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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1 منابع طبیعی را توضیح دهید.

2 انقضای دوره ای منابع طبیعی را محاسبه کنید. 
3 مفاهیم اساسی مربوط به دارایی های نا مشهود را بیان کنید.

4  استهالک دارایی های ثابت نامشهود را توضیح دهید.
5  انواع متداول دارایی های نامشهود را تشریح کنید.

6  مفهوم سایر دارایی ها را  توضیح دهید.
7  نحوه گزارشگری دارایی های منابع طبیعی، دارایی های نا مشهود و سایر دارایی ها را بیان کنید.

منابع طبیعی، ماهیتی مش��ابه دارایی های ثابت مش��هود دارند و در ترازنامه عموماً در همین گروه از دارایی ها طبقه بندی می شوند. با 
این وجود، برخی از ویژگی های خاص منابع طبیعی س��بب می ش��ود، که در این فصل نحوه حس��ابداری آن ها در بخش جداگانه ای 
تشریح شود. حسابداری دارایی های ثابت نامشهود، به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های شرکت در بخش دیگر فصل بیان می شود. 
ن��ام و عالم��ت تجاری یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازار کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. بنابراین، نام تج��اری از دیدگاه 
شرکت و سایر افراد ارزشمند است. به همین دلیل، حسابداران در تالش هستند تا دارایی هایی از این نوع که در فرایند کسب درآمد 
ش��رکت مؤثرند را شناس��ایی کرده و در صورت های مالی ارائه کنند. در شرکت های معتبر دانش محور، ارزش دارایی های نامشهود 
چندین برابر س��ایر دارایی ها است. متأسفانه، ویژگی های خاص این نوع دارایی ها و محدودیت های حسابداری سبب می شود، برخي 
دارایی های نامش��هود شناسایی نشوند و این محدودیتی اساسی در صورت های مالی شرکت ها ایجاد می کند. سایر دارایی ها به عنوان 
آخرین گروه دارایی های غیر جاری محسوب می شود. مفاهیم بیان شده در فصل 5 با مطالب این فصل رابطه نزدیکی دارد و در کنار 

یک دیگر حسابداری بخش دارایی های غیر جاری را تکمیل می کنند. ساختار و محتواي فصل 6 به صورت زیر است:
منابع طبیعی، دارایی های نا مشهود و سایر دارایی ها

   تعریف منابع طبیعی
 استهالک )تهی شدن(

منابع طبیعی

 ارائه

ارائه صورت های مالی

 حسابداری دارایی های                                                                                                                                       
     نا مشهود

 هزینه های تحقیق و                                                                                                                                                
     توسعه

 انواع دارایی های                                                                                                                                       
     نامشهود

دارایی های نا مشهود

   حسابداری سایر دارایی ها
 وجوه استهالکی

سایر دارایی ها

مروری بر فصل

منابع طبیعی، دارایی های ثابت نامشهود و سایر دارایی ها
فصل6
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       بخش اول: منابع طبیعی

منابع طبیعی را توضیح دهید.
هدف مطالعه 1

 انقضای دوره ای منابع طبیعی را 
محاسبه کنید.

هدف مطالعة 2

منابــع طبیعی، شــامل منابع 
نفتی و گازی زیر زمینی و الوار 
حاصل از جنگل ها و مواد معدنی است. این دارایی های 
مولد با عمر زیاد، دارای 2 ویژگی متمایز هستند: 1( در 
عملیات، به شکل فیزیکی )مانند مین گذاری ، برش 
یا مکش( قابل اســتخراج هستند و 2( تنها به وسیله 

یک عمل طبیعی قابل جای گزینی هستند. 
حسابداري منابع طبیعي

بهاي تمام شده منابع طبیعي
بهــای تمام شــده تحصیل منابــع طبیعی، شــامل 
مبلغ پرداختی بــرای تحصیل منبع و آماده ســازی آن 

جهت اســتفاده مورد نظر اســت. در مورد منابع از قبل 
کشف شده )آماده استحصال(، مانند معدن ذغال سنگ، 
بهای تمام شده، معادل قیمت پرداختی بابت آن دارایی 
اســت. ثبت تحصیل منابع طبیعي، مشابه ثبت تحصیل 
سایر دارایي هاي ثابت مشهود است. براي مثال، فرض 
کنید شركت ســبالن 400 میلیون ریال جهت تحصیل 
یك معدن ذغال ســنگ پرداخت کرده است. هم چنین، 
100 میلیون ریال نیز صرف آماده سازي این معدن شده 
اســت. شرکت ســبالن از طریق آرتیكل زیر، تحصیل 

معدن ذغال سنگ را ثبت مي کند.

  

29 اسفند

منابع طبیعي- معدن ذغال سنگ 

وجوه نقد     

)ثبت تحصیل معدن ذغال سنگ( 

500،000،000 

500،000،000

استهالك منابع طبیعي
تمام شــده  بهای  تخصیــص 
منابع طبیعی به هزینه، به شكل 
منطقی و منظم )سیستماتیك( در طی عمر مفید دارایی 
را نقصان )تهی سازی( گویند. نقصان در منابع طبیعی 
شبیه اســتهالک در دارایی های ثابت مشهود است. 
در اغلب موارد، شــركت برای محاسبه نقصان منابع 
طبیعی از روش واحدهای فعالیت اســتفاده می کنند. 
علت آن است که معموالً تهی شدن، تابعی از واحدهای 

استخراجی در طی سال است.

بر اساس روش واحدهای فعالیت، کل بهای تمام شده 
منابع طبیعی منهای ارزش قابل بازیافت آن، که كل مبلغ 
نقصان پذیر گفته مي شــود، بر تعداد واحد های فعالیت 
بــرآوردی منبع مورد نظر تقســیم می شــود. نتیجه به 
دست آمده، بهای تمام شده هر واحد محصول تهی شده 
اســت. پس از آن، بهای تمام شــده هر واحد محصول 
تهی شــده را در تعداد واحد های استخراج شده، ضرب 
می کنند تا، هزینه نقصان ساالنه به دست می آید. تصویر 
1-6 فرمول محاســبه بهای تمام شــده نقصان را نشان 

می دهد.

 تذکر مفید:
ممكن است، منابع طبیعی در ترازنامه، تحت عناوین ذخایر نفتی، ذخایر معدنی و غیره گزارش شوند. منابع 

طبیعي جزء دارایي هاي ثابت مشهود طبقه بندي مي شوند.
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جهت روشن ش��دن موض��وع فرض کنید، ش��رکت 
سبالن برآورد کرده است که معدن دارای 10 میلیون تن 
ذخیره زغال س��نگ باشد. پیش بینی شده است در پایان 
اس��تخراج، معدن فاقد ارزش بازیافت باشد. شرکت در 

نخستین سال، 800,000 تن زغال سنگ استخراج کرده 
و به فروش می رس��اند. با استفاده از فرمول فوق، هزینه 

تهی شدن به صورت زیر محاسبه می شود: 

  
29 اسفند 

هزینه نقصان  

استهالک انباشته منابع طبیعی      

  )ثبت استهالک منابع طبیعی(

 40,000,000

 40,000,000

این شرکت، حساب هزینه نقصان را به عنوان بخشی 
از به��ای تمام ش��ده تولید محصول، گ��زارش می کند. 
استهالک انباشته منابع طبیعی، حساب کاهنده دارایی ها 
اس��ت. همان طور ک��ه تصویر 2-6 نش��ان می دهد، در 

ترازنامه، حساب اس��تهالک انباشته منابع طبیعی، مشابه 
استهالک انباش��ته دارایی های ثابت مش��هود،  از بهای 

تمام شده منابع طبیعی کسر می شود.

تصوی��ر 2-6 نحوه ارائه نقصان انباش��ته 

بسیاری از شرکت ها از حساب استهالک انباشته منابع 
طبیعی اس��تفاده نمی کنند و مبلغ نقصان را مستقیمًا در 
بستانكار حس��اب منابع طبیعی ثبت می کنند. بخشی از 

منابع طبیعی استخراج شده که تا انتهای دوره حسابداری 
ب��ه فروش نرفته اس��ت، به عنوان موج��ودی کاال و در 

بخش دارایی های جاری گزارش می شود. 

 تصویر 1-6 فرمول محاسبه هزینه تهی شدن 

 کل واحدهای برآوردی ÷ )بهای تمام شده کل منهای ارزش قابل بازیافت(=   بهای تمام شده هر واحد محصول تهی شده

بهای تمام شده هر واحد محصول تهی شده   ×  تعداد واحدهای استخراج شده و فروش رفته = بهای تمام شده نقصان ساالنه

50 ریال = 10,000,000 ÷500,000,000 ریال      بهای تمام شده هر تن زغال سنگ   
50 × 800,000 =40,000,000 هزینه نقصان ساالنه   

شرکت سبالن، هزینه نقصان در سال اول را به صورت زیر ثبت می کند:

شرکت ذغال سنگ سبالن
ترازنامه )ناقص(                                       

دارایي هاي غیر جاري
40,000,000   دارایي هاي ثابت مشهود   

320,000,000     دارایي هاي نامشهود   
160,000,000   سرمایه گذاري هاي بلندمدت    

500,000,000 ریال      معدن ذغال سنگ   
کسر می شود : استهالک انباشته منابع طبیعی       )40,000,000(          460,000,000 ریال
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       بخش دوم: دارایی های ثابت نامشهود

دارایی ه��ای ثاب��ت نامش��هود 
که به ط��ور خالصه دارایی های 
نامشهود نامیده می شوند، حقوق، 
امتیازات و مزای��ای رقابتی بلند 
مدتی اس��ت که دارای ماهیت و موجودیت فیزیكی و 
پولی نیستند. ممكن است نشانه های وجود دارایی های 
نامش��هود، به ش��كل قرارداد ه��ا و یا مجوز ها باش��د. 
دارایی های نامشهود می توانند از منابع زیر حاصل شوند:
1( مجوز های دولتی مانند، حق امتیاز، حق اختراع ، 

حق تألیف )کپی رایت( و عالیم تجاری 
2( تحصی��ل س��ایر واحده��ای تجاری، ک��ه به آن 

     سر قفلی می گویند. 
3( حق��وق انحصاری خصوصی ک��ه از قراردادهای
     پیمانی ناش��ی می شوند، مانند حق استفاده از نام 

    تجاری )فرانشیز( و اجاره ها.

حس�ابداری دارایی های 
ثابت نامشهود 

شرکت ها،دارایی های  
نامش��هود خ��ود را ب��ه به��ای 
تمام ش��ده ثبت می کنند. دارایی های نامش��هود به دو 
دس��ته با عمر محدود )استهالک پذیر( و عمر نامعین 
)استهالک ناپذیر( تقس��یم بندی می شوند. اگر دارایی 

استهالک انقضاء دارایی های ثابت 
نامشهود را توضیح دهید. 

 هدف مطالعة 4

نامش��هود دارای عمر محدودی باش��د، ش��رکت بهای 
تمام ش��ده آن را در طی عمر مفید دارایی، در فرآیندی 
ش��بیه اس��تهالک، مس��تهلك می نماید و به آن دارایي 
نامش��هود اس��تهالک پذیر گفته مي ش��ود. حق اختراع، 
حق تألیف، حق امتیاز و فرانش��یز از جمله دارایي هاي 
نامش��هود با عمر محدود )اس��تهالک پذیر( طبقه بندي 
مي شوند. فرآیند تخصیص بهای تمام شده دارایی های 
نامشهود را، انقض��اي دارایي نامشهود مي گویند. دارایي 
نامشهود استهالک ناپذیر، عمر مفید نامحدودي )نامعین( 
دارد. دارایی های نامش��هود با عمر نامعین، مس��تهلك 
نمی ش��ود. س��رقفلي محل کس��ب، عالمت تجاري و 
ن��ام تجاري و حق اس��تفاده از خدم��ات عمومي جزء 
دارایي هاي نامشهود استهالک ناپذیر )با عمر نامحدود( 

طبقه بندي مي شوند.
شناسایي دارایي هاي نامشهود

مشابه دارایي هاي ثابت مشهود، هنگامي که یك دارایي 
نامشهود حائز معیارهاي شناخت مي گردد، باید به بهاي 
تمام شده در دفاتر ثبت ش��ود. برای روشن شدن نحوه 
شناسایي دارایي هاي نامش��هود، فرض کنید که شركت 
نارون، حق اختراعی را به بهای تمام ش��ده 600 میلیون 

ریال خریداری نموده است. این رویداد به صورت زیر 
در دفاتر شرکت نارون ثبت مي شود: 

در اندازه گی��ری به��ای تمام ش��ده دارایی های ثابت 
نامش��هود و مش��هود، یك تف��اوت وج��ود دارد: بهای 
تمام  شده دارایی های ثابت مشهود، قیمت خرید دارایی 

 مفاهیم اساسی مرتبط با 
حسابداری دارایی های نامشهود را 

توضیح دهید.

 هدف مطالعة 3

  
 1389/1/1

   حق اختراع 

وجه نقد      

)ثبت خرید نقدي حق اختراع(

600,000,000

600,000,000   

و هزینه ه��ای متحمل ش��ده جهت طراحی و س��اخت 
دارایی را ش��امل می ش��ود. در مقابل، بهای تمام ش��ده 
دارایی ثابت نامشهود تنها قیمت خرید را در بر دارد. 
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ش��رکت ها هزینه اس��تهالک )انقض��اء( دارایی های 
ثاب��ت نامش��هود را در صورت س��ود و زی��ان، تحت 

  

 12/29

   هزینه استهالک–حق اختراع 

  حق اختراع   

)ثبت انقضاء حق اختراع( 

75,000,000 

75,000,000   

می کنن��د. گ��زارش  عملیات��ی  هزینه  ه��ای  عن��وان 

       انواع دارایی های نامشهود

انواع متداول دارایی های نامشهود 
را تشریح کنید. 

هزینه های تحقیق و توسعه هدف مطالعة 5
هزینه ه��ای تحقیق و توس��عه، 

مخارج��ی هس��تند ک��ه به حق 
اختراعات، حق چاپ، فرآیند ها و یا محصوالت جدید 
منجر می شوند. شرکت های زیادی هستند که مبالغ قابل 
توجهی جهت تحقیق و توس��عه ص��رف می کنند. برای 
مث��ال طی س��الیان اخیر، ش��رکت IBM ، بیش از 6/15 
بیلیون دالر جهت تحقیق و توسعه صرف نموده است. 
هزینه های تحقیق و توس��عه مش��كالت حسابداری 
را برجس��ته می کند. از طرفی ، گاهی اوقات تخصیص 
هزینه ها به پروژه ها مش��كل اس��ت. از طرف دیگر، در 

شناسایی وسعت و زمان بندی مزایای آتی، عدم اطمینان 
وجود دارد. درنتیجه، ش��رکت ها بدون توجه به این که 
آیا تحقیق و توس��عه موفق بوده اس��ت یا خیر، معموالً 
این مخارج را در زمان وقوع، به عنوان هزینه شناسایی 
می کنند. جهت روش��ن ش��دن موض��وع ، فرض کنید 
ش��ركت س��تاره، 3 میلیارد ریال صرف تحقیق و توسعه 
خ��ود می کند این مخارج، منجر ب��ه یك اختراع جدید 
می ش��ود. حق امتیاز این اختراع، ب��ا صرف 20 میلیون 
ریال هزینه، به نام شرکت ثبت می گردد. شرکت این 20 
میلیون ریال هزینه قانونی را تحت عنوان حق امتیاز این 
اختراع، به نام شرکت ثبت می کند. اما هزینه های تحقیق 

شرکت ها تمام مخارج متحمل شده جهت ایجاد و توسعه 
دارایی نامش��هود را در دوره وقوع، به عنوان هزینه هاي 
عملیاتي، در صورت س��ود و زیان شناس��ایی می کنند.

استهالك دارایي هاي نامشهود
جهت ثبت اس��تهالک دارایی های نامش��هود، شرکت 
هزینه اس��تهالک دارای��ی نامش��هود را افزایش می دهد 
)بدهكار می کند( و دارایی نامش��هود را کاهش می دهد 
)بستانكار می کند(. برخالف استهالک دارایی های ثابت 
مشهود،  در استهالک دارایی های نامشهود از حساب 
متقابل��ی مانند اس��تهالک انباش��ته دارایی های ثابت 

نامشهود استفاده نمی شود.

معم��والً، دارایی های نامش��هود با اس��تفاده از روش 
خط مستقیم منقضی می شوند. برای مثال، حداکثر عمر 
قانونی حق اختراع 20 س��ال اس��ت. ش��رکت ها، بهای 
تمام ش��ده حق اختراع را در طی 20 س��ال یا عمر مفید 
دارایی، هر کدام که کمتر اس��ت، منقضی می کنند. برای 
روشن ش��دن نحوه محاسبه انقضاء اختراع، فرض کنید 
که شرکت نارون، عمر مفید حق اختراع را 8 سال برآورد 
کند، هزینه س��االنه انقضاء حق اختراع 75 میلیون ریال 
)8÷600 میلیون ریال( است. شرکت، انقضاء ساالنه حق 

اختراع را به صورت زیر ثبت می کند: 
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را نمی توان به عنوان بهای تمام شده حق امتیاز محسوب 
نمود. به جای آن، شرکت باید هزینه تحقیق را در زمان 

وقوع به عنوان هزینه شناسایی نماید. 
به عنوان یك اصل کلی، هزینه های تحقیق و توس��عه 
ب��ه دو مرحل��ه 1( هزینه های تحقی��ق و 2( هزینه های 
توس��عه )ایجاد یك دارایی( تفكیك می  ش��وند. از نظر 
استانداردهای حس��ابداری، تنها هزینه های انجام شده 
در مرحله توسعه به عنوان یک دارایی نامشهود قابل 
شناس��ایی اس��ت و هزینه های تحقی��ق باید در زمان 
وقوع به عنوان هزینه عملیاتی شناس��ایی ش��وند. به 
این ترتیب مش��خص مي ش��ود که معموالً در ترازنامه 
شرکت ها، دارایي نامشهودي با عنوان هزینه هاي تحقیق 

و توسعه وجود ندارد.
حق  اختراع 

حق  اختراع ، حقي  است  که  به  دارنده  آن  امكان  استفاده ، 
تولید، فروش  و کنترل  محصول ، فرایند یا فعالیت  ابداعي  
خود را مي دهد و نقض  آن  توسط  دیگران  مجاز نیست . 
حق  اختراع  در صورت��ي  داراي  منافع  اقتصادي  آتي  
اس��ت  كه  اواًل به  نام  ش��ركت  ثبت  ش��ود و دومًا از 
طریق  كاهش  هزینه ه��اي  عملیاتي  یا افزایش كیفیت 
كاالها، سودآوري  شركت  را بهبود بخشد. طبق  قانون،  
اعتبار ورقه  اختراع  به  تقاضاي  مخترع  پنج  یا ده  یا پانزده  
و یا حداکثر  بیس��ت  سال  اس��ت . در مدت  مزبور، حق  
انحصاري  س��اخت  یا فروش  یا اعمال  و یا اس��تفاده  از 
اختراع ، در صورت  تصری��ح  در ورقه  اختراع ، منحصراً 

در اختیار مخترع  یا قائم  مقام  قانوني  اوست .
در صورت  تحصیل  امتیاز استفاده  از اختراع  دیگران، 
بهاي  تمام  ش��ده  آن  در س��رفصل  دارایي هاي  نامشهود 
منعكس  مي ش��ود. مبالغي  که  به عنوان  حق  امتیاز در هر 
دوره  پرداخت  مي شود، به  حساب  هزینه هاي  عملیاتي  یا 

سربار کارخانه  منظور مي شود. در صورت ایجاد اختراع  
توس��ط  ش��رکت ، کلیه  مخارج  مربوط ، چنان چه  واجد 
معیارهاي  ش��ناخت  به عن��وان  دارایي  باش��د به  دارایي  
نامش��هود و در غی��ر این صورت  به  هزینه ه��اي  دوره ، 

منظور مي شود.
به��ای تمام ش��ده اولیه حق اخت��راع، قیمت نقدی یا 
معادل وجه نقدی اس��ت که برای تحصیل حق اختراع 
پرداخته می  ش��ود. بس��یاری از حق اختراع ها، منجر به 
دعاوی حقوقی می ش��وند. تم��ام هزینه های قانونی که 
مال��ك در دفاع از حق اخت��راع در یك دعاوی حقوقی 
متحم��ل می ش��ود، در جه��ت ایجاد اعتب��ار برای حق 
اختراع صورت می گیرند. با این وجود، مالك نمی تواند 
ای��ن هزینه ها را به حس��اب حق اخت��راع اضافه کند و 
آن ها را باید در همان دوره ای که رخ می دهند، به عنوان 

هزینه های عملیاتی گزارش کند.
مال��ك حق اختراع، بهای تمام ش��ده ح��ق اختراع را 
در ط��ی عمر مفید آن یا 20 س��ال، هر ک��دام کوتاه تر 
اس��ت منقضی می کند.  ش��رکت ها، کهنگی و فرسایش 
را در تعیی��ن عمر مفید حق اخت��راع در نظر می گیرند. 
ای��ن عوامل می تواند موجب ش��ود که حق اختراع قبل 
از پای��ان عمر مفید قانونی، از حی��ث اقتصادی، کارایی 
نداش��ته باشد. در این حالت، ارزش دفتری حق اختراع 
بالفاصله منقضي ش��ده و ب��ه عنوان هزینه شناس��ایی 

خواهد شد. حق تألیف
ح��ق  تألیف،  عبارت  اس��ت  از حق  انحصاري  نش��ر، 
پخ��ش ، عرضه  و اج��راي  اثر هنري  یا نوش��ته اي  که  به  
مدت  عمر پدید آورنده  و س��ي  س��ال  بعد از فوت  او به  
ش��خص  پدید آورنده  و وارث  او اعطا مي شود. اگرچه  
عم��ر قانوني  حق  تألیف ، م��دت  زماني  طوالني  را دربر 
مي گیرد ولي  عمر مفی��د حق  تألیف  به  ارزش  اقتصادي  
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آن  بس��تگي  دارد. حق  تألی��ف  ت��ا زمان��ي  داراي  منافع  
اقتصادي  اس��ت  که  بازار براي  انتشار اثر مربوط  وجود 
دارد. اگر حق  تألیف  خریداري  شود، به  بهاي  تمام  شده  
ثبت  مي شود و در صورتي که  در شرکت  ایجاد شود باید 
مخارج  قابل  شناس��ایي  را که  در رابطه  با آن  تحمل  شده  
است ، در صورت  اطمینان  از توان  ایجاد منافع  اقتصادي  

آتي ، به  حساب  دارایي  منظور کرد.
س�رقفلي  محل  كس�ب  )حق  كسب  یا پیشه  یا 

تجارت (
س��رقفلي  محل  كسب ، حقي  است  که  واحد تجاري  به  
جهت  تقدم  در اجاره ، موقعیت  یا جذب  مشتري  نسبت  به  
محلي  پیدا مي کند. این  حق  در میان  عموم  به عنوان  سرقفلي  
ش��ناخته  شده  است.  لیكن،  در حس��ابداري  براي  تمایز 
این  حق  و س��رقفلي  مربوط  به  تحصیل  سایر شرکت ها، 
استفاده  از واژه  س��رقفلي  محل  کسب  مناسب تر است . 
سرقفلي  محل  كس��ب،  تنها زماني  به عنوان  دارایي  
قابل  شناسایي  اس��ت  كه  از اشخاص  دیگر در مقابل  
پرداخت  وجه  نقد یا معادل  نقد یا سایر ما به  ازاي  غیر 
نقد، خریداري  شده  باشد. اگرچه  حق  مزبور متصل  به  
یك  دارایي  مش��هود است ، اما خرید و فروش  آن  بدون  
واگذاري  مالكیت  امكان پذیر اس��ت  و بنابراین،  مي توان 
آن را در  س��ر فصل  دارایي هاي  نامش��هود گزارش کرد . 
سرقفلي  محل  کس��ب،  عمر مفید نامعین دارد و عمومًا 
قاب��ل  بازیافت  اس��ت.  زیرا اگر مس��تأجر این  حق  را به 
طور قانوني  تحصیل  کرده  باشد، حتي  در صورت  اجبار 
مالك ، تخلیه  در مقابل  دریافت  سرقفلي  صورت  مي گیرد.

عالمت تجاري و نام  تجاري 
عالم��ت  تجاري،  عبارت  اس��ت  از: ه��ر نوع  عالمتي ، 
اعم  از نقش ، تصویر، رق��م ، حرف ، عبارت ، مهر، لفاف  
و غی��ر آن،  که  باعث تمایز  محصوالت یك ش��رکت از 

محصوالت سایر رقبا مي شود. به عبارت دیگر، عالمت 
تجاري به محصوالت یك شرکت خاص هویت می دهد. 
معموالً، عالیم و نام های تجاری، فروش محصوالت را 
ارتقا می دهند. عالمت  تجاري  در صورتي که  براس��اس  
مقررات  قانون  ثبت  شده  باشد، قابل  نقل  و انتقال  است . 
م��دت  اعتبار عالمت  تجاري  10 س��ال  و بعد از آن  نیز 
قاب��ل  تمدید اس��ت. به عب��ارت دیگ��ر، عالمت و نام 

تجاري ، عمر قانوني  نامحدودي  دارند.
عالئ��م  و نام ه��اي  تج��اري، هنگامي ب��ه عنوان یك 
دارایي نامشهود ثبت مي شوند که خریداري شده باشند. 
هم چنین، مبالغي که مستقیمًا صرف  ایجاد، استیفاي  حق  
قانوني  ی��ا ثبت  عالمت  تجاري  مي ش��ود را مي توان به  
حس��اب دارایي  منظور کرد. از آنجا که رابطه  روش��ني  
بی��ن  مخارج  تبلیغات  و افزایش  ارزش  عالئم  و نام هاي  
تجاري  وجود ندارد، لذا  این هزینه ها به حساب دارایي  
منظور نمي ش��وند و به عنوان هزینه ه��اي عملیاتي در 
صورت س��ود و زیان در س��ر فصل هزینه هاي توزیع و 

فروش گزارش مي شوند. 
حق  امتیاز و فرانشیز

حق  امتیاز و فرانشیز، مجوز استفاده  از حقوق  دیگران 
)مانند مجوز اس��تفاده از حق اختراع س��ایر شرکت ها(  
اس��ت . ش��رکت ها، معموالً براي  تحصی��ل  حق امتیاز و 
فرانشیز، مبالغي  به طور یك جا در زمان  انعقاد قرارداد و 
مبالغي را در طول  قرارداد پرداخت مي کنند. مبالغي  که  در 
ابتدا یك جا پرداخت  مي شود، به عنوان  دارایي  نامشهود 
گ��زارش مي ش��وند. ش��رکت ها باید، بهای تمام ش��ده 
فرانشیز یا مجوز را در طی عمر مفیدشان منقضی کنند. 
اگر عمر فرانش��یز یا مجوز نامحدود باش��د، این دارایي 
منقضی نمی شود. پرداخت های ساالنه براساس قرارداد 
فرانشیز، تحت عنوان هزینه های عملیاتی ثبت می شوند.
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 حق  استفاده  از خدمات  عمومي، 
براي  اس��تفاده  از خدمات  عمومي ، از قبیل  برق ، آب ، 
تلفن  و گاز،  در زم��ان  تحصیل،  وجوهي تحت  عناوین  
حق  اش��تراک ، حق  انش��عاب  و غیره، به  س��ازمان  هاي  
دولتي  پرداخت  مي ش��ود. این  وج��وه  غالبًا در قبال  حق  
اس��تفاده  دائم��ي  از ای��ن  خدمات  پرداخت  مي ش��ود و 
برخ��ي از آن ها، مانند امتیاز تلفن ، به طور جداگانه  قابل  
نقل  و انتقال  اس��ت . مدت  زمان  اس��تفاده  از این  حقوق  
محدود نیس��ت.  بنابراین  این  نوع  دارایي ها، براي  مدت  
نامش��خصي  به  دارن��ده  آن  انتفاع  مي رس��اند. بنابراین، 
دارایي هاي  تحصیل ش��ده  به عنوان  دارایي هاي  نامشهود 

طبقه بندي  مي شود.
هزینه هاي  تأسیس 

ب��راي  تأس��یس  ی��ك  واح��د تج��اري  فعالیت هاي  
خاصي انجام  مي ش��ود. این  فعالیت ها، مس��تلزم  صرف  
مخارجي  اس��ت  که  هزینه هاي تاسیس، نامیده مي شوند. 
ای��ن  هزینه ه��ا،  ش��امل  مخ��ارج  حقوق��ي  ب��راي  تهیه  
اس��اس نامه  و ش��رکت نامه ، حق  مش��اوره ، حق الزحمه  
حس��ابداري ، مالی��ات ، مخ��ارج  ثبت  و س��ایر مخارج  
مرب��وط  ب��ه  تأس��یس  اس��ت . پرداخت  این  مخ��ارج  با 
هدف  کس��ب  مناف��ع  آتي  در طول  عم��ر واحد تجاري  
ص��ورت  مي گیرد، اما  به  خودي  خ��ود، منافع  اقتصادي  
آت��ي  ندارند. بنابرای��ن،  هزینه هاي تأس��یس به عنوان 
دارایي نامش��هود گزارش نمي ش��وند. ای��ن هزینه ها 
در زمان  وق��وع  به عنوان  هزینه  دوره  منظور مي ش��ود.

سرقفلي 
سرقفلي،  مفهوم  متفاوتي  با سرقفلي  محل  کسب  دارد. 
س��رقفلي  یک  واحد تج��اري  در نتیج��ه  هم افزایي  کلیه  
دارایي هاي  ثابت  مش��هود و دارایي هاي  نامش��هود قابل  
تشخیص  و غیرقابل  تشخیص  ایجاد مي شود، به  نحوي  
که  موج��ب  ایجاد منافع  اقتصادي  آت��ي  بیش تري  براي  

آن  واحد تجاري  در مقایس��ه  با سایر واحدهاي  تجاري  
مش��ابه  مي گردد. از آنجا كه  سرقفلي  به طور جداگانه  
قابل  تش��خیص  نیس��ت ، اساس��ًا در تعریف  دارایي  

نامشهود قرار نمي گیرد.
سرقفلی منحصر به فرد است: بر خالف دیگر دارایی ها، 
مانند س��رمایه گذاری ها و دارایی های ثابت مشهود، که 
می ت��وان آن ه��ا را به صورت مجزا در ب��ازار فروخت. 
س��رقفلی را می توان به همراه شرکت و به عنوان جزئی 
از یك کل شناس��ایی نم��ود. بنابراین، تنها وقتی که یك 
ش��رکت خریداری می شود، س��ر قفلی قابل شناسایي و 
ثبت اس��ت. در این مورد، سرقفلی مازاد بهای تمام شده 
بر ارزش منصفانه بازار خالص دارایی های )دارایی ها – 
منهای بدهی ها(  ش��رکت تحصیل شده است. سرقفلي  
باید برمبنایي  سیس��تماتیك  طي  عمر مفید آن  مستهلك  
شود. دورة استهالک  باید بیانگر بهترین  برآورد از دوره  
زماني  کس��ب  منافع  اقتصادي  آتي  توسط  واحد تجاري  

باشد. معموالً ، حداكثر بیست  سال  است . 
امتیاز كاربري و تراكم مازاد

مخارج مربوط به تحصیل امتیاز تغییر كاربري و تراكم 
مازاد امالک، داراي منافع اقتصادي آتي اس��ت که دوره 
استفاده آن به عمر مفید س��اختمان محدود نمي شود و 
عمر مفید آن نامعین است. اگرچه این گونه حق امتیازها 
مي تواند نوعي دارایي نامش��هود محس��وب ش��ود، اما 
باتوجه به این که امتیاز کاربري و تراکم مازاد، مرتبط با 
یك عنصر عیني، یعني زمین یا ساختمان مربوط است. 
لذا این مخارج به دلیل نامعین بودن دوره استفاده از آن 
به بهاي تمام ش��ده زمین مربوط، منظور مي گردد. با این 
حال، در م��واردي که تفكیك بهاي تمام ش��ده زمین و 
ساختمان اطالعات مفیدي ارائه نمي کند، این مخارج به 
بهاي تمام شده ساختمان منظور مي شود، لیكن در مبلغ 

استهالک پذیر ساختمان لحاظ نمي گردد.

       سایر دارایی ها
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مثال!

جای خالی را با عبارات مربوطه پر کنید. 
حق چاپ          تهی شدن        هزینه های تحقیق و توسعه          دارایی نامشهود               فرانشیز

1.........................تخصیص بهای تمام شده منابع طبیعی به هزینه با روشی سیستماتیك و منطقی
2.........................حقوق، امتیازات و مزایای رقابتی که از مالكیت دارایی های بلند مدتی که مالكیت آن ها فیزیكی نمی باشند.
3 .......................ح��ق انحصاری اعطایی به وس��یله دولت فدرال جهت باز تولید و فروش یك اثر هنری یا انتش��اراتی 
4 .......................حق فروش خدمات یا محصوالت مشخص یا استفاده از عالیم و نام های تجاری در یك محدوده جغرافیایی معین 

5 .......................بهای تمام شده متحمل شده به وسیله شرکتی که اغلب منجر به اختراع و محصول جدید می شود این
   هزینه ها باید در زمان وقوع هزینه شوند. 

پاسخ:
5( هزینه های تحقیق و توسعه  4( فرانشیز   3( حق چاپ   2( دارایی نامشهود   1( تهی شدن 

       سایر دارایی ها

همان گونه که نام این گروه از 
دارایی ها نش��ان می دهد، هر  گاه  
ش��رکتی، یك دارایی غیر جاری 
در اختیار داشته باشد که نتواند آن را در یكی از سه گروه 
دارایی های ثابت مش��هود، دارایی های ثابت نامشهود و 
س��رمایه گذاری های بلند مدت طبقه بن��دی نماید، این 
دارایی را در گروه س��ایر دارایی ه��ا طبقه  بندی خواهد 
کرد. بنابراین، گروه س��ایر دارایی ه��ا مفهوم خاصی از 
ماهیت دارایی هایی که در ای��ن گروه قرار می گیرند را 
به ذهن متبادر نمی سازد و تنها می توان مصداق هایی از 
دارایی هایی که در این گروه گزارش می شوند را نام برد. 
برای مثال، حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت، حصه 
بلند مدت وام کارکنان، وجوه نقد و س��پرده های بانكی 
مس��دود ش��ده و یا وجه نقد نزد شرکت که در استفاده 

مفهوم سایر دارایی ها را توضیح 
دهید. 

از آن محدودی��ت خاصی وجود دارد یا برای اس��تفاده  هدف مطالعة 6
ویژه  ای مد نظر قرار گرفته اس��ت )وجوه اس��تهالکی(، 
از جمله دارایی های اس��ت که در بخش سایر دارایی ها 

طبقه بندی می شوند.
وجوه استهالكی

وجوه استهالكی، معموالً برای تأمین وجه نقد الزم برای 
باز پرداخت بدهی بلند مدت یا خرید دارایی های ثابت 
مشهود مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، از وجوه 
اس��تهالکی برای تأمین مبالغ الزم براي بازخرید اوراق 
مش��ارکت شرکت در سر رس��ید آن ها استفاده می شود. 
هنگامی که این وجوه در یك حساب بانكی سپرده گذاری 
می شود، به عنوان سپرده وجوه استهالكی نامیده می شود. 
در زمانی که بخشی از سود شرکت به این امر اختصاص 
می یابد، اندوخته وجوه اس��تهالكی نامیده می شود و در 
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بخش حقوق صاحبان س��رمایه گزارش می شود. سپرده 
وجوه استهالکی، همانند سپری در برابر ضربه شدید و 
ناگهانی مالی در هنگام سر رسید اوراق مشارکت یا زمان 
پایان عمر دارایی ثابت برای جای گزینی، عمل می کند.

ف��رض کنید، کارخانه ای خط تولید یا دس��تگاهی در 
اختیار دارد که عمر مفید آن 10 س��ال است. از آنجا که 
قیمت خرید این دستگاه جهت جای گزینی مورد جدید 
بس��یار باالست و در آن زمان ش��رکت را دچار بحران 
نقدینگی می کند. بنابراین، ش��رکت هر س��ال بخشی از 
اس��تهالک دس��تگاه را به طور نقد سپرده سرمایه گذاری 
کرده تا با س��ود آن مجموعًا بعد از 10 سال مبلغ خرید 
تأمین ش��ود. این سپرده س��رمایه گذاری در بخش سایر 

دارایی های ترازنامه گزارش می شود.
اسناد و حساب های دریافتنی بلند مدت

اس��ناد دریافتنی و حساب های دریافتنی که سر رسید 

     نحوة ارائة صورت های مالی

نحوة گزارشگری منابع طبیعی، 
دارایی های نامشهود و سایر 

دارایی ها را بیان کنید.

ش��رکت ها دارایی های ثابت  هدف مطالعة 7
و مناب��ع طبیع��ی خ��ود را در 
ترازنامه در سر فصل دارایي هاي 
ثابت مش��هود گزارش می کنند. 
دارایی  های نامشهود به طور جداگانه گزارش می شوند. 
شرکت ها مانده سر فصل های مهم دارایی های نامشهود، 
نظی��ر ح��ق اختراع ها، فرانش��یز ها و عالئ��م و نام های 
تجاری را در سرفصل های اصلی تر به صورت تجمعی 
در ترازنام��ه ی��ا یادداش��ت های همراه افش��ا می کنند. 

ب��ه عالوه، ش��رکت ها باید عمر ب��رآوردی دارایی های 
نامشهود، روش های اس��تهالک و انقضاء این دارایی ها 

را نیز افشا کنند. 
تصویر 3-6 نح��وة ارائة دارایی های ثابت مش��هود، 
دارایی های نامشهود و سایر دارایی های شرکت ظهیری 
در ترازنامه س��ال 1391را نشان می دهد. یادداشت های 
هم��راه صورت ه��ای مالی ش��رکت ظهی��ری جزئیات 
بیش تری در مورد حس��ابداری دارایی های غیر جاری 

افشا  می کند.

آن ه��ا در زمان��ی طوالنی تر از یك س��ال حس��ابداری 
یا چرخ��ه عملیات��ی )هر ک��دام طوالنی تر اس��ت( از 
تاریخ ترازنامه قرار دارد، در س��ر فصل س��ایر دارایی ها 
طبقه بن��دی می ش��وند. ب��ه عب��ارت دیگ��ر، اس��ناد و 
حس��اب های دریافتنی که کوتاه مدت نباش��د، مطالبات 
بلندمدت نامیده می شوند. معموالً این نوع مطالبات، در 
نتیج��ه رویدادهای مالی متفاوت از فعالیت های تجاری 
اصلی شرکت، ایجاد می ش��وند و بنابراین، عمدتًا جزء 
مطالبات غیر تجاری محسوب می شوند. در صورتی كه 
ش��ركت قصد واگذاری مطالبات بلند مدت را دارد، 
این مطالبات باید جزو دارایی جاری گزارش ش��ود. 
هم چنین، حصه غیر جاری وام های اعطایی به کارکنان 
نیز به عنوان بخش��ی از مطالب��ات غیر جاری در بخش 

سایر دارایی ها گزارش خواهد شد.



سؤاالت خود آزمایی

1  ش��رکت ملكوتی انتظار دارد که 20 میلیون تن ذغال از معدنی که بهای تمام ش��ده آن 12 میلیون ریال بوده اس��ت، 
استخراج نماید. اگر ارزش باقی مانده معدن صفر در نظر گرفته شود، با این فرض که 2 میلیون تن ذغال استخراج و فروخته 

شود، ثبت تهی شدن به چه صورت خواهد بود؟ 
الف. استهالک انباشته منابع طبیعی 2,000,000 ریال بدهكار می شود.

 ب. هزینه نقصان )استهالک منابع طبیعی( 1,200,000 ریال بستانكار می شود.
 ج. هزینه نقصان 1,200,000 ریال بدهكار می شود. 

 د. استهالک انباشته منابع طبیعی 2,000,000 ریال بستانكار می شود.

 2  کدام گزینه نادرست است؟ 
الف. دارایی نامشهودی که دارای عمر محدود است، باید مستهلك شود.

 ب. دوره انقضا )استهالک( دارایی های نامشهود نمی تواند بیش از 20 سال باشد. 
 ج. سرقفلی تنها هنگام خرید یك واحد تجاری دیگر ایجاد می شود.  
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شركت ظهیری
ترازنامه

                                                                                                              )ارقام به میلیون ریال است(
13911390دارایی های ثابت مشهود

10،0009،000     ذخایر معدني و سایر منابع طبیعي

6،3805،871     ساختمان

27،49225،140     ماشین آالت و تجهیزات

849870     زمین

44،721440،881
)13،111()15،181(     استهالک انباشته

29،54027،770     خالص دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

5655255306     حق اختراع )خالص(

3362633721    عالئم تجاری و سایر دارایی های نامشهود )خالص(

9017889027    خالص سایر دارایی های نامشهود

1245110873    سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی ها

38756502   خالص اسناد و حساب های دریافتنی بلندمدت

136,044134,172   کل دارایی های غیرجاری



  د. هزینه تحقیق و توسعه هنگام وقوع به هزینه های دوره منظور می شود، به جز هنگامی که منجر به حق امتیازی شوند.

3  شرکت مارتا در ابتدای 1390 متحمل 15,000 میلیون ریال هزینه تحقیق و توسعه شده است. در 1390/7/30 شرکت 
35,000 میلیون ریال جهت فرانشیز یك حق امتیاز پرداخت نمود. جمع مبالغ بدهكار به حساب حق امتیاز در 1390/7/30 

چند میلیون ریال است؟ 
 الف. 150,000                  ب. 35,000                   ج.185,000                د.170,000

 4  ارزش عالئم تجاری جزء دارایی های ثابت .......... و .......... می باشد؟
الف. نامشهود – استهالک پذیر

 ب. نامشهود – استهالک ناپذیر
 ج. مشهود – استهالک پذیر  
 د. مشهود – استهالک ناپذیر

5  کدام گزینه صحیح است؟ 
الف. هنگامی که دارایی های نامشهود فاقد ماهیت تجاری باشند، تنها باید در یادداشت های همراه صورت های مالی افشاء شوند. 

 ب. سرقفلی باید به عنوان حساب متقابل در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش شود.
 ج. می توان جمع س��رفصل های مهم دارایی ها را در ترازنامه نش��ان داد و جزئیات دارایی ها را در یادداش��ت های همراه 

    صورت های مالی افشا نمود. 
     د. دارایی های نامشهود، دارایی ها ثابت و منابع طبیعی معموالً ادغام شده و در بخش دارایی های ثابت مشهود نشان داده می شوند. 

6  سرقفلی جزء کدام طبقه از حساب های دارایی ها است؟
الف. دارایی های ثابت نامشهود

 ب. دارایی های سرمایه ای 
 ج. دارایی های ثابت مشهود

 د. سایر دارایی ها

7  در طبقه بندی حساب ها در ترازنامه حساب حق امتیاز جزء کدام یك از طبقات حساب های زیر است؟
الف. هزینه های متفرقه   
 ب. دارایی جاری       
 ج. بدهی جاری        

 د. دارایی ثابت نامشهود
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1  منابع طبیعی را تعریف کرده و یژگی های آن ها را توضیح دهید. 

2  نقصان )استهالک منابع طبیعی ( چیست و چگونه محاسبه می شود؟ 

3  تشابهات و تفاوت های میان عبارات استهالک، انقضاء و نقصان )تهی شدن( را توضیح دهید. 

4  شرکت پنداری، کارآموزی را استخدام کرده که می گوید، دارایی های نامشهود همیشه در طی عمر قانونی شان منقضی 

    می شوند. آیا وی درست می گوید؟ چرا؟ 

5  س��رقفلی، به صورت ارزش تمامی ویژگی های مطلوبی که به یك واحد تجاری مربوط اس��ت، تعریف می شود. چه

    نوع ویژگی هایی سرقفلی را ایجاد می کنند؟

6  خانم کیانی، مدیریت شرکتی را بر عهده دارد. این شرکت دچار مشكل شده و جهت ارائه محصول جدید به بازار

     نیازمند نقدینگی است. آقای جعفری، یكی از بهترین مهندسان شرکت با نگاهی به ترازنامه، می گوید: شرکت دارای

     سرقفلی عظیمی است. چرا پیشنهادی نمی کنید که شرکت مقداری از سرقفلی را بفروشد و تأمین نقدینگی کند. مدیر

    چگونه باید پاسخ آقای جعفری را بدهد؟

7  سرقفلی تحت چه شرایطی ثبت می شود؟ 

8  اغل��ب مزای��ای هزینه ه��ای تحقیق و توس��عه، در س��ال های بع��د از وقوع آن ها حاصل می ش��ود. اما ب��ا این حال

    استانداردهای حسابداری، شرکت ها را ملزم به هزینه نمودن آن ها در هنگام وقوع نموده است. چرا؟

9  شرکت ویدایی در حال بازسازی انبار خود است. این شرکت، در ارتباط با هزینه نمودن یا سرمایه ای نمودن مخارج

     خود تردید دارد. تبعات هزینه نمودن در مقابل سرمایه ای نمودن مخارج بر سود سال جاری و سال های آتی چیست ؟

10  چه دارایی هایی در گروه سایر دارایی ها قرار می گیرند؟

        سؤاالت

8  از مشخصات دارایی ثابت نامشهود کدام است؟
الف. استهالک پذیرند.

 ب. عدم اختصاص آن ها برای فروش به مشتریان
 ج. عمر بادوام و طوالنی

  د. هرسه مورد
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ت 1-6   )هزینه تهی ش��دن و نحوه ارائه منابع طبیعی در صورت های مالی( ش��رکت معدنی آلپ، معدنی را که برآورد 
می شود دارای 35 میلیون تن سنگ معدن باشد ، 70 میلیارد ریال خریداری کرده است. ارزش اسقاط معدن صفر است. در 

سال اول شش میلیون تن سنگ معدن استخراج و فروخته شد.
الف. ثبت روزنامه هزینه تهی شدن سال اول را انجام دهید. 

 ب. نشان دهید که چگونه این معدن در ترازنامه آخر سال اول گزارش می شود.
 

ت 2-6  )ثبت هزینه حق امتیاز و نحوه ارائه دارایی ها نامش��هود در ترازنامه(. ش��رکت گالنا، حق امتیازی را در تاریخ 
1390/1/2 به قیمت 1/2 میلیارد ریال خریداری نمود عمر مفید برآوردی دارایی 10 سال است. 

ت 3-6   )طبقه بن��دی دارایی ه��ای بلند مدت در ترازنامه( اطالعات مربوط به دارایی های ثابت مش��هود ، منابع طبیعی 
و دارایی های نامش��هود. ش��رکت کاسپین در پایان سال 1390 به شرح زیر اس��ت: ساختمان 1,100,000 ریال – استهالک 
انباش��ته – ساختمان 650,000 ریال س��رقفلی 410,000 ریال، معدن ذغال سنگ 500,000 ریال – استهالک انباشته منابع 

طبیعی 108,000 ریال 
مطلوب است: تهیه بخش مربوط به اقدام فوق از ترازنامه

ت 4-6   )مفاهیم طبقه بندی دارایی های نامشهود( جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 
    سرقفلی         هزینه های تحقیق و توسعه          فرانشیز          دارایی های نامشهود                انقضاء

1 .........................تخصیص بهای تمام شده منابع طبیعی به هزینه با روشی سیستماتیك و منطقی. 
2 .........................حقوق ، امتیازات و مزایای رقابتی که از مالكیت دارایی های بلند مدتی که مالكیت آن ها فیزیكی نمی باشند.

3 ........................حق انحصاری اعطایی به وسیله دولت جهت باز تولید و فروش یك اثر هنری یا انتشاراتی. 
4 .......................حق فروش خدمات یا محصوالت مشخص یا استفاده از عالیم و نام های تجاری در یك محدوده جغرافیایی معین 
5 .......................بهای تمام ش��ده متحمل ش��ده به وسیله شرکتی که اغلب منجر به اختراع و محصول جدید می شود این

   هزینه ها باید در زمان وقوع هزینه شوند. 
مطلوب است : 

الف. ثبت هزینه استهالک منابع طبیعی 
 ب. فرض کنید 100000 تن ذغال سنگ استخراج گردیده باشد و تنها 80,000 تن آن فروش رفته باشد بهای تمام شده 

20,000 تن ذغال سنگ فروش نرفته چگونه گزارش می شود ؟

ت 5-6  )ثب��ت اس��تهالک منابع طبیعی( ش��رکت هامون در تاری��خ 1390/7/1 ، در معدنی که برآورد می ش��د دارای 

تمرین ها
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800,000 تن ذغال س��نگ باش��د، مبلغ 7,200 میلیون ریال سرمایه گزاری نمود. طی 6 ماهه گذشته از سال جاری، شرکت 
100,000 تن ذغال سنگ استخراج کرده و فروخته است. 

ت 6-6  )تهیه ثبت های تعدیلی انقضا( مبادالت زیر از میان مبادالت س��ال 1390 ش��رکت فرانكو استخراج شده است: 
1/1 خرید یك ش��رکت کوچك و ثبت س��رقفلی به میزان 1500 میلیون ریال، عمر مفید سرقفلی 20 سال است. 5/1 خرید 

حق امتیازی با عمر مفید برآوردی  5سال و عمر قانونی 20 سال به قیمت 900 میلیون ریال. 
مطلوب است: ثبت های تعدیلی الزم در پایان سال 1390.

ت 7-6  )تمایز میان دارایی نامش��هود و انقضاء دارایی نامش��هود( ش��رکت هرمزان، مبادالت زیر را در سال 1390 در 
ارتباط با دارایی های نامشهود صورت داده است.

مطلوب است : انجام ثبت دارایی های نامشهود تمام هزینه به صورت نقدی پرداخت شده است. ثبت های تعدیلی را در 
12/29 انجام دهید. 

خرید حق امتیاز )عمر مفید 7سال(              560,000   1/2
خرید سرقفلی )عمر مفید 20 سال(              360,000   4/1
440,000 فرانشیز 10 ساله )تاریخ انقضاء 1398/7/1(    7/1
هزینه تحقیق و توسعه                             185,000   9/1

مسائل

م 1-6  )ثبت مبادالت مربوط به تحصیل و انقضاء دارایی های نامشهود(
بخش دارایی های نامشهود شرکت رادان در 1390/12/29 به شرح زیر می باشد :

حق امتیاز )70,000 ریال بهای تمام شده منهای 7000 ریال انقضاء(        63,000 ریال
فرانشیز)48,000 ریال بهای تمام شده منهای 19200 ریال انقضاء(             28,800

جمع کل                                                                                         91,800 ریال 
حق امتیاز در 1390/1/1 تحصیل ش��ده و عمر مفید آن 10 س��ال می باشد. فرانشیز نیز در 1387/1/1 تحصیل شده و عمر 

مفید آن نیز 10 سال می باشد.
مبادالت نقدی زیر در طی سال 1391 رخ داده است:

پرداخت 45,000 ریال هزینه قانونی جهت دفاع از حق امتیاز در مقابل دعاوی قانونی.   :1/2
تولید محصولی جدید با تحمل 140000 ریال هزینه تحقیق و توسعه حق امتیاز این محصول  فروردین تا شهریور:  

جدید به نام شرکت ثبت شده و عمر مفید این حق امتیاز ، معادل عمر قانونی آن است. 
پرداخت 50,000 ریال جهت تبلیغ تجاری محصوالت شرکت    : 9/1
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10/1 : تحصیل یك فرانشیز به قیمت 100,000 ریال عمر مفید فرانشیز 50 سال است 
مطلوب است :

 الف. ثبت مبادالت فوق
 ب.ثبت هزینه انقضاء سال 1391

 ج. تهیه بخش دارایی های نامشهود در ترازنامه 1391/12/29 

 م 2 - 6  )اصالح اشتباهات در ثبت انقضاء دارایی های نامشهود( به دلیل تغییرات در واحد حسابداری برخی از مبادالت 
سال 1390 دارایی های نامشهود شرکت توران به صورت نادرستی ثبت شده اند:

1.  ش��رکت فرآین��د تولید محصولی جدیدی را آغاز نموده اس��ت و از این بابت متحم��ل 136,000 ریال هزینه تحقیق 
و توس��عه ش��ده است. ش��رکت حق امتیازی را به قیمت 60,000 ریال خریداری نموده اس��ت. در فروردین سال گذشته، 
196,000 ریال را از بابت بهای تمام شده خرید یك حق امتیاز، سرمایه ای نمود. هزینه انقضاء حق امتیاز براساس 20 سال 

عمر مفید، 9,800 ریال ثبت شده است.
2.   در  ابتدای مرداد1390 شرکت توران، شرکت کوچكی را خریداری کرد و در نتیجه، 92,000 ریال سرقفلی شناسایی 
نمود .ش��رکت، انقضاء س��رقفلی در ش��ش ماهه دوم 1390 را براساس 50 س��الی عمر مفید ثبت نمود )انقضاء920 ریال(. 

سرقفلی دارای عمر مفید 20 سال است. 
مطلوب است : انجام تمام ثبت های الزم جهت اصالح تمام اشتباهات سال 1390 فرض کنید که دفاتر هنوز بسته نشده اند.
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