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  نحوه ارائه صورتهاي مالی : استاندارد شماره یک 

هدف ایـن اسـتاندارد، تعیـین مبنـاي ارائـه صـورتهاي مـالی بـا مقاصـد عمـومی یـک واحد : هدف این استاندارد 

هـاي قبل آن واحد و صورتهاي مالی  گزارشگر به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صـورتهاي مـالی دوره

بـراي دسـتیابی بـه ایـن هدف، در این استاندارد مالحظات کلی مرتبط با نحوه ارائه . سایر واحدهاي گزارشگر اسـت

صورتهاي مالی، رهنمودهـایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درخصوص محتـواي صـورتهاي مـالی تهیـه 

گیـري و افـشاي معـامالت و سـایر رویدادهاي خاص در  شناسـایی، انـدازه. شـده برمبناي تعهدي ارائه شـده اسـت

  .سایر استانداردهاي حسابداري بخش عمومی مطرح خواهد شد

کـه بـر اسـاس “ صورتهاي مالی بـا مقاصـد عمـومی”الزامات این استاندارد باید در مورد کلیه : دامنه کاربرد 

  .ارائه میشود، بکار گرفته شود عمومی، برمبناي تعهدي تهیه و استانداردهاي حسابداري بخش

  : تعاریف

و نه فقط در زمان (مبنایی است که بر اساس آن معامالت و سایر رویدادهاي مالی در زمان وقـوع : مبناي تعهدي

شناسایی و در اسناد و مدارك حـسابداري ثبت میشود و در صورتهاي مالی دوره ) دریافت یا پرداخت وجه نقد

عناصـر قابـل شناسـایی برمبناي تعهدي شامل داراییها، بدهیها، ارزش خالص، درآمدها و . ـدمربـوط انعکـاس مـییاب

 .ها میباشند هزینه

 .اقتصادي آتی باشد  منبع تحت کنترلی است که براي واحد گزارشـگر داراي خـدمات بـالقوه و یـا منـافع: دارایی  

 خواهد بود رتلزم خروج منافع از واحـد گزارشـگتعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفاي آن مس: بدهی  

 عبارت است از ارزش کل داراییها منهاي ارزش کل بدهیهاي واحد گزارشگر: ارزش خالص 

ارزش  منجر به افزایش عبارت است از افزایش در داراییها، کاهش در بـدهیها، و یـا ترکیبـی از هـر دو کـه: درآمد  

    .طی دوره میشود خالص

 ارزش خالص کاهش عبارت است از کاهش در داراییها، افزایش در بدهیها، یا ترکیبی از هر دو که منجر به :هزینه

  .طی دوره میشود

  مالی يتهارصو فهد

  .کند تهیه يتعهد يبرمبنا را دخو مالی يتهارصو باید شگرارگز حدوا - 1 

  که ستا شگرارگز حدوا یک مالی ضعیتو در تغییر و مالی ضعیتو رهبادر طالعاتیا ئهارا ،مالی يتهارصو فهد - 2 

 قعوا مفید پاسخگویی مسئولیت یابیارز و ديقتصاا تتصمیما ذتخاا در نکنندگادهستفاا از دهگستر طیفی ايبر 

  .دشو

  :دمیشو ئهارا یرز اردمو رهبادر طالعاتیا شگرارگز حدوا یک مالی يتهارصو در ف،هد ینا به ستیابید رمنظو به

    ايبر لسا هر منابع کفایت و تیآ يهادوره و ريجا دوره در تخدما ئهارا ايبر سسترد در منابع انمیز و اعنوا  

  لسا نهما رفمصا 

 ي؛شگرارگز دوره طی هشد تحصیل منابع از دهستفاا هنحو و منشا ان،میز  

  آن؛ منابع تأمین محل و دوره طی هشد ئهارا تخدما هشد متما يبها  

  ب؛مصو يجههادبو با آن قنطباا و منابع فمصر هنحو  

    آن ايبر   زنیا ردمو منابع منشا و انمیز و هشد متما يبها پیشبینی به جعرا تطالعاا جمله از هشد پیشبینی تیآ تخدما.  
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  :دمیشو فشاا یرز اردمو رهبادر طالعاتیا شگرارگز حدوا یک مالی يتهارصو در افهدا ینا به ستیابید رمنظو به - 3 

  خالص ارزش در اتتغییر سایر )ج هزینهها )ث مدهادرآ )ت خالص ارزش )پ بدهیها )ب ییهادارا )لفا 

  ماا دشو تلقی طمربو ،مالی يتهارصو افهدا به ستیابید در ندامیتو مالی يتهارصو در رجمند تطالعاا چه گرا - 4 

اه رـهم دـنایتوـم الیـغیرم تاـطالعا جمله از مکمل تطالعاا. سدرمی نظر به بعید افهدا ینا متما تأمین لحتماا 

  .نماید ئهارا دوره طی شگرارگز حدوا يفعالیتها از يجامعتر تصویر مالی يتهارصو   اـب

 

    مالی يتهارصو ايجزا  

  : ستا یرز ايجزا شامل مالی يهارتصو کامل مجموعه 

 )معادل ترازنامه در حسابداري بخش خصوصی(   مالی ضعیتو رتصو  )1

 )معادل صورت سود و زیان در حسابداري بخش خصوصی(  مالی ضعیتو در اتتغییر رتصو  )2

 )معادل صورتحساب سرمایه در حسابداري بخش خصوصی(  خالص ارزش در اتتغییر بحسا دشگر  )3

  )  مخصوص حسابداري دولتی جهت مقایسه بودجه تنظیمی و عملکرد( دعملکر و جهدبو مقایسه رتصو )4

  .ستا توضیحی يشتهاددایا سایر و اريحسابد يیههارو هما از ايخالصه شامل که توضیحی يشتهاددایا  )5

 ،ومیـعم شـبخ اريابدـحس يهااردتاندـسا لموـمش شگرارگز يحدهاوا در نقد هجوو نجریا رتصو ئهارا 

  .ستا  رياـختیا

  :صلیا تنکا  

  :باشد یرز صلیا مقالا اويح داقلح باید مالی ضعیتو رتصو - لفا 

  دناـسا و ابهاـحس )5 کاال و ادمو جوديمو )4 دنامشهو يییهادارا )3 یهاارسرمایهگذ )2 دمشهو ثابت يییهادارا )1 

  ديوـموج )7 ايهـلدغیرمبا تاـعملی از لـحاص یافتنیدر دسناا و حسابها )6 ايلهدمبا تعملیا از حاصل نییافتدر 

  از لـــحاص تنیــــخداپر دناـسا و ابهاـحس )9 ايهـلدمبا تاـعملی از لـحاص یـختنداپر دناـسا و ابهاـحس )8 نقد 

   .خالص ارزش )12 تدــبلندم يبدهیها )11 خایرذ )10 ايهـــلدغیرمبا تعملیا 

  :باشد یرز صلیا مقالا ويحا قلاحد باید مالی ضعیتو در اتتغییر رتصو -ب 

 لـمح از هـناخز از افتیـیدر )3 ومیـعم دـمدرآ لـمح از هـناخز هـب واریزي )2 عمومی يمدهادرآ )1 

 ایرـس )6 ضوـبالع ياـکمکه )5 یـختصاصا يدهاـمدرآ لـمح از نهاخز از یافتیدر )4 یافته تخصیص  راتاـعتبا

 الصـخ )8 )اـییهدارا ارزش اهشـک و كتهالـسا هـهزین املـش( هـهزین لوـفص کـتفکی به هزینهها )7   دهاـمدرآ

   .دوره مالی ضعیتو   در رـتغیی

مسئولیت تهیه و ارائه صورتهاي مالی با باالترین مقام دستگاه اجرایـی  : مسئولیت تهیه و ارائه صورتهاي مالی

  .مربـوط و یـا مقـام مجاز از طرف او و مقام مالی قانونی مربوط است

نایی کـه تـاریخ در شـرایط اسـتث. صورتهاي مـالی بایـد حـداقل بـه طـور سـاالنه ارائـه شـود:  دوره گزارشگري

صورت وضعیت مالی واحد گزارشگر تغییر میکند و صورتهاي مالی براي دورهاي کمتر یا بیـشتر از یک سال ارائه 

   :میشود، واحد گزارشگر باید عالوه بر دوره زمانی تحت پوشش صورتهاي مالی، موارد زیر را افشا کند

  دلیل بکار گرفتن دوره کمتر یا بیشتر از یک سال؛ . الف 

ایـن واقعیـت کـه مبـالغ مقایـسهاي مربـوط بـه صـورت تغییـرات در وضـعیت مـالی، گردش حساب تغییرات . ب  

  .در ارزش خالص و یادداشتهاي توضیحی مربـوط، قابـل مقایـسه نیست
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  اي در صورتهاي مالی ودجهعات بالارائه اط نحوه: استاندارد شماره دو 

  هدف

مالی واحدهاي گزارشـگر   از اجراي بودجه را در صورتهاي این استاندارد مقایسه بودجه و عملکرد ناشی  . 1

اهمیت بـین   همچنین طبق این استاندارد، واحدهاي گزارشگر ملزم به افشاي دالیل تفاوتهاي با. کند الزامی می

از وظیفه پاسـخگویی واحـدهاي بخـش     الزامات این استاندارد، بخشیبا رعایت . باشند بودجه و عملکرد می

  :یابد طریق ارائه موارد زیر بهبود می مالی آنها از شفافیت صورتهاي  گردد و عمومی ایفا می

  هاي مصوب؛ و رعایت بودجه  . الف

  .به اهداف بودجه میزان دستیابی .  ب

  کاربرد  دامنه

بخـش عمـومی، کـه صـورتهاي مـالی خـود را براسـاس         این استاندارد درخصوص تمـام واحـدهاي    

  .کنند، کاربرد دارداستانداردهاي حسابداري بخش عمومی تهیه می

   تعاریف

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

 هاي دولـت   نیل به اهداف و اجراي برنامه منظور بهعبارت از مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین  :اعتبار

 .رسد به تصویب مجلس شوراي اسالمی می

 بینـی درآمـدها و سـایر     شده و حاوي پیش سال مالی، تهیه برنامه مالی واحد گزارشگر است که براي یک :بودجه

سیاستها و هـدفهاي  نیل به  به منجرها و مخارج براي انجام عملیاتی است که  منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه

 .شود قانونی می

 اولین بودجه مصوب براي سال مالی است: بودجه اولیه.  

 شامل همه تغییرات مصوب صورت گرفته جهت اصالح بودجه اولیه است :بودجه نهایی. 

 یا قسمتی از اعتبار مصوب است تمام ازمجوز استفاده  :اعتبار تخصیص.  

 اي بودجهعبارت است از نتایج حاصل از اجر: عملکرد.  

 شود عبارت است از مبنایی که بودجه براساس آن تهیه می :اي مبناي بودجه. 

 مـالی براسـاس آن تهیـه     عبارت است از مبناي تعهدي، نقدي یا مبناي دیگري که صـورتهاي : مبناي حسابداري

  .شود می

 بنـدي، شخصـیت    تعدیل مبـالغ عملکـرد طبـق مبنـاي حسـابداري ، طبقـه       از استعبارت  :مبناي قابل مقایسه

 .گزارشگري و دوره مالی مشابه با بودجه

  

  بودجه اولیه و بودجه نهایی

برخی موارد، الزم است بودجه اولیه از طریق متمم  در. پذیر نیست برآورد تمام منابع و مخارج در بودجه اولیه امکان

. توان از بودجه موردنیاز براي جبران آثار حوادث یـا بالیـاي طبیعـی نـام بـرد      ثال میم عنوان به. بودجه تعدیل شود
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اي تغییراتـی داده شـود    بندیهاي بودجـه  مجوز قانونی، در داخل طبقه براساسمواردي  در است ممکناین،  بر عالوه

جه نام دارند نیز سبب تعدیل گونه موارد که اصالحیه بود این. ولی این تغییرات در جمع بودجه، تغییري ایجاد نکند

  .باشد ها می بودجه نهایی شامل همه اصالحات و متمم. شوند بودجه اولیه می

 
  مقایسه بودجه و عملکرد

 . کند تا مقایسه بودجه و عملکرد را ارائه کند را ملزم می گزارشگر واحداین استاندارد 

  :را براي اعمال نظارت قانونی فراهم سازدمقایسه بودجه و عملکرد باید اطالعات الزم شامل موارد زیر 

  مقایسه بودجه اولیه و نهایی؛  .الف

  مقایسه بودجه نهایی و عملکرد براساس یک مبناي قابل مقایسه؛ و  .  ب

 .اهمیت بین بودجه نهایی با بودجه اولیه و عملکرد در یادداشتهاي توضیحی افشاي دالیل تفاوتهاي با  .  پ

 
  ارائه و افشا

  .واحد گزارشگر باید مقایسه بودجه و عملکرد را در قالب یک صورت مالی جداگانه ارائه کند         
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  )مالیات و انتقاالت(اي  درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله:  سهاستاندارد شماره 

   :گیري و افشاي درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهاي مالیات شناخت، اندازه

اساساً باید در همان دوره گزارشگري که رویداد مشمول مالیـات رخ میدهد، یعنی همان ) واحد گزارشگر(دولت  

دورهاي که درآمد مشمول مالیات توسط مؤدیان کسب میشود، داراییها و درآمد مرتبط با مالیات بردرآمد را 

گیري نمود،  بتوان به طور قابل اتکا اندازهبرمبناي سود کسب شده توسط آنها طی دوره گزارشـگري، تا میزانی که 

  .شناسایی کند

  :فهد

این . اي است هدف این استاندارد، ارائه الزاماتی براي گزارشگري مالی درآمـدهاي حاصـل از عملیـات غیرمبادله 

 گیـري ایـن نـوع درآمدها را مورد بحث قرار میدهد استاندارد، موضوعات مرتبط با شناسایی و انـدازه

 : دامنه کاربرد 

  .اي بکار گرفته شـود این استاندارد باید براي حسابداري درآمدهاي حاصل از عملیات غیرمبادله 

 :اي به شرح زیر است درآمدهاي غیرمبادله

  و مالیات. الف

  .، از جمله کمک و هدایا، بخشودگی بدهی و جرایم)نقدي یا غیرنقدي(انتقاالت . ب  

  تعاریف

  است که به موجب آن دارایـی یـا خـدمت بـه ارزش منـصفانه داد و سـتد میشودعملیاتی : مبادله

  .رویدادي است که با تعریف مبادله منطبق نباشد: اي عملیات غیرمبادله

وجوهی که توسط واحدهاي بخش عمومی طبق قوانین و مقررات، تحت عنوان مالیات یا عوارض قابل : مالیات

  دریافت است

اي، به  غیرمبادله رودي یا کاهش جریـان خروجـی منـافع اقتـصادي آتـی حاصـل از عملیـاتجریان و: نتقاالتا

    استثناي مالیات، است

یا سایر مراجع قانونی  وجوه قابل دریافت توسط واحدهاي بخش عمومی که به موجب قانون توسط دادگـاه: جرایم

  .قوانین و مقررات تعیین میشود به دلیل نقض

  :اي  دلهعملیات غیرمبا

به این گونه عملیات، مبادله اطالق . ازاي پرداختی تقریباً برابر است در برخی عملیات، ارزش منابع دریافتی با مابه 

در سایر عملیات یک واحد منابعی را . میشود که در سایر استانداردهاي حسابداري بخش عمومی مطـرح میشود

. اندکی دریافت میکند، به عنوان مثال، اخذ مالیات بـه موجـب قـانون ازاي ازا یا در قبـال مابـه بدون پرداخت مابه

ازاي مالیـات دریافتی  اگـر چـه دولـت، خدمات عمومی متنوعی به مؤدیان مالیاتی ارائه میکند، اما این خدمات، مابه

  .از عموم نیست

  :داراییهاي انتقالی مشروط 

چنانچه واحـد گزارشگر ملزم باشد دارایی انتقالی را طبق شرایط مـشخص بکـار گیـرد و در صورت نقض این  

شرایط، اصل دارایی یا معادل ارزش آن را به انتقالدهنده برگردانـد، کنترل دارایی، مشروط محسوب و یک تعهد 

در چنین وضعیتی . خاص ثالث ایجاد میگرددفعلی براي انتقـال منـافع اقتـصادي آتـی یـا خدمات بالقوه به اش
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واحـد گزارشـگر ملـزم است از دارایی براي ارائه خـدمات یـا تحویـل کـاال بـه اشـخاص ثالـث طبـق شـرایط 

بنابراین همزمان با دریافت دارایی یک بدهی نیز . دهنده برگشت دهد مشخص شده استفاده کند یا آن را به انتقال

  .ایجاد میشود

ن ورودي منابع حاصل از عملیات غیرمبادلهاي کـه حـائز تعریـف دارایـی اسـت، تنهـا زمـانی به عنوان دارایی جریا

کسب منافع اقتـصادي آتـی یـا اسـتفاده از خـدمات بـالقوه مـرتبط بـا دارایـی توسـط . الف :شناسایی میشود که

  .گیري باشد ه گونهاي اتکاپذیر، قابل اندازهارزش منصفانه دارایی ب. واحد گزارشگر محتمل باشد؛ و ب 

  کمکها و هدایا 

کمکها و هدایا، انتقال داوطلبانه داراییهاي نقدي و غیرنقـدي از یـک شـخص حقیقـی یـا حقوقی به واحد گزارشگر  

یـی و کمکها و هـدایا هنگـامی بـه عنـوان دارا .است که معموالً شرطی در مورد اسـتفاده از آن وجـود نـدارد

درآمـد شناسـایی مـیشـود کـه جریـان منافع اقتـصادي آتـی یـا خـدمات بـالقوه بـه درون واحـد گزارشـگر، 

معموالً کمکها و هـدایا در . گیري باشد اي اتکاپذیر، قابل اندازه محتمـل بـوده و ارزش منصفانه داراییها به گونه

چنانچه به صورت مشروط دریافت شود، در مقابل آن بدهی  زمان دریافت به عنوان درآمد شناسایی میشود ولی

  .این بدهی به تناسـب تحقـق شـرایط، کـاهش یافته و معادل آن درآمد شناسایی میشود. شناسایی میگردد

  : فشاا

 واحد گزارشگر باید موارد زیر را در متن صورتهاي مالی اساسی یا یادداشتهاي توضیحی افشا کند 

از عملیات غیرمبادلهاي طی دوره براي طبقات عمده که به طور جداگانـه، موارد زیر را نشان  درآمد حاصل. الف :

مطالبات . ب  .انتقاالت، شامل طبقات عمده درآمدهاي انتقالی . 2مالیات، شامل طبقات عمده مالیات؛ و  . 1 :دهد

داراییهاي انتقالی مشروط و شرایط . لی؛ ت بدهیهاي مرتبط با داراییهاي انتقا. اي؛ پ  مرتبط با درآمدهاي غیرمبادله

 بدهیهاي بخشوده شده. اي؛ و ج  پیشدریافتهاي مربوط به عملیات غیرمبادله. استفاده از آنها؛ ث 

هاي حسابداري شناسایی درآمد  رویه. الف :واحد گزارشگر باید موارد زیر را در یادداشتهاي توضیحی افشا کند 

گیري ارزش منصفانه جریان ورودي منابع براي طبقـات عمـده  مبناي اندازه. ب  حاصل از عملیات غیرمبادلهاي؛

  .کمکها و هدایا به طور جداگانه براساس ماهیت. اي؛ و پ  درآمـدهاي غیرمبادله
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  اي  مبادله درآمد حاصل از عملیات :  چهاراستاندارد شماره 

  : هدف

عمومی، درآمد عبارت است از افزایش در دارایی،  نظري گزارشگري مالی بخشبنا بر تعریف ارائه شده در مفاهیم  

مفهوم درآمد در بخش . کاهش در بدهی یا ترکیبی از هر دو که منجر به افـزایش ارزش خـالص طی دوره میشود

را “ و درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهاي“ درآمـد حاصـل از عملیـات مبادلهاي”عمومی، هر دو گروه 

اقالم . هـدف ایـن اسـتاندارد، ارائه نحوه عمل حسابداري درآمدهاي حاصل از عملیات مبادلهاي است. ربرمیگیـردد

دیگـري کـه باید به عنوان درآمد شناسایی گردد در سایر استانداردها مطرح میشوند و در دامنـه کـاربرد این 

 .استاندارد قرار نمیگیرد

درآمـد، زمـانی شناسـایی . مدتاً معطوف به تعیین زمان شناخت آن اسـتمبحث اصلی در حسابداري درآمد ع 

مـیشـود کـه جریـان منـافع اقتـصادي یـا خـدمات بـالقوه بـه درون واحـد گزارشگر محتمل باشد و این منافع را 

  .گیري کرد اي اتکاپذیر اندازه گونه بتوان به

  

  :دامنه کاربرد 

 اي زیر بکار گرفته شود حسابداري درآمدهاي حاصل از عملیات مبادلهاین استاندارد باید براي 

  ارائه خدمات، . الف :

  فروش کاال، و . ب 

استفاده دیگران از داراییهاي واحـد گزارشگر کـه مولـد سـود تـضمین شـده، درآمـد، حق امتیاز و سود سهام . ج 

  .است

اي  اي یـا عملیـات غیرمبادله را از عملیات مبادلـهواحدهاي بخش عمومی ممکن است درآمدهاي خود : نکته 

ازاي دریافتی با منافع واگذار شده تقریباً  اي، عملیـاتی اسـت کـه طـی آن ارزش مابـه عملیات مبادله. کسب کنند

  .اي دانست اي از درآمدهاي مبادلهه فروش کاالها یا ارائه خدمات را مـیتـوان نمون. برابر است

. اي، رجحان محتوي بر شکل، باید مدنظر قرار گیرد اي و غیرمبادله درآمدهاي عملیات مبادله در تشخیص بین -

  هایی از درآمدهاي غیرمبادلهاي عبارت است از مالیـات، عـوارض، کمکها و هدایا نمونه

. است ارائه خدمات، معموالً متضمن اجراي وظیفهاي مـورد توافـق، طـی مـدتی معـین توسـط واحـد گزارشگر -

مثالهایی از خدمات ارائه شده توسط واحدهاي بخش عمـومی کـه معموالً در ازاي آنها درآمد ایجاد میشود میتواند 

  شامل خدمات بهداشتی، آموزشی، ثبتـی و قضایی باشد

کاال شامل کاالي تولید شده توسط واحـد گزارشگر براي فروش، کاالي خریـداري شـده جهت فروش و همچنین -

  نگهداري شده براي فروش است اموال

 استفاده دیگران از داراییهاي واحـد گزارشگر که منجر به تحصیل درآمدهاي زیر میشود-

مبالغی که بابـت اسـتفاده از وجـوه نقـد یـا معـادل وجـه نقـد واحـد گزارشگر مطالبه : سود تضمین شده. الف :

  میشود،

برداري از  فاده از داراییهاي غیرجاري واحــد گزارشـگر نظیر امتیاز بهرهمبالغی که بابت است: درآمد حق امتیاز. ب  

  معادن، ساخت، عالیم تجاري و حق انتشار مطالبه میشود، و
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الـشرکه واحـد گزارشگر عاید آن  پذیر که متناسب با سهم مبالغی از سود توزیع شده واحد سرمایه: سود سـهام. ج  

  .میشود

  تعاریف

اي حقیقی  لغی است که خریداري مطلع و مایل و فروشندهاي مطلع و مایل میتوانند در معاملهمب: ارزش منصفانه

 و در شرایط عادي، یک دارایی را در ازاي مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند

  .اي است که به موجب آن دارایی یا خدمت به ارزش منصفانه داد و ستد میشود معامله: مبادله 

  

اي بایـد بـه ارزش منـصفانه  درآمد حاصل از عملیات مبادله:  اي درآمد حاصل از عملیات مبادلهگیري  اندازه

  .گیري شود ازاي دریـافتی یـا دریـافتنی اندازه مابـه

  

  ارائه خدمات

گونهاي اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد مربوط باید با توجه به میزان خدمات  هرگاه ماحصل ارائه خدمات را بتوان به

گونهاي اتکاپذیر قابل برآورد است که همه شرایط زیر احراز  ماحصل ارائه خدمات، زمانی به. ارائه شده شناسایی شود

 :شده باشد

  جریان منافع اقتصادي به درون واحـد گزارشگر محتمل باشد،. الف

  گیري کرد،  اي اتکاپذیر اندازه گونه مبلغ درآمد را بتوان به. ب  

  گیري باشد، و اي اتکاپذیر قابل اندازه گونه ائه شده تا تاریخ گزارشگري بهمیزان خدمات ار. ج 

گیري  اي اتکاپـذیر قابل اندازه گونـه مخارجی که در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهـد شـد، بـه. د  

  .باشد

  فروش کاال

  :تحقق یافته باشد درآمد حاصل از فروش کاال باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر

  واحـد گزارشگر مخاطرات و مزایاي عمده مالکیت کاالي مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد،. الف 

واحـد گزارشگر دخالت مدیریتی مستمر در حدي که معموالً با مالکیت همـراه اسـت یـا کنترل مؤثري نسبت . ب  

  به کاالي فروش رفته اعمال نکند،

  گیري کرد، گونهاي اتکاپذیر اندازه درآمد را بتوان بهمبلغ . پ  

  جریان منافع اقتصادي مرتبط با فروش به درون واحـد گزارشگر محتمل باشد، و . ت  

 اي اتکاپذیر اندازه گونـه مخارجی را که در ارتباط با کاالي فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد بتوان بـه. ث 

  .گیري کرد

  

  افشا

هاي حسابداري مورد استفاده براي  رویه. الف :گزارشگر باید موارد زیر را در یادداشتهاي توضیحی افشا کندواحـد 

مبلغ هر یک از طبقات عمده درآمد عملیات مبادلهاي شناسایی شده طی . اي و ب  شناخت درآمد عملیات مبادله

  :دوره ناشـی از موارد زیر

  .سود سهام -درآمد حق امتیاز،  -سود تضمین شده،  -ارائه خدمات،  -فروش کاال،  -
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  داراییهاي ثابت مشهود:  پنجاستاندارد شماره 

  :هدف 

کننـدگان صورتهاي مالی  ثابت مشهود است تا استفاده هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداري داراییهاي 

موضوعات . داراییها و تغییرات آن را تشخیص دهندگذاري واحد گزارشگر در این  بتوانند اطالعات مربوط به سرمایه

اصلی در حسابداري داراییهـاي ثابـت مـشهود عبارت از شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفتري آن و شناخت هزینه 

  .استهالك و زیان کـاهش ارزش دارایی است

  :دامنه کاربرد 

 :بکار گرفته شود، مگر این کهاین استاندارد باید براي حسابداري تمام داراییهاي ثابت مشهود  

  به موجب استانداردي دیگر، نحوه حسابداري متفاوتی مجاز یا الزامی شده باشد؛ . الف 

  . داراییهاي مورد نظر، مرتبط با میراث ملی باشد. ب 

  

  :تعاریف

 : اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخصزیر بکار رفته است

کاربرد مستمر دارایی  ارزش فعلی خالص جریانهاي نقدي آتی یا خـالص ارزش خـدمات ناشـی از :زش اقتصادي ار

  ازجمله جریانهاي نقدي ناشی از واگذاري نهایی آن یا مبلغ مورد انتظار براي تسویه یک بدهی

از کسر مخارج پس  مبلغ برآوردي که واحد گزارشگر در حال حاضر میتواند از واگذاري دارایی :ارزش باقیمانده 

 برآوردي واگذاري بدست آورد، با این فـرض کـه دارایـی در وضـعیت متصور در پایان عمر مفید باشد

و پس از کسر کلیه  مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شرایط عادي :خالص ارزش فروش 

 :ه دارایی مشهودي اطالق میشود کهب: دارایی ثابت مشهود   .هزینههاي مرتبط با فروش حاصل میشود

به منظور استفاده در تولید یا عرضه کاالها یا خدمات، اجاره به دیگران یا براي مقاصد اداري توسط واحد . الف 

  گزارشگر نگهداري میشود، و 

  انتظار میرود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. ب 

 مازاد مبلغ دفتري یک دارایی نسبت به مبلغ بازیافتنی آن :ارزش  زیان کاهش

واحـد گزارشگر  گروهی از داراییها که داراي ماهیت یا کارکرد مـشابه در عملیـات :طبقه داراییهاي ثابت مشهود

 است و در صورتهاي مالی به عنوان یک قلم جداگانه نشان داده میشود

  یکه انتظار میرود دارایی مورد استفاده واحد گزارشگر قرار گیرد، یا مدت زمان. الف : عبارت است از :مر مفیدع

تعداد تولید یا واحدهاي مقداري مشابه که انتظار میرود در فرایند استفاده از دارایی توسط واحد گزارشگر . ب 

  تحصیل شود

  پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن سیستماتیک مبلغ استهالك تخصیص:  استهالك

کسر ارزش  بهاي تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهـاي تمـام شـده پـس از :پذیر  استهالكمبلغ   

  باقیمانده آن

  .ارزش فروش یا ارزش اقتصادي یک دارایی، هر کدام که بیشتر است خالص :مبلغ بازیافتنی
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ش انباشـته مربوط، به آن مبلغ مبلغی که دارایی پس از کسر استهالك انباشـته و زیـان کـاهش ارز :مبلغ دفتري

  میشود در ترازنامه منعکس

اي حقیقی  در معامله اي مطلع و مایل میتوانند مبلغی است که خریداري مطلع و مایل و فروشنده :ارزش منصفانه

  .و در شرایط عادي، یک دارایی را در ازاي مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند

  

قلم دارایی ثابت مشهود که واجد شرایط شناخت به عنوان دارایی باشد، باید یک :گیري در زمان شناخت  اندازه

اي  ـهــی از طریــق عملیــات غیرمبادلدر مــواردي کــه یــک دارای .به بهـاي تمـام شده اندازهگیري شود

  .گیري شود تحــصیل مــیشــود، بایــد به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل اندازه

  

را “ تجدیـد ارزیـابی” یـا “ بهاي تمـام شـده” واحد گزارشگر باید یکی از دو روش: س از شناختگیري پ اندازه

مشهود به کار  طبقه دارایی ثابت بـه عنـوان رویـه حسابداري خود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقالم یک

  .گیرد

غ دفتري یعنـی بهـاي تمـام شـده پـس از ارایی ثابت مشهود پس از شناخت باید به مبلد : روش بهاي تمام شده

  شود ارزش انباشته، منعکس کـسر استهالك انباشته و زیان کاهش

 گونهاي اتکاپذیر قابل اندازه پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه به :روش تجدید ارزیابی 

منصفانه در تاریخ تجدیـد ارزیـابی پـس از کسر گیري باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش 

تجدید ارزیـابی باید در فواصل زمانی . استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد

منظم انجام شود تا اطمینان حاصـل گـردد مبلـغ دفتـري دارایـی تفـاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ 

پس از انجام تجدید ارزیـابی، اسـتهالك انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر . نامه نداردتراز

  .جایگزین ناخـالص مبلـغ دفتـري قبلـی آن دارایی خواهد شد

  

   :مازاد تجدید ارزیابی

ان مازاد تجدید ارزیابی افزایش مبلغ دفتري یک دارایی ثابت مشهود درنتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیماً تحت عنو

هرگاه افزایش مزبور . بندي میشود ثبت و در صورت وضعیت مالی به عنوان بخـشی از ارزش خـالص جـامع طبقه

عنوان هزینه شناسایی گردیده است، دراینصورت،  عکس یک کاهش قبلـی ناشـی از تجدیـد ارزیـابی باشد که به

  .عنوان درآمد دوره شناسایی شود شده در رابطه با همان دارایی باید به این افزایش تا میـزان هزینـه قبلی شناسایی

  :استهالك 

چنانچه بهاي تمام شده هر جزء یک دارایی ثابت مشهود در مقایسه با کل بهـاي تمـام شـده آن دارایی با اهمیت و 

میت باشد، آن جزء باید بطور عمر مفید یا الگـوي کـسب منـافع اقتـصادي از آن متفـاوت از سـ ایر اجـزاي با اه

  .جداگانه مستهلک شود

مبلغ استهالك هر دوره باید در صورت تغییرات در وضعیت مالی منعکس شـود مگـر اینکـه در مبلغ دفتري دارایی 

  .دیگري منظور گردد

صورت تغییر قابل در  .روش استهالك مورد استفاده براي دارایی باید حداقل در پایان هر دوره مـالی بـازنگري شـود

مالحظه در الگوي مصرف منافع اقتصادي یا خدمات بـالقوه مـورد انتظـار دارایی مربوط، جهت انعکاس الگوي 



11 

 

چنـین تغییـري بایـد به عنوان تغییر در برآورد حسابداري محسوب و طبق . جدید، روش استهالك باید تغییر یابـد

  .استاندارد حـسابداري مربـوط شناسـایی شود

  

  :کاهش ارزش

هرگـاه کاهـشی در ارزش یک دارایی . مبلغ دفتري یک قلم دارایی ثابت مشهود باید به طور ادواري بررسی شود

مشاهده شود و بازیافت بخشی از مبلغ دفتري آن غیرممکن بـه نظـر رسـد، مبلغ کاهش باید به عنوان هزینه دوره 

حساب کاهنده، به مبلغ بازیافتنی برآوردي کاهش داده شود، شناسایی و مبلغ دفتري دارایی از طریق ایجاد یک 

مگـر آنکـه کـاهش مزبـور عکـس یـک افزایش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد، در این صورت این کاهش بایـد 

  .شود بـه حـساب مـازاد تجدید ارزیابی منظور و در گردش حساب ارزش خالص نیز منعکس

  

  برکناري دائمی و واگذاري

یک قلم دارایی ثابت مشهود در زمان واگذاري یا هنگامی که منافع اقتصادي یـا خـدمات بـالقوه آتی ناشی از 

  .بکارگیري یا واگذاري آن انتظار نمیرود، باید از صورت وضعیت مالی حذف شود

غییرات در وضعیت سود یا زیان ناشی از برکناري یا واگذاري دارایی ثابت مشهود باید در زمان حـذف، در صـورت ت

ها الزامی  مالی منظور شود، مگر در رابطـه بـا فـروش و اجـاره مجـدد کـه رعایـت استاندارد حسابداري اجاره

  .میباشد

. صورت میگیرد) اي یـا اهدا نظیر انتقال، فروش، اجاره سـرمایه(واگذاري دارایی ثابت مشهود به روشهاي گوناگون 

ایی، واحــد گزارشـگر از معیارهـاي شناسایی درآمد حاصل از فروش کاال طبق جهت تعیین تاریخ واگذاري دار

  .استاندارد حسابداري مربوط استفاده میکند

  

 :افشا 

 :موارد زیر باید براي هرطبقه از داراییهاي ثابت مشهود در صورتهاي مالی افشا شود 

  دفتري ،مبلغ  گیري مورد استفاده جهت تعیین ناخالص مبانی اندازه. الف 

  روشهاي استهالك مورد استفاده،. ب  

  عمر مفید یا نرخهاي استهالك مورد استفاده،. پ  

  ارزش انباشته و استهالك انباشته در ابتدا و انتهاي دوره، و  مبلغ دفتري ، کاهش ناخالص. ت  

  :دهدصورت تطبیق مبلغ دفتري در ابتدا و انتهاي دوره به گونهاي که موارد زیر را نشان . ث 

ناشی از تجدید  یا کاهش افزایش -تحصیل دارایی از طریق ترکیب واحدهاي گزارشگر،  -واگذاریها،  -اضافات، -

برگشت  -زیانهاي کاهش ارزش شناسایی شده در صورت تغییرات در وضعیت مالی،  -ارزیابی مؤثر بر ارزش خالص، 

  سایر تغییرات -استهالك دوره، و  -مالی،  ارزش شناسایی شده در صورت تغییرات در وضعیت زیانهاي کاهش
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  موجودي ها:  ششاستاندارد شماره 

  : هدف 

مهمترین موضوع در حسابداري موجودیها، شناسایی . هدف این استاندارد تشریح نحوه حسابداري موجودیها است

این استاندارد . رویدادهاي مربوط استهاي آتی جهت تطابق با  بهاي تمام شده به عنوان دارایی و انتقال آن به دوره

رهنمودهایی جهت تعیین بهاي تمام شده و شناخت بعدي به عنوان هزینه، از جمله هرگونه کاهش ارزش و 

  .روشهاي تعیین بهاي تمام شده شده موجودیها ارائه میکند

  

  :دامنه کاربرد 

 :ی را تشریح میکنـد و مـوارد زیر را دربر نمیگیردین استاندارد، نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودیها در صورتهاي مالا

  بلندمدت؛  پیمانهاي پیشرفت کاردر جریان. الف 

  ابزارهاي مالی؛ . ب 

  موجودي محصوالت جنگلی و معدنی؛ و . پ 

  .تولیدات کشاورزي در زمان برداشت و داراییهاي زیستی غیرمولـد مربـوط بـه فعالیـت کشاوزي. ت 

  

  :تعاریف 

 :به داراییهایی اطالق میشود که: موجودیها

  در فعالیت واحد گزارشگر مصرف میشود؛ . الف  

  به منظور ساخت محصول یا ارائـه خدمات، خریداري شده و نگهداري میشود؛ . ب 

  به منظور ساخت محصول یا ارائـه خدمات در فرایند تولید قرار دارد؛ یا . پ 

  .گزارشگر نگهداري میشودبراي فروش در روال عادي عملیات واحد . ت 

 :از کسر عبارت است از بهاي فروش پس: ارزش فروش خالص

  مخارج برآوردي تکمیل، و. الف  

  مخارج برآوردي بازاریابی، فروش و توزیع. ب  

  .عبارت است از مخارجی که باید براي خرید یا ساخت یک قلم موجودي کـامالً مشابه تحمل شود: هاي جایگزینیب

  

  شده موجودیهابهاي تمام 

بهاي تمام شده موجودیها باید در برگیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخـارجی باشـد که واحـد گزارشگر 

  .در جریان فعالیت معمول خود، براي رسـاندن کـاال یـا خـدمات بـه مکـان و شرایط فعلی آن متحمل شده است

  

  روشهاي محاسبه بهاي تمام شده

موجودیهایی که معموالً قابل داد و ستد نیستند و کاالها و خدماتی که براي یـک پروژه خاص تولید بهاي تمام شده 

  .و تفکیک شدهاند، باید به روش شناسایی ویژه محاسبه شود

این . شناسایی ویژه، روشی است که در آن مخارج مختص هر یک از اقالم موجودي به آن قلـم اختصاص مییابد

اما . اسب است که صرف نظر از خرید یـا تولیـد، براي پروژههاي خاصی در نظر گرفته شدهاندروش براي اقالمی من
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در این . کاربرد این روش در مواردي کـه تعـداد زیادي از اقالم موجودي غیرقابل تفکیک وجود دارد، مناسب نیست

  .مـوارد جهـت محاسبه بهاي تمام شده میتوان از روشهاي دیگري استفاده کرد

  

 فشاا

 :موارد زیر باید در صورتهاي مالی افشا شود 

  گیري موجودیها، شامل روش تعیین بهاي تمام شده؛ هاي حسابداري مربوط به اندازه رویه. الف 

  مبلغ دفتري کل موجودیها و مبلغ دفتري هر یک از طبقات عمده موجودیها؛ . ب  

مبلغ . گیـري شده است؛ ت  کسر مخارج فروش انـدازهمبلغ دفتري موجودیهایی که به ارزش منصفانه پس از . پ 

  اند؛  موجودیهایی که طی دوره به عنوان هزینه شناسایی شده

  مبلغ هزینه کاهش ارزش موجودیها طی دوره . ث 

  مبلغ بازیافت هزینه کاهش ارزش طی دوره در صورت تغییرات در وضعیت مـالی دوره . ج 

  ه بازیافت کاهش ارزش موجودیها شرایط یا رویدادهایی که منجر ب. چ 

  .مبلغ دفتري موجودیهایی که در وثیقه بدهیهاي واحـد گزارشگر است. ح 
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  داراییهاي نامشهود:  هفتاستاندارد شماره 

      ھدف 

  داراییهاي  حسابداريدر   موضوعات اصلی.  نامشهود است  داراییهاي  حسابداري  استاندارد، تجویز نحوه  این  هدف

و ) ارزش و زیان کاهش  استهالك  هزینه  شامل(دفتري   مبلغ  ، تعیین دارایی  شناخت  نامشهود شامل معیارها و زمان

  .باشد موارد افشا می

  کاربرد  دامنه

  :گرفته شود استثناي موارد زیر بکار مورد حسابداري تمام داراییهاي نامشهود به الزامات این استاندارد باید در

  داراییهاي مالی؛. الف

  از اکتشاف و ارزیابی؛ داراییهاي حاصل. ب 

  مخارج توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیاشونده نیست؛. پ 

  تجاري؛ شده در ترکیب داراییهاي نامشهود تحصیل. ت 

  یا موارد مشابه؛ موجب قانون، قانونی اساسی و حقوق و قدرت اعطا شده به. ث 

  داراییهاي مالیات انتقالی؛. ج 

طبق قراردادهاي بیمه در دامنه  گر بر از حقوق قراردادي بیمه مخارج تحصیل انتقالی، و داراییهاي نامشهود ناشی. چ 

در مواردي که استانداردهاي حسابداري الزامات . اي به قراردادهاي بیمه کاربرد استانداردهاي حسابداري مربوط

مورد آنها  اند، باید الزامات افشاي این استاندارد در نظر نگرفته گونه داراییهاي نامشهود در فشاي خاصی براي اینا

  گرفته شود؛ بکار

قالب یک  طور مستقل یا در  شده براي فروش، به  عنوان داراییهاي نگهداري  داراییهاي نامشهود غیرجاري که با. ح 

  بندي شده است؛ مجموعه واحد، طبقه

  داراییهاي میراث ملی نامشهود، . خ 

  شوند؛ جریان عادي عملیات به قصد فروش نگهداري می  داراییهاي نامشهودي که در. د 

  ها؛ و اجاره. ذ 

  از طرحهاي مزایاي بازنشستگی؛ داراییهاي حاصل. ر 

  .سایر داراییهاي نامشهودي که در دامنه کاربرد استاندارد دیگري قرار دارند. ز 

  

کند که یکی از شرایط  دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص در تعریف دارایی نامشهود را احراز مییک 

  :زیر را داشته باشد

صـورت   بـه (امتیاز، اجـاره یـا مبادلــه      منظور فروش، انتقال، اعطاي حق جدا شدنی باشد، یعنی بتوان آن را به.الف 

  گزارشگر جدا کرد؛یا واحد از) جداگانه یا همراه با دارایی یا بدهی مرتبط

از حقوق قراردادي یا سایر حقوق قانونی ناشی شود، صرفنظر از اینکه آیا چنین حقوقی قابـل انتقـال یـا    .ب 

  .خیر  گزارشگر یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا  شدنی از واحـد  جدا

  :  شود که  شناسایی  نامشهود باید تنها زمانی  دارایی  قلم  یک

  باشد؛ و  محتمل  گزارشگر واحـد  درون  به  دارایی  آتی  اقتصادي  منافع  دمات بالقوه یاجریان خ.  الف

  .باشد  گیري اندازه  اتکاپذیر قابل  اي گونه به  ارزش منصفانه دارایی یا  شده  تمام  بهاي .  ب
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  ذخایر ، بدهی هاي احتمالی و دارایی هاي احتمالی:  هشتاستاندارد شماره 

      ھدف 

مورد ذخـایر، بـدهیهاي    گیري مناسب در این استاندارد اطمینان از بکارگیري معیارهاي شناخت و مبانی اندازه هدف

یادداشـتهاي توضـیحی بـراي درك بهتـر ماهیـت،       احتمالی و داراییهاي احتمالی و نیـز افشـاي اطالعـات کـافی در    

  .دباش کنندگان صورتهاي مالی می بندي و مبلغ آنها توسط استفاده زمان

  کاربرد  دامنه

این استاندارد باید توسط کلیه واحدهاي گزارشگر براي حسابداري ذخایر، بدهیهاي احتمالی و داراییهاي احتمالی، 

  :به استثناي موارد زیر، بکار رود

دو طرف طبق قرارداد   اند یا هر موجب آن هیچ یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده قراردادهایی که به    .الف

  اند، مگر در مواردي که قرارداد زیانبار باشد، و از تعهداتشان را متناسباً انجام داده بخشی

  .آنچه که مشمول سایر استانداردهاي حسابداري است    .  ب

کنندگان  طور مستقیم از استفاده ازاي ارائه آن به گزارشگر که در  شده توسط واحـد  مزایاي اجتماعی ارائه     .  پ

  .شود ازاي تقریباً معادل دریافت نمی ور مابهمزایاي مزب

  

  تعاریف

از  گزارشگر، ناشی اقتصادي آتی توسط واحـد عبارت از تعهد ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع:  بدهی

  .معامالت یا سایر رویدادهاي گذشته است

 : بدهی احتمالی

شود و وجود آن تنها ازطریق وقوع یا عدم   تعهدي غیرقطعی است که از رویدادهاي گذشته ناشی می    .الف

 گزارشگر نیست،تأیید خواهد شد، یا وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل در کنترل واحـد

  :شود سایی نمیشود اما بدالیل زیر شنا تعهدي فعلی است که از رویدادهاي گذشته ناشی می     .ب 

  .اقتصادي آتی براي تسویه تعهد محتمل نیست  ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع .1

  .گیري کرد توان با قابلیت اتکاي کافی اندازه مبلغ تعهد را نمی .2

شود و در دامنه فعالیتهاي  اي است که توسط مدیریت طراحی و کنترل می برنامه:  تجدید ساختار

  .کند شیوه انجام آن فعالیتها، تغییرات با اهمیتی ایجاد میگزارشگر و یا  واحـد

به نحوه  توجه گزارشگر با گزارشگر در مواردي که واحـد تعهدي است ناشی از اقدامات واحـد:  تعهد عرفی

سایر اشخاص نشان داده  هاي جاري کامالً مشخص، به نامه عمل خود در گذشته، سیاستهاي اعالم شده یا آئین

گزارشگر انتظاري بجا براي آنها ایجاد کرده  نتیجه، واحـد خاصی را خواهد پذیرفت، و در  ئولیتهاياست که مس

 .است که مسئولیتهاي خود را ایفا خواهد کرد

 .شود تعهدي است که از قرارداد یا الزامات قانونی ناشی می:  تعهد قانونی

شود و وجود آن تنها از طریق  گذشته ناشی مییک دارایی غیرقطعی است که از رویدادهاي : دارایی احتمالی 

گزارشگر نیست، تأیید  وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحـد

 .خواهد شد

 .نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است:  ذخیره
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گزارشگر ملزم  اي که واحـد گونه کند به یدادي است که تعهدي قانونی یا عرفی ایجاد میرو:  رویداد تعهد آور

 .به تسویه آن باشد

از قرارداد، بیش از  قراردادي است که مخارج غیرقابل اجتناب آن براي ایفاي تعهدات ناشی:  قرارداد زیانبار

 .اقتصادي آتی آن قرارداد است خدمات بالقوه یا منافع

اند  یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده موجب آن هیچ قراردادهایی هستند که به :قراردادهاي اجرایی

  .اند از تعهداتشان را متناسباً انجام داده دو طرف طبق قرارداد بخشی یا هر

  

 ذخایر و سایر بدهیها

مورد زمان تسویه  متمایز کرد، زیرا در توان از سایر بدهیها مانند حسابهاي پرداختنی و بدهیهاي معوق ذخایر را می

  :با این توصیف. ویا مبلغ آن ابهام وجود دارد

اي است که صورتحساب آن دریافت گردیده یا  حسابهاي پرداختنی، بدهی بابت کاالها و خدمات دریافت شده  .الف

  .ازاي آن توافق شده است با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه

اي است که صورتحساب آن دریافت نشده یا به طور رسمی  ي معوق بابت کاالها یا خدمات دریافت شدهبدهیها   .ب 

بعضی موارد براي  در. مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده است کننده کاال و خدمات در ها یا ارائه با فروشنده

رق مصرف شده تا پایان دوره مالی که ب و قبیل بدهی مربوط به آب تعیین مبلغ یا زمان تسویه بدهیهایی از

مراتب  صورتحساب آن هنوز دریافت نشده، انجام برآورد الزم است، اما معموالً میزان ابهام در رابطه با این بدهیها به

  .کمتر از ذخایر است

استاندارد براي شود، اما اصطالح ذخیره در این  اگرچه در عمل اصطالح ذخیره براي بدهیهاي معوق نیز استفاده می

عنوان  بدهیهاي معوق غالباً به. تعریف مندرج در این استاندارد انطباق داشته باشد رود که با بدهیهایی بکار می

  .که ذخایر باید جدا گزارش شوند حالی از حسابهاي پرداختنی هستند در بخشی

  رابطه بین ذخایر و بدهیهاي احتمالی

” احتمالی “بودن زمان تسویه و یا مبلغ آن توأم با احتمال است اما اصطالح دلیل نامشخص  اگرچه برآورد ذخایر به

شود، زیرا وجود آنها تنها از طریق وقوع  رود که شناسایی نمی مورد بدهیها و داراییهایی بکار می در این استاندارد در

. گردد نیست، تأیید می گزارشگر یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحـد

  .کنند رود که معیارهاي شناخت را احراز نمی براي بدهیهایی بکار می” بدهی احتمالی  “بعالوه، اصطالح 

  :ذخیره باید در صورت احراز معیارهاي زیر شناسایی شود

  دارد که در نتیجه رویدادي در گذشته ایجاد شده است؛) قانونی یا عرفی(واحد گزارشگر تعهدي فعلی     . الف

  اقتصادي آتی براي تسویه تعهد محتمل باشد؛ و ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع    .  ب

  .اي اتکاپذیر قابل برآورد باشد گونه مبلغ تعهد به    .  پ

  .اي نباید شناسایی شود د، هیچ ذخیرهاگر این شرایط احراز نگرد

  داراییهاي احتمالی

  .گزارشگر نباید دارایی احتمالی را شناسایی کند واحـد
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طور کامل در  شود که به اي ناشی می ریزي نشده یا غیرمنتظره داراییهاي احتمالی معموالً از رویدادهاي برنامه-

گزارشگر ممکن  اقتصادي آتی را به واحـد ورود منافع گزارشگر نیست و دریافت خدمات بالقوه یا کنترل واحـد

کند اما پیامد آن  طریق فرایند قانونی پیگیري می گزارشگر از توان به ادعایی که واحـد براي مثال، می. سازد می

  .نامشخص است، اشاره کرد

شود که  شود، زیرا ممکن است منجر به شناخت درآمدي  داراییهاي احتمالی در صورتهاي مالی شناسایی نمی   -

که تحقق درآمد تقریباً قطعی باشد، دارایی مربوط احتمالی نیست و شناسایی  حال، زمانی با این. هرگز تحقق نیابد

  .شود می

نحو مناسب در صورتهاي  اطمینان حاصل شود که تغییرات آن بهگردد تا  داراییهاي احتمالی بطور مداوم ارزیابی می-

اقتصادي آتی تقریباً قطعی باشد و ارزش  چنانچه دریافت خدمات بالقوه یا ورود منافع. مالی منعکس شده است

غییر در اي که ت گیري نمود، دارایی و درآمد مربوط در صورتهاي مالی دوره اي اتکاپذیر اندازه گونه دارایی را بتوان به

همچنین در صورتی که دریافت خدمات بالقوه یا ورود منافع اقتصادي محتمل . شود آن رخ داده است، شناسایی می

  .کند گزارشگر داراییهاي احتمالی را افشا می باشد واحـد

  

  گیري اندازه

تعهد فعلی در تاریخ مبلغ شناسایی شده بعنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشد که براي تسویه    -

  .مالی الزم است وضعیت صورت

طور منطقی الزم است  گزارشگر به بهترین برآورد از مخارج الزم براي تسویه تعهد فعلی، مبلغی است که واحـد   -

تسویه یا انتقال تعهد در تاریخ . مالی بپردازد وضعیت براي تسویه تعهد یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ صورت

طور منطقی  حال، برآورد مبلغی که واحد گزارشگر به این با. اقتصادي است مالی اغلب ناممکن یا غیر ضعیتو صورت

الزم است براي تسویه یا انتقال تعهد بپردازد، بهترین برآورد از مخارج الزم براي تسویه تعهد فعلی در تاریخ 

  .وضعیت است صورت

  افشا

  :شرح زیر افشا کند ذخایر را بهواحد گزارشگر باید براي هر طبقه از 

  مبلغ دفتري ابتدا و پایان دوره؛    .الف

  ذخایر ایجاد شده طی دوره، شامل افزایش ذخایر موجود؛    .  ب

  طی دوره؛) مخارج تأمین شده از محل ذخیره(مبالغ استفاده شده     .  پ

  مبالغ استفاده نشده برگشتی طی دوره؛ و    .  ت

  .افزایش مبالغ تنزیل شده طی دوره ناشی از گذشت زمان و اثر هرگونه تغییر در نرخ تنزیل    .ث 

  .اي الزامی نیست ارائه اطالعات مقایسه

  :گزارشگر باید براي هر طبقه از ذخایر موارد زیر را افشا کند  واحـد

  اقتصادي آتی؛ ت بالقوه یا انتقال منافعبندي مورد انتظار براي ارائه خدما شرح مختصري از ماهیت تعهد و زمان    .الف

اقتصادي آتی و درصورت   بندي ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع موارد ابهام مربوط به مبلغ یا زمان     .  ب

  مورد مفروضات اصلی مربوط به رویدادهاي آتی؛ و ضرورت، افشاي کافی در

  .مبلغ مخارج قابل جبران و دارایی شناسایی شده بابت جبران این مخارج    .  پ
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  حسابداري مخارج استقراض:  نهاستاندارد شماره 

  :هدف 

براساس این استاندارد، مخارج استقراض . هدف این استاندارد تجویز نحوه عمل حسابداري مخارج استقراض است

شود، به استثناي مواردي که به طور مستقیم قابل انتساب به  شناسایی میعموماً بالفاصله به عنوان هزینه دوره 

  .شود تحصیل، ساخت یا تولید یک دارایی واجد شرایط است که به حساب آن دارایی منظور می

  

  دامنه کاربرد

  .این استاندارد باید براي حسابداري مخارج استقراض بکار گرفته شود

  

  تعاریف

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

از سود تضمین شده، کارمزد و سایر مخارجی که واحد گزارشگر براي استقراض  عبارت است: مخارج استقراض

  .شود متحمل می

سازي آن جهت استفاده مورد انتظار یا فروش الزاماً مدت  است که آماده یک دارایی : دارایی واجد شرایط

 .کشد میزیادي طول 

  :است شامل موارد زیر باشد مخارج استقراض ممکن

  .مدت و بلندمدت سود تضمین شده، کارمزد و جرایم دیرکرد تسهیالت مالی کوتاه   .الف

رابطه با   قبیل حق ثبت و حق تمبر اسناد تضمینی واگذاري در مخارج جنبی تسهیالت مالی دریافتی از  .  ب

  .دادهاي مربوط قرار

شرط تملیک و خرید اقساطی که براساس استانداردهاي  به قراردادهاي اجاره به مخارج استقراض مربوط  .پ 

  .شود حسابداري مربوط شناسایی می

  .شرایط  انتساب به دارایی واجد شده و کارمزد تسهیالت ارزي قابل به سود تضمین تفاوت تسعیر ارز مربوط  .ت 

  شناخت مخارج استقراض

به  8استثناي مواردي که براساس بند  عنوان هزینه شناسایی شود به  باید در دوره وقوع بهمخارج استقراض 

  .شود شده دارایی منظور می تمام بهاي

شرایط است  انتساب به تحصیل، ساخت یا تولید یک دارایی واجد آن بخش از مخارج استقراض که مستقیماً قابل

مبلغ مخارج استقراض قابل احتساب در . محسوب شود شده دارایی تمام از بهاي عنوان بخشی باید به

  .شده دارایی، باید طبق این استاندارد تعیین شود تمام بهاي

اقتصادي آتی یا خدمات   شده دارایی است که داراي منافع تمام صورتی قابل احتساب در بهاي مخارج استقراض در

  .گیري باشد اندازه بلاي اتکاپذیر قا گونه گزارشگر بوده و به بالقوه براي واحـد
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  شده دارایی تمام مخارج استقراض قابل احتساب در بهاي

شرایط است، آن دسته از   انتساب به تحصیل، ساخت یا تولید یک دارایی واجد  مخارج استقراضی که مستقیماً قابل

چنانچه . شد صورت عدم تحصیل، ساخت یا تولید آن دارایی، باید از آن اجتناب می مخارجی است که در

به اخذ تسهیالت مالی کند،  شرایط خاص، اقدام منظور تحصیل یک دارایی واجد گزارشگر مشخصاً به واحـد یک

  .توان تشخیص داد راحتی می شرایط مربوط است، به مخارج استقراضی را که مستقیماً به دارایی واجد

جد شرایط و همچنین تعیین ممکن است تشخیص رابطه مستقیم بین تسهیالت مالی خاص و یک دارایی وا

براي مثال، چنانچه فعالیت استقراض . مشکل باشد) در صورت عدم تحصیل دارایی(تسهیالت مالی قابل اجتناب 

در چنین شرایطی، تعیین مبلغ مخارج . آید صورت متمرکز انجام شود چنین مشکلی پیش می واحد گزارشگر به

  .شود شرایط است مشکل و اعمال قضاوت ضروري می دارایی واجدانتساب به تحصیل  استقراضی که مستقیماً قابل

گردد، مبلغ مخارج  شرایط اخذ می منظور تحصیل یک دارایی واجد در مواردي که تسهیالت مالی مشخصاً به

شده آن دارایی باید شامل مخارج واقعی تسهیالت طی دوره پس از کسر  تمام استقراض قابل احتساب در بهاي

  .از تسهیالت مالی دریافتی باشد گذاري موقت وجوه حاصل از سرمایه  حاصلهرگونه درآمد 

شده داراییهاي آن واحد  تمام توان به بهاي انتساب به استقراضهاي واحد گزارشگر را می تنها مخارج استقراض قابل

تخصیص کند که بدون  گزارشگر کنترل کننده وجوهی را استقراض می که یک واحـد در شرایطی. منظور نمود

گزارشگر تحت کنترل انتقال  مخارج استقراض یا صرفاً با تخصیص بخشی از آن مخارج، این وجوه را به واحـد

شده  تمام گزارشگر تحت کنترل متحمل شده است، به بهاي  دهد، تنها آن مخارج استقراضی را که واحـد می

  .شود شرایط آن واحد منظور می  داراییهاي واجد

  سبت به مبلغ بازیافتنی دارایی واجد شرایطمازاد مبلغ دفتري ن

شرایط بیشتر از مبلغ بازیافتنی آن باشد،   انتظار دارایی واجد شده نهایی مورد تمام چنانچه مبلغ دفتري یا بهاي

در . یابد عنوان داراییهاي ثابت مشهود، کاهش می عمومی با مبلغ دفتري طبق الزامات استاندارد حسابداري بخش

  .شود طبق الزامات استاندارد مذکور مبلغ کاهش مجدداً برگشت داده میشرایطی خاص، 

  زمان شروع احتساب مخارج استقراض در بهاي تمام شده دارایی

  :شده دارایی واجد شرایط باید زمانی شروع شود که تمام احتساب مخارج استقراض در بهاي

  حال انجام باشد؛ مخارجی براي دارایی مربوط در    .الف 

  حال وقوع باشد؛ و مخارج استقراض در    .  ب

  .جریان باشد سازي دارایی مربوط جهت استفاده موردنظر یا فروش در فعالیتهاي الزم براي آماده    .  پ

  شده دارایی تمام توقف احتساب مخارج استقراض در بهاي

احتساب مخارج استقراض طی مدت چنانچه عملیات ساخت فعاالنه دارایی براي مدت طوالنی متوقف شود، باید از 

  .حساب هزینه دوره منظور نمود شده دارایی خودداري کرد و این مخارج را به تمام مزبور در بهاي

  افشا

  :موارد زیر باید برحسب مورد در صورتهاي مالی افشا شود

  شده دارایی منظور شده است؛ و تمام مبلغ مخارج استقراضی که طی دوره به بهاي    .الف

شده دارایی واجد  تمام نرخ جذب استفاده شده براي تعیین مبلغ مخارج استقراض قابل احتساب در بهاي     .  ب

  ).زمانی که استفاده از نرخ جذب ضرورت دارد(شرایط 


