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 ها اجاره  حسابداری 

مورد   مدت  را براي  از دارايي  استفاده  حق  مشخصي  يا مبالغ  مبلغ  دريافت  در قبال  دهنده ، اجاره آن  موجب  به  كه  است  اي موافقتنامهاجاره 

از   است  عبارت اي سرمايه  اجاره م مي شوند.اي و عملیاتي تقسیهاي سرمايهي اجارهها به دو دستهكند. اجاره واگذار مي  كننده اجاره  به  توافق

  است  ممكن  دارايي  شود. مالكیت مي  منتقل  كننده اجاره  به  دارايي  از مالكیت ناشي  و مزاياي  مخاطرات  يتقريباً تمام  آن  موجب  به  كه  اي اجاره

ايران  21ي شماره حسابداري در استاندارد شود. مي  اطالق  اي سرمايه  غیر از اجاره  اي اجاره  به عملیاتي  اجاره نیابد.  يابد يا انتقال  نهايتاً انتقال

 شده است: ارائهمعیار به شرح زير  5 دارايي مورد اجاره اي و به منظور تشخیص انتقال مزايا و مخاطراتبراي اجاره هاي سرمايه

. بر اساس اين معیار در شود  منتقل  كننده اجاره  به  اجاره  دوره  در پايان  دارايي  یت، مالك قرارداد اجاره  طبق:  تملیك  شرط به  اجاره : معیار اول

كننده منتقل دهنده به اجارهشود كه مالكیت دارايي در پايان اجاره از اجارهقرارداد اجاره در همان ابتداي اجاره بین طرفین اجاره موافقت مي

 شود.

  به اختیار خريد  اعمال  را در تاريخ  مورد اجاره  دارايي  باشد كه  اختیار داشته  كننده اجارهیار خريد مطلوب(: اختیار خريد ارزان )اخت :معیار دوم

  وجود داشته  ، انتظار معقولي كند و در آغاز اجاره  باشد خريداري  تاريخ  در آن  دارايي  منصفانه  كمتر از ارزش  مراتب  رود به انتظار مي  كه  قیمتي

 . تاريخ اعمال اختیار خريد معموالً تاريخ پايان دوره اجاره است،خواهد كرد  اختیار استفاده  اين از  كننده اجاره  د كهباش

 نشود.  نهايتاً منتقل  دارايي  اگر مالكیت  گیرد، حتي بر را در  دارايي  درصد عمر اقتصادي 75  حداقل  اجاره  دوره : معیار سوم

 .باشد  مورد اجاره  دارايي  انهمنصف  درصد ارزش 90برابر با   حداقل  در آغاز اجاره  اجاره  مبالغ  حداقل  فعلي  ارزش : معیار چهارم

حداقل مبالغ  .كند  پرداخت  رود كه انتظار مي  بپردازد يا از وي  اجاره  دوره  بايد در طول  كننده اجاره  كه  از مبالغي  است  عبارت  اجاره  مبالغ  حداقل

 كننده به شرح اقالم زير است:دهنده و اجارهجاره براي اجارها

 دهنده:حداقل مبالغ اجاره براي اجاره  كننده:حداقل مبالغ اجاره براي اجاره

 xxx هاي اجرايياقساط اجاره به جز هزينه  xxx هاي اجرايياقساط اجاره به جز هزينه

 xxx مطلوب ارزش اختیار خريد  xxx ارزش اختیار خريد مطلوب

 xxx تضمین شده باقیماندهارزش   xxx تضمین شده باقیماندهارزش 

 xxx تضمین نشده باقیماندهارزش   xxx مخارج اولیه اجاره

 xxx جمع اقالم  xxx جمع اقالم

ند عوارض، مالیات، تعمیر و عبارتست از مخارجي كه در طول مدت اجاره بابت دارايي مورد اجاره از بابت موضوعاتي مان های اجرایی:هزینه 

كننده آنها را يا مستقیماً بابت موارد مطرح شده پرداخت كننده است و اجارهشود. اين مخارج منطقاً بر عهده اجارهنگهداري و بیمه پرداخت مي

آنها را  در نقش يك واسطه دهندهجارهدهنده پرداخت كرده و سپس اآنها را به همراه اقساط اجاره به اجاره مبلغ كنندهنمايد يا اينكه اجارهمي

هاي اجرايي باشد در اين صورت الزم است كه در تعیین حداقل نمايد. اگر بخشي از هر قسط مربوط به هزينهبابت موارد مربوطه پرداخت مي

 مبالغ اجاره كنار گذاشته شود.

  به  وابسته  يا شخص  كننده اجاره  توسط  كه  دارايي  اقیماندهب  از ارزش  بخش  آن :شده()ارزش اسقاط تضمین شدهارزش باقیمانده تضمین

 . باشد  پرداخت  قابل  شرايطي هر  تواند تحت مي  كه  است  حداكثر مبلغي  شده  تضمین  مبلغو   است  گرديده  تضمین  وي

  به  نسبت  دهنده اجاره  كه  دارايي  باقیمانده  رزشاز ا  بخش  از آن  است  عبارت نشده(:)ارزش اسقاط تضمین نشده تضمین  باقیمانده  ارزش

 . است  شده  تضمین  دهنده اجاره  به  وابسته  شخص  ندارد يا تنها توسط  كافي  اطمینان  آن  تحقق

ه، مربوط  هايتضمین  و تأمین  ثبتي مخارج همان ابتداي اجاره بابت موضوعاتي نظیر عبارت است از مخارجي كه در مخارج اولیه اجاره:

 شود.نصب و غیره پرداخت ميحمل و  نقل و انتقال، كارمزد

  ، از آن مالحظه  قابل  تغییرات  انجام  بتواند بدون  كننده تنها اجاره  كه  اي گونه باشد به  خاصي  ماهیت  داراي  مورد اجاره  دارايي : معیار پنجم

 كند.  استفاده
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 فوق: نکات قابل توجه در بکارگیری معیارهای
تر بايد در اول اجاره قراردادي به عبارت ساده باشد.اجاره مي بل فسخشرط تمامي معیارهاي فوق وجود يك قرارداد مكتوب غیر قاپیش. 1

 حق فسخ مفاد آن را نداشته باشند.  در شرايط عادي تنظیم شود كه قانوناً طرفین اجاره

، معیار اول انتقال مالكیت دارايي در پايان اجاره الزامي بوده اما در معیار دوم اختیاري است اسبر اس باشند.دوم ناسازگار مي معیارهاي اول و. 2

 لذا در يك مورد واحد امكان پذير نیست كه هم معیار اول و هم معیار دوم مطرح باشد.

 نامحدود است. ي عمرذير نیست، زمین داراپذير مانند زمین امكان پهاي استهالک نابررسي معیار سوم براي دارايي. 3

 اي خواهد بود.اجاره سرمايه ،ترتیب آنها رعايت شود و اولین معیاري كه مطابقت داشته باشد بر اساس همان معیاربايد بررسي معیارها  در. 4

 نیز مطابقت نداشته و لذا اجاره عملیاتي خواهد بود. ياگر معیار پنجم مطابقت نداشته باشد يعني معیارهاي قبل

اشد و در بنرخ بهره مي استفاده از براي محاسبه ارزش فعلي نیاز بهاست.  استفاده از مفهوم ارزش فعلي اجتناب ناپذير هاث اجارهمبح در

 دو نرخ بهره به شرح زير مطرح شده است:ايران،  21شماره  حسابداري استاندارد

  اجاره  مبالغ  حداقل  فعلي  ارزش  شود مجموع  ، سبب در آغاز اجاره  كه  تنزيلي  از نرخ  است  عبارت اجاره:  شده سود تضمین  ضمنی  نرخالف: 

 برابر شود.  مورد اجاره  دارايي  منصفانه  ارزش با

  پرداخت  مشابه  اجاره  يك  بود براي گزير مي نا  كننده اجاره  كه  است  اي شده  سود تضمین  نرخ كننده: اجاره  برای  استقراض  فرضی  نرخب: 

  و تضمین  بازپرداخت  با شرايط  وامي  دريافت  براي  بود در آغاز اجاره گزير مي نا  كننده اجاره  كه  ، نرخي آن  تعیین  امكان  عدم  ند يا در صورتك

 شود.  مورد نظر متحمل  خريد دارايي  مورد نیاز براي  استقراض  جهت  مشابه

  شده سود تضمین  ضمني  نرخ  تعیین  كه  صورتي و در  اجاره  شده سود تضمین  ضمني  ، از نرخ رهاجا  مبالغ  حداقل  فعلي  ارزش  محاسبه  براي

 شود. مي  استفاده  كننده اجاره  براي  استقراض  فرضي  پذير نباشد از نرخ امكان  اجاره

 حداقل مبالغ اجاره محاسبه ارزش فعلی

شده، اقساط اجاره، ارزش اختیار خريد مطلوب، ارزش باقیمانده تضمینمجموع شامل  در دهندهكننده و اجارهحداقل مبالغ اجاره براي اجاره

ي اجاره نیازي به محاسبه ارزش فعلي ندارد، زيرا كه در بوده كه از بین آنها، مخارج اولیهنشده و مخارج اولیه اجاره ارزش باقیمانده تضمین

 ساير اقالم به شرح زير خواهد بود: ش فعليارز افتد. اما محاسبههمان ابتداي اجاره اتفاق مي

 حالت زير خواهد بود: 4كه در يكي از  :الف: محاسبه ارزش فعلی اقساط مساوی اجاره

براي محاسبه ارزش فعلي اقساط مساوي سالیانه اجاره كه در پايان هر دوره مالي دريافت يا پرداخت خواهند شد از رابطه زير  حالت اول:

 :شودمياستفاده 

𝑃𝑉 = 𝐴 × (
1 − 

1
(1 + 𝑖)𝑛

𝑖
) 

 در رابطه فوق:

PV: ارزش فعلي اقساط مساوي سالیانه 

A: مبلغ هر قسط سالیانه 

i: )نرخ بهره )ضمني يا فرضي 

n: هاي اجارهتعداد سال 

باشد، به یشرفته ميهاي پحسابچون محاسبه عدد داخل پارانتز در بسیاري از موارد سخت بوده و مستلزم داشتن ماشیندر رابطه فوق 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴𝑖اين بخش محاسبه شده و مقدار آن تحت عنوان ها و نرخ بهره، با توجه به تعداد سال در مسائل همین خاطر
𝑛  در اختیار دانشجويان

 گیرد.قرار مي

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



Abedi Sadaghiyani - Accounting for Leases  

 

3 
 

منعقد شده % 22با نرخ بهره  فین اجارهريال بین طر 1000به مبلغ هر قسط سالیانه ساله  6 ييك قرارداد اجاره 1/1/91در تاريخ  :1مثال 

 29/12/91خواهد شد و اولین قسط در تاريخ  ايان هر سال مالي بین طرفین دريافت و پرداختدر پاست. اقساط  اجاره به صورت سالیانه 

 . خواهد بود

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴22% " بآن را در قال مسأله شده و 167/3 اًتقريب فوق داخل پارانتزعدد  ،بر اساس محاسبات در اين صورت
6 = و  ارائه خواهد كرد " 3.167

ريالي كه در  1000قسط  ششريال خواهد بود و اين عدد بدان معني است كه  3167اجاره مبلغ فعلي اقساط اجاره در ابتداي  لذا بر آن اساس ارزش

 هد بود.ريال خوا 3167شود، در ابتداي اجاره داراي ارزش فعلي به میزان ريال مي 6000مجموع 

𝑃𝑉 = 𝐴 × (𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴22%
6 ) = 1000 × ( 3.167) = 3167 

ي اجاره كه در ابتداي هر دوره مالي دريافت يا پرداخت خواهند شد و اولین قسط براي محاسبه ارزش فعلي اقساط مساوي سالیانه حالت دوم:

 در همان ابتداي اجاره خواهد بود، از رابطه زير استفاده خواهیم كرد:

𝑃𝑉 = 𝐴 × (1 + 
1 − 

1
(1 + 𝑖)𝑛−1

𝑖
) 

 در رابطه فوق:

PV: ارزش فعلي اقساط مساوي سالیانه 

A: مبلغ هر قسط سالیانه 

i: )نرخ بهره )ضمني يا فرضي 

n: هاي اجارهتعداد سال 

 باشد.  1/1/91اولین قسط در  و و با فرض اينكه اقساط اجاره در ابتداي هر سال 1 با توجه به مثال :2مثال 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴22%  قسط بعدي 5قسط اول نیازي به تنزيل نداشته و براي  با توجه به اينكهاينصورت در 
5 = ه شرح زير ، ارزش فعلي اقساط اجاره ب 2.864

 محاسبه خواهد شد:

𝑃𝑉 = 𝐴 × (1 + 𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴22%
5 ) = 1000 × ( 1 + 2.864) = 3864   

ه كه در پايان هر دوره مالي دريافت يا پرداخت خواهند شد و دريافت و پرداخت به براي محاسبه ارزش فعلي اقساط مساوي اجار حالت سوم:

 شود:بار در سال خواهد بود، از رابطه زير استفاده مي mتعداد 

𝑃𝑉 = 𝐴 × 

(

 
 

1− 
1

(1 +
𝑖
𝑚)

𝑛𝑚

𝑖
𝑚

)

 
 

 

 در رابطه فوق:

PV: ارزش فعلي اقساط مساوي                              A: لغ هر قسط دوره )معموالً شش ماهه يا سه ماهه يا ماهیانه(مب 

i: )نرخ بهره )ضمني يا فرضي                                 n: هاي اجارهتعداد سال 

m:  2ماهه باشد در اين صورت  6ها سال ) به عنوان مثال اگر دريافت و پرداخت 1تعداد دريافت و پرداخت در طي=m دريافت و  و اگر

 خواهد بود( m=12ها ماهیانه باشد در اين صورت و اگر دريافت و پرداخت m=4ماهه باشد در اين صورت  3ها پرداخت

% منعقد شده 22با نرخ بهره  ريال بین طرفین اجاره 1000ساله به مبلغ هر قسط سالیانه  6ي يك قرارداد اجاره 1/1/91در تاريخ  :3مثال 

ريال در پايان هر دوره شش ماهه بین طرفین دريافت و پرداخت خواهد شد و اولین  500ش ماهه به مبلغ است. اقساط  اجاره به صورت ش

 خواهد بود. 31/6/91قسط در تاريخ 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴11%كه با توجه به اين  % بوده و11و نرخ بهره براي دوره شش ماهه،  12تعداد اقساط  در اين صورت
12 = قسط  12، ارزش فعلي  6.492

 ريالي به شرح زير محاسبه خواهد شد: 500

𝑃𝑉 = 𝐴 × ( 𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴11%
12 ) = 500 × ( 6.492) = 3246 
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براي محاسبه ارزش فعلي اقساط مساوي اجاره كه در ابتداي هر دوره مالي دريافت يا پرداخت خواهند شد و اولین قسط در  حالت چهارم:

 بار در سال خواهد بود، از رابطه زير استفاده خواهیم كرد: mد و دريافت و پرداخت به تعدا همان ابتداي اجاره بوده

𝑃𝑉 = 𝐴 × 

(

 
 
1+ 

1 − 
1

(1 +
𝑖
𝑚
)𝑛𝑚−1

𝑖
𝑚

)

 
 

 

 در رابطه فوق:

PV: ارزش فعلي اقساط مساوي 

A: )مبلغ هر قسط دوره )معموالً شش ماهه يا سه ماهه يا ماهیانه 

i: )نرخ بهره )ضمني يا فرضي 

n: اجارههاي تعداد سال 

m:  2ماهه باشد در اين صورت  6ها سال ) به عنوان مثال اگر دريافت و پرداخت 1تعداد دريافت و پرداخت در طي=m دريافت و  و اگر

 خواهد بود( m=12ها ماهیانه باشد در اين صورت و اگر دريافت و پرداخت m=4ماهه باشد در اين صورت  3ها پرداخت

 باشد. 1/1/91كه اقساط شش ماهه در اول هر دوره بوده و اولین قسط شش ماهه در در مثال سه فرض شود : 4مثال 
𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴11% در اين صورت با توجه به اين كه

11 =  ريالي به شرح زير محاسبه خواهد شد: 500قسط  12، ارزش فعلي  6.207

𝑃𝑉 = 𝐴 × ( 1 + 𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴11%
11 ) = 500 × ( 1 + 6.207) = 3604 

 براي محاسبه نشده:شده و ارزش باقیمانده تضمینفعلی ارزش اختیار خرید مطلوب، ارزش باقیمانده تضمین ب: محاسبه ارزش

 هر يك از اين سه مورد از رابطه زير استفاده خواهیم كرد: ارزش فعلي

𝑃𝑉 = 𝐵 × (
1

( 1 + 𝑖 )𝑛
) 

 در رابطه فوق:

PV: ارزش فعلي هر يك سه مورد مذكور 

A: ورد مذكورمبلغ هر يك سه م 

i: )نرخ بهره )ضمني يا فرضي 

n: هاي اجارهتعداد سال 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝑖باز در اينجا نیز به خاطر تسهیل محاسبات، داخل پارانتز تحت عنوان 
𝑛 .در مسائل در دسترس خواهد بود 

اقساط اجاره به صورت سالیانه بوده و نرخ  ساله توافق شده است. 6ريال در يك اجاره  2000اي به مبلغ شدهارزش باقیمانده تضمین: 5مثال 

𝑃𝑉𝐼𝐹22%% است. با توجه به اينكه 22بهره 
6 =  شده به شرح زير محاسبه خواهد شد:، ارزش فعلي ارزش باقیمانده تضمین 0.303

𝑃𝑉 = 𝐵 × ( 𝑃𝑉𝐼𝐹22%
6 ) = 2000 × ( 0.303) = 606 

 سال باشد، در اين صورت الزم است كه رابطه فوق به شرح زير تعديل شود:بار در  mها به تعداد در صورتي كه دريافت و پرداخت

𝑃𝑉 = 𝐵 × (
1

( 1 + 
𝑖
𝑚)

𝑛𝑚) 

𝑃𝑉𝐼𝐹11%با توجه به اينكه در مثال پنجم فرض شود كه اقساط به صورت شش ماهه باشد. در اين صورت  :6مثال 
12 = ، ارزش فعلي  0.286

 شرح زير محاسبه خواهد شد:شده به ارزش باقیمانده تضمین

𝑃𝑉 = 𝐵 × ( 𝑃𝑉𝐼𝐹11%
12 ) = 2000 × ( 0.286) = 572 
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 کنندهای در دفاتر اجارههای سرمایهحسابداری اجاره

آن  مرتبط با تعهدات صورت الزم است كه دارايي مورد اجاره و اي شود در ايناجاره سرمايه گانه،يك از معیارهاي پنج اساس هر اگر بر

 شد. بر اساس اقل ارزش منصفانه آن و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره شناسايي خواهد ايدارايي اجاره كننده شناسايي شود.ر اجارهدر دفات

ها بوده و حصه جاري اين بدهيمجاز ن  در ترازنامه  مربوط  هايدارايي  كاهنده  مبلغ  شكل  به  اي سرمايه  هاي اجاره  به  مربوط  هايبدهي  انعكاس

  هاي غیرجاري نشان داده شود.هاي جاري و باقیمانده آن جز بدهيبايد در سرفصل بدهي

هاي الزم در هر يك از دو روش خالص و هاي الزم به كار برد. ثبتتوان روش خالص يا ناخالص را براي انجام ثبتاي ميدر اجاره سرمايه

 گیرد:اني زير صورت ميكننده به شرح زير در مقاطع زمناخالص در دفاتر اجاره

 روش خالص  روش ناخالص

       . مقطع زمانی ابتدای اجاره:1

  xxx ايسرمايه دارايي اجاره   xxx ايسرمايه دارايي اجاره

 xxx  ايتعهدات اجاره سرمايه             xxx اي(هاي آتي اجاره سرمايه)سود و كارمزد دوره بهره تحقق نیافته

 xxx  وجه نقد            xxx  ايدات اجاره سرمايهتعه          

     xxx  وجه نقد          
اي بر اساس اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي در ثبت فوق دارايي اجاره

حداقل مبالغ اجاره، وجه نقد معادل وجوه پرداخت شده بابت مخارج اولیه 

حداقل مبالغ اجاره اي بر اساس ارزش اسمي اجاره، تعهدات اجاره سرمايه
ها )غیر از مخارج اولیه( و بهره تحقق نیافته معادل اختالف ساير حساب

 شود. شناسايي مي

اي بر اساس اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي در ثبت فوق دارايي اجاره 

حداقل مبالغ اجاره، وجه نقد معادل وجوه پرداخت شده بابت مخارج اولیه 

اي بر اساس ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره ايهاجاره و تعهدات اجاره سرم
 شود. )غیر از مخارج اولیه( شناسايي مي

       

       . مقطع زمانی پرداخت اقساط اجاره:2

  xxx هزينه مالي   xxx هزينه مالي

  xxx ايتعهدات اجاره سرمايه  xxx  نیافتهبهره تحقق          

 xxx  وجه نقد              

      xxx ايعهدات اجاره سرمايهت

     xxx  وجه نقد          

در اين مقطع، ثبت دوم معادل يك قسط اجاره بوده و هزينه مالي در 

 شود:ثبت اول به شرح زير محاسبه مي
xx  اي( = هزينه ماليمانده تعهدات اجاره سرمايه –)مانده بهره تحقق نیافته  ×= نرخ بهره 

نقد معادل يك قسط اجاره، هزينه مالي به شرح در ثبت فوق وجه  

 اي بر اساس اختالف ي زير و تعهدات اجاره سرمايهمحاسبه

 شود.ها شناسايي ميحساب
xx  اي = هزينه ماليمانده تعهدات اجاره سرمايه ×= نرخ بهره 

خت شود، در اين صورت در اين مقطع زماني، هزينه مالي شناسايي نكته: در هر دو روش خالص و ناخالص، اگر قسط اول اجاره در همان ابتداي اجاره پردا

 نخواهد شد.
       

      های اجرایی:. مقطع زمانی پرداخت هزینه3

  xxx هاي اجراييهزينه   xxx هاي اجراييهزينه

 xxx  وجه نقد            xxx  وجه نقد          

 :ها در مقطع زماني دوم به شرح زير شناسايي خواهد شدهاي اجرايي باشد كه در اين صورت اين هزينهننده مربوط به هزينهكممكن است بخشي از هر قسط پرداختي اجاره

  xxx هاي اجراييهزينه   xxx هزينه مالي

  xxx هزينه مالي  xxx  نیافتهبهره تحقق          

  xxx ايتعهدات اجاره سرمايه    

 xxx  وجه نقد             xxx هزينه اجرايي

      xxx ايتعهدات اجاره سرمايه

     xxx  وجه نقد          
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       . مقطع زمانی پایان هر سال مالی:4

  xxx ايهزينه استهالک دارايي اجاره   xxx ايهزينه استهالک دارايي اجاره

 xxx  ايهالک انباشته دارايي اجارهاست            xxx  اياستهالک انباشته دارايي اجاره          

       
هاي مشابه شركت استفاده شده است. به عنوان مثال اگر شركت براي شود كه براي ساير داراييهمان روشي استفاده مي براي استهالک دارايي مورد اجاره از

در تمامي مسائل به منظور  نیز از روش نزولي استفاده خواهدكرد.ي اجارهصورت براي تجهیزات ا كند در اينتجهیزات خود از روش نزولي استفاده مي

 سادگي از روش خط مستقیم استفاده خواهد شد.

 :شودمحاسبه ميبه شرح  2و1در معیارهاي استهالک سالیانه با فرض روش خط مستقیم

استهالک = 
اياجاراه دارايي  − ارزش اسقاط

اياجاره عمر مفید باقیمانده دارايي 
 

 توان بجاي آن از ارزش اختیار خريد استفاده كرد.ه فوق در معیار دوم در صورتي كه ارزش اسقاط در دست نباشد، ميدر رابط

 به شرح زير محاسبه خواهد شد: 5و 4و 3و استهالک در معیارهاي 

استهالک = 
اياجاراه دارايي  − ارزش اسقاط

اقل دوره اجاره و عمر مفید
 

 شده استفاده نمود.توان بجاي آن از ارزش باقیمانده تضمینمشخص نباشد، مي در رابطه فوق اگر ارزش اسقاط
       

 . مقطع زمانی پایان اجاره:5
اي ت اجاره سرمايهدر هر دو روش خالص و ناخالص و در تمامي معیارها، مانده بهره تحقق نیافته در پايان اجاره، صفر خواهد بود. در معیار اول مانده تعهدا

 مالكیت دارايي الزاماً منتقل خواهد شد، لذا خواهیم داشت: كه ان اجاره حتماً صفر بوده و از آن جادر پاي

  xxx دارايي   xxx اي()به ارزش دفتري تجهیزات اجاره سرمايه  دارايي

  xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره   xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره

 xxx  ايسرمايه دارايي اجاره            xxx  ايسرمايه ارهدارايي اج          
       

 اي در پايان اجاره حتماً برابر با ارزش اختیار خريد خواهد بود كه در صورت انتقال مالكیت، مبلغ پرداختي در معیار دوم، مانده تعهدات اجاره سرمايه

 :كننده منطقاً برابر با اختیار خريد خواهد بوداجاره
  xxx دارايي   xxx اي()به ارزش دفتري تجهیزات اجاره سرمايه دارايي

  xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره   xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره

  xxx ايتعهدات اجاره سرمايه   xxx ايتعهدات اجاره سرمايه

 xxx  ايسرمايه يي اجارهدارا            xxx  ايسرمايه دارايي اجاره          

 xxx  وجه نقد            xxx  وجه نقد          

 :خواهیم داشت در معیار دوم در صورت عدم انتقال مالكیت

  xxx ايتعهدات اجاره سرمايه   xxx ايتعهدات اجاره سرمايه

  xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره   xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره

  xxx زيان ناشي از عدم استفاده از اختیار خريد   xxx زيان ناشي از عدم استفاده از اختیار خريد

 xxx  ايسرمايه دارايي اجاره            xxx  ايسرمايه دارايي اجاره          

 

شده برابر با آن بوده و در غیر اين ت وجود ارزش باقیمانده تضمیناي در پايان اجاره در صوردر معیارهاي سوم، چهارم و پنجم، مانده تعهدات اجاره سرمايه

كننده در صورت و نیز با فرض اين كه مبلغ پرداختي اجارهشده در اين سه معیار مطرح باشد صورت صفر خواهد بود. با فرض اين كه ارزش باقیمانده تضمین

 انتقال مالكیت برابر با اين مبلغ باشد، خواهیم داشت:
  xxx دارايي   xxx اي()به ارزش دفتري تجهیزات اجاره سرمايه ييدارا

  xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره   xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره

  xxx ايتعهدات اجاره سرمايه   xxx ايتعهدات اجاره سرمايه

 xxx  ايسرمايه هدارايي اجار            xxx  ايسرمايه دارايي اجاره          

 xxx  وجه نقد            xxx  وجه نقد          
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 ها در صورت عدم انتقال مالكیت خواهیم داشت:در اين معیار

  xxx ايتعهدات اجاره سرمايه   xxx ايتعهدات اجاره سرمايه

  xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره   xxx اياستهالک انباشته دارايي اجاره

 xxx  ايسرمايه دارايي اجاره            xxx  ايسرمايه دارايي اجاره          

% از 25سال با نرخ بهره  3ريال براي مدت  3200تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91شركت آلفا در تاريخ  :7مثال 

هاي اجرايي است. اقساط در پايان هر سال پرداخت خواهد شد و پرداخت به هزينه ريال مربوط 200شركت بتا اجاره نمود. از مبلغ هر قسط، 

مالكیت اين تجهیزات در پايان اجاره به شركت آلفا منتقل خواهد شد. مخارج اولیه در همان ابتدا به خواهد بود.  29/12/91اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%پرداخت شد. توسط شركت آلفا ريال  500مبلغ 
3 =  6356سال بوده و ارزش منصفانه آن  4عمر مفید باقیمانده تجهیزات  1.952

 ريال است. 

 كننده(به هر دو روش ناخالص و خالص در دفاتر شركت آلفا )اجاره هاي الزممطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت
شود. الزم به توضیح مجدد است كه اولین سؤال و جواب ارائه مي مطلب، اين قسمت در قالب بهتر يادگیريبراي مشخص كردن نوع اجاره و به منظور 

 شود.اي بوده و معیارهاي بعدي بررسي نميمعیاري كه مطابقت داشته باشد، بر همان اساس، اجاره سرمايه

 اي است.  اساس، اجاره سرمايهبله و بر اين . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ 1

 اقل مبالغ اجارهارزش فعلي حد  

 = اقساط اجاره 3000 × 952/1 = 5856

 = ارزش اختیار خريد - =   -
 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =   -

 = مخارج اولیه اجاره 500 = 500

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  6356
 

 روش خالص  روش ناخالص

1/1/91:       

  6356 اياجاره سرمايهجهیزات ت   6356 ايسرمايه تجهیزات اجاره
 5856  ايتعهدات اجاره سرمايه             3144 بهره تحقق نیافته

 500  وجه نقد            9000  (3×3000)ايتعهدات اجاره سرمايه          

     500  وجه نقد          

       
29/12/91:       

  1464 هزينه مالي   1464 هزينه مالي

  1536 ايتعهدات اجاره سرمايه  1464  بهره تحقق نیافته          
  200 هاي اجراييهزينه  ( = هزينه مالي9000 – 3144) ×% 25=  1464

 3200  وجه نقد             3000 ايتعهدات اجاره سرمايه

      200 هاي اجراييهزينه

 ينه مالي= هز 5856 ×% 25=  1464  3200  وجه نقد          

       

  1589 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره   1589 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره
 1589  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره            1589  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره          

       

     سالیانه ( = استهالک 6356 – 0)  ÷ 4=  1589
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29/12/92:       

  1080 هزينه مالي   1080 هزينه مالي

  1920 ايتعهدات اجاره سرمايه  1080  بهره تحقق نیافته          
  200 هاي اجراييهزينه  ( = هزينه مالي6000 – 1680) ×% 25=  1080

 3200  وجه نقد             3000 ايتعهدات اجاره سرمايه

      200 هاي اجراييهزينه

 = هزينه مالي 4320 ×% 25=  1080  3200  وجه نقد          
       

  1589 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره   1589 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره

 1589  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره            1589  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره          

       

29/12/93:       

  600 هزينه مالي   600 هزينه مالي

  2400 ايتعهدات اجاره سرمايه  600  بهره تحقق نیافته          
  200 هاي اجراييهزينه  ( = هزينه مالي3000 – 600) ×% 25=  600

 3200  وجه نقد             3000 ايتعهدات اجاره سرمايه

      200 هاي اجراييهزينه

 = هزينه مالي 2400 ×% 25=  600  3200  وجه نقد          
       

  1589 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره   1589 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره

 1589  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره            1589  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره          
       

  1589 تجهیزات   1589 یزاتتجه

  4767 اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره   4767 (1589×3)اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره

 6356  اياجاره سرمايهتجهیزات             6356  اياجاره سرمايهتجهیزات           

       

   اياجاره سرمايهتعهدات    بهره تحقق نیافته  ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3000 9000 3144 1464   1536 5856    

 3000   1080   1920     

 3000   600   2400     

 0 0 0 0   0 0    

 

لذا در  هلك شد.در طي عمر مفید دارايي مستاي بوده و در مثال فوق مخارج اولیه اجاره بخشي از حداقل مبالغ اجاره و بخشي از بهاي دارايي اجاره :1 نکته

 شود.به عنوان هزينه شناسايي نشده و به عنوان قسمتي از ارزش دارايي شناسايي ميدر همان ابتدا كننده اي، مخارج اولیه در دفاتر اجارهاجاره سرمايه

توان گفت كه اين نرخ در واقع نرخ ضمني ا مي%، ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره با ارزش منصفانه دارايي برابر است، لذ25در مثال فوق با نرخ بهره  :2نکته 

 باشد.سود تضمین شده مي

پرداخت شود، در اين صورت اين مبالغ نیز در ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره لحاظ اي مبالغي به صورت موردي پیشاگر در ابتداي اجاره سرمايه :3نکته 

 شود. يي شده و از طرف ديگر به بستانكار وجه نقد ثبت مياي شناساشده و از يك طرف به عنوان بخشي از دارايي اجاره
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% از 25سال با نرخ بهره  3ريال براي مدت  3200تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91شركت آلفا در تاريخ  :8مثال

ت. اقساط در ابتداي هر سال پرداخت خواهد شد و پرداخت هاي اجرايي اسريال مربوط به هزينه 200شركت بتا اجاره نمود. از مبلغ هر قسط، 

خواهد بود. مالكیت اين تجهیزات در پايان اجاره به شركت آلفا منتقل خواهد شد. مخارج اولیه در همان ابتدا به مبلغ  1/1/91اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%پرداخت شد. توسط شركت آلفا ريال  500
2 = ريال  8000سال بوده و ارزش منصفانه آن  4تجهیزات  عمر مفید باقیمانده 1.44

 است. 

 كننده(هاي الزم به روش ناخالص در دفاتر شركت آلفا )اجارهمطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت
   اي است.. آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه1

 لغ اجارهارزش فعلي حداقل مبا  

 = اقساط اجاره 3000 ×(  1+  44/1)  = 7320

 = ارزش اختیار خريد - =   -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =   -

 = مخارج اولیه اجاره 500 = 500

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  7820

 
  7820 )اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه(اي سرمايه تجهیزات اجاره :1/1/91

  1680 بهره تحقق نیافته 

 9000  (3×3000) ايتعهدات اجاره سرمايه           

 500  وجه نقد           

    

  200 هاي اجراييهزينه 
  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

  1080 هزينه مالي :29/12/91

 1080  بهره تحقق نیافته           
 ( = هزينه مالي6000 – 1680) ×% 25=  1080 

  1955 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1955  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 سالیانه ( = استهالک 7820 – 0)  ÷ 4=  1955 
    

  200 هاي اجراييهزينه :1/1/92

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  ه نقدوج           

    

  600 هزينه مالي :29/12/92

 600  بهره تحقق نیافته           
 ( = هزينه مالي3000 – 600) ×% 25=  600 

  1955 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1955  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

    

  200 هاي اجراييهزينه :1/1/93

  3000 اياره سرمايهتعهدات اج 

 3200  وجه نقد           
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  1955 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره :29/12/93

 1955  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

    

  1955 تجهیزات 

  5865 (1955×3) اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره 

 7820  ياسرمايه تجهیزات اجاره           

% از 20سال با نرخ بهره  5ريال براي مدت  3200به مبلغ هر قسط  شش ماههتجهیزاتي را با اجاره بهاي  1/7/91شركت آلفا در تاريخ  :9مثال

خواهد بود.  29/12/91شركت بتا اجاره نمود. اقساط در پايان شهريور و اسفندماه هر سال پرداخت خواهد شد و پرداخت اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴10%لكیت اين تجهیزات در پايان اجاره به شركت آلفا منتقل خواهد شد. ما
10 = و ارزش  سال 8عمر مفید باقیمانده تجهیزات  6.145

 ريال است.  20000ارزش منصفانه آن  ريال برآورد شد. 800اسقاط آن 

 1392تا پايان سال  كننده(شركت آلفا )اجارهخالص در دفاتر هاي الزم به روش مطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت

 اي است.  . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه1
 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 3200 ×(  145/6)  = 19664

 = ارزش اختیار خريد - =   -

 شدهمین= ارزش باقیمانده تض - =   -
 = مخارج اولیه اجاره - =   -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  19664

 
  19664 ايسرمايه تجهیزات اجاره :1/7/91
 19664  ايتعهدات اجاره سرمايه           

    

  1966 هزينه مالي :29/12/91

 1966  بهره تحقق نیافته           
 مالي = هزينه 19664 ×% 10=  1966 
    

  3200 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

  1179 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1179  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 سالیانه ( = استهالک 19664 – 800)  ÷ 8=  2358 

 شش ماهه = استهالک 2358 ÷ 2=  1179 

    
  1770 هزينه مالي :31/6/92

 1770  بهره تحقق نیافته           
 = هزينه مالي 17698 ×% 10=  1770 
    

  3200 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           

  

 
  

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



Abedi Sadaghiyani - Accounting for Leases  

 

11 
 

  1530 هزينه مالي 29/12/92

 1530  بهره تحقق نیافته           

 = هزينه مالي 15928 ×% 10=  1530 
    

  3200 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

  2358 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 2358  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           
    

سال با نرخ ضمني سود  3براي مدت  ريال 3200تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91شركت آلفا در تاريخ  :10مثال

هاي اجرايي است. اقساط در پايان هر سال پرداخت ريال مربوط به هزينه 200% از شركت بتا اجاره نمود. از مبلغ هر قسط، 25 يتضمین شده

ريال در پايان اجاره  2000تواند تجهیزات مزبور را به مبلغ شركت آلفا ميخواهد بود.  29/12/91خواهد شد و پرداخت اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%پرداخت شد. توسط شركت آلفا ريال  500. مخارج اولیه در همان ابتدا به مبلغ خريداري نمايد )اختیار خريد(
3 = و  1.952

𝑃𝑉𝐼𝐹25%
3 =  ريال است.  7380سال بوده و ارزش منصفانه آن  5عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.512

 كننده(هاي الزم به روش ناخالص در دفاتر شركت آلفا )اجارهنوع اجاره و انجام ثبتمطلوبست: تعیین 

 خیر. آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ 1

  اي است.  . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه2

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 ساط اجاره= اق 3000 × 952/1 = 5856

 = ارزش اختیار خريد 2000 × 512/0 =102 4

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =   -

 = مخارج اولیه اجاره 500 = 500

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  7380

 
  7380 )اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه( ايسرمايه تجهیزات اجاره :1/1/91

  4120 بهره تحقق نیافته 
 11000  (3×3000+2000)  ايتعهدات اجاره سرمايه           

 500  وجه نقد           

    

  1720 هزينه مالي :29/12/91

 1720  بهره تحقق نیافته           

 ( = هزينه مالي11000 – 4120) ×% 25=  1720 
    

  200 هاي اجراييهزينه 

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

  1076 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1076  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 ( = استهالک سالیانه 7380 – 2000)  ÷ 5=  1076 
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  1400 هزينه مالي :29/12/92

 1400  بهره تحقق نیافته           

 ( = هزينه مالي8000 – 2400) ×% 25=  1400 
    

  200 هاي اجراييهزينه 

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

  1076 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1076  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

    

  1000 هزينه مالي :29/12/93

 1000  فتهبهره تحقق نیا           

 ( = هزينه مالي5000 – 1000) ×% 25=  1000 
    

  200 هاي اجراييهزينه 

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 
 3200  وجه نقد           
    

  1076 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1076  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           
    

برابر با اختیار خريد يعني  ايتعهدات اجاره سرمايهده حساب مان 93 در پايان 

 ريال است. 2000برابر با مبلغ 

 در صورت انتقال مالكیت به مبلغ اختیار خريد:

  4152 تجهیزات 

  3228 (1076×3) اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره 

  2000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 7380  اييهسرما تجهیزات اجاره           

 2000  وجه نقد           
    

   انتقال مالكیت:عدم در صورت  

  3228 اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره 

  2000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

  2152  )اختالف حسابها(ناشي از عدم استفاده از اختیار خريدزيان  
 7380  ايسرمايه تجهیزات اجاره           
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% از 25 سال با نرخ بهره 3 ريال براي مدت 7300تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91شركت آلفا در تاريخ  :11مثال

هاي اجرايي است. اقساط در پايان هر سال پرداخت خواهد شد و پرداخت ريال مربوط به هزينه 300شركت بتا اجاره نمود. از مبلغ هر قسط، 

توسط  ريال 500مخارج اولیه در همان ابتدا به مبلغ  ريال بوده و 5000ارزش باقیمانده تضمین شده خواهد بود.  29/12/91لین قسط در او

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%پرداخت شد.  شركت آلفا
3 = 𝑃𝑉𝐼𝐹25%و  1.952

3 =  17000سال بوده و ارزش منصفانه آن  4عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.512

 كننده(هاي الزم به روش ناخالص در دفاتر شركت آلفا )اجارهال است. مطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبتري

 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 خیر. آيا اختیار خريد وجود دارد؟ 2

 اي است.بر اين اساس، اجاره سرمايهبله و ←   4 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 7000 × 952/1 = 13664

 = ارزش اختیار خريد - =   -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین 5000 × 512/0 = 2560

 = مخارج اولیه اجاره 500 = 500

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  16724

 
  16724 )اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه( ايسرمايه تجهیزات اجاره :1/1/91

  9776 بهره تحقق نیافته 

 26000  (3×7000+5000) ايتعهدات اجاره سرمايه           
 500  وجه نقد           

    

  4056 هزينه مالي :29/12/91

 4056  بهره تحقق نیافته           

 ( = هزينه مالي26000 – 9776) ×% 25=  4056 
    

  300 هاي اجراييهزينه 

  7000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 7300  وجه نقد           
    

  3908 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 3908  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 ( = استهالک سالیانه 16724 – 5000)  ÷ 3=  3908 
، معیار سوم به بعد، دوره استهالک دارايي مورد اجاره، اقل دوره اجاره و عمر مفید دارايي است در

 شود.سال( رقم كمتر انتخاب مي 4سال( و عمر مفید ) 3يعني از بین دوره اجاره )

    

  3320 هزينه مالي :29/12/92

 3320  بهره تحقق نیافته           
 ( = هزينه مالي19000 – 5720) ×% 25=  3320 
    

  300 هاي اجراييهزينه 

  7000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 7300  وجه نقد           
    

  3908 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 3908  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           
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  2400 هزينه مالي :29/12/93

 2400  بهره تحقق نیافته           

 ( = هزينه مالي12000 – 2400) ×% 25=  2400 
    

  300 هاي اجراييهزينه 

  7000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 7300  وجه نقد           
 

 

   

  3908 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 3908  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           
    

برابر با ارزش باقیمانده  ايتعهدات اجاره سرمايهه حساب ماند 93 در پايان 

 ريال است. 5000شده يعني برابر با مبلغ تضمین

 :شدهارزش باقیمانده تضمیندر صورت انتقال مالكیت به مبلغ 

  5000 تجهیزات 

  11724 (3908×3) اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره 

  5000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 16724  ايسرمايه تجهیزات اجاره           
 5000  وجه نقد           
    

   انتقال مالكیت: عدم در صورت 

  11724 اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره 

  5000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 16724  ايسرمايه تجهیزات اجاره           

 

 ه فرض شود كه عمر مفید باقیمانده تجهیزات، پنج سال باشد. مثال را دوباره حل كنید.با توجه به اطالعات مثال يازد :12مثال 
 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  5 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 اي است.بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه← 17000 ×% 90 ≤ 16724 % ارزش منصفانه تجهیزات است؟ 90بالغ اجاره حداقل . آيا ارزش فعلي حداقل م4
به شرح فوق مطابقت داشته و اجاره ريال خواهد بود، لذا معیار چهارم  16724مبلغ  11با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همانند مثال  √

 هاي حسابداري دقیقاً مانند مثال قبل خواهد بود.خواهد بود. در اين مثال ثبتاي سرمايه

ريال باشد.  20000با توجه به اطالعات مثال يازده فرض شود كه عمر مفید باقیمانده تجهیزات، پنج سال و ارزش منصفانه آن  :13مثال 

 شركت آلفا قابل استفاده باشد. مثال را دوباره حل كنید. همچنین فرض شود كه اين تجهیزات داراي ماهیت خاص بوده و تنها براي
 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  5 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 خیر← 20000 ×% 90 ≤ 16724 منصفانه تجهیزات است؟  % ارزش90. آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره حداقل 4

 اي است.بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه. آيا تجهیزات ماهیت خاص دارد؟ 5
ت ريال خواهد بود، لذا معیار چهارم به شرح فوق مطابق 16724مبلغ  11با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همانند مثال در اين مثال نیز  √

 خواهد بود. يازدههاي حسابداري دقیقاً مانند مثال اي خواهد بود. در اين مثال ثبتو اجاره سرمايه اما در اين مثال معیار پنجم مطرح بوده داشتهن
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 کنندهدر دفاتر اجاره عملیاتیهای حسابداری اجاره

اجاره عملیاتي خواهد بود. در اجاره عملیاتي دارايي مورد  رتصو ناي مطرح نباشد، در ايگانه اجاره سرمايهاگر هیچ يك از معیارهاي پنج

  اجاره  ، مبالغ عملیاتي  هاي در اجارهشناسايي نخواهد شد. و لذا استهالک نیز نشده  كننده شناسايياجاره و تعهدات مرتبط با آن در دفاتر اجاره

  زماني  بیانگر الگوي  ديگري  سیستماتیك  مبناي  شود مگر اينكه  شناسايي  رهدو  هزينه  عنوان به  اجاره  دوره  طي  مستقیم  خط  مبناي بايد بر

 گیرد:در اين حالت دو ثبت زير در ارتباط با مخارج اولیه اجاره و اقساط اجاره صورت مي باشد.  كننده استفاده  توسط  اقتصادي  منافع  كسب

  xxx هاي اولیه اجارههزينه

 xxx  وجه نقد           

   

  xxx )شامل هزينه اجرايي(هزينه اجاره 

 xxx  )اجاره پرداختني( وجه نقد           

، در ازاي وجهي در پايان اجاره نیز اگر انتقال مالكیت صورت نگیرد كه در اين صورت ثبتي نخواهیم داشت، اما اگر مالكیت دارايي منتقل شود 

 :كه پرداخت خواهد شد،

  xxx دارايي 

 xxx  وجه نقد           

 

ريال باشد. مثال  20000با توجه به اطالعات مثال يازده فرض شود كه عمر مفید باقیمانده تجهیزات، پنج سال و ارزش منصفانه آن  :14مثال 

 را دوباره حل كنید.
 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  5 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75وره اجاره حداقل . آيا د3

 خیر← 20000 ×% 90 ≤ 16724 % ارزش منصفانه تجهیزات است؟ 90. آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره حداقل 4

 است. . آيا تجهیزات ماهیت خاص دارد؟ خیر و بر اين اساس، اجاره عملیاتي5
 

  500 ههاي اولیه اجارهزينه :1/1/91

 500  وجه نقد           

    

  7300 اجارههزينه  :29/12/91

 7300  وجه نقد           

    

  7300 اجارههزينه  :29/12/92

 7300  وجه نقد           

    
  7300 اجارههزينه  :29/12/93

 7300  وجه نقد           
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% از 22سال با نرخ بهره  5ريال براي مدت  4200تي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط تجهیزا 1/4/91شركت آلفا در تاريخ  :15مثال

در ابتداي تیرماه هر سال  به صورت سالیانه هاي اجرايي است. اقساطريال مربوط به هزينه 200شركت بتا اجاره نمود. از مبلغ هر قسط، 

ريال بوده و مخارج اولیه در همان ابتدا  3000واهد بود. ارزش باقیمانده تضمین شده خ 1/4/92پرداخت خواهد شد و پرداخت اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴22% ريال برآورد نمود. 1000شركت آلفا ارزش اسقاط را  ريال توسط شركت آلفا پرداخت شد. 400به مبلغ 
5 = و  2.864

𝑃𝑉𝐼𝐹22%
5 =  ريال است.  15000و ارزش منصفانه آن سال بوده  6عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.370

 كننده(به روش ناخالص در دفاتر شركت آلفا )اجاره 1/4/93تا تاريخ  هاي الزممطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت
 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 اي است.بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه←   6 ×% 75 ≤ 5عمر مفید تجهیزات است؟ % 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 4000 × 864/2 = 11456

 = ارزش اختیار خريد - =   -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین 3000 × 37/0 = 1110

 = مخارج اولیه اجاره - =   -

 مع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجارهج  12566

 
  12566 )اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه( ايسرمايه تجهیزات اجاره :1/4/91

  10434 بهره تحقق نیافته 

 23000  (5×4000+3000) ايتعهدات اجاره سرمايه           

    
  2073 هزينه مالي :29/12/91

 2073  بهره تحقق نیافته           

 1/4/92تا  1/4/91ساله از  1 ( = هزينه مالي23000 – 10434) ×% 22=  2764 

 29/12/91تا  1/4/91ماهه از  9= هزينه مالي   2764 ×( 9÷12= ) 2073 

 1/4/92تا  29/12/91ماهه از  3= هزينه مالي   2764 ×( 3÷12= ) 691
    

  225 (300 × (9÷12)) هاي اجراييهزينه 

 225  پرداختني هاي اجراييههزين           
    

  1735 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 
 1735  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 ( = استهالک سالیانه 12566 – 1000)  ÷ 5=  2313 

 نه ماهه= استهالک  2313 ×( 9 ÷12)=  1735

    

  691 هزينه مالي :1/4/92

 691  ه تحقق نیافتهبهر           
  

  225 پرداختني هاي اجراييهزينه 

  75 (300 × (3÷12))هاي اجراييهزينه 

  4000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 4300  وجه نقد           

    

  1870 هزينه مالي :29/12/92

 1870  بهره تحقق نیافته           
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 1/4/93تا  1/4/92ساله از  1 الي( = هزينه م19000 – 7670) ×% 22=  2493 

 29/12/92تا  1/4/92ماهه از  9= هزينه مالي   2493 ×( 9÷12= ) 1870 

 1/4/93تا  29/12/92ماهه از  3= هزينه مالي   2493 ×( 3÷12= ) 623
    

  225 هاي اجراييهزينه 

 225  پرداختني هاي اجراييهزينه           
    

  2313 ايزات اجارههزينه استهالک تجهی 

 2313  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

    

  623 هزينه مالي :1/4/93

 623  بهره تحقق نیافته           
    

  225 پرداختني هاي اجراييهزينه 

  75 هاي اجراييهزينه 

  4000 ايتعهدات اجاره سرمايه 
 4300  وجه نقد           

 با توجه به اطالعات مثال پانزده فرض شود كه عمر مفید باقیمانده تجهیزات، هشت سال باشد. مثال را دوباره حل كنید. :16ال مث
 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  8 × %75 ≤ 5% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 خیر← 15000 ×% 90 ≤ 12566 % ارزش منصفانه تجهیزات است؟ 90. آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره حداقل 4

 است. . آيا تجهیزات ماهیت خاص دارد؟ خیر و بر اين اساس، اجاره عملیاتي5
    

  3225 (4300×(9÷12))اجاره هزينه  :29/12/91

 3225  اجاره پرداختني           

    
  3225 اجاره پرداختني :1/4/92

  1075 (4300×(3÷12))اجارههزينه  

 4300  وجه نقد           

    

  3225 اجارههزينه  :29/12/93

 3225  اجاره پرداختني           

    

  3225 اجاره پرداختني :1/4/93

  1075 اجارههزينه  

 4300  وجه نقد           
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% از 20سال با نرخ بهره  3ريال براي مدت  3200تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91شركت آلفا در تاريخ  :17مثال

هاي اجرايي است. اقساط در پايان هر سال پرداخت خواهد شد. مالكیت اين ريال مربوط به هزينه 200شركت بتا اجاره نمود. از مبلغ هر قسط، 

ريال توسط شركت آلفا پرداخت شد.  482ر پايان اجاره به شركت آلفا منتقل خواهد شد. مخارج اولیه در همان ابتدا به مبلغ تجهیزات د

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴20%
3 =  ريال است.  6000سال بوده و ارزش منصفانه آن  4عمر مفید باقیمانده تجهیزات  2.106

 كننده(به روش ناخالص در دفاتر شركت آلفا )اجاره 91ا پايان تهاي الزم مطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت
   اي است.. آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه1

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 3000 × 106/2  = 6318

 = ارزش اختیار خريد - =   -

 شدهباقیمانده تضمین= ارزش  - =   -

 = مخارج اولیه اجاره 482 = 482

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  6800
 

كه ، زيرا است نوعي زيان در مبحث اجارهارزش منصفانه تجهیزات كمتر از ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره است. اين حالت به معناي  قرارداد اجارهدر اين 

 در چنین مواردي دو حالت به شرح زير مطرح خواهد بود: و پرداختني در آينده، بیشتر از ارزش منصفانه دارايي است. شدهمبالغ پرداختارزش فعلي 

( 6000اي را به ارزش منصفانه )توان تجهیزات اجارهشده نباشد در اين صورت مياگر در مسأله، منظور از نرخ بهره، نرخ ضمني سود تضمین حالت اول:

شناسايي كرد كه در اين  دوره اول اجاره ريال را در همان ابتداي اجاره بر اساس مفهوم شناخت بالدرنگ زيان، به عنوان زيان 800مبلغ شناسايي كرده و 

  :صورت خواهیم داشت
 

  6000 )اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه( ايسرمايه تجهیزات اجاره :1/1/91

  2682 بهره تحقق نیافته 

  800 ايزيان اجاره سرمايه 

 9000  (3×3000)ايتعهدات اجاره سرمايه           

 482  وجه نقد           

    

  1264 هزينه مالي :29/12/91

 1264  بهره تحقق نیافته           
 ( = هزينه مالي9000 – 2682) ×% 20=  1264 
    

  200 هاي اجراييهزينه 

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

  1500 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1500  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 سالیانه ( = استهالک 6000 – 0)  ÷ 4=  1500 

  

  916 هزينه مالي :29/12/92

 916  بهره تحقق نیافته           
 هزينه مالي ( =6000 – 1418) ×% 20=  916 
    

  200 هاي اجراييهزينه 
  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 
 3200  وجه نقد           

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



Abedi Sadaghiyani - Accounting for Leases  

 

19 
 

  1500 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1500  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

    

  502 هزينه مالي :29/12/93

 502  بهره تحقق نیافته           
 ( = هزينه مالي3000 – 502) ×% 20=  502 
    

  200 هاي اجراييهزينه 
  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 
 3200  وجه نقد           
    

  1500 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 
 1500  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           
    

بر باشد در اين صورت بايد با توجه به مفهوم اين نرخ عمل شود. شده ، منظور از نرخ بهره، نرخ ضمني سود تضمیناجارهقرارداد اگر در اما  حالت دوم:

 شود. لذا:دارايي اساس اين نرخ بايد ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره برابر با ارزش منصفانه 
  

6000 = 3000 × (
1 − 

1
(1 + 𝑖)3

𝑖
) +  482 

 % به20. بدين ترتیب نرخ بهره از خواهیم رسید %1/29 به نرخ بهره جديد (1)از مباحث مديريت مالي  فاده از روش آزمايش و خطادر رابطه فوق با است

 واهد شد كه هزينه مالي شناسايي شده در هر يك ازخباعث  ،% افزايش يافته و با استفاده از نرخ بهره جديد مسأله را حل خواهیم كرد. نرخ بهره بیشتر1/29

 ها خواهد بود:ها افزايش يابد و بدين ترتیب شناسايي زيان به تعويق افتاده و در قالب شناسايي هزينه بیشتر در هر يك از سالسال

  6000 )اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه( ايسرمايه تجهیزات اجاره :1/1/91

  3482 بهره تحقق نیافته 

 9000  (3×3000) ايتعهدات اجاره سرمايه           

 482  وجه نقد           
    

  1606 هزينه مالي :29/12/91

 1606  بهره تحقق نیافته           

 ( = هزينه مالي9000 – 3482) ×% 29=  1606 
    

  200 هاي اجراييهزينه 

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

    

  1500 ايک تجهیزات اجارههزينه استهال 

 1500  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 ( = استهالک سالیانه 6000 – 0) ÷ 4=  1500 
    

  1200 هزينه مالي :29/12/92

 1200  بهره تحقق نیافته           

 ( = هزينه مالي6000 – 1876) ×% 1/29=  1200 

  200 هاي اجراييهزينه 

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3300  وجه نقد           
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  1500 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1500  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           

    

  676 هزينه مالي :29/12/93

 676  بهره تحقق نیافته           

 مالي( = هزينه 3000 – 676) ×% 1/29=  676 
    

  200 هاي اجراييهزينه 

  3000 ايتعهدات اجاره سرمايه 

 3200  وجه نقد           
    

  1500 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 1500  اي استهالک انباشته تجهیزات اجاره           
    

ي در هر يك از سه سال افزايش داشته است، به طوري كه اين افزايش در مجموع شود در حالت دوم نسبت به حالت اول، هزينه مالهمچنان كه مشاهده مي

 ريال است. 800براي سه سال برابر با همان مبلغ 

 

 دهدهنای در دفاتر اجارههای سرمایهحسابداری اجاره

دهنده بعد از اينكه مشخص بحث اجارهدر م اي باشد.دهنده نیز سرمايهگانه براي اجارهاساس هريك از معیارهاي پنج كن است براجاره مم

آيا  بدين معني كه بايد مشخص شود .تفكیك شود مستقیم مالي تأمیناجاره  از فروش از نوع اي است الزم است كه اجارهشد اجاره سرمايه

درصورت  بوده و ز نوع فروش()اجاره ا اجاره شكل فروش ،صورت جواب مثبت كه در .باشد يا خیرفروشنده نیز مي تولیدكننده و ،دهندهاجاره

لذا  باشد ودهنده ميدارايي مورد اجاره جز محصوالت تولیدي اجاره ،اجاره شكل فروش در خواهد بود. مستقیم مالي تأمیناجاره  ،جواب منفي

مد اجاره آهم از محل در و دهنده هم از محل فروشمنافع اجاره لذا عوايد و باشد.موضوع فروش نیز مطرح مي اي،سرمايه ياجاره بحثغیر از 

هاي تولیدكننده يا فروشنده اين محصوالت از مصاديق اجاره از نوع فروش اجاري خودرو و مسكن توسط شركت .تأمین خواهد شداي سرمايه

 فروش است.

در   خالص  گذاري سرمايه  معادل  مبلغي به و  دريافتني  رقم  يك  عنوان به  را در ترازنامه  اي سرمايه  با اجاره  مرتبط  بايد دارايي  دهنده اجاره

 . نشده  كسب  از كسر درآمد مالي  پس  در اجاره  ناخالص  گذاري از سرمايه  است  عبارت در اجاره  خالص  گذاري سرمايه كند.  منعكس  اجاره

  ارزش  گونه و هر  دهنده از ديد اجاره  اي سرمايه  اجاره  به  مربوط  اجاره  مبالغ  حداقل  از مجموع  است  عبارت  در اجاره  ناخالص  گذاري سرمايه

  گیرد. مي  تعلق  وي  به  كه  اي نشده  تضمین  باقیمانده

 : بین  از تفاوت  است  : عبارت  نشده  كسب  درآمد مالي

  به  كه  اي نشده  تضمین  باقیمانده  ارزش  گونه هر و  دهنده از ديد اجاره  اي سرمايه  قرارداد اجاره  به  مربوط  اجاره  مبالغ  حداقل  مجموع . الف

 گیرد، و مي  تعلق  وي

 . اجاره  شده سود تضمین  ضمني  با نرخ“  الف “در بند   شده ياد  مبلغ  فعلي  ارزش . ب

 براي تشخیص اجاره شكل فروش و اجاره تأمین مالي مستقیم از روابط زير استفاده خواهیم كرد:

 دهنده()ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره گذاری خالص در مبلغ اجارهسرمایه =شده یا مبلغ دفتری دارایی بهای تمام →دکننده و فروشنده نیز نیست دهنده تولیاجاره

 دهنده()ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره هگذاری خالص در مبلغ اجارسرمایه ≠شده یا مبلغ دفتری دارایی بهای تمام →دهنده تولیدکننده و فروشنده نیز است اجاره

 گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه ˃شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام →سود 

 گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه ˂شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام →زيان 
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 فروش از نوعجاره ا –دهنده ای در دفاتر اجارههای سرمایهحسابداری اجاره
 گیرد:در مقاطع زماني زير صورت مي تولیدكننده يا فروشنده –دهنده هاي الزم در هر يك از دو روش خالص و ناخالص در دفاتر اجارهثبت

 روش خالص  روش ناخالص

       . مقطع زمانی ابتدای اجاره:1

  xxx دريافتني ياجاره   xxx دريافتني ياجاره

  xxx بهاي تمام شده كاالي فروش رفته   xxx ه كاالي فروش رفتهبهاي تمام شد

 xxx  موجودي كاال            xxx  موجودي كاال          

 xxx  اياجاره سرمايه فروش            xxx  اياجاره سرمايه فروش          

     xxx  درآمد مالي كسب نشده          

 
 :در ثبت فوق

 = اجاره دريافتنيقل مبالغ اجاره ارزش اسمي حدا
 بهاي تمام شده دارايي = بهاي تمام شده كاالي فروش رفته –ارزش فعلي ارزش باقیمانده تضمین نشده 

 بهاي تمام شده دارايي = موجودي كاال

 ايفروش اجاره سرمايه=  اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه –ارزش فعلي ارزش باقیمانده تضمین نشده 

 ها )يا اختالف ارزش اسمي و ارزش فعلي( = درآمد مالي كسب نشدهساباختالف ح

 حداقل مبالغ اجاره = اجاره دريافتني فعليارزش  
 بهاي تمام شده دارايي = بهاي تمام شده كاالي فروش رفته –ارزش فعلي ارزش باقیمانده تضمین نشده 

 بهاي تمام شده دارايي = موجودي كاال

 ايفروش اجاره سرمايه=  اقل ارزش فعلي و ارزش منصفانه –نده تضمین نشده ارزش فعلي ارزش باقیما

 

       

       اقساط اجاره: ی دریافت. مقطع زمان2

  xxx وجه نقد   xxx درآمد مالي كسب نشده

 xxx  دريافتني ياجاره            xxx  )درآمد بهره(درآمد مالي           

 xxx  )درآمد بهره(ي درآمد مال              

 xxx  مخارج اجرايي پرداختني             xxx وجه نقد

     xxx  دريافتني ياجاره          

     xxx  مخارج اجرايي پرداختني          
       

مالي در ثبت  معادل يك قسط اجاره بوده و درآمد در اين مقطع، ثبت دوم
 شود:اول به شرح زير محاسبه مي

xx  مالي ي( = درآمدمانده اجاره دريافتن – نشدهدرآمد مالي كسب)مانده  ×= نرخ بهره 

مالي به شرح  جه نقد معادل يك قسط اجاره، درآمددر ثبت فوق و 
   ها شناساييي بر اساس اختالف حسابي زير و اجاره دريافتنمحاسبه

 شود.مي

xx  يمال = درآمد اجاره دريافتنيمانده  ×= نرخ بهره 

 مالي شناسايي نخواهد شد. درآمدشود، در اين صورت در اين مقطع زماني،  دريافتنكته: در هر دو روش خالص و ناخالص، اگر قسط اول اجاره در همان ابتداي اجاره 

       

      های اجرایی:. مقطع زمانی پرداخت هزینه3

  xxx مخارج اجرايي پرداختني   xxx مخارج اجرايي پرداختني

 xxx  وجه نقد            xxx  وجه نقد          

       

       :اول سال مالی . مقطع زمانی پایان4

  xxx اياجاره سرمايه فروش   xxx اياجاره سرمايه فروش

 xxx  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته            xxx  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته          

 xxx  سود            xxx  )خالصه حساب سود و زيان( سود          

       

 . مقطع زمانی پایان اجاره:5
در صورتي كه ارزش باقیمانده تضمین شده و نشده مطرح باشد، مانده اجاره در پايان اجاره، صفر خواهد بود.  نشدهدرآمد مالي كسبمانده در روش ناخالص 

 خواهد بود. دريافتني در پايان برابر با آن
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       در صورت انتقال مالكیت:

  xxx وجه نقد   xxx وجه نقد

 xxx  اجاره دريافتني            xxx  اجاره دريافتني          

       

       انتقال مالكیت: عدم در صورت

  xxx موجودي كاال   xxx موجودي كاال

 xxx  ه دريافتنياجار            xxx  اجاره دريافتني          
       

% به 25سال با نرخ بهره  3ريال براي مدت  5300تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91شركت بتا در تاريخ  :18مثال

ل بعد بابت موضوعات هاي اجرايي است كه پس از دريافت، در ابتداي ساريال مربوط به هزينه 300شركت آلفا اجاره داد. از مبلغ هر قسط، 

خواهد بود. ارزش اختیار خريد  29/12/91اقساط در پايان هر سال دريافت خواهد شد و دريافت اولین قسط در  مربوطه پرداخت خواهد شد.

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%ريال توسط شركت بتا پرداخت شد.  500ريال بوده و مخارج اولیه در همان ابتدا به مبلغ  2000مبلغ 
3 =  و 1.952

𝑃𝑉𝐼𝐹25%
3 = مبلغ دفتري اين تجهیزات در دفاتر بتا  ريال است. 10784سال بوده و ارزش منصفانه آن  4عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.512

  باشد.ريال مي 9000

 دهنده(هاي الزم به روش خالص در دفاتر شركت بتا )اجارهمطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت
 

 ان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر. آيا در پاي1

 اي است.بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه. آيا اختیار خريد وجود دارد؟ 2

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 5000 × 952/1 = 9760

 = ارزش اختیار خريد 2000 × 512/0 =1024

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -
 شدهنارزش باقیمانده تضمین=  - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  10784

 دهنده()ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه ≠شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام

 10784 ≠ 9000 →دهنده تولیدكننده و فروشنده نیز است اجاره
  

  10784 دريافتني اجاره :1/1/91

  9000 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

 9000   موجودي كاال           

 10784  اياجاره سرمايهفروش            
    

  500 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

 500  وجه نقد           
    

  5300 وجه نقد :29/12/91

 2696  درآمد مالي           

 2304  اجاره دريافتني           

 300  مخارج اجرايي پرداختني           

 مالي درآمد=  10784 ×% 25=  2696 
    

  10784 ايفروش اجاره سرمايه 

 9500  (9000+500)بهاي تمام شده كاالي فروش رفته           

 1284  سود           
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  300 مخارج اجرايي پرداختني :1/1/92

 300   وجه نقد           

    

  5300 وجه نقد :29/12/92

 2120  درآمد مالي           

 2880  اجاره دريافتني           

 300  مخارج اجرايي پرداختني           

 مالي درآمد=  8480 ×% 25=  2120 
    

  300 مخارج اجرايي پرداختني :1/1/93

 300   وجه نقد           

    

  5300 وجه نقد :29/12/93

 1400  درآمد مالي           

 3600  اجاره دريافتني           

 300  مخارج اجرايي پرداختني           

 مالي درآمد=  5600 ×% 25=  1400 
    

   فرض انتقال مالكیت: 

  2000 وجه نقد 

 2000   اجاره دريافتني           
 

 

   

    عدم انتقال مالكیت: فرض 

  2000 موجودي كاال 

 2000   اجاره دريافتني           

    

  300 مخارج اجرايي پرداختني :1/1/94

 300   وجه نقد           

% به 25رخ بهره سال با ن 3ريال براي مدت  3000تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91شركت بتا در تاريخ  :19مثال

خواهد بود. ارزش باقیمانده تضمین  29/12/91شركت آلفا اجاره داد. اقساط در پايان هر سال دريافت خواهد شد و دريافت اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%. استريال  2000نشده مبلغ 
3 = 𝑃𝑉𝐼𝐹25%و  1.952

3 = منصفانه آن  سال بوده و ارزش 4عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.512

  باشد. ريال مي 6000ريال است. مبلغ دفتري اين تجهیزات در دفاتر بتا  7000

 دهنده(هاي الزم به روش ناخالص در دفاتر شركت بتا )اجارهمطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت

 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 خیر. آيا اختیار خريد وجود دارد؟ 2

 اي است.بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه←   4 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 3000 × 952/1 = 5856

 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 شدهن= ارزش باقیمانده تضمین 2000 × 512/0 = 1024

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  6880
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 دهنده()ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه ≠شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام

 6880 ≠ 6000 →دهنده تولیدكننده و فروشنده نیز است اجاره
  11000 دريافتنياجاره  :1/1/91

  4976 (6000-1024) بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

 6000   موجودي كاال           

 5856  (6880 – 1024) اياجاره سرمايهفروش            

 4120  نشدهدرآمد مالي كسب           
    

  1720 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/91

 1720  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (11000 – 4120) ×% 25=  1720 
    

  3000 وجه نقد 

 3000  اجاره دريافتني           
    

  5856 ايفروش اجاره سرمايه 

 4976  (9000+500)بهاي تمام شده كاالي فروش رفته           

 880  سود           
    

  1400 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/92

 1400  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (8000 – 2400) ×% 25=  1400 

  3000 وجه نقد 

 3000  اجاره دريافتني           

    
  1000 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/93

 1000  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (5000 – 1000) ×% 25=  1000 
    

  3000 وجه نقد 

 3000  اجاره دريافتني           
    

   فرض انتقال مالكیت: 

  2000 وجه نقد 

 2000   اجاره دريافتني           
    

    فرض عدم انتقال مالكیت: 

  2000 موجودي كاال 

 2000   اجاره دريافتني           
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 ره تأمین مالی مستقیماجا –دهنده ای در دفاتر اجارههای سرمایهحسابداری اجاره
هاي لیزينگ يا ساير مؤسسات مالي دهنده قادر به تأمین مالي از طريق ساير منابع نیست، براي تأمین مالي به شركتدر مواردي كه اجاره

سپس آن را به وي اجاره كننده را خريداري نموده و نمايد. شركت لیزينگ نیز دارايي مورد نیاز اجارهكه در اين زمینه فعالیت دارند، مراجعه مي

كسب  صرفاًدهنده باشد و هدف اجارهدهد. بنابراين در اين نوع اجاره، ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره تقريباً برابر با بهاي تمام شده آن ميمي

 تأمین مالي مستقیم است.هاي لیزينگ عمدتاً از نوع ها و شركتسود ناشي از تأمین مالي است. قراردادهاي اجاره به شرط تملیك بانك

  انعقاد قرارداد واقع و  مذاكره  انجام  در مراحل  طور معمول به  العمل و حق  حقوقي  مخارج  قبیل ، از اولیه  مستقیم  مخارجدر اين حالت  

از   ، بخشي آن  شود و معادل مي  شناسايي  هزينه  عنوان به  وقوع  و در دوره  تحمل  درآمد مالي  منظور كسب به  اولیه  مستقیم  مخارج  اين شود. مي

اين كار باعث محاسبه نرخ بهره جديد شده و سبب كاهش نرخ ضمني بهره گرديده و  گردد. مي  منتقل  درآمد دوره  به  نشده  كسب  درآمد مالي

 به تبع آن در طي دوره اجاره، درآمد مالي كمتري شناسايي خواهد شد.

دهنده در مقاطع هاي الزم در هر يك از دو روش خالص و ناخالص در دفاتر اجارهكننده يا فروشنده نیست، ثبتتولید دهندهزماني كه اجاره

 گیرد:زماني زير صورت مي

 روش خالص  روش ناخالص

       . مقطع زمانی ابتدای اجاره:1

  xxx دريافتني ياجاره   xxx دريافتني ياجاره

 xxx  موجودي كاال            xxx  موجودي كاال          

     xxx  درآمد مالي كسب نشده          
 

 در ثبت فوق:
 ارزش اسمي حداقل مبالغ اجاره = اجاره دريافتني
 بهاي تمام شده دارايي = موجودي كاال

 ها )يا اختالف ارزش اسمي و ارزش فعلي( = درآمد مالي كسب نشدهاختالف حساب

 ره = اجاره دريافتنيحداقل مبالغ اجا فعليارزش  
 

 

       

       اقساط اجاره: ی دریافت. مقطع زمان2

  xxx وجه نقد   xxx درآمد مالي كسب نشده

 xxx  دريافتني ياجاره            xxx  )درآمد بهره(درآمد مالي           

 xxx  )درآمد بهره(درآمد مالي               

 xxx  رج اجرايي پرداختنيمخا             xxx وجه نقد

     xxx  دريافتني ياجاره          

     xxx  مخارج اجرايي پرداختني          
       

در اين مقطع، ثبت دوم معادل يك قسط اجاره بوده و درآمد مالي در ثبت 
 شود:اول به شرح زير محاسبه مي

xx  مالي ه اجاره دريافتني( = درآمدماند – نشدهدرآمد مالي كسب)مانده  ×= نرخ بهره 

در ثبت فوق وجه نقد معادل يك قسط اجاره، درآمد مالي به شرح  
   ها شناساييي زير و اجاره دريافتني بر اساس اختالف حسابمحاسبه

 شود.مي

xx  مانده اجاره دريافتني = درآمد مالي ×= نرخ بهره 

 اجاره در همان ابتداي اجاره دريافت شود، در اين صورت در اين مقطع زماني، درآمد مالي شناسايي نخواهد شد. نكته: در هر دو روش خالص و ناخالص، اگر قسط اول

       

      های اجرایی:. مقطع زمانی پرداخت هزینه3

  xxx مخارج اجرايي پرداختني   xxx مخارج اجرايي پرداختني

 xxx  وجه نقد            xxx  وجه نقد          

       

 . مقطع زمانی پایان اجاره:4
در صورتي كه ارزش باقیمانده تضمین شده و نشده مطرح باشد، مانده اجاره در پايان اجاره، صفر خواهد بود.  نشدهدرآمد مالي كسبمانده در روش ناخالص 

 دريافتني در پايان برابر با آن خواهد بود.
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       در صورت انتقال مالكیت:

  xxx وجه نقد   xxx وجه نقد

 xxx  اجاره دريافتني            xxx  اجاره دريافتني          

       در صورت عدم انتقال مالكیت:

  xxx موجودي كاال   xxx موجودي كاال

 xxx  اجاره دريافتني            xxx  اجاره دريافتني          

 

% به 24سال با نرخ بهره  3ريال براي مدت  1000را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  تجهیزاتي 1/1/91شركت بتا در تاريخ  :20مثال

شده خواهد بود. ارزش باقیمانده تضمین 29/12/91شركت آلفا اجاره داد. اقساط در پايان هر سال دريافت خواهد شد و دريافت اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴28%ريال است.  800مبلغ 
3 = 𝑃𝑉𝐼𝐹28% و 1.868

3 =  2250سال بوده و ارزش منصفانه آن  5عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.477

   مالكیت اين تجهیزات در پايان اجاره به شركت آلفا منتقل خواهد شد. باشد.ريال مي 2250ريال است. مبلغ دفتري اين تجهیزات در دفاتر بتا 

 دهنده(الزم به روش ناخالص در دفاتر شركت بتا )اجارههاي مطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت

 اي است.بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه. آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ 1

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 1000 × 868/1 = 1868

 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شدهباقیمانده تضمین= ارزش  800 × 477/0 =  382

 شدهن= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  2250

 دهنده()ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه ≠شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام

 2250 = 2250 →ست دهنده تولیدكننده و فروشنده نیز نیاجاره

  3800 (3×1000+800) اجاره دريافتني :1/1/91
 2250   موجودي كاال           

 1550  نشدهدرآمد مالي كسب           
    

  630 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/91

 630  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (3800 – 1550) ×% 28=  630 
    

  1000 وجه نقد 
 1000  اجاره دريافتني           
    

  526 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/92

 526  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (2800 – 920) ×% 28=  526 

  1000 وجه نقد 
 1000  اجاره دريافتني           

    
  394 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/93

 394  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (1800 – 394) ×% 28=  394 
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  1000 وجه نقد 

 1000  اجاره دريافتني           
    

   فرض انتقال مالكیت: 

  800 وجه نقد 

 800   اجاره دريافتني           
    

    فرض عدم انتقال مالكیت: 

  800 موجودي كاال 

 800   اجاره دريافتني           

 

ريال توسط شركت بتا پرداخت شده باشد.  400فرض شود مخارج اولیه اجاره به مبلغ  20با در دست داشتن تمامي اطالعات مثال  :21مثال

 مثال را دوباره حل كنید.

 اي است.. آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه1
 لغ اجارهارزش فعلي حداقل مبا  

 = اقساط اجاره 1000 × 868/1 = 1868
 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین 800 × 477/0 =  382

 شدهن= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  2250

 دهنده()ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره اجاره گذاري خالص در مبلغسرمايه ≠شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام

 2250=  2250 →ست دهنده تولیدكننده و فروشنده نیز نیاجاره

  3800 (3×1000+800)اجاره دريافتني  :1/1/91

 2250   موجودي كاال           

 1550  نشدهدرآمد مالي كسب           
    

  400 هاي اولیه اجارههزينه 

 400  وجه نقد          
    

  400 نشدهدرآمد مالي كسب 

 400  درآمد مالي          
حسابداري ايران باعث شناسايي هزينه از يك طرف و شناسايي  21استاندارد  30انجام دو ثبت فوق طبق بند 

نشده ن درآمد مالي كسبدرآمد به همان میزان از سوي ديگر شده و لذا روي سود و زيان تأثیري ندارد. همچنی
 شود:يابد كه با در نظر گرفتن اين كاهش، نرخ بهره ضمني، مجدداً محاسبه ميريال بدهكار و كاهش مي 400

3800− (1550 − 400) = 1000× (
1 − 

1
(1 + 𝑖)3

𝑖
)+  800× (

1

(1+ 𝑖)3
) 

د كه اين كاهش نرخ بهره باعث خواهد بو %24/18 نرخ بهره ضمني جديدبا روش آزمايش و خطا در رابطه فوق، 

)درآمد مالي را طي سه سال در خواهد شد. در ادامه مثال  اجاره شناسايي درآمد مالي كمتر در طول سه سال

 اين مثال با درآمد مالي در مثال قبل مقايسه كنید(
 

  483 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/91
 483  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (3800 – 1150) ×% 24/18=  483 
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  1000 وجه نقد 

 1000  اجاره دريافتني           
    

  389 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/92

 389  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (2800 – 667) ×% 24/18=  389 

  1000 وجه نقد 

 1000  اجاره دريافتني           

    
  278 نشدهدرآمد مالي كسب :29/12/93

 278  درآمد مالي           

 مالي درآمد=  (1800 – 278) ×% 24/18=  278  
    

  1000 وجه نقد 

 1000  اجاره دريافتني           
    

   فرض انتقال مالكیت: 

  800 وجه نقد 

 800   اجاره دريافتني           
    

    فرض عدم انتقال مالكیت: 

  800 موجودي كاال 

 800   اجاره دريافتني           
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% به شركت الوند اجاره داده است. شركت سههند   10ساله و با نرخ بهره  4تجهیزاتي را طي يك دوره  1/5/84شركت سهند در تاريخ  :22مثال 

ريال اسهت. در شهرايط    5000در دفاتر شركت سهند  اين تاريخمزبور در  دارايي مبلغ دفتريتولید كننده و فروشنده ماشین آالت مزبور نیست. 

   است. 1/5/85ريال در نظر گرفته شده است. سررسید اولین قسط  800قرارداد اختیار خريد مطلوبي به مبلغ 
𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴10%

4 = 𝑃𝑉𝐼𝐹10%و     3.170
4 = 0.683 

 مطلوبست: محاسبه هر قسط اجاره

ريال  5000شود كه مبلغ ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره برابر با مبلغ دفتري يعني عدد ه زير در مورد اجاره تأمین مالي مستقیم، نتیجه ميبا توجه به رابط

 توان مبلغ هر قسط اجاره را محاسبه كرد.است و بدين ترتیب مي

 دهنده(رزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره)ا گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه =شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام

 5000=  5000 →ست دهنده تولیدكننده و فروشنده نیز نیاجاره

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

1405= A  → 4454 = 17/3 × A اقساط اجاره = 

 = ارزش اختیار خريد 800 × 683/0 =  546

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 شدهن= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  5000

 

 

سال به شركت زاگرس اجاره داد. اقسهاط اجهاره در ابتهداي     5تجهیزاتي را با اقساط سالیانه براي مدت  1/7/91شركت البرز در تاريخ  :23مثال 

سهال، نهرخ ضهمني بههره      8جهیهزات  گیرد. عمر مفید باقیمانهده ت صورت مي 1/7/91هر سال مالي دريافت شده و دريافت اولین قسط در تاريخ 

اي ريهال، سهود فهروش اجهاره سهرمايه      3000شهده  تضهمین  باقیمانده ريال، ارزش 16000شده تجهیزات در دفاتر شركت البرز ، بهاي تمام25%

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%باشد.ايي ميهاي اجرريال آن مربوط به هزينه 300ريال بوده و از هر قسط سالیانه مبلغ  2463
4 = 𝑃𝑉𝐼𝐹25%و     2.362

5 = 0.328 

 هاي اجراييشامل هزينه مطلوبست: محاسبه هر قسط سالیانه اجاره

يال است و ر 5000شود كه مبلغ ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره برابر با مبلغ دفتري يعني عدد با توجه به رابطه زير در مورد اجاره از نوع فروش، نتیجه مي

 توان مبلغ هر قسط اجاره را محاسبه كرد.بدين ترتیب مي

 دهنده()ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از ديد اجاره گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه ≠شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره - شدهبهاي تمامسود = 

 داقل مبالغ اجارهارزش فعلي ح – 16000=  2463

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره=  18463

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

5500= A  → 17479 = (1+362/2 )× (300- A) اقساط اجاره = 

 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین 3000 × 328/0 =  984

 شدهن= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  18463
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 ایهای سرمایهفسخ قرارداد اجاره

اما در طول مدت اجاره باشد. ي غیر قابل فسخ در ابتداي اجاره مياي، وجود يك قرارداد اجارهشرط تمامي معیارهاي اجاره سرمايهپیش

كننده مبلغ دفتري غ اجاره، قرارداد فسخ شود. در اين گونه موارد، اجارهكننده در پرداخت مبالممكن است به داليل مختلفي مانند ناتواني اجاره

ها حذف نموده و هر گونه تفاوت را بر حسب مورد به عنوان سود و زيان ناشي از فسخ دارايي مورد اجاره و بدهي مرتبط با آن را از حساب

 كند. قرارداد اجاره شناسايي مي

)به عنوان موجودي كاال يا دارايي  رگشتي را به اقل ارزش منصفانه فعلي و بهاي تمام شده اولیه داراييدهنده دارايي باز سوي ديگر اجار ه

عنوان سود و  التفاوت را بهكند و مابهنشده و اجاره دريافتني را حذف ميهاي مرتبط ديگر مانند درآمد مالي كسببدهكاركرده و حساب ثابت(

 كند.ناسايي ميزيان ناشي از فسخ قرارداد اجاره ش

هاي دريافت و پرداخت بهره صورت گیرد، در اين صورت مبلغ اضافي براي اين موضوع يا ممكن است فسخ قرارداد در تاريخي مابین تاريخ

داد دهنده پرداخت خواهد شد كه بايد در محاسبه سود و زيان ناشي از فسخ قراركننده به اجارهتحت عنوان جريمه فسخ قرارداد توسط اجاره

 اجاره لحاظ شود.

 

ضمني  سال با نرخ بهره 3ريال براي مدت  3000تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/4/91شركت بتا در تاريخ  :24مثال

واهد بود. خ 1/4/92هر سال دريافت خواهد شد و دريافت اولین قسط در  ابتداي تیر% به شركت آلفا اجاره داد. اقساط در 25 شدهسود تضمین

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴25%ريال است.  2000شده مبلغ ارزش باقیمانده تضمین 
3 = 𝑃𝑉𝐼𝐹25%و  1.952

3 = سال بوده  4عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.512

 باشد. ريال مي 6000ريال است. مبلغ دفتري اين تجهیزات در دفاتر بتا  6880و ارزش منصفانه آن 

ماهه و جريمه فسخ به شركت بتا 3ريال بابت بهره  1900در مجموع مبلغ  فسخ شد و شركت آلفا در اين تاريخ 1/7/92يخ قرارداد اجاره در تار

 ريال است. 5000ارزش منصفانه تجهیزات در اين تاريخ  پرداخت كرد.

 هاي آلفا و بتاهاي الزم به روش ناخالص در دفاتر شركتمطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت

 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 اي است.بله و بر اين اساس، اجاره سرمايه←   4 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 
 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 3000 × 952/1 = 5856
 = ارزش اختیار خريد - =   -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین 2000 × 512/0 = 1024

 شدهن= ارزش باقیمانده تضمین - =   -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  6880

 

 دهنده(د اجاره)ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره از دي گذاري خالص در مبلغ اجارهسرمايه ≠شده يا مبلغ دفتري دارايي بهاي تمام

 6880 ≠ 6000 →دهنده تولیدكننده و فروشنده نیز است اجاره
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 دفاتر بتا  دفاتر آلفا

1/4/91:       
  11000 اجاره دريافتني   6880 ايتجهیزات اجاره

  6000 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته    4120 بهره تحقق نیافته

 6000   موجودي كاال            11000  ايتعهدات اجاره سرمايه          

 6880  اياجاره سرمايهفروش               

 4120  نشدهدرآمد مالي كسب              

       
29/12/91:       

  1290 نشدهدرآمد مالي كسب   1290 هزينه مالي

 1290  درآمد مالي            1290  بهره تحقق نیافته           

 1/4/92تا  1/4/91ساله از  1( = درآمد مالي 11000 – 4120) ×% 25=  1720    

 29/12/91تا  1/4/91از  نه ماهه= درآمد مالي  1720 ×( 9÷12)=  1290
 1/4/92تا  1/1/92از  سه ماهه= درآمد مالي  1720 ×( 3÷12)=  430

       

  6880 ايمايهفروش اجاره سر   1170 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره

 6000  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته            1170  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره          
       880      سود            

     سالیانه ( = استهالک 6680 – 2000)  ÷ 3=  1560
 نه ماهه = استهالک 1560 ×( 9÷12)=  1170

 شش ماهه ستهالک= ا 1560 ×( 6÷12)=  780
    

       

1/4/92:       

  430 نشدهدرآمد مالي كسب   430 هزينه مالي

 430  درآمد مالي            430  بهره تحقق نیافته           

       

  3000 وجه نقد   3000 ايتعهدات اجاره سرمايه

 3000  اجاره دريافتني            3000  وجه نقد          

       

1/7/92:       

  1900 وجه نقد   350 هزينه مالي

  5000 )اقل ارزش منصفانه در اين تاريخ و بهاي تمام شده(تجهیزات    780 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره

  2400 )مانده در اين تاريخ(نشدهدرآمد مالي كسب   1170 )مانده در اين تاريخ(اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره

 350  درآمد مالي             8000 )مانده در اين تاريخ( ايتعهدات اجاره سرمايه

 8000  )مانده در اين تاريخ(اجاره دريافتني             880 ها()اختالف حسابزيان فسخ قرارداد اجاره 

 950  ها()اختالف حسابقرارداد اجاره  سود فسخ            2400  )مانده در اين تاريخ(بهره تحقق نیافته            

     6880  )مانده در اين تاريخ(اي تجهیزات اجاره          

     1900  وجه نقد          

 1/4/93تا  1/4/92ساله از  1( = درآمد مالي 8000 – 2400) ×% 25=  1400    
 1/7/92تا  1/4/92از  سه ماهه= درآمد مالي  1400 ×( 3÷12)=  350
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 دهدهندر دفاتر اجاره عملیاتیهای حسابداری اجاره

دهنده عملیاتي خواهد بود. در اجاره اي مطرح نباشد، در اين صورت اجاره براي اجارهگانه اجاره سرمايهاگر هیچ يك از معیارهاي پنج

هاي مورد اجاره را بر اساس ماهیت تحت سرفصل دارايي دهنده دارايي، بلكه اجارهدهنده حذف نشدهعملیاتي دارايي مورد اجاره از دفاتر اجاره

رويه معمول براي در صورت استهالک پذير بودن دارايي، استهالک نیز همانند  نمايد وثابت مشهود يا نامشهود در ترازنامه خود منعكس مي

  شناسايي خواهد شد.هاي مشابه دارايي

  مبالغ  استثناي )به  گردد. درآمد اجاره مي  شناسايي  هزينه  عنوان شود به مي  تحمل  اجاره درآمد  كسب  براي  كه  استهالک  قبیل از  مخارجي

شود،  مي  شناسايي  اجاره  دوره  در طول  مستقیم  خط  روش  ( معموالً به تحت عنوان مخارج اجرايي و نگهداري  مانند بیمه  خدماتي  بابت  دريافتي

مشخصاً   كه  اي اولیه  مستقیم  باشد. مخارج  مورد اجاره  دارايي  منافع  كسب  زماني  از الگوي  بهتري  معرف  ديگري  منظم  مبناي  مگر اينكه

 شود منظور مي  سود و زيان  به  با درآمد اجاره  متناسب  اجاره  دوره  شود، در طول مي  واقع  عملیاتي  اجاره  درآمد از محل  با كسب  ارتباط در

  وقوع  يا در دوره پرداخت شناسايي نموده و در طي مدت اجاره به هزينه تبديل نمود(مستقیم اولیه را به عنوان نوعي پیش)میتوان مخارج 

  گردد. مي  شناسايي  دوره  هزينه  عنوان به

 :خواهیم داشت و استهالک اقساط اجاره در ارتباط با مخارج اولیه اجاره، را زير هايثبت اجاره عملیاتيدر 

  xxx هاي اولیه اجارهنههزي

 xxx  وجه نقد           

   

  xxx تني()اجاره دريافوجه نقد 

 xxx  درآمد اجاره            

 xxx  مخارج اجرايي پرداختني           

   

  xxx هزينه استهالک دارايي

 xxx  استهالک انباشته دارايي            

 موضوعات مربوطه پرداخت شود:و زماني كه مخارج اجرايي بابت  

  xxx  مخارج اجرايي پرداختني

 xxx  وجه نقد           

هي در پايان اجاره نیز اگر انتقال مالكیت صورت نگیرد كه در اين صورت ثبتي نخواهیم داشت، اما اگر مالكیت دارايي منتقل شود، در ازاي وج

 كه دريافت خواهد شد،:

  xxx  وجه نقد

  xxx اشته دارايياستهالک انب

  xxx )براي بخشي از سال كه دارايي متعلق به شركت بوده است(هزينه استهالک 

 xxx  دارايي           

 التفاوت مبلغ واگذاري دارايي و ارزش دفتري آن به عنوان سود و زيان شناسايي خواهد شد.در ثبت فوق مابه

% به 26سال با نرخ بهره  3ريال براي مدت  2000با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  تجهیزاتي را 1/1/91شركت بتا در تاريخ  :25مثال

شده خواهد بود. ارزش باقیمانده تضمین 29/12/91شركت آلفا اجاره داد. اقساط در پايان هر سال دريافت خواهد شد و دريافت اولین قسط در 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴26%ريال است.  1000مبلغ 
3 = 𝑃𝑉𝐼𝐹26%و  1.923

3 =  6200سال بوده و ارزش منصفانه آن  5عمر مفید باقیمانده تجهیزات  0.500

   ريال پرداخت شد. 460مخارج اولیه اجاره در همان ابتدا به مبلغ باشد. ريال مي 4000ريال است. مبلغ دفتري اين تجهیزات در دفاتر بتا 

 دهنده(در دفاتر شركت بتا )اجاره هاي الزممطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت
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 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  5 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 خیر← 6200 ×% 90 ≤ 4346  % ارزش منصفانه تجهیزات است؟90. آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره حداقل 4

 است. . آيا تجهیزات ماهیت خاص دارد؟ خیر و بر اين اساس، اجاره عملیاتي5
 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 2000 × 923/1 = 3846 

 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین 1000 × 5/0 =  500

 شدهنه تضمین= ارزش باقیماند - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  4346

    

    

  460 هاي اولیه اجارههزينه :1/1/91

 460   وجه نقد           
    

  2000 وجه نقد :29/12/91
 2000  درآمد اجاره            
    

  800 (4000 ÷ 5)هزينه استهالک  

 800  استهالک انباشته            
    

  2000 وجه نقد :29/12/92

 2000  درآمد اجاره            
  

  800 هزينه استهالک  

 800  استهالک انباشته            
    

  2000 وجه نقد :29/12/93

 2000  درآمد اجاره            
    

  800 هزينه استهالک  

 800  استهالک انباشته            
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 های عملیاتیقساط نامساوی اجارها

هاي عملیاتي، مبالغ اجاره )به استثناي مخارج اجرايي و خدماتي نظیر بیمه و نگهداري( بايد بر مبناي طبق استانداردهاي حسابداري، در اجاره

ر برخي موارد ممكن است قرارداد دهنده به عنوان هزينه و درآمد شناسايي شود. دكننده و اجارهخط مستقیم در طي دوره اجاره توسط اجاره

هاي مختلف با هم برابر نباشد. به عنوان مثال، ممكن است بر اساس قرارداد اجاره، اجاره به نحوي تنظیم شده باشد كه مبالغ اجاره در دوره

دهنده پرداخت نمايد. در اين گونه موارد پرداخت به اجارهاي، هنگام عقد قرارداد، مبلغي را به عنوان پیشهاي دورهكننده عالوه بر پرداختاجاره

دريافت اجاره ثبت شده و بر مبناي خط مستقیم پرداخت و پیشدهنده به ترتیب به عنوان پیشكننده و اجارهبايد چنین مبلغي توسط اجاره

 طي مدت اجاره مستهلك گرديده و به ترتیب به عنوان هزينه و درآمد شناسايي شود.

% به 26سال با نرخ بهره  3ريال براي مدت  2000تجهیزاتي را با اجاره بهاي سالیانه به مبلغ هر قسط  1/1/91تاريخ شركت بتا در  :26مثال

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴26%خواهد بود.  29/12/91شركت آلفا اجاره داد. اقساط در پايان هر سال دريافت خواهد شد و دريافت اولین قسط در 
3 = و   1.923

ريال از شركت  4500ريال است. شركت بتا در همان ابتداي اجاره مبلغ  10000سال بوده و ارزش منصفانه آن  5هیزات عمر مفید باقیمانده تج

 دريافت نمود.  آلفا پیش

 دهنده(هاي الزم در دفاتر شركت بتا )اجارهمطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام ثبت
 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  5 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 خیر← 10000 ×% 90 ≤ 8346 % ارزش منصفانه تجهیزات است؟ 90. آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره حداقل 4

 است. ملیاتي. آيا تجهیزات ماهیت خاص دارد؟ خیر و بر اين اساس، اجاره ع5
 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 دريافت= پیش 4500 = 4500  

 = اقساط اجاره 2000 × 923/1 = 3846 

 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 شدهن= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  8346

    

  4500  وجه نقد :1/1/91

 4500  دريافت اجارهپیش           
    

  2000 وجه نقد :29/12/91

  1500 (4500÷3) دريافت اجارهپیش 

 3500  درآمد اجاره            
    

  2000 وجه نقد :29/12/92

  1500 دريافت اجارهپیش 

 3500  درآمد اجاره            
  

  2000 وجه نقد :29/12/93

  1500 دريافت اجارهپیش 

 3500  درآمد اجاره            
 

 شود.پرداخت شناسايي شده و تبديل به هزينه اجاره ميريال به عنوان پیش 4500در دفاتر آلفا مبلغ 
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 های عملیاتیهای تشویقی در اجارهانگیزه

هاي اي انعقاد قرارداد جديد و يا تمديد قرارداد قبلي از انگیزهكننده بردهنده به منظور تشويق اجارهگاهي اوقات ممكن است اجاره

هاي كننده مانند هزينههاي اجارهتواند بازپرداخت يا تقبل برخي از هزينههاي تشويقي ميهايي از اين انگیزهتشويقي استفاده كند. نمونه

كننده و هاي تشويقي، اجارهدر مورد تمامي انگیزه هاي اول قرارداد باشد.جابجايي و بهسازي دارايي مورد اجاره و يا دريافت نكردن اجاره در ماه

شده را به ترتیب به عنوان كاهش هزينه و كاهش درآمد اجاره در طول دوره قرارداد هاي انجامدهنده بايد مجموع منافع ايجادشده يا هزينهاجاره

 .در نظر بگیرند و آن را بر مبناي خط مستقیم شناسايي نمايند

اجاره كرد.  از شركت بتا سال 5ريال براي مدت  000/2تجهیزاتي را با اجاره بهاي سه ماهه به مبلغ  1/4/91شركت آلفا در تاريخ   :27مثال  

ماهه اول را از وي دريافت  6به منظور تشويق شركت آلفا، اجاره  بتااقساط اجاره به صورت فصلي در پايان هر فصل پرداخت خواهد شد. شركت 

ريال و ارزش منصفانه  000/5تضمین شده  باقیمانده% ، ارزش 24سال، نرخ بهره  10نكرد و آن را به شركت آلفا بخشید. عمر مفید باقیمانده 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴6% ريال است. 000/25تجهیزات 
18 = 𝑃𝑉𝐼𝐹6%  و   10.828

20 = 𝑃𝑉𝐼𝐹6%و    0.312
2 = 0.890 

  92سال  خرداد تا پايان هاي آلفا و بتاهاي الزم در دفاتر شركتو انجام ثبتمطلوبست: تعیین نوع اجاره 

 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  10 ×% 75 ≤ 5% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 خیر← 25000 ×% 90 ≤ 20834 % ارزش منصفانه تجهیزات است؟ 90اجاره حداقل . آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ 4

 است. . آيا تجهیزات ماهیت خاص دارد؟ خیر و بر اين اساس، اجاره عملیاتي5
 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 2000 × 828/10 × 890/0  = 19274 
 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین 5000 × 312/0 =  1560

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  20834

 

نشده در اين مثال مطرح نبود، لذا براي هر دو طرف اجاره، ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره به صورت از آنجا كه مخارج اولیه اجاره و ارزش باقیمانده تضمین

% خواهد بود. چون دو فصل اول 6% است كه بدين ترتیب نرخ بهره سه ماهه 24ه ذكر است كه نرخ بهره سالیانه شود. الزم بمشابه همانند فوق محاسبه مي

ي اقساط مساوي، در دوره بعد از محاسبه از طريق رابطه 18( بوده و ارزش فعلي اين 5 × 4 – 2)دوره  18 ،هاي سه ماههبخشیده شده است لذا تعداد دوره

𝑃𝑉𝐼𝐹6%خواهد آمد كه الزم است براي محاسبه ارزش فعلي در ابتداي اجاره در  به دست 30/9/91تاريخ 
 ضرب شود. 2

   دفاتر آلفا:

  1800 (2000 × 18÷ 20) هزينه اجاره :31/6/91

 1800  اجاره پرداختني           
    

  1800  هزينه اجاره :30/9/91
 1800  اجاره پرداختني           
    

  200 اجاره پرداختني :29/12/91

  1800 هزينه اجاره 

 2000  وجه نقد           
  

  200 اجاره پرداختني :31/3/92

  1800 هزينه اجاره 

 2000  وجه نقد           
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   :بتادفاتر 

  1800 اجاره دريافتني :31/6/91

 1800  درآمد اجاره           
    

  1800 اجاره دريافتني :30/9/91

 1800  درآمد اجاره           
    

  2000 وجه نقد  :29/12/91
 200  اجاره دريافتني           

 1800  درآمد اجاره           
  

  2000 وجه نقد  :31/3/92

 200  اجاره دريافتني           

 1800  درآمد اجاره           
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 ت فروش و اجاره مجددمعامالحسابداری 
 هاي تامین مالي يكي از روش فروش و اجاره مجدد.  است  فروشنده  همان  توسط  آن  و اجاره  دارايي  فروش  مجدد متضمن  و اجاره  فروش  معامالت

به خاطر نیاز  از طرف ديگر خود را تأمین كرده ودارايي خود را به فروش رسانده و وجه نقد مورد نیاز از يك طرف كننده اجاره -در اين روش فروشنده باشد.مي

گیرند.  قرار مي  طور يكجا مورد مذاكره دو به دارند زيرا هر  وابستگي  هم  معموالً به  دارايي  فروش  و قیمت  اجاره  مبالغ كند.به دارايي، بالفاصله آن را اجاره مي

  .دارد  بستگي  اجاره  نوع  مجدد به  و اجاره  فروش  معامالت  حسابداري  نحوه

  درنگ نبايد بي  )سود فروش دارايي( دارايي  دفتري  مبلغ به  نسبت  باشد مازاد عوايد فروش  اي سرمايه  اجاره  مجدد از نوع  و اجاره  فروش  معامله  چنانچه

اما زيان با توجه به  شود.  درآمد شناسايي  عنوان به  اجاره  دوره  در طول مازاد بايد  شود. اين  ( منعكس كننده )اجاره  فروشنده  مالي  هايدرآمد در صورت  عنوان به

 حسابداري( 21استاندارد  46)بند  شود.شناسايي ميمفهوم شناخت بالدرنگ 

بايد   ، سود يا زيان است  شده  امانج  منصفانه  ارزش  برمبناي  معامله  گردد كه  باشد و مشخص  عملیاتي  اجاره  مجدد از نوع  و اجاره  فروش  معامله  چنانچه

  ، با مبالغ حاصل  زيان  اينكه شود، مگر  شناسايي  درنگ بايد بي  باشد، زيان  دارايي  منصفانه  كمتر از ارزش  فروش  قیمت  كه  صورتي شود. در  شناسايي  درنگ بي

نظر  مورد  رود از دارايي انتظار مي  كه  اي دوره  طي  اجاره  با مبالغ  بايد متناسب  يادشده  ان، زي حالت  اين شود. در  جبران  بازار، در آينده  كمتر از نرخ  اي اجاره

  استفاده  ارهمورد اج  رود از دارايي انتظار مي  كه  اي دوره  مازاد بايد طي  باشد، مبلغ  منصفانه  از ارزش  بیش  فروش  قیمت  گردد. چنانچه  شود، مستهلك  استفاده

 حسابداري( 21استاندارد  48)بند . گردد  ستهلكشود، م

  تفاوت  معادل  زياني  درنگ باشد بايد بي  دارايي  دفتري  مجدد كمتر از مبلغ  و اجاره  فروش  در زمان  دارايي  منصفانه  ارزش  ، چنانچه عملیاتي  هاي در اجاره

 حسابداري( 21رد استاندا 50)بند . شود  شناسايي  منصفانه  و ارزش  دفتري  مبلغ

مورد نیاز   مالي  ، منابع دارايي  گرفتن  با وثیقه  دهنده اجاره  كه  است  اي مجدد وسیله  اجاره  باشد، معامله  اي سرمايه  اجاره  مجدد، از نوع  اجاره  چنانچه

  اجاره  دوره  در طول  بلكه  نیست  درآمد، مناسب  عنوان به  دارايي  دفتري  مبلغ به  نسبت  از فروش  مازاد حاصل  تلقي  دلیل  همین كند. به مي  را تأمین  كننده اجاره

شناسايي شده و در طول دوره « سود تحقق نیافته»به همین خاطر مازاد عوايد حاصل از فروش در حسابي تحت عنوان  شود. مي  درآمد شناسايي  عنوان به

 گیرد:كننده صورت مياجاره  –تاريخ فروش دارايي و اجاره مجدد آن دو ثبت زير در دفاتر فروشنده  در شود.اجاره به درآمد )سود تحقق يافته( تبديل مي
 

  xxx وجه نقد

  xxx استهالک انباشته دارايي

  xxx هزينه استهالک

 xxx  دارايي          

 xxx  سود تحقق نیافته          
   
   

  xxx اي دارايي اجاره

  xxx تهبهره تحقق نیاف

 xxx  ايتعهدات اجاره سرمايه          
 

سود تحقق »حساب هزينه استهالک براي بخشي از سال خواهد بود كه دارايي تا زمان فروش در اختیار شركت بوده است.هاي فوق در ثبت

 شود.اي كسر ميدر ترازنامه همانند استهالک انباشته از دارايي اجاره «نیافته

 شد: خواهد )درآمد متفرقه( طول مدت اجاره به يكي از دو روش زير تبديل به سود ه درسود تحقق نیافت

   روش اول:

  xxx سود تحقق نیافته

 xxx  ايهزينه استهالک دارايي اجاره          
   

   روش دوم:

  xxx سود تحقق نیافته

 xxx  درآمد متفرقه )سود تحقق يافته(          
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ل اري 7784ريال را به مبلغ  14000 يانباشتهستهالک و اريال  20000 يشدهتمام تجهیزاتي به بهاي 1/1/81آلفا در تاريخ شركت  :28مثال 

ريال اجاره نمود . اقساط اجاره در پايان هر سال  3300 يسالیانه ساله با اجاره بهاي 3به شركت بتا فروخت و بالفاصله آن را براي دوره 

ريال و  7784، ارزش منصفانه %18، نرخ بهره ريال 1000تضمین شده باقیمانده سال، ارزش  5مفید باقیمانده تجهیزات پرداخت شده و عمر 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴18% ريال توسط آلفا در پايان هر سال پرداخت خواهد شد. 300بیمه سالیانه به مبلغ 
3 = 𝑃𝑉𝐼𝐹18%و     2.174

3 = 0.609  

 91تا پايان سال  به روش ناخالصزم در دفاتر آلفا هاي الثبت : انجاممطلوبست
 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  5 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3

 است ايبر اين اساس، اجاره سرمايهبله و ← 7784 ×% 90 ≤ 7784 نه تجهیزات است؟ % ارزش منصفا90. آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره حداقل 4

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 3300 × 174/2 = 7175 

 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 مخارج اولیه اجاره=  1000 × 609/0 =  609

 رزش فعلي حداقل مبالغ اجارهجمع ا  7784
 

  7784  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 

 20000  تجهیزات           

 1784  سود تحقق نیافته           
    

  مازاد عوايد فروشحسابداري،  21استاندارد  46، بر اساس بند اي بودن اجاره مجدددر صورت سرمايه

  فروشنده  مالي  هايدرآمد در صورت  عنوان به  درنگ نبايد بي  دارايي  دفتري  مبلغ به  نسبت

. ارزش شود  درآمد شناسايي  عنوان به  اجاره  دوره  مازاد بايد در طول  شود. اين  ( منعكس كننده اجاره)

 (7784 –6000ريال ) 1784( است، لذا مبلغ 20000 – 14000ريال ) 6000دفتري تجهیزات مبلغ 
 اجاره تبديل به درآمد خواهد شد.سال  3 مدت به عنوان سود تحقق نیافته شناسايي شده و در طول

  7784 ايتجهیزات اجاره 

  3116 بهره تحقق نیافته 

 10900  ايتعهدات اجاره سرمايه            

    

  1401 هزينه مالي :29/12/91

 1401   بهره تحقق نیافته           
 ( = هزينه مالي10900 – 3116) ×% 18=  1401

    

  3300 اي تعهدات اجاره سرمايه 

 3300  وجه نقد           
  

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد           
    

  2261 ايجارههزينه استهالک تجهیزات ا 

 2261  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 ( = استهالک سالیانه 7784 – 1000)  ÷ 3=  2261 
    

  595 سود تحقق نیافته 

 595  (1784 ÷3) درآمد متفرقه           
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 ريال باشد. مثال را دوباره حل كنید. 8100، فرض شود مبلغ فروش 28در مثال  :29مثال 
 اي خواهد بود. اره بر اساس همان معیار چهارم، سرمايهريال خواهد شد، اج 7784با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همان مبلغ 

  8100  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 
 20000  تجهیزات           

 2100  سود تحقق نیافته           
    

  ايد فروشمازاد عوحسابداري،  21استاندارد  46اي بودن اجاره مجدد، بر اساس بند ر صورت سرمايهد
  فروشنده  مالي  هايدرآمد در صورت  عنوان به  درنگ نبايد بي  دارايي  دفتري  مبلغ به  نسبت

. ارزش شود  درآمد شناسايي  عنوان به  اجاره  دوره  مازاد بايد در طول  شود. اين  ( منعكس كننده اجاره)

( 8100 –6000ريال ) 2100 ( است، لذا مبلغ20000 – 14000ريال ) 6000دفتري تجهیزات مبلغ 

 سال اجاره تبديل به درآمد خواهد شد. 3به عنوان سود تحقق نیافته شناسايي شده و در طول مدت 
    

  7784 ايتجهیزات اجاره 

  3116 بهره تحقق نیافته 

 10900  ايتعهدات اجاره سرمايه            

    
  1401 هزينه مالي :29/12/91

 1401  ره تحقق نیافته به           
 ( = هزينه مالي10900 – 3116) ×% 18=  1401

    

  3300 اي تعهدات اجاره سرمايه 

 3300  وجه نقد           
  

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد           
    

  2261 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 2261  ايرهاستهالک انباشته تجهیزات اجا           

 ( = استهالک سالیانه 7784 – 1000)  ÷ 3=  2261 
    

  700 سود تحقق نیافته 

 700  (2100 ÷3)درآمد متفرقه            
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 ريال باشد. مثال را دوباره حل كنید. 5500تجهیزات  ، فرض شود مبلغ فروش28در مثال  :30مثال 
 اي خواهد بود. ريال خواهد شد، اجاره بر اساس همان معیار چهارم، سرمايه 7784قل مبالغ اجاره همان مبلغ با توجه به اينكه ارزش فعلي حدا

  5500  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 
  500 فروش تجهیزات حاصل از زيان 

 20000  تجهیزات           
    

اگر ارزش دفتري دارايي بیشتر از مبلغ فروش باشد، نتیجه اي بودن اجاره مجدد، ر صورت سرمايهد

ايران در اين خصوص رهنمودي ارائه نشده است.  21زيان خواهد بود كه در استاندارد حسابداري 

ريال است، لذا  6000درنگ شناسايي شود. ارزش دفتري تجهیزات مبلغ منطقاً چنین زياني بايد بي
 شناسايي خواهد شد. زيان نوان ( به ع5500 –6000ريال ) 500مبلغ 

    

  7784 ايتجهیزات اجاره 
  3116 بهره تحقق نیافته 

 10900  ايتعهدات اجاره سرمايه            

    

  1401 هزينه مالي :29/12/91

 1401  بهره تحقق نیافته            
 ( = هزينه مالي10900 – 3116) ×% 18=  1401

    

  3300 اي ه سرمايهتعهدات اجار 

 3300  وجه نقد           
  

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد           
    

  2261 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 2261  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره           
 ( = استهالک سالیانه 7784 – 1000)  ÷ 3=  2261 
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 باشد. مثال را دوباره حل كنید. ريال 9000مبلغ فروش آن ريال و  9000 تجهیزات ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :31مثال 

 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ خیر2

 خیر ←  5 ×% 75 ≤ 3% عمر مفید تجهیزات است؟ 75. آيا دوره اجاره حداقل 3
 خیر← 9000 ×% 90 ≤ 7784 % ارزش منصفانه تجهیزات است؟ 90. آيا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره حداقل 4

 است. . آيا تجهیزات ماهیت خاص دارد؟ خیر و بر اين اساس، اجاره عملیاتي5
 

 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 3300 × 174/2 = 7175 

 خريد = ارزش اختیار - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 مخارج اولیه اجاره=  1000 × 609/0 =  609

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  7784

 
  9000  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 

 20000  تجهیزات           

 3000  فروش تجهیزات حاصل از سود           
    

  مشخصايران، اگر  21استاندارد حسابداري  48بر اساس بند ر صورت عملیاتي بودن اجاره مجدد، د

 شود.  شناسايي  درنگ بايد بي  ، سود يا زيان است  شده  انجام  منصفانه  ارزش  برمبناي  معامله  گردد كه

به عنوان سود  (9000 –6000ريال )30000ريال است، لذا مبلغ  6000ارزش دفتري تجهیزات مبلغ 

 شناسايي خواهد شد.

    

  3300 اجارههزينه  :29/12/91

 3300   وجه نقد           
    

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد            
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 دوباره حل كنید.مثال را  ريال باشد. 10200ريال و مبلغ فروش آن  9000تجهیزات  ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :32مثال 
 عملیاتي است. ريال خواهد شد، اجاره 7784با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همان مبلغ 

 
  10200  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 

 20000  تجهیزات           
 1200  (10200-9000) تحقق نیافتهسود            

 3000  (9000-6000) د حاصل از فروش تجهیزاتسو           
    

( و ارزش 20000-14000=6000در صورت عملیاتي بودن اجاره مجدد، اختالف ارزش دفتري )

شناسايي شود. مبلغ فروش  ريال 3000به مبلغ  ( بايد به عنوان سود دوره فروش9000منصفانه )

بايد به عنوان  21استاندارد شماره  48( طبق بند 10200-9000=1200مازاد بر ارزش منصفانه )
سود تحقق نیافته شناسايي شده و در طي مدت اجاره تبديل به درآمد شود كه اين درآمد از طريق 

 كاهش هزينه اجاره در ثبت زير شناسايي شده است.

    

  2900 هزينه اجاره :29/12/91

  400 (1200÷3)سود تحقق نیافته  

 3300  وجه نقد            
    

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد            

 

 مثال را دوباره حل كنید.ريال باشد.  5000ريال و مبلغ فروش آن  9000تجهیزات  ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :33مثال 
 تي است.ريال خواهد شد، اجاره عملیا 7784با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همان مبلغ 

 
  5000  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 

  1000 زيان فروش تجهیزات 

 20000  تجهیزات           
    

( و ارزش 20000-14000=6000در صورت عملیاتي بودن اجاره مجدد، اختالف ارزش دفتري )

شناسايي شود. مبلغ فروش  ريال 3000به مبلغ  ( بايد به عنوان سود دوره فروش9000منصفانه )

به  بالدرنگ بايد 21استاندارد شماره  48( طبق بند 5000-9000= -4000ارزش منصفانه ) از كمتر

ريال و از طرف 3000دوره انعكاس يابد. لذا در اين مثال از يك طرف سودي به مبلغ  زيانعنوان 
 1000الص اين دو موضوع به مبلغ ريال شناسايي شود كه نتیجه خ4000ديگر زياني بايد به مبلغ 

 ريال زيان ثبت شده است.
    

  3300 هزينه اجاره :29/12/91

 3300  وجه نقد            

    

  300 هزينه بیمه 
 300  وجه نقد            
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 مثال را دوباره حل كنید. ريال باشد. 8100ريال و مبلغ فروش آن  9000تجهیزات  ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :34مثال 
 ريال خواهد شد، اجاره عملیاتي است. 7784با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همان مبلغ 

 
  8100  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 

 20000  تجهیزات           
 2100  سود حاصل از فروش تجهیزات           

    

( و ارزش 20000-14000=6000رت عملیاتي بودن اجاره مجدد، اختالف ارزش دفتري )در صو

شناسايي شود. مبلغ فروش  ريال 3000به مبلغ  ( بايد به عنوان سود دوره فروش9000منصفانه )

به  بالدرنگ بايد 21استاندارد شماره  48( طبق بند 8100-9000= -900ارزش منصفانه ) از كمتر
ريال و از طرف 3000انعكاس يابد. لذا در اين مثال از يك طرف سودي به مبلغ  دوره زيانعنوان 

ريال  2100ريال شناسايي شود كه نتیجه خالص اين دو موضوع به مبلغ 900ديگر زياني بايد به مبلغ 

 سود ثبت شده است.
    

  3300 هزينه اجاره :29/12/91

 3300  وجه نقد            
    

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد            

 

ريال بوده و اين تفاوت از طريق كاهش  8100ريال و مبلغ فروش آن  9000تجهیزات  ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :35مثال 

 ريال جبران شود. مثال را دوباره حل كنید. 2800ريال به  3300بهاي سالیانه از اجاره
 ريال خواهد شد، اجاره عملیاتي است. 7784داقل مبالغ اجاره همان مبلغ با توجه به اينكه ارزش فعلي ح

 

  8100  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 

  900 زيان تحقق نیافته 

 20000  تجهیزات           

 3000  سود حاصل از فروش تجهیزات           
    

( و ارزش 20000-14000=6000اختالف ارزش دفتري )در صورت عملیاتي بودن اجاره مجدد، 

شناسايي شود. مبلغ فروش  ريال 3000به مبلغ  ( بايد به عنوان سود دوره فروش9000منصفانه )

به  بالدرنگ بايد 21استاندارد شماره  48( طبق بند 8100-9000= -900ارزش منصفانه ) از كمتر

  بازار، در آينده  كمتر از نرخ  اي اجاره  ، با مبالغ حاصل  نزيا  اينكه مگر ،دوره انعكاس يابد زيانعنوان 
رود از  انتظار مي  كه  اي دوره  طي  اجاره  با مبالغ  بايد متناسب  يادشده  ، زيان حالت  اين شود. در  جبران

 500بها سالیانه به میزان . در اين مثال مبالغ اجارهگردد  شود، مستهلك  نظر استفاده مورد  دارايي

ريال زيان به عنوان  900مبلغ لذا ريال طي سه سال كاهش خواهد يافت 1500ريال و در مجموع 

ريال( تبديل به هزينه 300زيان تحقق نیافته شناسايي شده شده و طي سه سال آينده )سالیانه 
 .ريال در ثبت زير شده است3100ريال به 2800خواهد شد كه اين كار باعث افزايش هزينه اجاره از 

    

  3100 هزينه اجاره :29/12/91

 2800  وجه نقد            

 300  (900÷3) زيان تحقق نیافته           
    

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد            
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ين تفاوت از طريق ريال بوده و بخشي از ا 8100ريال و مبلغ فروش آن  9000تجهیزات  ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :36مثال 

 ريال جبران شود. مثال را دوباره حل كنید. 3100ريال به  3300بهاي سالیانه از كاهش اجاره
 ريال خواهد شد، اجاره عملیاتي است. 7784با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همان مبلغ 

 

  8100  وجه نقد :1/1/91

  14000 استهالک انباشته تجهیزات 

  600 يان تحقق نیافتهز 

 20000  تجهیزات           

 2700  سود حاصل از فروش تجهیزات           
    

( و ارزش 20000-14000=6000در صورت عملیاتي بودن اجاره مجدد، اختالف ارزش دفتري )
ش شناسايي شود. مبلغ فرو ريال 3000به مبلغ  ( بايد به عنوان سود دوره فروش9000منصفانه )

به  بالدرنگ بايد 21استاندارد شماره  48( طبق بند 8100-9000= -900ارزش منصفانه ) از كمتر

  بازار، در آينده  كمتر از نرخ  اي اجاره  ، با مبالغ حاصل  زيان  اينكه مگردوره انعكاس يابد،  زيانعنوان 

رود از  انتظار مي  كه  اي دوره  طي  ارهاج  با مبالغ  بايد متناسب  يادشده  ، زيان حالت  اين شود. در  جبران
 200بها سالیانه به میزان . در اين مثال مبالغ اجارهگردد  شود، مستهلك  نظر استفاده مورد  دارايي

ريال  600، ريال زيان 900مبلغ از ريال طي سه سال كاهش خواهد يافت لذا  600ريال و در مجموع 

زيان تحقق شناسايي شده و  يال آن بالدرنگ به عنوان زيانر 300و  به عنوان زيان تحقق نیافته آن

ريال( تبديل به هزينه خواهد شد كه اين كار باعث افزايش 200طي سه سال آينده )سالیانه نیافته 
همچنین در اين مثال از يك طرف  ريال در ثبت زير شده است.3000ريال به 2800هزينه اجاره از 

ريال شناسايي شود كه نتیجه 300ديگر زياني بايد به مبلغ  ريال و از طرف3000سودي به مبلغ 

 ريال سود ثبت شده است. 2700خالص اين دو موضوع به مبلغ 
    

  3000 هزينه اجاره :29/12/91

 2800  وجه نقد            

 200  (600÷3)زيان تحقق نیافته            
    

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد            
 

و استهالک انباشته تجهیزات  ريال 9000 تجهیزات نیزمبلغ فروش  ،ريال 9000تجهیزات  ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :37مثال 

 باشد. مثال را دوباره حل كنید. ريال 10000نیز 
 ي است.ريال خواهد شد، اجاره عملیات 7784با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همان مبلغ 

 

  9000  وجه نقد :1/1/91

  10000 استهالک انباشته تجهیزات 

  1000 زيان  

 20000  تجهیزات           
  و اجاره  فروش  در زمان  دارايي  منصفانه  ارزش  چنانچه در صورت عملیاتي بودن اجاره مجدد،

  زيانيدرنگ بي بايد 21رد شماره استاندا 50طبق بند  باشد بايد  دارايي  دفتري  مجدد كمتر از مبلغ
ريال  1000، از اين رو زياني به مبلغ شود  شناسايي  منصفانه  و ارزش  دفتري  مبلغ  تفاوت  معادل

  شود.( شناسايي مي10000-9000)
    

  3300 هزينه اجاره :29/12/91
 3300  وجه نقد            

    

  300 هزينه بیمه 

 300  د وجه نق           
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ريال و استهالک انباشته تجهیزات  12000ريال، مبلغ فروش تجهیزات نیز  9000تجهیزات  ارزش منصفانه ، فرض شود28در مثال  :38مثال 

 ريال باشد. مثال را دوباره حل كنید. 10000نیز 
 ملیاتي است.ريال خواهد شد، اجاره ع 7784با توجه به اينكه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره همان مبلغ 

 
  12000  وجه نقد :1/1/91

  10000 استهالک انباشته تجهیزات 

  1000 زيان  

 20000  تجهیزات           

 3000  فتهاسود تحقق نی           
    

  و اجاره  فروش  در زمان  دارايي  منصفانه  ارزش  چنانچه در صورت عملیاتي بودن اجاره مجدد،

  زيانيدرنگ بي بايد 21استاندارد شماره  50طبق بند  باشد بايد  دارايي  دفتري  مجدد كمتر از مبلغ
ريال  1000، از اين رو زياني به مبلغ شود  شناسايي  منصفانه  و ارزش  دفتري  مبلغ  تفاوت  معادل

( 12000-9000=3000مبلغ فروش مازاد بر ارزش منصفانه ) شود.( شناسايي مي10000-9000)

بايد به عنوان سود تحقق نیافته شناسايي شده و در طي مدت  21استاندارد شماره  48طبق بند 

اجاره تبديل به درآمد شود كه اين درآمد از طريق كاهش هزينه اجاره در ثبت زير شناسايي شده 
 است.

    

  2300 هزينه اجاره :29/12/91

  1000 (3000÷3) سود تحقق نیافته 

 3300  وجه نقد            
    

  300 هزينه بیمه 

 300  وجه نقد            

 

 

 

 

 

 

سال با اجاره  10ريال به شركت بتا فروخت و بالفاصله آن را براي مدت  20000ساختماني را به مبلغ  1/7/91شركت آلفا در تاريخ  :39مثال 

به ترتیب  29/12/90ساختمان در دفاتر شركت آلفا در تاريخ  ريال اجاره كرد. بهاي تمام شده و استهالک انباشته اين 4000بهاي سالیانه 

ماهه در پايان شهريور و اسفند هر سال پرداخت شده و عمر مفید باقیمانده ساختمان  6ريال بود. اقساط اجاره به صورت  51000ريال  60000

در پايان شهريور هر سال پرداخت خواهد شد. ارزش ريال توسط آلفا  200سال است. مخارج تعمیر و نگهداري و بیمه سالیانه به مبلغ  14

 باشد.ريال مي 2000% است. استهالک سالیانه اين ساختمان 28ريال و  3000اختیار خريد مطلوب و نرخ بهره به ترتیب 
 𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴14%

20 = 𝑃𝑉𝐼𝐹14%و     6.623
20 = 0.073 

 به روش ناخالص 29/12/91آلفا تا  زم در دفاتر شركتهاي المطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام تمامي ثبت

 . آيا در پايان اجاره، مالكیت منتقل خواهد شد؟ خیر1

 است ايبر اين اساس، اجاره سرمايهبله و . آيا اختیار خريد وجود دارد؟ 2

ماه  6ريال است كه براي  2000هالک سالیانه مبلغ ريال خواهد بود. همچنین است 2000ماه مبلغ هر قسط  6ريال است كه براي  4000قسط سالیانه مبلغ 

 ريال به دست خواهد آمد. 1000مبلغ  1/7/91تا  29/12/90از تاريخ 
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 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 2000 × 623/6 = 13246 

 = ارزش اختیار خريد 3000 × 073/0 =  219

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 مخارج اولیه اجاره=  - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  13465
 

  20000  وجه نقد :1/7/91

  51000 استهالک انباشته تجهیزات 
  1000 (2000÷2)هزينه استهالک تجهیزات  

 60000  تجهیزات           

 12000  سود تحقق نیافته           
    

  مازاد عوايد فروشحسابداري،  21استاندارد  46مجدد، بر اساس بند  اي بودن اجارهدر صورت سرمايه

  فروشنده  مالي  هايدرآمد در صورت  عنوان به  درنگ نبايد بي  دارايي  دفتري  مبلغ به  نسبت

. ارزش شود  درآمد شناسايي  عنوان به  اجاره  دوره  مازاد بايد در طول  شود. اين  ( منعكس كننده اجاره)
( است، لذا مبلغ 60000 – 52000ريال ) 8000مبلغ  ماهه 6با احتساب استهالک  تجهیزات دفتري

سال  10( به عنوان سود تحقق نیافته شناسايي شده و در طول مدت 20000 –8000ريال ) 12000

 تبديل به درآمد خواهد شد. ،اجاره
    

  13465 ايتجهیزات اجاره 

  29535 بهره تحقق نیافته 

 43000  (20×2000+3000) ايتعهدات اجاره سرمايه            

    

  1885 هزينه مالي :29/12/91

 1885  بهره تحقق نیافته            
 ( = هزينه مالي43000 – 13465) ×% 14=  1885

    

  2000 اي تعهدات اجاره سرمايه 

 2000  وجه نقد           
  

  100 هزينه اجرايي 

 100  مخارج اجرايي پرداختني           
    

  374 ايهزينه استهالک تجهیزات اجاره 

 374  اياستهالک انباشته تجهیزات اجاره           

 ( = استهالک سالیانه 13465 – 3000)  ÷ 14=  748 
 ماهه 6= استهالک  748 ÷ 2=  374 
    

  600 سود تحقق نیافته 

 600  ((12000 ÷10) ÷2)رقهدرآمد متف           
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 اجاره امالکحسابداری 
 شود:اجاره امالک معموالً به چهار طبقه تقسیم مي

 . اجاره زمینالف

 . اجاره زمین و ساختمانب

 . اجاره زمین، ساختمان و تجهیزاتج

 . اجاره بخشي از ساختماند

 اجاره زمین

اي ايي انتقال يابد و يا اختیار خريد وجود داشته باشد، بايد اجاره به عنوان اجاره سرمايهدر صورتي كه طبق قرارداد، مالكیت دار کننده:اجاره

محسوب شود و دارايي و تعهدات مربوط به اجاره معادل ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره ثبت گردد. در صورتي كه مالكیت منتقل نشود و يا 

هاي بندي گردد. بديهي است برخي شرايط اجارهاجاره بايد به عنوان اجاره عملیاتي طبقه بیني نشده باشد،اختیار خريد در قرارداد اجاره پیش

دار نخواهد بود، زيرا زمین % عمر اقتصادي، در اين قبیل قراردادها معني75اي در اجاره زمین كاربرد ندارد. براي مثال شرط حداقل سرمايه

دهنده برگشت داده شود، ممكن است ارزش بیشتري از زمان شروع ن مدت قرارداد به اجارهداراي عمر نامعین است. در صورتي كه زمین در پايا

كننده ممكن است زمین را براي قرارداد اجاره داشته باشد كه در اين صورت شرط چهارم نیز كاربردي ندارد. در نهايت از آنجا كه اجاره

 د كند، پس شرط پنجم نیز در اكثر موارد وجود ندارد.هاي مختلف اجاره كرده باشد و در آن تغییرات ايجااستفاده

دهنده سود و زياني ايجاد گردد و مالكیت انتقال يابد و يا اختیار خريد وجود داشته باشد، قرارداد اجاره، براي اجاره اگر طبق دهنده:اجاره

اي هاي سرمايهو زياني ايجاد نشود و دو شرط اول اجاره بندي شود. در صورتي كه سودقرارداد اجاره بايد به عنوان اجاره از نوع فروش طبقه

 بندي خواهد شد.وجود داشته باشد، به عنوان اجاره تأمین مالي مستقیم طبقه

شود و اختیار خريد نیز وجود ندارد، در اين صورت، اجاره به كننده منتقل نميدر اين قراردادها، مالكیت زمین به اجاره های وقفی:اجاره زمین

پرداخت اجاره محسوب و در طول دوره اجاره بر مبناي نوان اجاره عملیاتي تلقي شده و هر گونه پرداخت اولیه در رابطه با آنها به عنوان پیشع

پرداخت پیش» هاي ثابت مشهود تحت عنوان پرداخت ياد شده در سرفصل داراييشود. پیشالگوي كسب منافع مورد انتظار مستهلك مي

 شود.منعكس مي« تیجاريهاي اسزمین

 زمین و ساختمان

بیني شده باشد، اجاره در صورتي كه زمین و ساختمان به طور يكجا اجاره شود و در قرارداد انتقال مالكیت يا اختیار خريد پیش کننده:اجاره

ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره بايد متناسب با  كننده بايد زمین و ساختمان را به طور جداگانه ثبت كند.اي خواهد بود. از آنجا كه اجارهسرمايه

 ارزش منصفانه زمین و ساختمان بین آنها تخصیص يابد. دوره استهالک ساختمان نیز عمر مفید آن )نه مدت قرارداد اجاره( خواهد بود.

ن نسبت به مجموع ارزش منصفانه در صورتي كه طبق قرارداد مالكیت منتقل نشود يا اختیار خريد وجود نداشته باشد و ارزش منصفانه زمی

، قرارداد اجاره به % كل ارزش منصفانه زمین و ساختمان باشد(25)عموماً ارزش منصفانه زمین كمتر از  زمین و ساختمان اهمیت نداشته باشد

زش منصفانه زمین ورتي كه اراي تلقي خواهد شد. در صشود و در صورت احراز شرايط، اجاره سرمايهعنوان اجاره ساختمان محسوب مي

، زمین و ساختمان بايد تفكیك شود. در % كل ارزش منصفانه زمین و ساختمان باشد(25)عموماً ارزش منصفانه زمین حداقل  اهمیت باشدبا

ارزش فعلي  اي يا عملیاتي باشد. بنابراينتواند سرمايهمي با توجه به شرايطاين حالت اجاره زمین عملیاتي تلقي خواهد شد و اجاره ساختمان 

% عمر 75شود. طبق استاندارد در مورد ساختمان بايد آزمون حداقل مبالغ اجاره بین زمین و ساختمان به نسبت ارزش منصفانه تقسیم مي

اي تلقي % ارزش منصفانه يا شرط سوم، چهارم يا پنجم انجام شود و در صورت داشتن يكي از اين شرايط به عنوان اجاره سرمايه90مفید و 

واهد شد. اگر هیچ يك از اين شرايط وجود نداشته باشد، اجاره ساختمان نیز به عنوان اجاره عملیاتي محسوب خواهد شد. در هر حال اجاره خ

بهاي پرداختي، از تقسیم ارزش منصفانه زمین بر فاكتور ارزش فعلي به در اين گونه موارد، سهم زمین از اجاره شود.زمین عملیاتي محسوب مي

 بهاي پرداختي مربوط به اجاره ساختمان خواهد بود.آيد و مابقي اجارهميدست 
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دهنده سود و مالكیت منتقل گردد و براي اجارهي دارد. اگر مالكیت يا وجود اختیار خريد بستگدهنده به انتقال حسابداري اجاره دهنده:اجاره

اره را از نوع فروش تلقي كند. در اين شرايط، زمین و ساختمان به عنوان يك دهنده بايد قرارداد اجزيان ايجاد شود، طبق استاندارد، اجاره

 شود.دارايي يگانه، در اجاره از نوع فروش ثبت مي

ايد به عنوان اجاره دهنده ايجاد نگردد، قرارداد اجاره بدر صورتي كه قرارداد شامل انتقال مالكیت يا اختیار خريد باشد و سود و زياني براي اجاره

دهنده ايجاد كند، اجاره بايد به عنوان شود. اگر قرارداد اجاره شامل اختیار خريد باشد و سود يا زيان براي اجارهمین مالي مستقیم شناسايي تأ

 اجاره عملیاتي تلقي گردد.

و ساختمان به عنوان يك دارايي در صورتي كه قرارداد شرط اول يا دوم را نداشته باشد و حائز يكي از شرايط سوم، چهارم يا پنجم باشد. زمین 

شود. در نهايت اگر قرارداد ساختمان يكي از شرايط سوم، چهارم يا پنجم را داشته يگانه تلقي شده و قرارداد از نوع اجاره عملیاتي محسوب مي

 هد بود.به عنوان اجاره تأمین مالي مستقیم و زمین مورد اجاره از نوع اجاره عملیاتي خواباشد، قرارداد ساختمان 

ريال از شركت بتا اجاره  2300بهاي سالیانه به مبلغ سال با اجاره 8براي مدت  1/1/91شركت آلفا زمین و ساختماني را در تاريخ  :40مثال 

%، ارزش منصفانه زمین و 20 نرخ بهره ،سال 10عمر مفید باقیمانده ساختمان اقساط اجاره در پايان هر سال پرداخت خواهد شد. كرد. 

𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴20%  شود.بوده و مالكیت آنها در پايان اجاره به شركت آلفا منتقل ميريال  8400و  ريال 1600ختمان به ترتیب سا
8 = 3.837   

  خالصبه روش  29/12/91آلفا تا  هاي الزم در دفاتر شركتمطلوبست: تعیین نوع اجاره و انجام تمامي ثبت

 .است ايبر اين اساس، اجاره سرمايهبله و  قل خواهد شد؟. آيا در پايان اجاره، مالكیت منت1
 ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره  

 = اقساط اجاره 2300 × 837/3 = 8825 

 = ارزش اختیار خريد - =  -

 شده= ارزش باقیمانده تضمین - =  -

 مخارج اولیه اجاره=  - =  -

 جمع ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره     8825

   

 = سهم زمین از ارزش فعلي  8825 ×( 1600÷10000) = 1412

 = سهم ساختمان از ارزش فعلي  8825 ×( 8400÷10000) = 7413
 

 

  1425 ايمین اجاره سرمايه ز :1/1/91
  7413 ايساختمان اجاره سرمايه 

 8825  ايعهدات اجاره سرمايهت           

    

  1765 هزينه مالي :29/12/91

  535 اي عهدات اجاره سرمايهت 

 2300  وجه نقد            
 = هزينه مالي 8825 ×% 20=  1765

    

  741 اياجاره ساختمانهزينه استهالک  

 741  اياجاره استهالک انباشته ساختمان           

 = استهالک سالیانه  7413 ÷ 10=  741 
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 هاي مورد اجاره در پايان اجاره منتقل نشود. مثال را دوباره حل كنید.كیت داراييفرض شود مال 40در مثال : 41مثال 

شود و اختیار خريد نیز وجود ندارد و ارزش منصفانه زمین نسبت به مجموع ارزش منصفانه زمین و ساختمان اهمیت چون طبق قرارداد مالكیت منتقل نمي 

اجاره لذا ، % مطرح است75از آنجا كه معیار شود و در اجاره به عنوان اجاره ساختمان محسوب مي(، قرارداد 1600 ÷( 1600+  8400% = )16ندارد )

 اي تلقي خواهد شد.سرمايه

    دفاتر آلفا:

  8825 ايساختمان اجاره سرمايه :1/1/91

 8825  ايتعهدات اجاره سرمايه           

    

  1765 هزينه مالي :29/12/91
  535 اي سرمايهتعهدات اجاره  

 2300  وجه نقد            
 = هزينه مالي 8825 ×% 20=  1765

    

  1103 ايهزينه استهالک ساختمان اجاره 

 1103  اياستهالک انباشته ساختمان اجاره           

 = استهالک سالیانه  8825 ÷ 8=  1103 

هاي مورد اجاره مالكیت دارايي ريال باشد و 6000و  4000و ساختمان به ترتیب  كه ارزش منصفانه زمین فرض شود 40در مثال : 42مثال 

 در پايان اجاره منتقل نشود. مثال را دوباره حل كنید.

ت شود و اختیار خريد نیز وجود ندارد و ارزش منصفانه زمین نسبت به مجموع ارزش منصفانه زمین و ساختمان اهمیچون طبق قرارداد مالكیت منتقل نمي

% 75(، زمین و ساختمان از هم تفكیك شده و اجاره زمین عملیاتي بوده و قرارداد اجاره ساختمان با توجه به معیار 4000 ÷( 4000+  6000% = )40دارد )

 اي تلقي خواهد شد.سرمايه

 پرداختي= سهم زمین از اجاره بهاي  4000 ÷ 837/3=  1042

 

 2300 اجاره بهاي سالیانه

 (2104) سهم زمین

 1258 اجاره بهاي سالیانه مربوط به ساختمان

 

 = ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره 1258 × 837/3=  4827

    دفاتر آلفا:

  4827 ايساختمان اجاره سرمايه :1/1/91

 4827  ايتعهدات اجاره سرمايه           

    
  965 هزينه مالي :29/12/91

  293 اي تعهدات اجاره سرمايه 

  1042 هزينه اجاره زمین 

 2300  وجه نقد            
 = هزينه مالي 4827 ×% 20=  965

    

  603 ايهزينه استهالک ساختمان اجاره 

 603  اياستهالک انباشته ساختمان اجاره           

 = استهالک سالیانه  4827 ÷ 8=  603 
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 و تجهیزات به طور یکجا ساختمان ،زمیناجاره 

كننده و هم صورتي كه قرارداد اجاره شامل تجهیزات هم باشد، تجهیزات بايد مجزا شده و به عنوان يك قرارداد جداگانه هم توسط اجاره در

دهنده و هاي اجاره قابل اعمال براي تجهیزات بايد بر اساس روش مناسبي برآورد گردد. اجارهدهنده تلقي گردد. سهم حداقل پرداختياجاره

 اي بودن را براي تجهیزات مورد اجاره به طور مستقل از زمین و ساختمان بررسي كند.ننده بايد شرايط سرمايهكاجاره

 اجاره بخشی از ساختمان

در برخي از قراردادهاي اجاره ممكن است قسمتي از يك ساختمان اجاره شود، براي مثال، اجاره بخشي از يك طبقه ساختمان اداري يا بخشي 

 فروشگاه. در اين حالت ممكن است بهاي تمام شده يا ارزش منصفانه بخش اجاره داده شده به طور عیني قابل تعیین نباشد.از فضاي يك 

كننده بايد روش حسابداري از نوع اجاره زمین و اگر ارزش منصفانه امالک اجاره داده شده به طور عیني قابل تعیین باشد، اجاره کننده:اجاره

% برقرار باشد از عمر مفید اقتصادي 75پذير نباشد اما شرط برد. در صورتي كه تعیین ارزش منصفانه به طور عیني امكان ساختمان را به كار

 كننده بايد قرارداد را به عنوان اجاره عملیاتي تلقي كند.شود و اگر شرط برقرار نباشد، اجارهساختمان استفاده مي

هاي مربوط به اجاره توان از همان رويهشده و هم ارزش منصفانه به طور عیني قابل تعیین باشد ميدر صورتي كه هم بهاي تمام  دهنده:اجاره

دهنده بايد قرارداد اجاره ، اجارهزمین و ساختمان استفاده كرد. در صورتي كه بهاي تمام شده و ارزش منصفانه را نتوان به طور عیني تعیین كرد

 را عملیاتي تلقي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عابدی صدقیانی بابک

 عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

b.abedi@scu.ac.ir 

b.abedi.sad@gmail.com 

 1/5/94 

 

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir

mailto:b.abedi@scu.ac.ir
mailto:b.abedi@scu.ac.ir

