
 

 

  استانداردهاي حسابداري

  
  :17و  11 اصطالح اساسی به کار رفته در استانداردهاي حسابداري

  

 

  توضیحات  واژه انگلیسی  نام اصطالحات  شماره استاندارد

 Cost  بهاي تمام شده  11-17

عبارتست از مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی باارزش منصفاهنه 

سایر مابه ازاهایی که جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل 

  واگذار شده است. آن

3-10-11-16-

17-19-21  
 Fair value  ارزش منصفانه

مبلغی است که خریداري مطلع و مایل و فروشنده اي مطلع و مایل 

می توانند در معامله اي حقیقی و در شرایط عادي، یک دارایی را 

  در ازاي مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند

 Residual value  ارزش اسقاط  11-17

عبارتست از مبلغ خاصی که انتظار می رود در پایان عمر مفید 

دارایی پس از کسر هزینه هاي مورد انتظار فروش آن دارایی، عاید 

  واحد تجاري گردد

11  
بهاي جایگزینی 

  مستهلک شده

Depreciated 
replacement 

cost 

عبارتست از بهاي ناخالص جایگزینی یک دارایی(یعنی بهاي جاري 

یک دارایی نو با توان خدمت دهی مشابه) پس از کسر جایگزینی 

  استهالك مبتنی بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی

 Depreciation  استهالك  11-17
عبارتست از تخصیص سیستماتیک مبلغ استهالك پذیر یک دارایی 

  طی عمر مفید آن

11-17  

  
 Useful life  عمرمفید

  عبارتست از:

زمانی که انتظار می رود یک دارایی مورد استفاده واحد الف: مدت 

  تجاري قرار گیرد

تعدادتولید یا سایر واحدهاي مقداري مشابه که انتظار می رود  -ب

  در فرآیند استفاده از دارایی توسط واحد تجاري تحصیل گردد

11-17  

  
 Depreciable  مبلغ استهالك پذیر

amount 

دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهاي تمام عبارتست از بهاي تمام شده 

  شده در صورتهاي مالی، به کسر ارزش اسقاط آن

11-17  

  
 Recoverable  مبلغ بازیافتی

amount 

از خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادي یک دارایی،  عبارتست

هرکدام که بیشتر است، ارزش اقتصادي یک دارایی عبارت از 

خالص ارزش فعلی جریانهاي نقدي آتی ناشی از کاربرد مستمر 

  دارایی از جمله جریانهاي نقدي ناشی از فروش نهایی آن است 

11-17  

  
 Carrying amount  مبلغ دفتري

مبلغی است که دارایی پس از کسر استهالك انباشته و ذخیره 

  می شوددر ترازنامه منعکس مبلغ کاهش ارزش مربوط، به آن 

 Monetary assets  دارایی هاي پولی  11-17
عبارتست از وجه نقد و داراییهایی که قرارست به مبلغ ثابت یا قابل 

  تعیینی از وجه نقد دریافت شود



 

 

 Property, plant  مشهوددارایی ثابت   11

  به دارایی مشهودي اطالق می شودکه:

الف: به منظور استفاده در تولید یا عرضه کاالها یا خدمات، اجاره به 

دیگران یا براي مقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري می 

  شود.

  ب: انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

 Intangible asset  دارایی نامشهود  17

  به یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت عینی اطالق می شود که: 

به منظور استفاده در تولید یا عرضه کاالها یا خدمات، اجاره  -الف

به دیگران یا براي مقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري می 

  شود

با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاري  -ب

  صیل شده باشدتح

  قابل تشخیص باشد -ج

 Asset  دارایی  17

عبارتست از حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتی یا سایر راههاي 

دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معامالت یا سایر 

  رویدادهاي گذشته به کنترل واحد تجاري درآمد است

  مازاد مبلغ دفتري نسبت به مبلغ بازیافتنی داراییعبارتست از  Impairment loss  زیان کاهش ارزش  17

 


