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 31  شماره  استانذارد حسابذاري

  مالي  تأمين  مخارج  حسابذاري

 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.تهگرفبكار

  مقذمـٍ

  ايـي   . تشاساس است  هالي  تأهيي  هخاسج  حساتذاسي  ػول  استاًذاسد، تجَيض ًحَُ  ايي  ّذف . 1

ِ   ػٌَاى تِ  ػوَهاً تالفاغلِ  هالي  تأهيي  استاًذاسد، هخاسج  ضـَد،  هـي   ضٌاسـايي   دٍسُ  ّضيٌـ

 گشدد. هٌظَس هي  شايظٍاجذ ض  داسايي  حساب  تِ  هخاسج  ايي  كِ  هَاسدي  استثٌاي تِ

 كاربرد  دامىٍ

 ضًز.  تكاض گطفتٍ  مالي  تاميه  مراضج  حساتساضي  استاوساضز تايس تطاي  ايه . 2

 ضَد. ًوي  استاًذاسد هغشح  ، دس ايي سشهايِ  غاحثاى  حمَق  تِ  يا اًتساتي  ٍالؼي  هخاسج . 3

  تعاريف

 : است  ظيط تكاض ضفتٍ  مطرص  استاوساضز تا مؼاوي  زض ايه  شيل  اصطالحات . 4

 كاضمعز ي ساايط مرااض ي   ضسٌ  اظ سًز تضميه  است  ػثاضت :  مالي  تأميه  مراضج ،   ٍ ياحاس    كا

 ضًز. مي  متحمل  مالي  مىاتغ  تأميه  تطاي  تجاضي

 ُت  آن  ساظي  آمازٌ  كٍ  است  زاضايي  يك :  يا س ضطايط  زاضايي    ٌ اوتظااض ياا    ماًضز   اساتااز

 كطس. مي  طًل  ظيازي  العاماً مست  فطيش

 هَاسد صيش تاضذ:  ضاهل  است  هوكي  هالي  تأهيي  هخاسج . 5

 . ٍ تلٌذهذت  هذت كَتاُ  هالي  ديشكشد تسْيالت  ، كاسهضد ٍ جشاين ضذُ  سَد تضويي .الف

  يتوثـش اسٌـاد تضويٌ  ٍ حك  ثثت  حك  لثيل اص  دسيافتي  هالي  تسْيالت  جٌثي  هخاسج . ب

 . هشتَط  تا لشاسدادّاي  ساتغِ دس  ٍاگزاسي

  كِ  ٍ خشيذ الساعي  توليك  ضشط  تِ  اجاسُ  لشاسدادّاي  تِ  هشتَط  هالي  تأهيي  هخاسج . ج

 ضَد. هي  ضٌاسايي  هشتَط  حساتذاسي  استاًذاسدّاي  تشاساس
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سَد   تؼذيل  ػٌَاى ِت  كِ  تا حذي  دسيافتي  اسصي  اص تسْيالت تسؼيش اسص ًاضي  تفاٍت . د

 ضَد. هي  هزكَس هحسَب  ٍ كاسهضد تسْيالت  ضذُ  تضويي
 

ِ   لاتل  صهاًي  دٍسُ  غشف  هستلضم  فشٍش  لاتل  ٍضؼيت  ِت  آى  سساًذى  كِ  هَجَديْايي . 6   اي هالحظـ

  اص داسايـي   ّـايي  تَليذ ًيشٍ ٍ ساختواًْا، ًوًَِ  ، تأسيسات تَليذي  آالت ٍ ًيض هاضيي  است

ديگـش    ّـاي  ضيَُ  هشتثاً يا تِ  كِ  گزاسيْا ٍ هَجَديْايي تاضذ. سايش سشهايِ هي  ٍاجذ ضشايظ

.  ًيسـت   ٍاجذ ضشايظ  ضَد، داسايي تَليذ هي  هذت عَس هستوش دس كَتاُ هماديش صياد ٍ تِ  تِ

ـ  اسـت   آهـادُ   هَسد ًظش يا فشٍش  استفادُ  تشاي  تحػيل  ٌّگام تِ  كِ  داساييْايي   ػٌـَاى  ِ، ت

 ضَد. ًوي  تلمي  ٍاجذ ضشايظ  داسايي

   مالي  تأميه  مخارج  شىاخت

ٍ   ماًاضزي   اساتنىاي   ضًز تٍ  ضىاسايي  َعيىٍ  ػىًان تٍ  يقًع  تايس زض زيضٌ  مالي  تأميه  مراضج . 7   كا

 ضًز. مىظًض مي  زاضايي  ضسٌ تمام  تُاي  تٍ 8 تىس  تطاساس

  يا اس ضاطايط    زاضاياي   ياك   تحصيل  تٍ  اوتساب  قاتل مستقيماً  كٍ  مالي  تأميه  اظ مراضج  ترص  آن . 8

  قاتل  مالي  تأميه  مراضج  ضًز. مثلغ  محسًب  زاضايي  ضسٌ  تمام  اظ تُاي  ترطي  ػىًان تايس تٍ  است

 ضًز.  استاوساضز تؼييه  ايه  ، تايس طثق زاضايي  ضسٌ  تمام  زض تُاي  احتساب

ِ   اسـت   داسايي  ضذُ  توام  دس تْاي  احتساب  لاتل  دس غَستي  هالي  يتأهي  هخاسج . 9   داساي  كـ

 تاضذ.  گيشي اًذاصُ  اتكاپزيش لاتل  اي گًَِ ٍ تِ  تَدُ  ٍاحذ تجاسي  تشاي  آتي  التػادي  هٌافغ

  دارايي  شذٌ  تمام  در بُاي  احتساب  قابل  مالي  تأميه  مخارج

،  اسـت   ٍاجـذ ضـشايظ    داسايي  يك  تحػيل  تِ  اًتساب  لاتل هستميواً  كِ  هالي  تأهيي  هخاسج . 11

  اجتٌـاب   ، تايـذ اص آى  داسايـي   آى  تحػـيل   ػـذم   دسغَست  كِ  است  اص هخاسجي  دستِ آى

  ٍاجـذ ضـشايظ    داسايـي   يـك   هٌظَس تحػيل  تِ هطخػاً  ٍاحذ تجاسي  يك  ضذ. چٌاًچِ هي

ٍاجذ   داسايي  تِ هستميواً  سا كِ  هالي  تأهيي  كٌذ، هخاسج  هالي  تاخز تسْيال  تِ  ، الذام خاظ

 داد.  تطخيع  تَاى هي  ساحتي  ، تِ است  هشتَط  ضشايظ
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  ٍاجذ ضـشايظ   داسايي  ٍ يك  خاظ  هالي  تسْيالت  تيي  هستمين  ساتغِ  تطخيع  است  هوكي . 11

  ( هطـكل  داسايـي   تحػـيل   ػذم  غَست دس)  اجتٌاب  لاتل  هالي  تسْيالت  تؼييي  ٍ ّوچٌيي

ضـَد    هتوشكض اًجـام   غَست  تِ  ٍاحذ تجاسي  هالي  تأهيي  فؼاليت  ، چٌاًچِ هثال  تاضذ. تشاي

ِ   هـالي   تأهيي  هخاسج  هثلغ  ، تؼييي ضشايغي  آيذ. دسچٌيي هي  پيص  هطكلي  چٌيي هسـتميواً    كـ

  ضـشٍسي   لضـاٍت   ٍ اػوـال   هطـكل   اسـت   ٍاجذ ضشايظ  داسايي  تحػيل  تِ  اًتساب  لاتل

 ضَد. هي

گاطزز،   اذص مي  يا س ضطايط  زاضايي  يك  مىظًض تحصيل  مطرصاً تٍ  مالي  تسُيالت  كٍ  زض مًاضزي . 12

  ياقؼاي   مرااضج   تايس ضاامل   زاضايي  آن  ضسٌ  تمام  زض تُاي  احتساب  قاتل  مالي  تأميه  مراضج  مثلغ

اظ  حاصال   ي ًٌ  مًقت  گصاضي اظ سطمايٍ زضآمس حاصل  اظ كسط َطگًوٍ  پس  زيضٌ  طي  تسُيالت

 تاضس.  زضيافتي  مالي  تسُيالت

تـا    استثـاط  سا دس  ، ٍجـَّي  هـالي   تـأهيي   لشاسدادّـاي   تشاسـاس   است  هوكي  ٍاحذ تجاسي . 13

  تـشاي   ٍجـَُ   اص ايـي   يا تخطي  توام  اص هػشف  كٌذ ٍ لثل  دسيافت  ٍاجذ ضشايظ  داسايي  يك

  ٍجـَُ   ايـي   ، اغلـة  ضـشايغي   چٌـيي  ضَد. دس  هالي  تأهيي  هخاسج  ًظش، هتحول هَسد  داسايي

گـشدد.   هي  گزاسي ضَد، سشهايِ  هػشف  ٍاجذ ضشايظ  داسايي  تشاي  كِ  تا صهاًي  عَس هَلت تِ

، دسآهـذ   داسايـي  ُ ضـذ   توـام   دس تْـاي   احتسـاب   لاتـل   هالي  تأهيي  هخاسج  هثلغ  تؼييي  تشاي

، كسـش   ضـذُ  تحوـل   هـالي   تـأهيي   هخاسج  اص هثلغ  ٍجَُ  ايي  هَلت  گزاسي اص سشهايِ حاغل

 ضَد. هي

ٌ   ضًز ي ترطي  متمطكع اوجام  صًضت  تٍ  ياحس تجاضي  مالي  تأميه  فؼاليت  چىاوچٍ . 14   مطتاً    اظ ي اً

زض   احتسااب   قاتال   ماالي   تأميه  س، مراضجتطس  مصطف  تٍ  يا س ضطايط  زاضايي  يك  تحصيل   ُت

،  زاضاياي   آن   ُت  ضسٌ  اوجام  مراضج  تٍ  وسثت   صب  وطخ  ضا تايس تا اػمال  زاضايي  ضسٌ  تمام  تُاي

  تساُيالت   تطاي  مالي  تأميه  مراضج  مًظين  وظط تايس تطاتط تا مياوگيه مًضز   صب  كطز. وطخ  تؼييه

  يا س ضطايط  زاضايي  يك  مىظًض تحصيل  مطرصاً تٍ  تاضس كٍ  تسُيالتي  استنىاي ، تٍ زيضٌ  طي  مالي

ٍ   زيضٌ  طي  كٍ  مالي  تاميه  مراضج  . مثلغ است  اذص گطزيسٌ ٌ  تماام   تُااي   تا مىظاًض    زاضاياي   ضاس

 تيطتط تاضس.   زيضٌ  آن  طي  ضسٌ تحمل  مالي  تاميه  مراضج  ضًز وثايس اظ مثلغ مي
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ِ   ، دسًظشگـشفتي  هـالي   تـأهيي   هخـاسج   هَصٍى  هياًگيي  هحاسثِ  هَاسد، تشاي  شخيدس ت . 15   كليـ

.  اسـت   هٌاسـة   آى  فشػي  تجاسي  ٍ ٍاحذّاي  اغلي  ٍاحذ تجاسي  دسيافتي  هالي  تسْيالت

ِ   هشتـَط   هـالي   تـأهيي   هخاسج  هَصٍى  هياًگيي  هحاسثِ  سايش هَاسد، تشاي دس   ٍاحـذّاي   تـ

 ضَد. هي  ٍاحذ دسًظش گشفتِ  ّواى  تِ  هشتَط  هالي  ، تٌْا تسْيالت فشػي  جاسيت

  ياجذ شرايط  دارايي  بازيافتىي  مبلغ بٍ  وسبت  دفتري  مازاد مبلغ

  تيطتش اص هثلغ  ٍاجذ ضشايظ  هَسد اًتظاس داسايي  ًْايي  ضذُ  توام  يا تْاي  دفتشي  هثلغ  چٌاًچِ . 16

  ػٌـَاى  تـا  11  ضـواسُ   استاًذاسد حسـاتذاسي   الضاهات  عثك  دفتشي  تاضذ، هثلغ  آى  تاصيافتٌي

اسـتاًذاسد هـزكَس     الضاهات  ، عثك خاظ  ضشايغي ياتذ. دس هي  كاّص مطًُز  ثاتت  زاضاييُاي

 ضَد. هي  دادُ  هجذداً تشگطت  كاّص  هثلغ

 

  دارايي ٌ شذ  تمام  در بُاي  مالي  تأميه  مخارج  احتساب  شريع  زمان

 : ضًز كٍ  ضطيع  تايس ظماوي  يا س ضطايط  زاضايي  ضسٌ  تمام  زض تُاي  مالي  تأميه  مراضج  احتساب . 17

 تاضس،  اوجام  حال زض  مراض ي  مطتً   زاضايي  تطاي .  الف

 تاضس، ي  يقًع  حال زض  مالي  تأميه  مراضج . ب

ٌ    ُات   مطتً   اضاييز  ساظي  آمازٌ  تطاي  الظم  فؼاليتُاي .  ج   وظاط ياا فاطيش    ماًضز   اساتااز

 تاضس.   طيان زض

 

  هـالي   تأهيي  هخاسج  احتساب  لاتل  هثلغ  دس تؼييي  كِ  ٍاجذ ضشايظ  داسايي  تِ  هشتَط  هخاسج . 18

ِ   است  اص هخاسجي  دستِ  آى  گيشد، تٌْا ضاهل ًظش لشاس هي هذ  داسايي  ضذُ  توام  دس تْاي   كـ

  تـأهيي   هخـاسج   هتضـوي   تذّيْاي  سايش داساييْا يا تمثل  ًمذ، اًتمال  ٍجِ  پشداخت  جًِتي دس

كـاس    پيطـشفت   تاتـت   دسيـافتي   هثـالغ   اص هحل  ضذُ  اًجام  . هخاسج است  ، ايجاد ضذُ هالي

  دسيـافتي   تالػَؼ  ضَد( ٍ ًيض كوكْاي هي  ساختِ  فشٍش  تشاي  كِ  داساييْايي  )دسخػَظ

  تالػًض  كمكُاي  حساتساضي  ػٌَاى تا 11  ضواسُ  استاًذاسد حساتذاسي  )تِ  تا داسايي  ثاطدساست

ِ   هشتـَط   احتساب  لاتل  اص هخاسج  تخطي  ػٌَاى ضَد( تِ  هشاجؼِ زيلت ٍاجـذ    داسايـي   تـ
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  ضاهل  دٍسُ  عي  ٍاجذ ضشايظ  داسايي  دفتشي  هثلغ  هَصٍى  ضَد. هياًگيي ًوي  هحسَب  ضشايظ

،  اسـت   هٌظـَس ضـذُ    داسايي  آى  ضذُ  توام  تْاي  لثالً تِ  كِ  هالي  تاهيي  اص هخاسج  تخص  آى

  هـالي   تـاهيي   هخاسج  هحاسثِ  تشاي  دٍسُ  دس آى  كِ  است  اص هخاسجي  هٌغمي  تمشيثي هؼوَالً

 سٍد. تكاس هي  داسايي  ضذُ توام  دس تْاي  احتساب  لاتل

  ، دستشگيشًـذُ  هَسد ًظـش يـا فـشٍش     استفادُ  تشاي  داسايي  ساصي آهادُ  جْت  صمال  فؼاليتْاي . 19

  ٍ اداسي  فٌي  كاسّاي  فؼاليتْا ضاهل  . ايي است  داسايي  آى  فيضيكي  فشاتش اص ساخت  ػولياتي

  ختسا  پشٍاًِ  تا دسيافت  هشتثظ  فؼاليتْاي  لثيل ، اص داسايي  فيضيكي  ساخت اص ضشٍع  لثل الصم

ضَد  هي  داسايي  تغييش ٍضؼيت  هٌجش تِ  كِ  تَليذ يا تَسؼِ  ػوليات  كِ  دس صهاًي  . ليكي است

  ، هخـاسج  هثال  ضَد. تشاي ًوي  فؼاليتْا هحسَب  جضء ايي  داسايي  ًثاضذ، ًگْذاسي  دسجشياى

،  است  اًجام  الدسح  صهيي  سٍي تش  ساختواًي  ػوليات  كِ  اي دس دٍسُ  ضذُ تحول  هالي  تأهيي

  تحػـيل   ايجـاد سـاختواى    تشاي  صهيي  ، اها چٌاًچِ است  ضذُ  توام  دس تْاي  احتساب  لاتل

ِ   هـالي   تـأهيي   ًگيشد، هخاسج  اًجام  آى  سٍي  ساختواًي  ػوليات  ضَد، ليكي   دٍسُ  عـي   كـ

 . ًيست  ييداسا  ضذُ  توام  دس تْاي  احتساب  ضَد، لاتل هي  ٍالغ  صهيي  ًگْذاسي

  دارايي  شذٌ  تمام  در بُاي  مالي  تأميه  مخارج  احتساب  تًقف

  مرااضج   ضًز، تايس اظ احتسااب   متًقف  طًالوي  مست  تطاي  زاضايي فؼاالوٍ  ساذت  ػمليات  چىاوچٍ . 20

 كطز.  ذًززاضي  زاضايي  ضسٌ  تمام  معتًض زض تُاي  مست  طي  مالي  تأميه

  ساصي  آهادُ  جْت  الصم  فؼاليتْاي  آى  عي  كِ  عَالًي  اي دس دٍسُ  است  هوكي  هالي  يتأهي  هخاسج . 21

  ، ٍاجذ ضشايظ هخاسج  ايي ضَد.  ، ٍالغ است  ضذُ  هتَلف  هَسد ًظش يا فشٍش  استفادُ  تشاي  داسايي

اي  احتساب  تشاي  الصم   لاتل  ٍ فٌي  اداسي  كاسّاي  كِ  اي ، اها دس دٍسُ ًيست  داسايي  ضذُ  توام  دس ْت

،  هَسد ًظش يا فشٍش  ادُـاستف  جْت  داسايي  اصيـس  آهادُ  ذ ٍ يا تشايـتاض  امـاًج  الـح دس  تَجْي

ـاي   هالي  تأهيي  هخاسج  ًاپزيش تاضذ، احتساب  اجتٌاب  دس ػوليات  تأخيش هَلت   ضـذُ   توـام   دس ْت

  ، اجشاي هٌغمِ  هؼوَل  جَي  ضشايظ  دليل  تِ  چٌاًچِ  هثال  تشاي ضَد. ًوي  هتَلف هؼوَالً  داسايي



 31  شماره  حسابذاري استانذارد

  مالي  تأمين  مخارج  حسابذاري

 

 322 

  هخـاسج   احتسـاب   غـَست   پزيش ًثاضذ، دس ايي اهكاى  اص سال  دس هماعؼي  ساختواًي  ػوليات

 ياتذ. هي  اداهِ  داسايي  ضذُ  توام  دس تْاي  هالي  تأهيي

وظاط   مًضز  استاازٌ  تطاي  يا س ضطايط  زاضايي  ظيسا  آمازٌ  تطاي  الظم  فؼاليتُاي  كليٍ  كٍ  اظ ظماوي . 22

ٌ   تمام  ضا زض تُاي  مالي  تأميه  مراضج  ضًز، تايس احتساب  تكميل  طًض اساسي تٍ  يا فطيش   آن  ضاس

 كطز.  متًقف  زاضايي

 ًظـش  هَسد  استفادُ  هؼوَالً تشاي  داسايي  ضَد، آى  تكويل  داسايي  يك  فيضيكي  ساخت  ّشگاُ . 23

ِ   ّوچٌـاى   آى  هؼوَل  اداسي  كاسّاي  كِ  دسغَستي  حتي  است  آهادُ  يا فشٍش ِ   اداهـ   داضـت

ًظـش   هـَسد   تا هطخػات  هغاتك  داسايي  داخلي  تضئيي  لثيل اص  جضئي  تاضذ يا تٌْا اغالحات

 تاضذ.  هاًذُ  تالي  كٌٌذُ خشيذاس يا استفادُ

اظ   تاضس ي َطيك  ضسٌ  تكميل  طًض اساسي تٍ  يا س ضطايط  اييزاض  اظ يك  ترطُايي  ساذت  چىاوچٍ . 24

  مًضز وظاط ياا فاطيش     استاازٌ  سايط ترطُا قاتل  ساذت  ازامٍ تا  َمعمان  ضسٌ  تكميل  ترطُاي

 كطز.  ضا متًقف  ضسٌ  تكميل  ترطُاي  ضسٌ  تمام  زض تُاي  مالي  تأميه  مراضج  تاضس، تايس احتساب

ِ   غَست  تِ  ّشيك  كِ  ساختواى  اص چٌذيي  هتطكل  جاسيهشكض ت  يك . 25   اسـتفادُ   لاتـل   جذاگاًـ

ِ    ّوضهـاى   آى  اص تخطـْاي   ّشيك  كِ  است  ٍاجذ ضشايغي  اص داسايي  اي تاضذ، ًوًَِ   تـا اداهـ

  تـش چٌـذيي    هطـتول   ٍاحذ غـٌؼتي   ، يك داسد. تالؼكس  استفادُ  سايش تخطْا لاتليت  ساخت

ِ   غَست  تِ  كِ  يذيتَل  هشحلِ ِ  دس  ٍالـغ   هختلـف   دس تخطـْاي   پيَسـت ِ   هحَعــ   كاسخاًــ

  كِ  است  ٍاجذ ضشايغي  داساييْاي  (، اص جولِ فلضات  رٍب  كاسخاًِ  لثيل گيشد )اص هي  غَست

 ًذاسد.  استفادُ  تخطْا لاتليت  كليِ  اص تكويل  لثـل  آى  اص تخطْـاي  يك  ّيچ

 افشا

 افطا ضًز:  مالي  مًضز زض صًضتُاي  ط تايس تطحسةمًاضز ظي . 22

 ، ي است  مىظًض ضسٌ  زاضايي  ضسٌ تمام  تُاي  تٍ  زيضٌ  طي  كٍ  مالي  تأميه  مراضج  مثلغ .  الف

  زض تُاي تماام   احتساب  قاتل  مالي  تأميه  مراضج  مثلغ  تؼييه  تطاي  ضسٌ  استاازٌ   صب  وطخ .  ب

 . طايطيا س ض  زاضايي  ضسٌ



 31  شماره  حسابذاري استانذارد

  مالي  تأمين  مخارج  حسابذاري

 

 322 

 تاريخ اجرا 

ٍ   ماالي   صًضتُاي  استاوساضز زض مًضز كليٍ  ايه  العامات . 27 ي  1/1/1380  آوُاا اظ تااضيد    ماالي   زيضٌ  كا

 . اال طاست ضًز، الظم مي  ضطيع  اظ آن تؼس

  حسابذاري  المللي بيه  با استاوذاردَاي  مطابقت

  ػٌـَاى  تا 23  ضواسُ  حساتذاسي  الوللي ًذاسد تيياستاًذاسد، هفاد استا  ايي  الضاهات  تا اجشاي . 28

 ضَد. هي  ًيض سػايت  مالي  تأميه  مراضج



 

 

 


