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شیابی و اهمیت دارایی های نامشهىد از دیدگاه مدیران مالی و صاحب نظران دانشگاهیبررسی ارز  

 هدرص داًشگبٍ آساد اسالهی ّاحد سٌٌدجدلیر ناصرآبادی، 

 هدرص داًشگبٍ آساد اسالهی ّاحد سٌٌدجسیروان شریفی، 

 هدرص داًشگبٍ آساد اسالهی ّاحد سٌٌدجعباس رضایی، 

 

 چکیده

چیشی کَ .هببحث هِن در تئْری ُبی حسببداری شزکتِب، داراییِبی ًبهشِْد بْدٍ است در دَُ ُبی اخیز یکی اس

هشِْد است، ایي است کَ داراییِبی ًبهشِْد دارای ارسش ببالیی هی ببشٌد ّ لیکي ایي ارسش بَ دلیل هبُیت خبص ّ 

ص ارتببط آى بب همبصد بَ ُز حبل، بز اسب. هشکل بْدى ارسشیببی هعوْال در صْرتِبی هبلی لببل هشبُدٍ ًیست

بَ ًظز هیزسدگشارش ُبی هبلی سٌتی کَ بز هبٌبی . تدبری خبص، اُویت آى بزای سِبهداراى اًکبر ًبپذیز است

 .لْاعد سٌتی حسببداری، ببسدٍ ُبی ببلمٍْ را هستثٌی هی کٌد، خِت همبصد تصوین گیزی ًب هزبْط ببشد

بی ًبهشِْد هی تْاًد بزای کوک بَ تصوین گیزی بِتز، سْدهٌد بٌببز ایي، رّیکزدُبی شٌبسبیی ّ ارسیببی داراییِ

بز ایي اسبص شزکت ُب ًیبس دارًد تب هحزک . در طی دّ دَُ اًتِبیی لزى بیستن تغییزات اسبسی رخ دادٍ است. ببشد

اس آًدب کَ یکی اس هسبئل اسبسی  هزبْط بَ . ُبیی کَ بَ سطْذ ارسش بیشتز هٌدز هی شًْد، شٌبسبیی ًوبیٌد

ّاحدُبی تدبری، ارسشیببی دارایی ُبی ًبهشِْد است؛ لذا تحمیك حبضز بیي شزکت ُبی پذیزفتَ شدٍ در بْرص 

اّراق بِبدار تِزاى اًدبم گزفتَ بَ بزرسی ارسشیببی دارایی ُبی ًبهشِْد ّ اثزات آى بز عولکزد هبلی بب استفبدٍ اس 

تبیح حبصل اس یبفتَ ُبی تحمیك ًشبًگز ایي است کَ بیي ًِبیتًب ً. پزداختَ استآسهْى همبیسَ هیبًگیي دّ خبهعَ 

ُبي ًبهشِْد بیشتز اس ارسش دفتزي ارسش ببسار دارایي صبحب ًظزاى ّ هدیزاى تفبّت هعٌی داری ّخْد دارد ّ لذا

 .بْدٍ است آًِب
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