربوط، در صورت وجود، بايد در تعيين سود يا زيان صدور مجدد بكار گرفته شود
بابـت  اگـر پرداخـت. ازاي دريافتي حاصل از واگذاري دارايي نامشهود، در ابتدا به ارزش منصفانه آن شناسايي مي شودمابه . ب•

بلغ اسمي مابه بين م تفاوت. شناسايي مي شودمعادل قيمت نقدي دارايي نامشهود به آينده موكول شود، مابه ازاي قابل دريافت، در ابتدا 
 شناسايي مي شود كه منعكس كننده بازده مؤثردرآمد بهره ، به عنوان 18ازا و معادل قيمت نقدي، طبق استاندارد بين المللي حسابداري 

حاصل از ما به ازاي دريافتني است 
بطور كامل  داراييمگر اينكه ، استهالك دارايي نامشهود با عمر مفيد محدود، متوقف نمي شوداز دارايي نامشهود،  توقف استفادهبا •

با جزئي از (شود  طبقه بندينگهداري شده براي فروش مستهلك شده باشد يا طبق استاندارد بين المللي گزارشگري مالي كه به عنوان 
)مجموعه واحدي باشد كه به عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه بندي شده است
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عمومي-افشا
نامشـهود، مـوارد زيـر را بـراي هـر طبقـه از هـاي ييداراساير  و داراييهاي نامشهود ايجاد شده در داخلتمايز بين ضمن واحد تجاري بايد •

:كندداراييهاي نامشهود افشا 
مورد استفاده نرخهاي استهالك يا عمر مفيد عمر مفيد و در صورت محدود بودن، نامعين بودن ا يمحدود . الف
مورد استفاده براي داراييهاي نامشهود با عمرهاي مفيد محدود؛ روشهاي استهالك . ب
در ابتدا و پايان دوره؛ ) تجميع شده با كاهش ارزش انباشته(هر گونه استهالك انباشته و  مبلغ دفتري ناخالص. پ
كه در آن هر گونه استهالك دارايي نامشهود منظور شده است؛اقالم اصلي صورت سود و زيان جامع . ت
: در ابتدا و پايان دوره مشتمل برصورت تطبيق مبلغ دفتري . ث

موارد حاصل از توسعه داخلي، تحصيل شده بطور جداگانه و تحصيل شده از طريق تركيبهاي تجارياضافات به تفكيك . 1
هـم بـه  كه طبق استاندارد بين المللـي گزارشـگري مـاليجزئي از مجموعه واحدي يا نگهداري شده براي فروش داراييهاي طبقه بندي شده به عنوان . 2

عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه بندي شده است و ساير واگذاريها 
ان جـامع كاهش ارزش شناسايي شده يا برگشت داده شده در ساير اقالم سود و زيـانهاي يزناشي از و تجديد ارزيابي افزايش يا كاهش طي دوره، ناشي از . 3

 36طبق استاندارد بين المللي حسابداري 
 36شناسايي شده طي دوره در سود يا زيان دوره، طبق استاندارد بين المللي حسابداري زيانهاي كاهش ارزش . 4
 36طي دوره در سود يا زيان دوره، طبق استاندارد بين المللي حسابداري زيانهاي كاهش ارزش برگشت داده شده . 5
شناسايي شده طي دوره؛استهالك هرگونه .6
واحد تجـاري  به واحد پول گزارشگري و ناشي از تسعير عمليات و خارجي به واحد پول گزارشگريتسعير صورتهاي مالي خالص تفاوتهاي مبادله ناشي از . 7 

.و به ساير تغييرات در مبلغ دفتري طي دوره
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عمومي-افشا
ي تواند مثالهايي از طبقات جداگانه، م. از داراييهاي نامشهود، گروهي از داراييها يا ماهيت و كاربرد مشابه در عمليات واحد تجاري استهر طبقه •

:شامل موارد زير باشد

نامهاي تجاري . الف
امتياز روزنامه ها و حق انتشار نرم افزار رايانه اي؛. ب
حق امتيازها و فرانشيزهاء نت . ت
حق تكثير، حق اختراع و ساير حقوق مالكيت صنعتي، حقوق خدماتي و عملياتي . ث
دستورالعملها، فرمولها، مدلها، طرحها و نمونه هاي آزمايشي؛ و . ج
داراييهاي نامشهود در جريان توسعه، . چ

بوط تري بـراي مي شود مشروط بر اينكه اين عمل منجر به اطالعات مر) تجميع(تفكيك ) بزرگتر(طبقات اشاره شده در باال، به طبقات كوچكتر •
.استفاده كنندگان صورتهاي مالي شود

.افشا مي كنديافته اطالعاتي درباره داراييهاي نامشهود كاهش ارزش ، 36واحد تجاري، طبق استاندارد بين المللي گزارشگري مالي  •
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عمومي-افشا
ي انتظـار مـا يبا اهميتي بر دوره جاري دارد ر ثاكه ماهيت و مبلغ تغيير در برآورد حسابداري مقرر مي كند كه واحد تجاري،  8استاندارد بين المللي حسابداري •

. رود اثر با اهميت بر دوره هاي بعد داشته باشد را افشا كند
:زير باشدتغيير در موارد افشا ممكن است ناشي از اين 

، برآورد عمر مفيد دارايي نامشهودالف
روش استهالك؛ يا. ب 

ارزشهاي باقيمانده . پ
:واحد تجاري بايد موارد زير را نيز افشا كند •

رآورد عمـر مفيـد از بـمبلغ دفتري آن دارايي و داليل پشتيباني كننده ارزيابي مي شود، عمر مفيد نامعين براي دارايي نامشهودي كه به عنوان دارايي با . الف
.كند را تشريح كند كه در تعيين نامعين بودن عمر مفيد دارايي، نقش مهمي ايفا مي) عواملي(نامعين، واحد تجاري، براي ارائه اين داليل، بايد عاملي 

.هر يك از داراييهاي نامشهود كه نسبت به صورتهاي مالي واحد تجاري با اهميت استشرح مبلغ دفتري و دوره استهالك باقيمانده . ب
 :استكه در ابتدا به ارزش منصفانه شناسايي شده كمكهاي بالعوض دولت براي داراييهاي نامشهود تحصيل شده از طريق . پ

ارزش منصفانه اي كه در ابتدا براي اين داراييها شناسايي شده است؛. 1
و: مبلغ دفتري آنها. 2
.اينكه آنها پس از شناخت، با استفاده از مدل بهاي تمام شده يا مدل تجديد ارزيابي اندازه گيري شده اند.  3
دهيها وجود و مبالغ دفتري داراييهاي نامشهودي كه مالكيت آنها محدود شده است و مبالغ دفتري داراييهاي نامشهودي كه براي تخمين بـ. ت

.  در وثيقه است
.داراييهاي نامشهودمبلغ تعهدات قراردادي بابت تحصيل  .ث

 مـرتبط مفيد دارايي نامشهود دارد، فهرست عواملمر عقابل مالحظه اي در تعيين نامعين بودن ش قنرا توضيح مي دهد كه ) عواملي(زماني كه واحد تجاري عاملي  •
.را در نظر مي گيرد
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عمومي-افشا
:شوندداراييهاي نامشهودي كه پس از شناخت، با استفاده از مدل تجديد ارزيابي اندازه گيري مي 

:واحد تجاري بايد موارد زير را افشا كند. به حساب گرفته شودبه مبالغ تجديد ارزيابي شده در صورتي كه داراييهاي نامشهود •

:بر حسب هر طبقه از داراييهاي نامشهود .الف 
ارزيابيتجديد مؤثر تاريخ . 1

داراييهاي نامشهود تجديد ارزيابي شده؛ ومبلغ دفتري . 2

نـدازه ادفتري با اين فرض كه طبقه تجديد ارزيابي شده دارايي نامشهود پس از شناخت، با استفاده از مدل هاي تمـام شـده مبلغ  .3
گيري مي شد، شناسايي مي گرديد و 

مانـده آن  مربوط به داراييهاي نامشهود در ابتدا و پايان دوره، به گونه اي كه تغييرات طي دوره و هرگونه محـدوديت در توزيـعمبلغ مازاد تجديد ارزيابي  .ب
.بين سهامداران را نشان دهد

وجـب تركيـب چنانچه تجميـع طبقـات مبا وجود اين، . بدياداراييهاي تجديد ارزيابي شده به طبقات بزرگتر، براي مقاصد افشا ضرورت تجميع طبقات ممكن است  •
.شود طبقات تجميع نمياز هر دو مدل بهاي تمام شده و تجديد ارزيابي است، استفاده كه شامل مبالغ اندازه گيري شده با  طبقات داراييهاي نامشهودي شود
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عمومي-افشا
مخارج تحقيق و توسعه 

.مخارج تحقيق و توسعه را كه طي دوره به عنوان هزينه شناسايي شده است، افشا كندمبلغ واحد تجاري بايد كل  •
 .استبه فعاليتهاي تحقيق با توسعه قابل انتساب به طور مستقيم، تحقيق و توسعه شامل تمام مخارجي است كه مخارج •

ساير اطالعات 
، اما الزام نمي شود، كه اطالعات زير را افشا كند؛توصيه مي شودبه واحد تجاري •

شرحي از داراييهاي نامشهودي كه كامال مستهلك شده است، ولي هنوز استفاده مي شود؛ و . الف
شرح مختصري از داراييهاي نامشهود با اهميتي كه توسط واحد تجاري كنترل مي شود، امـا بـه دليـل عـدم احـراز . ب

داراييهـاي نامشـهود،  38اين استاندارد يا به دليل اينكه پيش از الزم االجرا شدن استاندارد بين المللي حسابداري معيارهاي شناخت 
.شناسايي نمي شود. تحصيل با ايجاد شده است 1998منتشر شده در سال 
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 حسابداري هاي رويه اهم -2018 آمازون شركت مثال -نامشهود هايدارايي اهميت






 معدني منابع ارزيابي و اكتشاف-6 مالي گزارشگري المللي بين استاندارد در نامشهود هاي دارايي

 المللي بين استاندارد و چارچوب .شود شناسايي ارزيابي و اكتشاف هاي دارايي عنوان به نبايد معدني، منابع توسعه به مربوط مخارج•
.است كرده ارائه را توسعه از ناشي هاي دارايي شناخت رهنمود نامشهود، هاي دارايي 38 حسابداري

 ديگر، برخي كه صورتي در ،)حفاري حقوق مانند( شوند مي تلقي نامشهود دارايي عنوان به ارزيابي، و اكتشاف هاي دارايي برخي•
 مي رفتهگ كار به نامشهود دارايي ايجاد براي مشهود دارايي كه ميزاني تا ،)حفاري تجهيزات و نقليه وسايل مانند( هستند مشهود
 براي دمشهو دارايي از استفاده وجود، اين با .شود مي منظور نامشهود دارايي شده تمام بهاي از بخشي عنوان به آن استهالك شود،
.شود نمي نامشهود دارايي به مشهود دارايي تبديل موجب نامشهود، دارايي يك ايجاد
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تجاري هاي تركيب–3 مالي گزارشگري المللي بين استاندارد در نامشهود هاي دارايي

قيمت زير خريد از حاصل سود يا سرقفلي گيري اندازه و شناخت
:كند شناسايي )ب( بر )الف( مازاد گيري اندازه با و تحصيل تاريخ در را سرقفلي بايد كننده تحصيل واحد•

:جمع حاصل .الف
.كند يم الزامي را تحصيل تاريخ در منصفانه ارزش معموال كه استاندارد اين طبق شده گيري اندازه يافته انتقال ازاي به ما .1
شود مي گيري اندازه استاندارد اين طبق كه شده تحصيل واحد در كنترل حق فاقد منافع گونه هر مبلغ .2
تحصيل تاريخ در شده تحصيل واحد در كننده تحصيل واحد قبلي مالكانه منافع منصفانه ارزش اي، مرحله تجاري تركيب در .3
 ينا طبق كه تحصيل تاريخ در شده تقبل هاي بدهي و شده تحصيل تشخيص قابل هاي دارايي مبالغ خالص .ب

.شود مي گيري اندازه استاندارد
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تجاري هاي تركيب–3 مالي گزارشگري المللي بين استاندارد در نامشهود هاي دارايي

قيمت زير هاي خريد
 بيشتر )ب( مبلغ آن در كه است تجاري تركيب نوعي كه دهد، انجام قيمت زير خريد كننده تحصيل واحد است ممكن مواقع برخي•

 حصيلت واحد باشد، مانده باقي مازاد مبلغ استاندارد،آن اين كارگيري به از پس اگر .باشد مي)الف( در شده مشخص مبالغ مجموع از
 داده انتساب هكنند تحصيل واحد به بايد سود اين .كند شناسايي دوره زيان يا سود در را حاصل سود تحصيل، تاريخ در بايد كننده
.شود
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 كنند، يم مبادله را مالكانه منافع تنها ،)آن قبلي مالكان يا( شده تحصيل واحد و كننده تحصيل واحد كه تجاري تركيب يك در•
 تحصيل واحد مالكانه منافع منصفانه ارزش به نسبت تحصيل تاريخ در شده تحصيل واحد مالكانه منافع منصفانه ارزش است ممكن
 با را سرقفلي بلغم بايد كننده تحصيل واحد صورت، اين در .باشد گيري اندازه قابل ،اتكاتر قابل اي گونه به تحصيل تاريخ در كننده

 يافته انتقال انهمالك منافع منصفانه ارزش جاي به ،تحصيل تاريخ در شده تحصيل واحد مالكانه منافع منصفانه ارزش از استفاده
  .كند تعيين تحصيل، تاريخ در

 منافع صفانهمن ارزش از بايد كننده تحصيل واحد شود، نمي منتقل ازايي به ما آن در كه تجاري تركيب در سرقفلي مبلغ تعيين براي
 حصيلت تاريخ در يافته انتقال ازاي به ما منصفانه ارزش جاي به ،تحصيل تاريخ در شده تحصيل واحد در كننده تحصيل واحد

  .كند استفاده



IFRS3تجاري هاي تركيب–3 مالي گزارشگري المللي بين استاندارد در نامشهود هاي دارايي

 شده فروش به مجبور ضرورت، بر بنا فروشنده آن، در كه شود واقع تجاري تركيب يك در است ممكن قيمت زير خريد مثال، براي•
 سود بلغم در تغيير يا( سود شناخت به منجر است ممكن نيز خاص اقالم گيري اندازه يا شناخت استثناي موارد اين، وجود با .باشد

.شود قيمت زير خريد از حاصل )شده شناسايي
 و شده يلتحص هاي دارايي تمام آيا كه كند بررسي مجددا بايد كننده تحصيل واحد قيمت، زير خريد از حاصل سود شناخت از پيش•

 مشخص بررسي آن در كه را ديگري بدهي يا دارايي گونه هر بايد و خير يا اند شده داده تشخيص درستي به شده، تقبل هاي بدهي
 تاندارد،اس طبق كه مبالغي گيري اندازه در استفاده مورد هاي شيوه بايد كننده تحصيل واحد سپس، .نمايد شناسايي شوند، مي

كند؛ بررسي زير موارد تمامي براي را است الزامي تحصيل تاريخ در ها آن شناخت
شده تقبل هاي بدهي و شده تحصيل تشخيص قابل هاي دارايي .الف
شده تحصيل واحد در كنترل حق فاقد منافع .ب
شده تحصيل واحد در كننده تحصيل واحد قبلي مالكانه منافع اي، مرحله تجاري تركيب يك در .پ
يافته انتقال ازاي به ما .ت

 ورط به را تحصيل تاريخ در دسترس در اطالعات تمام ارزش ها، گيري اندازه كه است اين از اطمينان حصول بررسي اين از هدف•
  .كند مي منعكس مناسب



2019 مايكروسافت شركت مثال -افزار نرم قلم جداگانه افشاي



2018 آمازون شركت مثال -2018 و 2017 هاي سال طي  تجاري تركيب سرقفلي افشاي نمونه



2018 آمازون شركت مثال- افشاي نمونه



2018 سامسونگ شركت مثال-توسعه و تحقيق هاي فعاليت



2018 سامسونگ شركت مثال-توسعه و تحقيق هاي فعاليت



2018 سامسونگ شركت مثال-توسعه و تحقيق هاي فعاليت



2018 سامسونگ شركت– شده تحصيل و داخل در شده ساخته نامشهود هاي دارايي



زادرآمدهايقسمتبهآن تخصيصوسرقفليساالنهارزيابيتجديد
2018 سامسونگ شركت مثال

نه كاهش ارزش سرقفلي به صورت ساال
ي از ارزيابي مي شود و مبالغ بازيافتن

واحدهاي درآمدزا بر مبناي ارزش 
 اين. مورد استفاده تعيين مي شود

 محاسبات از جريان هاي نقدي قبل از
 ماليات پيش بيني شده بر مبناي

بودجه هاي مالي مصوب مديريت در 
.  ساله به دست مي آيد 5يك دوره ي 

جريان هاي نقدي دائمي باقي مانده 
د ساله نيز با نرخ رش 5پس از دوره ي 

 اين نرخ رشد. ثابتي لحاظ مي شود
 كمتر از متوسط نرخ رشد ساالنه ي

.صنعت است



2019 گوگل شركت مثال -تجاري تركيب سرقفلي و افزار نرم توسعه هزينه افشاي

آزمون كاهش ارزش در مورد اموال، ماشـين آالت و تجهيـزات و دارايـي 
ن ايـ. هاي نامشهود به استثناي سرقفلي به طور ادواري انجـام مـي شـود
انـات آزمون بر مبناي قابليت بازيافت اين دارايـي هـا در مقايسـه بـا جري

. نقدي تنزيل شده آتي مورد انتظار از دارايي انجام مي شود
سرقفلي بـر مبنـاي عوايـد مـورد انتظـار حاصـل از تركيـب تجـاري بـه 

مـا واحـدهاي گزارشـگرمان را . واحدهاي گزارشـگر تخصـيص مـي يابـد
ابي مـي هنگامي كه تغييرات در ساختار عملياتي مان اتفاق مي افتد ارزي
صـيص كنيم و در صورت نياز سرقفلي را مجدد با اسـتفاده از رويكـرد تخ

ي آزمون كاهش ارزش سـرقفل. ارزش منصفانه به آن ها انتساب مي دهيم
كه  به صورت دست كم ساالنه يا در دوره هاي زماني كوتاه تر در صورتي
جـام وضعيت شركت گوياي ضرورت شناسايي كاهش ارزش مي باشـد، ان

در اين دوره كاهش ارزش با اهميتي در مورد سـرقفلي وجـود . مي دهيم
.نداشته است

ش دارايي هاي نامشهود با عمر معين بر مبناي عمر مفيد برآوردي بـه رو
. مستهلك مي شوند) سال 12تا  2از (خط مستقيم 

خ تحصيل سرقفلي تركيب تجاري بر مبناي ارزش منصفانه تاري
فانه مازاد مبلغ پرداختي بر مبناي ارزش منص. محاسبه مي شود

دارايي ها و بـدهي هـاي قابـل شناسـايي بـه عنـوان سـرقفلي 
ه طـور هزينه هاي مرتبط با تحصيل نيـز بـ. شناسايي مي شود

.جداگانه به عنوان هزينه دوره شناسايي مي شود



 فروش براي آماده نامشهود دارايي

Pfizer 2018 شركت مثال  -



Pfizer 2018 شركت مثال  -نامعين و محدود مفيد عمر-استهالك افشاي
مبلغ دفتري 

بهاي تمام شده به (
)كسر از استهالك

مبلغ دفتري 
بهاي تمام شده به (

)كسر از استهالك

 به هودنامش دارايي از بندي طبقه تغيير .1
فروش براي شده نگهداشته

 يانجر در توسعه و تحقيق از بها انتقال .2
تكنولوژي به

 رد تكنولوژي ارزش كاهش شناسايي .3
 ادواري ارزيابي تجديد نتيجه

؟
؟
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Pfizer 2018 شركت مثال  -نامشهود اقالم افشاي



Pfizer 2018 شركت مثال  -سرقفلي افشاي

Innovative Health Essential Health



گذاري ارزش رويكردهاي

رويكرد درآمد 

رويكرد 
بازار

رويكرد 
بها



بها رويكرد -3 بخش
،كليدي مسائل و كاربرد نظريه
كاربرد و نظريه كردن برجسته براي هايي نمونه



بها رويكرد
 فايده يا قوهبال خدمات كه دارايي يك يا آن مشابه دارايي جايگزيني بهاي مبناي بر نامشهود دارايي ارزش بها، رويكرد در•

.گردد مي تعيين داده، ارائه مشابه

 جايگزين اختس يا تحصيل جهت بازار فعال يك كه باشد بهايي از بيش نبايد منصفانه ارزش كه كند مي فرض رويكرد اين•
.شود لحاظ نابابي رفع تعميرات و مشابه دارايي

:شامل عموما كاربرد موارد•

 را بديل شرو تا كند تالش بايد ارزشگذار حال هر به ؛نباشد كاربرد قابل هاروش ديگر كه شودمي استفاده زماني بها رويكرد•
كند شناسايي

ثالث، اشخاص از شده خريداري افزارهاينرم  

داردن بازار يا( نيست فروش قابل و شود مي استفاده و توليد سازمان درون در كه افزارهايينرم(

ماهر كار نيروي



كاربرد مالحظات -بها رويكرد
است؛ دشوار آن ي محاسبه اما .گيرد قرار توجه مورد بايد اقتصادي نابابي•

گرفت نظر در را آتي اقتصادي مزاياي مقدار نبايد.

گرفت نظر در را آتي اقتصادي مزاياي ي دوره و زمانبندي نبايد

كرد لحاظ را ريسك نبايد.

توسعه و تحقيق بهاي برآورد در قضاوت و ذهنيت•

  و ماليات از بعد بهاي كاربرد -2 ماليات از قبل بهاي كاربرد-1 مالياتي هاي ويژگي با برخورد در عمل ي نحوه در تفاوت•
استهالك



ارزيابي مورد دارايي خصوص در پيشنهاداتي -بها رويكرد
.است تر مناسب ،نيستند تجاري واحد اقتصادي سود منبع مستقيما كه هايي دارايي براي بها رويكرد•

رويكرد؛ اين در ها دارايي هاي ويژگي•

نباشد، تجاري واحد محرك دارايي

باشد، شدن جايگزين قابل راحتي به

باشد داشته كمي وزن ارزش لحاظ به نامشهود هاي دارايي ساير به نسبت.

است؛ زير هاي دارايي گذاري ارزش براي رويكرد بهترين رويكرد اين•

ماهر كار نيروي

داخل در شده ايجاد افزار نرم

مهندسي هاي طراحي

پكيجي هاي طراحي



ها روش -بها رويكرد
 : بها رويكرد زيرمجموعه اصلي روش دو•

)پركاربردتر( جايگزيني بهاي .1

  بازتوليد بهاي .2

 از ناشي شان ارزش لذا .كرد بازتوليد را آنها بتوان كه ندارند فيزيكي شكل عموما )افزار نرم نظير( نامشهود هايدارايي كه آنجا از•
.رددا را كاربرد بيشترين نامشهود هايدارايي ارزشگذاري براي عموماً جايگزيني بهاي لذا، .است شانسودمندي /كاركرد



جايگزيني بهاي روش -بها رويكرد
 با جايگزيني براي كه بهايي از بيش مبلغي دارايي براي كننده مشاركت كه نمايدمي فرض :جايگزيني بهاي روش•

.پردازدنمي شود،مي متحمل مقايسه قابل عملكرد يا خدمات

سربار و خام مواد دستمزد، جمله از دارايي جايگزيني غيرمستقيم و مستقيم بهاي،

دچار كيفيزي يا كاركردي لحاظ از نامشهود هايدارايي گرچه .شودمي نابابي مشمول نظر مورد نامشهود دارايي اينكه 
.شود اقتصادي نابابي مشمول تواندمي اما شوند،نمي نابابي

نعكسم ثالث اشخاص از شده تحصيل دارايي شودمي فرض .شودمي منظور شده تمام بهاي در سود باشد مناسب اگر 
- مي لذا، .باشدمي است، گذاريسرمايه بازده كننده تامين كه سود از شكلي چنينهم و دارايي ايجاد با مرتبط بهاي كننده
 بها به سود دباش مناسب شايد است، پذيرفته صورت فرضي معامله يك كند مي تصور كه ارزش مباني اساس بر توان
 شامل اند، هشد گرفته نظر در ثالث اشخاص توسط شده ارائه برآوردهاي مبناي بر كه بهايي شودمي فرض .گردد اضافه
  .باشندمي سود

زماني دوره براي نظر مورد دارايي وجود عدم با مرتبط بهاي كننده منعكس كه شود منظور است ممكن نيز فرصت بهاي 
. است آن ايجاد



 سود احتساب -بها رويكرد
 عنصر كه گيرند مي نظر در دارايي توسعه و تحقيق مخارج با مرتبط سود براي اي ذخيره عموما امالك دارايي مورد در•

 ذخيره اين زيادي اي حرفه افراد نامشهود، هاي دارايي خصوص در اما .آيد مي حساب به رويكرد اين توصيف براي مهمي
.كنند نمي لحاظ بها رويكرد تحت دارايي توسعه و تحقيق مخارج خصوص در را

  .كند مي كسمنع را سرمايه برگشت سود نظير دارايي آن ايجاد با مرتبط هاي هزينه ثالث اشخاص از شده تحصيل دارايي•

.دارد وجود نامشهود هاي دارايي خصوص در محدودي بسيار رهنمودهاي سود احتساب موضوع خصوص در•



 سود احتساب -بها رويكرد
:بها رويكرد تحت نامشهود هاي دارايي گذاري ارزش در سود شمول عدم احتمالي  داليل•

در سود اباحتس شوند، مي فروخته ثالث اشخاص به كه هايي دارايي ساير يا امالك خصوص در -دارايي نقش 
 ،شوند مي گذاري ارزش بها رويكرد تحت كه نامشهود هاي دارايي اما .رسد مي نظر به منطقي گذاري ارزش
 ساير گذاري ارزش واندت مي كننده پشتيباني دارايي يك براي سود احتساب و داشته كننده پشتيباني نقش عمدتا
.كند اشتباه دچار مازاد سود رويكرد تحت را ها دارايي

برآورد دشواري 

زا ناشي ارزش كاهش با است ممكن بها رويكرد تحت دارايي گذاري ارزش از ناشي ارزش افزايش -اهميت 
.شود خنثي مازاد سود رويكرد تحت دارايي گذاري ارزش



 SEC رويكرد -فرصت بهاي احتساب -بها رويكرد

دارايي زا امروز برداري بهره مزاياي بابت صرف عنوان به مبلغي پرداخت به حاضر بازار فعال يك كه صورتي در 
 به را مبلغي وانت مي صورت آن در بماند، نامشهود دارايي آن ايجاد يا توليد منتظر اينكه به نسبت باشد، نامشهود
.مودن لحاظ جايگزيني جاري بهاي رويكرد تحت نامشهود دارايي آن منصفانه ارزش در فرصت بهاي عنوان

ريانج با مقايسه در دارايي ايجاد ي دوره درطي رفته دست از نقدي هاي جريان ي دهنده نشان فرصت بهاي 
.است نامشهود دارايي  آن به امروز دسترسي صورت در تحصيل قابل نقدي هاي



ثالث اشخاص از بها برآوردهاي مقابل در داخلي توسعه بهاي -بها رويكرد

 باشد، )ثالث اشخاص( خارجي برآورد يا داخلي مبناي بر بها آن اينكه به بسته تواند مي دارايي يك برآوردي بهاي•
.باشد متفاوت

 جهت الزم سود و سربار دستمزد، مواد، جبران شامل است ممكن ثالث اشخاص از توسعه بهاي برآوردهاي•
.باشد فروشنده هاي تالش جبران

 فاوتيمت مفروضات شامل است ممكن داخلي توسعه گذاري ارزش خصوص در استفاده مورد تاريخي ي رويه•
سود عناصر و سربار تخصيص خصوصا -باشد



مثال -ثالث اشخاص از بها برآوردهاي مقابل در داخلي توسعه بهاي -بها رويكرد
اشخاص ثالثداخلي

                  40           40نرخ دستمزد هر ســاعت
                    6         -درصد سـود 15

                  46           40نرخ دستمزد تعــديل شــده
ــاز              5,000      5,000ساعات مورد ني

         230,000  200,000بهاي دســتمزد
           50,000    30,000 مواد

             7,500         -سود مــواد
         287,500  230,000مواد مسـتقيم و دســتمزد مســتقيم

           57,500    23,000سربار ساخت
         345,000  253,000ارزش منصفانه بـرآوردي قبـل از اصـالح بابـت نابـابي

                -         -اصالح بابت نابــابي
ــرآوردي 253,000ارزش منصفانه ب  345,000        

نباشد سود عوامل شامل است ممكن داخلي بهاي برآورد•

.اشدب متفاوت نادقيق رديابي دليل به است ممكن مستقيم مواد•

.نيست قطعي مواد سود داخلي، هاي برآورد براي•

.باشد متفاوت است ممكن سربار تخصيص•

 نداشته رب در نياز مورد نابابي بابت اصالحي گونه هيچ تحليل اين•
.است



ها محدوديت -بها رويكرد
.ندارد بر در )دياقتصا نابابي مثال( دارايي با مرتبط اقتصادي هاي مزيت مبلغ ي درباره اطالعاتي بها رويكرد•

  .كند نمي لحاظ را اقتصادي مزاياي از مندي بهره زماني ي دوره•

.كند نمي لحاظ را انتظار مورد اقتصادي هاي مزيت با مرتبط ريسك بها رويكرد•

 ي محاسبه باغل كه شود محاسبه جداگانه طور به بايستي دارد، ضرورت نابابي انعكاس براي كه تعديالتي•
. است دشوار نيز ها آن



ماليات از قبل محاسبه -ارزش تا بها از -عناصر جريان -بها رويكرد

)جديد( توليد باز بهاي

بهبود قابل غير )تكنولوژيكي( عملكرد نابابي-

)جديد( جايگزيني بهاي=

فيزيكي استهالك-

بهبود قابل )تكنولوژيكي( عملكرد نابابي-

   )خارجي( اقتصادي نابابي-

نظر مورد دارايي ارزش=



ماليات از بعد محاسبه -ارزش تا بها از -عناصر جريان -بها رويكرد
)جديد( توليد باز بهاي

بهبود قابل غير )تكنولوژيكي( عملكرد نابابي-

)جديد( جايگزيني بهاي=

فيزيكي استهالك-

بهبود قابل )تكنولوژيكي( عملكرد نابابي-

   )خارجي( اقتصادي نابابي-

ماليات از قبل نظر مورد دارايي ارزش=

ماليات ذخيره-

استهالك از ناشي مالياتي جويي صرفه +

  دارايي ارزش =



تاريخي بهاي كاربرد -بها رويكرد
.است دارايي ايجاد جهت شده تحميل واقعي بهاي ،تاريخي بهاي•

 .شود مي اريج بازتوليد بهاي به منجر ،اي مقايسه بهاي شاخص يا تورم بابت تعديل از پس تاريخي بهاي•
 نظر رد بازتوليد بهاي نه و جايگزيني جاري بهاي روش به  همواره تقريبا نامشهود هاي دارايي گذاري ارزش
.شود مي گرفته

 قرار تفادهاس مورد اند، شده اي سرمايه تر پيش ها هزينه كه هنگامي تجهيزات و آالت ماشين ارزيابي در اغلب•
.گيرد مي

 هاي يا حرفه توسط دارد، وجود جايگزيني جاري بهاي با داري معني تفاوت كه هنگامي بايد تاريخي بهاي•
 ارزش ردبرآو براي بهتري معيار جايگزيني جاري بهاي رود مي انتظار .بگيرد قرار ارزيابي مورد گذاري ارزش
.باشد گذاري



خالصه-بهارويكرد

 هايب از تقريبي طريق از  دارايي يك منصفانه ارزش برآورد
 هاي ينههز ي كليه شامل كه شده، مستهلك جايگيزيني جاري
 يمتيق به آن، معادل مطلوبيتي با دارايي يك ايجاد براي الزم
 بازتوليد زمان در اعمال قابل

كاربردها ي عمده•  تعريف•

ها چالش•كليدي هاي داده•

يصتخص نرخ و سربار هاي هزينه نمودن مستثني /شموليت 
استفاده مورد

فرصت بهاي شموليت
كيتكنولوژي و اقتصادي عملكرد، تعديل عوامل مفروضات  
مالياتي پوشش يا ماليات شموليت

 آن دبازتولي صورت در كه )دستمزد و مواد جمله از( فرضي هاي هزينه تمامي
.هستند نياز مورد دارايي
 به يداراي آن رساندن جهت جايگزيني بهاي كاهش براي الزم تعديلي عوامل
فعلي تكنولوژيكي و اقتصادي عملكردي، شرايط

1

2

مجوزها و امتيازها حق
ها پروانه و ها نامه گواهي
داخل توليد افزارهاي نرم
ماهر كار نيروي



تجهيزات و آالت ماشين گذاري ارزش در نابابي انواع -نابابي
شامل؛ كه .است خارجي عوامل اثر در دارايي يك ارزش كاهش اقتصادي، نابابي•

صنعت اقتصاد

مالي تامين بودن دسترس در

كار نيروي منابع و مواد ارزش كاهش

جديد قوانين

امور در تغييرات

محصول قيمت افزايش بدون( يوتيليتي يا مستقيم، دستمزد خام، مواد بهاي افزايش(

محصول براي تقاضا كاهش

رقابت افزايش

مشابه عوامل يا بهره نرخ افزايش يا تورم



تجهيزات و آالت ماشين گذاري ارزش در نابابي انواع -نابابي
 در ،اراييد بودن ناكافي يا ناكارايي اثر در دارايي يك سودمندي يا ارزش كاهش عملكردي، نابابي•

.دارند جديدتري تكنولوژي كه كمتر بهاي با يا كاراتر جايگزين دارايي يك با مقايسه

شامل؛ دهند مي نشان را عملكردي نابابي وجود كه عالئمي•

مازاد عملياتي بهاي

اضافي سرمايه بهاي( مازاد توليد(

مازاد ظرفيت

كفايت عدم

مشابه شرايط يا مطلوبيت فقدان



تجهيزات و آالت ماشين گذاري ارزش در نابابي انواع -نابابي
 تمام در نآ از جويي بهره يا استفاده اثر در دارايي يك سودمندي يا ارزش كاهش فيزيكي، استهالك•

.مفيدش عمر

شود؛ مي ايجاد زير داليلي به فيزيكي استهالك•

پارگي و فرسودگي

استهالك

بودن مختلف عوامل معرض در

مشابه عوامل و فيزيكي فشارهاي



برآورد -نابابي
 انواع ي همه براي بازار اطالعات كه رود مي انتظار دارند، دسترس در بازار اطالعات كه هايي دارايي براي•

.باشد داشته بر در را نابابي

 يا  گذاري ارزش رهنمودهاي در استفاده مورد مشهود دارايي از شمار بي انواع ارزش :مشهود هاي دارايي•
 ها دارايي اين براي .شود داده ارجاع گذاري ارزش فرآيند در سادگي به تواند مي و است شده گزارش منابع ساير
.شود مي گرفته بازار قيمت از سرعت به نابابي مبالغ

 .نباشد ادهاستف قابل برايشان بازار رويكرد و باشد فرد به منحصر است ممكن مشهود هاي دارايي از بسياري•
.است دشوارتر نابابي حاالت تمام گيري اندازه ها، دارايي اين براي

 در بازار اطالعات عموما نامشهود، هاي دارايي ي استفاده مورد ماهيت به توجه با :نامشهود هاي دارايي•
 از بخشي عنوان به را نابابي مختلف انواع گيري اندازه چالش موضوع اين .نيستند دسترس در خصوص اين

.كند مي رو به رو چالش با منصفانه ارزش برآورد



استهالك عمر برآورد -نابابي
 باقي عمر و واقعي عمر بر مبتني استهالك طريق از نامشهود دارايي )اقتصادي گاها و عملكردي( نابابي گيري اندازه هاي راه از يكي•

.است شان مانده

:بگيريد نظر در را زير مفروضات•

از؛ است عبارت دارايي منصفانه ارزش

دالر 100              گذاري ارزش تاريخ در دارايي براي جايگزيني جاري بهاي

سال 6                                                              )سال( دارايي سن

سال 8                                                      دارايي اقتصادي عمر كل

دالر 100                                                       جايگزيني جاري بهاي

  -75                                )درصد 75 يا 8/6( استهالك شود مي كسر

دالر 25                                       استهالك از كسر به جايگزيني بهاي



اقتصادي نابابي برآورد -نابابي
.شود مي ايجاد عوامل ساير يا اقتصادي عمومي عوامل صنعت، شامل خارجي عوامل اثر در اقتصادي نابابي•

.كند مي منعكس را خاصي هاي وضعيت و وقايع و است دشوار بسيار ها دارايي به اقتصادي نابابي تخصيص•

از؛ عبارتند اقتصادي نابابي اصلي محرك دو•

فروش مقدار كاهش يا كمتر هاي قيمت و درآمدها

عملياتي بهاي افزايش  



اقتصادي نابابي برآورد -نابابي
.باشد بازار تقاضاي با مقايسه در دارايي يك ظرفيت مازاد اثر در است ممكن اقتصادي نابابي -درآمدها افت•

 واحد 6 تقاضاي اقتصادي ضعيف عوامل .بگيريد نظر در واحد 10 انتظار مورد ظرفيت با دالر 100 مبلغ به كه آالت ماشين يك•
 و نموده ايجاد را كمتري خيلي سود است ممكن كمتر تقاضاي .دارد وجود اقتصادي نابابي درصد 40 .دهد مي نشان را

.كند تر پيچيده را نابابي ي محاسبه

 نتيجه در اندتو مي كه دهد مي نشان را اقتصادي نابابي نيز شده، بيني پيش مقدار از بيش بهاي -مازاد عملياتي بهاي•
.باشد شده ايجاد سوخت ي هزينه افزايش نظير خارجي اقتصادي عوامل

 بنابراين .تاس شركت تجاري عوامل با مرتبط مالحظات مستلزم اقتصادي نابابي گيري اندازه رويكردهاي ساير و رويكرد اين•
.ماند مي باقي چالش يك همچنان مختلف هاي دارايي بين نابابي تخصيص



اقتصادي نابابي برآورد -نابابي
است؛ الزم تجاري واحد يك اقتصادي نابابي گيري اندازه منظور به•

 در سرمايه( IA و FA و WCبرآوردهاي مجموع ي منصفانه ارزش با شده گذاري سرمايه مبلغ منصفانه ارزش
 اين( .دارد دوجو اقتصادي نابابي بود، كمتر آن مقدار كه درصورتي و شود مقايسه )نامشهود دارايي و ثابت دارايي گردش،
).شود مي بيني پيش خريد زني چانه بدون معامله يك انجام هنگام وضعيت

.است يسرقفل مازاد مبلغ باشد، نابابي بابت تعديل از پس دارايي ارزيابي مبلغ از بيش خريد قيمت كه صورتي در•



ماليات از قبل بها رويكرد از مثالي -كار نيروي گذاري ارزش

 بهاي 
استخدام

 بهاي 
آموزش 
در سال

 كاهش 
بهره 
وري

 جمع 
بهاي هر 
كارمند

 تعداد 
كارمندا
ن

 جمع بهاي
جاري 

ل  جايگزيني قـب
از ماليات

 دستمزد 
در سال

 شروع 
بهره 
وري

 تعداد ماه 
هايي كه 
بهـره وري 
100 درصد 

ــه اي 125,000       304,167     10  10,41730,417  10,000 10,000مديريت و مديران حرف  50       3             
             5       50  70,000     1,406,250     75  18,750  8,750    5,000  5,000نمايندگان فــروش

             4       50  60,000         93,750       5  18,750  8,750    5,000  5,000طراح توليد
             2       75  40,000         82,500     30    2,750  1,250      500  1,000اداري

             2       75  40,000       168,750     75    2,250  1,250      500     500نيمه ماهر
             1       75  30,000       127,125    113    1,125    625      250     250كارآموز

    2,182,542   308جمع
       2,180,000ارزش منصفانه نيروي كار، رنــد شــده

ــد -قبل از ماليات جزئيات كارمندانبهاي جاري جايگزيني هر كارمن

 موقعيت



ماليات از بعد بها رويكرد از مثالي -كار نيروي گذاري ارزش
 بهاي 
استخدام

 بهاي 
آموزش 
در سال

 كاهش 
بهره 
وري

 جمع 
بهاي هر 
كارمند

 تعداد 
كارمندا
ن

 جمع بهاي
جاري 

ل  جايگزيني قـب
از ماليات

 دستمزد 
در سال

 شروع 
بهره 
وري

 تعداد ماه 
هايي كه 
بهـره وري 
100 درصد 

ــه اي 125,000       304,167     10  30,417 10,417  10,00010,000مديريت و مديران حرف  50       3             
             5       50   70,000     1,406,250     75  18,750   8,750    5,000  5,000نمايندگان فــروش

             4       50   60,000         93,750       5  18,750   8,750    5,000  5,000طراح توليد
             2       75   40,000         82,500     30    2,750   1,250      500  1,000اداري

             2       75   40,000       168,750     75    2,250   1,250      500    500نيمه ماهر
             1       75   30,000       127,125    113    1,125     625      250    250كارآموز

    2,182,542   308جمع
      (873,017)%كسر مي شـود: ذخيره ماليات- 40

     1,309,525ارزش بهاي جاري جايگزيني بعــد از ماليــات
       249,678اضافه مي شود: صرفه جويي مالياتي ناشــي از اســتهالك

ــار      1,559,203ارزش منصفانه نيروي ك
       1,560,000ارزش منصفانه نيروي كار، رنــد شــده

 موقعيت

ــد  جزئيات كارمندان(قبل از ماليات)بهاي جاري جايگزيني هر كارمن



مشتري با مرتبط نامشهود هاي دارايي گذاري ارزش
  .گيرد مي انجام مختلف صنايع در ندرت به بها رويكرد با نامشهود هاي دارايي گذاري ارزش•

 طريق از ريانمشت با مرتبط نامشهود هاي دارايي رود مي انتظار هستند، شركت يك درآمدي منابع مشتريان اينكه به توجه با•
.گيرد انجام درآمد رويكرد

 در FDA مثال عنوان به .باشند درآمد ايجاد در مشتريان از مهمتر است ممكن محصوالت يا تكنولوژي خاصي، هاي مثال در•
داروسازي

 مشتريان و تكنولوژي مورد دو هر كه تركيبي رويكردهاي .كنند مي اتخاذ را مختلفي هاي روش حرفه اهالي ها، مثال اين در•
 حتسابا از اجتناب منظور به رويكردها اين .گيرد مي قرار استفاده مورد كنند، مي گذاري ارزش درآمد رويكرد از استفاده با را

.است زيادي تعديالتي شامل درآمد و سود مضاعف



بازار رويكرد -4 بخش

،كليدي مسائل و كاربرد نظريه



بازار رويكرد
 مثالً ( نمود تعيين بازار فعاليت به مراجعه با توانمي را نامشهود دارايي ارزش بازار، رويكرد طبق•

).است آن مشابه يا دارايي همان شامل كه معامالتي طريق از
 هايبتركي جمله از هستند، نيز هادارايي ديگر انواع شامل اغلب است نامشهود هايدارايي شامل كه معامالتي•

.است نامشهود شامل كه تجاري
 دو هر كه گيرند كار به نامشهود هايدارايي ارزشگذاري براي را بازار رويكرد شرايطي در تنها بايد ارزشگذاران•

:باشد شده احراز زير معيار
  ختاري در يكسان يا مشابه نامشهود دارايي متضمن كه اي منصفانه معامالت مورد در اطالعات )الف(

و باشد، دسترس در است، آن به نزديك يا ارزشگذاري
 وردم نامشهود دارايي ميان عمده هايتفاوت تمامي سازد قادر را ارزشگذار تا باشد موجود كافي اطالعات )ب(

.كند تعديل را شده معامله هاي دارايي و نظر



بازار رويكرد
 مورد اهدارايي ساير از جداگانه صورت به ندرت به نامشهود هايدارايي اينكه و نامشهود هايدارايي نامتجانس ماهيت•

 اگر .كرد يداپ مشابه معامالتي براي بازار در شواهدي توانمي ندرت به كه است معني اين به گيرندمي قرار معامله
.باشد دارايي همان اينكه نه و است، مشابه هايدارايي خصوص در معموالً آيد، دست به بازار از شواهدي

 تا دهند انجام هاآن در تعديالتي بايد ارزشگذاران است، موجود ارزشگذاري ضرايب يا هاقيمت از شواهدي كه جايي در•
 داليل بر مبتني و منطقي بايد تعديالت اين .دهند نشان را شده معامله هايدارايي و نظر مورد دارايي ميان هايتفاوت
 .است ضروري معامله موضوع دارايي و ارزشگذاري موضوع نامشهود دارايي هايويژگي در تفاوت انعكاس براي و باشد
 است ممكن عمده يفيك تعديل به نياز هرحال، به .باشد تعيين قابل كمي نه و كيفي صورت به توانندمي تعديالتي چنين
)اي مقايسه تحليل( .بود خواهد ترمناسب ارزشگذاري براي ديگر رويكردي اتخاذ كه باشد اين گوياي



بازار رويكرد
 اساس رب گذاري ارزش تعديل به منجر است ممكن كه گذاري ارزش مورد دارايي با مشابه دارايي هايي تفاوت از هايي مثال•

از؛ عبارتند شود، نامشهود دارايي خصوصيات
و عمر اندازه،( اهميت با خصوصيات ..(
مشابه دارايي يا نظر مورد دارايي مرتبط هاي محدوديت
قانوني و اقتصادي محيط و جغرافيايي موقعيت
دارايي سودسازي توان يا سودآوري
تاريخي و انتظار مورد رشد
بازدهي يا كوپن نرخ
ها پوشش و ضمائم انواع
مقايسه مورد معامالت در عادي غير بندهاي
كنترل و بازاريابي از ناشي هاي تفاوت
تملك مورد درصد و قانوني مالكيت شكل( مالكيت خصوصيات(



بازار رويكرد

تعداد كمي معامله مشابه اخيرا 
رخ داده است

روش معامالت 
مقايسهقابل 

روش معامالت 
قابل مقايسهعمومي 

ا معامالت مشابه، به تعداد زياد ب
.افشاي عمومي انجام مي شود



بازار رويكرد
؛ از عبارتند بازار رويكرد در توجه مورد تعديالت هاي كسر و صرف•

بازار در عرضه قابليت كسري دليل به هايي تنزيل )Discounts for Lack of
Marketability(DLOM)( ... مي محاسبه ديگري منطقي مبناي هر يا آپشن گذاري ارزش هاي مدل مبناي بر 

.شود
مديريتي كنترل صرف )Control Premiums (Market Participant Acquisition Premiums (MPAPs) 

Discountsمديريتي كنترل كسر و for Lack of Control(DLOC)... كنترل عنصر گذاري تاثير ميزان مبناي بر 
.شود مي محاسبه كنترل وجود عدم يا وجود صورت در ريسك كاهش يا نقدي هاي جريان در
قابل و شود مي بلوك منابع كه را زماني مدت كه منطقي هايي مدل مبناي بر ... منابع شدن بلوك بابت تنزيل 

.شود مي محاسبه گيرند، مي نظر در را نيست فروش



درآمد رويكرد -5بخش
مختلف هايروش بر مروري

مناسب روش انتخاب

تجاري واحد خاص مفروضات مقابل در بازار فعاالن

بازدهي هاي نرخ

بيني پيش انواع

فناوري و مشتري با مرتبط نامشهودهاي مسائل

استهالك عمر مقابل در اقتصادي عمر



درآمد رويكرد
 اي نقدي هايجريان درآمد، فعلي ارزش به مراجعه با توانمي را نامشهود دارايي ارزش درآمد، رويكرد در•

.كرد تعيين است، آن اقتصادي عمر طي نامشهود دارايي به انتساب قابل كه هاهزينه در جوييصرفه
 درآمد تفكيك .است شده لحاظ گردد،مي پرداخت خدمات يا كاال براي كه بهايي در اغلب نامشهود هايدارايي با مرتبط درآمد•

 هايروش از اريبسي .باشد برانگيز چالش تواندمي ديگر نامشهود و مشهود هايدارايي به مربوط درآمد از نامشهود دارايي با مرتبط
.اند شده طراحي موردنظر نامشهود دارايي براي مرتبط اقتصادي منافع تفكيك براي درآمد رويكرد

 هاي دارايي ارزشگذاري براي اغلب و است نامشهود هايدارايي ارزشگذاري در شده بكارگرفته روش ترينمعمول درآمد رويكرد•
:شود مي استفاده زير موارد جمله از نامشهودي

،فناوري
مشتري با مرتبط نامشهود هايدارايي 

برندها /تجاري عالئم /تجاري هاينام
و )پخش حق طيف بازي، اجراي مجوز فرانشيز، قراردادهاي جمله از( عملياتي هاي پروانه
رقابت عدم هاي نامهتوافق.



درآمد رويكرد
 و رآمدهاد يا نقدي هاي جريان( مبالغ خصوص در بازار انتظارات قالب در منصفانه ارزش گيري اندازه درآمد، رويكرد در•

.شود مي انجام آتي )هاي هزينه جويي صرفه
گيري؛ اندازه هاي تكنيك•

فعلي ارزش هاي تكنيك )الف
هاي مدل نظير(  اي جمله دو فرمول يا مرتون -شولدز - بلك فرمول نظير آپشن گذاري ارزش هاي مدل )ب 

.ندك مي منعكس را آپشن ذاتي ارزش هم و زماني ارزش هم و برد مي كار به را فعلي ارزش هاي تكنيك كه )اي شبكه
مي استفاده نامشهود هاي دارايي از برخي فعلي ارزش گيري اندازه براي كه اي دوره چند مازاد سود روش )ج 
.شود



ها روش -درآمد رويكرد

روش سود 
مازاد

روش رهايي 
از حق امتياز

روش صرف 
”با و بي" سود يا روش

روش 
د گرينفيل

 روش توزيع
كننده



ها روش -درآمد رويكرد

روش سود 
مازاد

روش رهايي 
از حق امتياز

روش صرف 
”با و بي" سود يا روش

روش 
د گرينفيل

 روش توزيع
كننده

 بازده كسر از پس تجاري واحد درآمد مازاد( مازاد درآمد مبناي بر روش اين :)MPEEM( اي دوره چند مازاد سود روش•
.شود مي محاسبه )ها دارايي ساير از حاصل

مشتري با مرتبط نامشهود هاي دارايي *            :گذاري ارزش نظير•
)دارد مهمي نقش درآمدزايي براي كه( كليدي تكنولوژي  *                                         



ها روش -درآمد رويكرد

روش سود 
مازاد

روش رهايي 
از حق امتياز

روش صرف 
”با و بي" سود يا روش

روش 
د گرينفيل

 روش توزيع
كننده

 از فادهاست براي ثالث اشخاص به پرداختي امتياز حق از اجتناب ميزان مبناي بر روش اين :)RFR( امتياز حق از رهايي روش•
.شود مي محاسبه دارايي آن حقوق

تجاري هاي نام *                     :گذاري ارزش نظير•
)خارجي كاربرد جهت (اهميت كم هاي تكنولوژي *                                                   



ها روش -درآمد رويكرد

روش سود 
مازاد

روش رهايي 
از حق امتياز

روش صرف 
”با و بي" سود يا روش

روش 
د گرينفيل

 روش توزيع
كننده

 دوجو عدم يا وجود صورت در نقدي هاي جريان اختالف مبناي بر روش اين :هزينه كاهش يا درآمد افزايش هاي روش•
.شود مي محاسبه دارايي

رقابت منع هاي پيمان *            : گذاري ارزش نظير•



ها روش -درآمد رويكرد

روش سود 
مازاد

روش رهايي 
از حق امتياز

روش صرف 
”با و بي" سود يا روش

روش 
د گرينفيل

 روش توزيع
كننده

 از تواند يم ها دارايي ساير و است تجاري واحد دارايي تنها ارزيابي مورد دارايي كه كنده مي فرض روش اين :گرينفيلد روش•
Build يا( گرينفيلد روش در DCF مدل طريق out( شود تحصيل يكباره به.

فدرال ارتباطات كمسيسون هاي ليسانس*              :گذاري ارزش نظير•
عمليات هاي پروانه و مجوزها ساير *                                            



مازاد سود روش
 ظرن مورد دارايي به انتساب قابل نقدي هايجريان فعلي ارزش عنوان به را نامشهود دارايي ارزش روش اين•

  دينق هايجريان ايجاد براي الزم هايدارايي ساير به انتساب قابل نقدي هايجريان از بخشي كسر از پس
 روش ناي باشد گيري اندازه قابل نقد وجه مازاد كه زماني اساس اين بر .كند مي برآورد )" كمكي هايدارايي"(

.است مناسب
 را تجاري لهمعام يك براي شده پرداخت كلي بهاي است ملزم كننده تحصيل كه شودمي استفاده هاييارزشگذاري در معموالً روش اين•

.كند تخصيص  سرقفلي و شناسايي قابل نامشهود دارايي ، مشهود دارايي ميان
 دارايي شده بيني پيش نقدي هايجريان تحقق در نظر مورد نامشهود دارايي با همراه كه هستند هاييدارايي كمكي، هايدارايي•

 دارايي ند،ندار نظر مورد نامشهود دارايي توسط شده ايجاد نقدي هايجريان در نقشي كه هاييدارايي .شوندمي استفاده فوق، نامشهود
  .نيستند كمكي هاي

  يا "ايدوره چند مازاد سود روش (  دوره چند شده بيني پيش نقدي هايجريان از استفاده با توانمي را مازاد سود روش•
"MPEEM"(، دوره يك شده بيني پيش نقدي هايجريان  )"ايهجريان كردن ايسرمايه با يا )"دوره يك مازاد سود روش 

.برد بكار  )"فرمولي روش" يا "مازاد سود "كردن اي سرمايه روش( دوره يك شده بيني پيش نقدي



مازاد سود روش
:شوند مي گذاري ارزش روش اين تحت كه هايي دارايي ويژگي•

آتي يا جاري درآمد ايجاد مستقيم منبع
آورد مي در حركت به را تجاري واحد كه مولدسازي هاي دارايي.
است دشوار ها آن جايگزيني.
اند شده تحصيل نامشهود دارايي ترين ارزش با يا مهمترين.

.است ارزشگذاري روش ترين مناسب MPEEM روش تجاري، واحد يك زاي درآمد هاي دارايي  بيشتر براي•
 به منصفانه هيبازد كسر از پس مازاد بازدهي يا مانده باقي سود عنوان به برآورد بهترين تواند مي اوليه دارايي يك به انتساب قابل درآمد•

 هاي يداراي مخارج عنوان تحت ها دارايي ساير به منصفانه بازدهي .باشد اند داشته نقش خالص درآمد آن ايجاد در كه ها دارايي ساير
contributory( كمكي asset charge( شود مي ناميده.

 گونه هر كه صورتي در .يابد مي تخصيص دارند، نقش آن عمليات در كه مختلفي هاي دارايي به تجاري واحد عمليات نقدي هاي جريان•
 به واندت مي باشد، داشته وجود )نامشهود دارايي و ثابت دارايي گردش، در سرمايه(ها دارايي ساير به درآمد تخصيص از پس مازادي درآمد
  .گيرد قرار اوليه دارايي ارزش براي مبنايي عنوان



مازاد سود روش
 كه است مناسب حالتي در تنها عموماً فرمولي روش يا شده ايسرمايه مازاد سود روش بكارگيري•

 مخارج /يكمك هايدارايي و ثابت سود حاشيه پايدار، زوال /رشد هاينرخ با ثبات وضعيت يك در نامشهود دارايي
.باشد يكنواخت، سطوح در

 يا درش روند يك از عمدتاً هستند، دوره يك از بيش اقتصادي عمر داراي نامشهود هايدارايي اغلب كه آنجا از•
  باشند، انزم طول در كمكي هايدارايي از مختلفي سطوح نيازمند است ممكن و نمايندمي پيروي غيرخطي زوال

MPEEM نبيشتري زيرا گيردمي قرار استفاده مورد هاروش ساير از بيش مازاد سود هايروش ميان از 
.ندنماي بيني پيش صراحتاً را ورودي هايداده اين در تغيير سازدمي قادر را ارزشگذاران و داشته را انعطاف



كليدي هاي گام -مازاد سود روش
مرتبط كمكي هايدارايي و نظر مورد نامشهود دارايي از ناشي آتي درآمدهاي بنديزمان و مبلغ بيني پيش )الف•
 الزم مكيك هايدارايي و نامشهود هايدارايي اين از ناشي درآمدهاي ايجاد براي كه هاييهزينه بنديزمان و مبلغ بيني پيش )ب•

.است
 يجادا براي كه شودمي جديدي نامشهود هاي دارايي ايجاد به منجر كه نامربوط هايهزينه حذف هدف با فوق هايهزينه تعديل )ج•

 كسب كل ايبر سود حاشيه از بيشتر است ممكن مازاد سود روش در سود حاشيه .باشدنمي ضروري شده بيني پيش هايهزينه و درآمدها
 :مثال عنوان به .شودنمي لحاظ معين جديد نامشهود هايدارايي برخي در گذاريسرمايه مازاد، سود روش در زيرا باشد، كار و

.ودشنمي لحاظ جديد فناوري توسعه با مرتبط توسعه و تحقيق مخارج شود،مي ارزشگذاري جديد فناوري فقط كه هنگامي1.

 جديد يانمشتر جذب با مرتبط بازاريابي هايهزينه شود، مي ارزشگذاري موجود مشتريان با مرتبط نامشهود هايدارايي كه وقتي2.
  .شود نمي لحاظ



كليدي هايگام-مازادسودروش
  اغلب كمكي هايدارايي .هستند ضروري شده بيني پيش هايهزينه و درآمدها به دستيابي براي كه كمكي هايدارايي شناسايي )د•

شامل؛
  گردش در سرمايه،
  ثابت هايدارايي،
 تجاري، نام نظير سرقفلي از تفكيك قابل نامشهود هاي دارايي
ماهر كار نيروي نظير سرقفلي از تفكيك قابل نامشهود هاي دارايي
 خريدار، ويس از خاصي افزايي هم شامل است ممكن حسابداري سرقفلي( .آيد نمي حساب به كمكي دارايي حسابداري سرقفلي 

).نيست مولد هاي دارايي پشتيباني مستلزم كه باشد اضافي خريد قيمت و مشتريان يا آتي تكنولوژي



كليدي هايگام-مازادسودروش
 با هاياراييد نمونه، عنوان به .است دارايي با مرتبط ريسك ارزيابي مبناي بر ،كمكي دارايي هر )تنزيل( بازده نرخ برآورد )ه•

 بسيار آالت ينماش و كمكي نامشهود هايدارايي .هستند تريپايين نسبتاً الزم بازده داراي اغلب گردش در سرمايه مثل پايين ريسك
.هستند باالتري بازده هاينرخ مستلزم تخصصي

 سود از كيكم دارايي مخارج كردن كسر طريق از اصلي نامشهود دارايي با مرتبط )اضافي درآمد( مازاد سود ي محاسبه )و•
نظر مورد دارايي شده بيني پيش اوليه

  نظر مورد نامشهود دارايي به مربوط مناسب تنزيل نرخ برآورد )ز•
نامشهود دارايي شده بيني پيش اقتصادي مزاياي فعلي ارزش محاسبه )ح•
  و محاسبه ايدب نظر مورد نامشهود دارايي استهالك مالياتي منافع شود، داده تشخيص مناسب ارزشگذاري مقاصد براي چنانچه )ط•

.شود اضافه



مالحظات-مازادسودروش
 هاي انجري ايجاد به كه مالي هايدارايي و نامشهود و مشهود آتي و جاري هايدارايي كليه براي بايد كمكي هايدارايي مخارج•

 و سبك خط يك از بيش در است الزم دارايي يك براي كه كمكي هايدارايي مخارج چنانچه و شود لحاظ كنند، مي كمك نقدي
.يابد تخصيص مربوط كار و كسب مختلف خطوط به آن كمكي هايدارايي مخارج است الزم شود، گرفته كار به كار

 مربوط شرايط و حقايق ارزيابي مبناي از بايد است، مناسب سرقفلي عناصر براي كه كمكي هايدارايي مخارج تعيين منظور به•
 كه نمايند حاصل اطمينان بايد ارزشگذاران .كند عمل )بررسي بدون( مكانيكي صورت به نبايد ارزشگذار و شود استفاده موقعيت به

  .ددار قوي مبناي مرتبط كار نيروي از غير به سرقفلي عناصر از يك هر براي كمكي هايدارايي مخارج بكارگيري براي
 در و ودش مي محاسبه كمكي دارايي ارزش منصفانه بازده نرخ عنوان به ماليات از بعد مبناي بر عموماً كمكي هايدارايي مخارج•

 فعال يك كه است گذاريسرمايه بازده كمكي، دارايي يك مناسب بازده نرخ .شود مي كسر نيز كمكي دارايي برگشت موارد برخي
 محاسبه ارزش رد .است دارايي در اوليه گذاريسرمايه بازيافت كمكي، دارايي گذاريسرمايه برگشت .طلبدمي دارايي از كه نوعي بازار
.باشد فاوتت نبايستي شوند، محاسبه ماليات كسر از پس يا قبل مبناي بر كمكي، هايدارايي مخارج اينكه از نظرصرف شده،

.است الزم دارايي منصفانه بازده تنها گردش، در سرمايه مانند نباشد، پذير زوال ماهيتي لحاظ از كمكي دارايي اگر•



مالحظات-مازادسودروش
 عنوان به .دباش داشته معيني سود و درآمد جريان كه رود بكار منفردي نامشهود دارايي براي فقط مازاد سود روش•

  يردگمي بهره خود تجاري نام از هم و فناوري از هم كه شركت يك نامشهود هايدارايي ارزشگذاري خصوص در مثال،
 دو اين از ييك ارزشگذاري براي تنها بايد مازاد سود روش ،)است يكي تجاري نام و فناوري با مرتبط درآمد عبارتي به(

  .شود استفاده ديگري روش از بايد ديگر دارايي براي و شده گرفته بكار نامشهود دارايي
 و درآمد كدام ره و كنندمي استفاده متفاوتي فناوري از يك هر كه باشد متعددي توليد خطوط داراي شركت اگر حال، اين با

 قرار ادهاستف مورد خطوط اين مختلف هايفناوري ارزشگذاري براي توانمي را مازاد سود روش كنند،مي ايجاد مجزايي سود
.داد
  .شوند ارزشگذاري MPEEMروش از استفاده با توانند مي )دو هر يا( تكنولوژي يا مشتريان•



خالصه-مازادسودروش

 نظر ردمو نامشهود دارايي به انتساب قابل سودهاي فعلي ارزش
.يكمك هاي دارايي به انتساب قابل سود سهم كسر از پس
 ها آن ارزش كمكي، هاي دارايي منصفانه بازده تعيين منظور به

.شود محاسبه بايستي امر ابتداي

كاربردها ي عمده•  تعريف•

ها چالش•كليدي هاي داده•

استهالك نرخ و ها درآمد نادرست برآورد
ها دارايي به انتساب قابل هاي هزينه جويي صرفه
در ها آن بازدهي نرخ و كمكي هاي دارايي گذاري ارزش 

محاسبات
و كمكي هاي هزينه CAC

تنزيل نرخ در موجود ريسك صرف

مشتريان روابط
كنندگان توزيع روابط
تكنولوژي

ها درآمد معقول بيني پيش
 ها هزينه معقول بيني پيش

)CAC( كمكي هاي دارايي مخارج
مالياتي آتي هاي نرخ برآورد
)عمر( دوره برآورد
تنزيل نرخ

)مالياتي استهالك نرخ مالياتي، نرخ دارايي، ارزش( استهالك از حاصل مالياتي جويي صرفه

1
2
3
4
5
6
7

جريان در توسعه و تحقيق
سفارشات موجودي )backlog order(

ليسانس( امتياز حق(



MPEEM )تكنولوژي گذاري ارزش(

دارويي شركت تحصيل مثال 



MPEEM )مشتريان روابط گذاري ارزش(

دارويي شركت تحصيل مثال 



)RFR( امتيازحقازرهاييروش
 ملكت طريق از كه فرضي امتياز حق پرداخت ارزش به مراجعه با توانمي را نامشهود دارايي يك ارزش امتياز، حق از رهايي روش در•

 مفهومي لحاظ از .است ثالث شخص از نامشهود دارايي يك )ليسانس( مجوز با مقايسه قابل كه كرد تعيين شود،مي جوييصرفه دارايي
 نامشهود يداراي مالك كه نقدي هايجريان براي كه شود گرفته نظر در شده تنزيل نقدي هايجريان روش عنوان به تواندمي روش اين
.رود بكار نمايد، دريافت ثالث اشخاص به نظر مورد نامشهود دارايي )ليسانس( مجوز اعطاي با تواند مي

 مبناي بر شارز .است تملك تحت حاضر حال در اما شوند ليسانس است ممكن كه است هايي دارايي براي روش مناسبترين روش اين•
.كند مي اجتناب دارايي آن امتياز حق هاي هزينه  از دارايي آن مالك كه است واقعيت اين

روش؛ اين طي گذاري ارزش مورد هاي دارايي خصوصيات•

باشند  آتي يا جاري درآمدزايي مستقيم منابع كه رود نمي انتظار عموما.

نيستند آورد، مي در حركت به را كار و كسب كه مولدي دارايي عموما.

هستند شدن جايگزين قابل سادگي به احتماال.
روش در چه آن با مقايسه در( تجاري واحد ارزش آن تبع به و نقدي هاي جريان در كمي نقش MPEEM دارند )رود مي انتظار.



)RFR( امتيازحقازرهاييروش
  )كنند يم ايجاد اي هزينه جويي صرفه( مستقيم غير درآمدي مزاياي كه است مناسب هايي دارايي گذاري ارزش براي اغلب روش اين•

.شوند گذاري ارزش نيز ديگري روش به درآمد رويكرد تحت توانند مي كه دارند
مستقيم؛ غير درآمدي مزاياي از هايي مثال•

امتياز حق اجاره بابت ثالث اشخاص به پرداخت عدم طريق از اي هزينه جويي صرفه
شده تهشناخ تجاري نام يك وجود طريق از بازاريابي هاي هزينه از اجتناب -شود مي درآمد افزايش به منجر كه اي هزينه جويي صرفه
رقبا ذفح طريق از شركت درآمد افزايش باعث كه رقابت منع پيمان يك وجود طريق از رقابت مقابل در تجاري واحد عمليات از حفاظت 

.شود مي زمان آن طي در
نقدي مزاياي ساير

  روش به )مشتريان با مرتبط نامشهود دارايي( ديگري دارايي دارد احتمال شود، گذاري ارزش روش اين به دارايي يك كه صورتي در•
MPEEM شود گذاري ارزش.



اصلي هاي گام -)RFR( امتياز حق از رهايي روش
 معيار ترينمولمع .شود ارزشگذاري بايد كه نامشهود دارايي آن عمر طي نامشهود دارايي با مرتبط هايبيني پيش تهيه )الف(•

 حق جمله از هامعيار ساير حال، اين با .گردندمي پرداخت درآمد از درصدي برمبناي امتيازها، حق بيشتر زيرا است، درآمد بينيپيش
.باشد مناسب هاارزشگذاري از برخي در تنها است ممكن واحد، هر امتياز

 ازامتي حق نرخ استخراج براي توانمي روش دو از .نظر مورد نامشهود دارايي براي امتياز حق نرخ يك تهيه )ب(•
 اين نياز پيش .است مشابه يا مقايسه قابل معامالت براي بازار امتياز حق هاينرخ مبناي بر اول روش .كرد استفاده
 دوم وشر .شودمي اعطا منصفانه شرايط در و منظم مبناي بر امتياز حق كه است ايمقايسه قابل نامشهود هايدارايي وجود روش،
  متقاضي واگذارنده هب ليسانس حق متقاضي گيرنده طريق از منصفانه معامله يك در فرضي طور به كه است سود تجزيه مبناي

 گردد،مي پرداخت نظر مورد نامشهود دارايي از استفاده حق براي ليسانس حق
 مالكيت با باجتنا قابل امتياز حق هايپرداخت محاسبه جهت هابيني پيش براي منتخب امتياز حق نرخ بكارگيري )ج(•

.نامشهود دارايي
•)



اصلي هاي گام -)RFR( امتياز حق از رهايي روش
 تواندمي غمبال اين .دارد عهده بر را آن پرداخت مسئوليت نظر مورد دارايي مجوز گيرنده كه اياضافه هزينه هرگونه برآورد )د(•

 گردد تعيين تا شود تحليل بايد امتياز حق نرخ .شودمي مطالبه مجوز واگذارنده از بعضي توسط كه باشد اياوليه هايپرداخت شامل
 "ناخالص" تيازام حق نرخ .است مجوز واگذارنده يا گيرنده مسئوليت در )تبليغات و بازاريابي نگهداري، مثل( متصور هايهزينه كه

 در .است ازامتي حق واگذارنده عهده به كه است امتياز حق موضوع دارايي مالكيت با مرتبط هايهزينه و هامسئوليت كليه شامل
 عهده به يازامت حق موضوع دارايي با مرتبط هاييهزينه و هامسئوليت از بخشي يا تمام دربرگيرنده "خالص" امتياز حق كهحالي

 هر از خالص يا شامل ترتيب به بايد ارزشگذاري است، "خالص" يا "ناخالص" امتياز حق كهاين به بسته .است امتياز حق گيرنده
  .باشد فرضي امتياز حق موضوع دارايي با مرتبط تبليغات يا بازاريابي نگهداري، مانند هاييهزينه  براي كسورات گونه

 عيينت براي مناسب مالياتي نرخ از كه است مناسب باشند، ماليات كاهنده فرضي امتياز حق هايپرداخت و هاهزينه اگر )ه(•
 گذاريقيمت انندم( خاص مقاصد برخي براي حال،اين با .كرد استفاده نامشهود دارايي مالكيت به مربوط ماليات از بعد جوييصرفه
،شود صرفنظر مرحله اين از بايد و نشده لحاظ ارزشگذاري اين در معموالَ مالياتي تاثيرات )انتقالي



اصلي هاي گام -)RFR( امتياز حق از رهايي روش
 به مربوط هايجوييصرفه كردن ايسرمايه يا فعلي ارزش و نظر مورد نامشهود دارايي براي مناسب تنزيل نرخ تعيين )و(•

و فوق نامشهود دارايي مالكيت
 اضافه و حاسبهم نظر مورد نامشهود دارايي به مربوط استهالك مالياتي منافع باشد مناسب ارزشگذاري مقاصد براي چنانچه )ز(•

.گردد



امتياز حق نرخ انتخاب -)RFR( امتياز حق از رهايي روش
 نظر در ستبايمي كه عواملي .شود گرفته نظر در ،آن از استفاده محيط و موردنظر نامشهود دارايي ويژگي بايد•

:از عبارتند شوند گرفته
)و ورود عموان رقبا، تعداد واقعي، هاي گزينه دسترسي نامشهود، دارايي براي بازار اندازه :رقابتي محيط )الف 

كار و كسب تغيير هايهزينه وجود عدم يا وجود
)رقبا از زتماي كليدي عاملي نظر مورد دارايي آيا كهاين :مالك براي نظر مورد نامشهود دارايي اهميت )ب 

 و مشهود هايدارايي با مقايسه در آن نسبي اهميت كند،مي بازي آن مالك بازاريابي استراتژي در كه اهميتي است
.نمايدمي نظر مورد دارايي بهبود و نگهداري ايجاد، صرف مالك كه مبلغي و ديگر نامشهود

)ابناب ريسك هرگونه و دارايي انتظار مورد اقتصادي عمر :نظر مورد نامشهود هاي دارايي عمر چرخه )ج 
.آن)شدن منسوخ( شدن



امتياز حق نرخ انتخاب -)RFR( امتياز حق از رهايي روش
 سطوح به دارند پرداخت به تمايل كنندگان مشاركت كه امتيازي حق نرخ مجوز، به مربوط قرارداد انعقاد هنگام در )الف(•

 .دارد بستگي سود آن به امتياز حق موضوع نامشهود دارايي نسبي كمك و سود
 و مجوز رندهگي به شده منتقل خاص حقوق امتياز، حق به مربوط معامالت گرفتن نظر در هنگام بايد ارزشگذار يك )ب(•

 ايمالحظه قابل هايمحدوديت امتياز، حق قراردادهاي در است ممكن مثال، عنوان به .كند درك را آن محدوديت هرگونه
 يا خاص اييجغرافي منطقه يك در استفاده محدوديت مانند باشد، شده ايجاد نامشهود دارايي يك مجوز از برداريبهره براي
 جوزم اعطاي قراردادهاي در هاپرداخت ساختار كه كنند درك بايد ارزشگذاران اين، بر عالوه .مشخص محصول يك براي
 حقوق اندبتو اينكه يا شودمي انجام مشخص زمان در هاپرداخت يا پرداخت پيش آيا كهاين جمله از است شكلي چه به

    .كند واگذار يا بگيرد پس را ليسانس حق موضوع



تجاري نام گذاري ارزش مثال -)RFR( امتياز حق از رهايي روش



داخلي تكنولوژي كاربرد گذاري ارزش مثال -)RFR( امتياز حق از رهايي روش



خالصه-)RFR(امتيازحقازرهاييروش

 به يامتياز حق بابت پرداختي ميزان اساس بر را ارزش
 اباجتن آن از دارايي آن مالكيت صورت در كه ديگران

.كند مي گذاري ارزش شود، مي

كاربردها ي عمده•  تعريف•

ها چالش•كليدي هاي داده•

ثالم( .نيستد نامشهود هاي دارايي به انتساب قابل درآمدها 
)برندي غير توليدات درآمدهاي

ها دارايي اقتصادي عمر طول
استفاده مورد امتياز حق نرخ تناسب 
تنزيل نرخ در موجود ريسك صرف

رايج( برند(
تكنولوژي
ها دستورالعمل

 ارزش دمور نامشهود دارايي با مرتبط هاي درآمد بيني پيش
گذاري
نامشهود دارايي مفيد عمر برآورد
نامشهود دارايي در استفاده مورد امتياز حق نرخ
تنزيل نرخ

1

2
3
4



ها چالش -درآمد رويكرد هاي محدوديت ساير
.باشد زا چالش تواند مي مناسب روش تعيين•
.است بسياري قضاوت مستلزم نامشهود دارايي يك به شركت نقدي هاي جريان دادن ارتباط•
.است تنزيل نرخ صحيح تعيين و سوال مورد نقدي هاي جريان با مرتبط ريسك مناسب انعكاس نيازمند•
.است نقدي هاي جريان درست بيني پيش نيازمند•
.گيرد مي قرار استفاده مورد ندرت به آن از حمايت در بازار ي مشاهده قابل هاي داده•



”بي و با" روش يا سود صرف روش
-مي ستفادها نظر مورد نامشهود دارايي از تجاري واحد سناريوها اين از يكي در :باشد مي سناريو دو مقايسه طريق از نامشهود دارايي ارزش•

.)مانندمي باقي ثابت همگي عوامل ساير اما ( كندنمي استفاده دارايي اين از تجاري واحد ديگري در و كند
:داد انجام طريق دو به توانمي را سناريو دو اين مقايسه•
.است نظر مورد نامشهود دارايي ارزش ،شده محاسبه هايارزش در تفاوت محاسبه و سناريو هر در ارزش محاسبه )الف(•
 دارايي ارزش به رسيدن براي مبالغ اين فعلي ارزش .آتي دوره هر براي نظر مورد سناريوي دو در سود ميان تفاوت محاسبه )ب(•

.گرددمي استفاده نظر مورد نامشهود
 سود بر يرتاث تنها نه ارزشگذار كه آن شرط به ؛برسد نامشهود دارايي براي مشابهي ارزش به بايد روش دو هر تئوري، در•

 را فوق سناريوي دو ميان ايسرمايه هايهزينه و گردش در سرمايه ميان اختالف جمله از ديگري عوامل بلكه گيرد، نظر در تجاري واحد
.نمايد لحاظ نيز

.شودمي استفاده رقابت عدم قرادادهاي ارزشگذاري براي اغلب•



اصلي هاي گام -”بي و با" روش يا سود صرف روش
 فرض با كار و كسب براي الزم گردش در سرمايه و ايسرمايه مخارج هزينه، درآمد، بيني پيش تهيه )الف(•

.است "اب" سناريوي در نقدي هايجريان اقالم اين .نظر مورد نامشهود دارايي شامل  كار و كسب هايدارايي تمامي بكارگيري
 در را خود ارتتج ارزش يا كرده استفاده "با" سناريوي در آتي نقدي هايجريان فعلي ارزش براي مناسبي تنزيل نرخ از )ب(•

نماييد، محاسبه "با" سناريوي
 كارگيريب فرض با تجاري امور براي الزم گردش در سرمايه و ايسرمايه مخارج هزينه، درآمد، بيني پيش تهيه )ج(•

.است "بي" سناريوي در نقدي هايجريان هااين .نظر مورد نامشهود دارايي استثناي به تجارت هايدارايي تمامي
 و محاسبه "بي" سناريوي در را آتي نقدي هايجريان فعلي ارزش و كرده استفاده خود تجارت براي مناسبي تنزيل نرخ از )د(•

نماييد، حساب "بي" سناريوي در را كار و كسب ارزش يا
و كنيد، همحاسب را "با" سناريوي و "بي" سناريوي در را كار و كسب ارزش يا  نقدي هايجريان فعلي ارزش تفاوت )ه(•
آن به و ابحس نظر مورد نامشهود دارايي براي را استهالك مالياتي منافع دانيدمي مناسب ارزشگذاري مقاصد براي چهچنان )و(•
.كنيد اضافه  



تفصيلي گام -”بي و با" روش يا سود صرف روش

 در مثال نوانع به .باشد داشته شده موزون احتماالت به نياز است ممكن سناريو دو ميان تفاوت تفصيلي گام عنوان به•
 صورت يتوافق اگر حتي كند، انتخاب را رقابت عدم است ممكن توافق مورد كار و كسب يا فرد رقابت، منع توافق محاسبه
. باشد نگرفته

 متفاوت تنزيل ايهنرخ از استفاده نه و نقدي هايجريان بيني پيش كننده منعكس صرفاً بايد سناريو دو اين هايارزش در تفاوت•
  .باشد سناريو دو در



خالصه-بيوبارويكرد

 ارزش مقايسه طريق از  دارايي يك منصفانه ارزش برآورد
 مانه فرضي ارزش با دارايي آن لحاظ با تجاري واحد منصفانه

نامشهود دارايي آن كردن مستثني صورت در تجاري واحد

كاربردها ي عمده•  تعريف•

ها چالش•كليدي هاي داده•

درآمد افزايش تشخيص
بازتوليد ي دوره 
بازار سهم و رقابت خصوص در مفروضات
توليد باز بهاي
صورت در تجاري واحد سرمايه هزينه به ريسك در افزايش 

دارايي آن كردن مستثني

رقابت منع قراردادهاي
ها فرانشيز
ها تكنولوژي و فرآيندها

1
2
3
4
5
6
7

»با« سناريوي با آزاد نقدي جريان بيني پيش
تجاري واحد كل تنزيل نرخ

تجاري واحد عمر برآمورد
»بي« سناريوي با آزاد نقدي جريان بيني پيش
نامشهود دارايي جز به تجاري واحد كل تنزيل نرخ
آن هاي هزينه و دارايي جايگزيني براي برآوردي ي دوره
)تهالكاس نرخ ماليات، نرخ دارايي، ارزش( استهالك از حاصل مالياتي جويي صرفه



گرينفيلد روش
 واحد اييدار تنها كه پذيردمي صورت فرض اين با نقدي هايجريان بيني پيش طريق از نظر مورد نامشهود دارايي ارزش•

 بايستمي همگي نامشهود و مشهود هايدارايي ساير .باشدمي نظر مورد نامشهود دارايي ارزشگذاري، تاريخ در تجاري
.شوند اجاره يا و احداث خريداري،

 هاييداراي مخارج كه آن جاي به روش اين در حال،اين با .است مازاد سود روش مشابه مفهومي لحاظ از گرينفيلد روش•
 مالك كنديم فرض گرينفيلد روش شود، منعكس هادارايي نوع اين مشاركت ميزان تا گردد كسر نقدي هايجريان از كمكي
 شده امتم بهاي كمكي، دارايي خريداري يا احداث هنگام .نمايد اجاره يا خريداري احداث، را هادارايي اين بايد نظر مورد دارايي
.شودمي گرفته نظر در آن مجدد توليد هزينه جاي به معادل خدمات با كه جايگزيني دارايي

  براي جمله از گيرد،مي قرار استفاده مورد مولد نامشهود هايدارايي ارزش محاسبه براي اغلب گرينفيلد روش•
.پخش حق و فرانشيز قراردادهاي



اصلي هاي گام -گرينفيلد روش
 اين كار و كسب براي نياز مورد گردش در سرمايه و ايسرمايه هايهزينه هزينه، درآمد، بيني پيش )الف(•

 مانيز دوره در جمله از است، ارزشگذاري تاريخ در تجاري واحد تملك تحت دارايي تنها نظر، مورد نامشهود دارايي كه فرض
ثبات سطوح به آن رساندن و "توليد افزايش" براي الزم

 يگرد نياز مورد هايدارايي همه اجاره يا ايجاد تحصيل، به مربوط مخارج ميزان و بنديزمان برآورد )ب(•
 نظر مورد كار و كسب برداريبهره براي

 تعيين نظورم به آتي نقدي هايجريان فعلي ارزش محاسبه جهت كار، و كسب براي مناسب تنزيل نرخ از استفاده )ج(•
و باشند،مي موجود نامشهود هايدارايي تنها كهاين فرض با نظر مورد كار و كسب ارزش

 نظر مورد دنامشهو دارايي براي استهالك مالياتي منافع بايستمي باشد الزم ارزشگذاري مقاصد براي چهچنان )د(•
.شود اضافه و محاسبه



خالصه-گرينفيلدروش

 دهش تنزيل نقدي هاي جريان مبناي بر دارايي ارزش برآورد
 هيچ بدون تجاري واحد يك فعاليت شروع از حاصل ذهني
نظر مورد نامشهود دارايي آن جز به اي دارايي

كاربردها ي عمده•  تعريف•

ها چالش•كليدي هاي داده•

روعش در سرمايه هاي هزينه و درآمدها سطوح براي پشتيباني 
  فعاليت

اوج الگوي و دوره براي پشتبياني
بازار سهم و رقابت پيرامون مفروضاتي
تماهي انعكاس جهت تنزيل نرخ در افزايشي ريسك صرف 

فعاليت شروع نقدي هاي جريان

نمي را اول حرف درآمدزايي خصوص در كه هايي دارايي 
.زنند

مجوزها و امتيازها حق
استخراج حق قطع، حق انشعاب، حق ( حقوق(
فرانشيزي قراردادهاي

1
2
3
4

سرمايه ي هزينه شامل فعاليت شروع نقدي جريان بيني پيش
انتظار مورد الگوي و انتظار مورد اوج ي دوره
فعاليت شروع تنزيل نرخ

)تهالكاس نرخ ماليات، نرخ دارايي، ارزش( استهالك از حاصل مالياتي جويي صرفه



كننده توزيع روش

 است ايدوره چند مازاد سود روش از نوعي ،)شود مي معرفي تفكيك روش عنوان به گاهي كه( كننده توزيع روش•
 است اين كننده عتوزي روش زيربنايي تئوري .شودمي استفاده مشتريان با مرتبط نامشهود هايدارايي ارزشگذاري براي اغلب كه
 كه آنجا از .دكنن ايجاد سود بخش هر با ارتباط در رودمي انتظار هستند، مختلف هايبخش از متشكل كه كارهايي و كسب كه

  كنند،مي يفاا توليد يا فكري مالكيت توسعه جاي به مشتريان به محصول توزيع با مرتبط وظايف كنندگان توزيع عموماً
 دارايي به بانتسا قابل مازاد سود برآورد براي كنندگان توزيع بوسيله شده كسب سود حاشيه اطالعات
  .رودمي كار به مشتري با مرتبط نامشهود

 امشهودن دارايي وقتي  .است مناسب مشتري با مرتبط نامشهود هايدارايي ارزشگذاري براي كننده توزيع روش•
 طريق از و ودشمي گرفته نظر در دارايي ترينمهم يا اصلي نامشهود دارايي بعنوان )تجاري نام يا فناوري جمله از( ديگري
.شودمي ارزشگذاري ايدوره چند مازاد سود روش



اصلي هاي گام -كننده توزيع روش
 كنوني از ناشي مددرآ انتظار مورد رشد بايد بيني پيش اين .موجود مشتريان روابط به مربوط درآمد بيني پيش تهيه )الف(•

.كند منعكس را مشتري جذب اثرات بعالوه
 حاصل سود حاشيه همحاسب و دارند نظر مورد كار و كسب با مشابه مشتري روابط كه مقايسه قابل كنندگان توزيع شناسايي )ب(•

.كنندگان توزيع اين از

.شده بيني پيش درآمد به كننده توزيع سود حاشيه بكارگيري )ج(  •

 طور به .است نياز هزينه و درآمد بيني پيش به دستيابي براي كه توزيع وظايف انجام با مرتبط كمكي هايدارايي شناسايي )د(•
 به كنندگان توزيع حال، اين با .باشدمي كار نيروي و ثابت هايدارايي گردش، در سرمايه شامل كننده توزيع كمكي هايدارايي كلي،
 باشد ندگانيكن مشاركت با منطبق بايد الزم كمكي هايدارايي سطح .دارند الزم را فناوري يا تجاري هاينام جمله از هادارايي ساير ندرت
.دهندمي انجام را توزيع وظيفه صرفا كه

.دارايي آن با مرتبط ريسك ارزيابي مبناي بر  كمكي هايدارايي از يك هر بازده مناسب نرخ تعيين )ه(•



اصلي هاي گام -كننده توزيع روش
 به تا گردد سرك كننده توزيع شده بيني پيش سود از كمكي هايدارايي الزم بازده بايد بيني، پيش دوره هر در )و(•

.شود تعيين نظر مورد نامشهود دارايي به انتساب قابل مازاد سود به رسيدن منظور

و مازاد سود فعلي ارزش و نظر مورد نامشهود دارايي براي مناسب تنزيل نرخ تعيين )ز(•

.گردد افهاض و محاسبه نظر مورد نامشهود دارايي براي استهالك مالياتي منافع باشد الزم ارزشگذاري مقاصد براي چنانچه )ح(•



نامشهود هاي دارايي بازده نرخ يا تنزيل نرخ
 هادارايي قبيل اين براي بازار در مالحظه قابل شواهد زيرا باشد، برانگيز چالش تواندمي نامشهود هايدارايي براي تنزيل نرخ انتخاب•

.باشد مي ايحرفه قضاوت اعمال مستلزم نامشهود دارايي براي تنزيل نرخ انتخاب .است نادر

 تعيين طوحس و نموده ارزيابي را دارايي آن با مرتبط هايريسك نامشهود، دارايي براي تنزيل نرخ انتخاب هنگام بايد ارزشگذاران•
.گيرند نظر در را دستيابي قابل تنزيل نرخ شده

:گردند لحاظ زير موارد جمله از عواملي است الزم گيرند،مي قرار ارزيابي مورد نامشهود دارايي يك هايريسك كه زماني•

دارند، مشهود هايدارايي به نسبت باالتري ريسك اغلب نامشهود هايدارايي )الف(•

 بالقوه اربريك با هاييدارايي با مقايسه در آن ريسك باشد، فعلي استفاده براي تخصصي كامالً نامشهود دارايي يك اگر )ب(•
است، باالتر ،چندگانه

،دباشن داشته )كار و كسب يا( هادارايي گروه به نسبت در بيشتري ريسك است ممكن منفرد نامشهود هايدارايي )ج(•



نامشهود هاي دارايي بازده نرخ يا تنزيل نرخ
 ممكن )ندشومي شناخته معمول غير كاربري عنوان تحت اغلب كه( ريسكي هاي كاربري در استفاده مورد نامشهود هايدارايي )د(•

 براي .شوندمي هاستفاد معمول يا پايين ريسك داراي هايفعاليت در كه باشند داشته نامشهودي هايدارايي از بيش ريسكي است
 ارائه براي كه دباشن داشته هاييدارايي از بيش ريسكي تواندمي توسعه و تحقيق هايفعاليت در استفاده مورد نامشهود دارايي مثال،

گيرند،مي قرار استفاده مورد موجود خدمات يا محصوالت

 ايرس بودن ثابت فرض با دارند، تريطوالني عمر كه نامشهودي هايدارايي ها، گذاريسرمايه ساير همانند .دارايي عمر )ه(•
هستند، باالتري ريسك داراي عوامل،

 داراي تاس ممكن سفارشات، فهرست مانند است، تربيني پيش قابل آنها نقدي هايجريان كه نامشهودي هايدارايي )و(•
 با روابط مانند دارد، يكمتر بيني پيش قابليت آنها نقدي هايجريان كه باشند مشابهي نامشهود هايدارايي با مقايسه در كمتري ريسك

.مشتريان



انتظار مورد بازده و ريسك -تنزيل نرخ برآورد

دارايي هاي 
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ادريافتني ه
موجودي 
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نقد

درجه 
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نقد 
شوندگي

الزامات بازده سرمايه گذاري
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باال

باال

پايين

پايين

پايين



مختلف نامشهود هاي دارايي براي بازده دامنه -تنزيل نرخ برآورد

پايينباال
دامنه  محتمل براي نرخ تنزيل 

سرمايه در گردش
دارايي ثابت

:دارايي هاي نامشهود
كاربرد نرم افزار داخلي
قراردادهاي مشتريان

روابط مشتريان
امتياز تكنولوژي
نام هاي تجاري

تكنولوژي بدون حق امتياز
تحقيق و توسعه

نيروي كار مرتبط
سرقفلي

بهاي بدهي
WACC

بهاي سرمايه 



ها دارايي از حاصل بازده – تنزيل نرخ برآورد
شود؛ مي تعيين زير موارد اساس بر دارايي هر بازده•

منابع جاري ي هزينه

شان نقدشوندگي و ها دارايي انواع

بدهي طريق از مالي تامين اهداف با پوشش وجود  

كاربري چند مقابل در اختصاصي كاربري

جاري روندهاي خصوص در دهندگان وام با  پيرامون هاي بحث

نظير؛ عواملي بر مبتني دارايي بيشتر نقدشوندگي•

باال ي عرضه و بازاريابي قابليت

ها پوشش اعطاي طريق از بيشتر مقبوليت

دارايي مالي تامين براي كمتر نياز مورد سرمايه

كمتر نياز مورد بازدهي نرخ



نامشهود هاي دارايي بازده نرخ يا تنزيل نرخ
نظير؛ .اند مشاهده قابل مشهود معامالت يا بازار شواهد برمبناي كه هستند هايينرخ ،معيار تنزيل هاينرخ•

)نامشهود، دارايي عمر با مشابه سررسيد موعدهاي با ريسك بدون هاينرخ )الف  

)نظر، مورد نامشهود داراي عمر مشابه سررسيدهايي با استقراض نرخ يا بدهي بهاي )ب

)موردنظر، نامشهود دارايي براي كنندگان مشاركت بازده يا )ويژه ارزش( مالكانه حقوق نرخهاي يا بها )ج

)نظر مورد هودنامش دارايي از استفاده /مالك يا نظر مورد نامشهود دارايي براي كننده مشاركت سرمايه بهاي موزون ميانگين )د

)بايد لهمعام براي داخلي بازده نرخ  است، نظر مورد نامشهود دارايي شامل جديد كار و كسب يك تحصيل كه شرايطي در )ه 
و شود لحاظ

)دهباز موزون ميانگين ارزشگذار است الزم پذيرد، مي صورت تجاري واحد يك هايدارايي كليه ارزشگذاري كه مواردي در )ز 
.نمايد تاييد را منتخب تنزيل هاي نرخ بودن منطقي تا تحصيل را )WARA( هادارايي



سرمايه هزينه موزون ميانگين -تطبيقي تنزيل نرخ برآورد

ارزش بازار 
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WACC- مبتني بر سرمايه WARA -مبتني بر دارايي
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سرمايه هزينه موزون ميانگين -تطبيقي تنزيل نرخ برآورد

ارزش منصفانه 
سرمايه در گردش 

خالص
ارزش منصفانه 

دارايي هاي 
مشهود

ارزش منصفانه 
دارايي هاي 
نامشهود

ارزش منصفانه  
سرقفلي

نرخ بازدهي بعد از ماليات وزن
مورد نياز

نرخ بازدهي موزون = *

11.7%4%0.5%

15.7%8%1.3%

52.9%15%8%

19.6%22%4.3%

14%



نامشهود دارايي اقتصادي عمر
 نمعي دوره يك تواند مي كه است دارايي اقتصادي عمر درآمدي رويكرد تحت نامشهود دارايي ارزشگذاري در مهم مالحظه يك•

 داشته ينامحدود عمر است ممكن هادارايي ساير كهحالي در شود، محدود اقتصادي عوامل يا كاركرد فناوري، قانون، توسط و باشد
.است مالياتي يا مالي مقاصد براي كه دارايي يك باقيمانده عمر از متفاوت مفهومي نامشهود دارايي اقتصادي عمر .باشند

 به .شوند تهگرف نظر در دارايي اقتصادي عمر برآورد در تواما يا فردي صورت به بايد اقتصادي يا كاركردي فناوري، قانوني، عوامل•
 انقضاي ختاري تا سال پنج قانوني عمر داراي است ممكن است اختراع حق يك پوشش تحت كه دارويي فناوري يك مثال، عنوان
 عمر كه دش خواهد باعث امر اين يابد، راه بازار به آينده سال سه طي تربهينه اثربخشي با رقيب داروي يك اگر اما باشد، اختراع

 حق عمر از بيش تواندمي فناوري انتظار مورد اقتصادي عمر مقابل در .شود ارزيابي سال سه تنها برابر اول اختراع حق اقتصادي
  .باشد داشته ارزش اختراع حق انقضاي از بعد عمومي داروي يك توليد در فناوري به مربوط فني دانش اگر شود اختراع

 هايدارايي .بگيرد نظر در را جايگزيني يا استفاده الگوي بايد همچنين ارزشگذار نامشهود، دارايي يك اقتصادي عمر برآورد در•
 طول در تدريج هب ديگر برخي كهحالي در شوندمي جايگزين ، تر قيمت ارزان يا بهتر جديدتر، دارايي ارائه محض به معيني نامشهود

 نمايدمي ارائه هساالن صورت به را خود افزارنرم از جديدي اي نسخه افزارنرم توليدكننده يك كه زماني مانند .شودمي جايگزين زمان
.كندمي جايگزين جديد يهرنسخه در را موجود كدهاي از بخشي تنها اما



نامشهوددارايياقتصاديعمر
 مورد نقدي جريان چنينهم و اقتصادي عمر برآورد در كليدي عامل يك جذابيت ،مشتري با مرتبط نامشهود هايدارايي براي•

  .تاس آن تاريخي مشاهدات مبناي بر اغلب جذابيت .است مشتري با مرتبط نامشهود دارايي ارزش تعيين براي استفاده
: تاريخي جذابيت گيري اندازه هاي روش•

)نباشد شتريم رابطه عمر از تابعي مشتري دادن دست از اگر شود، فرض تواند مي مشتري ارتباط عمر طي )قبل سال مانده از درصدي عنوان به( كاهش ثابت نرخ )الف.

)مشتريان عموما شرايطي، چنين در .باشد مشتري رابطه عمر به وابسته مشتري دادن دست از اگر شود استفاده مشتري رابطه عمر طي تواند مي كاهش متغير نرخ )ب 
.روند مي دست از تر قديمي و تر افتاده جا رابطه با مشتريان به نسبت باالتري نرخ با تر جوان و جديدتر

)مشتريان گروه هاي ويژگي مبناي بر و مشتريان شمارش تعداد يا درآمد حسب بر )ج

 )ممكن فروشد مي محصول فروشان خرده و كنندگان توزيع به كه شركتي نمونه عنوان به .كرد تفكيك مختلف گروههاي  به نياز صورت در توان مي را مشتريان )د 
 نوع و انمشتري اندازه جغرافيايي، حوزه جمله از ديگري عوامل مبناي بر است ممكن همچنين مشتريان .نمايد تجربه گروه هر براي را جذابيت از مختلفي نرخهاي است

.كرد تفكيك شده خريداري خدمات يا محصول

)يك در درآمد ننداشت ماهانه، اشتراك با كار و كسب يك در مثال، براي .است متفاوت شرايط به بسته شود مي گيري اندازه جذابيت آن طي كه اي دوره )ه 
 بيش كه شود تلقي "رفته دست از" مشتري است ممكن زماني بزرگتر، صنعتي محصوالت مورد در مقابل، در .است مشتري آن دادن دست از دهنده نشان خاص مشتري از ماه
.است نپذيرفته صورت او به فروشي كه باشد يكسال از



نامشهوددارايياقتصاديعمر
 پيش سال ليناو در جذابيت عوامل صحيح كاربرد .است شده گيري اندازه جذابيت كه باشد روشي با منطبق بايد جذابيت عامل هر كاربرد•

.باشد هماهنگ گيري اندازه نحوه با بايد )بعد سالهاي در آن تبع به و ( بيني

)روش از استفاده اب بايد جذابيت عامل ،)سال يك معموال( گيرد صورت دوره پايان تعداد با مقايسه در دوره اول مشتريان تعداد مبناي بر جذابيت اگر )الف   
 جذابيت راگ مثال، عنوان به .)است رفته دست از مشتري سال تمام در گردد مي فرض عموما زيرا( .شود استفاده اول سال براي ) دوره ميان ( دوره وسط

 سال طول در مشتري 95 داراي شركت متوسط طور به شود، گيري اندازه )نفر 90( دوره انتهاي و )نفر 100( دوره ابتداي در مشتريان تعداد بررسي با
 به بايد آن از نيمي تنها نمود، قيد %10 تنها را جذابيت نرخ توان مي اينكه با .اندرفته دست از سال طول در يكنواختي طور به گردد مي فرض كه است
.گردد اعمال اول سال

)دوره وسط التتعدي اجراي بدون عموما بايد را حاصله جذابيت عامل شود، گيري اندازه مشتريان تعداد يا درآمد سال به سال تحليل با جذابيت اگر )ب 
 و )نفر 100( شود گرفته نظر در اند، شده 1 سال در درآمد ايجاد باعث كه مشترياني تعداد بررسي طريق از جذابيت چنانچه نمونه عنوان به .نمود اعمال
 نرخ نيز بار اين اگر حتي بود خواهد متفاوت بكارگيري رويه ، )نفر 90( گردد مقايسه اند نموده ايجاد درآمد 2 سال در كه هايي مشتري با تعداد اين

.بگيريم نظر در %10 با برابر را جذابيت



نامشهوددارايياقتصاديعمر
 از عموما .پذيرد ورتص تعديالتي اينكه مگر باشد، نيز كنوني مشتريان از ناشي درآمد رشد شامل تواند مي درآمد بر مبتني جذابيت•

.شود مي استفاده كاربرد و گيري اندازه در ريزش و رشد تفكيك و تعديل براي رويه بهترين

 درآمد ونهچگ كه كنند بررسي و كنند وارد استفاده مورد مدل در را تاريخي درآمد كه است اين ارزشگذاران براي رويه بهترين•
 شود، اجرا و گيري اندازه مناسب ايگونه به مشتري ريزش اگر .شود مي بيني پيش بعد سال در موجود مشتريان از حاصل واقعي
 ريزش بنايم بر گيرد مي صورت آتي ريزش از كه برآوردهايي اگر نمونه، عنوان به .باشد دقيق بايد معقولي طور به نظر مورد مدل

 مدل در را 20X0 سال در مشتريان از حاصل درآمدهاي بايد ارزشگذار باشد، 20X5 تا 20X0 سال از شده مشاهده تاريخي
 پيش دقيق طور به غيره و 20X1، 20X2 هايسال در را كنوني مشتريان از حاصل درآمد است قادر آيا كه كند بررسي و گذاشته
 .نمايد بيني



)TAB( استهالك مالياتي منافع
 مالياتي ارب طريق اين به تا نمود مستهلك مالياتي مقاصد براي توان مي را نامشهود هاي دارايي مالياتي، هاي حوزه از بسياري در•

 تفاده،اس مورد ارزشگذاري روش و ارزشگذاري هدف به بسته .يابند افزايش نقدي هاي جريان بخشي اثر نحو به و كاهش را مودي
.نمود لحاظ نامشهود دارايي ارزش در راTAB ارزش توان مي

 ثبت قبال اييدار خريداري يا ايجاد براي پرداختي بهاي شود، استفاده نامشهود دارايي ارزشگذاري براي بها يا بازار رويكرد اگر•
 .كرد مستهلك توان مي را دارايي و شده

 است ممكن ارزشگذاران .دارد وجود متفاوتي هاي رويه شود، مي استفاده TAB يك محاسبه براي كه مناسبي تنزيل نرخ مورد در•
 :بكارگيرند را زير موارد از يكي
)معتقد يدگاهد اين طرفداران .سرمايه بهاي موزون ميانگين مانند ،نظر مورد دارايي بكارگيرنده كار و كسب يك براي مناسب تنزيل نرخ )الف 

 كاربه كار و سبك براي مناسب تنزيلي نرخ است الزم گردد، استفاده كار و كسب از حاصل درآمد هر بر ماليات با تهاتر براي تواند مي استهالك كه آنجا از هستند
يا شود، گرفته

)در كه قدندمعت ديدگاه اين طرفداران .)است گرفته قرار استفاده مورد دارايي ارزشگذاري در كه نرخي( نظر مورد دارايي براي مناسب تنزيلي نرخ )ب 
 آنچه با بايد TAB محاسبات در شده استفاده تنزيل نرخ و نموده جدا نظر مورد دارايي از را خود درآمد و عمليات ها، دارايي مالك كه شود فرض نبايد ارزشگذاري

.باشد يكسان است گرفته قرار استفاده مورد دارايي ارزشگذاري در


