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 مزایاي بازنشستگی کارکنان  ←  33حسابدري شماره ستاندارد ا

 هدف

هدف این اسـتاندارد تجویز نحوه گزارشـگري مالی و افشـاي مزایاي بازنشـستگی کارکنان 
 درواحدهاي تجاري است.

 دامنه کاربرد

واحد تجاري باید این اسـتاندارد را براي گزارشـگري مالی مزایاي بازنشستگی کارکنان خود 
 بکار گیرد.

 خدمت کارکنان کاربرد ندارد.	گزارشگري مالی مزایاي پایاناین استاندارد براي 

ا افراد کارکنان ی	مزایاي بازنشـسـتگی کارکنان شامل مزایایی است که پس از بازنشستگی به
طریق پرداخت نقدي یا ارائه کاالها یا خدمات، 	است از	شود و ممکنتحت تکفل آنها اعطا می

ــتقیم 	به ــر، فرزند	به طور مس ــایر افراد تحت تکفل آنها یا ازکارکنان، همس طریق 	ان یا س
 دیگران (نظیر شرکتهاي بیمه) تسویه شود.	پرداخت به

 تعاریف

 این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:	اصطالحات ذیل در

 مزایاي بازنشستگی: مزایایی که پس از بازنشستگی قابل	باشد.پرداخت می 

 ــمی یا غیرطرحهاي مزایاي بازنشــســتگی: توافق ــاس آن 	رســمی که بر	هاي رس اس
 کند.تجاري به کارکنان، مزایاي بازنشستگی پرداخت می	واحد

 طرحهاي با کمک معین: طرحهاي مزایاي بازنشـسـتگی که بر	اساس آن واحد	تجاري 
ــدهمبالغ ثابت و توافق ــندوق) می تجاري جدا	یک واحد	اي را بهش پردازد و گانه (ص

خدمات 	به	داراییهاي کافی براي پرداخت تمام مزایاي مربوطکه صـندوق 	صـورتی	در
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تجاري هیچ 	واحد	اختیار نداشـته باشد،	هاي گذشـته کارکنان درجاري و دوره	دوره
 تعهد قانونی یا عرفی براي پرداخت مبالغ بیشتر ندارد.

   ــتگی غیر طرحهاي ــس از طرحهاي با کمک 	با مزایاي معین: طرحهاي مزایاي بازنش
 .معین است

 اي اسـت که با کمک دانش ریاضیات و آمار، احتمال وقوع رویدادهاي اکچوئري: حرفه
جمله براي محاسبه 	شود. اکچوئري ازاز آنها برآورد می	آتی ارزیابی و آثار مالی ناشی

اي هاي، محاسـبه تعهدات طرحهاي مزایاي بازنشستگی و تعیین حق بیمهذخایر بیمه
 رودمربوط بکار می

 زیان اکچوئري: تغییرات در ارزش فعلی تعهدات مزایاي معین، ناشی ازسود و 

  ًــات اکچوئري قبلی و آنچه واقعا تعـدیالت مبتنی بر واقعیت (آثار تفاوت بین مفروض
 داده است)	رخ

 آثار تغییر در	مفروضات اکچوئري. 

 مخارج خدمات: مخارج خدمات شامل موارد زیر است

o  فعلی تعهدات مزایاي معین که ناشــیمخارج خدمات جاري: افزایش ارزش	از خدمات 
 جاري است.	دوره	کارکنان در

o مخـارج خدمات	ــته: تغییر در ارزش فعلی تعهدات مزایاي معین بابت خدمات 	گذش
دلیل ایجاد یا تغییر طرح مزایاي بازنشــســتگی 	هاي گذشــته، که بهدوره	کارکنان در

است مثبت یا منفی 	مکنگذشته م	شـده اسـت. مخارج خدمات	جاري ایجاد	دوره	در
کند که ارزش فعلی تعهدات مزایاي معین کاهش اي تغییر میگونه	که مزایا به	(زمانی

 یابد) باشد.می

o .هر گونه سود یا زیان تسویه 
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 گیري مجدد خالص بدهی (دارایی) طرح: شامل موارد زیر استاندازه

  اکچوئري .سود و زیان 

  به   مالی مربوط مخارج  که در خالص  مبالغی  اســتثناي  به     طرح داراییهاي  بازده
 خالص بدهی (دارایی) طرح منعکس شده است.

 
 طرحهاي با کمک معین و طرحهاي با مزایاي معین

ــت که واحد طرحهاي مزایاي  ــتگی، توافقهایی اس ــس ــاس آن، مزایاي 	تجاري بر	بازنش اس
ــتگی ارائه می ــس ــتاندارد 	کند. واحدبازنش ــرفتجاري این اس نظر از 	را براي این توافقها، ص

گیرد. موارد منظور دریافت کمکها و پرداخت مزایا، بکار می	تجاري جداگانه به	تأســیس واحد
 هایی از مزایاي بازنشستگی است:زیر نمونه

 الف. حقوق و مستمري بازنشستگی،

 و عمر و خدمات درمانی دوران بازنشستگی،	ب. سایر مزایاي بازنشستگی، نظیر بیمه

 ج. مستمري ازکارافتادگی.

 

 مزایاي بازنشستگی: طرحهاي با کمک معین

دوره  	تجاري گزارشگر براي هر	حسابداري طرحهاي با کمک معین ساده است زیرا تعهد واحد
ــد. در	به ــت که براي آن دوره پرداخت خواهد ش به اکچوئري 	نتیجه، نیازي	میزان مبلغی اس

 صورت	اکچوئري نیز وجود ندارد. عالوه بر این، تعهدات بهنیسـت و امکان وقوع سود یا زیان 
ماه  12مواردي که ســررســید تعهدات بیش از 	جز در	شــود بهگیري میتنزیل نشــده اندازه

 اند.اي است که کارکنان خدمات مربوط را ارائه کردهدوره	از پایان	پس
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 گیري شناسایی و اندازه

تجاري باید کمک 	واحد	تجاري ارائه کنند، 	واحد 	به    دوره طی   گاه کارکنان خدماتی را هر
 صورت زیر شناسایی کند:	طرح با کمک معین را به	ازاي آن خدمات به	پرداخت در	قابل

 به	عنوان بدهی، پس	از کسر مبالغی که قبالً پرداخت	شده است. در صورتی که مبالغ 
دوره گزارشــگري 	پایانشــده تا 	خدمات ارائه	به	هاي مربوط از کمک	پرداختی بیش

کاهش پرداختهاي آتی  به   منجر پرداخت  که مبلغ پیش	تا میزانی باشــد، مازاد باید 
پرداخت هزینه) شناسایی عنوان دارایی (پیش	گیري مازاد پرداختی شود، بهیا بازپس

 گردد.

 به	عنوان هزینه، مگر	اینکه اسـتاندارد دیگري شـمول کمکها در	بهاي تمام	شده	یک 
 ایی را مجاز یا الزامی کرده باشد .دار

ــید پرداخت کمک  به  مواردي   که 	در ــررس از 	ماه پس 12طرحی با کمک معین بیش از 	س
تجاري باید با اسـتفاده 	اند، واحداي اسـت که کارکنان خدمات مربوط را ارائه کردهدوره	پایان

 را تنزیل کند.	آن ، شده 	از نرخ تنزیل مشخص

 طرحهاي با مزایاي معین مزایاي بازنشستگی:

ــابداري طرحهاي ــت زیرا براي اندازه  حس گیري تعهدات و هزینه با مزایاي معین پیچیده اس
مفروضـات اکچوئري نیاز است و امکان وقوع سود و زیان اکچوئري نیز وجود دارد. عالوه بر 	به

ســال 	اســت چندین	شــوند زیرا ممکنگیري میشــده اندازه	صــورت تنزیل	این، تعهدات به
 از ارائه خدمات مربوط توسط کارکنان، تسویه شوند.	پس

 گیريشناسایی و اندازه

آن  از	اسـت تأمین مالی نشده باشد، یا تأمین مالی تمام یا بخشی	طرح با مزایاي معین ممکن
تجاري یا صندوقی مستقل 	یک واحد	و گاهی خود کارکنان، به	تجاري،	طریق کمکهاي واحد	از
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شود. مسـتقل پرداخت 	تجاري یا صـندوق	طریق آن واحد	اي کارکنان ازصـورت گیرد و مزای
ذاري گوضعیت مالی و عملکرد سرمایه	تنها به	شده در سررسید نه	پرداخت مزایاي تأمین مالی

تجاري براي جبران کسري داراییهاي صندوق 	توانایی واحد	آن صندوق بستگی دارد، بلکه به
 گذاريتجاري ریسکهاي اکچوئري و سرمایه	واحد	ماهیت، نظر	نیز وابسـته اسـت. بنابراین، از

شده براي طرح با مزایاي معین 	نتیجه، هزینه شناسایی	شود. درطرح را متحمل می	به	مربوط
 شده براي آن دوره نیست.	لزوماً معادل کمک تعهد

 حسابداري تعهدات عرفی

ــیباید عالوه تجاري 	واحد ــمی	بر تعهدات قانونی ناش ــرایط رس طرح با مزایاي معین،  از ش
هاي حســاب منظور نماید. رویه	رســمی را نیز به	هاي غیراز رویه	هرگونه تعهد عرفی ناشــی

ــمی زمانی منجر به تعهد عرفی می	غیر ــود که واحدرس جز 	تجاري هیچ گزینه منطقی به	ش
ــته  کارکنان  مزایاي   پرداخت ــد. نمونه  نداش ــت باش تغییر که  اي از تعهد عرفی زمانی اس

ــمی واحد	هاي غیررویه	در ــیب جدي وارد 	روابط واحد	تجاري به	رس تجاري با کارکنان آس
 کند.می

 ترازنامه

 تجاري باید خالص بدهی (دارایی) طرح را در ترازنامه شناسایی کند.	واحد

نیاز باشــد یا 	از میزان مورد	آید که کمک به طرح بیشوجود می	خالص دارایی طرح، زمانی به
تجاري خالص دارایی طرح را شـناسایی 	چنین مواردي، واحد	چوئري ایجاد گردد. درسـود اک

 کندمی

 

 هاي ارائه خدماتدوره	تخصیص مزایا به
تعیین ارزش فعلی تعهـدات مزایـاي معین، مخـارج خـدمـات جـاري و مخـارج   هنگـام 
ــته، واحد	خدمات ــاس فرمول مزایاي طرح، مزایا را به	تجاري باید بر	گذش هاي ارائه دوره	اس
ــیص دهد. با خدمات  ــورتی	حال، در	این	تخص ــالهاي بعد 	ص که ارائه خدمات کارکنان در س
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ــود، واحد موجب افزایش با ــین ش ــالهاي پیش ــبت به س تجاري باید مزایا را 	اهمیت مزایا نس
 اساس روش خط مستقیم تخصیص دهد	محدوده زمانی زیر بر	در

 هدات مزایاي معین و مخارج خدمات جاريگیري: ارزش فعلی تعشناسایی و اندازه

ــیاري  ــغلی و مرگ متغیرهاي بس کارکنان، و روندهاي  میر 	و	نظیر آخرین حقوق، گردش ش
است مخارج نهایی طرح با مزایاي معین را تحت تأثیر قرار 	مخارج بهداشـتی و درمانی ممکن

مینان احتماالً براي اطمینان وجود دارد و این عدم اط	دهـد. درمورد مخارج نهایی طرح، عدم
 زمانی طوالنی باقی خواهد ماند. 	مدت

 
 بر اکچوئري	روش ارزیابی مبتنی

تجاري باید براي تعیین ارزش فعلی تعهدات مزایاي معین، مخارج خدمات جاري مربوط 	واحد
استفاده  “تناسب خدمات	بینی شده بهتعلق مزایاي پیش”گذشـته از روش 	و مخارج خدمات

 کند.

یک 	عنوان	دوره ارائه خدمات به	هر ،“تناســب خدمات	شــده بهبینیتعلق مزایاي پیش”روش 	در
ــافی   واحد طور جداگانه 	به واحد   هایی، هر تعهد ن براي تعیین  برخورداري از مزایا و  حق  اض
 .شود گیري میاندازه

 اکچوئريمفروضات 
ــات  اکچوئري  در ــورتی بی	مفروض ــت  که ص ــبینانه و نه بیش  طرفانه  اس حد 	از	نه خوش

 کارانه باشد.محافظه
صــورتی با یکدیگر ســازگارند که روابط اقتصــادي بین عواملی نظیر 	مفروضــات اکچوئري در

و نرخ تنزیل را منعکس کنند. براي مثال، در 	تورم، نرخ افزایش حقوق، بازده داراییهاي طرح،
ه بسـتگی دارند (نظیر مفروضات آیند	تمام مفروضـاتی که به سـطح مشـخصـی از تورم در

نرخ سـود تضمین شده و افزایش حقوق و مزایا)، سطح تورم یکسانی در نظر گرفته 	به	مربوط
 شود.
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شــده) تعیین 	صــورت اســمی (اظهار	تجاري نرخ تنزیل و ســایر مفروضــات مالی را به	واحد
اشــد اتکاپذیرتر ب از تعدیل بابت تورم)	صــورت واقعی (پس	اینکه برآورد آنها به	کند، مگرمی

 (براي مثال، در اقتصادهاي داراي تورم حاد).
اشد اي ببر انتظارات بازار براي دوره	مفروضـات مالی در پایان هر دوره گزارشگري باید مبتنی

 که طی آن قرار است تعهدات تسویه شود.
 
 

 هاي ارائه خدماتدوره	تخصیص مزایا به

معین، مخـارج خـدمـات جـاري و مخـارج  تعیین ارزش فعلی تعهـدات مزایـاي هنگـام  
ــته، واحد	خدمات ــاس فرمول مزایاي طرح، مزایا را به	تجاري باید بر	گذش هاي ارائه دوره	اس

ــیص دهد. با ــورتی	حال، در	این	خدمات تخص ــالهاي بعد 	ص که ارائه خدمات کارکنان در س
مزایا را در  تجاري باید	موجب افزایش بااهمیت مزایا نسـبت به سـالهاي پیشـین شود، واحد

 اشتغال	اگر مزایا مشـروط به	کند حتیطرح با مزایاي معین، خدمات کارکنان تعهد ایجاد می
 عبارت دیگر، قطعی نشده باشد).	آتی کارکنان باشد (به

 

 مخارج خدمات گذشته و سودها و زیانهاي تسویه

تجاري باید خالص بدهی 	از تعیین مخارج خدمات گذشـته، یا سود و زیان تسویه، واحد	پیش
ــتفاده	را بـا بـا مزایـاي معین طرح(دارایی)  ــفانه جاري داراییهاي طرح و 	از ارزش	اس منص

ي جاري بازار) تعیین کند، قیمتهامفروضـات اکچوئري جاري (شامل نرخ تنزیل جاري و سایر 
 .داز تغییر، محدودسازي یا تسویه آن باش	کننده مزایاي طرح پیشاي که منعکسگونه	به

گیرد که تعهدات طرح تسویه تسـویه در صـورتی همزمان با تغییر یا محدودسازي طرح انجام می
با یک طرح جدید، که مزایایی  که طرح 	صورتی	حال، در	این	یابد. با  موجودیت طرح خاتمه  شود و

 شود.جایگزین شود، خاتمه طرح تسویه تلقی نمی  ، کندماهیت مشابه ارائه می  با
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 طرحعناصر مخارج :  ارائهنحوه 

را  طرحخالص بدهی (دارایی) 	به	 خالص مخارج مالی مربوط و  خدمات  مخارج   تجاري	واحد
کند. این استاندارد نحوه ارائه مخارج خدمات و میصـورت سـود و زیان دوره شـناسایی 	در

 کند. را مشخص نمی طرحخالص بدهی (دارایی) 	به	خالص مخارج مالی مربوط

 افشا

 تجاري باید اطالعاتی درباره موارد زیر افشا کند:	واحد

 به آن 	و ریسکهاي مربوط مزایاي معیناي طرح با یهویژگ الف.

 مزایاي معین  با ارتباط با طرح	مالی در	صورتهاي در مندرجمبالغ  ب.

اطمینان درباره جریانهاي 	و عدم زمـانبنديبر مبلغ،  مزایـاي معیناحتمـالی طرح بـا  اثر ج.
 تجاري 	نقدي آتی واحد

 تاریخ اجرا

و  1/1/1392مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 	مورد کلیه صورتهاي	الزامات این اسـتاندارد در
 االجراست.شود، الزمبعد از آن شروع می

 المللی حسابداريمطابقت با استانداردهاي بین

مللی البازنشـستگی در استاندارد بینبه مزایاي 	با اجراي الزامات این اسـتاندارد، مفاد مربوط
 شود.) نیز رعایت می2012(ویرایش  مزایاي کارکنانعنوان 	با 19حسابداري شماره 
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 کاهش ارزش داراییها  ←  32استاندارد حسابداري شماره 

 هدف
ابد یمی آنها اطمینان با بکارگیري واحد تجاري که است هاییاسـتاندارد تجویز رویه این هدف

 کاهش ارزش دارد صورتی	، دردارایی شـود. یکمنعکس نمی داراییها بیش از مبلغ بازیافتنی
 از فروش یا اسـتفاده از دارایی، از مبلغ دفتري آن کمتر باشد. طبق	که مبلغ بازیافتنی ناشـی

 دارد همچنیناستان	کند. این را شناسایی ارزش کاهش باید زیان واحد تجاري	اسـتاندارد، این
 کند.افشا را تعیین میالزامات برگشت زیان کاهش ارزش و 

 
 کاربرد دامنه

 ،رموارد زی  استثناي به  داراییها، کلیه  ارزش کاهش  براي حسـابداري  باید  اسـتاندارد    این
 شود: بکارگرفته
 مواد و کاال موجودي 
 تبلندمد ایجاد شده از طریق پیمانهاي داراییهاي 
 ي جاريگذاریهاسرمایه 
 داراییهاي زیسـتی غیر	پس ارزش منصـفانه مولد که به	ازکسر مخارج برآوردي زمان 

 شوند گیري میفروش اندازه
 ــتاندارد  طبق   که هاي واحدي) یا مجموعه جاري (  غیر  داراییهاي ــابداري  اس حس

ــماره ــده  داراییهاي غیر ”عنوان 	با  31	ش فروش و عملیات  براي جاري نگهداري ش
 شود.می بندي طبقهفروش  شده براي نگهداريعنوان 	به “ متوقف شده

 تعاریف
 است: زیر بکار رفته مشخص استاندارد با معانی در این ذیل اصطالحات
 از کاربرد مورد انتظار ناشی آتی نقدي فعلی خالص جریانهاي اقتصادي :  ارزش ارزش 

از واگذاري نهایی 	جمله جریانهاي نقدي ناشی	از نقد،	وجهمستمر دارایییا واحد مولد 
 آن است.
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 در که واحد تجاري باقیمانده:  مبلغ برآوردي  ارزش	حال	تواند از واگذاري حاضــر می
ازکســر مخارج برآوردي واگذاري بدســت آورد، با این فرض که دارایی در 	پس دارایی

 وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد.
 د عمر مفی طی دارایی پذیر یکاستهالك مبلغ سـیستماتیک :  تخصـیص اسـتهالك

 آن. 
 وجه  :  مبلغ خالص ارزش فروش	که از  معادل آن نقدي	یا   دارایییک  طریق فروش 

ــرایط عادي و پس	درنقد 	وجه مولد  د واح ــر کلیه	ش ــل  ازکس مخارج فروش حاص
 شود.می

 مولد وجه  یا واحد  یک دارایی  دفتري  :  مازاد مبلغ ارزش کاهش یان ز	نقد نســبت 
 است. آن بازیافتنی مبلغ	به
 از است عمر مفید عبارت	: 
 قرار گیرد، یا واحد تجاري استفادهمورد ، رود داراییانتظار می که زمانی مدت 
 رود در فرایند استفادهانتظار می که مشابه مقداري تعداد تولید یا واحدهاي	از دارایی 

 شود. تحصیل واحد تجاري توسط

 دهشبهاي تمام  جایگزین یا سایر مبالغ داراییشده تمام پذیر :  بهاياسـتهالك مبلغ 
 مانده آن.یازکسر ارزش باق	پس

 یا واحد مولد   دارایی یک  اقتصــادي یا ارزش  فروش ارزش :  خالص بازیافتنی  مبلغ
 که بیشتر است. کدام	، هرنقد	وجه

 پس دارایی که دفتري:  مبلغی مبلغ	اشته انب ارزش و کاهش انباشته ازکسـر استهالك
 شود.می منعکس در ترازنامه مبلغ آن ، بهمربوط

 به  که فروش: کلیه مخارج تبعی مخارج	ــتقیم در رابطه  ا ی  با فروش دارایی طور مس
 شود.واقع می	استثناي مخارج تأمین مالی،	،بهنقد	واحد مولدوجه

 مشمول کاهش ارزش یک دارایی تشخیص
 یبازیافتن  از مبلغ  دارایی دفتري مبلغ بد که یا می هش کا دارایی  یک  ارزش زمانی 

واحد تجاري ملزم است مبلغ بازیافتنی 	،این شواهدصورت وجودیکی از 	بیشـتر باشد. در آن
 دارایی را برآورد کند.
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ــگري	باید درپایان هر واحد تجاري  ــورت 	در، دورهگزارش ــانه وجود هرگونهص  اينش
 برآورد کند.را  دارایی بازیافتنی مبلغ،دارایی	یک ارزش کاهش بر امکان	دال

کاهش بر 	دال اينشــانه وجود هرگونه	یا عدموجود 	همچنین باید بدون توجه به واحد تجاري
 ارزش الزامات زیر را رعایت نماید:

  یا دارایی  معین و  با عمر مفید نا  مشهود دارایی نا  یک  کاهش ارزش   ساالنه آزمون
آماده استفاده نیست. این آزمون با مقایسه مبلغ دفتري  حاضر	حال	در نامشهودي که

 پذیرد. و مبلغ بازیافتنی آن دارایی انجام می
 آزمون ساالنه کاهش ارزش سرقفلی تحصیل	ه در ترکیب تجاري شد 

، باید حداقل  واحد تجاري 	، دارایی ارزش کاهش دال بر امکان اي نشــانهوجود  براي ارزیابی
 مدنظر قرار دهد:زیر را  موارد

 
 سازمانیبرون اطالعاتی منابع
 در که  از آنچه بیش ايمالحظه بل قا میزان به   ، دوره طییک  بازار دارایی   ارزش	اثر 

 یافته باشد. رفت، کاهشانتظار می دارایی یا کاربرد عادي زمان گذشت
 ــاعد بر واحد  قـابـل تغییرات ، بازار، فناوري تجاري در محیطمالحظـه بـا آثار نامس

 دوره طی دارایی یا در بازار اختصاصی واحد تجاري فعالیت حوزه یا قانونی اقتصـادي
 دهد. رخ نزدیک آینده	رود درداده باشدیا انتظار  رخ
 یافته باشد  افزایش دوره بازار طی گذاريسرمایه بازده سـود یا سایر نرخهاي نرخهاي

 اقتصادي دارایی ارزش در محاسبهمورد اسـتفاده تنزیل احتماالً بر نرخ افزایش اینو 
 اشد.داده ب کاهش ايمالحظه قابل یزانم	را به بازیافتنی دارایی تأثیر گذاشته و مبلغ

 باشد. بازار آن ، بیشتر از ارزشواحد تجاري داراییهاي خالص دفتري مبلغ 
 سازمانیدرون  تیاطالعا منابع
 حاکی از شواهدي	وجود داشته باشد. دارایی فیزیکی یا خسارت یناباب 
 ــاعد بـا آثار  ايمالحظـه قـابـل تغییرات یا چگونگی  بر واحد تجاري در میزاننامس

ــتفاده ــد یا انتظار  داده رخ دوره طی از دارایی اس دهد.  رخ نزدیک رود در آیندهباش
یا تجدید ســاختار  توقف هاياســتفاده شــدن دارایی، برنامه	بال شــامل تغییرات این
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هاي واگذاري دارایی پیش از تاریخ مورد یا برنامه که دارایی به آن تعلق دارد عملیاتی
ــهود مفیـد یـک دارایی	انتظـار قبلی و ارزیـابی مجـدد عمر از نامعین به معین نامش

 باشد.می
 دهد عملکرد اقتصادي وجود داشـته باشد که نشان  داخلی از گزارشـگري شـواهدي

 تر خواهد بود.تر است و یا پاییندارایی از حد مورد انتظار پایین
 بازیافتنی مبلغ گیرياندازه

ــتاندارد مبلغ این  ــادي یا ارزش فروش ارزش خالص عنوان	به را  بازیافتنی  اس  اقتص
 کند. می بیشتر باشد، تعریف که کدام	، هرنقد	همولدوجیا یک واحد  دارایی	یک

 
 فروش ارزش خالص
 در فروشدر قرارداد  مندرج ، قیمتدارایی یک  فروش ارزش خالص تعیین  براي مدرك  بهترین

 هب مربوط مستقیم اضـافی مخارج بابت از تعدیل	، پسعادي شـرایط	و در حقیقی معامله	یک
 است. داراییفروش 

ــد، امایک دارایی اگر قرارداد فروش ــته باش ــود، خالص معامله فعال در بازاري وجود نداش  ش
 .است آن فروش ازکسر مخارج	پس بازار دارایی برابر با قیمت فروش ارزش

 اقتصادي ارزش
 نظر گرفته شود:	ك دارایی باید عوامل زیر در محاسبه ارزش اقتصادیی براي
o ناشی از دارایی آتی نقدي نهايبرآورد جریا 
o یاد بندي جریانهاي نقدي آتیتغییرات مورد انتظار، در مبلغ یا زمان	شده 
o نرخ بازده بدون ریسک جاري بازار ارزش زمانی پول براساس 
o ریسک مربوط بهابهام ذاتی دارایی صرف 
o  نقدقابلیت سایر عوامل، نظیر	دارایی شوندگی 

 
 آتی نقدي جریانهايبرآورد  مبناي

 گیري ارزش اقتصادي اقدامات زیر را انجام دهد:اندازه برايواحد تجاري باید 
 بر نقدي جریانهاي بینیپیش	و قابل  منطقی مبناي مفروضات 
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 بر نقدي جریانهاي بینیپیش	ها بودجه مبناي آخرین 
 ها بودجه آخرین فراتر از دوره هايدوره براي نقدي برآورد جریانهاي 

 
 آتی نقدي جریانهاي اجزاي برآورد

 :	موارد زیر باشد باید شامل آتی نقدي جریانهاي برآورد
 از کاربرد مستمردارایی حاصل يورود نقدي جریانهاي بینیپیش 
 ــل ورودي نقدي جریانهاي ایجاد براي که یخروج نقدي جریانهاي بینیپیش از  حاص

 ضرورت دارد  کاربرد مستمر دارایی
 قـابـل نقـدي جریـانهـاي خـالص	در پایان دارایی واگذاري ، هنگامیا پرداخت یافتدر 

 .عمرمفید آن

 باید با آتی نقدي جریانهاي	برآورد شود. دارایی فعلی وضعیت به توجه 
 

 ارزش کاهش زیان گیريو اندازه شناسایی
 تريکمتر باشد، مبلغ دف آن از مبلغ دفتري دارایی یک  بازیافتنی  مبلغ  که صـورتی	تنها در 

 ارزش کاهش زیان  عنوان	به   بد. این تفاوت یا  هش کا آن  بازیافتنی  مبلغ  تا  باید    دارایی
 شود. می شناسایی 

 طبق استاندارد اینکه	گردد، مگر شناسایی سـود و زیان	در باید بالفاصـله ارزش کاهش زیان
ــابـداري دیگر ــابداري ي(حس ــتاندارد حس براي مثـال، مطـابق رویه مجاز جایگزین در اس

شــده  ارائه مبلغ تجدید ارزیابی	به ، دارایی)“داراییهاي ثابت مشــهود”عنوان 	با 11 شــماره
اد یهرگونه زیان کاهش ارزش یک دارایی تجدید ارزیابی شده، باید طبق استاندارد 	باشـد. با

 برخورد شود. از تجدید ارزیابی	عنوان کاهش ناشی	به شده
ــده تجدید ارزیابی دارایی یک ارزش کاهش زیان ــورت 	در نش ــود و زیانص ــایی س ــناس  ش

ــده یتجـدیـد ارزیـاب دارایی یـک ارزش کـاهش گردد. زیـانمی تـا میزان مـانده مازاد  ش
ــتقیم از مبلغ مازاد  طور	همان دارایی، به ارزیابی مربوط به	تجدید ــت داده مس مربوط برگش

 گردد.شود و درصورت سود و زیان جامع منعکس میمی
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ــایی  از	پس ــناس ــتهالك دارایی در دوره ارزش کاهش  زیان  ش   توجه	باباید  آتی هاي، اس
ــورت	(در  آن باقیمانده   ارزش جـدیـد منهـاي دفتري   مبلغ	بـه  مبنایی	بر 	وجود)، ص

 محاسبه گردد. آن عمرمفید باقیمانده سیستماتیک و طی
 است آن به متعلق دارایی که نقدي	تشخیص واحد مولدوجه

ــد، منفرد ممکن دارایی یک بـازیـافتنی اگر برآورد مبلغ           باید مبلغ واحد تجاري	نباش
 .کند است، تعیین آن به متعلق دارایی نقدي راکه	وجه واحد مولد بازیافتنی

 
 مثـال

 از فعالیتهاي براي پشتیبانی اختصـاصی آهنراه یک معدنی مالک شـرکت یک
 ارزش معادل بهایی به توانمذکور را تنها می اختصـاصی آهن. راهاسـت معدنی

 از جریانهاي حاصل از آن مستقل ورودي نقدي و جریانهاي فروخت آن،اسـقاط 
 نیست. معدن سایر داراییهاي ورودي نقدي

 ادياقتص ، زیرا ارزشنیست ممکن اختصاصی آهنراه این بازیافتنی برآورد مبلغ
ــت آن بـاقیمـانده از ارزش نمود و احتمـاالً متفـاوت تعیین توانآن را نمی . اس

 آهناهر نقد (یعنی معدن) را که	وجه بازیافتنی واحد مولد مبلغ شـرکت بنابراین،
 کند.کل برآورد می	، دراست آن به متعلق اختصاصی

 
 ارزش کاهش زیان برگشت

ــگريدوره	هرپایان واحد تجاري باید در  ــواهديوجود ،گزارش ــت  ش تمام یا حاکی از برگش
جز یک دارایی(به هاي قبل براي شــناســایی شــده در دوره  کاهش ارزش زیان  بخشــی از 

واحد تجاري باید مبلغ بازیافتنی 	،صـورت وجود چنین شواهدي	کند. در سـرقفلی)را ارزیابی
زیر را مورد  شواهدواحد تجاري باید حداقل، 	را برآورد کند.براي این ارزیابی، شده	یاد دارایی

 توجه قرار دهد:
 سازمانیبرون اطالعاتی منابع 
 باشد. یافته افزایش دوره طی ايمالحظه قابل میزان به بازار دارایی ارزش 
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 بازار، فناوري  در محیط تجاري  واحد  بر  مســاعد آثار  با   ايمالحظه قابل تغییرات ،
طی دوره  ییفعالیت واحد تجارییا در بازار اختصـاصی دارا حوزه یا قانونی اقتصـادي

 .رخ داده باشد یا انتظار رود در آینده نزدیک رخ دهد
 باشد و  یافته کاهش دوره بازار طی گذاريسرمایه بازده سود یا سایر نرخهاي نرخهاي

ثر ا دارایی اقتصادي ارزش در محاسبه مورد استفاده تنزیل احتماالً بر نرخ این کاهش
 داده باشد. افزایش بااهمیتی میزان	را به دارایی نیبازیافت و مبلغ گذاشته

 درون سازمانی اطالعاتی منابع 
 در میزان یا چگونگی استفاده  مساعد بر واحد تجاري آثاربا  ايمالحظه قابل تغییرات

ــد یا انتظار   تغییرات نزدیک رخ دهد. این رود در آیندهاز داراییطی دوره رخ داده باش
 سطحی به بهبود یا ارتقاي عملکرد دارایی دوره جهت طی  مخارج انجام شده شـامل

یا تجدید ساختار  توقف به یا الزام آن اولیه شـده باالتر از اسـتاندارد عملکرد ارزیابی
 آن است.  به متعلق دارایی باشد کهمی عملیاتی

 دهد عملکرد اقتصادي نشان وجود داشـته باشد که داخلی شـواهدي از گزارشـگري 
 .شدبهتر است یا بهتر خواهد انتظار ، از حد مورد دارایی

، نباید ارزش کاهش زیان از برگشت جز سـرقفلی) ناشی (به دارایی یک افزایش مبلغ دفتري
 زیان شناسایی	اسـبه شـده با فرض عدممح از مبلغ دفتريمبلغ دفتري جدید موجب شـود 

 بیشتر شود. قبل، در سالهاي ارزش کاهش
ــت ــرقفلی) یک ارزش کاهش زیان برگش ــلهدارایی(به جز س ــود و زیان 	در ، باید بالفاص س

ویه طبق ر ،مثال (براي يدیگر استاندارد حسابداري طبق گردد، مگر اینکه دارایی شـناسایی
ــماره ی در اســتاندارد حســابداريتجدید ارزیاب ــهود	”با عنوان 11 ش ، “)داراییهاي ثابت مش

ــد. هر تجدید ارزیابی مبلغ	به ــده باش ــت گونه	ارائه ش  دارایی یک ارزش کاهش زیان برگش
ــده تجدید ارزیابی ــی افزایش عنوان	باید به ش ــتاندارد  همان طبق یاز تجدید ارزیاب	ناش اس

 شود.نظر گرفته 	در
 تعدیل آتی هايباید در دوره دارایی ، استهالكارزش کاهش زیان برگشت از شـناسـایی	پس

 ییمبنا	بر وجود) صورت	(در آن ارزش باقیماندهکسر از	جدید داراییپس دفتري شـود تا مبلغ
 یابد. ، تخصیصعمرمفید دارایی باقیمانده سالهاي طی سیستماتیک
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 نقد	واحد مولدوجه ارزش کاهش زیان برگشت
ــت ــب مب	نقد باید به	واحد مولدوجه یک ارزش کاهش زیان برگش  داراییهاي دفتري لغاتناس

 رگشتب عنوان	یابد. این افزایش در مبالغ دفتري باید به جز سـرقفلی)، تخصیصآن واحد (به
 یان کاهش ارزش داراییهاي منفرد تلقی و  شناسایی شود.ز
 

 سرقفلی ارزش کاهش زیان برگشت
 شود. بعد برگشت هاينباید در دوره سرقفلی براي شده شناسایی ارزش کاهش زیان

 
 افشا

 :	، موارد زیر را افشا کنددارایی از طبقات یک	هر باید براي واحد تجاري
 دوره طی عنوان هزینهشده به شناسایی ارزش زیانهایکاهش مبلغ. 
 دوره عنوان درآمدطیبه شده شناسایی ارزش کاهش زیانهاي برگشت غمبل. 
 ــاب مازاد تجدید  ارزش کاهش زیانهاي مبلغ ــدهطی دورهکه به حس ــایی ش ــناس ش

 و	،ارزیابی منظور شده است
 که به حساب مازاد  طی دوره شـناسـایی شـده ارزش کاهش هايزیان برگشـت مبلغ

 است. شده منظور ارزیابی	تجدید
ــود و زیان بابت  ــورت س ــلهاي ص ــرفص ــده در هریک از س واحد تجاري باید مبالغ منظور ش

ر دطبقات اصــلی داراییها طبق ترازنامه،  به تفکیک یا برگشــت آن را   کاهش ارزش زیانهاي
 افشا کند. یادداشتهاي توضیحی

 تاریخ اجرا 
ــورتهاي ما مورد	الزامات این اســتاندارد در و 1390/1/1وره مالی آنها از تاریخلی که دکلیه ص

 االجراست.شود، الزماز آن شروع می	بعد
 

 المللی حسابداريهاي بیندمطابقت با استاندار
عنوان 	با 36المللی حسـابداري شماره با اجراي الزامات این اسـتاندارد، مفاد اسـتاندارد بین

 شود.نیز رعایت می) 2005(ویرایش کاهش ارزش داراییها 
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ــابداري ــتاندارد حس ــماره  اس ــده براي فروش و عملیات  ←31ش داراییهاي غیرجاري نگهداري ش
 متوقف شده

 هدف

هدف این اســتاندارد، تجویز نحوه حســابداري داراییهاي نگهداري شــده براي فروش و نحوه 
ارائه و افشـاي عملیات متوقف شـده اسـت. به طور خاص، این استاندارد موارد زیر را الزامی 

 ه است:نمود

ــده براي فروش” بندي به عنوان الف. داراییهایی که معیارهاي طبقه را احراز “ نگهداري ش
ــتهالك چنین کنند، به اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش اندازهمی ــاب اس گیري و احتس

 شود، وداراییهایی متوقف می

ــده برا	”عنوان 	بندي بهب . داراییهایی که معیارهاي طبقه را احراز “ ي فروشنگهداري ش
کنند در ترازنامه، و نتایج عملیات متوقف شــده در صــورت ســود و زیان، به طور جداگانه می

 شوند.ارائه می

 دامنه کاربرد

ــتاندارد، براي تمام داراییهاي غیرجاري و تمام “ ارائه” و “ بنديطبقه”الزامـات  در این اس
ــتاندارد براي تمام “ گیرياندازه” رود، اما الزامات هـاي واحـد بکـار میمجموعـه در این اس

که طبق  5هاي واحد به اسـتثناي داراییهاي ذکر شده در بند داراییهاي غیرجاري و مجموعه
 شود، کاربرد دارد.گیري میاستاندارد مربوط اندازه

با عنوان نحوه ارائه داراییهاي جاري و  14داراییهایی که طبق استاندارد حسابداري شماره 
ــوند، نباید مجدداً به عنوان داراییهاي بندي مییهـاي جاري به عنوان غیرجاري طبقهبـده ش

بندي به عنوان نگهداري شده براي فروش بندي شـوند مگر اینکه معیارهاي طبقهجاري طبقه
ــتـاندارد را احراز نمایند. داراییهایی از یک طبقه که واحد تجاري در روال عادي  طبق این اس

عنوان اند نباید بهکند و صرفاً به قصد فروش مجدد تحصیل شدهري تلقی میبه عنوان غیرجا
بندي به عنوان نگهداري شده براي فروش بندي شـوند مگر اینکه معیارهاي طبقهجاري طبقه

 طبق این استاندارد را احراز نمایند.
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ــته به آن را به  عنوان یک در برخی موارد واحـد تجـاري گروهی از داراییها و بدهیهاي وابس
ــت یک گروه از مجموعـه واحـد واگذار یا برکنار می کند. چنین مجموعه واحدي، ممکن اس

ــد وجه نقد، یک واحد مولد وجه نقد، یا قسـمتی از واحد مولد وجه نقد باشد.  واحدهاي مولـ
برگیرنده هر گونه دارایی و بدهی واحد تجاري باشد. اگر یک دارایی 	تواند دراین مجموعه می

ــمتی از یـک مجموعـهغیرجـا گیري این دامنه الزامات اندازه	واحـد، در ري بـه عنوان قس
ــتـانـدارد قرار گیرد، الزامـات اندازه ــتاندارد براي کل مجموعه بکار میاس رود گیري این اس

 شود. گیري میاي که این مجموعه به اقل مبلغ دفتري وخالص ارزش فروش اندازهگونه	به

 ن استاندارد در مورد داراییها و بدهیهاي زیر کاربرد ندارد:گیري ایالزامات اندازه

 شود.گیري میگذاریهاي بلند مدتی که به روش تجدید ارزیابی اندازهالف. سرمایه

ــده براي  ب . داراییهـاي جـاري و بـدهیهایی که جزئی از یک مجموعه واحد نگهداري ش
 فروش است.

 تعاریف

 عانی مشخص زیر بکار رفته است:اصطالحات ذیل در این استاندارد با م

  · یـک بخش از واحد تجاري: جزئی از عملیات و جریانهاي نقدي واحد تجاري
اسـت که از لحاظ عملیاتی و اهداف گزارشـگري مالی، به وضــوح از سایر فعالیتهاي 

 واحد تجاري متمایز باشد. 
  · ــایی ــناس واحـد مولـد وجـه نقـد: کوچکترین مجموعه داراییهاي قابل ش

ــتقل از جریانهاي ایجـادکننـده جریـان ورودي وجه نقدي که به میزان عمده اي مس
 باشد. اي از دارایـیها میورودي وجه نقد سایر داراییها یا مجموعه

  ·ــتقیم در رابطه با فروش دا رایی مخارج فروش : مخارج تبعی که به طور مس
 شود. واحد)، به استثناي مخارج تأمین مالی، واقع می (یا مجموعه

  ·دارایی جاري : یک دارایی زمانی به	شــود بندي میعنوان دارایی جاري طبقه
 که : 
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الف. انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاري یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، 
ــرف یا فهر کدام طوالنی ــت، مص ــود، یا به وجه نقد یا دارایی دیگري که نقد تر اس روخته ش

 شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود، یا 

 . وجه نقد یا معادل وجه نقدي باشد که استفاده از آن محدود نشده است.	ب 

  ·ــیها و بدهیهاي وابسته به آن که به مجموعه عنوان 	واحد : گروهی از دارایـ
 نار خواهد شد. یک مجموعه واحد واگذار یا برک

  · ــت که واگذار یا برکنار ــده: یک بخش از واحد تجاري اس عملیات متوقف ش
 بندي شده است، و : عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه	یا به 	شده

 الف. بیانگر یک فعالیت تجاري یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،

ــمتی از یـک برنامه هماهنگ برا 				ب . ي واگذاري یا برکناري یک فعالیت تجاري یا قس
 حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است، و یا

 ج . یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداري شده است.

  ·اي مطلع ارزش منصفانه : مبلغی است که خریداري مطلع و مایل و فروشنده
ی و در شــرایط عادي، یک دارایی را در ازاي مبلغ اي حقیقتوانند در معاملهو مایل می

 مزبور با یکدیگر مبادله کنند. 
  · خـالص ارزش فروش: مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی

 شود. در شرایط عادي و پس از کسر کلیه مخارج فروش حاصل می
  ·هر کدام مبلغ بازیافتنی : خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادي یک دارایی ،

 که بیشتر است. 
  · ــی از کاربرد ــادي : ارزش فعلی خالص جریانهاي نقدي آتی ناش ارزش اقتص

 مستمر دارایی از جمله جریانهاي نقدي ناشی از واگذاري نهایی آن است. 
  ·ــته، الزام ــخص غیروابس آور براي هر دو تعهد قطعی خرید : توافقی با یک ش

 طرف و معموالً داراي ضمانت اجراي قانونی، که: 

 کند، والف. تمام شرایط بااهمیت، شامل قیمت و زمانبندي معامله را مشخص می

 ند.تواند اجراي آن را بسیار محتمل کاي است که میشامل عامل بازدارنده 				ب .
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عنوان نگهداري شـده براي 	هاي واحد) بهبندي داراییهاي غیرجاري (یا مجموعهطبقه
 فروش

اي واحد) را که مبلغ دفتري آن، عمدتاً از واحـد تجاري باید دارایی غیرجاري (یا مجموعه
 “نگهداري شده براي فروش” گردد، به عنوان طریق فروش و نه اسـتفاده مسـتمر بازیافت می

 کند.بندي طبقه

ــده براي فروش باید طبقه بندي دارایی غیرجاري (یا مجموعه واحد) به عنوان نگهداري ش
 تنها پس از احراز شرایط زیر صورت گیرد:

ــعیت فعلی آن، فقط بر  الف. دارایی غیرجاري (یا مجموعه واحد) براي فروش فوري در وض
د) مرســوم و معمول هاي واححســب شــرایطی که براي فروش چنین داراییهایی (یا مجموعه

 است، در دسترس باشد، و

 ب . فروش آن بسیار محتمل باشد.

 براي آنکه فروش بسیار محتمل باشد، باید تمام شرایط زیر احراز شود:

ــبی از مـدیریت واحد تجاري متعهد به اجراي طرح فروش دارایی (یا  ــطح منـاس الف. س
 مجموعه واحد) باشد،

 ار و تکمیل طرح فروش، شروع شده باشد،ب . برنامه فعالی براي یافتن خرید

ــبت به ارزش روز آن،  ج . براي فروش دارایی (یـا مجموعـه واحـد) به قیمتی منطقی نس
 بازاریابی مؤثري انجام شده باشد،

ه بندي، به استثناي آنچد . انتظار رود که شـرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه
 ز گردد، ومجاز شمرده شده است، احرا 10در بند 

. اقدامات الزم براي تکمیل طرح فروش نشــان دهد که انجام تغییرات بااهمیت یا توقف  	ه 
 آن بعید است.

ــال طوالنی ــت دوره تکمیل فروش را از یک س ــرایط و رویدادها ممکن اس تر کند. اگر ش
تأخیر از شـرایط و رویدادهایی ناشـی شـود که از کنترل واحد تجاري خارج اسـت و شواهد 
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ــبت به طرح فروش داراییها ک ــد که واحد تجاري به تعهدات خود نس ــته باش افی وجود داش
ــت، طوالنی ــدن دوره فروش نمیپایبند اس بندي یک دارایی غیر جاري (یا تواند از طبقهتر ش

 اي واحد) به عنوان نگهداري شده براي فروش جلوگیري نماید.مجموعه

شود به شرطی که جاري با یکدیگر نیز میمعامالت فروش شـامل معاوضـه داراییهاي غیر
با عنوان داراییهاي ثابت مشهود، داراي  11این معاوضـه طبق اسـتاندارد حسـابداري شـماره 

 محتواي تجاري باشد.

اي واحد) را صرفاً به قصد واگذاري چنانچه واحد تجاري، یک دارایی غیرجاري (یا مجموعه
ــیـل  ــیل، آن داراییتحص ــورتی باید به نماید، در تاریخ تحص عنوان غیرجاري را فقط در ص

ــده براي فروش طبقه ــود و احراز هر گونه نگهداري ش ــال رعایت ش بندي کند که الزام یکس
مدت بعد از تحصیل معیار دیگر که در تاریخ تحصـیل محقق نشـده باشد، در یک دوره کوتاه

 ماه) بسیار محتمل باشد. 3(معموالً طی مدت 

ــورتی کـه معیـار    ــود واحد تجاري نباید در در ص هـاي بعـد از تاریخ ترازنامه احراز ش
هاي واحد) را به عنوان نگهداري شده جاري (یا مجموعه مالی، داراییهاي غیر        صـورتهاي 

با این وجود، هنگامی که این معیارها بعد از تاریخ ترازنامه،           بندي کند.براي فروش طبقه
ــده را در  ــود واحد تجاري باید اطالعات تعیین ش ــورتهاي مالی احراز ش اما قبل از تأیید ص

 یادداشتهاي توضیحی افشا کند.

 داراییهاي غیرجاري که قصد برکناري آن وجود دارد

اي واحد) که قصــد برکناري آن وجود عهمجمو	واحد تجاري نباید یک دارایی غیرجاري (یا
ــده براي فروش طبقه ــاًدارد را به عنوان نگهداري ش ــاس  بندي کند، زیرا مبلغ دفتري آن اس

اي واحد که قصد از طریق اسـتفاده مستمر بازیافت خواهد شد. با این حال، چنانچه مجموعه
ــده را احراز کند، و ــرایط عملیات متوقف ش احد تجاري باید نتایج برکناري آن وجود دارد، ش

شــود، به عملیات و جریانهاي نقدي آن مجموعه را در تاریخی که اســتفاده از آنها متوقف می
ــده ارائـه نماید. داراییهاي غیرجاري (یا هاي واحدي) که مجموعه	عنوان عملیـات متوقف ش

ي آن قصــد برکناري آن وجود دارد، شــامل مواردي اســت که از دارایی تا پایان عمر اقتصــاد
 شود.جاي فروش، استفاده از دارایی متوقف می	شود و مواردي که بهاستفاده می
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ــتفاده نمی ــود را به عنوان برکنار واحد تجاري نباید دارایی غیرجاري که به طور موقت اس ش
 شده محسوب کند.

عنوان 	بندي شـده بههاي واحد) طبقهمجموعه	گیري داراییهاي غیرجاري (یااندازه    
 اري شده براي فروشنگهد

 مجموعه واحد)	گیري دارایی غیرجاري (یااندازه

بندي شـده به عنوان نگهداري واحد تجاري باید دارایی غیرجاري (یا مجموعه واحد) طبقه
 گیري نماید.شده براي فروش را به اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش اندازه

ــده، معیارهاي اي چنانچه یک دارایی غیر جاري (یا مجموعه ــیل ش واحد) که جدیداً تحص
بندي به عنوان نگهداري شــده براي فروش را احراز نماید، آن دارایی (یا مجموعه واحد) طبقه

بندي به عنوان نگهداري شده براي در شـناخت اولیه به اقل مبلغ دفتري (با فرض عدم طبقه
شود. اگر دارایی غیر ی میفروش؛ براي مثال، بهاي تمام شـده) و خالص ارزش فروش شناسای

ــد، باید به خالص  ــده باش ــیل ش جاري (یا مجموعه واحد) در قالب یک ترکیب تجاري تحص
 گیري شود.ارزش فروش اندازه

ــود، واحد تجاري باید چنـانچـه انتظار  ــال تکمیل ش رود فرایند فروش در بیش از یک س
افزایش در ارزش فعلی مخارج گیري نماید. هر گونه مخـارج فروش را بـه ارزش فعلی انـدازه

فروش ناشـی از گذشـت زمان، در صورت سود و زیان به عنوان هزینه تأمین مالی شناسایی 
 شود.می

مبلغ دفتري یـک دارایی غیرجـاري (یا داراییها و بدهیهاي مربوط به یک مجموعه واحد)، 
ــلـه قبـل از طبقـه ــده براي فروش، بالفـاص باید طبق بندي اولیه آن به عنوان نگهداري ش

 گیري شود.استاندارد حسابداري مربوط اندازه

گیري مجدد بعدي یک مجموعه واحد، مبلغ دفتري داراییهاي مســتثنی شــده از در اندازه
ــده براي الزامات اندازه ــتاندارد که در یک مجموعه واحد به عنوان نگهداري ش گیري این اس

ــت، باید قبل از اندازهفروش طبقه ــده اس مجدد مجموعه واحد به خالص ارزش گیري بندي ش
 .گیري مجدد شودفروش آن، طبق استانداردهاي حسابداري مربوط اندازه
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 شناسایی زیانهاي کاهش ارزش و برگشت آن

واحـد تجـاري باید زیان کاهش ارزش براي هر گونه کاهش ارزش اولیه یا بعدي دارایی (یا 
 سایی نشده است، شناسایی کند.مجموعه واحد) به خالص ارزش فروش را تا حدي که شنا

واحـد تجـاري بـاید هر گونه افزایش بعدي در خالص ارزش فروش یک دارایی را به عنوان 
اي که قبًال طبق این سـود شـناسـایی کند، اما این سـود نباید از زیان کاهش ارزش انباشته

 استاندارد و یا سایر استانداردهاي حسابداري شناسایی شده است، بیشتر شود.

واحد،به  احـد تجـاري بـاید براي هر گونه افزایش بعدي در خالص ارزش فروش مجموعهو
 شرح زیر سود شناسایی کند:

شـناسـایی شده، طبق این استاندارد و یا سایر  تا حدي که از زیان کاهش ارزش انباشـته
ــابداري (براي داراییهاي غیرجاري که در دامنه الزامات اندازه ــتانداردهاي حس ین گیري ااس

 گیرند) بیشتر نباشد.استاندارد قرار می

اي واحد باید زیان کاهش ارزش (یا هر گونه ســود بعدي) شــناســایی شــده براي مجموعه
گیري این را کـه در دامنـه الزامـات اندازه مبلغ دفتري داراییهـاي غیرجـاري آن مجموعـه

 ش (یا افزایش) دهد:گیرد به شرح مندرج در بندهاي الف و ب زیر، کاهاستاندارد قرار می

الف. زیـان کاهش ارزش باید به ترتیب زیر جهت کاهش مبلغ دفتري داراییهاي غیرجاري 
 مجموعه واحد تخصیص یابد:

 واحد شود، و ابتدا، صرف کاهش مبلغ دفتري سرقفلی مرتبط با مجموعه 		. 1

ــایر داراییهاي غ 	. 	2 ــب با مبلغ دفتري س یرجاري بـاقیمـانده زیان کاهش ارزش متناس
 مجموعه واحد، به آنها تخصیص یابد.

این کـاهش در مبـالغ دفتري باید به عنوان زیان کاهش ارزش هر یک از داراییهاي منفرد 
 درنظر گرفته شود و بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی گردد.

ــت زیـان کـاهش ارزش مجموعـه واحـد بـاید به منظور افزایش مبلغ دفتري  ب . برگش
 غیر جاري آن غیر از سرقفلی، تخصیص یابد. داراییهاي
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این افزایش در مبالغ دفتري باید به عنوان برگشت زیان کاهش ارزش هر یک از داراییهاي 
 منفرد درنظر گرفته شود و بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی گردد.

ــایی واحد) شــ ايســود یا زیانی که تا تاریخ فروش یک دارایی غیرجاري (یا مجموعه ناس
 نشده، باید در تاریخ قطع شناخت شناسایی گردد. 

ــی از یک مجموعه  ید یک دارایی غیرجاري که منفرداً یا در قا واحد تجاري نبا   لب بخش
بندي شده است را مستهلک کند. شناسایی واحد به عنوان نگهداري شـده براي فروش طبقه

واحدي که به عنوان  هیهاي مجموعههاي قابل انتساب به بدسـود تضمین شده و سایر هزینه
 یابد.بندي شده است، ادامه مینگهداري شده براي فروش طبقه

 تغییرات طرح فروش

ــورتی  اي واحد) را به عنوان کـه واحـد تجـاري یک دارایی غیر جاري (یا مجموعه	در ص
ــده براي فروش طبقـه ــد، اما اگر معیارهاي  دیگر طبق این نگهـداري ش بنـدي نموده بـاش

ــد، واحد تجاري باید طبقها ــتـاندارد برقرار نباش بندي دارایی (یا مجموعه واحد) به عنوان س
 نگهداري شده براي فروش را متوقف نماید.

بندي آن به عنوان نگهداري شــده براي واحد تجاري باید یک دارایی غیرجاري را که طبقه
ــده  ــت (یـا اینکـه از مجموعه واحد نگهداري ش ــده اس براي فروش خارج فروش متوقف ش

 گیري کند:شود)، به اقل مبالغ زیر اندازهمی

الف. مبلغ دفتري آن قبـل از این کـه دارایی غیر جـاري (یـا مجموعـه واحـد) به عنوان 
بندي شـود پس از تعدیل بابت هر گونه استهالك، یا تجدید نگهداري شـده براي فروش طبقه

ــورت عدم طبقه ــده بندي دارایی (یا ارزیـابی که در ص مجموعه واحد) به عنوان نگهداري ش
 شد، وبراي فروش شناسایی می

 ب . مبلغ بازیافتنی آن در تاریخ انصراف از فروش.

ندي بواحد تجاري باید هر گونه تعدیل الزم در مبلغ دفتري یک دارایی غیرجاري که طبقه
اي که معیارهاي دیگر آن به عنوان نگهداري شـده براي فروش متوقف شـده است را در دوره

برقرار نباشـد، در سود و زیان عملیات در حال تداوم منظور نماید. واحد تجاري باید هر گونه 
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بابت را در همان سـرفصل مورد استفاده براي ارائه سود و زیان شناسایی شده،  تعدیل از این
 منظور کند.

ــده براي فروش طبقه اگر واحد تجاري از مجموعه  بندي واحدي که به عنوان نگهداري ش
گیري باقیمانده داراییها و بدهیها در شـده است، دارایی یا بدهی منفردي را خارج کند، اندازه

   یابد.عنوان مجموعه واحد ادامه میبه 	صورتی 

ــرایط   ــورت، بـاقیمـانـده داراییهـاي غیرجاري گروه که به طور منفرد ش در غیر این ص
ــده براي فروش را دارند باید به طور جداگانه بهطبقـه اقل مبلغ بنـدي به عنوان نگهداري ش

ــونـد. هر دارایی غیرجـدفتري و خـالص ارزش فروش در آن تـاریخ انـدازه اري که گیري ش
ــده را احراز نکنـد، طبقه ــده براي فروش معیـارهـاي ذکر ش بندي آن به عنوان نگهداري ش

 شود.متوقف می
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 سود هر سهم ←31شماره  استاندارد حسابداري
 هدف

ســهم، به منظور بهبود 	هدف این اسـتاندارد، تجویز ضـوابط تعیین و ارائه ســود هر
واحدهاي تجاري مختلف در یک دوره گزارشــگري و مقایسه قابلیت مقایسـه عملکرد 

اگرچه به دلیل کاربرد هاي گزارشگري مختلف است. عملکرد یک واحد تجاري در دوره
ــود، رویـه ــابداري متفاوت در تعیین س ــود هر اطالعات مربوط بههاي حس ــهم 	س س

ه مربوط ب این حال ثبات رویه در تعیین مخرج کسر در محاسبات	محدودیتهایی دارد با
اصلی این استاندارد بر تأکید لذا، بخشد. سـهم، گزارشگري مالی را بهبود می	سـود هر

 سهم است.	مخرج کسر در محاسبه سود هر

 
 دامنه کاربرد

این اسـتاندارد باید توسـط واحدهاي تجاري که سـهام عادي یا سهام عادي بالقوه آنها 
 بکار گرفته شود. جریان عرضه عمومی است،	عموم عرضه شده یا در	به

در مورد واحد تجاري اصـلی که صـورتهاي مالی تلفیقی و صورتهاي مالی جداگانه را با 
ــاي کندهم ارائـه می ــتاندارد، الزامات افش باید برمبناي اطالعات تلفیقی  تنها این اس

اطالعات  ســهم بر مبناي	ســود هرعالوه بر افشــاي  شــود. چنانچه واحد تجاري عمالا
 افشا کند، بایدنیز صورتهاي مالی جداگانه  سـهم را برمبناي	د سـود هرتلفیقی، بخواه

ــود و زیان جداگانه ارائه نماید تنهاآن را  ــورت س وچنین اطالعاتی نباید در  در متن ص
 صورتهاي مالی تلفیقی ارائه شود.

باید مبلغ آن را براساس این  سهم،	ي سود هرافشاسـایر واحدهاي تجاري، در صـورت 
 استاندارد محاسبه و افشا کنند.

 تعاریف          
 اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

  ــبت به ابزار مـالکـانـه : هر قراردادي کـه معرف وجود حقوق بـاقیمانده نس
 داراییهاي واحد تجاري پس از کسر کلیه بدهیهاي آن است.
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 لیل : کاهش در سـود هرتق	سـهم یا افزایش در زیان هر	سهم با فرض تبدیل 
 .باشدسهام عادي بالقوه به سهام عادي می

 ــهام عادي : ابزار مالکانه ــایر س ــت که حقوق مترتب بر آن مؤخر بر س اي اس
 ابزارهاي مالکانه است.

  ــهم عادي ــهـام عـادي بـالقوه : قراردادي که دارنده آن از حق تملک س س
 .دار استبرخور
  ــهام عادي واحد تجاري یا واحد تجاري ــهام عادي : دارندگان س ــاحبان س ص

 اصلی در گروه.

 ضــدتقلیل : افزایش در ســود هر	ســهم یا کاهش در زیان هر	ســهم با فرض 
 باشد.تبدیل سهام عادي بالقوه به سهام عادي می

عملیات  در عنوان و متن استاندارد، با فرض سودآور بودن “سـهم	سـود هر”اصـطالح 
واحدهاي تجاري انتخاب شــده اســت، لذا در مواردي که عملیات واحد تجاري منجر به 

 شود.جایگزین می“ سهم	زیان هر”زیان گردد، اصطالح 

هایی از سهام اوراق مشـارکت قابل تبدیل به سهام عادي و حق تقدم خرید سهام نمونه
 .عادي بالقوه هستند

 

 سهم	گیري سود پایه هراندازه

سهم را بر اساس سود خالص یا زیان قابل انتساب 	واحد تجاري باید مبالغ سـود پایه هر
 به صاحبان سهام عادي محاسبه نماید.

سـهم باید با تقسـیم سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام 	سـود پایه هر
 عادي بر میانگین موزون تعداد سهام عادي طی دوره محاسبه شود.

 ازســهم عادي 	گیري منافع هرســهم، ارائه شــاخصــی براي اندازه	هر هدف ســود پایه
 عملکرد واحد تجاري طی دوره گزارشگري است.

ــهـام عادي طی دوره، به منظور انعکاس تغییرات در مبلغ  میـانگین موزون تعـداد س
د. میانگین شوسـرمایه سـهامداران عادي ناشـی از تغییر تعداد سـهام بکارگرفته می

هام عادي طی دوره برابر اسـت با تعداد سهام عادي موجود در ابتداي موزون تعداد سـ
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ــتفاده از عامل وزنی زمان تعدیل  ــهـام عـادي طی دوره کـه با اس دوره و تغییرات س
امل وزنی زمان، نسبت تعداد روزهاي درجریان بودن سهام به مجموع تعداد شود. عمی

 است.دوره روزهاي 

ــهامی عام، تاریخ ثبت در تعیین میانگین موزون تعداد  ــرکتهاي س ــهام عادي در ش س
. در ســایر واحدهاي گیردمالك عمل قرار میافزایش ســرمایه در مرجع ثبت شــرکتها 

ــدور آنها تعیین  ــرایط خاص ص ــهام عادي با توجه به ش تجاري، زمان منظور کردن س
ــهام به می ــدور س ــی دقیق محتواي رویدادهاي مرتبط با ص ــود. در این رابطه بررس ش

دسـترسی به منابع ناشی از افزایش سرمایه یا تسویه تعهدات مربوط از صـوص زمان خ
 اهمیت خاصی برخوردار است.

ازاي خرید صادر شده است در ترکیب تجاري، سـهام عادي که به عنوان بخشی از مابه
شود زیرا در محاسـبه میانگین موزون تعداد سـهام عادي منظور میاز تاریخ تحصـیل 

تاریخ در صورت سود و آن شده را از نتایج عملیات واحد تحصیل ،نندهکیلتحصـواحد 
 کند.ارائه میزیان 

ــددر مواردي که مابه ــول نش ــهام عادي به طور کامل وص ــتازاي س ــهام ه اس ، این س
ازاي دریافت شــده، در محاســبه میانگین موزون تعداد ســهام منظور متناســب با مابه

 شود.می

تجاري اصــلی، در تملک واحد(هاي) تجاري فرعی آن  چنانچه بخشــی از ســهام واحد
سهم در صورتهاي مالی تلفیقی باید تعداد سهام عادي 	باشـد، براي محاسـبه سـود هر

ــبه میانگین موزون تعداد  متعلق بـه واحـدهاي تجاري فرعی از تاریخ تملک، از محاس
 سهام عادي مستثنی شود.

ــهام عادي بدون تغییر در  منابع یا تعهدات افزایش یا کاهش در مواردي کـه تعـداد س
ــهام عادي براي کلیه دورهیابدمی ارائه  ی که اطالعات آنهای، میانگین موزون تعداد س
 گردد. شود باید تعدیل می

 
ــهام عادي بدون تغییر در منابع یا تعهدات کاهش یا هایی از مواردي که نمونـه تعداد س

 یابد به شرح زیر است:افزایش می
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ــه الف. ــود س ــده یا س ــیم نش ــود تقس ــرمایه از محل س می (افزایش س
 )،هااندوخته

 تجزیه سهام، و ب .

 اصالحیه قانون تجارت. 141کاهش اجباري سرمایه در اجراي ماده  ج .
شود، همچنین در مواردي که حق تقدم با مبلغی کمتر از ارزش بازار سهام، صادر می

 کند لیکن از بابت تفاوتتغییر میات منابع یا تعهد ،معادل مبلغ اعمال حق تقدمتنهـا 
عنصر ”بازار سـهام در زمان تصویب افزایش سرمایه که  ارزشمبلغ اعمال حق تقدم با 

 شود.شود، تغییري در منابع یا تعهدات ایجاد نمینامیده می “جایزه در حق تقدم
ــهمی و  ــود س ــهـدر مورد س ــهام عادي مابهم، بدون دریافت اتجزیـه س براي ازا، س

، تعداد سهام عادي بدون تغییر در منابع یا شـود. بنابراینصـادر میفعلی داران سـهام
اصالحیه قانون  141در کاهش اجباري سرمایه در اجراي ماده یابد. تعهدات افزایش می

تجارت ممکن اسـت تعداد سهام عادي موجود، بدون تغییر در منابع یا تعهدات کاهش 
گونه رویدادها، متناسب با تغییر سهام عادي تعدیل  سهام عادي قبل از ایند. تعداد یاب

ــود می ــگري  مربوط رویـدادبـا این فرض کـه ش  ارائه هايو دورهدر آغاز دورة گزارش
ــه ــت. براي مثال، چنانچه به ازاي هر اياطالعات مقایس ــهم موجود، دو 	رخ داده اس س

تعداد سهام براي محاسبه میانگین موزون عنوان سـود سـهمی صـادر شـود، سـهم به
 .شودمیعادي، تعداد سهام قبل از تاریخ تصویب افزایش سرمایه در عدد سه ضرب 

 
 سهم	سود تقلیل یافته هر

سهم را بر اساس سود خالص یا زیان قابل 	واحد تجاري باید مبالغ سـود تقلیل یافته هر
 انتساب به صاحبان سهام عادي محاسبه کند.

سـهم، باید سود خالص یا زیان قابل 	یافته هر واحد تجاري براي محاسـبه سـود تقلیل
انتسـاب به صاحبان سهام عادي و میانگین موزون تعداد سهام عادي را با فرض تبدیل 

 د.تعدیل کندهنده، سهام عادي بالقوه تقلیل

ســهم، ارائه شــاخصــی براي 	ســهم، همانند ســود پایه هر	هدف سـود تقلیل یافته هر
است با از عملکرد واحد تجاري طی دوره گزارشگري  سهم عادي	گیري منافع هراندازه
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ــهام عادي بالقوه تقلیلآثار تبدیل این تفـاوت که  ــی کلیه س ه درنظرگرفت دهندهفرض
 .شودمی

 

 :، اقدامات زیر را انجام دهدسهم	یافته هرواحد تجاري باید براي محاسبه سود تقلیل    

هام  عادي را به میزان الف. سـود خالص یا زیان قابل انتسـاب به صـاحبان س
ــهام عادي بالقوه تقلیلهزینـه طی دوره و همچنین  دهندههاي مالی مربوط به س

 دهنده، با درنظرهر گونه درآمد یا هزینه ناشی از تبدیل سهام عادي بالقوه تقلیل
 ، تعدیل کند، وربوطم یداشتن آثار مالیات

ــهام عادي را با این فرض  ــهام عادي ب . میانگین موزون تعداد س که کلیه س
 د.نمایبه سهام عادي تبدیل شده است، تعدیل  دهندهبالقوه تقلیل

ــود تقلیل یافته هر ــبـه س ــهم 	براي محـاس ــهام عادي بالقوه باس ــود س یدفرض ش
ابتداي دوره به سهام عادي تبدیل شده است، مگر اینکه تاریخ صدور 	در ،دهندهتقلیل
 اریخ صدور مالك عمل است.که در این صورت ت ،طی دوره باشد آن در

شــود. میبراي هر دوره، به طور مســتقل تعیین  دهندهلعادي بالقوه تقلیسـهام تعداد 
ــگري میان	در ــال مالی تا تاریخ ترازنامه دوره اي، دورهگزارش دوره مزبور، از ابتداي س

عادي بالقوه محاسبه شده سـهام میانگین موزون تعداد شـود و میانی درنظر گرفته می
 هاي میانی قبلی، تأثیري بر محاسبات نخواهد داشت.در دوره

ــهام  ــبه میانگین موزون تعداد س ــهام عادي بالقوه براي دورهدر محاس اي که عادي، س
 اي که در دوره گزارشگريعادي بالقوهشـود.سـهام جریان اسـت، درنظر گرفته می	در

در محاسبه یان بودهاست جر	درشـود فقط براي بخشی از دوره که بازخرید یا ابطال می
 اي که در دوره گزارشگريعادي بالقوهشود. سهام سهم منظور می	یافته هرسـودتقلیل

از ابتداي دوره سهم 	یافته هربه سـهام عادي تبدیل شده است، در محاسبه سود تقلیل
تا تاریخ تبدیل و از تاریخ تبدیل نیز سـهام عادي مربوط، در محاسبه سود پایه و تقلیل 

 شود.یسهم درنظر گرفته م	فته هریا
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 دهندهسهام عادي بالقوه تقلیل

ه شــود ک درنظر گرفتهدهنده ســهام عادي بالقوه تنها در صــورتی باید به عنوان تقلیل
یا را کاهش حال تداوم 	ناشی از عملیات درسـهم 	تبدیل آن به سـهام عادي، سـود هر

 دهد. افزایشحال تداوم را 	سهم ناشی از عملیات در	زیان هر
حال تداوم قابل انتســاب به 	واحد تجاري، از ســود خالص یا زیان ناشــی از عملیات در

دهندگی یا ضد صـاحبان سهام عادي، به عنوان رقم کنترلی، جهت تشخیص اثر تقلیل
خالص یا زیان ناشی از عملیات کند. سود سهام عادي بالقوه استفاده میدهندگی تقلیل

 گیرد.نمیعملیات متوقف شده را دربر حال تداوم، نتایج	در

ســهام عادي بالقوه، هر مجموعه دهندگی دهندگی یا ضــد تقلیلبراي تشــخیص تقلیل
. ترتیب بررســی شــودمیســهام عادي بالقوه، به طور مجزا (و نه در مجموع) بررســی 

ور به منظ . بنابراین،مؤثر باشــددهندگی آنها ســهام عادي بالقوه ممکن اســت بر تقلیل
سهم، هر مجموعه سهام عادي بالقوه، به ترتیب از 	داکثرسـازي تقلیل سـود پایه هرح

. معموًال حق تقدم سهام شــودمی بررسـیدهندگی میزان تقلیلتا کمترین بیشـترین 
 دهندگی را دارد.بیشترین میزان تقلیل

 

 تجدید ارائه

ــهام عادي بالقوه بدون تغییر در منابع یا تعهدات، از  ــهام عادي یا س چنـانچه تعداد س
طریق مواردي مانند سـود سـهمی و تجزیه سهام و عنصر جایزه در حق تقدم، افزایش 

ــرمایه در اجراي ماده  ــالحیه قانون تجارت کاهش  141یـا در اثر کاهش اجباري س اص
ــود پایه و  ــهم	هر یافتهتقلیلیـابد، س که اطالعات آن گزارش  ییهابراي کلیه دورهس

ــود، بایدمی ــهام تعدیل گردمبنا	بر ش . چنانچه این تغییرات بعد از دي تعداد جدید س
سهم براي 	تاریخ ترازنامه اما قبل از تأیید صـورتهاي مالی روي دهد، محاسـبه سود هر

ر صورت انعکاس باشد. دسـهام جدید باید برمبناي تعداد  ،ايآن دوره و اقالم مقایسـه
نظور م	چنین تغییراتی در محاسبه تعداد سهام، این موضوع باید افشا شود. به عالوه به

،سـود پایه و تقلیل یافته هاي حسـابداريو تغییر در رویه انعکاس آثار اصـالح اشـتباه
 ،تجدید ارائه گردد.شودکه اطالعات آن ارائه می ییهاسهم باید براي کلیه دوره	هر
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ارائه شــده را بابت تغییر در  (هاي) قبلیدورهســهم 	هریافته ي ســود تقلیلواحد تجار
به سـهم یا تبدیل سهام عادي بالقوه 	مفروضـات مورد اسـتفاده در محاسـبه سـود هر

 کند.سهام عادي، ارائه مجدد نمی

 
 نحوه ارائه

ز ا سهم را براي سود خالص یا زیان ناشی	هرتقلیل یافته پایه و سـود واحد تجاري باید 
ــود خالص یا زیان قابل 	عملیات در حال تداوم (به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی) و س

انتسـاب به صـاحبان سـهام عادي در متن صورت سود و زیان ارائه کند. واحد تجاري 
ــود پایه و تقلیل ــهم 	هریافته باید س که اطالعات آن گزارش ی یهارا براي تمام دورهس

 شود ارائه کند.می
گردد. شود، ارائه میاي که صـورت سود و زیان تهیه میهم براي هر دورهسـ	سـود هر

ــود تقلیل ــهم،حداقل براي یک دوره 	هر یافتهچنانچه س ــس ــود، براي تمام گزارش ش
ــود ارائه می، گزارش که اطالعات آنی یهـادوره اگر مبلغ آن برابر با حتی  ،گرددمیش

وان تمیبرابر باشد،  سهم	هریافته یلسـهم باشد. چنانچه سود پایه و تقل	سـود پایه هر
 سود و زیان ارائه کرد.در صورت آنرا در یک سطر 

ــده را گزارش می ــودکند، باید واحد تجاري که عملیات متوقف ش ه یافتپایه و تقلیل س
 کند. ارائهصورت سود و زیان متن سهم عملیات متوقف شده را در 	هر

کند حتی اگر مبلغ آنها منفی  ارائهرا سهم 	هریافته واحد تجاري باید سود پایه و تقلیل
 سهم) باشد.	(زیان هر

 
 افشا

 واحد تجاري باید موارد زیر را افشا کند:        

ه یافتمبالغ اسـتفاده شـده در صورت کسر محاسبه سود پایه و تقلیل الف.
ام هسهم و تطبیق این مبالغ با سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان س	هر

 عادي.
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میانگین موزون تعداد ســهام عادي اســتفاده شــده در مخرج کســر  ب .
سهم و تطبیق میانگین موزون تعداد سهام 	یافته هرمحاسـبه سـود پایه و تقلیل

 هر کدام با یکدیگر.

 توصیف تغییرات عمده در تعداد سهام عادي یا سهام عادي بالقوه، ج .

شود یاد شده بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل نمیسهم بابت وقوع تغییرات 	مبالغ سـود هر
ــود یا زیان دوره، تأثیر زیرا این ــرمایه بکار رفته براي ایجاد س گونه تغییرات بر مبلغ س

ــرمایه از محل آورده نقدي و یا مطالبات، و تبدیل یا اعمال حقوق گذنمی ارد. افزایش س
ــهام ــهام عادي بالقوه در تاریخ ترازنامه به س  تتغییراهایی از عادي، نمونه مربوط به س

 یاد شده است.

 

 تاریخ اجرا

بعد  	و 1/1/1389این اسـتاندارد براي کلیه صورتهاي مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  
 االجراست.الزم ،شوداز آنشروع می

 
 المللی حسابداريمطابقت با استانداردهاي بین

با  33المللی حســابداري شــماره اســتاندارد بینبا اجراي الزامات این اســتاندارد، مفاد 
 شود.نیز رعایت می) 2004(ویرایش مارس سهم	عنوان سود هر
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 فعالیتهاي ساخت امالك ←29شماره  استاندارد حسابداري
 

 مقدمه
ــغول  ــاخت امالك مش ــتاندارد واحدهاي تجاري که به فعالیتهاي س پیش از تدوین این اس
بودند از روشـهاي متفاوتی جهت شـناخت درامد و تخصیص مخارج فعالیتهاي ساخت امالك 

ــتفاده می کردند  ــابداري پس از انجام  اس ــتانداردهاي حس به همین دلیل کمیته تدوین اس
ــی هـاي الزم در رابطـه با واح ــازنده امالك بررس ــید که  دهاي تجاري س به این نتیجه رس

فعالیتهاي ســاخت امالك داراي ماهیت یک صــنعت خاص اســت و ارائه اســتاندارد جداگانه 
موجب ارتقا کیفیت و قابلیت مقایسـه صورتهاي مالی واحدهاي تجاري مرتبط با این فعالیتها 

 می شود .
 

 دالیل کمیته براي تدوین استاندارد :
 رکتهاي ساختمانی براي تجدید نظر در روش شناخت درآمد تقاضاي ش 

  تنوع روشـهاي تخصـیص مخارج مشترك و سایر مخارج مربوط به فعالتهاي
 ساخت امالك

  ــاخت که بیش از یک دوره مالی بطول می انجامد و ماهیت خاص فعالتهاي س
 معموال در اوایل شروع پروژه با پیش فروش همراه است

 فشاي اطالعات در صورتهاي مالیوجود تفاوت در نحوه ا 

  هدف
 تجویز روشهاي حسابداري درآمدومخارج مرتبط بافعالیتهاي ساخت امالك -

موضـوع اصـلی این اسـتاندارد شـناخت و تخصیص درآمدها و مخارج فعالیتهاي ساخت 
 امالك در دوره هاي مالی انجام این فعالیتها می باشد.

 
 دامنه کاربرد

 فعالیتهاي ساخت امالك بکار گرفته میشودبراي حسابداري  -

ــغولند، کاربرد  - ــاخت امالك مش در مورد واحدهاي تجاري که به فعالیتهاي س
 .دارد. صرف نظر از اینکه این عملیات جزو  فعالیتهاي اصلی آنها باشد یا نه
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براي ســاخت امالك که با هدف اســتفاده توســط واحد تجاري انجام میشــود  -
  کاربرد ندارد .

عملیات شـهرك سـازي اعم از مسـکونی، صـنعتی یا تجاري نیز براساس ابداري حسـ -
   الزامات این استاندارد انجام می شود

   تعاریف
 اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

ــبی فروش: ــاختمانی به ارزش فروش مجموع  ارزش نس ــبت ارزش فروش هر واحد س نس
ــبت ارزش فروش هر پروژه به ارزش فروش مجموع  ــاختمانی یک پروژه  یا نس واحـدهاي س

 پروژه ها.
ــعیت نهایی قابل  ارزش فروش: ــاختمانی در وض بهاي فروش برآوردي جاري یک واحد س

 فروش آن،  در هر مقطع زمانی.
واحد هاي ساختمانی مورد اجرا در یک مکان جغرافیایی مشخص  تمام یا بخشـی از پروژه:

 که یک مرکز انباشت مخارج را تشکیل میدهد.
ــاخـت امال : مجموعه فعالیتهایی که براي طراحی و احداث امالك براي كفعـالیتهـاي س

 فروش ضروري است.
یک واحد مسکونی، تجاري یا صنعتی، یا زمینی که براي فروش، احداث  واحد سـاختمانی:

 یا آماده می شود.
 ماهیت فعالیتهاي ساخت امالك

واحد تجاري ممکن اسـت فعالیت هاي ساخت امالك را در مکان جغرافیایی مشخص و 
طبقه یا یک مرکز  35یا 20مکـان هـاي متعدد انجام دهد. بعنوان مثال احداث یک برج

در این صورت هریک از واحد هاي یاد شده یک پروژه و قطعه زمین مذکور یک تجاري.
مکان جغرافیایی مشـخص است. در سایر موارد، تشخیص مکان جغرافیایی مشخص بنا 

 یرد.گبر قضاوت مدیریت صورت می
  ویژگی اصــلی فعالیتهاي ســاختمانی این اســت که در بیش از یک دوره مالی

از مراحل اخذ مجوز از سازمانهاي مربوطه و نیز ماهیت  انجام میشـود. این امر ناشـی
فعالیتهاي قبل شروع احداث واحد هاي ساختمانی عبارتند  عملیاتی سـاخت اسـت.

  از: تغییر کاربري زمین، تفکیک و قطعه بندي زمین، تایید نقشه ها و...
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  ماهیت فعالیت سـاخت بگونه اي است که مابه ازاي فروش امالك در زمانهاي
اوت وبه مبالغ مختلف دریافت شـود.ممکن است واحد ساختمانی در آغاز پروژه و متف

یا در طی عملیات و یا در پایان سـاخت آن به فروش رسد . همچنین فروش میتواند با 
ــد. ماهیت  ــوق هـایی مثل اعطاي وام، تخفیف در هزینه هاي مالی و...همراه باش مش

ــناخت و انداز ه گیري درآمدو هزینه ها ودارایی هاي فرایند فروش پیامدهایی براي ش
 ناشی از فعالیت هاي ساخت امالك دارد.

  در فعالیتهاي سـاخت امالك مخارج ساخت اهمیت زیادي دارد به همین علت
 باید  سیستم خاصی براي تخصیص مخارج مشترك و سایر مخارج انتخاب شود.

 
 زمین هاي نگه داري شده براي ساخت امالك

 اگر هیچ نوع سـاخت و سازي انجام نشود و انتظار نرود در  در این نوع زمینها
یک چرخه عملیاتی هیچ واحدي تکمیل شــود، باید به عنوان دارایی غیر جاري طبقه 

 بندي شود .

    در برخی شـرایط واحد هاي تجاري سـازنده امالك، قطعات وسیع دارند که
ــود. در ــاخت در مقاطع مختلف در آنها انجام می ش نتیجه در نحوه  فعـالیت هاي س

 طبقه بندي این نوع زمینها باید توجه کرد.

  اگرچه فعالیتهاي سـاخت در یک قطعه زمین وسـیع به تدریج انجام می شود
اما ممکن اسـت زیر سـاختهاي عمومی آن مانند جاده هاي دسترسی و پلها براي کل 

 زمین، ایجاد شود. 

 ــر  باید  این نوع زمینها ــده پس از کس هرگونه کاهش ارزش  به بهاي تمام ش
 انباشته انعکاس شود.

 مخارج ساخت امالك:
مخارج ســاخت امالك باید در برگیرنده ي کلیه مخارجی باشــد که به طور مســتقیم به 

ــت ــاب اس ــاخت قابل انتس ی منطقی به چنین ایبر مبنرا توان آن یا ب .فعـالیـت هاي س
 د.دافعالیتهایی تخصیص 

 این مخارج شامل:
 مخارج مشترك
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 تحصیل زمین مخارج
   مخارج مستقیم فعالیتهاي ساخت امالك

 مخارج مشترك قابل انتساب به فعالیتهاي ساخت امالك:
الف: مخارج قابل تخصیص به پروژه هاي جاري و آتی که در یک مکان جغرافیایی مشخص 
واقع شـده اند، مثل مخارج زیر بنایی مشــترك و فضــاي الزم براي ســاخت اماکن تفریحی و 

 آموزشی
ــیص    مخارج    : ب ــاخت واقع در مکان هاي  قابل تخص به تمام پروژه هاي در جریان س

 جغرافیایی مختلف  مانند مخارج کارکنان دفتر فنی 
   مخارج تحصیل زمین

شامل بهاي خرید زمین، حق الزحمه کارشناسی، حق ثبت، کارمزد خرید، هزینه هاي نقل 
 و انتقال، و سایر هزینه ها میباشد

مخارج قبل از تحصیل زمین به محض تحمل در سود (زیان) منظور میگردد. اگر این نکته: 
مخارج به طور مســتقیم با فعالیتهاي بعدي ســاخت در ارتباط باشــد به عنوان جزئی از بهاي 

 تمام شده محسوب میشود.
 مخارج مستقیم

ــامل مخارج مواد ــاخت از جمله میتواند ش ــتقیم مرتبط با فعالیت هاي س و  مخـارج مس
ــط پیمانکاران و حق الزحمه  ــده توس ــتقیم، مخارج انجام ش ــتمزد مس ــالح، مخارج دس مص

 کارشناسی باشد.
 روشهاي تخصیص مخارج ساخت:

 شناسایی ویژه : مخارج مستقیم ساخت -

 ارزش نسبی فروش درصورتیکه روش شناسایی ویژه امکان پذیر نباشد . -

 عملی نباشد .سایر روشهاي مناسب درصورتیکه روش ارزش نسبی فروش  -

 طور یکنواخت بکار گرفته شود.	روش انتخاب شده براي تخصیص باید به

 درآمدها و هزینه هاي ساخت امالك
 درآمد ساخت امالك باید شامل:

 بهاي فروش مورد توافق در قرارداد 

 هرگونه مبلغ ناشی از تغیر در دامنه کار تعریف شده در قرارداد 
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 منظور میشود که:تغییر زمانی در درآمدساخت امالك 
  الف:پذیرش تغییر مبلغ ناشی از آن توسط مشتري محتمل باشد.

 ب:مبلغ ناشی از تغییر را بتوان به گونه اي اتکا پذیر اندازه گیري کرد.
 نکته:

ــاخت امالك   رآمد د - ــده    س ــاختمانی فروخته ش باید تنها براي واحد هاي س
 شناسایی شود

 
 میشود که معیارهاي زیر احراز شود:شناسایی درآمد زمانی شروع 

ــده  ــاي قرارداد محرز ش ــاختمانی با انجام اقداماتی از قبیل امض الف: فروش واحدهاي س
 باشد

 ب: فعالیتهاي ساختمانی آغاز شده باشد
 ج: ماحصل پروژه را بتوان به گونه اتکاپذیر برآورد کرد

 درصد از بهاي فروش وصول شده باشد. 20د: حداقل 
ل انتسـاب به واحدهاي سـاختمانی فروخته شـده باید در دوره شناخت درآمد مخارج قاب

واحدهاي یاد شـده، به عنوان هزینه شناسایی شود. این فرایند به تطابق هزینه ها با درآمدها 
منجر میشـود. براي تعیین این مخارج باید روشـی انتخاب شـود و مخارج را به نحو مناسـب 

 تخصیص دهد.
 

 کارروش درصد پیشرفت 
شـناخت درآمدها و هزینه ها با توجه به درصـد تکمیل پروژه روش درصــد پیشرفت کار 

متناسـب با درصد  مربوط،هاي این روش، درآمد سـاخت امالك و هزینه درنامیده میشـود . 
و سود یا زیان مربوط به کارهاي انجام شده  هاهزینه ،هاشود تا درآمدمی شـناسـاییتکمیل 

 گزارش گردد
ــاخت و عملکرد دوره ارائه ا -نکته  ین روش اطالعات مفیدي را در مورد میزان فعالیت س

 میدهد
واحد تجاري، باید روشی را بکار توان به روشهاي مختلفی تعیین کرد. درصد تکمیل را می

 .گیري کنداي اتکاپذیر اندازهگونه	گیرد که کار انجام شده را به
 : روش هاي تعیین درصد پیشرفت کار

  مخارج تحمل شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآوردي ساختنسبت  . 
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 ارزیابی کار انجام شده توسط کارشناسان حرفه اي مستقل  . 

 درصد کار فیزیکی انجام شده 

 تغییر در برآوردها 
  ــیص مخارج باید در پایان هر دوره برآورد درآمدها و مخارج و همچنین تخص

 مالی بازنگري شود.

ــابداري باید به عنوان آثـار تغییر در  ــاب  گزارش عملکرد مالیبرآوردهاي حس به حس
 منظور گردد.
  ــاخت امالك، اندازه گیري دقیق به دلیل وجود ابهامات ذاتی در فعالیتهاي س

ــتفاده از برآوردهاي معقول در  درآمد و مخارج امکان پذیر نیســت. به همین دلیل اس
ــی از ت ــت. آثار ناش ــروري اس ــورتهاي مالی ض جدید نظر در برآورد درآمدها تهیه ص

ومخارج قابل انتسـاب به فعالیتهاي ساخت باید به پروژه هاي فعلی و در صورت لزوم 
 ژه هاي آتی تخصیص یابد.به پرو

 فسخ معامله فروش
  درآمدها و هزینه هاي شـناسایی شده مربوط به واحدهاي ساختمانی فروخته

 ی درنگ برگشت داده شود.شده باید در زمان ابطال یا فسخ معامله فروش ب

 ــارات دریـافتی از پیمـانکـاران(به دلیل تاخیر در تکمیل ــارات ) خس و خس
ــتریان (به دلیل تاخیر در تحویل ــورت پرداختی به مش ــورت جداگانه در ص ) باید بص

 ) ارائه شود.زیانسود (

  مشوق هاي فروش
  ــط واحد ــمینهایی براي انجام فروش توس ــوقهاي فروش یا تض چنـانچه مش

به  4شـود، تعهد ناشـی از آن بر اسـاس استاندارد شماره  تجاري سـازنده پیشـنهاد
 دارایی هاي احتمالی به حسـاب منظور میشود. عنوان ذخایر و بدهی هاي احتمالی و

مخارج مرتبط با اینگونه اقالم به حساب بهاي تمام شده منظور میشود. مانند(تضمین 
 )  بازده سرمایه گذاري براي خریداران

 ایر مخارج تحمل شـده مانند تبلیغ فروش واحد هاي ساختمانی به عنوان سـ
 .  هزینه شناسایی میشود
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 افشا

   واحد تجاري باید موارد زیر را افشا کند :
 روش تعیین درصد تکمیل پروژه 

 (زیان) درآمد و هزینه هاي شناسایی شده ساخت امالك در صورت سود 

  پروژه هاي در جریانبرآورد مبلغ مخارج الزم براي تکمیل 

  صورت تطبیق مبلغ دفتري مخارج شناسایی شده به عنوان دارایی در ابتدا و
   انتهاي دوره

 موارد زیر نیز باید در صورتهاي مالی افشا شود:
 محدودیت در رابطه با مالکیت زمین و مزایاي آنهرگونه  -
 و پروژه هاي ساخت امالك که وثیقه بدهیهااستزمینها  -

 اجراتاریخ 
الزامات این اسـتانداراد در مورد کلیه صورت هاي مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 

 .و بعد از آن  ضروري است1/1/1386
 مطابقت این استاندارد ها با  استانداردهاي بین المللی

ــاخت امالك وجود ندارد ــتاندارد بین المللی جداگانه اي براي س ــت . اس در پیوس
شناخت درآمد وشناسایی درآمد، فروش  18حسابداري شماره اسـتاندارد بین المللی 

 امالك مشروط به تکمیل کارهاي عمده است.
با پیوست استاندارد بین المللی حسابداري  29اسـتاندارد حسابداري شماره نکته:

 .یاد شده مغایرت دارد
 نتیجه گیري
 مخارج ساخت امالك  -1

 روشهاي تخصیص مخارج ساخت امالك : 
شناسایی ویژه  (مزیت : مخارج مستقیم بطور دقیق تخصیص می یابد  روش -الف 

 ،معایب : مخارج مشترك را نمیتوان تخصیص داد . )
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روش ارزش نسـبی فروش ( مزیت :تمام مخارج بخصــوص مخارج مشترك را  -ب
ــاص داد . معـایـب :واحد تجاري در تعیین ارزش فروش برآوردي واحد  میتوان اختص

 ت نظیر عدم وجود مظنه بازار مواجه میشود . )ساختمانی با محدودی
امکان تخصیص تمامی مخارج بدون در نظر (مزیت : روش مبتنی بر مسـاحت  -ج

گرفتن ارزش سـاختمان ، معایب :ممکن اسـت تصـویر نادرسـتی از بهاي تمام شده 
 واحد ساختمانی ارائه نماید و تطابق هزینه و درآمد درست صورت نگیرد .)

کمیته پس از بحث و تبادل نظر الویت بندي روشـها را به ترتیب روش شــناسایی 
 .ویژه ،ارزش نسبی فروش و در انتها روش مبتنی بر مساحت اعالم نمود 

 شناخت درآمد  -2
ــی از آنها در زمان هاي  ــت که درآمد ناش ــاخت به گونه اي اس ماهیت فعالیت س

ــود فروش  ــت در آغاز پروژه در طی متفاوت و به مبالغ مختلف دریافت ش ممکن اس
عملیات یا پس از تکمیل سـاختمان باشـد . بنابراین روشهاي مختلفی جهت شناخت 
درآمد وجود دارد ،اصـلی ترین روشها روش کار تکمیل شده و روش درصد پیشرفت 

 کار می باشد .
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 فعالیتهاي بیمه عمومی ←28شماره  استاندارد حسابداري
 

 مقدمه:
ــگري مالی  ــرکتهاي بیمه در ایران براي گزارش ــتـاندارد، ش پیش از تـدوین این اس

هاي شوراي عالی بیمـه رویـه خاصی نامهفعالیتهاي بیمـه عمومی، در مواردي که آیین
ها تبعیت و در بقیه موارد از استانداردهاي حسابداري نامهاین آیین	ازرا مقــرر کــرده بـود، 

اي وجود اســتاندارد حســابداري خاص براي فعالیتهاي بیمهتوجه به 	کردند. بااســتفاده می
بخش خصــوصــی به فعالیتهاي بیمه و لزوم شــفافیت بیشــتر در در دیگر کشــورها، ورود 

ــه،  تدوین استا	”عنوان 	اي باپروژه 1381در شهریورماه  گزارشگري مالی شرکتهاي بیمـ
مصــوبه کمیته تدوین اســتانداردهاي  موجببه“ نداردهاي حســابداري براي فعالیتهاي بیمه

 قرار گرفت. حسابداري در دستور کار مدیریت تدوین استانداردها
 هدف:     

بیمه، خسارت و مخارج تحصیل هدف این اسـتاندارد تجویز روشـهاى حسابدارى براى حق
هاى عمومى مسـتقیم و اتکایى و همچنین افشـاى اطالعات این نوع فعالیتها در صورتهاى بیمه

الى شـرکتها و مؤسـسـات بیمه است. الزامات سایر استانداردهاي حسابداري درصورتی براي م
 فعالیتهاي بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.

 دامنه کاربرد:

ــتـاندارد   ــود و 	بایددر این اس مورد فعالیتهاى بیمه عمومى وبیمه عمر زمانی بکارگرفته ش
ــا این 	یکی .ها یزندگى کاربرد ندارد مورد ســایر بیمه	در ــه آـی ازمســائل مطرح این اســت کـ

ــد تمام جنبه ها ي حسابداري شرکتها یبیمه را پوشش دهد یا تنها برفعالیتهاي  اسـتاندارد باـی
ــتاندارد باید تنها بر  ايبیمـه ــت که این اس ــد. کمیتـه بنابه دالیل زیر معتقد اس متمرکز بـاش

 اي بپردازد:بیمه فعالیتهاي
ـــات  الف . تدوین اســتاندارد حســابداري براي شــرکتهاي بیمه موجب تکرار الزامـ

 شود که ضرورت ندارد.مطـرح شده در دیگر استانداردهاي حسابداري می
ــرکتهاي بیمه با الزامات  ــده براي ش ــابـداري تجویز ش ب. چنـانچـه الزامـات حس

ورد یک رویداد واحد متفاوت باشد، این محسـابداري تجویز شـده براي سایر شرکتها در
 تواند بر قابلیت مقایسه اطالعات مالی بین شرکتها اثر نامطلوب داشته باشد.امر می
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ج. شـرکتهاي بیمه ممکن اسـت صرفاً در یک زمینه تخصصی فعالیت کنند یا اینکه 
ــتاندارد جامع براي تم ــی متفاوتی را انجام دهند.لذاتدوین یک اس ــص م افعالیتهاي تخص

 آنها ممکن
این، بر خی از شرکتهـــاي بیمـــه ممکن است هم 	بر است عملی و قابل توجیـــه نباشد. عالوه

 .ها فعالیت کننداي وهم دردیگرزمینهزمینه فعالیتهاي بیمه	در
 

 :	شرح زیر استاهم دالیل ضرورت تدوین این استاندارد به
 ویژگیهاي متفاوت و منحصر	به	عمومی.فرد فعالیتهاي بیمه  

 3کردن فعالیتهاي بیمه از دامنه کاربرد استاندارد حسابداري شمارهمسـتثنی 
 “.عملیاتی	درآمد	”باعنوان 

  استفاده از روشهاي متفاوت حسابداري توسط شرکتهاي بیمه براي معامالت و
 رویدادهاي مشابه.

 .لزوم شفافیت بیشتر گزارشگري مالی شرکتهاي بیمه 

 
 تعاریف :

 اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانى مشخص زیر بکار رفته است:          
 ــت که به گر) موجب آن یک طرف (بیمه	قرارداد بیمه (بیمه نامه) : عقدي اس

گذار)، در صورت وقوع بیمه از طرف دیگر (بیمه	ازاى دریافت حق	شود درمتعهد می
بران کند یا مبلغ معینی را به وى یا حادثه، خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را ج

 شخص ذینفع بپردازد.

 سبت گر نبیمه زندگی : نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که بیمه
 دهد.به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی، اطمینان می

 شود.هاي غیر از بیمه زندگی اطالق میبیمه عمومى : به بیمه 

  گر دراســت که بیمهحق بیمه : مبلغی	ازاي پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از 
 کند.گذار مطالبه میبیمه

 عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسط :  تاریخ شـروع پوشش بیمه اي
 .گر طبق قرارداد بیمهبیمه
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 بیمـه	ــت که بهاتکـایی : بیمـه گر اتکایی) موجب آن یک طرف (بیمه	اي اس
ــارت وارده به طرف دیگر بیمه	ازاى دریافت حق	در ــى از خس ، جبران تمام یا بخش

ــط وى، نامهنامه یا بیمهگر واگذارنده) را بابت بیمه(بیمه ــادره و یا قبولى توس هاي ص
 کند.تعهد می

 بیمه اتکایى نسـبى : نوعى بیمه	اتکایی است که به	کایی گر اتموجب آن بیمه
بت همان نسکند بهاولیه، تعهد میبیمه قرارداد بیمه 	قبال دریافت نسبتى از حق	در

 گر واگذارنده را جبران کند.خسارت وارده به بیمه
 رگر اتکایی داتکایى است که در آن بیمهنوعى بیمه:  اتکایى غیرنسـبىبیمه	قبال 

کند تمام یا بخشـى از خسارت مازاد بر سقف از پیش تعیین بیمه، تعهد می	دریافت حق
 شده را جبران کند.

  : عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش خسارت
 قرارداد بیمه.

 انتقال پرتفوي :
ــیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 54طبق مـاده  ــات بیمه میقانون تأس ــس توانند با گري، مؤس

موافقت بیمه مرکزي ایران و تصـویب شوراي عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوي خود 
مجاز دیگر واگذار  از آن به یک یا چند مؤسـسه بیمه	و تعهدات ناشـی را با کلیه حقوق

قال دهنده گر انتکنند.باتوجه به اینکه مسـئولیت مرتبط با خسارت بیمه انتقالی از بیمه
دهنده قالگر انتشـود، انتقال پرتفوي باید توســط بیمهکننده منتقل می	گر قبولبه بیمه

ــط بیمهبه ــاب حعنوان قبول پرتفوي بهکننده بهگر قبولعنوان حذف پرتفوي و توس س
ــود. ــط بیمه گرفته ش گر انتقال دهنده ازطریق حذف بدهیها و حذف پرتفوي باید توس

ــده، به ــود. قبول پرتفوي باید داراییهاي مرتبط با خطرات منتقل ش ــاب گرفته ش حس
سارت بیمه عاید نشده و خ	طریق شـناسـایی درآمد حق	کننده ازگر قبولتوسـط بیمه

  حساب گرفته شود.معوق پذیرفته شده، به

 شناخت درآمد بیمه

  :بیمه بایددرآمد حق

 اي، و نه تاریخ صدور،  و  از  تاریخ شروع پوشش بیمه*

 گیرى باشد، و اى اتکاپذیر قابل اندازهگونهبیمه بهمحض اینکه حقبه*
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ــتقیم)  یا درهاى نامه (براى بیمهطور یکنواخت در طول دوره بیمهبـه* طول 	مس
 شناسایى شود. )هاى اتکایىدوره پذیرش غرامت (براى بیمه

 :مگر اینکه

ــد که در اینطول دوره بیمـه	الگوى وقوع خطر در ــورت درآمد نـامـه یکنواخت نباش ص
 هاشـود (مثال بعضى رشتهبیمه متناسـب با الگوى وقوع خطر  برآوردي، شـناسـایى مىحق

 ).همانند بیمه مهندسى

 : بیمه حق مبلغ یلتعد
 هبیمحق باشد،می تعدیل مشـمول آینده در بیمهحق مبلغ ، نامه بیمه طبق که  مواردى  در

 رارق استفاده مورد بیمهحق درآمد شناسایى مبناى عنوانبه ممکن موارد در باید شـده تعدیل
 به باتوجه هک بیمهحق اولیه مبلغ کرد، براورد اتکاپذیر اىگونهبه را تعدیل مبلغ نتوان اگر گیرد.

 ادهاستف بیمهحق درآمد شناسایی مبناي عنوانبه باید شـودمى تعدیل  مربوط اطالعات سـایر
 ).انبارها سوزىآتش بیمه و دریایی باربرى بیمه (مثال شود

 : راهى بین هاىنامهبیمه
 از قبل آن ايبیمه پوشش شـروع تاریخ که مالى سـال اواخر در شـده صـادر هاىنامهبیمه

 .دباش نداشته آنها تشخیص جهت کافى اطالعات گربیمه است ممکن و بوده ترازنامه تاریخ
 ايهبیم پوشــش شــروع تاریخ از بیمهحق درآمد اینکه به باتوجه  راهى بین هاىنامهبیمه مبلغ

 زا پس رویدادهاى و گذشته تجارب براساس راهى بین هاىنامهبیمه مبلغ شود،مى شـناسـایى
 شــناســایى بیمهحق درآمد عنوانبه آن شــده عاید حصــه و شــودمى براورد ترازنامه تاریخ

 .شودمى
 

 حق بیمه عاید نشده:  

ــی از حق           ــادره طی دوره مالی که قابل نامهبیمـه مرتبط بـا بیمه	بخش هاي ص
 بیمه عاید نشــده	عنوان حقانتســاب به پوشــش خطر بعد از پایان دوره مالی اســت به

اي انتخاب شود که گونهبیمه عاید نشده باید به	شود.روشهاي برآورد حقشـناسایی می
ــد. 	مبلغ برآوردي تفـاوت بـا ــته باش اهمیتی بـا بـدهی واقعی در تاریخ ترازنامه نداش

ــت براي طول دوره بیمـه	درمواردي کـه الگوي وقوع خطر در نامه تقریباً یکنواخت اس
هاي شــود. شــیوهنشــده از روش تناســب زمانی اســتفاده می	بیمه عایدمحاســبه حق
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هاي ساالنه شامل بیمه عاید نشـده در روش تناسب زمانی براي بیمه نامه	محاسـبه حق
ــلی (24/1)،مـاهانه(365/1روزانـه ( ــاالنه (8/1)،فص ــت.در مواردى که 2/1) و س ) اس

ش تناسب شود، روعنوان درآمد شـناسایى می	بیمه متناسـب با گذشـت زمان به	حق
ــلى (یا روش گونهزمـانی باید به ــود که دقت آن از روش فص اي انتخاب و بکار گرفته ش

نامه بیش از یک سال باشد، در اعمال روش تناسب دوره بیمه	)کمتر نباشـد.چنانچه8/1
بیمه مازاد بر یک سال، 	گیرد و حقبیمه یکساله در محاسبات مدنظر قرار میزمانى حق

ــهاي قابل بیمه عاید نشــده محســوب مى	ان حقعنو	طور کامل به	به گردد.از بین روش

365اسـتفاده در الگوي تناسب زمانی شامل روشهاي روزانه (
1

24)، ماهانه (
1

8)، فصلی (
1

ــاالنه ( 2) و س
1

ــاالنه بخاطر غیر از حد نتایج بکارگیري آن 	بودن بیش واقعی	)، روش س
نوان عدلیل صرفه اقتصادي و سهولت آن بهباشـد. بنابراین روش فصلی بهنامناسـب می

وشهاي از ر	کننده حداقل دقت مورد انتظار، توسط کمیته پذیرفته شد. یکی دیگرتأمین
 شده،بیمه عاید ن	بیمه و حق	کشـور براي شناسایی درآمد حق متداول در صـنعت بیمه

 :	روش درصد ثابت است که به دالیل زیر توسط کمیته پذیرفته نشد
ــرکتهاي بیمه در دوره            هاي زمانی مختلف باهم متفاوت الف .حجم فعـالیت ش

 شود شفافیت صورتهاي مالی مخدوش شود، واست و اعمال درصد ثابت باعث می
است و در مقایسه با .تعیین یک درصـد ثابت امري بسـیار قضـاوتی  ب        

 روش تناسب زمانی از قابلیت اتکاي کمتري در گزارشگري مالی برخوردار است.
 
 خسارت: 

هاي مسـتقیم و اتکایى شناسایى شود. مبلغ بدهى بابت خسـارت معوق باید براى بیمه
ــویه تعهد فعلى در  ــارت معوق بـاید بیانگر براورد معقولی از مخارج الزم براى تس خس

 ترازنامه باشد.تاریخ 

 بدهى بابت خسارت معوق باید شامل مبالغ زیر باشد:          
 اي که گزارش نشده است،خسارت واقع شده الف .

 اي که پرداخت نشده است،خسارت گزارش شده . ب
 طور کامل گزارش نشده است و	خسارتی که به .   ج
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 مخارج براوردى تسویه خسارت. . د
 

ها و بدهیهاي مرتبط با خسارت در دوره مالى شـناسـایى هزینه حصـول اطمینان نسـبت به 
طول 	از حوادث تحت پوششى است که در	مربوط، حائز اهمیت اسـت. خسـارت، ناشی

اي که پرداخت نشده افتد. بدهى مربوط به خسـارت واقع شدهنامه اتفاق میبیمه دوره
خسارت واقع شده  مورداسـت (شـامل خسارت گزارش نشده)، باتوجه به تجربیات در

شــود. براى براورد مبلغ در گذشــته و آخرین اطالعات موجود براورد و شــناســایى می
 قبیل آخرین حوادث	تنها تجربیات گذشته بلکه تغییر شرایط ازخسـارت یاد شـده، نه

ــش بیمـه درنظر گرفته فـاجعـه آمیز و تغییر در حجم و ترکیـب خطرات تحـت پوش
گر، نده مخارج نهایى جبران خسارت توسط بیمهده	تشخیص اجزاي تشکیلشـود.می

ــارت معوق در تاریخ ترازنامه، براى تعیین هزینه ــارت دوره مالى و بدهى خس هاى خس
مه ناحائز اهمیت است. این اجزا شامل مبالغ قابل پرداخت بابت خسارت طبق مفاد بیمه

ل مخارج و مخارج تعیین و تسـویه خسارت است. مخارج تعیین و تسویه خسارت شام
دسته الزحمه خدمات کارشناسی و حقوقی و همچنین آنخسارت مانند حق	مستقیم هر

خسارت مرتبط دانست. در تعیین مخارج 	از مخارج غیرمسـتقیمی است که بتوان با هر
طریق حق جانشــینی و یا اقالم اســقاطی از 	نهایی جبران خســارت، مبالغ بازیافتنی از

ــر می ــارت کس ــود.مبلغ خس ــارت  ذخایر ش ــارت معوق باتوجه به خس الزم براى خس
ــال مورد یا طبقه	براوردى هر ــاس مدل و س ــته (مثالً در بیمه بدنه براس اى از یک رش

ه دهندها و بدهیهاى مربوط به اجزاى تشکیلشـود. شـناسایى هزینهتولید) تعیین می
ــارت به ــتگى گیرى این اجزا بمیزان قابلیت اتکاى اندازه	مخـارج نهایى جبران خس س

توجه به تجربیات 	گران، براي برآورد مخارج نهایی جبران خسـارت بادارد. بعضـى بیمه
تعدیل بدهى خسارت معوق  کنند.گذشته خود و صنعت از فرمولهاى خاصى استفاده می

آید، ضرورى است. هدف از انجام این براساس اطالعاتى که پس از شناخت اولیه بدست مى
مخارج مورد انتظار جبران خسارت است. همانند سایر بدهیها، اثر  ترتعدیالت، براورد دقیق

محض دســترســی به اطالعات 	این تعدیالت بر بدهى خسـارت معوق و هزینه خســارت به
عنوان تغییر در براورد حسابداري برخورد 	گونه تعدیالت بهشود. با اینجدید، شناسایى می

بابت خسارت واقع شده ، اعم از گزارش شده گر اتکایی مبالغ دریافتنی از بیمهشود.می
ــده، بـایـد در دوره وقوع از یـک طرف دیگر 	عنوان دارایی و ازطرف به	و گزارش نش
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گر واگذارنده شـناسایی شود و نباید حسب مورد با بدهی یا هزینه عنوان درآمد بیمهبه
 مربوط تهاتر شود.

 ذخیره تکمیلی:

هاي عاید نشـده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به چنانچه حق بیمه          
ــد باید ذخیره تکمیلی الزم نامهبیمه هاي منقضــی نشــده در تاریخ ترازنامه کافی نباش

اي براي آن شـناسـایی شـود.براى تعیین ذخیره تکمیلی، هر رشــته از فعالیتهاي بیمه
ــود. براي این منظور، مجموع حقطور جداگانه درنظر گرفته میبه ــده 	ش بیمه عاید نش

صورت 	هاي مربوطبه آن مقایسه ودررشـته بامجموع خسـارت مورد انتظار وهزینه	هر
 .شودوجودکسري،ذخیره تکمیلی شناسایی می

 حق بیمه اتکایی:  

اریخ گر واگذارنده از تگران اتکایی باید توسط بیمهبیمه اتکایی واگذاري به بیمه	حق
طور یکنواخت اي و طی دوره تأمین خسارت قرارداد بیمه اتکایی، بهوع پوشش بیمهشر

عنوان هزینه بیمه اتکایی اي یا متناسب با الگوي وقوع خطر، بهطی دوره پوشـش بیمه
گر واگذارنده معامالت بیمه بیمه صــورت ســود و زیان شــناســایی شــود.	واگذاري در

ــتقیم و بیمـه ــورت 	اتکایی را به	مس ــى جداگانه گزارش میص کند تا دامنه و اثربخش
ــتفاده	بیمه ــورتهاى مالى بهاتکایی براى اس ــود و 	کنندگان ص ــفاف گزارش ش طور ش

کنندگان ارائه گردد. براین اســاس، شـاخصـهایى از عملکرد مدیریت خطر به اسـتفاده
 رآمدشود و با دعنوان هزینه شـناسـایى می	گران اتکایى بهبیمه واگذارى به بیمه	حق
ط گران اتکایى نیز توسگردد. خسـارت دریافتى یا دریافتنى از بیمهبیمه تهاتر نمی	حق
ــارت یا هزینه عنوان درآمد شــناســایى می	به  گر مســتقیمبیمه گردد و با هزینه خس
گر کارمزدهاى دریافتى و دریافتنى از بیمه   شــود.بیمه اتکایی واگذارى تهاتر نمی	حق

گیرد و بنابراین در زمان شروع پوشش بیمه مه اتکایی تعلق میاتکایى طبق شـرایط بی
گر مستقیم از مشارکت در سود شود.سهم بیمهعنوان درآمد شـناسـایی میاتکایی به

ــرف(کارمزد منافع) دریافتی یا دریافتنی از بیمه نظر گر اتکایی، طبق مبناي تعهدي ص
اتکایى  گرشود.بیمهناسـایی میعنوان درآمد شـاز زمان دریافت آن، در زمان تحقق به

ایى گر اتکگر مستقیم را مجدداً به بیمهممکن اسـت بخشـى از خطر پذیرفته شـده از بیمه
ــود. کننده) واگذار کند که به آن واگذارى مجدد گفته میگر اتکایی قبولدیگرى (بیمـه ش
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ــابه قراردادهاي بیمه  ــابداري قراردادهاي بیمه اتکایی مجدد نیز مش اتکایی اولیه نحوه حس
 است.

 بیمه مشترك:  
ود شگذار انجام میطریق قراردادهاي بیمه مشـترك با بیمه	اي که ازفعالیتهاي بیمه
گران حساب گرفته شود.بیمهکننده همانند بیمه مستقیم بهگران قبولباید توسـط بیمه

واقع گذار مســتقیم یا اتکایی ممکن اســت طی یک قرارداد بیمه مشــترك، طرف بیمه
شــوند یا اینکه هریک به نســبت ســهم خود از بیمه مشــترك، قراردادهاي جداگانه با 

ــهم خود از حقگذار منعقد کنند. در این موارد بیمهبیمـه ــارت و بیمه	گران س ها، خس
 گیرند.حساب می	ها را براساس نسبتهاي توافقی بهسایر هزینه

 مخارج تحصیل: 
ــیـل بیمـه            عنوان هزینه دوره هـا باید در زمان وقوع بههنـامـ مخـارج تحص

العمل پرداختی به نمایندگیهـا، مخـارج جمله شامل حقمخارج تحصیل، ازشناسایی شود.
ـــدور بیمـه ـــ ــوابق بیمهنـامـهص ــول نامهها، مخارج اداري نگهداري س ها و مخارج  وص

 هاست.بیمه	حق

 افشا: 
 :	تهاي مالی افشا شوداطالعات زیر باید در یادداشتهاي توضیحی صور

هاي اعم از بیمه بیمه عاید نشــده (	بیمه و حق	رویه شــناســایى درآمد حق الف .
 هاي اتکایی)،مستقیم و بیمه

 بیمه بیمه هاي اتکایی واگذاري، و	رویه شناسایی هزینه حق . ب
 نحوه محاسبه ذخیره خسارت معوق و ذخیره تکمیلی. . ج

 افشا شود: اقالم زیر باید در متن ترازنامه
 گذاران و نمایندگان،مطالبات از بیمه الف .

 گران اتکایی،مطالبات از بیمه . ب
 بدهى خسارت معوق،  . ج
 گران اتکایى، بدهى به بیمه . د
 بیمه عاید نشده، و	حق . ه
 ذخیره تکمیلی. . و
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 اقالم زیر باید در متن صورت سود و زیان افشا شود:
 م و اتکایی قبولی)،بیمه (مستقی	درآمد حق الف .

 گران اتکایى،درآمد بازیافت خسارت از بیمه . ب
 هاي مستقیم و اتکایی قبولی، وهزینه خسارت بیمه . ج
 اتکایی واگذارى.	بیمه	هزینه حق . د

ــکیـل ــود و زیان در اجزاى تش ــورت س ــده در ترازنامه و ص دهنـده اقالم ذکر ش
 شود.یادداشتهاى توضیحى افشا می
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 طرح ها و مزایاي بازنشستگی ←27شماره  استاندارد حسابداري

 امنه کاربرد  : د
 بکارگیري آن در حسابداري طرحهاي مزایاي بازنشستگی الزامی است

 شامل ارگانها ذیل می باشد :
کلیه صـندوق هاي متولی مزایا مثل سازمان تامین اجتماعی ، صندوق هاي  بازنشستگی  -1

 شرکتها کشوري و 
 طرحهاي مزایاي بازنشستگی فاقد شخصیت حقوقی در صورت  گزارشگري مستقل -2

 نکته :
الف : الزامات سـایر اسـتانداردهاي حسابداري در صورتی براي طرحهاي بازنشستگی کاربرد 

 دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد .
ــتاندارد براي بیمه بیکاري و خدمات درمانی که به طور همزمان داراي مزایاي طرح  ب: این اس

 بازنشستگی هستند کاربرد ندارد 
 تعاریف : 

طرحهاي مزایاي بازنشـسـتگی : برنامه هایی که براساس آ ن براي اعضا پس از خاتمه خدمت 
ه شرطی که بتوان این مزایا مزایایی در قالب حقوق بازنشـسـتگی یا مستمري فراهم میکند ب

 را قبل از پایان خدمت براساس شرایط مصوب یا رویه عمل برآورد کرد 
مزایاي بازنشـسـتگی : شـامل حقوق بازنشـسـتگی و سایر مستمري ها که براساس سنوات 

 خدمت گذشته اعضا به آنان پرداخت می شود 
ی از مزایاي طرح بازنشستگاعضـا : شامل شاغلین ، بازنشستگان و سایر مستمري بگیران که 

 بهره مند می شوند 
صـندوق بازنشـستگی : شخصیت حقوقی مستقل تحت عناوین صندوق سازمان موسسه که 

 براساس قانون اساسنامه و دستورالعمل خاص وظیفه تامین مزایاي بازنشستگی را دارد . 
 
 

 ارزش فعلی مزایاي بازنشستگی بر مبناي اکچوئري : 
اي مورد انتظار به اعضـا بابت سنوات خدمت گذشته اعضا تا تاریخ مورد ارزش فعلی پرداخته

 نظر و سطح حقوق و مزایاي جاري اعضا و به طور کل بر مبناي مفروضات اکچوئري 
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ــت که در  ــامل مزایاي اس ــاس اکچوئري : این ارزش فعلی ش تعیین میزان ارزش فعلی براس
یر طرحها ، بازنشستگی و ... به اعضا پرداخت مواردي مانند فوت ، از کار افتادگی ، انتقال سـا

می شـود و با اسـتفاده از مفروضات مناسب تعیین تا ارزش زمانی پول از طریق تنزیل با نرخ 
  بازدهی مناسب بین تاریخ تهیه اطالعات و تاریخ پرداخت مورد انتظار را منعکس نماید .

 استفاده کنندگان و نیازهاي اطالعاتی و اهداف : 
 اعضا : نیازمند اطالعاتی راجع به الف :

 امکان تامین مزایا-1
 چگونگی بکارگیري منابع طرح جهت ایفاي تعهدات -2  

 میزان بدهی هاي بلقوه طرح  -3
 نرخهاي حق بیمه-4
 شرایط بازنشستگی   -5
 ارکان طرح : شامل هیئت امنا و شوراي عالی طرح که نیازمند اطالعاتی به منظور : -ب 

اطمینان از کفایت  –تصـمیم گیري در مورد سیاست هاي کلی طرح  –ملکرد طرح ارزیابی  ع
 دارایی هاي براي ایفاي تعهدات 

 دولت : نیازمند اطالعاتی شامل وضعیت مالی تعهدات ، عملکرد مالی طرح به منظور : -ج
ــتگی -اطمینان از رعایت الزامات قانونی  –ایفاي وظیفه مالکیت  ــس نظارت بر طرحهاي بازنش

 به لحاظ آثاراجتماعی اجراي طرح 
کـارفرمایان : اطالعات جهت ارزیابی عملکرد طرح ، اطمینان از معتدل بودن نرخ حق بیمه -د

 ، پیش بینی تعهدات آتی خود در قبال طرحها 
 

 نکات قابل توجه 
تگی ایفاي تعهدات طح به وضعیت مالی طرح حق بیمه هاي در طرحهاي مزایاي بازنشـسـ-1

ــتگی دارد که نیازمند گزارش اکچوئر  ــرمایه گذاري ) بس آتی و کارایی عملیاتی ( عملکرد س
 واجد صالحیت حرفه اي می باشد .

ارزیابی شـرایط مالی طرح ،بررسـی مفروضات ،تعیین میزان حق بیمه هاي آتی ، نیاز به   -2
 گزارش اکچوئر ئاجد صالحیت حرفه اي دارد 

  تناوب ارزیابی مبتنی بر اکچوئري :
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سـال یکبار اما فواصـل کوتاه تر جهت تشویق طرحها به ارائه اطالعات به موقع  3حداقل هر 
ابی انجام شـده به تاریخ صـورتهاي مالی نباشد از آخرین ارزیابی توصـیه می شـود اگر ارزی

 انجام شده استفاده و افشا می شود . 
 انواع صورتهاي مالی طرحهاي مزایاي بازنشستگی : 

ــورت تغییرات در خالص دارایی ها –ترازنـامه  ــورت درآمد و هزینه  –ص ــتهاي  –ص یادداش
 توضیحی صورت هاي مالی 
  هدف گزارش گري طرح :

ارائه ادواري اطالعات درباره منابع مالی و فعالیت هاي آن که براي ارزیابی ارتباط بین انباشت 
 منابع و مزایاي طرح مفید باشد شامل : 

توصــیف فعالیت هاي عمده و اثر تغییرات مربوط به مقررات اصــلی طرح از قبیل نرخ هاي -1
 حق بیمه و شرایط  بازنشستگی 

ایه گذاري و سایر عملیات طرح براي دوره مالی و وضعیت مالی صـورت هاي عملکرد سرم-2
 در پایان دوره

 اطالعات اکچوئر -3
   توصیف خط مشی هاي سرمایه گذاري-4

 ترازنامه طرح مزایاي بازنشستگی باید حداقل حاوي موارد ذیل باشد : 
 سرمایه گذاري ها به تفکیک :   -1

سرمایه گذاري  –سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته  –سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعی 
ــارکتهاي خاص  ــرکتها  –در مش ــایر ش ــرمایه گذاري در س ــارکت  –امالك  –س  –اوراق مش

 سپرده هاي بانکی  –تسهیالت اعطایی 
 موجودي نقدي  -2
 حق بیمه هاي دریافتنی  -3
 سایر حسابها و اسناد دریافتنی  -4
 دارایی هاي ثابت مشهود  -5
 حسابها و اسناد پرداختنی  -6
 تسهیالت دریافتی  -7
 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان  -8
 خالص دارایی هاي طرح  -9

 ارزش ویژه طرح  -10
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 .دنکته : ( ارزش فعلی مزایاي بازنشستگی مبتنی بر اکچوئري باید زیر ترازنامه افشا شو
 صورت تغییرات در خالص دارایی ها شامل موارد ذیل می باشد : 

 حق بیمه هاي بازنشستگی  -1
 کمکهاي بالعوض  -2
 حق بیمه انتقالی از سایر طرحها  -3
 حقوق و سایر مزایاي بازنشستگی اعضا  -4
 حق بیمه انتقالی به سایر طرحها  -5
 هزینه هاي اداره طرح  -6
 مازاد ( کسري ) در آمد نسبت به هزینه  -7

 تاریخ اجرا : 
تگی که دوره مالی آنها از تاریخ در مورد کلیه  صــورت هاي مالی طرح هاي مزایاي بازنشــســ

 به بهد از آن شروع می شود الزم االجرا است . 1/1/1384
 مطابقت با استاندارد هاي بین المللی :

با عنوان حسـابداري و گزارشگري  26با اجراي این اسـتاندارد ، مفاد اسـتاندارد بین المللی  
 طرحهاي مزایاي بازنشستگی رعایت می شود . 

 استاندارد حسابداري براي طرح هاي مزایاي بازنشستگی :دالیل تدوین 
 ویژگیهاي فعالیتهاي مرتبط با طرحهاي مزایاي بازنشستگی، -1
اسـتفاده از روشهاي متفاوت حسابداري توسط صندوقها براي معامالت و رویدادهاي  -2

 مشابه،
 استفاده از عناوین و شکلهاي متفاوت صورتهاي مالی توسط صندوقها، -3
میزان افشـاي اطالعات در متن صورتهاي مالی و یادداشتهاي توضیحی متفاوت بودن  -4

 در صندوقها،
عدم افشـاي اطالعات کافی  در مورد ارزش فعلی تعهدات آتی مزایاي بازنشــستگی،  -5

 ارزش منصفانه داراییها و در نتیجه توان ایفاي تعهدات.

 تقسیم میشود وظیفه ي مباشرت مدیریت در ارتباط با عملکرد ملی به دو بخش مجزا 
اداره طرح که از جنبه مالی به نحوه ارتباط هیات امناء با کارفرمایان، اعضـاي طرح و سایر  -1

 کسانی که مستقیما درگیر می باشند، مربوط است.
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ــتفاده از داراییهاي در  -2 ــی هیات امناء در مورد نحوه اس ــرمـایه گذاریها که با خط مش س
 ت.دسترس براي پرداخت مزایا، مرتبط اس

 دالیل عدم ارائه صورت جریان وجوه نقد براي طرحهاي مزایاي بازنشستگی
اهداف تبیین شـده براي صــورت جریان نقد  در طرحها مصـداق ندارد و گزارشــهاي  -1

 اکچوئري میتواند به تسهیل پیش بینی ها کمک  کند.
صــورت جریان وجوه نقد معموال منعکس کننده افزایشــها و کاهشــهاي وجوه نقد بر  -2

حسب فعالیتهاي مختلف می باشد که این امر به نحو  جامع تري از طریق صورت تغییرات در 
ــتري به  ــورت جریان وجوه نقد عموما اطالعات بیش ــود و ص خـالص داراییها گزارش می ش

 استفاده کنندگان صورتهاي مالی طرحهاي مزایاي بازنشستگی ارائه نمی کند.

 رویکرد هاي  محاسبه ي ارزش فعلی تعهدات مربوط به بازنشستگی 
 حقوق و مزایاي جاري : -1

الف : اسـتفاده از حقوق و مزایاي جاري عینیت بیشـتري داردو نیاز به مفروضاتی درخصوص 
 آینده نیست و بنابراین قابلیت اتکاي بیشتري دارد. 

زایا درصورتی تعهد طرح محسوب ب:افزایش مزایاي بازنشـستگی ناشی از افزایش حقوق و م
 می شود که افزایش حقوق و مزایا تحقق یافته باشد . 

تفاده از حقوق و مزایاي جاري ج:ارزش فعلی مزایاي بازنشــســتگی مبتنی بر اکچوئري با اســ
 فعالیت طرح ارتباط نزدیکی دارد تا با مبلغ قابل پرداخت در زمان خاتمه یا توقف فرضی عمد

 شبینی شده : حقوق و مزایاي پی -2

ــات و  ــود، حتی اگر بکارگیري مفروض الف :اطالعات مالی باید با فرض تداوم فعالیت تهیه ش
 برآوردها در تهیه آن ضرورت داشته باشد

ــورت می گیرد عدم  ب:در مواردي کـه تـامین وجوه بر مبنـاي پیش بینی حقوق و مزایـا ص
گزارش منابع مالی اضافی در  بکارگیري حقوق و مزایاي پیش بینی شده،ممکن است منجر به

زمانی شـود که طرح داراي وجوه مالی اضـافی نیست یا منجر به گزارش وجوه مالی کافی در 
 زمانی شود که طرح وجوه مالی کافی در اختیار ندارد.

ــتگی معموال    یاي ج: مزا ــس با توجه  به میزان حقوق و مزایاي نزدیک به تاریخ پایان  بازنش
ــبینیمیزان حقوق و مزایا، حق بیمه ها و خـدمـت  تعیین و پرد ــود بنابراین پیش اخت می ش

 نرخهاي بازده ضرورت دارد . 
 نکته : رویکرد جاري مورد تایید کمیته ي تدوین استاندارد ها قرار گرفت  چون : 
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 درشرایط اقتصادي فعلی پیشبینی آینده با مشکل مواجه است -1
   باشد اندازه گیري غیر قابل اتکا تراست.بیشتر  تعداد متغییر هاي مربوط به آینده هرچه-2
 

 اکچوئري چیست ؟
ــی وقایع آینده  ــتفاده از تکنیک ها و روش هاي آمار، احتمال و ریاض ــت که با اس علمی اس
سـازمان و شـرکت هاي بیمه اي را پیش بینی می کند. وقایع آینده که تاثیر بسیاري بر روي 

عمدتاً شـامل متغیرهاي جمعیتی، مالی و اقتصادي سـازمان و شـرکت هاي یادشـده دارند، 
ــمرده فوق، آکچوئري را به عنوان یک علم پیچیده  ــت. تلفیق همزمان تکنیک هاي برش اس

 مطرح کرده است.
یک آکچوئریسـت، متخصـصـی است که روش هاي آماري و ریاضی را به منظور پیش بینی -

ر می برد. یعنی، آکچوئریســت ها، آینده وضـعیت بیمه اي و انواع ریسـک هاي مالی آن به کا
ــص خود را براي اندازه گیري اثرات مالی حوادث غیرمترقبه به کار  ــتند که تخص افرادي هس

 می برند.

 تعریف صندوق هاي بازنشستگی
ــرمایه  ــتگی از این لحاظ که اقدام به جمع آوري وجوه مالی خرده س ــس ــندوق هاي بازنش ص

ي مالی می کنند، شـبیه شرکت هاي بیمه و صندوق گذاران و سـرمایه گذاري آنها در بازارها
 هاي مشترك سرمایه گذاري هستند.

صـندوق هاي سـرمایه گذاري که در صندوق بازنشستگی سرمایه گذاري می کنند، تا زمانی 
   که وجوه مالی خود را در صندوق نگهداري کنند از پرداخت مالیات معاف هستند.

 مجزا است: صندوق هاي بازنشستگی متشکل از دو بخش
صـندوق هاي بازنشستگی خصوصی صندوق هاي بازنشستگی خصوصی به آن دسته  -1

از صـندوق هاي بازنشـسـتگی اطالق می شـود که به وسیله ي شرکت هاي خصوصی(مانند 
 .شرکت هاي بیمه، صندوق هاي مشترك سرمایه گذاري) مدیریت می شوند 

صـندوق هاي بازنشستگی عمومی.. صندوق هاي بازنشستگی عمومی به آن دسته از  -2
صـندوق هاي بازنشـسـتگی اطالق می شـود که به وسیله ي دولت مرکزي، ایالتی ، یا محلی 

 (مانند، تأمین اجتماعی) مدیریت می شوند. 

 طرح بازنشستگی چیست؟
عالیت هاي صندوق بازنشستگی طرح بازنشـستگی به اسناد و مدارکی اطالق می شود که بر ف

 تأثیر می گذارد. 
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نوع مشارکت و نحوه ي پرداخت مزایا به دو اظ صندوق هاي بازنشستگی را می توان از لح
 دسته تقسیم کرد. 

در صـندوق بازنشستگی با مزایاي  :صـندوق هاي بازنشـسـتگی با مزایاي مشـخص -1
حض بازنشــســتگی مشــخص، شــرکت کارفرما(یا متصــدي صــندوق) موافقت می کند به م

کارکنان، مزایاي نقدي خاصــی را ، بر مبناي فرمول هایی که عواملی از قبیل ســنوات کاري و 
ــتغال را در  نظر می گیرند، به کارکنان پرداخت کنند. . در روش  حقوق و مزایـاي دوره ي اش
 فرمول مزایاي ثابت (مشــخص)، مبلغ ثابتی در ازاي هر ســال از اشــتغال به کارکنان پرداخت
می شـود. فرمول هایی که در این نوع صـندوق ها اسـتفاده می شـود ســه نوع است: روش 

 محاسبه ي مزایاي ثابت (مشخص) ، متوسط حقوق دریافتی و پرداخت نهایی. 
،ازقبل ) یامتصـدي صندوق(درصـندوق بازنشـسـتگی باسـهم تعیین شـده،کارفرما -2

ــتگی پ ــس بلکه،درطول . رداخت کندتعهـدنمی کنـدکه مبلع معینی رابه عنوان درآمدبازنش
ــارکت میکند ــتگی مش ــس ــندوق بازنش  .دوران کاري کارکنان،درپرداخت مبلغ معینی به ص

بنابراین،مزایاي نهایی بازنشـستگی ترکیبی خواهدبود ازمشارکت کارفرما، به اضافه ي میزان 
مشـارکت خود کارکنان، به اضـافه ي سـود یا زیان ناشـی ازسـرمایه گذاریهایی که صندوق 

   .نشستگی باتوجه به این مشارکت ها انجام داده استباز

 صندوق بازنشستگی با موجودي کامل و موجودي منفی:
وقتی که وجوه کافی در صـندوق وجود داشـته باشد، به آن صندوق بازنشستگی با موجودي 
کامل گفته می شـود. در برخی موارد، صـندوق بازنشستگی به اندازه ي کافی موجودي ندارد 
ــندوق  ــد، که در این حالت به آن ص ــده باش کـه بتوانـد جوابگوي پرداخـت هـاي تعهد ش

می شود. گاهی موجودي صندوق ها بیشتر از آن چیزي بازنشـستگی با موجودي منفی گفته 
اسـت که براي جوابگویی به تعهدات خود الزم دارند. در این حالت، به آن صندوق بازنشتگی 

 با موجودي مثبت گفته می شود. 
 صندوق هاي بازنشستگی بیمه شده در مقابل صندوق هاي بازنشستگی بیمه نشده :

به آن دسته از صندوق هاي بازنشستگی که به شده :صـندوق هاي بازنشـسـتگی بیمه   -1 
وسـیله ي شرکت هاي بیمه ي عمر اداره می شوند، صندوق بازنشستگی بیمه شده اطالق می 
شـود. نامگذاري صـندوق هاي بازنشـسـتگی بیمه شده تنها به دلیل نوع اداره کننده ي آن 

ق ها در آن سرمایه گذاري نبوده اسـت بلکه در نتیجه ي نوع دارایی هایی است که این صندو
ــرکت هاي بیمه ي  ــندوق ها با تجمیع منابع مالی، آنها را در دارایی هاي ش می کنند. این ص
سـرمایه گذاري می کنند. آن میزان از دارایی هاي شـرکت بیمه که به صـندوق بازنشستگی 
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ق اندوخته هاي صندو«اختصـاص دارد، در سـمت بدهی ترازنامه ي شـرکت بیمه و با عنوان 
 آورده می شود. » بازنشستگی

صـندوق هاي بازنشستگی بیمه نشده: به آن دسته از صندوق هاي بازنشستگی اطالق می -2
شود که به وسیله ي موسسات مالی به غیر از شرکت هاي بیمه ي عمر اداره می شود. در این 

ب حالت شـرکت متولی در دارایی هاي صـندوق بازنشـستگی سرمایه گذاري کرده و بر حس
شــرایط صــندوق بازنشــســتگی ، به پرداخت مزایاي بازنشــســتگی اقدام می کند. بر خالق 
صـندوق هاي بازنشـسـتگی بیمه شـده، دارایی هایی که در صندوق هاي بازنشستگی بیمه 
نشده مدیریت می شود در مالکیت شرکت متولی بوده و به صورت مجزا و به صورت مجموعه 

 شرکت متولی آورده می شود. اي از دارایی ها، در ترازنامه ي 
   حساب بازنشستگی فردي:

) حساب بازنشستگی خودگردانی است که به طور مستقیم  IRAحسـاب بازنشستگی فردي (
به وسـیله ي یک فرد شـاغل ایجاد می شـود. حساب بازنشستگی فردي، بر اساس قوانین ، 

ــودي هم که به آن تعلق می گیرد از مزایا ي مالیات معوق برخوردار معـاف از مالیات بوده و س
 است.

 صندوق هاي بازنشستگی عمومی 
به آن دســته از صــندوق هاي بازنشــســتگی که به وســیله ي دولت هاي مرکزي یا ایالتی و 

 ومحلی مدیریت می شوند، صندوق هاي بازنشستگی  عمومی گفته می شود. 
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 فعالیت هاي کشاورزي ←26شماره  استاندارد حسابداري
 رد استاندا تدوین دالیل

 به مربوط استاندارد حسابداري زیر تدوین دالیلبه حسـابداري اسـتانداردهاي تدوین کمیته
 :	است داده تشخیص را ضروري کشاورزي فعالیتهاي

ورویدادهاي   معامالت شــرکتها براي توســط متفاوت حسـابداري از روشــهاي . اسـتفادهالف
 مشابه

 از استانداردهاي حسابداري کاربرد بعضی از دامنه کشاورزي فعالیتهاي شـدن . مسـتثنی ب
 موجود (همانند

ــابداري ــتاندارد حس ــماره اس ــابداري با عنوان 8 ش ــتاندارد  موجودي حس مواد و کاال و اس
 ) درآمد عملیاتی  با عنوان 3 شماره حسابداري

 زیستی وجود دگردیسی جمله	از کشاورزي فعالیتهاي خاص . ماهیت ج

ــتانداردهاي د . هماهنگی ــتر با اس ــابداري المللیبین بیش ــتاندارد  به باتوجه حس تدوین اس
   41	شماره حسابداري المللیبین

 . کشاورزي عنوان

 کاربرد دامنه

 فعالیت	به بر اینکه وط، مشراسـتموارد زیر الزامی اسـتاندارد در حسـابداري . کاربرد این 1
 :	باشد مربوط کشاورزي

 زیستی . داراییهايالف

 برداشت در زمان ب . تولید کشاورزي

 :	استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد . این2

 )11 (موضوع استانداردحسابداري  شماره کشــاورزي فعــالیت به مــربوط .زمیـنالف
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 (موضوع استاندارد  حسابداري کشاورزي فعالیــت به نامشهــود مربــوط .داراییهــاي ب
 ) 17	شماره

 )8	شماره تولیــدات کشاورزي بعد از زمـان برداشـت (موضوع استانداردحسابداري-پ

 کشاورزي فعالیت

 ،فروش براي زیســتی داراییهاي بر دگردیســی از مدیریت اســت عبارت  کشــاورزي فعالیت
 زیستی داراییهاي یا افزایش تولیدکشاورزي به تبدیل

 :	باشدزیر می شرح	فعالیتهاي کشاورزي به مشترك ویژگیهاي برخی

 دارند یزیست دگردیسی توانایی بالقوه صورتبه زنده و گیاهان .  حیواناتتغییر قابلیت. الف

ــازيبهینه طریق	از که فعالیتهایی .  مجموعـهتغییر مـدیریـت.  ب ــرایط س    الزمو ایجاد ش
 مدیریتی کند.چنینمی را تســهیل ، و...) فرایند دگردیســی، رطوبتتغذیه ســطوح قبیل	(از

 سازدرا از سایر فعالیتها متمایز می کشاورزي فعالیت

 یرات، و ...) یا تغیغلظت جهنژاد، در، اصالحمثال (براي کیفی .  تغییراتتغییر گیرياندازه.  ج 
 فعالیت شــاخصــهاي عنوان	به از دگردیســی ، و ...) ناشــی، وزن، تولید مثلمثال (براي کمی

 شود.می و نظارت گیري، اندازهمدیریت معمول

 دگردیسی

یا  فییک تغییرات به که است ، تولید و تولید مثلرشد، تحلیل فرایندهاي شـامل  دگردیسـی
  انجامد.می زیستی دارایی کمّی

 :	شودزیر منجر می از نتایج یکی به دگردیسی

 یاتولید رشد، تحلیل از طریق در دارایی . تغییراتالف

 شیر و ، پشمچاي برگ از قبیل کشاورزي . تولید محصول ب 
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 زیستی دارایی

 .زنده یا گیاه از حیوان است عبارت   زیستی دارایی

ید نژاد و یا تول	، اصالحقصد تولید مثلبه که دارایی	از یک است مولد: عبارت زیسـتی دارایی
از  در بیش برداشت شود وقابلیت می ،  نگهداري	زیسـتی دارایی حیات حفظ	، با	کشـاورزي

  .گذار)تخم و مرغهاي میوه ،  تاکستانها،  درختانیريش را دارد (مانند دامهاي سال	یک

 واجد شــرایطشــود کهمی گفته زیســتی از داراییهاي ايطبقه مولد:  به	غیر زیســتی دارایی
ستند ه مولد اقالمی	غیر زیستی ( داراییهاي مولد نیست زیستی داراییهاي براي شـده تعیین

 فروشبه زیســتی داراییهاي عنوان	شــوند یا بهبرداشــت  می شــاورزيتولید ک عنوان	به که
 رسند. می

 قبیل	رشد از جریان	در ، غالتپرورشـی ، ماهیفروش آماده ،  دامهايگوشـتی مانند دامهاي
 الوار) تهیه جهت پرورشی ،   ودرختانو گندم ذرت

 تولید کشاورزي

واحد  زیستی از داراییهاي شـــده برداشت از محصـــول است عبــــــارت   تولید کشاورزي
 براوردي از کسرمخارج پس منصفانه ارزش	به برداشت باید در زمان .تولید کشـاورزيتجاري

 محسوب محصول آن شده تمام مزبور بهاي شده تعیین شـود. ارزش گیرياندازه فروش زمان
 شود.می

 زار فعالبا

 :	زیر را دارد شرایط کلیه که از بازاري است عبارت بازار فعال

 هستند، در بازار متجانس شده مبادله . اقالمالف

 وجود دارند، و در هر زمان مایل و فروشندگان . معموالً خریداران ب 

 .است دسترسی قابل عموم ج . قیمتها براي 
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ــتاندا این  در   هاي،  دانه، غالتنظیر لبنیات از اقالم ايمجموعه به  متجانس اقالم   ،    رداس
 بار، و تره ، میوهروغنی

 همانند، قابل خصوصیات واسـطه	به شـود که... اطالق می		و ، طیور،  ماهیها و آبزیان، دامگل
 .است بنديگروه

  گیريو اندازه شناخت

د کن شناسایی زمانی را فقط یا تولیــد کشـاورزي زیستی باید دارایـی واحــد تجــــاري
 :	که

 	باشد آورده بدست گذشته رویدادهاي را در نتیجه دارایی . کنترلالف 

 باشد محتمل واحد تجاري درون به دارایی به مرتبط آتی اقتصادي منافع . جریان ب 

 .باشد گیرياندازه اتکاپذیر قابل ايگونهبه دارایی شده تمام یا بهاي منصفانه . ارزش ج 

 شو کاه انباشته از کسـر اسـتهالك پس شـده تمام بهاي مولد باید برمبناي زیسـتی دارایی
ــته ارزش ــایی	،مجاز ایگزین عمل نحوه عنوان	،  به	تجدید ارزیابی یا مبلغ انباش ــناس و  ش

  شود. گزارش

 يبها بهاولیه شناخت تنها در زمان که شـده مولد خریداري	غیر زیسـتی دارایی اسـتثنايبه
 و در تاریخ اولیه مولد باید در شناخت	غیر زیستی شود، داراییهايمی شـناسایی شـده تمام

 از کسر  پس منصفانه ارزش	به ترازنامه

شود بجز در شرایطی که قیمت یا ارزش بازار دارایی  گیرياندازه فروش زمان براوردي مخارج
 زیستی غیر مولد

در دسـترس نیسـت و سایر براوردهاي ارزش منصفانه آن به وضوح غیرقابل اتکاست، که در  
این شـرایط بایسـتی دارایی زیستی غیرمولد به بهاي تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش 

   ود.ارزش، اندازه گیري ش

ــتی غیرمولد یا تولید  ــفـانـه در قرارداد هـاي آتی فروش داراییهاي زیس تعیین ارزش منص
کشـاورزي در قراردادهاي آتی فروش، قیمت قرارداد براي تعیین ارزش منصفانه الزاما مربوط 
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ــت که در آن خریدار و  ــفانه منعکس کننده ارزش در بازار جاري اس ــت، زیرا ارزش منص نیس
ــنده مطلع و م ــفانه ایل معامله میکنند. در نتیجه ارزشفروش ــتی منص  مولد	غیر داراي زیس

 شود.نمی وجود قرارداد تعدیل علت	الزاماً  به یاتولید کشاورزي

نکته: در مواردي که قرارداد فروش دارایی زیسـتی غیرمولد یا تولید کشـاورزي ممکن است 
اد، یعنی مازاد مخارجاجتناب ناپذیر ایفاي قراردادي زیانبار باشد، بایستی زیان ناشی از قرارد

 تعهدات مربوط به قرارداد نسبت به منافع حاصل آن، بعنوان ذخیره شناسایی شود.

 :	که مواقعی	در ویژه باشد، به نزدیک منصفانه ارزش	به شده تمام در شرایط زیر بهاي

 گرفته صورت کمی زیستی دگردیسی،  اولیــه شده تمـام بهاي تحمـــل . از زمــــانالف
 باشد

 باشد. داشته بر قیمت اهمیتی	تأثیر با زیستی . انتظار نرود دگردیسی ب 

  منصفانه ارزشبه گیرياز اندازه	ناشی هايدرآمدها و هزینه

از  سپ منصــفانه ارزش	مولد به	غیر زیسـتی دارایی اولیه از شــناخت	و هزینه ناشــی  درآمد
 سپ منصفانه از تغییر در ارزش	ناشی و نیز درآمد یا هزینه فروش زمان براوردي کسـر مخارج

 وقوع ، باید در سود و زیان دوره	غیرمولد زیستی دارایی فروش زمان براوردي از کسر مخارج
 منظور شود.

 پذیر	اتکا ايگونهبه منصفانه ارزش گیرياندازه امکان عدم

 بازار آن یا ارزش مولد قیمت	غیر زیستی دارایی اولیه در مواردي که ممکن اسـت در شناخت
،  اتکا باشد غیرقابل وضوح	نیز به آن منصفانه ارزش و سـایر برآوردهاي نباشـد در دسـترس

ــتی دارایی ــده تمام بهاي مولـد بـاید به	غیر زیس ــر هرگونه	پس ش ، 	ارزش کاهش از کس
 شود.  گیرياندازه

احد کرد،و گیريپذیر اندازه	اتکا ايگونه	را به دارایی چنین منصــفانه ارزش بتوان که زمان	هر
 گیريفروش اندازه زمان براوردي کســر مخارج		از		پس منصــفانه ارزش	را به باید آن تجاري

 کند.
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 دولت بالعوض کمکهاي

ــتی دارایی که مواردي	در ــط زیس  دراختیار واحد تجاري بالعوض کمک عنوان	به دولت توس
 از کسر مخارج پس زیستی دارایی منصـفانه ارزش معادل دولت بالعوض گیرد، کمکقرار می

 . است اولیه شناخت در زمان فروش زمان برآوردي

ــا در ترازنامه و صـورت سود و زیان  زیستی داراییهاي دفتري باید مبلغ تجاريواحد  افشــ
 کنـد. ارائه ترازنامهدر  جداگانه صورتمولد خود را به	مولد و غیر

افشا  سود و زیان صورتدر  است ایجاد شده جاري در دوره باید موارد زیر را که واحد تجاري
 :	کند

 	تولید کشاورزي اولیه از شناخت	ناشی هايدرآمدها یا هزینه . جمعالف 

 از  پسمنصفانه در ارزش و تغییرات اولیه از شناخت	ناشی هايدرآمدها یا هزینه ب . جمع 

 	غیرمولد زیستی داراییهاي فروش زمان براوردي کسر مخارج

 وشفر غیرمولد با  ارائه زیستی و داراییهاي تولید کشاورزي از فروش	ناشی . سـود یا زیان ج 
   تمام و بهاي

 .	آن انتسابی شده

  افشـا در صورتهاي مالی

 :	افشا کند مالی زیر را در صورتهاي یا کمی تشریحی باید اطالعات واحد تجاري

 	زیستی ییهاياز دارا با هر گروه مرتبط فعالیتهاي . ماهیت	الف

 	مالی دوره غیر مولد در پایان زیستی از داراییهاي گروه	. مقادیر هر ب

ــد (مثالً نابالغ جریان	در تفکیکمولد به زیســتی و مقادیر داراییهاي دفتري . مبالغ ج )  و رش
 	)(مثالً بالغ برداريبهره حال	در
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ــات واحد تجاري ــها و مفروض ــده کار گرفتهبه عمده باید روش ــفانه ارزش در تعیین ش  منص
ــاورزي گروه	هر ــتی از داراییهاي و هر گروه برداشــت در زمان از تولید کش مولد را 	غیر زیس

 افشا کند.

ــفانه باید مقدار و ارزش واحـد تجاري ــر مخارج پس منص تولید  فروش زمان برآوردي از کس
 را  افشا کند. است گردیده تعیین برداشت در زمان که دوره یط شده برداشت کشاورزي

 :	باید موارد زیر را افشا کند واحد تجاري

ــتی داراییهاي دفتري . مبـالغالف وجود دارد و یا  آنها محدودیت با مالکیت رابطه	در که زیس
 	است بدهیها قرار گرفته در وثیقه

 باید صــورت مولد واحد تجاري زیســتی داراییهاي یا تحصــیل وســعهت به مربوط . تعهداتب
   دفتري مبالغ از تغییرات تطبیقی

 مولد  	غیر زیستی داراییهاي

 صورت .  ایننیست ضروري ايمقایسه اطالعات کند.  درج را ارائــــــه دوره درابتدا  و انتهاي
 موارد زیر باشد: باید شامل تطبیق

 براوردي از کسر مخارج پس منصفانه در ارزش از تغییرات	ناشـی هاي. درآمدها یا هزینه	فال
 فروش زمان

 از خرید	ناشی .افزایشهايب

 از فروش	ناشی .کاهشهاي ج

 از برداشت	ناشی د .کاهشهاي

 .سایر تغییرات 	ه

ــفانه ارزش گیري	اندازه که د. مواردي ــتی داراییهاي منص ر  پذی	اتکا ايگونهمولد به	غیر زیس
 میسر نباشد واحد

 :	داراییها موارد زیر را افشا کند این باید درخصوص مالی دوره در پایان تجاري
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 	مولد	غیر زیستی از داراییهاي . شرحی	الف 

 	پذیر	اتکا ايگونهبه منصفانه ارزش به گیرياندازه امکان عدم دالیل .تشریح ب 

ــی ، دامنهامکان . درصـورت ج  ـــ قرار  در آن منصــفانه زیاد ارزشاحتمال به که برآوردهایـ
 	گیردمی

 دوره در ابتدا و پایان انباشته ارزش و کاهش ناخالص دفتري د . مبلغ 

 دالیل تدوین استاندارد حسابداري فعالیتهاي کشاورزي

ــرکتها براي معامالت  -الف ــط ش ــابداري متفاوت توس ــهاي متفاوت حس ــتفاده از روش اس
 ورویدادهاي مشابه

مسـتثنی شـدن فعالیتهاي کشاورزي از دامنه کاربرد بعضی از استاندارد هاي حسابداري -ب
   با عنوان 8موجود(همانند استاندارد شماره 

 باعنوان درآمدعملیات)3حسابداري موجودي مواد وکاال واستاندارد حسابداري شماره 

 ماهیت خاص فعالیتهاي کشاورزي از جمله وجود دگرگیسی -ج

هماهنگی بیشـتر با اسـتانداردهاي بین المللی حسابداري با توجه به تدوین استاندارد بین -د
 با عنوان کشاورزي 41المللی حسابداري شماره 
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 گزارشگري مالی واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري ←24شماره  استاندارد حسابداري

 هـمقدم
ــخیص این هـدف -1 ــتاندارد، تش و  بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري واحدهاي اس

ــگري از 	قبل مرحله	آنهـا در دربـاره خـاص اطالعـات ايپـاره مـالی تجویز گزارش
و سایر  معامالت گیريو اندازه شـناخت معیارهاي اینکه . توضـیحاسـت برداريبهره

ــگري عمده و نیز بخش مـالی رویـدادهـاي  مرحله	در تجاري واحدهاي مالی گزارش
 .است مشابه برداريبهره حال	در تجاري و واحدهاي بردارياز بهره	قبل

 کاربرد دامنه
 بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري واحدهاي مالی ندارد در مورد صــورتهاياسـتا این . 2

 رود.بکار می

 تعریف

 مشخص با معنی بردارياز بهره	قبل مرحله	در واحد تجاري اسـتاندارد اصطالح در این . 3
 :است زیر بکار رفته

 در واحد تجاري	قبل مرحله	عمده بخش که اســت تجاريواحد  یک : بردارياز بهره 
زیر در  از شرایط جدید بکار برد و یکی فعالیت ایجاد یک خود را براي کوشـشـهاي

 کند: صدق مورد آن
 باشد، یا نشده ، شروعشده	ریزيبرنامه اصلی عملیات .الف

ــلی عملیات . ب ــدهریزيبرنامه اص ــروعش ــده ، ش درآمد  ولی ش
 باشد. نشده حاصل از آن توجهی قابل عملیاتی

مانند  اموري خود را براي ، عمدتاً کوششهايبردارياز بهره	قبل مرحله	در واحد تجاري . 4
، وسعهو ت ، تحقیقطبیعی منابع و گسترش ، اکتشـافسـرمایه ، تأمینمالی ریزيبرنامه

 مشهود یا سایر داراییهاي ثابت داراییهاي ، تحصـیلمواد اولیه تامین منابع شـناسـایی
ــتخدام از معادن برداريامتیاز بهرهمـاننـد حق عملیـاتی ، کارکنان و آموزش و نیز اس
 استاندارد، براي کند. از نظر مقاصد اینمی صـرف تولیدي عملیات اندازيو راه بازاریابی

ــت فرض ایجـاد یکنواختی کمتراز  آن درآمد عملیاتی که ريواحـد تجا	هر بر این اس
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ــده ریزيبرنامه درآمد عملیاتی %20حدود  ــد، واحد تجاري ش از 	قبل مرحله	در باش
 شود.می تلقی برداريبهره

 

 مخارج

ــاسبردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري واحـدهـاي مخـارج . 5 ــتانداردهاي ، براس  اس
 شـود، شناساییمی اسـتفاده برداريبهره حال	در يتجار در واحدهاي که حسـابداري

 گردد.می
ــه به توانرا می بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري واحـدهـاي مخـارج . 6 زیر  گروه س

 کرد: بنديطبقه
 مشــهود، داراییهاي ثابت داراییهاي منظور تحصــیلبه که مخارجی . الف

ــهود و موجودي با  مخارج گردد. اینمی کـاال تحمـل مواد و نـامش
ــناخت معیارهاي رعایت ــتانداردهاي مندرج ش ــابداري در اس  حس

 شناسایی دارایی عنوان	به وقوع در دوره 17و  13، 11، 	8 شـماره
ســربار  مخارج گیرنده	بر	مورد، در مزبور، حسـب شـود. مخارجمی

 با تحصــیل طور مشــخص	ا بهر آن بتوان که اســت و عمومی اداري
داد و لذا  ارتباط برداريبهره قابل وضعیت به آن یا رسـاندن دارایی

ــاسهزینـه گونـه	این  مربوط داراییهاي بین منطقی مبانی ها براس
 بیمه پرداختپیش قبیل	از ، مواردياین	بر	شود. عالوهمی تسـهیم
 دارایی شناخت با معیارهاي باقانط و دسـتمزد، در صورت یا حقوق

ــگري نظري در مفاهیم ــایی دارایی عنوان	، بهمالی گزارش ــناس  ش
 شود.می

ــت هر چند ممکن که مخارجی . ب ــادي منافع جریان به اس  آتی اقتص
و  نیســت تشــخیص قابل جداگانه دارایی یک عنوان	کند، اما به کمک

ــن لـذا حـائز معیارهاي ــد. ایننمی دارایی عنوان	به اختش  گونه	باش
 شود.می شناسایی هزینه عنوان	به وقوع در دوره مخارج

ــادي منافع گونه هیچ که مخارجی . ج  وقوع ندارد و لذا در دوره آتی اقتص
در  عادي	غیر توقف دوران شــود. مخارجمی شــناســایی هزینه عنوان	به

ــاراتبردارياز بهره	قبـل فعـالیتهـاي  داراییهـا، مخارج بـه وارده ، خس
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 مخارج گونه	از این هاییکار مازاد، نمونه نیروي و مخـارج کـاري	دوبـاره
 .  است

ــورتمی واقع بردارياز بهره	قبل در دوران کـه مخـارجی . 7 ــود، تنها در ص با  انطباق ش
 احتساب ترتیب . بدیناسـت مربوط داراییهاي به انتسـاب )، قابل(الف 6بند  مصـادیق

ــل مخارجی تحت گونه	هر ــرفص  دارایی یک عنوانبه “بردارياز بهره قبل مخارج ” س
 تشناخ فاقد معیارهاي یاد شده سرفصل اینکه به ، با توجهمالی در صـورتهاي جداگانه

 .نیست یح، صحاست جداگانه دارایی	یک عنوان	به

 

 درآمدها 
ــاس بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري درآمـد در واحـدهاي . 8 ــتانداردهاي براس  اس

 شـود، شناساییمی اسـتفاده برداريبهره حال	در تجاري در واحدهاي که حسـابداري
 گردد.می

) و هزینه از دارایی (اعم از مخارج بخشی بیانگر بازیافت طور مشخص	به که درآمدهایی . 9
 مالی تسهیالت موقت گذارياز سرمایه شود. سود حاصلکسر می مربوط ، از مخارجاست

ــایعـات ، فروشدریـافتی ــی تولیـدات و فروش ض  گونه	از این هایی، نمونـهآزمـایش
 .درآمدهاست

 

 افشا 
 با صورتهاي خود را مشـابه مالی باید صـورتهاي بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري واحدهاي . 10

، سود سود و زیان ، صـورتهايکنند زیرا ترازنامه ارائه برداريبهره حال	در تجاري واحدهاي مالی
 برداريبهره حال	در تجاري واحدهاي توضیحی نقد و یادداشـتهاي وجوه و جریان جامع و زیان

 کافی اندازه به بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري مفید در مورد واحدهاي اطالعات ارائه براي
 بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري واحدهاي براي خاص مالی صورتهاي . ارائهاسـت مناسـب

 ز خاصنی تجاري واحدهاي این معامالت و نتایج ماهیت تصور منجر شود که این به اسـت ممکن
دارند.  مشــابهی معامالت هم برداريبهره حال	در تجـاري واحـدهـاي کـه	حـالی	در اســت
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 بعد از مرحله هايدوره مالی با صــورتهاي آســانی	به خـاص مـالی ، صــورتهـاياین	بر	عالوه
 نخواهد بود. مقایسه قابل برداريبهره

 اضافی اطالعات باید شـامل بردارياز بهره	قبل مرحله	در واحد تجاري مالی صـورتهاي . 11
 زیر باشد:

 ، مالی صورتهاي صفحات در کلیه “برداريبهره از مرحله	قبل	” عبارت درج . الف
ــته مبـالغ انعکـاس . ب ــروع از ابتداي نقدي و خروجی ورودي جریانهاي انبـاش  ش

 نقد،  وجوه جریان در صورت بردارياز بهره	قبل مرحله	در واحد تجاري فعالیت
ــده انجام فعالیتهاي و مراحل ، ماهیتدر مورد نوع اطالعـات ارائـه . ج  جمله	(از ش

 )، پروژه درصد پیشرفت
 وجود، تأخیر در اجرا در صورت و دالیل پروژه اجراي زمانبندي جدول ارائه . د
ــه جدول ارائه . ه )، و ارزي از ریالی (اعم اولیه با برآوردهاي عملکرد پروژه ايمقایس

 و
ــته مبالغ به مربوط اطالعـات ارائـه . و واحد  فعالیت از ابتداي درآمد و هزینه انباش

 . عمده اقالم تفکیک به بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري
 

از 	قبل فعالیتهاي براي ايعمده معموالً مخارج برداريهاز بهر	قبل مرحله	در تجاري واحـدهاي . 12
ــیل توجهی ، درآمد قابلدوره این کنند و طیمی تحمـل برداريبهره  يکنند. فعالیتهانمی تحص

ــگري احتمـاالً در دو یـا چند دوره بردارياز بهره	قبـل ــود. بهمی انجام مالی گزارش منظور 	ش
 طتوس شده ارائه مالی صـورتهاي ، دامنهبردارياز بهره	قبل هايدوره لیتهايفعا اهمیت انعکاس

 تهانباشــ اطالعات یابد که گســترش باید آنچنان بردارياز بهره	قبل مرحله	در تجاري واحدهاي
 کند. فراهم جاري اطالعات همراه بردارياز بهره	قبل مرحله را از ابتداي

واحد  باید افشا شود که برداريبهره از شـروع پس مالی دوره اولین مالی صـورتهايدر  . 13
ــته مـالی در دوره تجـاري ــت بوده بردارياز بهره	قبل مرحله	، درگذش  و چنانچه اس

 بوده بردارياز بهره	قبل مرحله	در واحد تجاري که ) گذشتههاي	(سال مالی صـورتهاي
 ضرورت 11بند  طبق اضـافی اطالعات شـود، افشـايمی ارائه ايمقایسـه اهداف براي

 ندارد .
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 اجرا تاریخ

ــتـانـدارد در مورد کلیـه این الزامـات . 14 ــورتهاي اس  آنها از تاریخ مالی دوره که مالی ص
1/1/1381  
 .االجراستشود، الزممی شروع و بعد از آن 

   حسابداري المللیبین اردهايبا استاند مطابقت
 تجاري واحدهاي مالی گزارشگري	”با  در رابطه ايجداگانه حسـابداري المللیاسـتاندارد بین

 وجود ندارد.“ بردارياز بهره	قبل مرحله	در
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 مخارج تامین مالی ←13شماره  استاندارد حسابداري
 

 هدف
 (معیارهاي شناخت)تعیین زمان شناخت  .1
 تعیین نحوه اندازه گیري (مبانی اندازه گیري) .2

 افشاي اطالعات .3

 
 دامنه کاربرداستاندارد مخارج تامین مالی:

 این استاندارد باید براي حسابداري مخارج تامین مالی بکار گرفته شود. .1

مخارج واقعی یاانتسـابی به حقوق صـاحبان سـرمایه دراین استاندارد مطرح  .2
 نمیشود.

 اریف:تع
 مخارج تامین مالی:

عبارت اسـت از سـودتضـمین شده *کارمزد وسایر مخارجی که واحد تجاري براي تامین 
 مالی متحمل میشود.

دارایی واجد شـرایط:یک دارایی اســت که آماده سـازي آن جهت اســتفاده موردانتظار یا 
 فروش الزاما مدت زیادي طول میکشد.

 
 ارد زیرباشد:مخارج تامین مالی ممکن است شامل مو

کارمزد وجرایم دیرکرد تسهیالت مالی کوتاه مدت وبلند *   دتضمین شدهسو .1
 مدت.
ــهیالت مـالی دریـافتنی ازقبیـل حق ثبـت وحق تمبر  مخـارج  .2 جنبی تس

 اسنادتضمینی واگذاري دررابطه باقراردهاي مربوط.
ــرط تملیک وخرید  .3 مخـارج تـامین مـالی مربوط بـه قراردادهاي اجاره به ش

 که براساس استانداردهاي حسابداري مربوط شناسایی میشود.اقساطی 
تفاوت تسـعیر ارز دریافتی تاحدي که به عنوان تعدیل ســود تضمین شده و  .4

 کارمزد تسهیالت مذکور محسوب میشود
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 نمونه هاي دارایی واجد شرایط:
موجودیهایی که رســاندن آن به وضــعیت قابل فروش مســتلزم صــرف دوره  .1

 ایی است. زمانی قابل مالحظه

ماشـین آالت تولیدي تاسـیسات تولیدنیرو وساختمانها نمونه هایی از دارایی  .2
 واجدشرایط می باشد.

:سـایر سـرما یه گذاریها وموجودیها یی که مرتبا یا به شیوه ها ي دیگر به مقادیر زیاد 1نکته 
 وبه طور مستمر در کوتاه مدت تولیدمی شود دارایی واجدشرایط نیست.

 
ــت به :دار2نکتـه  ــتفاده مورد نظر یافروش آماده اس ــیل براي اس اییهایی که به هنگام تحص

 عنوان دارایی واجدشرایط تلقی نمی شود.
 

 شناخت مخارج تامین مالی:
 مخارج تامین مالی باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود.

 به استثناي موارد زیر که به بهاي تمام شده دارایی منظور می شود.
 ن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد آ

 شرایط است باید به عنوان بخشی از بهاي تمام شده دارایی محسوب شود.

  مخارج تامین مالی که مسـتقیما قابل انتســاب به تحصـیل یک دارایی واجد شــرایط
دارایی باید از آن اسـت آن دسـته از مخارجی اسـت که درصـورت عدم تحصیل آن 

 اجتناب میشد.
  چنانچه یک واحد تجاري مشـخصـا به منظور تحصیل یک دارایی واجد شرایط خاص

ــتقیما به دارایی واجد  ــهیالت مالی میکند مخارج تامین مالی راکه مس اقـدام به تس
 شرایط مربوط است به راحتی می توان تشخیص داد.

  مالی خاص ویک دارایی واجد ممکن اسـت تشـخیص رابطه مسـتقیم بین تسهیالت
ــیل  ــورت عدم تحص ــهیالت مالی قابل اجتناب (درص ــرایط وهمچنین تعیین تس ش

 دارایی) مشکل باشد.

ــود چنین  ــورت متمرکز انجام ش براي مثال: چنانچه فعالیت تامین مالی واحد تجاري به ص
ل بمشــکلی پیش می آید درچنین شــرایطی تعیین مبلغ مخارج تامین مالی که مســتقیما قا

 انتساب به تحصیل دارایی واجدشرایط است مشکل واعمال قضاوت ضروري می شود.
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ــکلی  ــود چنین مش ــورت متمرکز انجام ش چنانچه فعالیت تامین مالی واحد تجاري به ص
پیش می آید درچنین شـرایطی تعیین مبلغ مخارج تامین مالی که مسـتقیما قابل انتساب به 

 اعمال قضاوت ضروري می شود.تحصیل دارایی واجدشرایط است مشکل و
درمواردي که تسـهیالت مالی مشخصا به منظور تحصیل یک دارایی واجد شرایط اخذ می 

 گردد مبلغ مخارج تامین مالی قابل احتساب دربهاي تمام شده آن دارایی باید:
شـامل مخارج تسـهیالت طی دوره پس از کسـرهرگونه درآمد حاصـل از سرمایه گذاري 

 از تسهیالت مالی دریافتی باشد.موقت وجوه حاصل 
چنانچه فعالیت تامین مالی واحد تجاري به صــورت متمرکز انجام شــود وبخشــی از وجوه 
مربوطه جهت تحصــیل یک دارایی واجد شــرایط به مصــرف برســد مخارج تامین مالی قابل 
احتســاب دربهاي تمام شــده دارایی رابایدبااعمال نرخ جذب نســبت به مخارج  انجام شــده 

 هت آن دارایی تعیین کرد.ج
ــهیالت مالی  نرخ جـذب موردنظرباید:برابر با میانگین موزون مخارج تامین مالی براي تس
طی دوره به اسـتثناي تسهیالتی باشد که مشخصا به منظور تحصیل یک دارایی واجد دارایی 

 واجد شرایط اخذ گردیده است..
 نکته مهم:

ــود نباید از مبلغ مخارج تامین مالی که طی دوره به ب ــده دارایی منظور می ش هاي تمام ش
 مبلغ مخارج تامین مالی تحمل شده طی آن دوره بیشترباشد.

ــترازمبلغ  ــرایط بیش ــده مورد انتظار دارایی واجد ش چنانچه مبلغ دفتري یابهاي تمام ش
 کاهش می یابد.11بازیافتنی آن باشد مبلغ دفتري طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره

ــ ــت داده می در ش ــتاندارد مذکور مبلغ کاهش مجددا برگش رایطی خاص طبق الزامات اس
 شود.

ــترازمبلغ  ــرایط بیش ــده مورد انتظار دارایی واجد ش چنانچه مبلغ دفتري یابهاي تمام ش
 کاهش می یابد.11بازیافتنی آن باشد مبلغ دفتري طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره

ــرایطی خاص طبق الزامات  ــت داده می در ش ــتاندارد مذکور مبلغ کاهش مجددا برگش اس
 شود.

ــده  ــهود که به کمتراز بهاي تمام ش افزایش بعدي درمبلغ بازیافتنی یک دارایی ثابت مش
شـناسـایی شـده اسـت به شرط آنکه شرایط و رویدادهایی که منجر به کاهش شده برطرف 

 گردد بایدازطریق برگشت کاهش قبلی شناسایی شود.
ــت ــتهالکی که بافرض عدم وقوع کاهش یا حذف به  مبلغ برگش ــده بـاید به میزان اس ش

 عنوان استهالك شناسایی می شد کاهش داده شود.
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 زمان شروع احتساب مخارج تامین مالی دربهاي تمام شده دارایی:
احتساب مخارج تامین مالی دربهاي تمام شده دارایی واجد شرایط باید زمانی شروع شود 

 که:
a.  مربوط مخارجی درحال انجام باشد.براي دارایی 

b. .مخارج تامیت مالی در حال وقوع باشد 

c.  ــتفاده مورد نظر یا ــازي دارایی مربوط جهت اس فعالیتهاي الزم براي آماده س
 فروش درجریان باشد(متوقف نباشد).

 نکات:
مخارج مربوط به دارایی واجد شـرایط که در تعیین مبلغ قابل احتساب مخارج تامین مالی 
دربهاي تمام شـده دارایی مدنظرقرار می گیرد تنها شـامل آن دسته از مخارجی است که در 

 نتیجه:
 پرداخت وجه نقد .1

 انتقال سایر داراییها .2

 تقلیل بدهیهاي متضمن مخارج تامین مالی ایجاد گردیده است. .3

مخارج انجام شـده از محل مبلغ دریافتنی بابت پیشـرفت کار (درخصـوص داراییهایی که 
ــود براي ــاخته می ش ونیز کمکهاي بالعوض دریافتی در ارتباط با  یافت ) (پیش در فروش س

دارایی به عنوان بخشـی از مخارج قابل احتساب مربوط به دارایی واجد شرایط محسوب نمی 
 شود.

ــامل آن بخش ازمخارج  ــرایط طی دوره (ش میـانگین موزون مبلغ دفتري دارایی واجد ش
تمام شده آن دارایی منظور شده است) معموال تقریبی منطقی از  تامین مالی که قبال به بهاي

مخارجی اســتکه در آن دوره براي محاســبه مخارج تامین مالی قابل احتســاب در بهاي تمام 
 شده دارایی بکار می رود.

 توقف احتساب مخارج تامین مالی دربهاي تمام شده دارایی:

ــاخت فعاالنه دارایی براي مدت  ــاب چنانچه عملیات س ــود بایداز احتس طوالنی متوقف ش
 مخارج تامین مالی طی مدت مزبور دربهاي تمام شده دارایی خودداري کرد.

ــد ویا براي آماده  امـادردوره ایی کـه کـارهاي اداري وفنی قابل توجهی درحال انجام باش
سـازي دارایی جهت اسـتفاده موردنظر یا فروش تاخیرموقت درعملیات اجتناب ناپذیرباشــد 

اب مخارج تامین مالی دربهاي تمام شده دارایی معموال متوقف نمی شود.احتس
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مثل شـرایط جوي معمولی منطقه که اجراي عملیات سـاختمانی رادر مقاطعی از سال غیر 
 ممکن می کند.

ــتفاده  ــرایط براي اس ــازي دارایی واجد ش از زمانی که کلیه فعالیتهاي الزم براي آماده س
سی تکمیل شود بایداحتساب مخارج تامین مالی رادربهاي تمام موردنظریافروش به طور اسـا
 شده آن دارایی متوقف کرد.

ــود آن دارایی معموال براي   ــاخـت فیزیکی یـک دارایی تکمیل ش هرگـاه س
اسـتفاده موردنظر یافروش آماده اسـت حتی درصورتی که کارهاي اداري معمول آن 

بیا تزیین داخلی دارایی مطابق همچنان ادامه داشـته باشد یاتنهااصالحات جزیی ازق
 بامشخصات موردنظرخریدار یااستفاده کننده باقی مانده باشد.

 
چنانچه سـاخت بخشهایی از یک دارایی واجدشرایط به طور اساسی تکمیل شده 
همزمان باادامه سایربخشها قابل استفاده موردنظر یافروش باشد بایداحتساب مخارج 

 بخشهاي تکمیل شده را متوقف کرد.تامین مالی در بهاي تمام شده 

ــتفاده  ــرایط براي اس ــازي دارایی واجد ش از زمانی که کلیه فعالیتهاي الزم براي آماده س
موردنظریافروش به طور اسـاسی تکمیل شود بایداحتساب مخارج تامین مالی رادربهاي تمام 

 شده آن دارایی متوقف کرد.
ــاخت فیزیکی  ــود آن   هرگاه س ــتفاده یک دارایی تکمیل ش دارایی معموال براي اس

ــورتی که کارهاي اداري معمول آن همچنان  موردنظر یافروش آماده اســت حتی درص
ــته ــد   ادامه داش ــالحات جزیی ازقبیل تزیین داخلی دارایی مطابق  یا   باش تنهااص

 بامشخصات موردنظرخریدار یااستفاده کننده باقی مانده باشد.

 
دارایی واجدشرایط به طور اساسی تکمیل شده چنانچه سـاخت بخشهایی از یک 

همزمان باادامه سایربخشها قابل استفاده موردنظر یافروش باشد بایداحتساب مخارج 
 تامین مالی در بهاي تمام شده بخشهاي تکمیل شده را متوقف کرد.

 افشا
 موارد زیرباید بر حسب مورد در صورتهاي مالی افشا شود:

طی دوره به بهاي تمام شــده دارایی منظور شده مبلغ مخارج تامین مالی که  .1
 است.
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نرخ جذب اسـتفاده شـده براي تعیین مبلغ مخارج تامین مالی قابل احتساب  .2
 دربهاي تمام شده دارایی واجدشرایط.

 تاریخ اجرا:
 1/1/1380الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهاي مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 

 میشود الزم االجراست.وبعدازآن شروع 
 مطابقت بااستانداردهاي بین المللی حسابداري:

باعنوان  23بااجراي الزامات این اسـتاندارد مفاد اسـتاندارد بین المللی حسابداري شماره 
 مخارج تامین مالی نیز رعایت میشود.
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