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 بسمه تعالی

 6شماره (   IFRS)  استاندارد بین المللی گزارشگری مالیراهنمای 

 ( 6006الزم االجرا ز اول ژانویه اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی  ) 

 به اهتمام : سید تقی حسینی ) حسابدار رسمی ( 

  : مقدمه 
منابع طبیعی از لحاظ تئوری به آن گروه از داراییهای بلند مدت اطالق می شود که در طبیعت وجود 

به عنوان  اًمنابع طبیعی غالب داشته و نظیر داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگی منافع آتی است .

فاده قرار می گیرند . داراییهای تحلیل رونده خوانده شده که به طور فیزیکی در فرایند تولید مورد است

استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی موجب تغییر فیزیکی شده و به نسبت بهره برداری ارزش خود را از 

منابع نفت و گاز ، دست می دهند. از نمونه های بارز آن می توان مواردی مانند جنگلها و منابع طبیعی 

 را نام برد. ( ...و  سنگزغال ، نقره ، طبیعی و انواع ذخایر معادن )طال

 : مهمترین مسائل مربوط به این داراییها

 تعیین بهای تمام شده منابع طبیعی و -1

 .مستهلک نمودن بهای تمام شده منابع طبیعی  -2

 :تاریخچه تدوین استاندارد های مربوط به حسابداری نفت و گاز 

میالدی 1191درسال  ARS11 حسابداری نفت و گاز تحت عنوان مورداولین مطالعه تحقیقات حسابداری در

 بکارگیری روش کوششهای موفق به جای روش  بهای تمام شده کامل بود.  ,انتشار یافت و پیشنهاد کلی آن 

اعالم کرد شرکت هایی  که روش کوششهای  (SEC)کمیسیون اوراق بهادار آمریکا ,میالدی  1192در سال 

موفق را بکار نمی گیرند الزم است در صورت های مالی خود سود خالصی را که در صورت بکارگیری این 

کمیسیون مزبور الزام مزبور را برداشت اما آشکار ,روش حاصل می شد افشا کنند.اگرچه متعاقب این الحاقیه 

 می داند. بود  که روش کوششهای موفق را مرجح

روش بهای تمام شده کامل را , (SFAS11) 11با انتشار استاندارد شماره FASB تشکیالت , 1199در سال 

کمیسیون اوراق  ,حذف و بکارگیری روش کوششهای موفق را الزامی کرد.اما در مقابل  فشارهای سیاسی 

   ,1191ست.در نتیجه در سال بهادار آمریکا مجددا بکارگیری هر یک از دو روش مورد بحث را مجاز دان

FASB نیز به موجبSFAS22                                  .الزام به استفاده از روش کوششهای موفق را لغو کرد 



 

2 
 

 عاریفت : 

داراییهای اکتشاف و ارزیابی : مخارج اکتشاف و ارزیابی شناسایی شده بعنوان دارایی طبق رویه حسابداری 

  .واحد تجاری

 .اکتشاف و ارزیابی :  مخارج قبل از امکان سنجی فنی و موفقیت تحاری استخراج منابع معدنیمحارج 

شونده  ءاکتشاف و ارزیابی منابع معدنی :  جستجوی منابع معدنی شامل زغال سنگ ، نفت و ... که احیا

  .نیست

 :هدف این استاندارد 
 .معدنیتعیین نحوه  گزارشگری مالی برای اکتشاف و ارزیابی منابع 

 : الزامات این استاندارد 
 ابع معدنی است .مندارایی سابداری فعلی اکتشاف و ارزیابی بهبود نسبی رویه های ح 

ثبت می کنند باید کاهش ارزش  را با استفاده  دارایی واحدهای تجاری که اکتشاف و ارزیابی منابع را بعنوان

 از این استاندارد ارزیابی کنند .

از اکتشاف و ارزیابی بدست می آید به استفاده کنندگان از صورت های مالی در پیش بینی افشای منابعی که 

 و قطعیت جریانات نقدی ورودی کمک می کند . زمانبندی، مقدار؛

 : دامنه کاربرد این استاندارد  
 جهت مخارج اکتشاف و ارزیابی تحمل شده کاربرد دارد .ابن استاندارد 

 که دراین زمینه در گیر است شامل موارد:فعالیتهای یک واحد تجاری 

 کنارگذاری -9  تولید  -2   آماده سازی-4   ارزیابی -3   اکتشاف   -2  فعالیتهای قبل از تحصیل پروانه -1

                                                                                              فوق موضوع بحث این این استاندارد می باشند .                                                        3و  2** فقط بندهای  

 : موارد عدم کاربرد این استاندارد 
 مخارج قبل از اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی مانند مخارج قبل از تحصیل حقوق قانونی اکتشاف -1

 منابع معدنیمخارج قابل تشخیص پس از اثبات امکان سنجی فنی و موفقیت تجاری استخراج  -2

 ی گزازشگری مالی مخارج اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی را در زمان قبل از اثبات  ** این استاندارد نحوه

 امکان سنجی فنی و قابلیت اکتشاف منابع معدنی مشخص می نماید .

برای گزارشگری توسعه منابع معدنی و سایر جنبه های حسابداری واحدهای درگیر در ** این استاندارد 

 فرایند اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی کاربرد ندارد .
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 : شناخت دارائیهای اکتشاف و ارزیابی 
  ) مهم ترین ویژگی این استاندارد ( IAS 8  ،12و  11معافیت موقت از بندهای 

 بکار می رود .  IAS 8 ،11ارائیهای اکتشاف و ارزیابی ، بندری برای شناسائی دین رویه های حسابدایتع در

، منابع مورد نیاز را مشخص و به عنوان راهنمای مدیریت برای استفاده از یک  IAS 8،  12و11پاراگراف 

 .رویه حسابداری که هیچ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی به صورت خاص نداشته باشد ،بکار می گیرد 

یه حسابداری این استاندارد ، واحد تجاری از بکار بردن این پاراگراف ها در رو 11و 1ولی به موجب پاراگراف 

 برای شناخت و اندازه گیری اکتشاف و ارزیابی دارایی ، معاف شد. 

، IAS 39هزینه توسعه منابع معدنی نباید به عنوان دارایی های اکتشاف و ارزیابی شناخته شود بلکه طبق 

  باید بعنوان دارایی نامشهود شناسایی شود .

 

 : اندازه گیری داراییهای اکتشاف و ارزیابی 
 :ی اندازه گیری شناسایی اولیه مبنا

 دارایی های  اکتشاف و ارزیابی باید به بهای تمام شده ی آن اندازه گیری شود.

 نمونه عناصر بهای تمام شده :

 حفاری اکتشافی  -3    ئوفیزیکیژه برداری، زمین شناسی، شمطالعات نق -2تحصیل حقوق اکتشاف   -1

فعالیتهای مربوط به امکان سنجی فنی و موفقیت تجاری  -9    نمونه برداری -2    برداریگود  -4

 استخراج منابع معدنی

هزینه توسعه ی منابع معدنی نباید به عنوان اکتشاف و ارزیابی دارایی ها شناسایی شود. چارچوب نظری 

 رهنمودهایی در ارتباط با شناسایی دارایی های ناشی از توسعه ارائه کرده است. IAS 38و 

جاری باید هرگونه تعهدات برچیدن و بازسازی را که در یک دوره معین در نتیجه اکتشاف و ارزیابی و احد ت

  شناسایی کند .IAS 39 قمی شود ،  را طبمنابع معدنی متحمل 

 

 اندازه گیری پس از شناسایی اولیه 
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بهایابی یا مدل تجدید  ، واحد تجاری؛ برای اکتشاف و ارزیابی دارایی ها باید از مدلاولیه   پس از شناسایی

ارزیابی دارایی ها  استفاده کند.اگر از مدل تجدید ارزیابی استفاده شود این مدل باید با طبقه بندی دارایی ها 

 تطابق داشته باشد.

 : تغییرات در رویه های حسابداری 

 یک واحد تجاری ممکن است رویه مورد عمل خود در هزینه اکتشاف و ارزیابی را طبق نیازهای

اطالعاتی استفاده کنندگان ،مبنی بر مربوط تر بودن ) بدون کاهش قابلیت اتکا ( یا قابل اتکا تر  

 بودن اطالعات ) بدون کاهش مربوط بودن ( تغییر دهد .

   IAS 8در واحد تجاری برای قضاوت بین مربوط یا قابل اتکا بودن اطالعات ازمعیارهای مندرج 

 استفاده می کند .

تغییر رویه  های حسابداری مخارج اکتشاف و ارزیابی ، واحد تجاری باید نشان دهد که تغییر برای توجیه 

  . نزدیک است ولی نیاز به انطباق کامل با این معیار ندارد IAS 8در صورت های مالی به معیارهای 

  روش های حسابداری صنایع استخراجی: 
 full هزینه یابی ) بهایابی (کامل -successful efforts   2  تالش  ) کوشش (های موفقیت آمیز -1

cost   

 یتی است که نشان عاز دیدگاه نظری ، حسابداری و گزارشگری مالی در صنایع استخراجی بیانگر وض** 

می دهد اطالعات تهیه شده از طریق مدل بهای تمام شده تاریخی در مقایسه با ارزش های جاری غالباً برای 

 کنندگان از سود مندی کمتری برخوردار است . تصمیم گیری استفاده

روش  ،بطور کلی می توان اظهار داشت که در شرکت های بزرگ و با سابقه در صنعت نفت و گاز** 

روش بهای تمام ,کوششهای موفق بکار گرفته می شود. در حالی که در شرکت های کوچکتر و کم سابقه 

اثر هموار سازی سود در روش بهای تمام ,های بزرگ شده کامل مرجح محسوب می گردد. زیرا در شرکت

 قابل توجه نمی باشد.,در مقایسه با شرکت های کوچک ,شده کامل

معیار و نشانه   ,در زمان کشف منابع ,یک از روشهای کوششهای موفق و بهای تمام شده کامل  هیچ**

 فروش شناسایی موفقیت)شناخت درآمد(در زمان,موفقیت  محسوب نمی شود . در هر دو روش 

بنابراین می توان گفت که بکار گیری هر دو روش گزارش موفقیت را به تاخیر می اندازد و یا  می گردد.

 مبهم می کند و این نتیجه حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و پیروی از مفهوم تحقق درآمد 

  می باشد.

 روش کوشش های موفقیت آمیز : 
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حصول در صورت موفقیت اکتشاف به بهای تمام شده دارایی منظور می شود و این بهای قبل از تولید م

مخارج سرمایه ای در مقابل درآمدهای کسب شده پروژه موفیت آمیز مستهلک می شود و در صورت عدم 

 موفقیت پروژه بهای تمام شده قبل از تولید به هزینه دوره منظور می شود .

برداری در صورت موفقیت بعنوان مخارج سرمایه ای و در صورت عدم بطور خالصه مخارج قبل از بهره 

  مفیت بعنوان مخارج جاری تلقی می گردد .

 روش هزینه یابی کامل
در صورت موفقیت یا عدم موفقیت پروژه اکتشاف به حساب دارایی منظور می شود و مخارج در مقابل در 

یعنی تمتمی مخارج فعالیتهای اکتشافی را  می گیرند. آمدهای دریافتی از محل پروژه های موفقیت آمیز قرار

می توان در بهای تمام شده چاههای موفق منظور نمود. منطق زیر بنایی این روش ماهیت احتمالی فعالیت 

 های اکتشافی است .

 بطور خالصه چه موفق بشویم و چه نشویم مخارج قبل بهره برداری سرمایه ای تلقی می گردد

 ی بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق بر صورتهای مالی با ذکر مثال :بررسی اثر روشها

 22میزان موفقیت آن  شرکت آلفا سه سال قبل تاسیس شده و در هر سال چهار چاه اکتشافی حفر کرده که

درصد مانده اول دوره اموال نفتی و هزینه  21هزینه استهالک منابع طبیعی معادل  درصد بوده است.

درصد درآمد  8هزینه تولید نیز مساوی  درصد مانده اول دوره آنها 11سایر داراییها به میزان استهالک 

شده است. چهار هزار ریال فروخته  32بشکه نفت از قرار هر بشکه 101110111در سال جاری  .فروش است. 

با موفقیت میلیون ریال حفر شده که تنها حفر یک چاه  222چاه اکتشافی نیز با هزینه متوسط هر یک 

برحسب بکارگیری هر دو روش ترازنامه اول سال،صورت سود و زیان و ترازنامه آخر سال  همراه بوده است

          ارائه شده است.

         

 ترازنامه شرکت آلفا در اول سال

 بهای تمام شده کامل کوششهای موفق
 شرح

( المیلیون ری ارقام به ) ( ریال ارقام به میلیون ) 

 داراییها :    

 داراییهای جاری  811 811

 اموال نفتی 4،881 1،221

 داراییها سایر  1،111 1،111

 جمع داراییها  9،981 3،121

 بدهیها و حقوق صاحبان سهام:     

 بدهیهای جاری  911 911
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 بدهیهای بلندمدت  2،111 2،111

 سهام عادی  2،111 2،111

 سود)زیان( انباشته  2،181 1،281-

 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام: 9،981 3،121

 

 

                    صورت سود و زیان شرکت آلفا برای سال  جاری

   بهای تمام شده کامل کوششهای موفق

)ارقام به میلیون 

  ریال(
  ()ارقام به میلیون ریال

  

  هزار ریال(32بشکه از قرار هر بشکه 111111)درآمد فروش 3،211 3،211

  هزینه ها:    

  هزینه های تولید* 229 229

  هزینه استهالک منابع طبیعی  *199  *244

  هزینه استهالک سایر داراییها* 111 111

  هزینه های اکتشاف  _  *1292

2،192 1،332   

  *سود خالص 1،898 1،122

 

 (  3211* %8 هزینه تولید =)*

 ( 1221*%21= ) 244( ،روش کوششهای موفق  4881* %21= ) 199هزینه اس منابع طبیعی :روش ب.ت.کامل  *

 ( 1111* %11هزینه اس سایر داراییها =) *

 (222*3چاه به نتیجه نرسیده اند =) 3هزینه اکتشاف:درروش کوششهای موفق *

 1122/ 1898= %24،      1898 -1122=  843باتوجه به سود خالص: تفاوت در دو روش *
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 ترازنامه شرکت آلفا در آخر سال

  بهای تمام شده کامل کوششهای موفق

ـــــرحــــــــــــــــــشـ  
 )ارقام به میلیوم ریال( )ارقام به میلیوم ریال(

 داراییها :    

  داراییهای جاری  1،442  1،442

 اموال نفتی  9،114  1،211

  سایر داراییها  111  111

  جمع داراییها*  8،341  3،849

  بدهیها و حقوق صاحبان سهام :    

  بدهیهای جاری  411  911

  بدهیهای بلندمدت  2،111  2،111

  سهام عادی  2،111  2،111

  سود)زیان(انباشته*  3،148 (222)

3،849  8،341    
 

 

 بین دو روش تفاوت وجود دارد.   8341 -3849= 4213*با توجه به جمع کل داراییها: بالغ بر 

 . 3849/  8341= %49معادل 

 (1281)+ 1122( =  222، روش کوششهای موفق ) 2181+ 1898= 3148*سود)زیان(انباشته: روش ب.ت.کامل 

 5330/  0438= %63،  (  4438+  6000) -( 6000 - 000=)  3004*با توجه به ح/ص/س:  

 شباهت های روش های حسابدری :

روش مخارج اکتشاف و تولید به حساب هزینه منظور می شود و مخارج توسعه و کنار گذاری به  3در هر 

  حساب دارایی می رود و همزمان با استخراج ذخایر مستهلک می شود .

 :تفاوت روش های  حسابداری 

روش فوق در برخورد با هزینه های اکتشافی است که منجر به کشف ذخائر نفت و گاز نمی شود  2تفاوت اصلی 

  .بطور کلی تفاوت در مرکز هزینه می باشد
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** بکارگیری هر دو روش بهای کامل و کوشش موفق در نهایت به نتایج حسابداری یکسانی منتج می شود 

شده و ذخایر کشف شده یکسان است . اما زمان بندی شناسایی این نتایج  مخارج انجام ,زیرا در هر دو حالت 

 در هر یک از روشهای مورد بحث بطور با اهمیتی متفاوت خواهد بود.

 :تحلیل  منابع طبیعی

فرایند  تخصیص بهای تمام شده منابع طبیعی به نسبت مقدار محصولی که طی یک دوره مالی استخراج می 

 طبیعی )تهی شدن منابع طبیعی (گویند.شود را تحلیل منابع 

محاسبه تحلیل منابع طبیعی بر مبنای واحد تولید می باشد که روش محاسبه آن طی یک دوره مالی به شرح 

 زیر است:

 =  مبلغ تحلیل ( بهای تمام شده –ارزش اسقاط  ) برآورد ذخیره منابع طبیعی/ میزان استخراج دوره مالی  *

 اسقاط = ارزش تخلیه پس از بهره برداریارزش    منابع طبیعی

و زمانی که این ,در دفاتر ثبت می شود  مبلغ تحلیل منابع طبیعی به عنوان موجودی محصول)دارایی جاری(

 .این حساب به هزینه )بهای تمام شده کاالی فروخته شده ( اتنقال   می یابد ,محصول فروخته می شود
برآورد میزان استخراج طبق نظر کارشناسان فنی  ,ریال3،311،111.بهای تمام شده معدن زغال سنگ :  مثال

 ریال است. چنانچه میزان 311؛111ارزش تخلیه زمین در پایان بهره برداری بر  ، برآوردتن  1،111،111
مبلغ تحلیل زغال سنگ در سال جاری و ,تن باشد 211،111دوره مالی جاری  طی سنگ استخراج معدن زغال

 در دفاتر بشرح زیر است:ثبت حسابداری آن 

 ( 303110111-3110111) / 101110111 * 211=9110111  تحلیل منابع طبیعی :مبلغ 
 9110111موجودی زغال سنگ   

 9110111استهالک انباشته معدن                                             

  گزارش می شود.   حساب دارایی در ترازنامهحساب استهالک انباشته معدن به عنوان کاهنده 

ریال فروخته  11به مبلغ هر تن ,تن از مواد استخراج شده 1210111طی سال جاری مقدار ,با فرض اینکه 

 ثبت حسابداری آن به شرح زیر خواهد بود:,شود 

 102110111وجه نقد      

 102110111فروش                                        

 4210111ای تمام شده کاالی فروخته شده  به

 4210111موجودی زغال سنگ                                                     

برخی از حسابداران  بجای ثبت های فوق مبلغ تحلیل منابع  طبیعی را به شرح زیر در دفاتر ثبت می نمایند 

: 
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 9110111ذغال سنگ -تحلیل منابع طبیعی

 9110111استهالک انباشته                                                   

 102110111وجوه نقد 

 102110111فروش                          

 4210111هزینه استهالک          

 1210111موجودی زغال سنگ        

    9110111زغال سنگ _تحلیل منابع طبیعی                              

 : نکات قابل توجه در مورد منابع طبیعی

و شرایط قرار داد مستلزم این باشد که زمین بعد ,چنانچه منابع طبیعی )معدن...(به صورت استیجاری باشد  .1

 ارزش تخلیه )اسقاط(صفر میباشد.,از بهره برداری و استخراج به مالک آن تحویل گردد

و شرکت انتظار داشته ,زمین به حالت اولیه برگشت داده شود ,پس از خاتمه قرار داد اجاره ,اگر قرار باشد .2

در این حالت مبلغ یک ,باشد که مبلغ یک میلیون ریال جهت برگرداندن زمین به حالت اولیه هزینه نماید

دوره استخراج مستهلک  و طی,میلیون ریال جزء بهای تمام شده معدن  جهت استخراج به حساب آمده 

می شود.مبلغ یک میلیون ریال هزینه برگشت زمین به حالت اولیه بر مبنای روش تولید در هر دوره مالی 

زمین معدن ثبت و در زمان  ردادذخیره هزینه پرداختنی استمحاسبه و به عنوان یک بدهی به حساب 

 ار می گردد.حساب وجوه نقد بستانک,این حساب )ذخیره( بدهکار شده ,تحقق 

ل و برآورد ذخیره منابع اری101110111مخارج قابل انتظار برگشت زمین به حالت اولیه ,مثال( فرض کنید  

تن از معادن استخراج  شده  3110111طی دوره مالی مقدار ,تن باشد. در صورتیکه  201110111طبیعی 

 باشد ثبت حسابداری آن در دفاتر به صورت زیر می باشد: 

 (3110111.* 2) 1210111هزینه استرداد زمین       

 1210111ذخیره هزینه پرداختنی استرداد زمین 

اقدام به عملیات اکتشاف سنگ معدن آهن در سه منطقه مختلف را  1381مثال(شرکت الف در ابتدای سال 

 زیر است:به تفکیک منلطق به شرح  1381آغاز نمود . مخارج تحصیل و اکتشاف عملیات حفاری طی سال 

 

 3پروژه             2پروژه                1پروژه                                  

 1920111           2110111            1820111    ت حفاری  امخارج عملی

هیچ مشخصه ای از موفقیت در هیچ یک از مناطق مختلف بدست نیامده و هیچگونه  1381در طی سال 

 استخراج و فروخته نشده است. سنگ معدن
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عملیات حفاری پروژه ,:با توجه به تجزیه و تحلیل عملیات حفاری و نتایج اکتشاف  1382در طی سال  .3

 به علت ناموفق بودن تعطیل شده است.   3و 2ادامه یافته و عملیات حفاری پروژه  شماره  1شماره 

 مربوط به شرح زیر است: و سایر اطالعات 1مخارج عملیات مربوط به پروژه شماره  .4

 1811111       1مخارج توسعه عملیات حفاری پروژه شماره -1 .2

 211111بر حسب تن             1برآورد ذخیره معدن شماره -2 .9

 21111مقدار بهره بر داری طی سال                           -3 .9

 281111جمع مخارج تولید طی سال                              -4 .8

 41111میزان فروش طی سال                                   -2 .1

 21بهای فروش هر  تن                                      -9 .11

در ادامه آمده  1382و  1381ثبت رویداداد های فوق در دفاتر شرکت الف به صورت مقایسه ای طی سال  .11

 است:

 کاملروش بهای تمام شده  روش کوششهای موفق ردیف

 921111مخارج تحصیل و اکتشاف انتقالی   1

 921111وجوه نقد 

 921111مخارج تحصیل و اکتشاف انتقالی  

 921111وجوه نقد 

مخارج   492111نه تحصیل و اکتشاف    هزی 2

 492111تحصیل و اکتشاف انتقالی  

 ثبت ندارد.

 1811111ذخایر سنگ معدن    3

 1811111حسابهای پرداختنی   

 1811111ذخایر سنگ معدن   

 1811111حسابهای پرداختنی   

 

 182111ذخایر سنگ معدن   4

 182111مخارج تحصیل و اکتشاف انتقالی 

 921111ذخایر سنگ معدن آهن   

 921111مخارج تحصیل و اکتشاف انتقالی 

 118211موجودی سنگ معدن    2

 118211استهالک انباشته  

 242111موجودی سنگ معدن     

 242111استهالک انباشته  

 281111موجودی سنگ معدن     9

 281111حسب های پرداختنی  

 281111هزینه تولید           

 281111حساب های پرداختنی   

 811111وجوه نقد            9

 811111فروش  

 811111وجوه نقد           

 811111فروش  

 382811 بهای تمام شده کاالی فروخته شده  8

 382211موجودی سنگ آهن 

 

 119111بهای تمام شده کاالی فروخته شده  

 119111موجودی سنگ معدن 
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 صورت سود وزیان

ـــــــــــــــــــــرحشـ روش کوششهای موفق   روش بهای تمام شده کامل   

 فروش                      811،111 811،111

 بهای تمام شده کاالی فروخته شده          382،811 119،111

 سود ناخالص                419،211 914،111

 هزینه ها                  492،111 2،811،111

 سود)زیان( خالص            30،800- 463،000

 

 :ائه را

 :  داراییهای اکتشاف و ارزیابیطبقه بندی 

واحد تجاری باید اکتشاف و ارزیابی دارایی ها را به عنوان دارایی های مشهود و نامشهود بسته به. ماهیت 

 دارایی ها بطور یکنواخت طبقه بندی کند.

برخی از اکتشاف و ارزیابی ها به عنوان مشهود ) ماند تجهیزات حفاری ( و برخی دیگر به عنوان نامشهود 

 )مانند حقوق حفاری( طبقه بندی می شوند. 

مبلغ استهالک  دارایی مشهود مصرف شده  برای  توسعه ی یک دارایی نامشهود جزو بهای تمام شده دارایی 

 ؛ ولی ماهیت دارایی مشهود را به نامشهود تغییر نمی دهد. نامشهود درنظر گرفته خواهد شد

 :طبقه بندی مجدد اکتشاف و ارزیابی دارایی ها
زمانی که امکان پذیری  فنی و امکان ادامه استخراج یک منبع معدنی از لحاظ تجاری قابل اثبات نباشد، 

شاف و ارزیابی دارایی باید در ارتباط اکتشاف و ارزیابی دارایی ها نباید به همان صورت طبقه بندی شوند.اکت

 با کاهش ارزش ارزیابی شوند و هرگونه زیان کاهش ارزش باید قبل از طبقه بندی مجدد شناسایی شود.

 کاهش ارزش
 شناخت و اندازه گیری :

زمانیکه حقایق و شواهد موجود نشان می دهد که ممکن است مبلغ دفتری اکتشاف و ارزیابی 

بازیافتنی آنها باشد بایستی برای اکتشاف و ارزیابی دارایی کاهش ارزش  دارایی بیش از مبلغ

ارزیابی و بررسی شود. هر گاه حقایق و شواهد موجود نشان می دهد که مبلغ دفتری اکتشاف و 

ارزیابی دارایی بیش از مبلغ بازییافتنی آنها باشد واحد تجاری باید هرگونه زیان کاهش ارزش را 

  اندازه گیری ، ارائه و افشا کند.IAS 46  طبق 
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نمونه های واقعیتها و شرایط بیانگر آزمون کاهش ارزش داراییها ) شامل داراییهای جداگانه اکتشاف و 

 ارزیابی و داراییهای مولد وجه نقد که  این استاندارد بطور یکسان  انها را بکار می گیرد( :

 تجاری انقضای دوره حق اکتشاف واحد -الف 

 مخارج اساسی بابت ادامه اکتشاف  وارزیابی نه پیش بینی و نه برنامه ریزی شده باشد . -ب 

 اکتشاف منجر به کشف منابع معدنی در مقیاس تجاری نشده باشد . -پ 

 اطالعاتی در مورد اینکه به رغم امکان دستیابی به توسعه ،بازیافت کامل مبلغ دفتری بعیدباشد . -ت 

انجام و  39ز موارد فوق یا موارد مشابه آن ، آزمون کاهش ارزش از طریق استاندارد بین المللی در هر یک ا

 هرگونه زیان کاهشش ارزش بعنوان هزینه شناسایی می شود .

 تعیین سطح ازشیابی کاهش ارزش داراییهای اکتشاف و ارزیابی :
وجه نقد، باید یک رویه حسابداری با هدف برای تخصیص داراییهای مذکور به واحدها یا گروه واحدهای مولد 

 ارزیابی کاهش ارزش آن داراییها تعیین شود

هر واحد یا گروه واحدهای مولد نقد که دارایی اکتشاف و ارزیابی به آن تخصیص می یابد ، نباید بزرگتر از 

 باشد . 8قسمت عملیاتی تعیین شده طبق استاندارد بین المللی شماره 

واحد مولد وجه نقد یا گروهی از واحدها ( را که کاهش ارزش باید بررسی ”  ) سطحی ” ** واحد تجاری 

 شود را تعیین می نماید . 

 افشا :

واحد تجاری باید اطالعات مرتبط با مبالغ شناسایی شده ناشی از اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی 

ا ، ، مبالغ داراییهیابی ) شامل شناخت داراییها (بیل رویه های حسابداری مخارج اکتشاف و ارزقاز 

 جریانهای نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری را در صورتهای مالی  ،بدهیها، درآمدها، هزینه ها

 مشخص و توضیح دهد .

  داراییهای اکتشاف و ارزیابی باید بعنوان یک طبقه جدا در داراییها در نظر گرفته شود .

 ملی :مقایسه با استانداردهای 

 این استاندارد معادل ملی ندارد .

 منابع :

 : سایت سازمان حسابرسی 9استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره  -1

 (1311انتشارات ترمه )  –محمد مرفوع  وچکیده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی :رضا حصارزاده  -2
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 –مروری بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی : کوروش و علیرضا شایان و سید محمد باقر آبادی  -3

 (1312انتشارات ترمه ) 

 انتشارات سازمان حسابرسی –دکتر رضا شباهنگ  : 2تئوری حسابداری  -4

 انتشارات ترمه  –: دکتر حسن همتی  1حسابداری میانه  -2




