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(همراه با استانداردهای جدید و تجدید نظر شده)

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

به اهتمام حمید دیانتپی
ویرایش چهارم
( 15آذرماه -1397مصادف با روز حسابدار)

«معیار سنجش ارزش انسان ،اخالق و دانش اوست»
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پیشگفتار
این اثر با هدف مرور بندهای برج سته و مهم مندرج در ا ستانداردهای ح سابداری ایران تهیه و گردآوری
گردیده است؛ بر این اساس ،کلیه حقوق محتوای آن منحصر به سازمان حسابرسی میباشد.
به جهت جستتتیوی آستتانتر این بندها در مرجع اصتتلی ،شتت اره بندها به ه ان ترتیت استتتانداردهای
حسابداری ایران لحاظ گردیده است.
ویرایش چهارم این کتاب در «روز حسابدار» و ه زمان با انتشار استانداردهای تیدید نظر شده ش اره
 1و  2و ه چنین استانداردهای جدید  34الی  ،37مصوب سازمان حسابرسی ،منتشر شده است.
تاریخچه تیدید نشر اثر:
ویرایش اول :بهار 1391
ویرایش دوم :پاییز 1392
ویرایش سوم :پاییز 1394

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

حمید دیانتپی
دبیرکل انجمن مدیران مالی حرفهای ایران و مدرس دانشگاه

hdianatpey@gmail.com
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این اثر تقدیم میشود به:

تمام حسابداران با
نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

«اخالق» و «دانش».
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مقدمهای بر استانداردهای حسابداری
 . 4واحدهای تیاری خارج از کشور که مالكیت آنها متعلق به واحدهای تیاری ایرانی است در صورتیکه در تهیه و
ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ،ملزم به رعایت الزامات استانداردهای
حسابداری ایران نیستند .با این حال در مواردی که واحد تیاری ،واحد فرعی یك واحد سرمایهگذار ایرانی باشد،
تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ضروری است.
 . 5مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تیاری است .مدیریت واحد تیاری موظف به تهیه
و ارائه صورتهای مالی بهگونهای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی ،ع لكرد مالی و انعطافپذیری مالی
واحد تیاری ارائه کند .مدیریت واحد تیاری م كن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به
روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است ،تهیه کند .هرگاه صورتهای مالی جهت ارائه به دیگر
استفادهکنندگان (سهامداران ،بستانكاران ،دولت ،کارکنان و غیره) تهیه شود ،رعایت استانداردهای حسابداری در
تهیه و ارائه آن الزامی است.
. 8

در مورد موضوعاتی که استاندارد حسابداری مربوط به آن صادر نشده است ،صورتهای مالی باید برمبنای یكی از
رویههای متداول حسابداری تهیه و ارائه گردد که با معیارهای کلی ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی
نزدیكترین انطباق را دارد و فراهمکننده تصویر مطلوبی از وضعیت مالی ،ع لكرد مالی و انعطافپذیری مالی
واحد تیاری است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 10مطالبی که در هر استاندارد حسابداری با حروف پر رنگ مشخص شده است الزامات استاندارد را تشكیل میدهد.
این الزامات باید با توجه به سایر مطالت مندرج در استاندارد که جنبه توضیحی ،تك یلی و پشتیبان دارد مطالعه،
تفسیر و بكار گرفته شود.
 . 11از آنیا که شرط اولیه مفید بودن اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی اه یت آنهاست ،لذا الزامات استانداردهای
حسابداری در موارد کم اه یت کاربرد ندارد.
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استاندارد حسابداری شماره 1
ارائه صورتهای مالی(تجدید نظرشده )1397
.1

این استتتاندارد ،مبنای ارائه صتتورتهای مالی با مقاصتتد ع ومی را مقرر میکند تا از قابل مقایستته بودن آن با
صورتهای مالی دورههای قبل واحد تیاری و نیز با صورتهای مالی سایر واحدهای تیاری اط ینان حاصل شود.
این استتتاندارد ،الزامات کلی درباره ارائه صتتورتهای مالی ،رهن ودهایی درباره ستتاختار و حداقل الزامات مربوط به
محتوای آنها را تعیین میکند.

.2

واحد تیاری باید این استتاندارد را در تهیه و ارائه صتورتهای مالی با مقاصتد ع ومی بر استاس استتانداردهای
حسابداری بكار گیرد.

.7

در این استاندارد ،اصطالحات زیر با معانی مشخص بكار رفته است:

صورتهای مالی با مقاصد ع ومی (که از این پس ”صورتهای مالی“ نامیده میشود) ،صورتهای مالی است که هدف آن
تأمین نیازهای استفادهکنندگانی است که در موقعیتی قرار ندارند که واحد تیاری را ملزم کنند گزارشهایی مطابق
با نیازهای اطالعاتی خاص آنها تهیه کند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

غیرع لی بكارگیری یك الزام در صورتی غیرع لی است که واحد تیاری پس از هرگونه تالش معقول ،نتواند آن را بكار
گیرد.
بااه یت عدم ارائه یا ارائه نادرستتت اقالم در صتتورتی بااه یت استتت که بتواند به تنهایی یا در می وع ،بر تصتت ی ات
اقت صادی ا ستفادهکنندگان که بر ا ساس صورتهای مالی اتخاذ می شود ،تأثیر بگذارد .اه یت ،به اندازه و ماهیت
عدم ارائه یا ارائه نادرستتت بستتتگی دارد که با توجه به شتترایي محیطی در مورد آن ق تتاوت میشتتود .اندازه یا
ماهیت یك قلم ،یا ترکیت هر دو ،میتواند عامل تعیینکننده باشد.
یادداشتهای توضیحی شامل اطالعاتی است افزون بر آنچه در صورت وضعیت مالی ،صورت سود و زیان ،صورت سود و
زیان جامع ،صورت تغییرات در حقوق مالكانه و صورت جریانهای نقدی ارائه می شود .این یاددا شتها ،اطالعات
توضتتیحی یا جزئیات اقالم ارائهشتتده در صتتورتهای مالی و اطالعاتی در ارتباط با اقالمی که واجد شتترایي الزم
برای شناسایی در صورتهای مالی نیست را ارائه میکند.
سایر اقالم سود و زیان جامع در برگیرنده اقالمی از درآمدها و هزینهها (شامل تعدیالت تیدیدطبقهبندی) است که سایر
استانداردهای حسابداری ،شناسایی آنها را در صورت سود و زیان ،الزامی یا میاز نكرده باشد.
اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع ،شامل موارد زیر است:
الف .تغییرات در مازاد تیدید ارزیابی (به استتتاندارد حستتابداری  11داراییهای ثابت مشتتهود ،استتتاندارد حستتابداری 17
داراییهای نامشهود و استاندارد حسابداری  15حسابداری سرمایهگذاریها مراجعه شود)؛
استاندارد حسابداری ش اره  -1ارائه صورتهای مالی(تیدید نظرشده )1397
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ب .تیدید اندازهگیری طرحهای با مزایای معین (به استاندارد حسابداری  33مزایای بازنشستگی کارکنان مراجعه شود)؛
و
پ .سود و زیان ناشی از تسعیر صورتهای مالی ع لیات خارجی (به استاندارد حسابداری  16آثار تغییر در نرخ ارز مراجعه
شود).
مالکان دارندگان ابزارهایی هستند که به عنوان حقوق مالكانه طبقهبندی شده است.
سود یا زیان دوره درآمدها منهای هزینهها ،به جز اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع است.
تعدیالت تجدید طبقهبندی مبالغی استتت که در دوره جاری یا دورههای قبل ،در ستتایر اقالم ستتود و زیان جامع
شناسایی شده است و در دوره جاری ،به صورت سود و زیان منتقل میشود.
مجموع سووود و زیان جام تغییر در حقوق مالكانه طی دوره در نتییه معامالت و ستتتایر رویدادها به جز تغییرات
ناشی از معامله با مالكان به عنوان مالك میباشد.
می وع سود و زیان جامع ،متشكل از ت ام اجزای ”صورت سود و زیان“ و ”سایر اقالم سود و زیان جامع“ است.
.8

صورتهای مالی ،ارائه ساختاریافته وضعیت مالی و ع لكرد مالی واحد تیاری است .هدف صورتهای مالی ،ارائه
اطالعاتی درباره وضتتعیت مالی ،ع لكرد مالی و جریانهای نقدی واحد تیاری استتت که برای تصتت یمگیریهای

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

اقتصادی طیف گستردهای از استفادهکنندگان مفید باشد .ه چنین ،صورتهای مالی نتایج مباشرت مدیریت نسبت
به منابعی که به آن سپرده شده است را نشان میدهد .برای دستیابی به این هدف ،صورتهای مالی اطالعات زیر
را درباره واحد تیاری ارائه میکند:
الف .داراییها؛
ب  .بدهیها؛
پ  .حقوق مالكانه؛
ت  .درآمدها و هزینهها ،شامل سودها و زیانها؛
ث  .آورده مالكان و توزیع منابع بین آنها به عنوان مالك؛ و
ج.

جریانهای نقدی.
این اطالعات ،ه راه با سایر اطالعات مندرج در یاددا شتهای تو ضیحی ،به ا ستفادهکنندگان صورتهای مالی
برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی واحد تیاری ،به ویژه زمانبندی و قطعیت آنها ،ک ك میکند.

.9

می وعه کامل صورتهای مالی شامل موارد زیر است:

الف .صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛
ب.

صورت سود و زیان برای دوره؛

پ.

صورت سود و زیان جامع برای دوره؛

استاندارد حسابداری ش اره  -1ارائه صورتهای مالی(تیدید نظرشده )1397
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ت.

صورت تغییرات در حقوق مالكانه برای دوره؛

ث.

صورت جریانهای نقدی برای دوره،

ج.

یادداشتهای توضیحی ،شامل اهم رویههای حسابداری و سایر اطالعات توضیحی؛

چ.

اطالعات مقایسهای دوره قبل طبق بندهای  36و 37؛ و

ح.

صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل ،چنانچه واحد تیاری یك رویه حسابداری را با تسری به گذشته
بكار گیرد یا اقالم صتتورتهای مالی را با تستتری به گذشتتته تیدید ارائه ن اید ،یا اقالم صتتورتهای مالی را طبق
بندهای  39تا  41تیدیدطبقهبندی کند.

 . 10واحد تیاری باید در می وعه کامل صورتهای مالی ،ت ام صورتهای مالی را با اه یت یكسان ارائه کند.
 . 12برخی واحدهای تیاری ،خارج از صورتهای مالی ،گزار شها و صورتهایی از قبیل گزار شهای زی ستمحیطی نیز
ارائه میکنند ،بهخ صوص در صنایعی که عوامل زیستمحیطی ،از اه یت برخوردار است .گزار شها و صورتهایی
که خارج از صورتهای مالی ارائه میشود در دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری قرار ن یگیرد.
 . 13صتتورتهای مالی باید وضتتعیت مالی ،ع لكرد مالی و جریانهای نقدی واحد تیاری را به طور منصتتفانه ارائه کند.
ارائه من صفانه م ستلزم بیان صادقانه آثار معامالت ،سایر رویدادها و شرایي طبق تعاریف و معیارهای شناخت
داراییها ،بدهیها ،درآمدها و هزینهها در مفاهیم نظری گزارشووگری مالی استتتت .فرض بر این استتتت که
بكارگیری استانداردهای حسابداری ،و در صورت لزوم افشای اطالعات بیشتر ،منیر به ارائه منصفانه صورتهای
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مالی میشود.
 . 14واحد تیاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه میشود ،باید با عبارتی صریح و بیقید و
شرط ،این مطابقت را در یاددا شتهای تو ضیحی اف شا کند .واحد تیاری نباید در صورتهای مالی اظهار ن اید که
صتتورتهای مالی طبق استتتانداردهای حستتابداری استتت ،مگر اینكه این صتتورتها با ت ام الزامات استتتانداردهای
حسابداری مطابقت داشته باشد.
 . 15تقریباً در ت ام شرایي ،واحد تیاری با رعایت ا ستانداردهای ح سابداری مربوط ،به ارائه من صفانه د ست مییابد.
عالوه بر این ،ارائه منصفانه واحد تیاری را ملزم میکند که:
الف .رویههای حستتابداری را طبق استتتاندارد حستتابداری 34رویههای حستتابداری ،تغییر در برآوردهای حستتابداری و
ا شتباهات ،انتخاب و اع ال ن اید .ا ستاندارد ح سابداری ،34سل سله مراتت رهن ودهای معتبری را تعیین میکند
که مدیریت در نبود استاندارد حسابداری که بطور مشخص برای یك قلم کاربرد دارد ،مورد توجه قرار میدهد.
ب .اطالعات ،از ج له رویههای حسابداری ،را بهگونهای ارائه کند که مربوط ،قابل اتكا ،قابل مقایسه و قابل فهم باشد.
پ .در مواردی که رعایت الزامات خا صی از ا ستانداردهای ح سابداری برای بهبود درک ا ستفادهکنندگان صورتهای مالی
از تأثیر معامالت خاص ،ستتایر رویدادها و شتترایي ،بر وضتتعیت مالی و ع لكرد مالی واحد تیاری کافی نباشتتد،
اطالعات بیشتری را افشا کند.
 . 16واحد تیاری ن یتواند بكارگیری رویههای حسابداری نامناست را با افشای رویههای حسابداری استفادهشده یا از
طریق توصیف در یادداشتهای توضیحی جبران کند.
استاندارد حسابداری ش اره  -1ارائه صورتهای مالی(تیدید نظرشده )1397

صفحه  10از 173

 . 17در شرایي ب سیار نادر ،که مدیریت به این نتییه میر سد که رعایت یك الزام از یك ا ستاندارد ح سابداری ،آنقدر
گ راهکننده است که با هدف صورتهای مالی ،مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،ناسازگار است ،انحراف
واحد تیاری از آن الزام ،به شیوه تعیینشده در بند  ،18الزامی است ،به شرط آنكه مقررات مربوط ،چنین انحرافی
را الزامی کند یا مانع آن نشود.
 . 18در صورت انحراف واحد تیاری طبق بند  ،17موارد زیر باید افشا شود:
الف .اینكه مدیریت به این نتییه ر سیده ا ست که صورتهای مالی ،و ضعیت مالی ،ع لكرد مالی و جریانهای نقدی واحد
تیاری را به طور منصفانه ارائه میکند؛
ب .اینكه واحد تیاری ،به استثنای انحراف از یك الزام خاص جهت دستیابی به ارائه منصفانه ،استانداردهای حسابداری
مربوط را رعایت کرده است؛
پ .عنوان استاندارد حسابداری که واحد تیاری از رعایت الزام آن منحرف شده است ،ماهیت انحراف ،شامل نحوه ع ل
حسابداری مقرر در آن استاندارد ،دلیل اینكه چرا در آن شرایي آن نحوه ع ل آنقدر گ راهکننده است که با هدف
صتتتورتهای مالی ،مندرج در مفاهیم نظری گزارشتتتگری مالی ،ناستتتازگار میباشتتتد و نحوه ع ل حستتتابداری
استفادهشده؛ و
ت .در هر یك از دورههای ارائه شده ،اثر مالی انحراف بر هر یك از اقالم صورتهای مالی با فرض رعایت الزام استاندارد
حسابداری مربوط.
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 . 19چنانچه واحد تیاری در یكی از دورههای قبل ،از الزامات یك استتتاندارد حستتابداری منحرف شتتده باشتتد و آن
انحراف بر مبالغ شنا سایی شده در صورتهای مالی دوره جاری مؤثر با شد ،باید موارد تعیین شده در بند (18پ) و
(ت) را افشا کند.
 . 20بند  ،19برای مثال زمانی کاربرد دارد که در یكی از دوره های قبل ،واحد تیاری از یك الزام مندرج در یك
ا ستاندارد ح سابداری برای اندازهگیری داراییها یا بدهیها ،منحرف شده با شد و آن انحراف ،اندازهگیری تغییر در
داراییها و بدهیهای شناساییشده در صورتهای مالی دوره جاری را تحت تأثیر قرار دهد.
 . 21در شتترایي بستتیار نادر که مدیریت واحد تیاری به این نتییه میرستتد که رعایت یك الزام از یك استتتاندارد
حستتابداری ،آنقدر گ راهکننده استتت که با هدف صتتورتهای مالی در مفاهیم نظری گزارشتتگری مالی ناستتازگار
می باشتتتد ،اما مقررات مربوط ،انحراف از این الزام را منع میک ند ،واحد ت یاری باید تا حد م كن جنبه های
گ راهکننده متصور از رعایت آن الزام را با افشای موارد زیر کاهش دهد:
الف .عنوان استتتاندارد حستتابداری مورد نظر ،ماهیت الزام و دلیل اینكه چرا مدیریت به این نتییه رستتیده استتت که
رعایت آن الزام آنقدر گ راهکننده ا ست که با هدف صورتهای مالی در مفاهیم نظری گزار شگری مالی نا سازگار
است؛ و
ب

 .در هر یك از دورههای ارائه شده ،تعدیالت اقالمی از صورتهای مالی که از نظر مدیریت برای دستیابی به ارائه
منصفانه ضروری است.
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 . 22به منظور رعایت بندهای  17تا  ،21یك قلم از اطالعات ،زمانی با هدف صورتهای مالی نا سازگار خواهد بود که
به طور صادقانه معرف معامالت ،سایر رویدادها و شرایطی نبا شد که مدعی بیان آن ا ست یا بهگونهای معقول
انتظار میرود بیان کند و در نتییه بتواند تص ی ات اقتصادی استفادهکنندگان صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار
دهد .مدیریت برای ارزیابی این موضوع که آیا رعایت الزام خاص در یك استاندارد حسابداری ،آنقدر گ راهکننده
است که با هدف صورتهای مالی در مفاهیم نظری گزار شگری مالی نا سازگار باشد ،موارد زیر را مورد توجه قرار
میدهد:
الف .دالیل عدم دستیابی به هدف صورتهای مالی در شرایي خاص؛ و
ب

 .تفاوت شرایي واحد تیاری با شرایي سایر واحدهای تیاری که آن الزام را رعایت میکنند .اگر سایر واحدهای
تیاری در شرایي مشابه آن الزام را رعایت میکنند ،این فرض قابل رد وجود دارد که رعایت آن الزام توسي واحد
تیاری آنقدر گ راهکننده نیست که با هدف صورتهای مالی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ناسازگار باشد.

 . 23مدیریت در زمان تهیه صتتورتهای مالی ،باید توانایی واحد تیاری برای ادامه فعالیت را ارزیابی کند .واحد تیاری
باید صورتهای مالی را بر مبنای تداوم فعالیت تهیه کند ،مگر اینكه مدیریت ق صد انحالل واحد تیاری یا توقف
ع لیات را داشتتته باشتتد یا گزینه واقعبینانه دیگری نداشتتته باشتتد .زمانی که مدیریت در ارزیابیهای خود ،از عدم
اط ینان بااه یت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه است که م كن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد
تیاری ،تردید استتاستتی اییاد کند ،واحد تیاری باید این عدم اط ینان را افشتتا کند .هنگامی که واحد تیاری
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صورتهای مالی را بر مبنای تداوم فعالیت تهیه ن یکند ،باید این واقعیت را ه راه با مبنای تهیه صورتهای مالی
و دالیل عدم تداوم فعالیت واحد تیاری ،افشا کند.
 . 25واحد تیاری باید صورتهای مالی خود را ،به استثنای اطالعات جریانهای نقدی ،بر مبنای تعهدی تهیه کند.
 . 27واحد تیاری باید هر طبقه بااه یت از اقالم مشتتتابه را به طور جداگانه ارائه کند .واحد تیاری باید اقالمی را که
ماهیت یا کارکرد مشابه ندارند ،به طور جداگانه ارائه کند مگر آنكه این اقالم بیاه یت باشند.
 . 31واحد تیاری نباید داراییها و بدهیها یا درآمدها و هزینه ها را تهاتر کند ،مگر اینكه در یكی از استتتتانداردهای
حسابداری ،تهاتر آنها الزامی یا میاز شده باشد.
 . 32واحد تیاری داراییها و بدهیها ،و درآمدها و هزینهها را جداگانه گزارش میکند .تهاتر در صتتورت ستتود و زیان،
صتتورت ستتود و زیان جامع یا صتتورت وضتتعیت مالی ،موجت کاهش توانایی درک استتتفادهکنندگان از معامالت
انیام شده ،سایر رویدادها و شرایي و ارزیابی جریانهای نقدی آتی واحد تیاری می شود ،به ا ستثنای مواردی که
تهاتر ،محتوای معامله یا رویدادی دیگر را منعكس میکند .اندازهگیری داراییها پس از ک سر اقالم کاهنده ارزشت
برای مثال ،ذخیره کاهش ارزش موجودیها و ذخیره مطالبات مشكوکالوصول ،تهاتر محسوب ن یشود
 . 35واحد تیاری باید می وعه کامل صورتهای مالی ( شامل اطالعات مقای سهای) را حداقل بطور ساالنه ارائه کند.
زمانی که واحد تیاری پایان دوره گزار شگری خود را تغییر میدهد و صورتهای مالی را برای دورهای طوالنیتر
یا کوتاهتر از یكسال ارائه میکند ،باید افزون بر دوره تحت پوشش صورتهای مالی ،موارد زیر را افشا کند:
الف .دلیل استفاده از دوره طوالنیتر یا کوتاهتر؛ و
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ب.

این واقعیت که مبالغ ارائهشده در صورتهای مالی ،به طور کامل قابل مقایسه نیستند.

 . 36واحد تیاری باید اطالعات مقایستهای دوره قبل را برای ت ام مبالغ گزارششتده در صتورتهای مالی دوره جاری
ارائه کند ،مگر در مواردی که استتتانداردهای حستتابداری ،نحوه ع ل دیگری را میاز یا الزامی کرده باشتتد .واحد
تیاری در صورتی باید اطالعات مقایسهای مربوط به اطالعات تشریحی و توضیحی را افشا کند که برای درک
صورتهای مالی دوره جاری مربوط باشد.
 . 37واحد تیاری باید ،حداقل ،دو صورت و ضعیت مالی ،دو صورت سود و زیان ،دو صورت سود و زیان جامع ،دو
صورت جریانهای نقدی و دو صورت تغییرات در حقوق مالكانه ،و یادداشتهای توضیحی مربوط را ارائه ن اید.
 . 39واحد تیاری در صورتی باید عالوه بر حداقل صورتهای مالی مقایسهای مقرر در بند  ،37سومین صورت وضعیت
مالی را به تاریخ ابتدای دوره قبل ارائه کند که:
الف .یك رویه ح سابداری را با ت سری به گذ شته بكار گیرد ،اقالمی از صورتهای مالی را با ت سری به گذ شته تیدید
ارائه ن اید یا اقالمی در صورتهای مالی را تیدید طبقهبندی کند؛ و
ب.

بكارگیری رویه حسابداری با تسری به گذشته ،تیدید ارائه با تسری به گذشته یا تیدید طبقهبندی ،اثر بااه یتی
بر اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل ،داشته باشد.

 . 40در شرایي توصیفشده در بند  ،39واحد تیاری باید سه صورت وضعیت مالی به تاریخهای زیر ارائه کند:
الف .پایان دوره جاری؛
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ب  .پایان دوره قبل؛ و
پ  .ابتدای دوره قبل.
 . 42چنانچه واحد تیاری ،ارائه یا طبقهبندی اقالم را در صتتورتهای مالی تغییر دهد ،مبالغ مقایستتهای نیز باید تیدید
طبقهبندی شود ،مگر اینكه تیدید طبقهبندی غیرع لی باشد .هنگامی که واحد تیاری مبالغ مقایسهای را تیدید
طبقهبندی میکند ،موارد زیر ،از ج له به تاریخ ابتدای دوره قبل ،باید افشا شود:
الف  .ماهیت تیدید طبقهبندی؛
ب.

مبلغ هر قلم یا هر طبقه از اقالم که تیدید طبقهبندی میشود؛ و

پ.

دلیل تیدید طبقهبندی.

 . 43هنگامی که تیدید طبقهبندی مبالغ مقایسهای غیرع لی باشد ،واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:
الف  .دلیل عدم تیدید طبقهبندی آن مبالغ؛ و
ب.

ماهیت تعدیالتی که در صورت تیدید طبقهبندی مبالغ ،انیام میشد.

 . 46واحد تیاری نباید ارائه و طبقهبندی اقالم مندرج در صتتورتهای مالی را از دورهای به دوره دیگر تغییر دهد ،مگر
آنكه:
الف .در پی تغییر ع ده ماهیت ع لیات واحد تیاری یا بررستتی صتتورتهای مالی آن ،مناستتتتر بودن نحوه دیگری از
ارائه و طبقهبندی ،با توجه به معیارهای انتخاب و بكارگیری رویههای ح سابداری طبق ا ستاندارد ح سابداری ،34
واضح باشد؛ یا
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ب.

یكی از استانداردهای حسابداری ،تغییر در ارائه را الزامی کند.

 . 50صورتهای مالی باید به و ضوح از سایر اطالعاتی که ه راه آن در یك می وعه انت شار مییابد ،قابل ت شخیص و
مت ایز باشد.
 . 52واحد تیاری باید هر یك از صورتهای مالی و یاددا شتهای تو ضیحی را به و ضوح م شخص کند .افزون بر این،
واحد تیاری باید اطالعات زیر را بهگونهای بارز منعكس کند و در صتتتورت لزوم برای قابل فهم بودن اطالعات
ارائهشده ،آن را تكرار ن اید:
الف .نام واحد گزارشگر یا سایر شناسههای هویت و هرگونه تغییر در آن اطالعات نسبت به دوره قبل؛
ب.

اینكه صورتهای مالی ،مربوط به یك واحد تیاری یا گروه واحدهای تیاری است؛

پ.

تاریخ پایان دوره گزارشگری یا دوره تحت پوشش می وعه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی؛

ت.

واحد پول گزارشگری ،طبق تعریف استاندارد حسابداری 16؛ و

ث.

سطح گرد کردن مبالغ مندرج در صورتهای مالی.

 . 55صورت وضعیت مالی باید حداقل شامل اقالم اصلی نشاندهنده مبالغ زیر باشد:
الف .داراییهای ثابت مشهود؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

سرمایهگذاری در امالک؛

پ.

داراییهای نامشهود؛

ت.

داراییهای مالی (به جز مبالغ مندرج در قس تهای (ث)( ،ح) و (د))؛

ث.

سرمایهگذاریهایی که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انیام شده است؛

ج.

داراییهای زیستی؛

چ.

موجودیها؛

ح.

دریافتنیهای تیاری و سایر دریافتنیها؛

خ.

سفارشات و پیشپرداختها؛

د.

نقد و معادلهای نقد؛

ذ.

می وع داراییهایی که طبق استتاندارد حستابداری  31داراییهای غیرجاری نگهداریشتده برای فروش و ع لیات
متوقف شده ،به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده ا ست و داراییهای قرارگرفته در می وعه واحد
که طبق ه ان استاندارد به عنوان نگهداریشده برای فروش طبقهبندی شده است؛

ر.

پرداختنیهای تیاری و سایر پرداختنیها؛

ز.

ذخایر؛

ژ.

بدهیهای مالی (به جز مبالغ مندرج در قس تهای (ر) و (ز))؛

س.

بدهیها و داراییهای مالیات جاری ،طبق تعریف استاندارد حسابداری  35مالیات بر درآمد؛

ش.

بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای مالیات انتقالی طبق تعریف استاندارد حسابداری 35؛

ص .پیشدریافتها؛
استاندارد حسابداری ش اره  -1ارائه صورتهای مالی(تیدید نظرشده )1397

صفحه  14از 173

ض .بدهیهای می وعه واحد که طبق ا ستاندارد ح سابداری  ،31به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده
است؛
ط.

منافع فاقد حق کنترل ،ارائهشده در بخش حقوق مالكانه؛ و

ظ.

سرمایه و اندوختههای قابل انتساب به مالكان واحد تیاری اصلی.

 . 56اگر ارائه اقالم اصتتلی دیگر (از ج له از طریق تفكیك اقالم اصتتلی مندرج در بند  ،)55عناوین و ج عهای فرعی
دیگر برای درک وضعیت مالی واحد تیاری ،مربوط باشد ،واحد تیاری باید آنها را در صورت وضعیت مالی ارائه
کند.
 . 58چنانچه واحد تیاری ،داراییها و بدهیها را در صتتتورت وضتتتعیت مالی به جاری و غیرجاری طبقهبندی کند ،باید
داراییهای (بدهیهای) مالیات انتقالی را به عنوان دارایی (بدهی) غیرجاری تلقی کند.
 . 59این استاندارد ترتیت یا شكل خاصی برای ارائه اقالم توسي واحد تیاری تیویز ن یکند .بند  ،55تنها اقالمی را
فهر ست میکند که ماهیت یا کارکرد آنها به اندازهای متفاوت ا ست که ارائه جداگانه در صورت و ضعیت مالی را
توجیه میکند .افزون بر این:
الف .اگر اندازه ،ماهیت یا کارکرد یك قلم یا می وعهای از اقالم مشتتتابه بهگونهای باشتتتد که ارائه جداگانه آن برای
درک وضعیت مالی واحد تیاری ،مربوط باشد ،آن قلم در زمره اقالم اصلی قرار میگیرد؛ و
ب.

عناوین مورد استفاده یا ترتیت ارائه اقالم یا می وعهای از اقالم مشابه ،م كن است به دلیل ماهیت واحد تیاری

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

و معامالت آن اصالح شود تا اطالعاتی مربوط برای درک وضعیت مالی فراهم کند .برای مثال ،م كن است یك
مؤسسه مالی ،عنوانهای باال را برای فراهم کردن اطالعات مربوط درباره ع لیات مؤسسه مالی ،تغییر دهد.
 . 60واحد تیاری ،برای ق اوت جهت ارائه جداگانه اقالم دیگر ،موارد زیر را ارزیابی میکند:
الف .ماهیت و نقدشوندگی داراییها؛
ب

 .کارکرد داراییها در واحد تیاری؛ و

پ

 .مبالغ ،ماهیت و زمانبندی بدهیها.

 . 62واحد تیاری باید داراییهای جاری و غیرجاری ،و بدهیهای جاری و غیرجاری را طبق بندهای  68تا  ،78در
طبقات جداگانه در صورت وضعیت مالی ارائه کند ،مگر در مواردی که ارائه بر مبنای نقدشوندگی ،اطالعات قابل
اتكا و مربوطتر فراهم آورد .در صورت بكارگیری این استثنا ،واحد تیاری باید ت ام داراییها و بدهیها را به ترتیت
نقدشوندگی ارائه کند.
 . 63صتتترفنظر از روش ارائه انتخابشتتتده ،واحد تیاری باید مبلغی را که انتظار میرود در مدتی بیش از دوازده ماه
بازیافت یا ت سویه شود ،برای هر یك از اقالم ا صلی دارایی و بدهی که مبلغ آنها ترکیت مبالغ زیر ا ست ،اف شا
کند:
الف .مبالغی که انتظار میرود طی مدت حداکثر دوازده ماه پس از دوره گزارشگری ،بازیافت یا تسویه شود؛ و
ب.

مبالغی که انتظار میرود در مدتی بیش از دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت یا تسویه شود.
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 . 68واحد تیاری هنگامی باید یك دارایی را به عنوان جاری طبقهبندی کند که:
الف .انتظار داشته باشد در چرخه ع لیاتی عادی ،دارایی به نقد تبدیل شود یا قصد فروش یا مصرف آن را داشته باشد؛
ب  .دارایی را اساساً با هدف مبادله نگهداری کند؛
پ.

انتظار داشته باشد دارایی در مدت دوازده ماه پس از دوره گزارشگری ،به نقد تبدیل شود؛ یا

ت.

دارایی به صورت نقد یا معادل نقد (طبق تعریف ا ستاندارد ح سابداری  ) 2با شد ،مگر اینكه دارایی برای مبادله یا
برای تسویه بدهیها ،برای حداقل دوازده ماه پس از دوره گزارشگری ،با محدودیت مواجه باشد.

واحد تیاری باید ت ام داراییهای دیگر را به عنوان غیرجاری طبقهبندی کند.
 . 70چرخه ع لیاتی واحد تیاری ،مدت زمان بین تح صیل داراییها به منظور پردازش و تبدیل آنها به نقد یا معادلهای
نقد است .در مواردی که چرخه ع لیاتی عادی واحد تیاری به وضوح قابل تشخیص نیست ،مدت آن دوازده ماه
فرض میشتتود .داراییهای جاری شتتامل داراییهایی (نظیر موجودیها و دریافتنیهای تیاری) استتت که در چرخه
ع لیاتی عادی واحد تیاری فروخته میشود ،به مصرف میرسد یا به نقد تبدیل میشود ،حتی اگر انتظار نرود که
طی دوازده ماه پس از دوره گزار شگری به نقد تبدیل شود .ه چنین ،داراییهای جاری ،داراییهایی که ا سا ساً با
هدف مبادله نگهداری میشود و حصه جاری داراییهای مالی غیرجاری را دربرمیگیرد.
.71

واحد تیاری هنگامی باید یك بدهی را به عنوان جاری طبقهبندی کند که:

الف .انتظار داشته باشد بدهی را در چرخه ع لیاتی عادی تسویه کند؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

بدهی را اساساً با هدف مبادله نگهداری کند؛

پ.

متعهد باشد بدهی را در مدت دوازده ماه پس از دوره گزارشگری تسویه کند؛ یا

ت.

برای حداقل دوازده ماه پس از دوره گزارشتتگری ،حق بیقید و شتترط برای به تعویق انداختن تستتویه بدهی را
ندا شته با شد (به بند  75مراجعه شود) .شرایي یك بدهی که به اختیار طرف مقابل میتواند موجت ت سویه آن از
طریق انتشار ابزارهای مالكانه شود ،طبقهبندی بدهی را تحت تأثیر قرار ن یدهد.

واحد تیاری باید ت ام بدهیهای دیگر را به عنوان غیر جاری طبقهبندی کند.
 . 74واحد تیاری ،هنگامی بدهیهای مالی خود را به عنوان جاری طبقهبندی میکند که سرر سید آن طی دوازده ماه
پس از دوره گزارشگری باشد ،حتی اگر:
الف .دوره اولیه ،طوالنیتر از دوازده ماه بوده باشد؛ و
ب.

پس از دوره گزارشتتگری و پیش از تأیید صتتورتهای مالی برای انتشتتار ،به منظور تأمین مالی میدد یا زمانبندی
میدد پرداختها به صورت بلندمدت ،توافق صورت گرفته باشد.

 . 75اگر واحد تیاری انتظار و اختیار تأمین مالی میدد یا ت دید تعهد مرتبي با ت سهیالت مالی موجود را برای حداقل
دوازده ماه پس از دوره گزارشتتگری داشتتته باشتتد ،این تعهد را به عنوان غیرجاری طبقهبندی میکند ،حتی اگر
سررسید آن در دورهای کوتاهتر باشد .با وجود این ،در صورتی که واحد تیاری اختیار تأمین مالی میدد یا ت دید
تعهد را نداشته باشد (برای مثال ،برای تأمین مالی میدد ،توافقی صورت نگرفته باشد) ،قابلیت تأمین مالی میدد
تعهد را در نظر ن یگیرد و این تعهد را به صورت جاری طبقهبندی میکند.
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 . 78اگر در ارتباط با وامهای طبقهبندی شده به عنوان بدهی جاری ،رویدادهای زیر بین تاریخ پایان دوره گزار شگری
و تاریخ تأیید صورتهای مالی برای انتشار رخ دهد ،طبق استاندارد حسابداری  5رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه،
این رویدادها بهعنوان رویدادهای غیرتعدیلی افشا میشود:
الف .تأمین مالی میدد به صورت بلندمدت؛
ب.

رفع موارد نقض قرارداد وام بلندمدت؛

پ.

اعطای مهلت تو سي وامدهنده برای رفع موارد نقض قرارداد وام بلندمدت که پایان آن حداقل دوازده ماه پس از
دوره گزارشگری است.

 . 79واحد تیاری باید برای اقالم اصتتلی ارائهشتتده ،طبقات فرعی بیشتتتری را متناستتت با ع لیات واحد تیاری ،در
صورت وضعیت مالی یا در یادداشتهای توضیحی افشا کند.
 . 81واحد تیاری باید موارد زیر را در صتتورت وضتتعیت مالی یا صتتورت تغییرات در حقوق مالكانه یا در یادداشتتتهای
توضیحی افشا کند:
الف .برای هر طبقه از سهام؛
تعداد سهام مصوب؛
تعداد سهام منتشرشده و ت اماً پرداختشده ،و سهام منتشرشده اما ت اماً پرداختنشده؛
ارزش اس ی هر سهم؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

صورت تطبیق تعداد سهام در جریان در ابتدا و پایان دوره؛
حقوق ،امتیازات و محدودیتهای مربوط به هر طبقه شامل محدودیتهای تقسیم سود و بازپرداخت سرمایه؛
سهام واحد تیاری که در اختیار واحد تیاری یا واحدهای فرعی یا وابسته آن است؛ و
ب.

توصیف ماهیت و هدف هر یك از اندوختهها در حقوق مالكانه.

 . 82واحدهای تیاری فاقد سهام ،مانند واحدهای تیاری ت امنی یا صندوقهای سرمایهگذاری ،باید اطالعاتی معادل
اطالعات مقرر در بند (81الف) افشتتتا کنند بطوری که تغییرات طی دوره در هر طبقه از حقوق مالكانه ،و حقوق،
امتیازات و محدودیتهای مربوط به هر طبقه از حقوق مالكانه را نشان دهد.
 . 83افزون بر اقالم الزامی طبق سایر استانداردهای حسابداری ،صورت سود و زیان باید دربردارنده اقالم اصلی باشد
که مبالغ زیر را برای دوره ارائه میکند:
الف .درآمدهای ع لیاتی؛
ب.

هزینههای مالی؛

پ.

سهم از سود یا زیان واحدهای تیاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انیام
میشود؛

ت.

هزینه مالیات؛

ث  .یك مبلغ میزا برای کل ع لیات متوقفشده (به استاندارد حسابداری  31مراجعه شود)؛
ج.

سود یا زیان دوره؛
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چ.

سود یا زیان دوره ،قابل انتساب به:

منافع فاقد حق کنترل؛ و
مالكان واحد تیاری اصلی.
 . 84واحد تیاری باید ت ام اقالم درآمد و هزینه یك دوره را در صتتورت ستتود و زیان منظور کند مگر اینكه یكی از
استانداردهای حسابداری ،روش دیگری را الزامی یا میاز کرده باشد.
 . 86اگر ارائه اقالم اصتتلی دیگر (از ج له از طریق تفكیك اقالم اصتتلی مندرج در بند  ،)83عناوین و ج عهای فرعی
بی شتر برای درک ع لكرد مالی واحد تیاری مربوط با شد ،واحد تیاری باید آنها را در صورت سود و زیان ارائه
کند.
 . 90واحد تیاری ،نباید هیچ یك از اقالم درآمد یا هزینه را در صورت سود و زیان ،صورت سود و زیان جامع یا در
یادداشتهای توضیحی ،به عنوان اقالم غیرمترقبه ارائه کند.
 . 91هرگاه اقالم درآمد یا هزینه بااه یت باشد ،واحد تیاری باید ماهیت و مبلغ آنها را جداگانه افشا کند.
 . 92شرایي زیر موجت میشود اقالم درآمد و هزینه ،جداگانه افشا شود:
الف .کاهش ارزش موجودیها به خالص ارزش فروش یا کاهش ارزش داراییهای ثابت مشتتتهود به مبلغ بازیافتنی و
ه چنین برگشت اینگونه کاهش ارزشها؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

تیدید ساختار فعالیتهای واحد تیاری و برگشت هرگونه ذخیره مخارج تیدید ساختار؛

پ.

واگذاری اقالم داراییهای ثابت مشهود؛

ت.

واگذاری سرمایهگذاریها؛

ث.

ع لیات متوقفشده؛

ج.

حل و فصل دعاوی حقوقی؛ و

چ.

سایر موارد برگشت ذخایر.

 . 93واحد تیاری باید اجزای هزینههای شنا سایی شده در صورت سود و زیان را با ا ستفاده از طبقهبندی مبتنی بر
ماهیت هزینه ها یا کارکرد هزینه ها در واحد تیاری ،هر کدام که اطالعات قابل اتكا و مربوطتر فراهم میکند،
ارائه ن اید.
 . 94به واحدهای تیاری توصیه میشود که اطالعات موضوع بند  93را در صورت سود و زیان ارائه کنند.
 . 96اولین روش طبقهبندی ،روش ”ماهیت هزینه“ ا ست .واحد تیاری ،هزینهها را بر ا ساس ماهیت آنها (برای مثال،
استتتهالک ،مواد اولیه مصتترفشتتده ،هزینههای ح ل و نقل ،هزینه مزایای کارکنان و هزینههای تبلیغات) در
صتتورت ستتود و زیان تی یع میکند و آنها را به کارکردهای واحد تیاری ،تخصتتیص میدد ن یدهد .بكارگیری
این روش ساده است ،زیرا تخصیص هزینهها بر اساس کارکرد ،ضرورتی ندارد.
 . 97روش دوم طبقهبندی ،روش ”کارکرد هزینه“ یا روش ”بهای ت ام شتتده فروش“ استتت .در این روش هزینهها بر
استتاس کارکرد آنها ،به عنوان بخشتتی از بهای ت ام شتتده فروش یا ،برای مثال ،هزینههای فروش یا هزینههای
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اداری طبقهبندی میشتتوند .در این روش ،حداقل ،واحد تیاری بهای ت ام شتتده فروش را جدا از ستتایر هزینهها
اف شا میکند .این روش در مقای سه با روش طبقهبندی هزینهها بر ا ساس ماهیت ،میتواند اطالعات مربوطتری
برای ا ستفادهکنندگان فراهم کند ،اما تخصیص هزینهها به کارکردها ،م كن است مستلزم تخصیص اختیاری و
اع ال ق اوت قابل مالحظه باشد.
 . 98واحد تیاری که هزینهها را بر ا ساس کارکرد طبقهبندی میکند ،باید اطالعات بی شتری درباره ماهیت هزینهها،
شامل هزینه استهالک داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود و هزینه مزایای کارکنان ،افشا کند.
 . 100واحد تیاری باید موارد زیر را در صورت سود و زیان جامع ارائه کند:
الف .سود یا زیان دوره؛
ب.
پ.
ت.

سایر اقالم سود و زیان جامع؛
می وع سود و زیان جامع دوره؛
می وع سود و زیان جامع دوره ،قابل انتساب به:

منافع فاقد حق کنترل؛ و
مالكان واحد تیاری اصلی.
 . 101اقالم اصلی زیر باید در سایر اقالم سود و زیان جامع ارائه شود:
الف .اقالم سایر اقالم سود و زیان جامع (به ا ستثنای مبالغ مندرج در ق س ت (ب)) باید بر ح ست ماهیت طبقهبندی

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

شود و به دو گروه اقالمی تفكیك گردد که طبق سایر استانداردهای حسابداری:
.1

در دورههای آتی به سود یا زیان دوره منتقل نخواهد شد؛ و

.2

در صورت تحقق شرایي خاص ،در دورههای آتی به سود یا زیان دوره منتقل خواهد شد.

ب.

سهم از سایر اقالم سود و زیان جامع واحدهای تیاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش
ارزش ویژه انیام میشود ،به دو گروه اقالمی تفكیك شود که طبق سایر استانداردهای حسابداری:

.1

در دورههای آتی به سود یا زیان دوره منتقل نخواهد شد؛ و

.2

در صورت تحقق شرایي خاص ،در دورههای آتی به سود یا زیان دوره منتقل خواهد شد.

 . 102واحد تیاری باید مبلغ مالیات بر درآمد مرتبي با هر یك از اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع ،شامل تعدیالت
تیدید طبقهبندی را در صورت سود و زیان جامع یا در یادداشتهای توضیحی افشا کند.
 . 103واحد تیاری میتواند اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع را به یكی از روشهای زیر ارائه کند:
الف .پس از کسر آثار مالیاتی مربوط؛ یا
ب.

قبل از کستتتر آثار مالیاتی مربوط ،به ه راه یك رقم برای نشتتتان دادن ج ع مبلغ مالیات بر درآمد مربوط به آن
اقالم.

اگر واحد تیاری روش (ب) را انتخاب کند ،باید مالیات را بین اقالمی که م كن است در دورههای آینده به صورت سود
و زیان منتقل شوند و اقالمی که در دورههای آینده به صورت سود و زیان منتقل نخواهند شد ،تخصیص دهد.
 . 104واحد تیاری باید تعدیالت تیدید طبقهبندی مرتبي با اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع را افشا کند.
استاندارد حسابداری ش اره  -1ارائه صورتهای مالی(تیدید نظرشده )1397

صفحه  19از 173

 . 108واحد تیاری صتتورت تغییرات در حقوق مالكانه را باید طبق الزامات بند  9ارائه کند .صتتورت تغییرات در حقوق
مالكانه شامل اطالعات زیر است:
الف .می وع ستتود و زیان جامع دوره ،که ج ع مبالغ قابل انتستتاب به مالكان واحد تیاری اصتتلی و منافع فاقد حق
کنترل را جداگانه نشان میدهد؛
برای هر یك از اجزای حقوق مالكانه ،آثار بكارگیری با تسری به گذشته یا تیدید ارائه با تسری به گذشته که

ب.

طبق استاندارد حسابداری  34شناسایی میشود؛
برای هر یك از اجزای حقوق مالكانه ،صورت تطبیق مبالغ دفتری ابتدا و پایان دوره که بهطور جداگانه تغییرات

پ.

موارد زیر را افشا میکند:
سود یا زیان دوره؛
سایر اقالم سود و زیان جامع؛ و
معامالت با مالكان به عنوان مالك ،که بطور جداگانه آورده مالكان و توزیع منابع بین آنها و تغییر منافع مالكیت در
واحدهای تیاری فرعی که موجت از دست دادن کنترل ن یشود را نشان میدهد.
 .109واحد تیاری ،برای هر یك از اجزای حقوق مالكانه ،باید اجزای ستتتایر اقالم ستتتود و زیان جامع را در صتتتورت
تغییرات در حقوق مالكانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند (به بند (108پ)( )2مراجعه شود).
 . 110واحد تیاری باید کل سود تقسی ی و مبلغ سود تقسی ی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالكانه یا
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در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.
 . 115یادداشتهای توضیحی باید:
الف  .اطالعاتی درباره مبنای تهیه صتتورتهای مالی و رویههای حستتابداری خاص مورد استتتفاده طبق بندهای  119تا
 124ارائه کند؛
ب.

اطالعات الزامی طبق استانداردهای حسابداری ،که در جای دیگری از صورتهای مالی ارائه ن یشود را افشا کند؛
و

پ.

اطالعاتی ارائه کند که در جای دیگری از صورتهای مالی ارائه ن ی شود ،اما برای درک صورتهای مالی ،مربوط
است.

 . 116واحد تیاری باید تا آنیا که ع لی ا ست ،یاددا شتهای تو ضیحی را بطور منظم ارائه کند .برای تعیین ارائه منظم،
واحد تیاری باید به تأثیر صتتتورتهای مالی بر قابل فهم بودن و قابل مقایستتته بودن اطالعات توجه کند .واحد
تیاری باید هر یك از اقالم مندرج در صورت و ضعیت مالی ،صورت سود و زیان ،صورت سود و زیان جامع،
صتتورت تغییرات در حقوق مالكانه و صتتورت جریانهای نقدی را به اطالعات مرتبي در یادداشتتتهای توضتتیحی
عطف متقابل دهد.
 . 119در خالصه اهم رویههای حسابداری ،واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:
الف .مبنای (یا مبانی) اندازهگیری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی؛ و
ب  .سایر رویههای حسابداری مورد استفاده که برای درک صورتهای مالی ،مربوط است.
استاندارد حسابداری ش اره  -1ارائه صورتهای مالی(تیدید نظرشده )1397

صفحه  20از 173

 . 123واحد تیاری باید در اهم رویههای حستتابداری یا ستتایر یادداشتتتهای توضتتیحی ،ق تتاوتهای مدیریت در فرایند
بكارگیری رویههای حستتابداری واحد تیاری و ق تتاوتهایی که بیشتتترین تأثیر را بر مبالغ شتتناستتاییشتتده در
صورتهای مالی داشته است ،جدا از ق اوتهای مربوط به برآوردها (به بند  125مراجعه شود) افشا کند.
 . 125چنانچه در انیام برآوردها در پایان دوره گزارشتتگری ،موارد عدم اط ینانی وجود داشتتته باشتتد که ریستتك قابل
مالحظهای را برای تعدیل بااه یت مبالغ دفتری داراییها و بدهیها در سال مالی آتی اییاد کند ،واحد تیاری باید
اطالعاتی را درباره مفروضتتات مرتبي با آینده و ستتایر منابع ع ده عدم اط ینان این برآوردها افشتتا کند .در مورد
این داراییها و بدهیها ،یادداشتهای توضیحی باید شامل جزئیات زیر باشد:
الف .ماهیت آنها؛ و
ب.

مبلغ دفتری آنها در پایان دوره گزارشگری.

 . 134واحد تیاری باید اطالعاتی را افشتتتا کند تا استتتتفادهکنندگان صتتتورتهای مالی بتوانند اهداف ،خي مشتتتیها و
فرایندهای مدیریت سرمایه واحد تیاری را ارزیابی کنند.
 . 137واحد تیاری باید موارد زیر را در یادداشتهای توضیحی افشا کند:
الف .مبلغ سود تق سی ی پی شنهادی قبل از تأیید صورتهای مالی برای انت شار ،که طی دوره به عنوان ستانده مالكان
شناسایی نشده است و مبلغ مربوط به هر سهم؛ و
ب.

مبلغ هرگونه سود سهام م تاز انباشتشونده که شناسایی نشده است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 138واحد تیاری باید موارد زیر را ،چنانچه در جای دیگری از صورتهای مالی افشا نكرده باشد ،افشا کند:
الف .اقامتگاه و شكل حقوقی واحد تیاری ،کشور محل تاسیس و نشانی مرکز ثبت شده آن (یا محل اصلی فعالیت در
صورتی که متفاوت از مرکز ثبت شده باشد)؛
ب.

شرح ماهیت ع لیات واحد تیاری و فعالیتهای اصلی آن؛

پ.

نام واحد تیاری اصلی و واحد تیاری اصلی نهایی گروه؛ و

ت.

اطالعات مربوط به ع ر واحد تیاری ،در صورتی که واحد تیاری با ع ر محدود است.

 . 139الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1398/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
با اجرای الزامات این ا ستاندارد ،مفاد ا ستاندارد بینال للی ح سابداری  1ارائه صورتهای مالی (ویرایش  )2017نیز رعایت
میشود.
استاندارد حسابداری  1ارائه صورتهای مالی (مصوب  ،)1397جایگزین استاندارد حسابداری  1نحوه ارائه صورتهای مالی
(م صوب  )1379می شود .اجرای الزامات این ا ستاندارد ،منیر به کنارگذاری ا ستاندارد ح سابداری  14نحوه ارائه
داراییهای جاری و بدهیهای جاری میگردد .ه چنین ،اجرای ه زمان این ا ستاندارد و ا ستاندارد ح سابداری 34
رویههای ح سابداری ،تغییر در برآوردهای ح سابداری و ا شتباه ،موجت کنارگذاری ا ستاندارد ح سابداری  6گزارش
ع لكرد مالی میشود.
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استاندارد حسابداری شماره 2
صورت جریانهای نقدی(تجدید نظر شده )1397
.2

واحد تیاری باید صتتتورت جریانهای نقدی را طبق الزامات این استتتتاندارد تهیه کند و آن را به عنوان بخش
جدانشدنی صورتهای مالی ،برای هر دورهای که صورتهای مالی تهیه میشود ،ارائه ن اید.

.6

در این استاندارد ،اصطالحات زیر با معانی مشخص بكار رفته است:

نقد ،شامل نقد در دسترس و سپردههای دیداری است.
معادلهای نقد ستترمایهگذاریهای کوتاهمدت با نقدشتتوندگی باال استتت که به ستترعت قابل تبدیل به مبلغ معینی نقد
میباشد و ریسك تغییر ارزش آن کم است.
جریانهای نقدی عبارت از جریانهای ورودی و خروجی نقد و معادلهای نقد است.
فعالیتهای عملیاتی عبارت استتت از فعالیتهای اصتتلی مولد درآمد ع لیاتی واحد تیاری و ستتایر فعالیتهایی که جز
فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی نباشند.
فعالیتهای سرمایهگذاری ،تحصیل یا واگذاری داراییهای بلندمدت و سایر سرمایهگذاریها بیز معادلهای نقد است.
فعالیتهای تأمین مالی ،فعالیتهایی است که موجت تغییر مبلغ و ترکیت حقوق مالكانه و استقراضهای واحد تیاری
میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

.7

معادلهای نقد با هدف ایفای تعهدات نقدی کوتاهمدت ،و نه با هدف ستتترمایهگذاری یا ستتتایر اهداف ،نگهداری
می شود .برای اینكه سرمایهگذاری به عنوان معادل نقد شناخته شود ،باید به سرعت قابل تبدیل به مبلغ معینی
نقد با شد و ری سك تغییر ارزش آن کم با شد .بنابراین ،سرمایهگذاری مع والً فقي زمانی واجد شرایي به عنوان
معادلهای نقد است که سررسید آن کوتاه ،مثالً حداکثر سه ماه از تاریخ تحصیل ،باشد .سرمایهگذاری در ابزارهای
مالكانه معادل نقد نیست ،مگر اینكه ماهیت آن ،معادل نقد باشد.

.9

صورت جریانهای نقدی باید جریانهای نقدی طبقهبندیشده بر حست فعالیتهای ع لیاتی ،سرمایهگذاری و تأمین
مالی را گزارش کند.

 . 10واحد تیاری ،جریانهای نقدی حا صل از فعالیتهای ع لیاتی ،سرمایهگذاری و تأمین مالی را متناست با فعالیتهای
خود ارائه میکند .طبقهبندی بر حستتت فعالیت ،اطالعاتی فراهم میکند که استتتفادهکنندگان میتوانند تأثیر آن
فعالیتها بر وضعیت مالی واحد تیاری و مبلغ نقد و معادلهای نقد را ارزیابی کنند .این اطالعات ،ه چنین میتواند
برای ارزیابی روابي بین فعالیتهای مزبور مورد استفاده قرار گیرد.
 . 13جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای ع لیاتی ،اساساً مربوط به فعالیتهای اصلی مولد درآمد ع لیاتی واحد تیاری
است .بنابراین ،جریانهای نقدی یاد شده ،مع والً ناشی از معامالت و سایر رویدادهایی است که در محاسبه سود
یا زیان دوره منظور میشود .مثالهایی از جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای ع لیاتی ،به شرح زیر است:
الف .دریافتهای نقدی حاصل از فروش کاال و ارائه خدمات؛
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ب.

دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز ،حقالزح ه ،کارمزد و سایر درآمدهای ع لیاتی؛

پ.

پرداختهای نقدی به عرضهکنندگان کاال و خدمات؛

ت.

پرداختهای نقدی به کارکنان و از جانت آنها؛

ث.

دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت بی ه بابت حق بی هها ،خسارتها ،مست ریها و سایر مزایای بی های؛

ج.

پرداختهای نقدی یا استردادهای نقدی مربوط به مالیات بر درآمد ،به غیر از مواردی که بتوان بطور مشخص آنها
را به عنوان فعالیتهای تأمین مالی و سرمایهگذاری شناسایی کرد؛ و

چ.

دریافتها و پرداختهای نقدی مربوط به قراردادهای منعقد شده با مقاصد تیاری یا معامالتی.

 . 15افشتتای جداگانه جریانهای نقدی حاصتتل از فعالیتهای ستترمایهگذاری اه یت دارد زیرا اینگونه جریانهای نقدی،
ن شاندهنده میزان مخارجی ا ست که برای تح صیل منابع به منظور اییاد سود و جریانهای نقدی آتی ،م صرف
شده است .تنها ،مخارجی که منیر به شناسایی دارایی در صورت وضعیت مالی می شود واجد شرایي طبقهبندی
به عنوان فعالیتهای ستترمایهگذاری استتت .ن ونههایی از جریانهای نقدی حاصتتل از فعالیتهای ستترمایهگذاری به
شرح زیر است:
الف .پرداختهای نقدی برای تحصتتیل داراییهای ثابت مشتتهود ،داراییهای نامشتتهود و ستتایر داراییهای بلندمدت .این
پرداختها شامل مخارج توسعه سرمایهای و داراییهای ثابت مشهود ساختهشده در داخل واحد تیاری نیز میباشد؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود ،داراییهای نامشهود و سایر داراییهای بلندمدت؛

پ.

پرداختهای نقدی برای تحصیل ابزارهای مالكانه یا ابزارهای بدهی سایر واحدهای تیاری و منافع در مشارکتهای
خاص (بیز پرداختهای مربوط به تح صیل ابزارهایی که معادلهای نقد محسوب می شوند یا سایر ابزارهایی که با
مقاصد تیاری یا معامالتی نگهداری میشوند)؛

ت.

دریافتهای نقدی حاصتتتل از فروش ابزارهای مالكانه یا ابزار های بدهی ستتتایر واحدهای تیاری و منافع در
مشارکتهای خاص (بیز دریافتهای مربوط به ابزارهایی که معادلهای نقد محسوب می شوند یا سایر ابزارهایی که
با مقاصد تیاری یا معامالتی نگهداری میشوند)؛

ث.

تسهیالت اعطایی به دیگران (بیز تسهیالت اعطایی توسي مؤسسات مالی)؛

ج.

وصول تسهیالت اعطایی به دیگران (بیز تسهیالت اعطایی مؤسسات مالی)؛

ح.

پرداختهای نقدی مرتبي با قراردادهای آتی ،پی انهای آتی ،قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای ستتتواپ به
ا ستثنای مواقعی که این قراردادها با مقا صد تیاری یا معامالتی نگهداری می شوند یا پرداختهایی که به عنوان
فعالیتهای تأمین مالی طبقهبندی میشوند؛ و

خ.

دریافتهای نقدی حاصتتتل از قراردادهای آتی ،پی انهای آتی ،قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای ستتتوآپ ،به
استتتثنای مواقعی که این قراردادها با مقاصتتد تیاری یا معامالتی نگهداری میشتتوند یا دریافتهایی که به عنوان
فعالیتهای تأمین مالی طبقهبندی میشوند.
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 . 16افشتتای جداگانه جریانهای نقدی حاصتتل از فعالیتهای تأمین مالی ،اه یت دارد زیرا به تأمینکنندگان منابع مالی
واحد تیاری در پیشبینی ادعاها نستتتبت به جریانهای نقدی آتی ک ك میکند .ن ونههایی از جریانهای نقدی
حاصل از فعالیتهای تأمین مالی ،به شرح زیر است:
الف .دریافتهای نقدی حاصل از انتشار سهام یا سایر ابزارهای مالكانه؛
ب.

پرداختهای نقدی به مالكان برای تحصیل یا بازخرید سهام واحد تیاری؛

پ.

دریافتهای نقدی حاصتتل از انتشتتار اوراق بدهی ،تستتهیالت ،استتناد تیاری و ستتایر استتتقراضتتهای کوتاهمدت یا
بلندمدت؛

ت.

پرداختهای نقدی برای تسویه مبالغ استقراضشده؛ و

ث.

پرداختهای نقدی توسي اجارهکننده بابت تسویه بدهی مربوط به اجاره تأمین مالی.

 . 17واحد تیاری باید جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای ع لیاتی را با بكارگیری یكی از روشهای زیر گزارش کند:
الف .روش مستتتتقیم ،که به موجت آن طبقات اصتتتلی ناخالص دریافتهای نقدی و ناخالص پرداختهای نقدی افشتتتا
میشود؛ یا
ب.

روش غیرمستتتقیم ،که به موجت نآن ستتود یا زیان دوره ،بابت آثار معامالت دارای ماهیت غیرنقدی ،آثار اقالم

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

تعهدی یا انتقالی مرتبي با دریافتها و پرداختهای نقدی ع لیاتی گذشتتتته یا آینده ،و آثار اقالم درآمد یا هزینه
مرتبي با جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری یا تأمین مالی ،تعدیل میشود.
.18

به واحدهای تیاری تو صیه می شود جریانهای نقدی حا صل از فعالیتهای ع لیاتی را با ا ستفاده از روش م ستقیم
گزارش کنند .روش مستقیم اطالعاتی ارائه میکند که میتواند در پیشبینی جریانهای نقدی آتی مفید واقع شود
و این در حالی ا ست که در روش غیرم ستقیم اینگونه اطالعات ارائه ن ی شود .طبق روش م ستقیم ،اطالعات
مربوط به طبقات اصلی ناخالص دریافتهای نقدی و ناخالص پرداختهای نقدی واحد تیاری م كن است از طریق
یكی از موارد زیر بدست آید:

الف .سوابق حسابداری واحد تیاری؛ یا
ب.

تعدیل فروش ،بهای ت ام شتتده فروش (درآمد مالی و درآمدهای مشتتابه و هزینه مالی و هزینههای مشتتابه برای
یك مؤسسه مالی) و سایر اقالم صورت سود و زیان بابت موارد زیر:

.1

تغییرات در موجودیها و دریافتنیها و پرداختنیهای ع لیاتی طی دوره؛

.2

سایر اقالم غیرنقدی؛ و

.3

سایر اقالمی که آثار نقدی آنها ،مربوط به جریانهای نقدی سرمایهگذاری یا تأمین مالی است.

 . 19در روش غیرمستتتقیم ،خالص جریانهای نقدی حاصتتل از فعالیتهای ع لیاتی ،از طریق تعدیل ستتود یا زیان دوره
بابت موارد زیر ،محاسبه میشود:
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الف .تغییرات در موجودیها و دریافتنیها و پرداختنیهای ع لیاتی طی دوره؛
ب.

اقالم غیرنقدی نظیر استتتهالک ،ذخایر ،مالیاتهای انتقالی ،ستتودها و زیانهای تحققنیافته تغییر در نرخهای ارز و
سود توزیعنشده واحدهای تیاری وابسته؛ و

پ.

ت ام اقالم دیگری که آثار نقدی آنها ،جریانهای نقدی مربوط به سرمایهگذاری یا تأمین مالی است.

 . 20واحد تیاری باید طبقات اصتتتلی ناخالص دریافتهای نقدی و ناخالص پرداختهای نقدی حاصتتتل از فعالیتهای
ستترمایهگذاری و تأمین مالی را ،به استتتثنای جریانهای نقدی موضتتوع بندهای  21و  ،24که بر مبنای خالص
گزارش میشوند ،بطور جداگانه گزارش کند.
 . 21جریانهای نقدی حاصتتل از فعالیتهای ع لیاتی ،ستترمایهگذاری یا تأمین مالی زیر ،م كن استتت بر مبنای خالص
گزارش شود:
الف .دریافتها و پرداختهای نقدی از طرف مشتتتتریان ،در صتتتورتی که آن جریانهای نقدی منعكسکننده فعالیتهای
مشتری ،و نه واحد تیاری ،باشد ،و
ب.

دریافتها و پرداختهای نقدی در رابطه با اقالمی که گردش آنها ستتریع ،مبالغ آنها بزر و ستتررستتید آنها کوتاه
باشد.

 . 22ن ونههایی از دریافتها و پرداختهای موضوع بند (21الف) به شرح زیر است:
الف .قبول و بازپرداخت سپردههای دیداری توسي یك بانك؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

وجوه نگهداریشده مشتریان توسي یك شرکت سرمایهگذاری؛ و

پ.

اجارههای وصولشده از طرف مالكان داراییها و پرداخت آن به مالكان.

 . 23مثالهایی از دریافتها و پرداختهای نقدی مو ضوع بند (21ب) ،شامل ت سهیالت اعطایی و بازپرداخت آن در موارد
زیر است:
الف .اصل مبالغ مرتبي با مشتریان کارتهای اعتباری؛
ب.

خرید و فروش سرمایهگذاریها؛ و

پ.

سایر استقراضهای کوتاهمدت ،برای مثال ،مواردی که سررسید سه ماه یا ک تر دارند.

 . 24در مؤسسات مالی ،میتوان جریانهای نقدی حاصل از هر یك از فعالیتهای زیر را بر مبنای خالص گزارش کرد:
الف .دریافتها و پرداختهای نقدی مربوط به قبول و بازپرداخت سپردههای دارای سررسید ثابت؛
ب.

سپردهگذاری نزد سایر مؤسسات مالی و برداشت از سپردههای مذکور ؛ و

پ.

تسهیالت اعطایی به مشتریان و بازپرداخت آنها.

 . 25جریانهای نقدی حاصتتل از معامالت ارزی باید به واحد پول ع لیاتی واحد تیاری ثبت شتتود .برای این کار مبلغ
ارزی بر مبنای نرخ مبادله بین پول ع لیاتی و ارز در تاریخ جریانهای نقدی ،تسعیر میشود.
 . 26جریانهای نقدی واحد تیاری فرعی خارجی باید با استتتتفاده از نرخهای مبادله بین واحد پول ع لیاتی و ارز در
تاریخ جریانهای نقدی ،تسعیر شود.
 . 29جریانهای نقدی حاصل از سود تسهیالت و سود تقسی ی دریافتی و پرداختی ،باید جداگانه افشا شود.
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 . 32جریانهای نقدی حاصتتل از مالیات بردرآمد ،باید جداگانه افشتتا و به عنوان جریانهای نقدی حاصتتل از فعالیتهای
ع ل یاتی طب قهب ندی شتتتود ،مگر این كه بتوان آن را به طور مشتتتخص ،مرتبي با ف عالیت های تأمین مالی و
سرمایهگذاری تشخیص داد.
 . 36می وع جریانهای نقدی حا صل از تح صیل یا از د ست دادن کنترل واحدهای تیاری فرعی یا سایر فعالیتهای
تیاری ،باید جداگانه ارائه و به عنوان فعالیتهای سرمایهگذاری طبقهبندی شود.
 . 37واحد تیاری باید در ارتباط با بدستتت آوردن و از دستتت دادن کنترل واحدهای تیاری فرعی یا ستتایر فعالیتهای
تیاری طی دوره ،هر یك از موارد زیر را بصورت تی یعی افشا کند:
الف .کل مابهازای پرداختی یا دریافتی؛
ب.

آن بخش از مابهازا که به صورت نقد و معادلهای نقد است؛

پ.

مبلغ نقد و معادلهای نقد در واحدهای تیاری فرعی یا ستتایر فعالیتهای تیاری که کنترل آنها بدستتت آمده یا از
دست رفته است؛ و

ت.

مبلغ داراییها و بدهیها ،به غیر از نقد و معادلهای نقد ،در واحدهای تیاری فرعی یا ستتتایر فعالیتهای تیاری که
کنترل آنها بدست آمده یا از دست رفته است ،بصورت خالصه و بر حست طبقات اصلی.

 . 42معامالت ستترمایهگذاری و تأمین مالی که مستتتلزم استتتفاده از نقد یا معادلهای نقد نیستتت ،نباید در صتتورت
جریانهای نقدی انعكاس یابد .چنین معامالتی باید در جای دیگری در صورتهای مالی بهگونهای اف شا شود که

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ت ام اطالعات مربوط به اینگونه فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی ارائه شود.
 . 44واحد تیاری باید اطالعاتی افشتتا کند که استتتفادهکنندگان صتتورتهای مالی بتوانند تغییر در بدهیهای حاصتتل از
فعالیتهای تأمین مالی ،شامل تغییرات حاصل از جریانهای نقدی و تغییرات غیرنقدی را ارزیابی کنند.
 . 45برای رعایت الزام مندرج در بند  ،44واحد تیاری باید تغییرات زیر در بدهیهای حاصتتتل از فعالیتهای تأمین مالی
را افشا کند:
الف.

تغییرات حاصل از جریانهای نقدی تأمین مالی؛

ب.

تغییرات حاصل از بدست آوردن یا از دست دادن کنترل واحدهای تیاری فرعی یا سایر فعالیتهای تیاری؛

پ.

تأثیر تغییر در نرخهای مبادله ارز؛

ت.

تغییر در ارزش منصفانه؛ و

ث.

سایر تغییرات.

 . 49واحد تیاری باید اجزای تشكیلدهنده نقد و معادلهای نقد را افشا کند و باید صورت تطبیق این مبالغ در صورت
جریانهای نقدی و اقالم مشابه گزارششده در صورت وضعیت مالی را ارائه ن اید.
 . 52واحد تیاری باید مبلغ ماندههای بااه یت نقد و معادلهای نقد نگهداریشده توسي واحد تیاری که برای استفاده
گروه در دسترس ن یباشد و ه چنین دلیل آن را افشا کند.
 . 57الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1398/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
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.58

با اجرای الزامات این ا ستاندارد ،مفاد ا ستاندارد بینال للی ح سابداری  7صورت جریانهای نقدی (ویرایش
 )2017نیز رعایت میشود.

.59

استاندارد حسابداری  2صورت جریانهای نقدی (مصوب  ،)1397جایگزین استاندارد حسابداری  2صورت
جریان وجوه نقد (مصوب  )1379میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 3
درآمد عملیاتی
.2

مبحث اصتتلی در حستتابداری درآمد ع لیاتی ع دتاً معطوف به تعیین زمان شتتناخت درآمد ع لیاتی استتت .درآمد
ع لیاتی زمانی شنا سایی می شود که شواهد کافی مبنیبر وقوع یك جریان آتی ورودی منافع اقت صادی وجود
داشتتته باشتتد (یعنی جریان منافع اقتصتتادی مرتبي با درآمد ع لیاتی به درون واحد تیاری محت ل باشتتد) و این
منافع را بتوان بهگونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد.

.3

این استاندارد باید برای حسابداری درآمد ع لیاتی حاصل از معامالت و رویدادهای زیر بكار گرفته شود:
الف  .فروش کاال،
ب  .ارائته خدمات ،و
ج  .استفاده دیگران از داراییهای واحد تیاری که مولد سود ت ین شده ،درآمد حق امتیاز و سود سهام است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

.4

کاال شامل کاالی تولید شده تو سي واحد تیاری برای فروش و ه چنین کاالی خریداری شده جهت فروش
میدد از قبیل کاالی خریداری شده توسي یك واحد بازرگانی یا زمین و سایر امالک نگهداری شده برای فروش
میدد است.

.5

ارائ ته خدم تات  ،مع وال مت ن اج ترای وظیف تهای مورد توافق طی مدتی معی تن توسي واحد تیاری است.
خدمات م كن استتت طی یك یا چند دوره مالی ارائه شتتود .برخی از پی انهای ارائتتتتتته خدمات ماهیتاً از نوع
پی انهای بلندمدت است .درآمد ع لیاتی حاصل از چنین پی انهایی ،طبق استاندارد حسابداری ش اره  9با عنوان
حسابداری پی انهای بلندمدت شناسایی میشود.

.6

استفاده دیگران از داراییهای واحد تیاری منیر به تحصیل درآمدهای ع لیاتی زیر میشود:
الف .ست تود ت ین شت تده :مبالغی کت ته بابت استفت تاده از وجت توه نقت تد یا معادل وجه نقد واحد تیاری مطالبه
میشود،
ب .درآمد حق امتیاز  :مبالغی که بابت استتتفاده از داراییهای غیرجاری واحد تیاری نظیر امتیاز ستتاخت ،عالیم
تیاری ،حق انتشار و نرمافزار رایانهای مطالبه میشود ،و
ج .سود سهام :مبالغی از سود توزیع شده واحد سرمایهپذیر که متنا ست با سهمال شرکه واحد تیاری عاید آن
میشود.

.7

در این استاندارد ،درآمتد ع لیاتی حاصل از موارد زیر مطرح ن یشود:
الف  .سود سهام حاصل از سرمایهگذاریهایی که به روش ارزش ویژه به حساب گرفته میشود،
ب .پی انهای بلندمدت (رجوع شود به استاندارد حسابداری ش اره  9با عنوان حسابداری پی انهای بلندمدت)،
ج .قراردادهای اجاره،
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د .ک كهای بالعوض و سایر ک كهای م شابه دولتی (رجوع شود به ا ستاندارد ح سابداری ش اره  10با عنوان
حسابداری ک كهای بالعوض دولت)،
ه .قراردادهای بی ه در شرکتهای بی ه،
و .شناخت اولیه تولید کشاورزی و شناخت اولیه و تغییرات ارزش منصفانه داراییهای زیستی غیرمولد مربوط به
فعالیت کشاورزی (رجوع شود به استاندارد حسابداری ش اره  26با عنوان فعالیتهای کشاورزی)،
ز .استخراج مواد معدنی ،و
ح .تغییر ارزش ستتایر داراییهای جاری از قبیل ستترمایهگذاریها (در مؤستتستتات تخصتتصتتی ستترمایهگذاری) یا
سرمایهگذاری در امالک در واحدهای تیاری که به خرید و فروش امالک اشتغال دارند.
ط .درآمد ناشی از فعالیتهای ساخت امالک.
.8

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
درآمد ع لیاتی :عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ،بیز موارد مرتبي با آورده صاحبان سرمایه ،که
از فعالیتهای اصلی و مست ر واحد تیاری ناشی شده باشد.
ارزش منصفانه :مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای حقیقی
و در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله کنند.

.9

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

مبالغی که به ن ایندگی از طرف اشخاص ثالث (از قبیل برخی مالیاتها) وصول میشود ،به افزایش حقوق صاحبان
سرمایه منیر ن یگردد و لذا درآمد ع لیاتی محسوب ن ی شود .بهگونه مشابه ،در مورد کارگزاران ،مبالغ ناخالص
دریافتی یا دریافتنی به افزایش حقوق صاحبان سرمایه منیر ن یگردد و لذا تنها مبلغ حقالع ل یا کارمزد ،درآمد
ع لیاتی محسوب میشود.

 . 10درآمد ع لیاتی باید به ارزش منصفانه مابهازای دریافتی یا دریافتنی اندازهگیری شود.
 . 11مبلغ درآمد ع لیاتی حا صل از یك معامله مع والً طبق توافقی که بین واحد تیاری و خریدار یا ا ستفادهکننده از
دارایی به ع ل میآید ،تعیین میشتتتود .این مبلغ به ارزش منصتتتفانه مابهازای دریافتی و دریافتنی با احتستتتاب
تخفیفات تیاری اندازهگیری میشود.
 . 12در بستتیاری حاالت ،مابهازای مربوط ،به شتتكل وجه نقد یا معادل آن میباشتتد و مبلغ درآمد ع لیاتی ه ان مبلغ
وجه نقد دریافتی استتتت .با این حال ،هرگاه جریان ورودی وجه نقد به آینده موکول شتتتود ،به گونهای که طبق
قرارداد منعقده بین فرو شنده و خریدار و یا ضوابي مع ول فرو شنده ،مبلغی ا ضافه بر بهای فروش نقدی کاال یا
خدمات دریافت شتتود ،در این حالت ارزش منصتتفانه مابهازای مربوط ،بهای فروش نقدی استتت و مبلغ اضتتافه
دریافتی درآمد ع لیاتی فروشتتنده محستتوب ن یشتتود ،بلكه باید باتوجه به محتوای تیاری معامله تحت عنوان
” درآمد تأمین مالی“ به طور جداگانه ن ایش یابد.
 . 13هرگاه کاالها یا خدمات در قبال کاالها یا خدمات دیگری که از لحاظ ماهیت و ارزش م شابه با شد مبادله گردد،
این مبادله به عنوان معاملهای درآمدزا تلقی ن یشتتتود .برای مثال میتوان از مبادله شتتتیر توستتتي دو شتتترکت
تولیدکننده مح صوالت لبنی جهت تأمین به موقع تقا ضای م شتریان در حوزه توزیع مح صوالت شان ا شاره کرد.
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چنانچه کاال یا خدمات غیر مشتتتابه مبادلتتتتتته شتتتود ،این مبادله به عنوان معاملهای درآمدزا تلقی میگردد.
در این حالت درآمد ع لیاتی به ارزش منصتتتفانه کاالها یا خدمات دریافتی پس از تعدیل از بابت ستتترک نقدی
اندازهگیری میشود .هرگاه ارزش منصفانه کاالها یا خدمات دریافتی را نتوان بهگونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد،
درآمد ع لیاتی به ارزش منصتفانه کاالها یا خدمات واگذار شتده پس از تعدیل از بابت سترک نقدی ،اندازهگیری
میشود.
 . 14معیارهای شناخت مندرج در این استاندارد مع والً به طور جداگانه در مورد هر معامله اع ال می شود .با این حال،
در برخی شرایي ،جهت انعكاس محتوای معامله الزم ا ست معیارهای شناخت در مورد اجزای قابل تفكیك یك
معامله منفرد بكار گرفته شود .برای مثال ،هرگاه قی ت فروش مح صول شامل یك مبلغ قابل تفكیك جداگانه
درارتباط با خدمات بعدی باشتتتد ،این مبلغ به دورههای آتی منتقل و به عنوان درآمد ع لیاتی طی دوره اجرای
خدمات مورد شناخت قرار میگیرد .بالعكس ،هرگاه دو یا چند معامله بهگونهای بههم پیوسته باشد که اثر تیاری
آن را نتوان بدون توجه به کلیت آن درک کرد ،معیارهای شتتتناخت در مورد آن به طور یكیا اع ال میشتتتود.
برای مثال ،یك واحد تیاری م كن استتتت کاالهایی را به فروش رستتتاند و ه زمان قراردادی جداگانه برای
بازخرید ه ان کاالها درآینده منعقد کند .این امر موجت نفی اثر محتوایی معامله فروش میشتتتود و لذا در چنین
حالتی باید دو معامله فروش و بازخرید ه ان کاال را یكیا شناسایی کرد.
 . 15درآمد ع لیاتی حاصل از فروش کاال باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایي زیر تحقق یافته باشد:
الف .واحد تیاری مخاطرات و مزایای ع ده مالكیت کاالی مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد،
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ب .واحد تیاری هیچ دخالت مدیریتی مست ر درحدی که مع والً با مالكیت ه راه است یا کنترل مؤثری نسبت
به کاالی فروش رفته اع ال نكند،
ج .مبلغ درآمد ع لیاتی را بتوان به گونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد،
د .جریان منافع اقتصادی مرتبي با معامله فروش به درون واحد تیاری محت ل باشد ،و
ه .مخارجی را که درارتباط با کاالی فروش رفته تح ل شده یا خواهد شد بتوان به گونهای اتكاپذیر اندازهگیری
کرد.
 . 17اگر وا حد ت یاری بخش ع دهای از م خاطرات و مزا یای مالك یت را حفظ ک ند ،م عام له مربوط ،فروش تلقی
ن یگردد و لذا درآمدی از بابت آن شتتناستتایی ن یشتتود .این امر م كن استتت در حاالت مختلفی اتفاق بیفتد.
ن ونههایی از مواردی که واحد تیاری م كن استتت مخاطرات و مزایای ع ده مالكیت را حفظ کند به شتترح زیر
است:
الف .زمانی که واحد تیاری تعهداتی را درارتباط با ع لكرد غیر مطلوب مورد معامله که توستتي مفاد ضت انتنامه
کاالی فروش رفته پوشش نیافته باشد ،به عهده بگیرد،
ب .زمانی که دریافت درآمد ع لیاتی مربوط به یك فروش خاص ،مشتتروط به تحصتتیل درآمد توستتي خریدار از
محل فروش کاالی مورد معامله باشد،
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ج .زمانی که ارسال کاالی مورد معامله مت ن خدمات نصت باشد ،لیكن خدمات نصت که بخش ع دهای از
مبلغ قرارداد را تشكیل میدهد ،توسي واحد تیاری بهطور کامل انیام نشده باشد ،و
د .زمانی که خریدار حق فستتخ معامله را براستتاس مفاد قرارداد داشتتته باشتتد و واحد تیاری در مورد احت ال
برگشت کاالی فروش رفته مط ئن نباشد.
 . 18چنانچه ،واحد تیاری تنها بخش کماه یتی از مخاطرات مالكیت را برای خود نگه دارد ،معامله مورد نظر ،فروش
تلقی و درآمد ع لیاتی شناسایی می شود .برای مثال ،فروشنده م كن است تنها به خاطر ت

ین قابلیت وصول

مطالبات ،مالكیت قانونی کاال را برای خود حفظ کند .در چنین حالتی ،اگر واحد تیاری مخاطرات و مزایای ع ده
مالكیت را منتقل کرده باشد ،این معامله ،فروش تلقی و درآمد ع لیاتی آن شناسایی میگردد .مثال دیگر از حفظ
بخش کم اه یتی از مخاطرات مالكیت ،وجود شرطی در خرده فرو شی کاال ست به گونهای که در صورت عدم
رضایت مشتری ،برگشت کاال و استرداد مابهازا به مشتری میسر باشد .در چنین حالتی ،به شرط آنكه فروشنده
بتواند مبالغ برگ شتی آتی را بهگونهای اتكا پذیر براورد کند و بدهی نا شی از برگ شت کاال را باتوجه به تیربیات
گذشته و سایر عوامل مربوط شناسایی کند ،درآمد ع لیاتی در زمان فروش مورد شناخت قرار میگیرد.
 . 21هرگاه ماحصل معاملهای را که مت ن ارائتتته خدمات است بتوان بهگونهای اتكاپذیر براورد کرد ،درآمد ع لیاتی
مربوط باید با توجه به میزان تك یل آن معامله شنا سایی شود .ماح صل معامله ،زمانی بهگونهای اتكاپذیر قابل
برآورد است که ه ه شرایي زیر احراز شده باشد:
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الف .جریان منافع اقتصادی مرتبي با معامله به درون واحد تیاری محت ل باشد،
ب .مبلغ درآمد ع لیاتی را بتوان به گونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد،
ج .میزان تك یل معامله به گونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری باشد ،و
د .مخارجی که درارتباط با ارائته خدمات تح ل شده یا خواهد شد ،بهگونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری باشد .
 . 26هرگاه ماحصل معاملهای را که مت ن ارائتتته خدمات است نتوان به گونهای اتكاپذیر براورد کرد ،درآمد ع لیاتی
را باید تنها تا میزان مخارج تح لشده قابل بازیافت مورد شناخت قرار داد.
 . 29درآمتتدهتتای ع لیتتاتی نتتاشتتتی از استتتتفتتاده دیگران از داراییهتتای واحتتد تیتتاری کتته مت تتت ن ستتتود
ت ین شده ،درآمد حق امتیاز و سود سهام ا ست باید برا ساس معیارهای مندرج در بند  30به شرط تحقق
شرایي زیر شناسایی شود:
الف .جریان منافع اقتصادی مرتبي با معامله به درون واحد تیاری محت ل باشد ،و
ب .مبلغ درآمد ع لیاتی را بتوان به گونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد.
 . 30درآمد ع لیاتی مذکور در بند  29باید با توجه به مبانی زیر شناسایی شود:
الف .سود ت ین شده براساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل طلت و نرخ مربوط،
ب .درآمد حق امتیاز طبق محتوای قرارداد مربوط ،و
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ج .سود سهام حاصل از سرمایهگذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است ،در زمان احراز حق دریافت
توسي سهامدار ،به استثنای سود سهام حاصل از سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی و وابسته.
 . 34واحد تیاری باید موارد زیر را در یادداشتهای توضیحی افشا کند:
الف .رویههای حسابداری مورد استفاده برای شناخت درآمد ع لیاتی باتوجه به الزامات استاندارد حسابداری ش اره
 1با عنوان " نحوه ارائه صورتهای مالی“ ،و
ب .مبلغ هر یك از طبقات ع ده درآمد ع لیاتی شناسایی شده طی دوره ناشی از موارد زیر:
ت فروش کاال،
ت ارائه خدمات،
ت سود ت ین شده،
ت درآمد حق امتیاز،
ت سود سهام ،و
ج .مبلغ درآمد ع لیاتی حاصل از مبادلتتتته کاال یا خدمات که در هر یك از طبقات ع ده درآمد ع لیاتی منظور
شده است.
 . 35واحد تیاری باید هرگونه سود یا زیان احت الی را طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  4با عنوان ذخائر ،بدهیهای
احت الی و داراییهای احت الی افشتتا کند .اینگونه ستتودها یا زیانها م كن استتت ناشتتی از اقالمی از قبیل مخارج
ت ین ،ادعاها ،جری هها یا زیانهای احت الی باشد.
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 . 36الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1380/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 4
ذخایر ،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
.2

این ا ستاندارد باید تو سي کلیه واحدهای تیاری برای ح سابداری ذخایر ،بدهیهای احت الی و داراییهای احت الی،
به استثنای موارد زیر ،بكار رود:
الف .قراردادهایی که به موجت آن هیچ یك از طرفین به تعهدات خود ع ل نكردهاند یا هر دو طرف طبق قرارداد
بخشی از تعهداتشان را متناسباً انیام دادهاند ،مگر در مواردی که قرارداد زیانبار باشد ،و
ب .آنچه که مش ول سایر استانداردهای حسابداری است.

.7

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است :
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ذخیره  :نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.
بدهی  :عبارت از تعهد انتقال منافع اقت صادی تو سي واحد تیاری ،نا شی از معامالت یا سایر رویدادهای گذ شته
است.
رویداد تعهد آور  :رویدادی استتتت که تعهدی قانونی یا عرفی اییاد میکند بهگونهای که واحد تیاری ملزم به
تسویه آن باشد.
تعهد قانونی  :تعهدی است که از قرارداد یا الزامات قانونی ناشی میشود.
تعهد عرفی  :تعهدی ا ست نا شی از اقدامات واحد تیاری در مواردی که واحد تیاری با توجه به نحوه ع ل خود
در گذشته ،سیاستهای اعالم شده یا آئیننامههای جاری کامالً مشخص ،به سایر اشخاص نشان داده است
که مسئولیتهای خاصی را خواهد پذیرفت ،و در نتییه ،واحد تیاری انتظاری بیا برای آنها اییاد کرده است
که مسئولیتهای خود را ایفا خواهد کرد.
بدهی احت الی :
الف .تعهدی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی میشود و وجود آن تنها ازطریق وقوع یا عدم
وقوع یك یا چند رویداد نامشتتخص آتی که بطور کامل در کنترل واحد تیاری نیستتت،تأیید خواهد
شد ،یا
ب  .تعهدی فعلی است که از رویدادهای گذشته ناشی میشود اما بدالیل زیر شناسایی ن یشود:
 . 1خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محت ل نیست.
 . 2مبلغ تعهد را ن یتوان با قابلیت اتكای کافی اندازهگیری کرد.
دارایی احت الی  :یك دارایی غیرقطعی استت که از رویدادهای گذشتته ناشتی میشتود و وجود آن تنها از طریق
وقوع یا عدم وقوع یك یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحد تیاری نیست ،تأیید
خواهد شد.
قرارداد زیانبار  :قراردادی است که مخارج غیرقابل اجتناب آن برای ایفای تعهدات ناشی از قرارداد ،بیش از منافع
اقتصادی مورد انتظار آن قرارداد است.
تیدید ساختار  :برنامهای ا ست که تو سي مدیریت طراحی و کنترل می شود و در دامنه فعالیت واحد تیاری و یا
شیوه انیام آن فعالیت ،تغییرات با اه یتی اییاد میکند.
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 . 10این استاندارد موارد زیر را از هم مت ایز میکند:
الف .ذخایتر  :بعنوان بدهی شناسایی میشود (با فرض اینكه برآورد اتكاپذیر قابل انیام باشد) ،زیرا تعهدات فعلی
است و ضرورت خروج منافع اقتصادی برای تسویه این تعهدات محت ل است.
ب .بدهیهای احت الی  :بعنوان بدهی شناسایی ن یشود ،زیرا:
. 1تعهدات احت الی ا ست و وجود تعهد فعلی واحد تیاری که منیر به خروج منافع اقت صادی می شود ،باید تأیید
گردد ،یا
. 2تعهدات فعلی ا ست که معیارهای شناخت مندرج در این ا ستاندارد را ندارند (زیرا خروج منافع اقت صادی برای
تسویه تعهد ،محت ل نیست یا برآورد اتكاپذیر مبلغ تعهد امكانپذیر ن یباشد).
. 11ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:
الف  .واحد تیاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتییه رویدادی در گذشته اییاد شده است،
ب .خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محت ل باشد  ،و
ج .مبلغ تعهد بهگونهای اتكاپذیر قابل برآورد باشد.
اگر این شرایي احراز نگردد ،هیچ ذخیرهای نباید شناسایی شود.
تعهد فعلی
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. 12در موارد ب سیار نادر ،وجود تعهد فعلی رو شن نی ست .در این موارد ،چنانچه با در نظر گرفتن ت ام شواهد در
دسترس ،احت ال وجود تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه بیشتر باشد ،چنین فرض میشود که یك رویداد گذشته تعهد
فعلی را بوجود آورده است.

 . 24واحد تیاری نباید بدهی احت الی را شناسایی کند.
 . 25بدهی احت الی افشا میشود ،مگر اینكه امكان خروج منافع اقتصادی بعید باشد.
 . 28واحد تیاری نباید دارایی احت الی را شناسایی کند.
 . 33مبلغ شتتناستتایی شتتده بعنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشتتد که برای تستتویه تعهد فعلی در تاریخ
ترازنامه الزم است.
 . 36نحوه برخورد با ابهام حاکم بر شتتتناستتتایی ذخیره ،به شتتترایي مرتبي با آن بستتتتگی دارد .چنانچه ذخیرهای که
اندازهگیری می شود مربوط به اقالم متعددی باشد ،تعهد از طریق تعیین وزن هر یك از پیامدهای م كن با توجه
به احت ال وقوع آنها برآورد می شود .این روش آماری برآورد ” ،ارزش مورد انتظار “ نامیده می شود .بنابراین ،مبلغ
ذخیره به تناست میزان احت ال زیان ،بعنوان مثال  60درصد یا  90درصد ،متفاوت خواهد بود .هنگامی که پیامدهای
احت الی دارای یك دامنه پیوسته است و احت ال وقوع هر رویداد در این دامنه مشابه سایر رویدادهاست ،نقطه میانی
این دامنه بعنوان ذخیره برآوردی مدنظر قرار میگیرد.
مثال  :واحد تیاری محصوالت خود را ه راه با ض انت شش ماهه بابت رفع هرگونه عیت و نقص ناشی از تولید
به فروش میرساند .چنانچه عیت و نقص کشف شده در ت ام محصوالت فروش رفته جزئی باشد ،هزینه رفع
آن معادل یك میلیون ریال خواهد بود و اگر عیت و نقص کشتتف شتتده در ت ام محصتتوالت فروش رفته
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ع ده باشتتتد ،هزینه رفع آن معادل چهار میلیون ریال خواهد بود .تیربیات گذشتتتته و انتظارات آتی واحد
تیاری حاکی از آن استتت که در ستتال آینده 75 ،درصتتد محصتتوالت فروش رفته فاقد عیت و نقص20 ،
در صد دارای عیت و نقص جزئی و  5در صد نیز دارای عیت و نقص ع ده خواهد بود .براساس الزامات بند
 ،21جاری احت ال خروج منافع اقتصتتتادی بابت تعهدات مربوط به ضتتت انت محصتتتوالت را به طور کلی
ارزیابی میکند.
ارزش مورد انتظار هزینه رفع عیت و نقص محصوالت به شرح زیر است:
 4( = 0/4میلیون  1( + )5% میلیون ( + )20% صفر )75% 
 . 37ریسك و ابهام حاکم بر بسیاری از رویدادها و شرایي باید در دستیابی به بهترین برآورد ذخیره درنظر گرفته شود.
 . 39هنگامی که اثر ارزش زمانی پول با اه یت استتتت ،مبلغ ذخیره باید معادل ارزش فعلی مخارج مورد انتظار الزم
برای تسویه تعهد باشد.
 . 41اگر شواهد عینی کافی وجود داشته باشتتتد که رویدادهای آتی مؤثتتتر برمبلغ مورد نیاز برای تسویتتته تعهد ،رخ
خواهد داد ،این رویدادها باید در تعیین مبلغ ذخیره در نظرگرفته شود.
 . 43سود ناشی از واگذاری مورد انتظار داراییها نباید در اندازهگیری ذخیره در نظر گرفته شود.
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 . 45چنانچه انتظار رود ت ام یا بخشی از مخارج مورد نیاز برای تسویه ذخیره توسي شخص دیگری جبران شود ،این
مبلغ تنها زمانی بعنوان یك دارایی جداگانه شتتناستتایی میش تود که جبران آن پس از تستتویه تعهد توستتي واحد
تیاری تقریباً قطعی باشد .مبلغ شناسایی شده برای جبران مخارج نباید بیش از مبلغ ذخیره باشد.
 . 46در صورت سود و زیان میتوان هزینه مرتبي با یك ذخیره را پس از کسر مبلغ شناسایی شده برای جبران مخارج
ارائه کرد.
 . 50ذخایر باید در پایان هردوره مالی بررسی و برای نشاندادن بهترین برآورد جاری تعدیل شود .هرگاه خروج منافع
اقتصادی برای تسویه تعهد ،دیگر محت ل نباشد ،ذخیره باید برگشت داده شود.
 . 52ذخیره باید تنها برای مخارجی استفاده شود که در اصل برای آن شناسایی شده است.
 . 54بابت زیانهای ع لیاتی آتی نباید ذخیرهای شناسایی شود.
 . 57در صتتورتی که واحد تیاری قرارداد زیانبار داشتتته باشتتد ،تعهد فعلی مربوط به زیان قرارداد باید به عنوان ذخیره
شناسایی شود.
 . 63تعهد عرفی در مورد تیدید ساختار تنها زمانی رخ میدهد که واحد تیاری:
الف .طرح تفصیلی مصوب برای تیدید ساختار داشته باشد که حداقل موارد زیر در آن مشخص شده باشد:
 . 1فعالیت تیاری موردنظر،
 . 2مكانهای اصلی متاثر از تیدید ساختار،
 . 3مكان ،کارکرد و تعداد تقریبی کارکنانی که برای خات ه خدمت آنها مزایایی پرداخت خواهد شد،
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 . 4مخارجی که تح ل خواهد شد ،و
 . 5زمان اجرای طرح ،و
ب .با شروع اجرای طرح یا اعالم ویژگیهای اصلی آن به اشخاصی که از آن متاثر میشوند ،در آنها انتظاری بیا
اییاد کند که تیدید ساختار انیام خواهد شد.
 . 68در رابطه با فروش ت ام یا بخشتتی از فعالیت تیاری ،هیچگونه تعهدی اییاد ن یشتتود مگر اینكه واحد تیاری
به موجت یك قرارداد فروش ملزم به فروش باشد.
 . 70ذخیره تیدید ساختار باید تنها شامل مخارج مستقیم ناشی از تیدید ساختار باشد یعنی آن مخارجی که هم برای
تیدید ساختار ضروری است و هم به فعالیتهای جاری واحد تیاری مربوط نباشد.
 . 74واحد تیاری باید گردش هر طبقه از ذخایر را بهشرح زیر افشا کند:
الف .مبلغ دفتری ابتدا و پایان دوره،
ب .ذخایر اییاد شده طی دوره ،شامل افزایش ذخایر موجود،
ج .مبالغ استفاده شده (مخارج تأمین شده از محل ذخیره) طی دوره،
د .مبالغ استفاده نشده برگشتی طی دوره ،و
ه  .افزایش مبالغ تنزیل شده طی دوره ناشی از گذشت زمان و اثر هرگونه تغییر در نرخ تنزیل.
ارائه اطالعات مقایسهای الزامی نیست.
 . 75واحد تیاری باید برای هر طبقه از ذخایر موارد زیر را افشا کند:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .شرح مختصری از ماهیت تعهد و زمانبندی مورد انتظار برای خروج منافع اقتصادی،
ب .موارد ابهام مربوط به مبلغ یا زمانبندی خروج منافع اقت صادی و در صورت ضرورت ،اف شای کافی درمورد
مفروضات اصلی مربوط به رویدادهای آتی ،و
ج .مبلغ مخارج قابل جبران و دارایی شناسایی شده بابت جبران این مخارج.
 . 76واحد تیاری باید برای هر طبقه از بدهیهای احت الی در تاریخ ترازنامه ،شرح مختصری از ماهیت بدهی احت الی
و موارد زیر را در صتتورت امكان افشتتا کند ،مگر اینكه امكان هرگونه خروج منافع اقتصتتادی برای تستتویه بعید
باشد :
الف .برآورد اثر مالی آن که طبق بندهای  33تا  44اندازهگیری شده است،
ب  .موارد ابهام مربوط به مبلغ یا زمانبندی خروج منافع اقتصادی ،و
ج  .امكان هرگونه جبران مخارج.
 . 79چنانچه ورود منافع اقت صادی محت ل با شد ،واحد تیاری باید شرح مخت صری از ماهیت داراییهای احت الی در
تاریخ ترازنامه و درصورت امكان ،برآوردی از اثر مالی آنها که با استفاده از اصول مربوط به ذخایر مطابق بندهای
 33تا  44اندازهگیری شدهاند را افشا ن اید.
 . 81چنانچه افشای اطالعات مقرر در بندهای  76و  79ع لی نباشد ،این واقعیت باید بیان شود.
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 . 82در موارد بستتیار نادر ،افشتتای ت ام یا بخشتتی از اطالعات مقرر در بندهای  74تا  79درخصتتوص ذخیره ،بدهی
احت الی یا دارایی احت الی مربوط به دعاوی له یا علیه واحد تیاری م كن استتتت به موقعیت واحد تیاری
لط های جدی وارد کند .در چنین مواردی ،الزم نیستتتت واحد تیاری اطالعات یاد شتتتده را افشتتتا کند ،اما باید
ماهیت کلی این دعاوی را ه راه با دلیل عدم افشای اطالعات بیان کند.
تاریخ اجرا
 . 83الزامتتات این استتتتتتانتتدارد حستتتتابتتداری درمورد کلیتته صتتتورتهتتای متتالیکتته دوره متتالی آنهتا از تتاریخ
 1385/1/1و بعد از آن شروع میشود ،الزم االجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 5
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
.2

این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بكار گرفته شود.

.3

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است :
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه  :رویدادهای مطلوب و نامطلوبی استتتت که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید
صورتهای مالی رخ میدهد .این رویدادها را میتوان به دو گروه طبقهبندی کرد :
الف.رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه  :رویدادهایی که شتتواهدی در مورد شتترایي موجود در تاریخ ترازنامه
فراهم میکند ،و
ب .رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه :رویدادهایی که بیانگر شتترایي اییاد شتتده بعد از تاریخ ترازنامه
است.
تاریخ تأیید صتتورتهای مالی :تاریخی استتت که مدیریت ،صتتورتهای مالی را بهطور رستت ی و برای آخرین بار
بهمنظور انتشتتار ،تأیید میکند .تاریخ تأیید صتتورتهای مالی تلفیقی ،تاریخی استتت که صتتورتهای مالی یاد شتتده
توسي مدیریت واحد تیاری اصلی بهمنظور انتشار تأیید میشود.
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.6

واحد تیاری باید بهمنظور انعكاس رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ،مبالغ شنا سایی شده در صورتهای
مالی خود را تعدیل کند.

.8

واحد تیاری نباید بهمنظور انعكاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ،مبالغ شناسایی شده در صورتهای
مالی خود را تعدیل کند.

 . 10واحد تیاری نباید سود سهام م صوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پی شنهادی را بهعنوان بدهی در تاریخ
ترازنامه شناسایی کند.
 . 12چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه ،انحالل واحد تیاری یا توقف فعالیتهای آن توسي ارکان صالحیتدار اعالم شود ،یا
اینكه واحد تیاری ع الً ناگزیر به انیام این امر گردد ،صورتهای مالی نباید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود.
 . 14واحد تیاری باید تاریخ تأیید صورتهای مالی و اسامی تأییدکنندگان آن را افشا کند.
 . 16چنانچه واحد تیاری بعد از تاریخ ترازنامه اطالعاتی درباره شرایي موجود در تاریخ ترازنامه کست کند ،باید موارد
افشای مربوط به این شرایي را باتوجه به اطالعات جدید به روز کند.
 . 18واحد تیاری باید اطالعات زیر را برای هر گروه با اه یت از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه افشتتتا
کند :
الف  .ماهیت رویداد ،و
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ب  .براوردی از اثر مالی آن ،یا بیان اینكه انیام چنین براوردی امكان پذیر نیست.
 . 19چنانچه رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه با اه یت باشتتتد ،عدم افشتتتای آنها میتواند برتصتتت ی ات
اقتصتتادی استتتفادهکنندگان که برمبنای صتتورتهای مالی اتخاذ میشتتود ،تأثیر بگذارد .موارد زیر ن ونههایی از
رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که ع وماً منیر به افشا میشود :
الف .موارد ع ده ترکیت تیاری بعد از تاریخ ترازنامه (ا ستاندارد ح سابداری ش اره  19با عنوان ترکیبهای تیاری
افشای موارد خاصی را الزامی میکند) یا واگذاری یك واحد فرعی،
ب  .اعالم برنامهای برای توقف ع لیات،
ج  .موارد ع ده خرید داراییهتتتتا ،طبقهبندی داراییها طبق استاندارد حسابداری ش اره  31با عنوان داراییهای
غیرجاری نگهداری شتتده برای فروش و ع لیات متوقف شتتده به عنوان نگهداری شتتده برای فروش ،و
سایر موارد واگذاری داراییها یا مصادره داراییها توسي دولت،
د  .وارد شدن خسارت به تأسیسات و تیهیزات اصلی تولید براثر آتشسوزی بعد از تاریخ ترازنامه،
ه  .اعالم یا شروع اجرای تیدید ساختار ع ده (به ا ستاندارد ح سابداری ش اره  4با عنوان ذخایر ،بدهیهای
احت الی و داراییهای احت الی مراجعه شود)،
و  .تغییرات ع ده در سرمایه و ترکیت سهامداران واحد تیاری بعد از تاریخ ترازنامه،
ز  .تغییرات ع ده غیرمتعارف در قی ت داراییها یا نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ح  .تغییرات در نرخهای مالیاتی یا قوانین مالیاتی وضع شده یا اعالم شده بعد از تاریخ ترازنامه ،در صورتی که
به دورههای مالی گذشته تسری نداشته باشد،
ط  .اییاد تعهدات یا بدهیهای احت الی ع ده ،برای مثال از طریق صدور ض انتنامه ،و
ی  .دعوای حقوقی ع ده که صرفاً ناشی از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه باشد.
 . 20الزامات این ا ستاندارد درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1385/1/1و بعد از آن شروع می شود،
الزماالجرا ست.
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استاندارد حسابداری شماره 6
گزارش عملکرد مالی
اجرای ه زمان استاندارد حسابداری  1ارائه صورتهای مالی و استاندارد حسابداری  34رویههای حسابداری ،تغییر
در برآوردهای حسابداری و اشتباه ،موجب کنارگذاری استاندارد حسابداری  6گزارش عملکرد مالی
میشود.

استاندارد حسابداری شماره 7
حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
حذف شده است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
استاندارد حسابداری ش اره  6و 7
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استاندارد حسابداری شماره 8
حسابداری موجودی مواد و کاال
.2

این استاندارد ،نحوه ارزشیابی و انعكاس موجودی مواد و کاال در صورتهای مالی را تشریح میکند و موارد زیر را
دربر ن یگیرد:
الف  .کار در جریان پیشتترفت پی انهای بلندمدت (رجوع شتتود به استتتاندارد حستتابداری شت اره  9با عنوان ” حستتابداری
پی انهای بلندمدت“ ).
ب  .ابزارهای مالی پیچیده.
ج  .موجودی مح صوالت جنگلی و معدنی در مواردی که این اقالم در صنایع مربوط به خالص ارزش فروش
اندازهگیری میشود ،و
د  .تولیدات کشاورزی در زمان برداشت و داراییهای زیستی غیرمولد مربوط به فعالیت ک شاوزی (رجوع شود
به استاندارد حسابداری ش اره  26با عنوان ”فعالیتهای کشاورزی“).

.3

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

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

موجودی مواد و کاال :به داراییهایی اطالق میشود که:
الف  .برای فروش در روال عادی ع لیات واحد تیاری نگهداری میشود،
ب  .به منظور ساخت محصول یا ارائته خدمات در فرایند تولید قرار دارد،
ج  .به منظور ساخت محصول یا ارائته خدمات ،خریداری شده و نگهداری میشود ،و
د  .ماهیت مصرفی دارد و به طور غیرمستقیم در جهت فعالیت واحد تیاری مصرف میشود.
خالص ارزش فروش :عبارت ا ست از بهای فروش (بعد از ک سر تخفیفات تیاری ولی قبل از تخفیفات مربوط به
تسویه حساب) پس از کسر:
الف  .مخارج براوردی تك یل ،و
ب  .مخارج براوردی بازاریابی ،فروش و توزیع.
بهای جایگزینی :عبارت استتت از مخارجی که باید برای خرید یا ستتاخت یك قلم موجودی کامالً مشتتابه تح ل
شود.
 . 4موجودی مواد و کاال باید برمبنای ” اقل بهای ت ام شده و خالص ارزش فروش“ تك تك اقالم یا گروههای
اقالم مشابه ،اندازهگیری شود.
 . 22برای محا سبه بهای ت ام شده موجودی مواد و کاال رو شهای مختلفی با آثار متفاوت به کار گرفته می شود .این
روشها از ج له شامل موارد زیر است:
الف  .اولین صادره از اولین وارده،
ب  .میانگین موزون،
ج  .شناسایی ویژه،
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د  .اولین صادره از آخرین وارده،
ه  .موجودی پایه ،و
و  .خرده فروشی.
 . 29بهای ت ام شده موجودی مواد و کاال باید با استفاده از روشهای ” شناسایی ویژه“ ” ،اولین صادره از اولین وارده“
یا ” میانگین موزون“ محاسبه شود.
 . 46مبلغ دفتری موجودی مواد و کاالی فروخته شده باید در دورهای که درآمد مربوط شنا سایی میگردد ،به عنوان
هزینه شنا سایی شود .مبلغ کاهش ارزش موجودی مواد و کاال نا شی از اع ال قاعده ” اقل بهای ت ام شده و
خالص ارزش فروش“ و کل یه ز یان های مرتبي با موجودی مواد و کاال را با ید در دوره کاهش ارزش یا وقوع
زیانهای مربوط به عنوان هزینه شتتتناستتتایی کرد .در مورد موجودیهایی که در دوره قبل به مبلغی ک تر از بهای
ت ام شده ارزیابی شده ا ست و در دوره جاری بهدلیل افزایش در خالص ارزش فروش ،بهمبلغ بی شتری ارزیابی
گردد ،هرگونه افزایشتتتی از این بابت در دوره جاری باید به عنوان درآمد یا کاهش هزینه دوره جاری (حداکثر تا
حد جبران کاهش قبلی) شناسایی شود.
 . 48رویههای حستتابداری مربوط به موجودی مواد و کاال باید با توجه به الزامات استتتاندارد حستتابداری شتت اره 1
با عنوان ” نحوه ارائه صورتهای مالی“ ،در یادداشتهای توضیحی تشریح شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 50مبلغ مندرج در ترازنامه بابت موجودی مواد و کاال باید در یاددا شتهای تو ضیحی به گونهای طبقهبندی شود که
متناست با ماهیت فعالیت واحد تیاری باشد و این طبقهبندی ،مبلغ هر یك از گروههای ع ده موجودیها را نشان
دهد.
 . 52موارد زیر نیز باید افشا شود :
الف  .مبلغ هزینه کاهش ارزش موجودیها ناشتتی از اع ال قاعده اقل بهای ت ام شتتده و خالص ارزش فروش
پس از کسر هرگونه افزایش ناشی از اع ال قاعده فوق در مورد موجودیهای انتقالی از دوره قبل،
ب  .بهای ت ام شده موجودیهای فروش رفته طی دوره ،و
ج  .مبلغ موجودیهای مواد و کاال که در وثیقه بدهیهای واحد تیاری است .
 . 53الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1380/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 9
حسابداری پیمانهای بلندمدت
.2

این استاندارد باید برای حسابداری پی انهای بلندمدت در صورتهای مالی پی انكار بكار گرفته شود.

.3

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
 پی ان بلندمدت :پی انی استتت که برای طراحی ،تولید یا ستتاخت یك دارایی منفرد قابل مالحظه یا ارائتتتتته
خدمات (یا ترکیبی از داراییها یا خدمات که تواماً یك پروژه را تشكیل دهد) منعقد می شود و مدت زمان الزم
برای تك یل پی ان ع دتاً چنان استتت که فعالیت پی ان در دورههای مالی متفاوت قرار میگیرد  .پی انی که
طبق این استتتتاندارد ،بلندمدت تلقی میگردد ،مع والً در طول مدتی بیش از یكستتتال انیام خواهد شتتتد .
با این حال ،مدت بیش از یكسال ،مشخصه اصلی یك پی ان بلندمدت نیست  .برخی پی انهای با مدت ک تر
از یكستتتال ،هرگاه از نظر فعالیت دوره ،دارای چنان اه یت نستتتبی باشتتتد که عدم انعكاس درآمد و هزینه
ع لیاتی و ستتود مربوط به آن منیر به مخدوش شتتدن درآمد و هزینه ع لیاتی و نتایج دوره و عدم ارائتتتتته
تصویری مطلوب توسي صورتهای مالی گردد ،باید به عنوان پی ان بلندمدت محسوب شود ،مشروط بر اینكه
رویته متخذه در واحد تیاری از سالی به سال دیگر به طور یكنواخت اع ال گردد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 پی ان مقطوع  :پی ان بلند مدتی استتت که به موجت آن پی انكار با یك مبلغ مقطوع برای کل پی ان یا یك
نرخ ثابت برای هر واحد موضتتوع پی ان که در برخی از موارد م كن استتت براستتاس موادی خاص مش ت ول
تعدیل قرار گیرد ،توافق میکند.
 پی ان امانی (پی ان با حقالزح ه مبتنیبر مخارج)  :پی ان بلند مدتی استتتت که به موجت آن مخارج قابل
قبول یا مشخص شده در متن پی ان به پی انكار تأدیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حقالزح ه ثابتی نیز
به پی انكار پرداخت شود .
 پیشدریافت پی ان  :بخشی از مبالغ دریافتی توسي پی انكار است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انیام
نشده است.
 مبالغ دریافتی بابت پیشرفت کار  :عبارت است از :
الف .علیالح سابهتتتتا  :مبالغی ا ست که به طور موقت در قبال صورت ح سابهای صادره در د ست برر سی
دریافت میشود .
ب  .سایر دریافتهتتتتا  :عبارت است از اقالمی که ماهیت علیالحساب نداشته ،لیكن در قبال پیشرفت کار
دریافت میشتتود و نیز دربرگیرنده آن بخش از مبالغ پیش دریافت پی ان استتت که کار مربوط به آن تا
تاریخ ترازنامه انیام شده است .
 مبالغ دریافتنی بابت پی شرفت کار  :عبارت ا ست از مبالغ قابل دریافت که بابت صورت ح سابهای صادره در
حسابها منظور شده است.
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 زیانهای قابل پیشبینی  :زیانهایی ا ست که انتظار میرود در طول مدت پی ان اییاد شود (با احت ساب مبالغ
براوردی هزینه کارهای اصتتالحی و ت تت ینی و هرگونه هزینههای مشتتابهی که تحت شتترایي پی ان قابل
بازیافت نیست)  .مبلغ زیان مذکور بدون توجه به موارد زیر براورد میشود:
الف  .شروع یا عدم شروع کار پی ان.
ب  .حصهای از کار که تا تاریخ ترازنامه انیام شده است.
ج  .میزان سودی که انتظار میرود از پی انهای دیگر (به استثنای پی انهایی که طبق بند  6پی ان واحد
تلقی میشود) حاصل شود.
.4

الزامات این ا ستاندارد باید برای هر پی ان به طور جداگانه بكار گرفته شود ،مگر در موارد مندرج در بندهای  5و
 6که برای انعكاس محتوا ،این الزامات برای بخشتتهای قابل شتتناستتایی یك پی ان یا برای گروهی از پی انها
به عنوان یك می وعه واحد ،اع ال میشود .

.5

هر گاه پی ان بلندمدت از چند بخش جداگانه تشكیل شده باشد ،درصورت تحقق شرایي زیر ،ع لكرد هر بخش
باید به مثابه پی انی جداگانه در نظر گرفته شود:
الف  .در مورد هر بخش پیشنهاد قی ت جداگانهای ارائه شده باشد،
ب  .مذاکرات هر بخش به طور جداگانه صتتتورت گرفته و طرفین پی ان حق قبول یا رد آن بخش را داشتتتته
باشند ،و

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ج  .درآمدها و هزینههای هر بخش به طور جداگانه قابل تشخیص باشد .
.6

در صورت تحقق شرایي زی تر ،گ تروه پی انه تا را اعم از اینك ته دارای یك یا چن تد کارفرم تا باش تد ،باید به عنوان
یك پی ان واحد تلقی کرد:
الف  .گروه پی انها به عنوان یك می وعه مورد مذاکره قرار گرفته باشد،
ب  .وابستگی پی انها به یكدیگر به گونهای باشد که در ع ل بخشی از یك پروژه سودآور را تشكیل دهد ،و
ج  .پی انها به طور ه زمان یا متوالی اجرا شود .

.7

درآمد پی ان باید دربر گیرنده موارد زیر باشد:
الف  .مبلغ اولیه درآمد که در پی ان مورد توافق قرار گرفته است،
ب  .تغییر در میزان کار پی ان ،ادعا و سایر دریافتهای تشویقی در ارتباط با ع لیات پی ان:
.1

تا میزانی که احت ال رود این موارد منیر به درآمد گردد ،و

.2

این موارد را بتوان بهگونهای قابل اتكا اندازهگیری کرد.

 . 12مخارج پی ان باید مشت لبر موارد زیر باشد:
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الف  .مخارجی که مستقی اً با یك پی ان مشخص مرتبي است،
ب  .مخارجی که بین پی انها مشترک بوده و تسهیم آن به پی انهای جداگانه امكانپذیر است ،و
ج  .سایر مخارجی که به موجت مفاد پی ان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است.
 . 19هرگاه بتوان ماحصل یك پی ان بلندمدت را به گونهای قابل اتكا براورد کرد ،باید سهم مناسبی از درآمد و مخارج
کل پی ان (با توجه به میزان تك یل پی ان در تاریخ ترازنامه و متنا ست با نوع ع لیات و صنعت مورد فعالیت) به
ترتیت به عنوان درآمد و هزینه شناسایی شود.
 . 21هرگاه ماحصل یك پی ان بلندمدت را نتوان بهگونهای قابل اتكا براورد کرد:
الف  .درآمد باید تا میزان مخارج تح ل شدهای که احت ال بازیافت آن وجود دارد شناسایی شود ،و
ب  .مخارج پی ان باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود.
 . 23در صورت رفع ابهاماتی که موجت گردیده است تا ماحصل پی ان بهگونهای اتكا پذیر قابل براورد نباشد ،درآمد و
هزینه پی ان بلندمدت ،باید به جای بند  21طبق بند  19شناسایی شود.
 . 24هرگاه انتظار رود که پی ان منیر به زیان گردد (کل مخارج پی ان از کل درآمد پی ان تیاوز کند) ،باید زیان
مربوط ،فوراً به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 28در پی انهای مقطوع ،ماحصتتتل پی ان بلندمدت را زمانی میتوان بهگونهای قابل اتكا اندازهگیری کرد که ت امی
شرایي زیر برقرار باشد:
الف  .درآمد پی ان را بتوان بهگونهای قابل اتكا اندازهگیری کرد،
ب  .جریان ورودی منافع اقتصادی مرتبي با پی ان به واحد تیاری محت ل باشد،
ج  .مخارج پی ان تا زمان تك یل پی ان و ه چنین درصتتد تك یل پی ان در تاریخ ترازنامه را بتوان بهگونهای
قابل اتكا اندازهگیری کرد ،و
د  .مخارج مربوط به پی ان را بتوان به وضوح تشخیص داد و بهگونهای قابل اتكا اندازهگیری کرد تا مقایسه
مخارج واقعی تح لشده پی ان با براوردهای قبلی آنها میسر گردد.
 . 29در پی انهای امانی ،ماحصتتتل پی ان بلندمدت را زمانی میتوان بهگونهای قابل اتكا اندازهگیری کرد که کلیه
شرایي زیر برقرار باشد :
الف .جریان ورودی منافع اقتصادی مرتبي با پی ان به واحد تیاری محت ل باشد ،و
ب  .مخارج مربوط به پی ان را اعم از اینكه طبق مفاد پی ان م شخ صاً قابل بازیافت با شد یا نبا شد ،بتوان به
وضوح تشخیص داد و بهگونهای قابل اتكا اندازهگیری کرد.
 . 35پی انهای بلندمدت را باید به شرح زیر در ترازنامه افشا کرد :
الف  .مازاد درآمد شناسایی شده انباشته پی ان بر مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت پی شرفت کار تا تاریخ ترازنامه
باید به عنوان مبلغ قابل بازیافت پی ان طبقه بندی گردد و به طور جداگانه تحت ستترفصتتل حستتابهای
دریافتنی منعكس شود.
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ب  .پیشدریافت پی ان (یعنی بخشتتتی از مبالغ دریافتی توستتتي پی انكار که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه
انیام نشده است) باید در سرفصل پیشدریافتها در ترازنامه منظور شود.
ج  .مخارج تح ل شده انباشته پس از کسر مبالغ هزینه شناسایی شده انباشته (خالص بهای ت ام شده) و به
کستتتر ز یانهای قابل پیشبینی ،به عنوان مانده پی انهای بلندمدت طبقهبندی و به طور جداگانه تحت
ستتتتترفصتتتتتل پتتتیتتت تتتانتتتهتتتای درجتتتریتتتان پتتتیشتتتتترفتتتت در تتتترازنتتتامتتته
منعكس گردد.
د  .مازاد ذخیره زیانهای قابل پیشبینی بر مخارج تح لشده انباشته (پس از کسر مبالغ هزینه شناسایی شده
انبا شته) باید به عنوان ذخیره زیانهای قابل پیشبینی طبقهبندی و تحت سرف صل ذخایتتتتتر در ترازنامه
منعكس شود.
ه  .مبلغ سپردههای کسر شده قابل استرداد از قبیل سپرده حسن انیام کار و سپرده بی ه باید تحت سرفصل
حسابهای دریافتنی در ترازنامه منعكس شود.
 . 39صورت سود و زیان باید اقالم زیر را به طور جداگانه منعكس کند:
الف  .درآمد شناسایی شده دوره (درآمد پی ان).
ب  .هزینه شنا سایی شده دوره (بهای ت ام شده پی ان) شامل هزینه شنا سایی شده پی ان طی دوره و زیان
قابل پیشبینی شناسایی شده طی دوره.
 . 40واحد تیاری باید با توجه به الزامات استاندارد حسابداری ش اره  1موارد زیر را در یادداشتهای توضیحی افشا کند:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف  .روشهای تعیین درآمد شناسایی شده دوره.
ب  .روشهای تعیین مرحله تك یل پی ان درجریان پیشرفت.
 . 41الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها ازتاریخ  1380/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 10
حسابداری کمکهای بالعوض دولت
.1

این استاندارد باید برای حسابداری ک كهای بالعوض دولت و سایر اشكال ک كهای دولتی بكار گرفته شود.

.3

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
دولت  :مت شكل ا ست از وزارتخانهها ،مؤ س سات دولتی ،نهادها و ارگانهای دولتی ،شرکتهایی که بیش از %50
سرمایه آنها متعلق به دولت است و سایر مؤسساتی که به موجت قوانین موضوعه ،دولتی شناخته میشود.
درآمد ع لیاتی :عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ،بیز موارد مرتبي با آورده صاحبان سرمایه ،که
از فعالیتهای اصلی و مست ر واحد تیاری ناشی شده باشد.
ک ك دولت  :عبارت از ع لیاتی است که توسي دولت به منظور فراهم کردن مزیتهای اقتصادی برای یك واحد
تیاری یا گروهی مشتتخص از واحدهای تیاری در چارچوب قوانین و مقررات معین انیام میشتتود .از لحاظ
مقاصد این استاندارد ،مزیتهایی که تنها به طور غیرمستقیم و از طریق انیام ع لیات مؤثر بر شرایي ع ومی
تیاری فراهم میشود ،مانند تدارک امكانات زیربنایی در مناطق در حال توسعتتته یا تح یتتتل محدودیتهای
تیتاری بر رقبتا ،جز ک كهای دولت محسوب ن یگردد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ک كهای بالعوض دولت  :عبارت ا ست از ک كهای دولت به شكل انتقال دارایی به واحد تیاری یا جلوگیری از
خروج آن از واحد تیاری در قبال رعایت برخی شرایي ،درگذ شته یا آینده ،مربوط به فعالیتهای واحد تیاری.
آن گروه از ک كهای دولت که تعیین ارزش آنها به نحو معقولی امكانپذیر نیستتت و ه چنین معامالت واحد
تیاری با دولت که نتوان آنهتتتا را از فعالیتهای عادی واحد ت یز داد ،جز ک كهای بالعوض دولت محسوب
ن یشود.
ارزش منصتتتفانه  :مبلغی استتتت که خریداری مطلع و مایل و فروشتتتندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای
حقیقی و در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله کنند.
.8

ک كهای بالعوض دولت درصورت احراز شرایي زیر شناسایی میشود:
الف .جریان منافع اقتصتتادی آتی مرتبي با ک ك بالعوض به درون واحد تیاری یا کاهش جریان خروجی منافع
اقتصادی آتی از واحد تیاری محت ل باشد،
ب .مبلغ ک ك بالعوض بهگونهای اتكا پذیر قابل اندازهگیری باشد،
ج .مخارج مرتبي با ک ك بالعوض دریافتی بهگونهای اتكا پذیر قابل اندازهگیری باشد ،و
د .اط ینان معقولی در رابطه با اجرای شرایي مربوط به مصرف ک ك بالعوض وجود داشته باشد.

.9

هرگاه نحوه ع ل ح سابداری ک كهای بالعوض دولت در قوانین آمره پیشبینی شده با شد ،باید ض ن رعایت
معیارهای شناخت مندرج در بند  ،8از نحوه ع ل حسابداری مندرج در متن قوانین مربوط تبعیت کرد.

 . 13درصتتورت عدم تصتتریح نحوه حستتابداری در قوانین آمره ،انواع ک كهای بالعوض دولت مشتتروط به رعایت
معیارهای شناخت مندرج در بند  8به شرح زیر درصورت سود و زیان شناسایی میگردد:
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الف .در مواردی که ک ك بالعوض به منظور جبران زیان ،هزینه ها یا کاهش درآمد واحد تیاری با پیشبینی
قبلی یا برای ح ایت مالی واحد تیاری در شرایي ا ضطراری و جبران مخارج تح ل شده قبلی آن اعطا می شود،
این ک كها را باید در صورت سود و زیان دورهای که در آن دوره قابل وصول میگردد ،شناسایی کرد.
ب.ک ك بالعوضتتی که جهت تأمین مالی فعالیتهای ع ومی واحد تیاری طی یك دوره بلندمدت مشتتخص یا
به منظور جبران کاهش درآمد جاری و یا آتی واحد تیاری اعطا می شود ،باید در صورت سود و زیان دورهای
که درارتباط با آن دوره دریافت میگردد و در صورت م شخص نبودن دوره مربوط ،در صورت سود و زیان
دورهای که در آن قابل وصول میشود ،شناسایی گردد.
ج.هرگاه ،ک ك بالعوض به منظور تأمین مخارج اییاد یا تحصیل داراییهای غیرجاری اعطا گردد ،این ک كها را
باید به موازات ایفای تعهدات م ستتر در ک ك بالعوض که ع وماً متنا ست با ع ر مفید اقت صادی داراییهای
مربوط ا ست ،در صورت سود و زیان شنا سایی کرد .ک كهایی که به عنوان جبران خ سارات وارده قبلی به
داراییهای ثابت به واحد تیاری اعطا میگردد و نیز ک كهایی که تعهدات مربوط به آنها ایفا شتتتده یا دیگر
وجود نداشته باشد ،در چارچوب نحوه ع ل حسابداری مندرج در بند (الف) قرار میگیرد.
 . 18ک كهای بالعوض دولت که به علت عدم رعایت پارهای از شرایي آن ،قابل استرداد به اعطا کننده می شود ،باید
طبق استاندارد حسابداری ش اره  6با عنوان ” گزارش ع لكرد مالی” ،تغییر در براورد حسابداری محسوب شود.
استرداد ک ك بالعوض دریافتی باید به شرح زیر شناسایی شود:
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الف .درخصتتوص ک كهای دریافتی جهت تحصتتیل داراییهای غیرجاری که طبق رویه مندرج در قوانین آمره در
حقوق صتتاحبان ستتهام انعكاس یافته استتت ،بازپرداخت آن نیز تابع نحوه ع ل حستتابداری مقرر در قوانین آمره
خواهد بود.
ب .نحوه ع تتل حستتتتابتتداری استتتترداد ک تتك بالعوض دریتتافتی در ستتتتایر موارد بتته شتتترح زیر
خواهد بود:
 . 1ب .هرگاه عین دارایی غیرجاری مرتبي با ک ك بالعوض توستتي اعطاکننده مطالبه نگردد ،بازپرداخت ک ك
تا میتزان بدهتی موجود (حصته تخصیص نیافتته ک تك بالعوض) موجت حذف بدهی میگردد .هرگونته
متتتتازاد قابتتتتل پرداخت در این رابطه ،درصورت انطباق با معیارهای شناخت داراییهای ثابت مشهود ،موجت
افزایش در مبلغ ثبت شتتده دارایی مربوط خواهد ش تد و در غیر این صتتورت فوراً به عنوان هزینه شتتناستتایی
می شود .ا ستهالک انبا شته ا ضافی که در صورت نبود ک ك تا آن تاریخ محا سبه می شد ،تعیین شده و فوراً
به عنوان هزینه شناسایی میگردد.
 . 2ب .چنانچه استتترداد ک ك بالعوض مت ت ن برگشتتت عین دارایی غیرجاری مرتبي با ک ك باشتتد ،ضت ن
حذف ارزش دفتری دارایی بلندمدت و بدهی مربوط (مانده تخصتتتیص نیافته ک ك بالعوض) از حستتتابها،
هرگونه تفاوت موجود بین حسابهای مزبور و نیز مبالغ اضافی احت الی مورد مطالبه اعطاکننده در صورت سود
و زیان شناسایی میگردد.
 . 19چنانچه ک ك بالعوض دولت به شتتكل داراییهای غیر پولی (مانند زمین ،ستتاخت ان و ستتهام شتترکتها) به واحد
تیاری اعطا شتتتود ،ک ك بالعوض باید به ارزش منصتتتفانه دارایی دریافتی ثبت شتتتود .در مواردی که مبنای
ارز شیابی داراییهای غیرپولی دریافتی در متن قوانین آمره مربوط م شخص شده با شد ،کاربرد این مبانی به شرط
استاندارد حسابداری ش اره  -10ک كهای بالعوض دولت

صفحه  48از 173

آنكه موجت انعكاس داراییهای اهدایی به ارزشتتهای بیش از ارزش منصتتفانه در زمان انتقال نگردد ،قابل پذیرش
خواهد بود.
. 20بیز مواردی که نحوه انعكاس ک كهای بالعوض مربوط به داراییهای ثابت م شهود در قوانین آمره پیشبینی شده
است ،در سایر موارد که اع ال الزامات این استاندارد مستلزم شناخت ک ك بالعوض به عنوان بدهی است ،مانده
این بدهی باید تحت عنوان ” مانده تعهدات مرتبي با ک ك بال عوض“ در صورتهای مالی انعكاس یابد.
. 23موارد زیر درارتباط با ک كهای بالعوض دولت باید در صورتهای مالی افشا شود :
الف .رویه حسابداری مربوط به ک ك بالعوض شامل نحوه ارائته آن.
ب.اثر ک كهای بالعوض برنتایج دوره جاری و دورههای آتی و وضعیت مالی واحد تیاری.
ج.در مواردی که ک ك دولت به شتتكلی غیر از ک كهای بالعوض بوده و اثرات با اه یتی بر نتایج دوره داشتتته
باشد ،ماهیت و درصورت قابلیت اندازهگیری ،براوردی از اثرات اینگونه ک كها.
د.بدهیهای احت الی مربوط به ک كهای بالعوض قابل استرداد.
. 27الزامات این استتتتاندارد در مورد کلیه صتتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1380/1/1و بعد از آن شتتتروع
میشود ،الزماالجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 11
داراییهای ثابت مشهود
.2

این استتتتاندارد باید برای حستتتابداری ت ام داراییهای ثابت مشتتتهود بكار گرفته شتتتود ،مگر این که به موجت
استانداردی دیگر ،نحوه حسابداری متفاوتی میاز یا الزامی شده باشد.

.5

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است :
 ارزش باقی انده  :مبلغ برآوردی که واحد تیاری در حال حاضتتتر میتواند از واگذاری دارایی پس از کستتتر
مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد ،با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان ع ر مفید باشد.
 ارزش منصتفانه  :مبلغی استت که خریداری مطلع و مایل و فروشتندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای حقیقی و
در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله کنند.
 ارزش اقت صادی  :ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتی نا شی از کاربرد م ست ر دارایی ازج له جریانهای
نقدی ناشی از واگذاری نهایی آن.
 استهالک  :تخصیص سیست اتیك مبلغ استهالک پذیر یك دارایی طی ع ر مفید آن.
 بهای جایگزینی مستتتهلك شتتده  :عبارت استتت از بهای ناخالص جایگزینی یك دارایی (یعنی بهای جاری
جایگزینی یك دارایی نو با توان خدمتدهی مشتتابه) پس از کستتر استتتهالک مبتنی بر بهای مزبور و مدت
استفاده شده از آن دارایی.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 بهای ت ام شتتتده  :مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یا ارزش منصتتتفانه ستتتایر مابهازاهایی که جهت
تحصیل یك دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن واگذار شده است و در صورت مصداق ،مبلغی که براساس
الزامات خاص سایر استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تأمین مالی) به آن دارایی تخصیص یافته است.
 خالص ارزش فروش  :مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شرایي عادی و پس از ک سر
کلیه هزینههای مرتبي با فروش حاصل میشود.
 زیان کاهش ارزش  :مازاد مبلغ دفتری یك دارایی نسبت به مبلغ بازیافتنی آن.
 زیان کاهش ارزش  :مازاد مبلغ دفتری یك دارایی نسبت به مبلغ بازیافتنی آن.
دارایی ثابت مشهود :به دارایی مشهودی اطالق میشود که:
الف .به منظور ا ستفاده در تولید یا عر ضه کاالها یا خدمات ،اجاره به دیگران یا برای مقا صد اداری تو سي واحد
تیاری نگهداری میشود ،و
ب  .انتظار میرود بیش از یك دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
ع ر مفید :عبارت است از :
الف .مدت زمانیکه انتظار میرود دارایی مورد استفاده واحد تیاری قرار گیرد ،یا
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ب  .تعداد تولید یا واحدهای مقداری م شابه که انتظار میرود در فرایند ا ستفاده از دارایی تو سي واحد تیاری
تحصیل شود.
 مبلغ استتتهالکپذیر  :بهای ت ام شتتده دارایی یا ستتایر مبالغ جایگزین بهای ت ام شتتده پس از کستتر ارزش
باقی انده آن.
 مبلغ بازیافتنی  :خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یك دارایی ،هرکدام که بیشتر است.
 مبلغ دفتری  :مبلغی که دارایی پس از ک سر ا ستهالک انبا شته و زیان کاهش ارزش انبا شته مربوط  ،به آن
مبلغ در ترازنامه منعكس میشود.
 ناخالص مبلغ دفتری  :بهای ت ام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای ت ام شده.
.6

مخارج مرتبي با یك قلم دارایی ثابت مشهود ،تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی میشود که:
الف .جریان منافع اقتصادی آتی مرتبي با دارایی به درون واحد تیاری محت ل باشد ،و
ب  .بهای ت ام شده دارایی به گونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری باشد.

 . 15یك قلم دارایی ثابت مشهود که واجد شرایي شناخت به عنوان دارایی باشد ،باید به بهای ت ام شده اندازهگیری
شود.
 . 17موارد زیر ن ونههایی از مخارجی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم قابل انتساب به دارایی است:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشتهاند.
ب  .مخارج آمادهسازی محل نصت،
ج  .مخارج ح ل و نقل اولیه،
د  .مخارج نصت و مونتاژ،
ه  .مخارج تولید آزمایشی دارایی ،پس از کسرخالص عواید حاصل از فروش اقالم تولید شده (نظیرن ونههای
تولید شده هنگام آزمایش تیهیزات)،
و  .حقالزح ه خدمات فنی و حرفهای ،و
ز  .مخارج سربار ع ومی مرتبي با ر ساندن دارایی به و ضعیت قابل بهرهبرداری مانند حقوق مدیر پروژههای
سرمایهای.
 . 18موارد زیر ن ونه مخارجی است که در بهای ت ام شده داراییهای ثابت مشهود منظور ن یشود:
الف .مخارج افتتاح تأسیسات جدید،
ب  .مخارج معرفی کاال یا خدمات جدید(شامل مخارج تبلیغات و آگهی)،
ج  .مخارج برقراری فعالیتهای تیاری در مكانهای جدید یا با مشتریان جدید (شامل مخارج آموزش کارکنان)،
د  .مخارج اداری به استثنای موارد مرتبي با داراییهای اییاد شده موضوع بند  ” 6الف“ ا ستاندارد حسابداری
ش اره  24با عنوان ” گزارشگری مالی واحدهای تیاری در مرحله قبل از بهرهبرداری“ ،و
ه  .سایر مخارج سربار ع ومی غیرمرتبي با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهرهبرداری.
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 . 27واحد تیاری باید یكی از دو روش ” بهای ت ام شتتده“ یا ” تیدید ارزیابی“ را به عنوان رویه حستتابداری خود انتخاب
کند و آن را در مورد ت ام اقالم یك طبقه داراییهای ثابت مشهود به کار گیرد.
 . 28دارایی ثابت م شهود پس از شناخت باید به مبلغ دفتری یعنی بهای ت ام شده پس از ک سر هرگونه ا ستهالک
انباشته و کاهش ارزش انباشته ،منعكس شود.
 . 29پس از شناخت دارایی ثابت مشهود ،چنانچه ارزش منصفانه بهگونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری باشد ،باید آن را
به مبلغ تیدید ارزیابی یعنی ارزش منصتتفانه در تاریخ تیدید ارزیابی پس از کستتر استتتهالک انباشتتته و کاهش
ارزش انبا شته بعد از تیدید ارزیابی ،ارائه کرد .تیدید ارزیابی باید در فوا صل زمانی منظم انیام شود تا اط ینان
حاصتتتل گردد مبلغ دفتری دارایی تفاوت با اه یتی با ارزش منصتتتفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد .پس از انیام
تیدید ارزیابی ،استتتهالک انباشتتته قبلی حذف و مبلغ تیدید ارزیابی ،از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتری
قبلی آن دارایی خواهد شد.
 . 34هرگاه یك قلم از داراییهای ثابت مشتتتهود تیدید ارزیابی شتتتود  ،تیدید ارزیابی ت ام اقالم طبقهای که دارایی
مزبور به آن تعلق دارد ،الزامی است .
 . 37تیدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود ،باید توسي ارزیابان مستقل و دارای صالحیت حرفهای ،انیام شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 39افزایش مبلغ دفتری یك دارایی ثابت مشتتتهود درنتییه تیدید ارزیابی آن (درآمد غیرع لیاتی تحقق نیافته
ناشی از تیدید ارزیابی) مستقی اً تحت عنوان مازاد تیدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه بهعنوان بخشی از حقوق
صتتاحبان ستترمایه طبقهبندی میشتتود و در صتتورت ستتود و زیان جامع انعكاس مییابد .هرگاه افزایش مزبور
عكس یك کاهش قبلی ناشی از تیدید ارزیابی باشد که بهعنوان هزینه شناسایی گردیده است ،دراینصورت،
این افزایش تا میزان هزینه قبلی شنا سایی شده در رابطه با ه ان دارایی باید بهعنوان درآمد به سود و زیان
دوره منظور شود.
 . 40کاهش مبلغ دفتری یك دارایی ثابت مشتتتهود درنتییه تیدید ارزیابی آن به عنوان هزینه شتتتناستتتایی
می شود .هرگاه کاهش مزبور عكس یك افزایش قبلی نا شی از تیدید ارزیابی با شد که به ح ساب مازاد
تیدید ارزیابی منظور شده ا ست  ،دراین صورت ،این کاهش باید تا میزان مازاد تیدید ارزیابی مربوط به
ه ان دارایی به بدهكار ح ساب مازاد تیدید ارزیابی منظور گردد و در صورت سود و زیان جامع انعكاس
یابد و باقی انده به عنوان هزینه شناسایی شود.
 . 41مازاد تیدید ارزیابی منعكس شده در سرف صل حقوق صاحبان سرمایه ،به ا ستثنای مواردی که نحوه ع ل
حستتابداری آن به موجت قانون مشتتخص شتتده استتت ،باید در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به
موازات استفاده از آن توسي واحد تیاری ،مستقی اً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.
 . 42مازاد تیدید ارزیابی به عنوان یك درآمد غیرع لیاتی تحقق نیافته در سرف صل حقوق صاحبان سرمایه منعكس
میگردد .از آنیا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته ا ست ،لذا افزایش سرمایه به طور م ستقیم ،از محل آن میاز
نیستتتت ،مگر در مواردی که بهموجت قانون تیویز شتتتده باشتتتد .در مواردی که مازاد تیدید ارزیابی به موازات
استفاده از دارایی توسي واحد تیاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می شود ،مبلغ مازاد قابل انتقال معادل
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تفاوت بین استتتهالک مبتنی بر مبلغ تیدید ارزیابی دارایی و استتتهالک مبتنی بر بهای ت ام شتتده تاریخی آن
است.

 . 43چنانچه بهای ت ام شده هر جز یك دارایی ثابت مشهود در مقایسه با کل بهای ت ام شده آن دارایی با اه یت و
ع ر مفید یا الگوی کست منافع اقتصادی از آن متفاوت از سایر اجزای با اه یت باشد ،آن جز باید بطور جداگانه
مستهلك شود.
 . 45مبلغ استتتهالک هر دوره باید در صتتورت ستتود و زیان منعكس شتتود مگر اینكه در مبلغ دفتری دارایی دیگری
منظور گردد.
 . 47مبلغ استهالکپذیر یك دارایی باید بر مبنایی سیست اتیك طی ع ر مفید آن تخصیص یابد.
 . 48ع ر مفید یك دارایی باید حداقل در پایان هر دوره مالی بازنگری شتتتود .چنانچه تفاوت قابل مالحظهای بین
پیشبینیهای فعلی و برآوردهای قبلی وجود داشتتته باشتتد ،این تغییرات باید به عنوان تغییر دربرآورد حستتابداری
محسوب و طبق استاندارد حسابداری ش اره  6با عنوان ” گزارش ع لكرد مالی“ شناسایی شود.
 . 56روش ا ستهالک مورد ا ستفاده ،باید منعكسکننده الگوی م صرف منافع اقت صادی آتی مورد انتظار دارایی تو سي
واحد تیاری باشد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 57روش استهالک مورد استفاده برای دارایی باید حداقل در پایان هر دوره مالی بازنگری شود .در صورت تغییر قابل
مالحظه در الگوی مصتتترف منافع اقتصتتتادی آتی مورد انتظار دارایی مربوط ،جهت انعكاس الگوی جدید ،روش
استهالک باید تغییر یابد .چنین تغییری باید به عنوان تغییر در برآورد حسابداری محسوب و طبق استاندارد ش اره
 6با عنوان ” گزارش ع لكرد مالی“ شناسایی شود.
 . 59مبلغ دفتری یك قلم یا گروهی از اقالم یك سان داراییهای ثابت م شهود باید بهطور ادواری برر سی شود .هرگاه
کاه شی دائ ی در ارزش یك دارایی یا گروهی از اقالم یك سان دارایی م شاهده شود و بازیافت بخ شی از مبلغ
دفتری آن غیرم كن بهنظر رسد ،مبلغ کاهش باید به عنوان هزینه دوره شناسایی و مبلغ دفتری دارایی از طریق
اییاد یك حستتتاب کاهنده ،بهمبلغ بازیافتنی برآوردی کاهش داده شتتتود ،مگر آنكه کاهش مزبور عكس یك
افزایش قبلی نا شی از تیدید ارزیابی با شد که در این صورت این کاهش باید برا ساس بند  40به ح ساب مازاد
تیدید ارزیابی منظور و در صورت سود و زیان جامع نیز منعكس شود.
 . 67افزایش بعدی در مبلغ بازیافتنی یك دارایی ثابت مشتتتهود که براستتتاس مندرجات بند  ،59به ک تر از بهای
ت ام شده شنا سایی شده ا ست ،به شرط آنكه شرایي و رویدادهایی که منیر به کاهش یا حذف مبلغ دفتریآن
دارایی شتتتده ،برطرف گردد و شتتتواهد متقاعدکنندهای حاکی از ادامه شتتترایي و رویدادهای جدید درآینده قابل
پیشبینی وجوددا شته با شد ،باید از طریق برگ شت کاهش قبلی شنا سایی شود .مبلغ برگ شت شده باید بهمیزان
استهالکی که با فرض عدم وقوع کاهش یا حذف ،بهعنوان استهالک شناسایی میشد  ،کاهش داده شود .
 . 69جبران خ سارت وارده به داراییهای ثابت م شهود تو سي ا شخاص ثالث باید در سود و زیان دورهای که و صول آن
محت ل و مبلغ آن بهگونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری میشود ،شناسایی گردد.
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 . 70یك قلم دارایی ثابت مشتتهود در زمان واگذاری یا هنگامی که بهطور دائ ی بال استتتفاده میشتتود و هیچ منافع
اقتصادی آتی از واگذاری آن انتظار ن یرود ،باید از ترازنامه حذف شود.
 . 71سود یا زیان نا شی از برکناری یا واگذاری دارایی ثابت م شهود باید در زمان حذف در صورت سود و زیان منظور
شتتود .مگر در رابطه با فروش و اجاره میدد که رعایت استتتاندارد حستتابداری ش ت اره  21با عنوان ”حستتابداری
اجارهها“ الزامی میباشتتتد .ستتتود یا زیان ناشتتتی از واگذاری و برکناری نباید به عنوان درآمد یا هزینه ع لیاتی
طبقهبندی شود.
 . 74سود یا زیان ناشی از حذف یك دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت بین عواید خالص ناشی از واگذاری دارایی
و مبلغ دفتری آن تعیین شود.
 . 77موارد زیر باید برای هرطبقه از داراییهای ثابت مشهود در صورتهای مالی افشا شود:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .مبانی اندازهگیری مورد استفاده جهت تعیین ناخالص مبلغ دفتری ،
ب  .روشهای استهالک مورد استفاده،
ج  .ع ر مفید یا نرخهای استهالک مورد استفاده،
د  .ناخالص مبلغ دفتری  ،کاهش ارزش انباشته و استهالک انباشته در ابتدا و انتهای دوره ،و
ه  .صورت تطبیق مبلغ دفتری در ابتدا و انتهای دوره به گونهای که موارد زیر را نشان دهد:
 اضافات، فروش ،سایر واگذاریها ،داراییهای برکنار شده و داراییهایی که طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره 31با عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ به طور م ستقل یا
در قالت یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده است،
 تحصیل دارایی از طریق ترکیت واحدهای تیاری، افزایش یا کاهش ناشی از تیدید ارزیابی مطابق بندهای  39و ،40 کاهش مبلغ دفتری به مبلغ بازیافتنی مطابق بند ،59 برگشت ت ام یا بخشی از کاهش قبلی در مبلغ دفتری مطابق بند ،67 استهالک دوره، خالصتفاوتهای ارزی ناشی از تسعیر صورتهای مالی یك واحد مستقل خارجی،و سایر تغییرات. . 78در صورتهای مالی ه چنین باید موارد زیر افشا گردد:
الف .وجود و میزان محدودیت در رابطه با مالكیت داراییها و نیز داراییهایی که وثیقه بدهیهاست،
ب  .مخارج منظور شده به حساب داراییهای در جریان ساخت طی دوره،
ج  .مبلغ تعهدات قراردادی مربوط به تحصیل داراییهای ثابت مشهود ،و
د  .مبلغ جبران شده توسي اشخاص ثالث بابت خسارتهای وارده به داراییهای ثابت مشهود که در سود و زیان
منظور گردیده اما بطور جداگانه در متن صورت سود و زیان افشا نشده است.
ه  .مانتتتتتده داراییهای ثابت م شهود در جریان ساخت در راه ،نگهداری شده در انبار و نیز پیش پرداختهای
سرمایهای در انتها و ابتدای دوره.
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 79مكرر .سایر اطالعات مربوط به داراییهای زیستی مولد مربوط به فعالیتهای کشاورزی باید طبق استاندارد حسابداری
ش اره  26با عنوان ”فعالیتهای کشاورزی“ افشا شود.
 . 81چنانچه دارایی ثابت مشهود به مبلغ تیدید ارزیابی انعكاس یابد ،موارد زیر باید افشا شود:
الف .تاریخ مؤثر تیدید ارزیابی،
ب  .استفاده از ارزیاب مستقل یا ارزیاب داخلی واحد تیاری،
ج  .روشها و مفروضات با اه یت بكار رفته در برآورد ارزش منصفانه،
د  .میزان استفاده از قی تها در بازار فعال یا معامالت حقیقی اخیر ،یا انیام برآورد یا بكارگیری سایر روشهای
ارزشگذاری برای تعیین ارزش منصفانه،
ه  .مبلغ دفتری هر طبقه از داراییها براساس روش بهای ت ام شده با فرض عدم تیدید ارزیابی،
و  .مازاد تیدید ارزیابی شامل تغییرات طی دوره و ذکر محدودیت تقسیم آن بین صاحبان سرمایه ،و
ز  .دوره تناوب تیدید ارزیابی به تفكیك هرطبقه از داراییها.
 . 83الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1386/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 12
افشای اطالعات اشخاص وابسته
.2

این استاندارد باید در موارد زیر بكار گرفته شود:
الف .تشخیص روابي و معامالت با اشخاص وابسته،
ب  .تشخیص مانده حسابهای فی ابین واحد تیاری و اشخاص وابسته آن،
ج  .تشخیص شرایطی که افشای موارد مندرج در بندهای ” الف“ و ” ب“ الزامی میشود ،و
د  .تعیین افشای الزم درباره موارد مندرج در بندهای ” الف“ و ” ب“.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

.3

واحدهای تیاری تحت کنترل دولت ،درخ صوص معامالت با سایر واحدهای تیاری که م ستقی اً و نه از طریق
واحد تیاری گزارشگر تحت کنترل دولت میباشند ،در دامنه کاربرد این استاندارد قرار ن یگیرد ،مگر اینكه اوراق
سهام یا اوراق مشارکت واحد تیاری گزارشگر به ع وم عرضه شده یا در جریان عرضه ع ومی باشد.

.4

طبق این استاندارد ،معامالت با ا شخاص واب ستتتتته و مانده ح سابهای فی ابین باید در صورتهای مالی کلیه
واحدهای تیاری ازج له صورتهای مالی جداگانه واحد تیاری اصلی ،شریك خاص یا سرمایهگذار که طبق
استانداردهای حسابداری ش اره  20 ،18و  23ارائه میشود افشا گردد.

.6

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است :
 شخص وابسته  :یك شخص در صورتی وابسته به واحد تیاری است که :
الف .بهطور مستقیم ،یا غیرمستقیم از طریق یك یا چند واسطه :
 . 1واحد تیاری را کنترل کند ،یا تو سي واحد تیاری کنترل شود ،یا با آن تحت کنترل واحد قرار
داشته باشد ( شامل واحدهای تیاری ا صلی ،واحدهای تیاری فرعی و واحدهای تیاری فرعی
همگروه) ،
 . 2در واحد تیاری نفوذ قابل مالحظه داشته باشد ،یا
 . 3بر واحد تیاری کنترل مشترک داشته باشد .
ب  .وا حد ت یاری وابستتت ته آن وا حد باشتتتد (طبق تعریف استتت تا ندارد حستتتا بداری شتتت اره 20
با عنوان ” حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تیاری وابسته“ ) ،
ج  .مشتتارکت خاص آن واحد باشتتد (طبق تعریف استتتاندارد حستتابداری ش ت اره  23با عنوان ” حستتابداری
مشارکتهای خاص“) ،
د  .از مدیران اصلی واحد تیاری یا واحد تیاری اصلی آن باشد،
ه  .خویشاوند نزدیك اشخاص اشاره شده در بندهای ” الف“ یا ” د“ باشد،
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و  .تو سي ا شخاص ا شاره شده در بندهای ” د“ یا ” ه “ کنترل می شود ،تحت کنترل م شترک یا نفوذ
قابل مالحظه آنان استتتت و یا اینكه ستتتهم قابل مالحظهای از حق رأی آن به طور مستتتتقیم یا
غیرمستقیم در اختیار ایشان باشد ،و
ز  .طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تیاری یا طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته
به آن و ه چنین واحدهای تیاری تحت کنترل این گونه طرحها باشد.
 معامله با شخص واب سته  :انتقال منابع ،خدمات یا تعهدات بین ا شخاص واب سته صرفنظر از مطالبه یا عدم
مطالبه بهای آن است.
 خوی شاوندان نزدیك  :خوی شاوند ن سبی و سببی فرد که انتظار میرود در معامله با واحد تیاری ،وی را تحت
نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که مع والً شامل خوی شاوندان ن سبی و سببی طبقهاول تا سوم
است.
 کنترل  :توانایی راهبری ستتیاستتتهای مالی و ع لیاتی یك واحد تیاری بهمنظور کستتت منافع اقتصتتادی از
فعالیتهای آن.
 مدیران ا صلی  :ا شخا صی که بهطور موظف یا غیر موظف اختیار و م سئولیت برنامهریزی ،هدایت و کنترل
فعالیتهای واحد تیاری را بهطور م ستقیم یا غیرم ستقیم برعهده دارند ،از ج له شامل اع ای هیئت مدیره،
مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 کنترل مشترک  :مشارکت در کنترل یك فعالیت اقتصادی به موجت یك توافق قراردادی.
 نفوذ قابل مالحظه  :توانایی م شارکت در ت ص یمگیریهایمربوط به سیا ستهای مالی و ع لیاتی واحد تیاری،
ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور.
.15

روابي بین واحدهای تیاری اصتتلی و فرعی باید صتترف نظر از انیام یا عدم انیام معامله بین آنهتتتتتا افشتتا
شتتتود .واحد تیاری باید نام واحد تیاری اصلی و در صورت متفاوت بودن ،کنترلکننده نهایی را افشا کند .چنانچه
هیچیك از واحدهای تیاری اصتتلی و کنترل کننده نهایی ،صتتورتهای مالی برای استتتفاده ع ومی تهیه نكنند ،نام
واحد تیاری اصلی بعدی که این کار را انیام میدهد باید افشا شود.

 . 18در صورت انیام معامالت بین ا شخاص واب سته ،به منظور درک اثر بالقوه رابطه با شخص واب سته بر صورتهای
مالی ،واحد تیاری باید ماهیت این رابطه را ه راه با اطالعاتی درباره معامالت و مانده حسابهای فی ابین افشا کند.
حداقل افشا باید شامل موارد زیر باشد:
الف.
ب.
ج .
د .
ه .

مبلغ معامالت،
مانده حسابهای فی ابین ،نحوه تسویه و نرخ سود ت ین شده،
جزئیات هرگونه ت ین ارائه شده یا دریافت شده،
ذخیره مطالبات مشكوکالوصول مربوط به مانده حسابهای فی ابین ،و
هزینه مطالبات سوخت شده و مشكوکالوصول طی دوره ناشی از معامالت با اشخاص وابسته.
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 . 19الزامات افشای بند  18باید برای هریك از طبقات زیر انیام شود:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .واحد تیاری اصلی،
ب  .واحدهای تیاری دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل مالحظه بر واحد تیاری،
ج  .واحدهای تیاری فرعی،
د  .واحدهای تیاری وابسته،
ه  .مشارکتهای خاصی که واحد تیاری در آن شریك خاص است،
و  .مدیران اصلی واحد تیاری یا واحد تیاری اصلی آن ،و
ز  .سایر اشخاص وابسته.
 . 21موارد زیر ن ونههایی از معامالتی استکه اگر با اشخاص وابسته انیام شود افشا میگردد:
الف .خرید یا فروش کاال،
ب  .خرید یا فروش داراییهای غیرجاری،
ج  .ارائه یا دریافت خدمات،
د  .اجارهها،
ه  .انتقال پروژههای تحقیق و توسعه،
و  .انتقاالت ناشی از قرارداد حق امتیاز،
ز  .تأمین منابع مالی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت،
ح  .تأمین ت ینها و وثایق ،و
ط  .تسویه بدهیها از طرف واحد تیاری یا توسي واحد تیاری از طرف شخص دیگر.
 . 23اف شای اینكه شرایي معامالت با ا شخاص واب سته با شرایي حاکم بر سایر معامالت انیام شده در روال عادی
داد و ستدهای واحد تیاری (معامالت حقیقی) یك سان است باید تنها زمانی صورت گیرد که این امر قابل اثبات
با شد .در صورت وجود تفاوت با اه یت بین شرایي معامالت با ا شخاص واب سته و شرایي حاکم بر معامالت
حقیقی ،موارد افتراق باید افشا شود.
 . 24اقالم با ماهیت م شابه باید به صورت می وع اف شا شود ،مگر اینكه درک اثرات معامالت با ا شخاص واب سته بر
صورتهای مالی واحد تیاری مستلزم افشای آنها بهصورت جداگانه باشد.

 . 25الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1386/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 13
حسابداری مخارج تأمین مالی
.2

این استاندارد باید برای حسابداری مخارج تامین مالی بكار گرفته شود.

.4

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

•

مخارج تأمین مالی  :عبارت است از سود ت ین شده ،کارمزد و سایر مخارجی که واحد تیاری برای تأمین منابع
مالی متح ل میشود.

•

دارایی واجد شرایي  :یك دارایی است که آماده سازی آن جهت استفاده مورد انتظار یا فروش الزاماً مدت زیادی
طول میکشد.

.7

مخارج تأمین مالی باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود به استثنای مواردی که براساس بند  8به
بهای ت امشده دارایی منظور میشود.

.8

آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقی اً قابل انتساب به تحصیل یك دارایی واجد شرایي است باید به عنوان
بخشی از بهای ت ام شده دارایی محسوب شود .مبلغ مخارج تأمین مالی قابل احتساب در بهای ت ام شده دارایی،
باید طبق این استاندارد تعیین شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 12در مواردی که ت سهیالت مالی م شخ صاً به منظور تح صیل یك دارایی واجد شرایي اخذ میگردد ،مبلغ مخارج
تأمین مالی قابل احتساب در بهای ت ام شده آن دارایی باید شامل مخارج واقعی تسهیالت طی دوره پس از کسر
هرگونه درآمد حاصل از سرمایهگذاری موقت وجوه حاصل از تسهیالت مالی دریافتی باشد.
 . 14چنانچه فعالیت تأمین مالی واحد تیاری به صورت مت رکز انیام شود و بخ شی از وجوه مربوط جهت تح صیل
یك دارایی واجد شرایي به م صرف بر سد ،مخارج تأمین مالی قابل احت ساب در بهای ت ام شده دارایی را باید با
اع ال نرخ جذب نستتتبت به مخارج انیام شتتتده جهت آن دارایی ،تعیین کرد .نرخ جذب مورد نظر باید برابر با
میانگین موزون مخارج تأمین مالی برای ت سهیالت مالی طی دوره ،به ا ستثنای ت سهیالتی با شد که م شخ صاً
به منظور تحصتتیل یك دارایی واجد شتترایي اخذ گردیده استتت .مبلغ مخارج تامین مالی که طی دوره به بهای
ت امشده دارایی منظور میشود نباید از مبلغ مخارج تامین مالی تح لشده طی آن دوره بیشتر باشد.
 . 17احتساب مخارج تأمین مالی در بهای ت ام شده دارایی واجد شرایي باید زمانی شروع شود که:
الف  .برای دارایی مربوط مخارجی در حال انیام باشد،
ب

 .مخارج تأمین مالی در حال وقوع باشد ،و

ج

 .فعالیتهای الزم برای آماده سازی دارایی مربوط جهت استفاده مورد نظر یا فروش در جریان باشد.
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 . 20چنانچه ع لیات ستاخت فعاالنهدارایی برای مدت طوالنی متوقف شتود ،باید از احتستاب مخارج تأمین مالی طی
مدت مزبور در بهای ت ام شده دارایی خودداری کرد.
 . 22از زمانی که کلیه فعالیتهای الزم برای آماده سازی دارایی واجد شرایي برای ا ستفاده مورد نظر یا فروش به طور
اساسی تك یل شود ،باید احتساب مخارج تأمین مالی را در بهای ت ام شده آن دارایی متوقف کرد.
 . 24چنانچه ساخت بخ شهایی از یك دارایی واجد شرایي به طور ا سا سی تك یل شده با شد و هریك از بخ شهای
تك یل شده ه زمان با ادامه ساخت سایر بخ شها قابل ا ستفاده مورد نظر یا فروش با شد ،باید احت ساب مخارج
تأمین مالی در بهای ت ام شده بخشهای تك یل شده را متوقف کرد.
 . 26موارد زیر باید برحست مورد در صورتهای مالی افشا شود:
الف  .مبلغ مخارج تأمین مالی که طی دوره به بهای ت امشده دارایی منظور شده است ،و
ب  .نرخ جذب استفاده شده برای تعیین مبلغ مخارج تأمین مالی قابل احتساب در بهای ت ام شده دارایی واجد
شرایي.
 . 27الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1380/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
استاندارد حسابداری ش اره  -13حسابداری مخارج تأمین مالی
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استاندارد حسابداری شماره 14
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
اجرای الزامات استتتاندارد  ،1منیر به کنارگذاری استتتاندارد حستتابداری  14نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای
جاری میگردد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
استاندارد حسابداری ش اره  -14نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
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استاندارد حسابداری شماره 15
حسابداری سرمایهگذاریها
.1

این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایهگذاریها و الزامات افشای اطالعات مربوط میپردازد.

 .2ح سابداری سرمایهگذاری در کلیه واحدهای تیاری باید طبق الزامات این ا ستاندارد انیام شود .این ا ستاندارد
نحوه حستتابداری ستترمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی ،مشتتارکتهای خاص و واحدهای تیاری وابستتته در
صورتهای مالی تلفیقی و می وعه را تعیین ن یکند لیكن درخصوص نحوه حسابداری سرمایهگذاریهای پیشگفته
در صورتهای مالی جداگانه کاربرد دارد مگر در مواردی که در ا ستانداردهای ح سابداری مربوط به سرمایهگذاری
در واحدهای تیاری فرعی ،مشارکتهای خاص و واحدهای تیاری وابسته نحوه ع ل دیگری تیویز شده باشد.
.5

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
 ابزار مالی :قراردادی استتت که برای یك واحد تیاری ،دارایی مالی و برای واحد تیاری دیگر ،بدهی مالی یا
ابزار مالكانه اییاد میکند.
 ابزار مالكانه  :هر قراردادی که معرف وجود حقوق باقی انده نستتبت به داراییهای واحد تیاری پس از کستتر
کلیه بدهیهای آن است.
ارزش منصتفانه  :مبلغی استت که خریداری مطلع و مایل و فروشتندهای مطلع و

مایل میتوانند در معاملهای حقیقی و در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور مبادله یا یك بدهی
را تسویه کنند.
 اوراق مشتقه :ابزار مالی یا قرارداد دیگری که دارای سه ویژگی زیر است:
الف .ارزش آن در واکنش به تغییرات قی ت دارایی پایه مانند سهام و کاال تغییر کند،
ب  .مستلزم سرمایهگذاری خالص اولیه نباشد یا در مقایسه با سایر قراردادهایی که انتظار میرود در برابر
تغییر عوامل بازار واکنش مشابهی نشان دهند ،سرمایهگذاری خالص اولیه ک تری نیاز داشته باشد ،و
ج  .در آینده تسویه شود.
 بازار فعال  :بازاری استتتت که در آن دفعات و حیم معامالت دارایی و بدهی برای ارائه مستتتت ر اطالعات
قی تگذاری کافی است.
 بدهی مالی :هر بدهی که یكی از موارد زیر باشد:
الف .تعهد قراردادی:
 . 1برای تحویل وجه نقد یا دارایی مالی دیگر به اشخاص دیگر ،یا
 . 2برای مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با ا شخاص دیگر ،تحت شرایطی که به صورت
بالقوه برای واحد تیاری نامطلوب است ،یا
ب  .قراردادی که از طریق ابزار مالكانه واحد تیاری تسویه خواهد شد یا م كن است تسویه گردد و:
 اوراق غیرمشتتتقهای استتت که در ازای آن واحد تیاری به تحویل تعداد متغیری ابزار
مالكانه واحد تیاری متعهد است یا م كن است متعهد شود ،یا
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 اوراق مشتقهای است که به شیوهای به جز معاوضه مبلغ ثابتی وجه نقد یا دارایی مالی
دیگر با تعداد ثابتی ابزار مالكانه واحد تیاری ت سویه خواهد شد یا م كن ا ست ت سویه
شود.
 تعهد قطعی  :توافقی الزماالجرا برای مبادله مقدار مشتتتخصتتتی از منابع به قی تی مشتتتخص در تاریخ یا
تاریخهای مشخص در آینده است.
 حق تقدم  :با توجه به مفاد ماده  166اصالحیه قانون تیارت ،حقی است قابل نقل و انتقال متعلق به صاحبان
سهام واحد تیاری ،که هنگام خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالكند به ایشان تعلق میگیرد.
 خالص ارزش فروش :عبارت استتتت از مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شتتترایي عادی و
پس از کسر کلیه مخارج فروش حاصل میشود.
 دارایی مالی :هر دارایی که یكی از موارد زیر باشد:
الف .وجه نقد.
ب  .ابزار مالكانه از قبیل سهام یا حق تقدم سهام واحد تیاری دیگر.
ج  .حق قراردادی:
 . 1برای دریافت وجه نقد یا دارایی مالی دیگر از اشخاص دیگر ،یا
 . 2برای مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با ا شخاص دیگر ،تحت شرایطی که به صورت
بالقوه برای واحد تیاری مطلوب است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

د.

قراردادی که از طریق ابزارهای مالكانه واحد تیاری تسویه خواهد شد یا م كن است تسویه شود،
و:
 اوراق غیرمشتقهای است که در ازای آن واحد تیاری به دریافت تعداد متغیری ابزار مالكانه واحد
تیاری متعهد است یا م كن است متعهد شود ،یا
 اوراق م شتقهای ا ست که به شیوهای به جز معاو ضه مبلغ ثابتی وجه نقد یا دارایی مالی دیگر با
تعداد ثابتی ابزار مالكانه واحد تیاری تسویه خواهد شد یا م كن است تسویه شود.

 سرمایهگذاری  :نوعی دارایی ا ست که واحد سرمایهگذار برای ک ست منافع اقت صادی از طریق دریافت منافع
(به شكل سود سهام و سود ت ین شده) ،افزایش ارزش ،پو شش ری سكهای آتی یا مزایای دیگر (مانند
مزایای ناشی از مناسبات تیاری) نگهداری میکند.
 سرمایهگذاری بلندمدت  :طبقهای از سرمایهگذاریهاست که به قصد استفاده مست ر در فعالیتهای واحد تیاری
نگهداری می شود .سرمایهگذاری هنگامی به عنوان دارایی غیرجاری طبقهبندی می شود که ق صد نگهداری
آن برای مدت طوالنی به وضوح قابل اثبات باشد.
 سرمایهگذاری جاری :به طبقهای از سرمایهگذاریها گفته میشود که سرمایهگذاری بلندمدت نباشد.
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 سرمایهگذاری در امالک  :عبارت از سرمایهگذاری در زمین یا ساخت انی است که ع لیات ساخت و توسعه آن به
ات ام رسیده و به جهت ارزش بالقوهای که ازنظر سرمایهگذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده
توسي واحد تیاری سرمایهگذار نگهداری میشود.
 سرمایهگذاری سریعال عامله در بازار  :نوعی سرمایهگذاری است که برای آن بازاری فعال ،آزاد و در دسترس،
وجود دارد بهطوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شتتاخصتتی قابل اتكا که محاستتبه ارزش بازار را
امكانپذیر سازد ،دست یافت.
 سهام جایزه  :عبارت است از توزیع سهام بین صاحبان سهام واحد تیاری از محل سود انباشته ،اندوختهها یا
صرف سهام که با توجه به اصالحیه قانون تیارت موکول به تصویت می ع ع ومی فوقالعاده است.
 صندوق سرمایهگذاری :نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع
فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند.
 مصتتون ستتازی :به اقداماتی اطالق میشتتود که به منظور کاهش یا جبران ریستتك ناشتتی از تغییرات در
ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی مربوط به یك قلم خاص انیام میگیرد.
 مصون سازی ارزش منصفانه :عبارت است از مصون سازی ریسك تغییر ارزش منصفانه یك دارایی یا بدهی
شناسایی شده یا یك تعهد قطعی شناسایی نشده ،یا بخش مشخصی از آن دارایی ،بدهی یا تعهد قطعی که
قابل انتساب به ریسك خاصی باشد و بتواند بر سود یا زیان اثر بگذارد.
 مصونسازی جریان نقدی :مصونسازی ریسك تغییرپذیری جریانهای نقدی که:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 1قابل انت ساب به ری سك خا صی در ارتباط با دارایی یا بدهی شنا سایی شده (نظیر ت ام یا
بخشی از پرداختهای آتی سود ت ین شده مربوط به بدهی با نرخ متغیر) یا معامله
آتی بسیار محت ل ،باشد ،و
 . 2بتواند بر سود یا زیان اثر بگذارد.
 . 13آن گتتتتتتروه از واحدهای تیتتتتتتاری که طبق الزامات استتتتاندارد حستتتابداری شتتت تتتتتتاره  14با عنوان
” نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری” ،داراییهای جاری و غیرجاری را در ترازنامه خود تفكیك میکنند
باید سرمایهگذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایهگذاریهای بلندمدت را به عنوان دارایی غیرجاری
منعكس کنند.
 . 14آن گروه از واحدهای تیاری که طبق استتتتانداردهای حستتتابداری خاص یا مفاد قوانین آمره داراییهای جاری و
غیرجاری را در ترازنامه تفكیك ن یکنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری ستتترمایهگذاریها ،بین آنها ت ایز قائل
شوند و مبلغ دفتری سرمایهگذاریها را مطابق با بندهای  28تا  37تعیین و ارائه کنند.
 . 23چنانچه سرمایهگذاری تح صیل شده دربرگیرنده سود ت ین شده تعلق گرفته و دریافت ن شده یا سود پیش از
تحصتتیل باشتتد ،بهای ت ام شتتده ستترمایهگذاری عبارت از بهای خرید بعد از کستتر هرگونه ستتود تعلق گرفته و
دریافت نشده خواهد بود.
 . 28ستترمایهگذاریهای ستتریعال عامله در بازار ،شتتامل ستترمایهگذاری در اوراق مشتتتقه ،هرگاه به عنوان دارایی جاری
نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعكس شود.
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 . 29چنانچه ماهیت و میزان ستترمایهگذاری به گونهای باشتتد که جذب آن توستتي بازار ،بدون تأثیر با اه یت در نرخ
بازار آن ،م كن نباشد ،قی ت جاری بازار باید طوری تعدیل شود که منعكسکننده عوایدی باشد که واحد تیاری
ستترمایهگذار به طور واقع بینانه ،انتظار کستتت آن را درصتتورت واگذاری ستترمایهگذاری در روال عادی فعالیت
تیاری داشته باشد.
 . 30سایر سرمایهگذاریهایی که تحت عنوان دارایی جاری طبقهبندی می شود ،باید در ترازنامه به یكی از دو روش زیر
منعكس شود:
الف .اقل بهای ت ام شده و خالص ارزش فروش ،یا
ب .خالص ارزش فروش.
 . 33سرمایهگذاریهایی که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقهبندی می شود باید در ترازنامه به یكی از رو شهای زیر
منعكس شود:
الف .بهای ت ام شده پس از ک سر هرگونه کاهش ارزش انبا شته طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  32با عنوان
”کاهش ارزش داراییها“ ،یا
ب .مبلغ تیدید ارزیابی به عنوان یك نحوه ع ل میاز جایگزین.
درصتتورت انعكاس به مبلغ تیدید ارزیابی ،مطابق استتتاندارد حستتابداری شتت اره  11با عنوان ” داراییهای ثابت
مشهود“ ع ل میشود با این تفاوت که دوره تناوب تیدید ارزیابی ساالنه خواهد بود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 37مبلغ کل ستتترمایهگذاریهای بلندمدت و ستتتایر ستتترمایهگذاریهای جاری ،عبارت ازج ع مبلغ دفتری تك تك
سرمایهگذاریهای مربوط است که جداگانه تعیین میشود.
 . 38افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری ستترمایهگذاریهای ستتریعال عامله شتتامل ستترمایهگذاری در اوراق مشتتتقه که
به عنوان دارایی جاری نگهداری میشتتود ،باید در صتتورت ستتود و زیان شتتناستتایی گردد مگر در مواردی که
سرمایهگذاری در اوراق مشتقه با هدف مصونسازی جریان نقدی انیام شده باشد.
 . 39تغییرات در ارزش بازار سرمایهگذاری در اوراق م شتقه که با هدف م صون سازی جریان نقدی صورت میپذیرد،
باید به شرح زیر شناسایی شود:
 . 1بخشی از سود یا زیان اوراق مشتقه که در مصون سازی ،اثربخش تشخیص داده شده است ،باید
در صورت سود و زیان جامع شنا سایی شود (تو ضیحات مربوط به مفهوم اثربخ شی در پیو ست
ش اره  1ارائه شده است).
 . 2بخش غیر اثربخش سود یا زیان اوراق مشتقه باید در صورت سود و زیان دوره شناسایی شود.
 . 40چنانچه در م صون سازی ارزش من صفانه ،قلم م صون شده به بهای ت ام شده اندازهگیری می شود ،باید سود یا
زیان قابل انت ساب به ری سك م صون شده در صورت سود و زیان شنا سایی و مبلغ دفتری قلم م صون شده به
ه ان میزان تعدیل گردد.
 . 41در صورتی که مصونسازی جریان نقدی ،متعاقباً به شناخت یك دارایی مالی یا یك بدهی مالی منیر شود ،سود
یا زیان مربوط که در صورت سود و زیان جامع شنا سایی شده بود ،باید در ه ان دوره یا دورههایی که دارایی
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تحصتتیل شتتده یا بدهی تقبلشتتده بر ستتود یا زیان اثر میگذارد (مانند دورههایی که درآمد مالی یا هزینه مالی
شنا سایی می شود) به سود (زیان) انبا شته منتقل شود .با این حال ،اگر واحد تیاری انتظار دا شته با شد ت ام یا
بخشی از زیانی که در صورت سود و زیان جامع شناسایی شده است ،طی یك یا چند دوره آتی بازیافت ن شود،
باید مبلغی را که انتظار بازیافت آن را ندارد به سود (زیان) انباشته منتقل کند.
 . 42هرگاه سایر سرمایهگذاریهای جاری (غیر از سریعال عامله در بازار) به خالص ارزش فروش منعكس شود ،هرگونه
افزایش و کاهش مبلغ دفتری سرمایهگذاری باید در صورت سود و زیان دوره شناسایی شود.
 . 43هرگاه ستترمایهگذاری بلندمدت به مبلغ تیدید ارزیابی منعكس شتتود ،نحوه حستتابداری آن باید طبق استتتاندارد
حستتابداری ش ت اره  11با عنوان ”داراییهای ثابت مشتتهود“ باشتتد .افزایش مبلغ دفتری ستترمایهگذاری بلندمدت
درنتییه تیدید ارزیابی آن باید به عنوان مازاد تیدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشتتتی از حقوق
صاحبان سرمایه منعكس شود .هرگاه افزایش مزبور عكس یك کاهش قبلی نا شی از تیدید ارزیابی با شد که
به عنوان هزینه شتتناستتایی شتتده استتت ،این افزایش باید تا میزان هزینه شتتناستتایی شتتده در رابطه با ه ان
سرمایهگذاری به عنوان درآمد شنا سایی شود .کاهش مبلغ دفتری یك قلم سرمایهگذاری بلندمدت در نتییه
تیدید ارزیابی آن باید به عنوان هزینه شنا سایی شود .چنانچه کاهش مزبور عكس یك افزایش قبلی نا شی از
تیدید ارزیابی با شد که به ح ساب مازاد تیدید ارزیابی منظور شده ا ست ،این کاهش باید تا میزان مازاد تیدید
ارزیابی مربوط به ه ان ستترمایهگذاری در حستتاب مازاد تیدید ارزیابی بدهكار گردد و باقی انده به عنوان هزینه
شناسایی شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 44باتوجه به مفهوم تحقق که عبارت ا ست از الزام به اینكه درآمد م ستند به دریافت وجه نقد (یا دارایی دیگری که
با قطعیت معقول انتظار تبدیل آن به وجه نقد وجود دارد) شتتده باشتتد و یا با انتظار قریت به یقین مستتتند شتتود،
مازاد تیدید ارزیابی مذکور در بند  ،43درآمد تحقق نیافته تلقی میگردد .بنابراین ،به استتتثنای مواردی که نحوه
ع ل ح سابداری آن به موجت قانون م شخص شده ا ست ،افزایش سرمایه بهطور م ستقیم از محل مازاد مزبور
میاز نیست و تنها در زمان واگذاری سرمایهگذاری باید ،طبق بند  47به سود (زیان) انباشته منتقل شود.
 . 45دریافت ستهام جایزه موجت تغییر در مبلغ دفتری سترمایهگذاری ن یشتود بلكه به منظور تعیین مبلغ دفتری هر
سهم ،مبلغ دفتری سرمایهگذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سهام جایزه تقسیم شود.
 . 47هرگاه یك ستترمایهگذاری واگذار شتتود ،تفاوت عواید حاصتتل از واگذاری و مبلغ دفتری آن باید به ستتود و زیان
دوره منظور شتتود .در مورد ستترمایهگذاریهای جاری که به خالص ارزش فروش ثبت شتتده و ستترمایهگذاریهای
بلندمدتی که به مبلغ تیدید ارزیابی انعكاس یافته است ،سود یا زیان واگذاری باید نسبت به آخرین مبلغ دفتری
آن تعیین و به سود و زیان دوره منظور شود .هر گونه خالص مازاد ناشی از تیدید ارزیابی یك سرمایهگذاری که
قبالً در حستتاب مازاد تیدید ارزیابی منظور و در آن نگهداری شتتده استتت ،باید به عنوان تغییر در اجزای حقوق
صاحبان سرمایه ،به سود (زیان) انباشته منتقل شود.
 . 48هرگاه تنها بخ شی از می وع یك سرمایهگذاری خاص واحد تیاری که به بهای ت ام شده منعكس شده ا ست،
واگذار شود ،مبلغ دفتری بخش واگذار شده برمبنای میانگین بهای ت ام شده می وع سرمایهگذاری محا سبه
خواهد شد.
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 . 51به استثنای سرمایهگذاریهای بلندمدت دارای سررسید ،تغییر طبقهبندی سرمایهگذاریهای بلندمدت به جاری باید صرف ًا
با رعایت شرایي مندرج در ا ستاندارد ح سابداری ش اره  31با عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و
ع لیات متوقف شده“ انیام شود.
 . 52تغییر طبقهبندی سرمایهگذاریهای جاری به بلندمدت تنها در شرایطی میاز ا ست که واحد سرمایهگذار حداقل به نفوذ
قابل مالحظه در واحد سرمایهپذیر د ست یابد .در این صورت سرمایهگذاری باید با توجه به رویه مورد ا ستفاده ،ح ست
مورد به اقل بهای ت امشتتده و خالص ارزش فروش ،یا خالص ارزش فروش در زمان تغییر طبقهبندی ،اندازهگیری شتتود.
مبلغ جدید به عنوان مبلغ دفتری سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میگردد.
 . 53عالوه بر موارد ذکر شده در بندهای باال ،اقالم زیر باید به سود و زیان دوره منظور شود:
الف  .هرگونه هزینه ناشتتی از کاهش خالص ارزش فروش ستترمایهگذاریهای کوتاهمدتی که به اقل بهای ت ام
شده و خالص ارزش فروش ارزیابی میشود،
ب  .هرگونه هزینه کاهش ارزش سرمایهگذاریهای بلندمدتی که به روش بهای ت ام شده ارزیابی میشود ،و
ج  .هرگونه برگشت کاهشهای قبلی موارد ” الف “ و ” ب “.
 . 55اطالعات زیر باید در صورتهای مالی افشا شود:
الف  .رویههای حسابداری مورد استفاده برای سرمایهگذاریها مشت ل بر نحوه حسابداری تغییرات مبلغ دفتری،
ب  .انعكاس سرمایهگذاریهای جاری به تفكیك سریعال عامله در بازار و سایر سرمایهگذاریها.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ج  .بازدهی طبقات مختلف سرمایهگذاری به تفكیك سود سهام ،تغییر ارزش و سود یا زیان واگذاری،
د  .ارزش بازار سرمایهگذاریهای سریعال عامله در بازار که به عنوان دارایی غیرجاری نگهداری شده است،
ه  .مبلغ کاهش ارزش انباشته سرمایهگذاریهای بلندمدت،
و  .محدودیتهای قابل توجه در رابطه با امكان تبدیل سرمایهگذاریها به نقد یا وصول درآمد و عواید واگذاری
آنها ،و
ز  .در مورد مؤ س ساتی که فعالیت ع ده آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار ا ست ،صورت تحلیلی پرتفوی
سرمایهگذاری.
 . 56الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1393/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
 . 57واحدهای تیاری که روش اندازهگیری ستتترمایه گذاریهای کوتاه مدت ستتتریعال عامله در بازار را از روش اقل
بهای ت ام شده و خالص ارزش فروش به روش خالص ارزش فروش تغییر میدهند میاز به تسری این روش به
اقالم مقایسهای نیستند.
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استاندارد حسابداری شماره 16
آثار تغییر در نرخ ارز
 .3الزامات این استاندارد باید در موارد زیر بكار گرفته شود:

الف.حسابداری معامالت و مانده حسابهای ارزی،
ب.تستتعیر نتایج ع لكرد و وضتتعیت مالی ع لیات خارجی که از طریق تلفیق ،روش ارزش ویژه ناخالص یا روش ارزش
ویژه در صورتهای مالی واحد تیاری منظور میشود ،و
ج.تسعیر نتایج ع لكرد و وضعیت مالی واحد تیاری به واحد پول گزارشگری.
 .7اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
ارز :عبارت است از هر واحد پولی ،به غیر از واحد پول ع لیاتی واحد تیاری.

ارزش من صفانه :مبلغی ا ست که خریداری مطلع و مایل و فرو شندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای حقیقی و در
شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله یا یك بدهی را تسویه ن ایند.
اقالم پولی :عبارت ا ست از وجه نقد و داراییها و بدهیهایی که قرار ا ست به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت
یا پرداخت شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

تسعیر :فرآیندی است که از طریق آن ،اطالعات مالی مبتنیبر ارز ،برحست واحد پول گزارشگری بیان شود .واژه تسعیر،
گزارش معامالت منفرد ارزی بر حست واحد پول گزارشگری و ه چنین برگردان یك می وعه کامل صورتهای
مالی تهیه شده بر حست ارز به واحد پول گزارشگری را در برمیگیرد.
تفاوت تسعیر :عبارت است از تفاوت ناشی از تسعیر میزان معینی از یك واحد پول به واحد پول دیگر با نرخهای متفاوت.

خالص سرمایهگذاری در یك ع لیات خارجی :عبارت ا ست از سهم واحد تیاری گزار شگر در خالص داراییهای ع لیات
خارجی.
ع لیات خارجی :عبارت استتت از یك واحد تیاری فرعی ،واحد تیاری وابستتته ،مشتتارکت خاص یا شتتعبه واحد تیاری
گزار شگر که فعالیتهای آن در خارج از ک شور محل فعالیت واحد تیاری گزار شگر یا برح ست واحد پولی غیر از
واحد پول واحد تیاری گزارشگر انیام میشود.
گروه :عبارت است از واحد تیاری اصلی و کلیه واحدهای تیاری فرعی آن.
واحد پول ع لیاتی :عبارت است از واحد پول محیي اقتصادی اصلی که واحد تیاری در آن فعالیت میکند.

واحد پول گزارشگری :عبارت است از واحد پول مورد استفاده در ارائه صورتهای مالی.
 .21معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول ع لیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود.
 .23در پایان هر دوره گزارشگری:
الف .اقالم پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود،
ب .اقالم غیر پولی که به بهای ت ام شده ارزی اندازهگیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود ،و
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ج .اقالم غیر پولی که به ارزش منصتتفانه بر حستتت ارز اندازهگیری شتتده استتت باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش
منصفانه تسعیر شود.
 .27به استثنای موارد مندرج در بندهای  30 ،29و  ،32تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی واحد تیاری
به نرخهایی متفاوت با نرخهای مورد استفاده در شناخت اولیه این اقالم یا در تسعیر این اقالم در صورتهای مالی
دوره قبل ،باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
.29الف) تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایي ،به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب
مخارج مالی در بهای ت ام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری ش اره  13با عنوان ”مخارج تأمین مالی“ ،باید
به بهای ت ام شده آن دارایی منظور شود.
.29ب) تفاوتهای تستتعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصتتیل و ستتاخت داراییها ،ناشتتی از کاهش شتتدید ارزش ریال ،در
صورت احراز ت ام شرایي زیر ،تا سقف مبلغ قابل بازیافت  ،به بهای ت ام شده دارایی مربوطه اضافه میشود:
الف -کاهش ارزش ریال نسبت به شروع کاهش ارزش ،حداقل  20درصد باشد.
ب -در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
ه چنین در صورت برگشت شدید کاهش ریال(حداقل  20درصد)  ،سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای
تسعیری که قبالً به بهای ت ام شده دارایی منظور شده است متناست با ع ر مفید باقی مانده از بهای ت ام شده
دارایی کسر میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 .30تفاوتهای ت سعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی باید در اجرای مفاد ماده  136قانون محا سبات ع ومی
کشور مصوب شهریور ماه  ،1366به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور و در صورت بستانكار
بودن مانده آن ،در سرف صل حقوق صاحبان سرمایه طبقهبندی شود .چنانچه در پایان دوره مالی ،مانده ح ساب
اندوخته مزبور بدهكار باشتتد ،این مبلغ به ستتود و زیان ه ان دوره منظور می شتتود .ه چنین خالص تفاوتهای
ت سعیری که به ترتیت فوق موجت تغییر اندوخته ت سعیر طی دوره گردیده است ،باید پس از ک سر مبلغ شنا سایی
شده در سود و زیان دوره جاری ،در صورت سود و زیان جامع دوره منعكس شود.
 .31ماده  136قانون محاسبات ع ومی کشور مصوب شهریور ماه  1366مقرر میدارد:
” سود و زیان حا صل از ت سعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی ،درآمد یا هزینه تلقی ن ی گردد .مابهالتفاوت
حا صل از ت سعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در ح ساب ذخیره ت سعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور شود.
در صورتی که در پایان سال مالی ،مانده حساب ذخیره بدهكار باشد ،این مبلغ به حساب سود و زیان ه ان سال
منظور خواهد شد.
تبصره :در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده
شرکت تیاوز ن اید ،مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میباشد“.
با توجه به ضتترورت رعایت مفاد ماده فوق توستتي شتترکتهای دولتی ،به موجت این استتتاندارد ،آن قس ت ت از تفاوتهای
حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی که با استنباط از تبصره ماده فوق مستقی اً در حساب
اندوخته ت سعیر ارز تحت سرف صل حقوق صاحبان سرمایه منظور میگردد ،در جهت انطباق با الزامات ا ستاندارد
حسابداری ش اره  6با عنوان گزارش عملکرد مالی ،در صورت سود و زیان جامع دوره منعكس میشود.
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 .32تفاوتهای تسعیر آن گروه از اقالم پولی که ماهیتاً بخشی از خالص سرمایهگذاری واحد تیاری گزارشگر در ع لیات
خارجی را تشكیل میدهد (به بند  14مراجعه شود) باید در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری
ستترمایهگذاری تحت ستترفصتتل حقوق صتتاحبان ستترمایه در ترازنامه طبقهبندی شتتود .این تفاوتها باید در زمان
واگذاری سرمایهگذاری ،طبق بند  50به سود (زیان) انباشته منتقل شود.
 .33چنانچه درآمد یا هزینه مربوط به اقالم غیر پولی در صورت سود و زیان جامع شناسایی شود ،هرگونه درآمد یا هزینه
ناشی از تسعیر آن اقالم نیز باید در صورت سود و زیان جامع شناسایی گردد .بر عكس ،زمانی که درآمد یا هزینه
مربوط به اقالم غیر پولی در صورت سود و زیان دوره شناسایی می شود ،هرگونه درآمد یا هزینه ناشی از تسعیر
آن اقالم نیز باید در صورت سود و زیان دوره شناسایی شود.
 .36در صتتورت تغییر واحد پول ع لیاتی  ،واحد تیاری باید ضتتوابي تستتعیر به واحد پول ع لیاتی جدید را از تاریخ تغییر
بكار گیرد.
 .40نتایج ع لكرد و وضعیت مالی واحد تیاری که واحد پول ع لیاتی آن ،واحد پول یك اقتصاد با تورم حاد نیست ،باید
با استفاده از روشهای زیر به یك واحد پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود:
الف .داراییها و بدهیها (از ج له ارقام مقایسهای) باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود،
ب .درآمدها و هزینهها (از ج له ارقام مقایسهای) باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ معامالت تسعیر شود ،و
ج .ت ام تفاوتهای تسعیر حاصل باید در صورت سود و زیان جامع شناسایی شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 .43نتایج ع لكرد و و ضعیت مالی یك واحد تیاری که واحد پول ع لیاتی آن ،واحد پول اقت صاد با تورم حاد ا ست ،باید
با استفاده از روشهای زیر به یك واحد پول گزارشگری متفاوت تسعیر شود:
الف.کلیه مبالغ (یعنی داراییها ،بدهیها ،اقالم حقوق صاحبان سرمایه ،درآمدها و هزینهها ،از ج له ارقام مقای سهای) باید
با استفاده از نرخ ارز در تاریخ آخرین ترازنامه تسعیر شود.
ب .زمانی که مبالغ به واحد پول اقتصتتاد بدون تورم حاد تستتعیر میشتتود ،ارقام مقایستتهای باید ارقامی باشتتد که در
صورتهای مالی سال قبل به عنوان مبالغ جاری ارائه شده است (یعنی نباید برای تغییرات بعدی در سطح قی تها
یا نرخ ارز تعدیل شود).
 .44در صتتورتی که واحد پول ع لیاتی یك واحد تیاری ،واحد پول یك اقتصتتاد با تورم حاد باشتتد ،واحد تیاری قبل از
اینكه روش ت سعیر تعیین شده در بند  43را بكار گیرد ،باید صورتهای مالی خود را بر ا ساس الزامات گزار شگری
مالی در اقت صادهای با تورم حاد تیدید ارائه ن اید( ،به ا ستثنای مبالغ مقای سهای که طبق ق س ت ب بند  43به
واحد پول یك اقت صاد بدون تورم حاد ت سعیر می شود) .در صورتی که اقت صاد از حالت تورم حاد خارج شود و
واحد تیاری صورتهای مالی خود را دیگر طبق الزامات گزار شگری مالی در اقت صادهای با تورم حاد تیدید ارائه
نكند ،واحد تیاری باید برای تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری از مبالغ تیدید ارائه شده بر حست
سطح ع ومی قی تها در تاریخ توقف تیدید ارائه صورتهای مالی به عنوان بهای ت ام شده استفاده ن اید.
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 .49هر گونه سرقفلی نا شی از تح صیل ع لیات خارجی و هر گونه تعدیالت نا شی از کاربرد ارزش من صفانه برای مبالغ
دفتری داراییها و بدهیها که در نتییه تحصتتیل ع لیات خارجی حاصتتل شتتده استتت ،باید به عنوان داراییها و
بدهیهای ع لیات خارجی تلقی گردد .این اقالم باید به واحد پول ع لیاتی ع لیات خارجی ارائه و طبق بندهای
 40و  43با استفاده از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
 .50در زمان واگذاری ع لیات خارجی ،مبلغ انباشتتتته تفاوتهای تستتتعیر مربوط به آن ع لیات خارجی که در صتتتورت
ستتود و زیان جامع شتتناستتایی و در بخش جداگانهای در حقوق صتتاحبان ستترمایه منعكس شتتده استتت ،باید به
سود (زیان) انباشته منتقل گردد.
 .53در زمان واگذاری بخشتتی از واحد تیاری فرعی دارای ع لیات خارجی ،واحد تیاری باید متناستتت با درصتتد واگذار
شده ،بخشی از مبلغ انباشته تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع را به سهم اقلیت در آن
ع لیات خارجی منتقل کند .در سایر مواردی که بخشی از ع لیات خارجی واگذار می شود ،واحد تیاری باید فقي
سهم متنا سبی از مبلغ انبا شته تفاوتهای ت سعیر شنا سایی شده در صورت سود و زیان جامع را به سود (زیان)
انباشته منتقل ن اید.
 .56در بندهای  60 ،58و  61منظور از واحد پول ع لیاتی در مورد گروه ،واحد پول ع لیاتی واحد تیاری اصلی است.
 .57واحد تیاری باید موارد زیر را افشا ن اید:
الف .مبلغ تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در صورت سود و زیان دوره.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب .خالص تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع و طبقهبندی شده به عنوان یك قلم جداگانه در
سرفصل حقوق صاحبان سرمایه و صورت تطبیق مانده آن در ابتدا و پایان دوره.
 .58در صورتی که واحد پول گزارشگری ،متفاوت از واحد پول ع لیاتی باشد باید این موضوع به ه راه افشای واحد پول
ع لیاتی و دلیل استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت بیان گردد.
 .59در صتتورتی که واحد پول ع لیاتی واحد تیاری گزارشتتگر یا ع لیات خارجی بااه یت تغییر کند باید این موضتتوع و
دلیل تغییر واحد پول ع لیاتی افشا شود.
 .60در صورتی که واحد تیاری صورتهای مالی خود را بر حست واحد پولی متفاوت با واحد پول ع لیاتی خود ارائه دهد،
فقي در صورتی میاز است اعالم ن اید صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است که ت ام
الزامات این استانداردها ،از ج له روش تسعیر تشریح شده در بندهای  40و  ،43این استاندارد رعایت شده باشد.
 .62الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ (1391/1/1به استثنا بند  -29ب که
از تاریخ  )1391/6/1و بعد از آن شروع میشود ،الزماالجرا است.
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الزامات این استتتاندارد باید در مورد حستتابداری ت ام داراییهای نامشتتهود بكار گرفته شتتود مگر اینكه به موجت
استانداردی دیگر ،نحوه حسابداری متفاوتی ،الزامی شده باشد.

.5

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است :
 ارزش اقت صادی  :خالص ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی نا شی از کاربرد م ست ر دارایی از ج له جریانهای
نقدی ناشی از واگذاری نهایی آن.
 ارزش باقی انده  :مبلغ برآوردی که واحد تیاری در حال حاضر میتواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج
برآوردی واگذاری بدست آورد با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان ع ر مفید باشد.
 ارزش منصتتفانه  :مبلغی استتت که خریداری مطلع و مایل و فروشتتندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای
حقیقی و در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله کنند.
 استهالک  :تخصیص سیست اتیك مبلغ استهالک پذیر یك دارایی طی ع ر مفید آن.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 بهای ت ام شده  :مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی یا ارزش من صفانه سایر مابهازاهایی که جهت تح صیل
یك دارایی در زمان تحصیل یا اییاد آن ،واگذار شده است ،یا حست مورد ،مبلغی که در زمان شناخت اولیه
بتتتراستتتتتاس التتتزامتتتات ختتتاص ستتتتتایتتتر استتتتتتتتتانتتتداردهتتتای حستتتتتابتتتداری،
به آن دارایی تخصیص یافته است (مانند مخارج تأمین مالی).
 تحقیق  :پژوهشی نو و برنامهریزی شده است که با هدف کست دانش عل ی یا فنی جدید انیام میشود.
 تو سعه  :بكارگیری د ستاوردهای تحقیقاتی یا سایر دان شها در قالت یك برنامه یا طرح برای تولید مواد ،تیهیزات،
مح صوالت ،فرایندها ،سی ست ها یا خدمات جدید ،یا به سازی ا سا سی مواردی که قبالً تولید یا ارائه گردیده و یا
استقرار یافته است ،پیش از آغاز تولید یا کاربرد تیاری.







خالص ارزش فروش :مبلغ وجه نقد یا معادل نقد که از طریق فروش دارایی در شترایي عادی و پس از کستر
کلیه هزینههای مرتبي با فروش حاصل میشود.
دارایی  :حقوق نستتبت به منافعاقتصتتادی آتی یا ستتایر راههای دستتتیابی مشتتروع به آن منافع که درنتییه
معامالت یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحدتیاری درآمده است.
دارایی نامشهود  :یك دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیتعینی.
داراییهای پولی  :وجه نقد و داراییهایی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت شود.
زیان کاهش ارزش  :مازاد مبلغ دفتری یك دارایی نسبت به مبلغ بازیافتنی آن.
ع ر مفید  :عبارت است از :
الف .مدت زمانیکه انتظار میرود یك دارایی ،مورد استفاده واحد تیاری قرار گیرد ،یا
ب  .تعداد تولید یا سایر واحدهای مقداری مشابه که انتظار میرود در فرایند استفاده از دارایی توسي واحد
تیاری تحصیل شود.
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 مبلغ ا ستهالکپذیر  :بهای ت ام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای ت ام شده در صورتهای مالی  ،به
کسر ارزش باقی انده آن.
 مبلغ دفتری  :مبلغی که دارایی پس از کسر استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته مربوط ،به آن مبلغ در
ترازنامه منعكس میشود .
 مبلغ بازیافتنی  :خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یك دارایی ،هرکدام که بیشتر است.
یك دارایی هنگامی معیار قابلیت تشتخیص را در تعریف دارایی نامشتهود احراز میکند که یكی
. 10
از شرایي زیر را داشته باشد:
الف .جدا شدنی باشد ،یعنی بتوان آن را به منظور فروش ،انتقال ،اعطای حق امتیاز ،اجاره یا مبادلتتتته (به صورت
جداگانه یا ه راه با یك قرارداد ،دارایی یا بدهی مرتبي) از واحد تیاری جدا کرد ،یا
ب .از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی نا شی شود ،صرفنظر از اینكه آیا چنین حقوقی قابل انتقال یا جدا
شدنی از واحد تیاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر.
 . 12یك قلم دارایی نامشهود باید تنها زمانی شناسایی شود که :
الف .جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تیاری محت ل باشد ،و
ب  .بهای ت ام شده دارایی به گونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری باشد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 13جریان منافع اقت صادی آتی مرتبي با دارایی نام شهود به درون واحد تیاری تنها هنگامی محت ل ا ست که واحد
تیاری بتواند با دالیل کافی نشان دهد:
الف .دستیابی به خالص جریان ورودی منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تیاری امكانپذیر است،
ب  .توانایی و قصد استفاده از دارایی نامشهود را دارد ،و
ج  .به منابع فنی و مالی کافی برای کست منافع اقتصادی آتی دارایی دسترسی دارد.
 . 14محت ل بودن منافع اقت صادی آتی باید با ا ستفاده از مفرو ضات معقول و دارای پ شتوانه که معرف بهترین برآورد
مدیریت از وقوع یك سری شرایي اقتصادی محت ل در طول ع ر مفید دارایی است ،توسي واحد تیاری ارزیابی
شود.ارزیابی مزبور م ستلزم بكارگیری ق اوت بر مبنای شواهد موجود در زمان شناخت اولیه ا ست .در این مورد
اه یت بیشتر باید به شواهدی داده شود که به طور بیطرفانه قابل تأیید باشد.
 . 20یك دارایی نامشهود به هنگام شناخت اولیه باید به بهای ت ام شده اندازه گیری شود.
 . 32مخارج تحقیق یا توسعهای که حائز شرایي مندرج در زیر باشد باید بر اساس بندهای  41تا  50به حساب گرفته
شود:
الف  .مربوط به یك پروژه تحقیق یا توستتعه در جریان باشتتد که به صتتورت جداگانه یا از طر یق ترکیت
تیاری تحصیل و به عنوان یك دارایی نامشهود شناسایی شده است ،و
ب  .بعد از تحصیل آن پروژه واقع شود.
 . 41مخارج تحقیق یا مخارجی که در مرحله تحقیقاتی یك پروژه داخلی واقع می شتتتود نباید به عنوان
دارایی نامشهود شناسایی شود .این مخارج در هنگام وقوع باید به عنوان هزینه شناسایی گردد.
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 . 44مخارج توسعه یا مخارجی که در مرحله توسعه یك پروژه داخلی واقع می گردد تنها درصورت اثبات ت ام شرایي
زیر به عنوان دارایی نامشهود شناسایی میشود:
الف  .امكانپذیری تك یل دارایی نامشهود از نظر فنی ،به گونهای که برای استفاده یا فروش آماده شود.
ب  .قصد واحد تیاری برای تك یل دارایی نامشهود و استفاده یا فروش آن.
ج  .توانایی واحد تیاری برای استفاده یا فروش دارایی نامشهود.
د  .اییاد منافع اقتصادی آتی توسي دارایی نامشهود .ازج له ،واحد تیاری بتواند وجود بازار برای دارایی نامشهود
یا محصول آن و سودمندی آن در صورت استفاده داخلی را اثبات کند.
ه  .دسترسی به منابع کافی فنی ،مالی و سایر منابع برای تك یل ،توسعه و استفاده یا فروش دارایی نامشهود.
و  .توانایی واحد تیاری برای اندازهگیری مخارج قابل انتستتتاب به دارایی نامشتتتهود بهگونهای اتكاپذیر طی
دوره توسعه.
 . 49عالیم تیاری ،حق ن شر و اقالم دارای ماهیت م شابه اییاد شده در داخل واحد تیاری نباید به عنوان داراییهای
نامشهود شناسایی شوند.
 . 54مخارج تح لشده برای داراییهای نامشهود باید در زمان وقوع بهعنوان هزینه شناسایی شود مگر آنكه :
الف .بخ شی از مخارج یك دارایی نام شهود (طبق بند  )5را ت شكیل دهد که حائز معیارهای شناخت با شد (به
بندهای  12الی  53مراجعه شود) ،یا

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب  .آن قلم در یك ترکیت تیاری تحصیل شده باشد و نتوان آن را به عنوان دارایی نامشهود شناسایی کرد.
در این موارد ،مخارج مزبور باید بخشی از مبلغ قابل انتساب به سرقفلی در تاریخ تحصیل را تشكیل دهد.
 . 57مخارج مربوط به تح صیل یا اییاد اقالم نام شهود که در صورتهای مالی قبلی به عنوان هزینه شنا سایی شده
است ،نباید بعداً به عنوان بخشی از بهای ت ام شده یك دارایی نامشهود شناسایی شود.
 . 58واحد تیاری باید یكی از دو روش ” بهای ت امشتتده“ به شتترح بند  59یا ” تیدید ارزیابی“ به شتترح بند  60را
به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند و آن را در مورد ت ام اقالم یك طبقه دارایی نامشهود بكار گیرد.
 . 59دارایی نام شهود پس از شناخت اولیه باید به بهای ت ام شده پس از ک سر ا ستهالک انبا شته و هرگونه کاهش
ارزش انباشته منعكس شود.
 . 60پس از شناخت اولیه دارایی نام شهود ،چنانچه ارزش من صفانه به گونه ای اتكاپذیر قابل اندازهگیری با شد باید
آن را به مبلغ تیدید ارزیابی (ارزش منصفانه در تاریخ تیدید ارزیابی) پس از کسر استهالک انباشته و کاهش
ارزش انباشتتته بعدی ،ارائه کرد .تیدید ارزیابی باید به طور منظم انیام شتتود تا اط ینان حاصتتل گردد مبلغ
دفتری ،ت فاوت با اه یتی با ارزش منصتتت فا نه در تاریخ تراز نا مه ندارد .شتتترایي ارز یابی و نحوه انع كاس
در صورتهای مالی تابع مفاد ا ستاندارد ح سابداری ش اره  11با عنوان ” داراییهای ثابت م شهود“ و بندهای 61
تا  64زیر است.
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 . 64چنانچه در یك طبقه از داراییهای نامشتتتهود تیدید ارزیابی شتتتده ،به دلیل قابلاتكا نبودن ارزش منصتتتفانه،
تیدید ارزیابی یك قلم دارایی نامشتتهود امكان پذیر نباشتتد ،آن دارایی باید به بهای ت ام شتتده پس از کستتر
استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعكس شود.
 . 65واحد تیاری باید معین یا نامعین بودن ع ر مفید یك دارایی نام شهود را ارزیابی کند و در صورت معین بودن،
مدت آن ،یا تعداد تولید یا ستتایر معیارهای مشتتخص کننده ع ر مفید را تعیین ن اید .واحد تیاری در صتتورتی
باید ع ر مفید دارایی نام شهود را نامعین تلقی کند که برمبنای تحلیل کلیه عوامل مرب وط ،نتواند برای دورهای
که انتظار می رود دارایی ،جریان ن قدی ورودی اییاد ن اید ،محدودهای پیشبینی کند.
 . 71ع ر مفید دارایی نامشهود ناشی از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی نباید بیشتر از دوره حقوق مذکور باشد،
اما م كن استتت با توجه به دوره مورد انتظار استتتفاده از دارایی توستتي واحد تیاری ،کوتاهتر باشتتد .اگر حقوق
قراردادی یا سایر حقوق قانونی برای دوره محدودی با شد که قابل ت دید ا ست ،ع ر مفید دارایی نام شهود تنها
در صورتی شامل دوره (های) قابل ت دید خواهد بود که شواهد پشتیبانیکننده ت دید دوره ،بدون صرف مخارج
ع ده توسي واحد تیاری ،وجود داشته باشد.
 . 74مبلغ استهالکپذیر دارایی نامشهود با ع ر مفید معین باید برمبنایی سیست اتیك طی ع ر مفید آن مستهلك

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

شود .محا سبه ا ستهالک باید از زمانی شروع شود که دارایی برای ا ستفاده آماده با شد ،یعنی زمانی که دارایی
در موقعیت و شتترایي الزم برای استتتفاده موردنظر مدیریت قرار دارد .محاستتبه استتتهالک از زمانی که دارایی
طبق استاندارد حسابداری ش اره  31با عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف
شده“ ،به طور مستقل یا در قالت یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی می شود و
یا تاریخ قطع شناخت ،باید متوقف شود .روش ا ستهالک باید الگوی م صرف منافع اقت صادی آتی مورد انتظار
دارایی توستتي واحد تیاری را منعكس کند .چنانچه آن الگو به نحو اتكاپذیر قابل تعیین نباشتتد باید از روش خي
م ستقیم ا ستفاده شود .هزینه ا ستهالک هر دوره باید به عنوان هزینه دوره شنا سایی شود ،مگر اینكه به موجت
این استاندارد یا سایر استانداردهای حسابداری در مبلغ دفتری دارایی دیگر منظور شود.
 . 77ارزش باقی انده یك دارایی نامشهود با ع ر مفید معین باید صفر فرض شود مگر اینكه:
الف .شخص ثالثی خرید دارایی را با قی ت مشخص در پایان ع ر مفید آن تعهد کرده باشد ،یا
ب  .ارزش باقی انده را بتوان بهگونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد.
 . 80دوره و روش استهالک یك دارایی نامشهود با ع ر مفید معین باید حداقل در پایان هر سال مالی بازنگری شود.
چنانچه تفاوت قابل مالحظهای بین ع ر مفید برآوردی جدید و برآوردهای قبلی وجود داشتهباشد ،دوره استهالک
باید تغییر یابد .در صتتتورتی که تغییر قابل مالحظهای در الگوی جریان منافع اقتصتتتادی آتی مورد انتظار دارایی
مربوط صورت پذیرد ،روش ا ستهالک باید تغییر کند تا منعكس کننده الگوی جدید با شد .این تغییرات باید طبق
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استاندارد حسابداری ش اره  6با عنوان ”گزارش ع لكرد مالی“ بهعنوان تغییر در برآوردهای حسابداری محسوب
شود.
 . 83دارایی نامشهود با ع ر مفید نامعین نباید مستهلك شود.
 . 84واحد تیاری باید آزمون کاهش ارزش دارایی نامشتتهود با ع ر مفید نامعین را از طریق مقایستته مبلغ بازیافتنی با
مبلغ دفتری آن در مقاطع زیر انیام دهد:
الف  .به صورت ساالنه ،و
ب  .هنگامی که شواهدی در خصوص کاهش ارزش دارایی نامشهود وجود داشته باشد.
 . 85ع ر مفید دارایی نامشتتهودی که مستتتهلك ن ی شتتود باید در هر دوره بررستتی شتتود تا اط ینان حاصتل گردد
رویدادها و شرایي ه چنان از نامعین بودن ع ر مفید آن دارایی پ شتیبانی میکنند .در غیر این صورت ،تغییر در
ارزیابی ع ر مفید از نامعین به معین باید طبق استاندارد حسابداری ش اره  6با عنوان ” گزارش ع لكرد مالی“
به عنوان تغییر در برآورد حسابداری محسوب شود.
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 . 87واحد تیاری باید در تاریخ گزارشگری مالی ،این موضوع را بررسی کند که آیا شواهدی دال بر کاهش در ارزش
دارایی نامشتتهود وجود دارد یا خیر .در صتتورت وجود چنین شتتواهدی ،باید مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد شتتود.
چنانچه مبلغ بازیافتنی دارایی ک تر از مبلغ دفتری باشتتتد ،مبلغ دفتری باید از طریق اییاد ذخیره در حستتتابها
به مبلغ بازیافتنی کاهش داده شتتود مگر اینكه شتتواهدی در مورد موقتی بودن این کاهش وجود داشتتته باشتتد.
بررستتی مزبور در مورد داراییهایی که آماده بهره برداری نیستتت و داراییهایی که ع ر مفید آنها نامعین میباشتتد،
از اه یت بیشتری برخوردار است.
 . 89دارایی نامشتتهود باید در زمان واگذاری یا هنگامی که هیچگونه منافع اقتصتتادی آتی از بكارگیری یا واگذاری آن
انتظار ن یرود ،از ترازنامه حذف شود.
 . 90سود یا زیان ناشی از حذف یك دارایی نامشهود که معادل تفاوت عواید خالص حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری
دارایی است باید بهعنوان درآمد یا هزینه غیر ع لیاتی در سود و زیان شناسایی شود.
 . 96واحد تیاری باید موارد مندرج در صفحه بعد را به تفكیك داراییهای نامشهود اییاد شده در واحد تیاری و سایر
داراییهای نامشهود در صورتهای مالی افشا کند :
الف .معین یا نامعین بودن ع ر مفید و در صورت معین بودن ،ع ر مفید یا نرخهای استهالک بكار رفته،
ب  .روش استهالک داراییهای نامشهود با ع ر مفید معین،
ج  .صورت تطبیق ناخالص مبلغ دفتری ،استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته در ابتدا و انتهای دوره که
بر حست مورد نشاندهنده موارد زیر باشد :
ت اضافات ،
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ت داراییهایی که طبق استاندارد حسابداری ش اره  31باعنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای
فروش و ع لیات متوقف شتتده“ ،به طور مستتتقل یا در قالت یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری
شده برای فروش طبقهبندی شده است ،برکناریها و سایر واگذاریها ،
ت زیان کاهش ارزش شناسایی شده در صورت سود و زیان ،
ت برگشت زیانهای کاهش ارزش قبلی در صورت سود و زیان ،
ت افزایش و کاهش ناشی از تیدید ارزیابی ،
ت استهالک دوره ،
ت خالص تفاوتهای ارزی ناشی از تسعیر صورتهای مالی یك واحد مستقل خارجی ،
ت سایر تغییرات در مبلغ دفتری طی دوره.
در مورد ردیف ” ج“  ،ارائه ارقام مقایسهای الزامی نیست .
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 . 97هرطبقه از داراییهای نام شهود شامل گروهی از داراییها با ماهیت و کاربرد م شابه در ع لیات واحد تیاری ا ست.
ن ونه این طبقات جداگانه به قرار زیر است:
الف .حق اختراع،
ب  .حق تالیف و حق تكثیر،
ج  .سرقفلی محل کست (حق کست ،پیشه یا تیارت)،
د  .عالمت تیاری و نام تیاری،
ه  .حق امتیاز و فرانشیز،
و  .نرمافزار رایانهای،
ز  .حق استفاده از خدمات ع ومی،
ح  .فرمولها ،مدلها و طرحها ،و
ط  .داراییهای نامشهود در جریان اییاد.
 . 99واحد تیاری باید موارد زیر را نیز افشا کند:
الف .برای دارایی نامشتتتهود با ع ر مفید نامعین ،مبلغ دفتری آن دارایی و دالیل نامعین بودن ع ر مفید .واحد
تیاری باید مه ترین عوامل مؤثر در تعیین اینكه دارایی نامشتتهود مزبور ع ر مفید نامعین دارد را افشتتا
کند.
ب  .شرحی از داراییهای نامشهود ع ده به ه راه مبلغ دفتری و ع ر مفید باقی انده آن.
ج  .مبلغ دفتری داراییهای نام شهودی که مالكیت آنها محدود شده و نیز مبلغ دفتری داراییهای نام شهودی
که در وثیقه بدهیهاست.
د  .مبلغ تعهدات مربوط به تحصیل داراییهای نامشهود.
 . 100چنانچه داراییهای نامشهود به مبلغ تیدید ارزیابی انعكاس یابد ،واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:
الف  .برای هر طبقه از داراییهای نامشهود:
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 مبلغ دفتری داراییهای تیدید ارزیابی شده،و مبلغ دفتری داراییها براساس روش بهای ت ام شده با فرض عدم تیدید ارزیابی،ب  .مبلغ مازاد ت ید ید ارز یابی دارایی ها در آ غاز و پا یان دوره بهگو نه ای که تغییرات طی دوره و هرگونه
محدودیت در توزیع مانده آن بین صاحبان سرمایه را نشان دهد،
ج  .روشها و مفروضات ع ده بكار گرفته شده در برآورد ارزش منصفانه داراییها ،و
د  .دوره تناوب تیدید ارزیابی.
 . 102واحد تیاری باید مخارج تحقیق و توسعهای را که طی دوره به عنوان هزینه شناسایی شده است ،افشا کند.
 . 103اطالعات زیر باید توسي واحد تیاری افشا شود:
الف  .شرح داراییهای نامشهودی که کامالً مستهلك شده است ولی هنوز استفاده میشود ،و
ب  .شتترح مختصتتری از داراییهای نامشتتهودی که تحت کنترل واحد تیاری استتت اما به دلیل عدم احراز
معیارهای شناخت داراییهای نامشهود شناسایی نشده است.
 . 104الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1386/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 18
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی
.2

این ا ستاندارد باید در تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه و ه چنین ح سابداری سرمایهگذاری
در واحدهای تیاری فرعی به منظور انعكاس در صورتهای مالی جداگانه بكار رود.

.4

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است :
 تلفیق  :فرایند تعدیل و ترکیت اطالعات صورتهای مالی جداگانه یك واحد تیاری ا صلی و صورتهای مالی
واحدهای تیاری فرعی آن به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی ا ست که اطالعات مالی گروه را به عنوان
شخصیت اقتصادی واحد ارائه میکند.
 سهم اقلیت  :آن بخش از سود یا زیان و خالص داراییهای یك واحد تیاری فرعی ،با درنظر گرفتن تعدیالت
تلفیقی ،که قابل انتساب به سهامی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تیاری فرعی
دیگر ،به واحد تیاری اصلی تعلق ندارد.
 صورتهای مالی تلفیقی  :صورتهای مالی یك گروه است که آن گروه به عنوان یك شخصیت اقتصادی واحد
محسوب میشود.
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 صورتهای مالی جداگانه  :صورتهای مالی که توسي واحد تیاری اصلی ارائه می شود و در آن سرمایهگذاریها
براستتاس منافع مالكانه مستتتقیم و نه برمبنای نتایج ع لیات وخالص داراییهای واحد ستترمایهپذیر به حستتاب
گرفته میشود.
 کنترل  :توانایی راهبری سیاستهای مالی و ع لیاتی یك واحد تیاری به منظور کست منافع از فعالیتهای آن
.
 گروه  :واحد تیاری اصلی و کلیه واحدهای تیاری فرعی آن.
 واحد تیاری اصلی  :یك واحد تیاری که دارای یك یا چند واحد تیاری فرعی است.
 واحد تیاری فرعی  :یك واحد تیاری که تحت کنترل واحد تیاری دیگری ( واحد تیاری اصلی) است.
.5

هر واحد تیاری ا صلی ،غیر از واحدهای تیاری ا صلی یاد شده در بند  ،6باید صورتهای مالی تلفیقی را تهیه و
صورتهای مالی جداگانه خود را ه راه آن ارائه کند.

.6

یك واحد تیاری اصلی تنها در صورت وجود ت ام شرایي زیر ،ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نیست :
الف  .واحد مزبور ،خود واحد تیاری فرعی و ت اماً متعلق به واحد تیاری اصتتتلی دیگر باشتتتد یا واحد تیاری
فرعی یك واحد دیگر با مالكیت ک تر از  100درصد سهام باشد اما سایر صاحبان سهام ،علیرغم آگاهی
از قصد واحد تیاری اصلی برای عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی ،مخالفت خود را اعالم نكرده باشند.
ب  .ستتهام یا ستتایر اوراق بهادار آن واحد در بورس اوراق بهادار یا ستتایر بازارهای در دستتترس ع وم ،معامله
نشود.
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ج  .واحد مزبور برای عرضتته هرگونه اوراق بهادار به ع وم ،صتتورتهای مالی خود را به هیئت پذیرش بورس
اوراق بهادار یا سایر مراجع قانونی تحویل نداده یا درجریان تحویل آن نباشد.
د  .واحد تیاری ا صلی نهایی یا میانی آن واحد ،صورتهای مالی تلفیقی قابل د سترس برای ا ستفاده ع ومی
را براساس استانداردهای حسابداری تهیه کند.
 . 9صورتهای مالی تلفیقی باید واحد تیاری اصلی و کلیه واحدهای تیاری فرعی آن را دربر گیرد،
 . 13ستترمایهگذاری در یك واحد تیاری فرعی از تاریخی که از شت ول صتتورتهای مالی تلفیقی خارج میشتتود و در
زمره واحدهای تیاری واب سته قرار ن ی گیرد باید طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  15با عنوان ” ح سابداری
سرمایهگذاریها “ با آن برخورد شود.
 . 15سودهای تحقق نیافته نا شی از معامالت درون گروهی که در مبلغ دفتری داراییها منظور شده ا ست باید به طور
کامل حذف شود .
 . 16زیانهای تحقق نیافته ناشی از معامالت درون گروهی که برای رسیدن به مبلغ دفتری داراییها از ارزش آنها
کسر شده است نیز باید حذف شود مگر تا حدی که مبلغ دفتری دارایی مبادله شده را نتوان بازیافت کرد.
 . 18مانده ح سابها و معامالت فی ابین واحدهای تیاری م ش ول تلفیق ( شامل فروش ،هزینهها و سود سهام) باید
حذف شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 20مبلغ دفتری سرمایهگذاری واحد تیاری ا صلی در هر یك از واحدهای تیاری فرعی و سهم واحد تیاری ا صلی
از حقوق صاحبان سرمایه هر یك از آنها حذف می شود (نحوه برخورد با سرقفلی در استاندارد حسابداری ش اره
 19مطرح شده است) .
 . 21خالص داراییهای قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترازنامه باید به عنوان سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی ،در بخش
حقوق صاحبان سهام ،جدا از حقوق صاحبان سهام واحد تیاری اصلی ارائه شود.
 . 22سود یا زیان خالص ع لیات در حال تداوم طی دوره که قابل انتساب به اقلیت است باید تحت عنوان سهم اقلیت
به طور جداگانه ذیل صورت سود و زیان تلفیقی ارائه شود.
 . 23ستتودها و زیانهای واحدهای تیاری فرعی باید به نستتبت میزان مالكیت واحد تیاری اصتتلی و اقلیت بین آنها
تسهیم شود.
 . 24ستتهم قابل انتستتاب به اقلیت از خالص داراییهای واحدهای تیاری فرعی باید متناستتت با ستتهم آنان از ارزش
منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تیاری فرعیدر تاریخ تحصیل به عالوه سهم آنان از تغییرات در
حقوق صاحبان سرمایه از تاریخ تح صیل واحد تیاری به بعد محاسبه شود .ه چنین سرقفلی ناشی از تح صیل
واحد تیاری فرعی تنها باید در مورد آن بخش که قابل انتساب به واحد تیاری اصلی است شناسایی شود.
 . 28صتتورتهای مالی تلفیقی باید با استتتفاده از رویههای حستتابداری یكستتان در مورد معامالت و ستتایر رویدادهای
م شابهی که تحت شرایي یك سان رخ دادهاند  ،تهیه شود  .چنانچه رویههای ح سابداری مورد ا ستفاده یكی از
واحدهای تیاری ع و گروه با رویه بكار رفته در تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای معامالت و سایر رویدادهای
مشابهی که تحت شرایي یكستتتتان رخ دادهاند ،تفاوت داشته باشد ،صورتهای مالی واحد مزبور هنگام استفاده از
آن برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید به نحو مناسبی تعدیل شود.
استاندارد حسابداری ش اره  -18صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی

صفحه  80از 173

 . 29برای تهیه صتتورتهای مالی تلفیقی  ،صتتورتهای مالی واحد تیاری اصتتلی و کلیه واحدهای تیاری فرعی
باید به تاریخ گزارشتتگری یكستتان تهیه شتتود .هنگامی که تاریخهای گزارشتتگری یكستتان نیستتت  ،واحد
تیاری فرعی برای مقا صد تلفیق باید صورتهای مالی به تاریخ صورتهای مالی واحد تیاری ا صلی تهیه
کند ،مگر اینكه این امر مقدور نباشتتد  .در چنین مواردی صتتورتهای مالی واحد تیاری فرعی برای آخرین
سال مالی آن باید مورد ا ستفاده قرار گیرد م شروط بر اینكه پایان سال مالی واحد تیاری فرعی بی شتر از
سه ماه قبل از پایان سال مالی واحد تیاری اصلی نباشد .در این حالت  ،وقوع هرگونه رویدادی در فاصله
زمانی مذکور که تأثیر ع ده ای بر کلیت صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد باید از طریق اع ال تعدیالت
الزم در تهیه این صتتورتها به حستتاب گرفته شتتود .به هر حال ،طول دوره گزارشتتگری و فاصتتله بین
تاریخهای گزارشگری باید در دوره های مختلف گزارشگری باهم یكسان باشد.
 . 30نتایج ع لیات واحد تیاری فرعی باید از تاریخی که کنترل آن به طور مؤثر به واحد تیاری ا صلی منتقل
شده است  ،در صورتهای مالی تلفیقی منظور شود .ه چنین نتایج ع لیات واحد تیاری فرعی واگذار شده
باید تا زمان واگذاری  ،در صتتورت ستتود و زیان تلفیقی منظور گردد .تفاوت بین مبلغ حاصتتل از واگذاری
واحد تیاری فرعی و مبلغ دفتری داراییها پس از کستتر بدهیهای آن در تاریخ واگذاری  ،باید در صتتورت
سود و زیان تلفیقی تحت عنوان ” سود یا زیان حاصل از واگذاری واحد تیاری فرعی “ منعكس شود.
 . 31چنانچه بخ شی از سهام واحد تیاری ا صلی در مالكیت واحد تیاری فرعی با شد این سهام باید به بهای
ت ام شده تحت عنوان سهام واحد تیاری اصلی در مالكیت واحد تیاری فرعی به شكل یك رقم کاهنده،
جز حقوق صاحبان سهام واحد تیاری اصلی در ترازنامه تلفیقی منظور شود.
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 . 32در صورتهای مالی جداگانه ،سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی که طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره 31
با عنوان ” داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ ،به طور م ستقل یا در قالت
یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی ن شده ا ست باید به بهای ت ام شده پس از
کسر ذخیره کاهش دائ ی در ارزش یا مبالغ تیدید ارزیابی و منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایهگذار در مورد
سرمایهگذاریهای بلندمدتطبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  15با عنوان ” ح سابداری سرمایهگذاریها “ منعكس
شود .با سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی که طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  31با عنوان ” داراییهای
غیرجاری نگهداری شتتده برای فروش و ع لیات متوقف شتتده“ ،به طور مستتتقل یا در قالت یك می وعه واحد،
به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده است باید طبق استاندارد یاد شده برخورد شود.
 . 35موارد زیر باید در صورتهای مالی تلفیقی افشا شود:
الف  .فهر ستی از واحدهای تیاری فرعی ع ده شامل نام  ،محل ثبت یا اقامتگاه قانونی واحد تیاری فرعی ،
نستتتبتتت ح قوق متتا ل كیتتت یتتا م یزان ستتتهتتام بتتا حق رأی ( چنتتا نچتته م تفتتاوت بتتاشتتتتد)
در واحد تیاری فرعی،
ب  .اطالعات زیر چنانچه مورد داشته باشد :
.1

دالیل عدم تلفیق یك واحد تیاری فرعی،

.2

نوع و ماهیت رابطه بین واحد تیاری اصتتتلی و آن گروه از واحدهای تیاری فرعی که بیش از
نصف سهام با حق رأی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،در مالكیت واحد تیاری اصلی نیست،
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.3

دلیل ندا شتن کنترل بر آن گروه از واحدهای سرمایه پذیر که بیش از ن صف سهام با حق رأی
آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالكیت واحد تیاری اصلی است،

ج  .ماهیت و میزان هرگونه محدودیت ع ده (برای مثال درنتییه قراردادهای استقراض یا الزامات قانونی) در
توان واحدهای تیاری فرعی برای انتقال منابع به واحد تیاری اصتتتلی در قالت ستتتود ستتتهام نقدی یا
بازپرداخت وامها یا پیش پرداختها ،و
د  .نام  ،تاریخ تراز نا مه و دوره مالی وا حد ت یاری فرعی در مواردی که تاریخ گزارشتتتگری آن با تاریخ
گزارشگری واحد تیاری اصلی متفاوت است و دالیل استفاده از صورتهای مالی با تاریخ متفاوت.
 . 36در صتتورتهای مالی جداگانه ،باید روش حستتابداری بكار رفته در مورد ستترمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی
افشا شود .
 . 37در مواردی که واحد تیاری ا صلی که طبق بند  6از تهیه صورتهای مالی تلفیقی مستثنی است ،صورتهای مالی
جداگانه تهیه می کند ،اطالعات زیر باید در آن افشا شود:
الف .تصریح اینكه صورتهای مالی ،صورتهای مالی جداگانه است،
ب  .تصریح اینكه از معافیت تلفیق استفاده شده است،
ج  .نام و اقامتگاه قانونی واحد تیاری نهایی یا میانی که صتتتورتهای مالی تلفیقی آن برای ع وم براستتتاس
استانداردهای حسابداری تهیه و منتشر شده است،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

د  .فهرست سرمایه گذاریهای ع ده در واحدهای تیاری فرعی ،شامل نام ،محل ثبت یا اقامتگاه قانونی آنها،
درصد مالكیت و درصد حق رأی درصورت متفاوت بودن ،و
ه  .روش حسابداری مورد استفاده برای سرمایهگذاریهای فهرست شده طبق بند (د).
 . 38الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1385/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست .
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استاندارد حسابداری شماره 19
ترکیبهای تجاری
.2

این استتتتتتانتتدارد بتتایتتد برای حستتتتابتتداری ترکیبهتتای تیتتاری بیز موارد مطرح شتتتتده در بنتتد ،3
بكار گرفته شود.

.3

این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد :
الف  .ترکیبهای تیاری که در آن واحدها یا فعالیتهای تیاری جداگانه برای اییاد یك مشتتتارکت خاص ج ع
شوند ،و
ب  .ترکیبهای تیاری واحدها یا فعالیتهای تیاری تحت کنترل مشترک.

.9

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است :
 ارزش من صفانه  :مبلغی ا ست که خریداری مطلع و مایل و فرو شندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای
حقیقی و در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور ،با یكدیگر مبادله کنند .
 تاریخ تحصیل  :تاریخی است که در آن ،کنترل خالص داراییها و ع لیات واحد تحصیل شده به طور مؤثر به
واحد تحصیلکننده انتقال مییابد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 ترکیت تیاری  :تی یع واحدها یا فعالیتهای تیاری جداگانه در قالت یك شخصیت اقتصادی است که براثر
کست کنترل خالص داراییها و ع لیات واحد دیگر پدید میآید.
 داراییهای پولی  :وجه نقد و داراییهایی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت شود .
 سهم اقلیت  :آن بخش از سود و زیان و خالص داراییهای یك واحد تیاری فرعی ،با در نظر گرفتن تعدیالت
تلفیقی ،که قابل انت ساب به سهامی ا ست که به طور م ستقیم یا غیرم ستقیم از طریق واحدهای تیاری فرعی
دیگر ،به واحد تیاری اصلی تعلق ندارد .
 فعالیت تیاری  :می وعهای یكپارچه از فعالیتها و داراییهایی استتتت که برای دستتتتیابی به اهداف زیر اداره
میشوند:
الف  .کست بازدهی برای سرمایهگذاران ،یا
ب  .ک ست منافع اقت صادی از طریق کاهش هزینهها یا سایر راهها ب صورت م ستقیم و بهتنا ست برای
شرکای آن.
 کنترل  :توانایی راهبری ستتیاستتتهای مالی و ع لیاتی یك واحد یا فعالیت تیاری به منظور کستتت منافع
اقتصادی از آن .
 واحد تیاری اصلی  :یك واحدتیاری که دارای یك یا چند واحد تیاری فرعی است.
 واحد تیاری فرعی  :یك واحد تیاری که تحت کنترل واحد تیاری دیگری (واحد تیاری اصلی) است.
 . 10حسابداری ترکیبهای تیاری باید با استفاده از روش خرید ،انیام شود.
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 . 12در کلیه ترکیبهای تیاری باید واحد تحصیلکننده مشخص شود .واحد تحصیلکننده ،واحد تیاری درحال ترکیبی
است که کنترل سایر واحدها یا فعالیتهای تیاری درحال ترکیت را بهدست میآورد.
 . 23چنانچتتته طبق موافقتنامه ترکیت تیاری ،تعدیل بهتتتای ت ام شتتتده ترکیت مشروط به وقتتتوع رویدادهای آتی
باشد ،واحد تحصیلکننده باید مبلغ تعدیل را در تاریخ تح صیل در بهای ت ام شده ترکیت منظور کند ،به شرطی
که وقوع رویداد آتی محت ل و اثرآن بهگونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری باشد.
 . 25واحد تح صیلکننده باید در تاریخ تح صیل ،بهای ت ام شده ترکیت تیاری را برا ساس ارزش من صفانه داراییها و
بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده (در مورد داراییهایی که طبق استاندارد حسابداری ش اره  31با عنوان
”داراییهای غیرجاری نگهداری شتتتده برای فروش و ع لیات متوقف شتتتده“  ،به طور مستتتتقل یا در قالت یك
می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده ا ست برا ساس خالص ارزش فروش) که
معیارهای شتتناخت مطرح شتتده در بند  26را احراز میکنند ،تخصتتیص دهد .هرگونه مابهالتفاوت بین بهای ت ام
شده ترکیت تیاری و سهم واحد تحصیلکننده از خالص ارزش منصفانه (خالص ارزش فروش در مورد داراییهای
طبقهبندی شتتده به عنوان نگهداری شتتده برای فروش) داراییها و بدهیهای قابل تشتتخیص ،باید مطابق بندهای
 35تا  50 ،37و  51به حساب گرفته شود.
 . 26واحد تحصیلکننده باید داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیلشده را در صورت احراز معیارهای زیر در
تاریخ تحصیل بهصورت جداگانه شناسایی کند :
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الف  .درمورد داراییها  ،ورود منافع اقت صادی آتی مرتبي با دارایی به درون واحد تح صیلکننده ،محت ل با شد و
ارزش منصفانه آن را بتوان بهگونهای اتكا پذیر اندازهگیری کرد.
ب.

درمورد بدهیها ،خروج منافع اقت صادی الزم برای ت سویه تعهدات ،از واحد تیاری محت ل با شد و ارزش
منصفانه آن را بتوان بهگونهای اتكا پذیر اندازهگیری کرد.

 . 35هر گونه مازاد بهای ت امشتده ترکیت تیاری نستبت به ستهم واحد تحصتیلکننده از ارزش منصتفانه داراییها و
بدهیهای قابل تشخیص در تاریخ انیام معامله باید به عنوان یك دارایی با نام سرقفلی شناسایی شود.
 . 37پس از شناخت اولیه ،سرقفلی باید به بهای ت ام شده پس از کسر استهالک انباشته و زیان کاهش ارزش انباشته
منعكس شود.
 . 38سرقفلی باید برمبنایی سیست اتیك طی ع ر مفید آن مستهلك شود .دوره استهالک باید بیانگر بهترین برآورد از
دوره زمانی کستتت منافع اقتصتتادی آتی توستتي واحد تیاری باشتتد .این فرض قابل رد وجود دارد که ع ر مفید
سرقفلی از تاریخ شناسایی اولیه حداکثر بیست سال است.
 . 39روش استهالک باید نشاندهنده الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی سرقفلی باشد .برای مستهلك کردن سرقفلی
باید از روش خي م ستقیم ا ستفاده شود مگر این که شواهد متقاعدکنندهای دال بر منا ست بودن روش دیگر وجود
داشته باشد.
 . 40استهالک سرقفلی باید به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.
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 . 48دوره استهالک و روش استهالک باید حداقل در پایان هر سال مالی بررسی شتتتتود .اگر برآورد جدیتتتتد ع ر
مفیتتتتتتد ستتترقفلی با برآوردهای قبلی تفتتتتتتاوت قابل مالحظتتتتتتهای داشتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتد،
دوره ا ستهالک باید متنا ست با آن تغییر کند .چنانچه تغییر قابل مالحظهای در الگوی جریان منافع اقت صادی
مورد انتظار ستترقفلی رخ داده باشتتد ،روش استتتهالک باید برای انعكاس الگوی جدید تغییر کند .این تغییرات
طبق استاندارد حسابداری ش اره  6با عنوان ” گزارش ع لكرد مالی“ ،تغییر در برآورد حسابداری تلقی میشود.
 . 49چنانچه رویدادها یا تغییر شرایي حاکی از قابل بازیافت نبودن مبلغ دفتری سرقفلی با شد ،واحد تیاری باید مبلغ
قابل بازیافت ستترقفلی را به منظور شتتناستتایی زیان کاهش ارزش برآورد کند .ه چنین در مواردی که ع ر مفید
سرقفلی بیش از بی ست سال برآورد شده ا ست باید مبلغ قابل بازیافت سرقفلی حداقل در پایان هر سال مالی
بررسی شود.
 . 50درصورتیکه سهم واحد تحصیلکننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص بیشتر از بهای
ت ام شده ترکیت باشد ،خریدار باید :
الف  .تشخیص و اندازهگیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیلشده و نیز اندازهگیری بهای ت ام
شده ترکیت را مورد ارزیابی میدد قرار دهد ،و
ب

 .هرگونه مازاد باقی انده پس از ارزیابی میدد را بطور متناستتت از ارزش منصتتفانه تعیین شتتده برای
داراییهای غیرپولی قابل تشخیص کسر کند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 54واحد تحصیلکننده باید اطالعاتی را افشا ن اید که برمبنای آن استفادهکنندگان صورتهای مالی بتوانند ماهیت و
اثر مالی ترکیبهای تیاری انیام شتتتده طی دوره و یا بعد از تاریخ ترازنامه اما قبل از تأیید صتتتورتهای مالی را
ارزیابی کنند.
 . 59واحد تح صیلکننده باید اطالعاتی را اف شا کند که برمبنای آن ا ستفادهکنندگان صورتهای مالی بتوانند تغییرات
مبالغ دفتری سرقفلی طی دوره را ارزیابی کنند.
 . 61الزامات این ا ستاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1385/1/1و بعد از آن شروع
می شود ،الزم االجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 20
حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته
.1

این ا ستاندارد باید برای ح سابداری سرمایهگذاری در واحدهای تیاری واب سته بكار گرفته شود .با این حال ،این
استاندارد در رابطه با سرمایهگذاری در واحد تیاری وابسته توسي صندوقهای سرمایهگذاری و واحدهای تیاری
مشتتابه کاربرد ندارد .این قبیل ستترمایهگذاریها طبق استتتاندارد حستتابداری شتت اره  15با عنوان ”حستتابداری
سرمایهگذاریها“ به ارزش بازار اندازهگیری می شود .در ض ن ،رعایت الزامات اف شای ق س ت (و) بند  35برای
صندوقهای سرمایهگذاری و واحدهای تیاری مشابه الزامی است.

.2

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
 روش ارزش ویژه :یك روش ح سابداری ا ست که برا ساس آن ،سرمایهگذاری در تاریخ تح صیل به بهای
ت ام شتتتده ثبت میشتتتود و پس از آن بابت تغییر در ستتتهم واحد ستتترمایهگذار از خالص داراییهای واحد
سرمایهپذیر پس از تاریخ تحصیل ،تعدیل میشود .سهم واحد سرمایهگذار از نتایج ع لكرد واحد سرمایهپذیر،
حست مورد در صورتهای سود و زیان و سود و زیان جامع منعكس میشود.
 صندوق سرمایهگذاری :نهاد مالی ا ست که منابع مالی حا صل از انت شار گواهی سرمایهگذاری را در مو ضوع
فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 صورتهای مالی تلفیقی :صورتهای مالی یك گروه است که در آن ،گروه به عنوان یك شخ صیت اقت صادی
واحد محسوب میشود.
 صورتهای مالی جداگانه :صورتهای مالی که تو سي واحد تیاری ا صلی ،واحد سرمایهگذار در واحد تیاری
وابستتته ،یا شتتریك خاص در واحد تیاری تحت کنترل مشتتترک ،ارائه میشتتود و در آن ،ستترمایهگذاریها
بر مبنای منافع مالكانه مستقیم و نه بر مبنای نتایج ع لیات و خالص داراییهای واحد سرمایهپذیر ،به حساب
گرفته میشود.
 کنترل :توانایی راهبری سیاستهای مالی و ع لیاتی یك واحد تیاری به منظور کست منافع از فعالیتهای آن.
 کنترل مشتتترک :مشتتارکت در کنترل یك فعالیت اقتصتتادی به موجت یك توافق قراردادی استتت و تنها
هنگامی وجود دارد که تصت یمگیریهای مالی و ع لیاتی راهبردی مربوط به آن فعالیت ،مستتتلزم اتفاق آرای
اشخاص دارای کنترل مشترک (شرکای خاص) باشد.
 نفوذ قابل مالحظه :توانایی مشتتارکت در تصت یمگیریهای مربوط به ستتیاستتتهای مالی و ع لیاتی یك واحد
تیاری ،ولی نه در حد کنترل یا کنترل مشترک سیاستهای مزبور.
 واحد تیاری فرعی :یك واحد تیاری که تحت کنترل واحد تیاری دیگری (واحد تیاری اصلی) است.
 واحد تیاری وابستتته :یك واحد ستترمایهپذیر که واحد ستترمایهگذار در آن نفوذ قابل مالحظه دارد ،اما واحد
تیاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایهگذار محسوب ن یشود.
.13

حسابداری سرمایهگذاری در واحد تیاری وابسته باید به روش ارزش ویژه انیام شود ،مگر هنگامی که:
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الف .با توجه به معافیت بند  6استاندارد حسابداری ش اره  18با عنوان ”صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری
سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی“ ،واحد تیاری اصلی که دارای سرمایهگذاری در واحد تیاری وابسته
نیز میباشد ،ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نباشد ،یا

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

ت امی موارد زیر صدق کند:

.1

واحد سرمایهگذار ،خود واحد تیاری فرعی و ت اماً متعلق به واحد تیاری دیگر باشد یا واحد تیاری فرعی یك
واحد دیگر با مالكیت ک تر از  100درصد سهام باشد و سایر صاحبان سهام علیرغم آگاهی از قصد واحد
سرمایهگذار برای عدم بكارگیری روش ارزش ویژه با آن مخالفت نداشته باشند.

.2

سهام یا سایر اوراق بهادار واحد سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار یا سایر بازارهای در دسترس ع وم ،معامله
نشود.

.3

واحد سرمایهگذار برای عرضه هرگونه اوراق بهادار به ع وم ،صورتهای مالی خود را به هیئت پذیرش بورس اوراق
بهادار یا سایر مراجع نظارتی تحویل نداده باشد یا در جریان تحویل آن نباشد.

.4

واحد تیاری اصلی نهایی یا میانی واحد سرمایهگذار ،صورتهای مالی تلفیقی قابل دسترس برای استفاده ع ومی
را طبق استانداردهای حسابداری تهیه کند.

.14

پس از اع ال روش ارزش ویژه ،سرمایهگذاری در واحد تیاری وابسته که طبق استاندارد حسابداری ش اره  31با
عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ به عنوان نگهداری شده برای
فروش طبقهبندی شده است ،باید برمبنای اقل مبلغ دفتری مبتنی بر ارزش ویژه و خالص ارزش فروش ارزیابی
شود.

.16

واحد سرمایهگذار باید از زمانی که نفوذ قابل مالحظه بر واحد تیاری وابسته را از دست میدهد استفاده از روش
ارزش ویژه را متوقف کند .بعد از آن تاریخ ،حسابداری سرمایهگذاری تابع استاندارد حسابداری ش اره  15با عنوان
”حسابداری سرمایهگذاریها“ خواهد بود .مبلغ دفتری سرمایهگذاری باید از تاریخ توقف بكارگیری روش ارزش ویژه
به بعد به عنوان بهای ت ام شده سرمایهگذاری محسوب شود .در صورتی که در دورههای آتی ،واحد سرمایهگذار
مبالغی بابت سود از محل سود انباشته و اندوختههای قبل از تاریخ تغییر روش دریافت کند ،این مبالغ باید از مبلغ
دفتری سرمایهگذاری کسر شود.

.23

واحد سرمایهگذار در بكارگیری روش ارزش ویژه از آخرین صورتهای مالی واحد تیاری وابسته استفاده میکند.
هنگامی که بین تاریخهای گزارشگری واحد سرمایهگذار و واحد تیاری وابسته تفاوت وجود دارد ،واحد تیاری
وابسته به منظور استفاده واحد سرمایهگذار ،صورتهای مالی خود را بر اساس تاریخ صورتهای مالی واحد سرمایهگذار
تهیه میکند ،مگر اینكه انیام این کار ع لی نباشد.

.24

اگر در بكارگیری روش ارزش ویژه ،تاریخ گزارشگری صورتهای مالی واحد تیاری وابسته متفاوت از تاریخ
گزارشگری صورتهای مالی واحد سرمایهگذار باشد ،در ارتباط با آثار معامالت و سایر رویدادهای ع ده که در فاصله
زمانی بین تاریخ صورتهای مالی واحد تیاری وابسته و تاریخ صورتهای مالی واحد سرمایهگذار رخ داده است،
تعدیالت الزم انیام میشود .در هر حال ،پایان دوره مالی واحد تیاری وابسته نباید بیش از سه ماه قبل از پایان
دوره مالی واحد سرمایهگذار باشد .طول دورههای گزارشگری و تفاوت بین پایان دورههای گزارشگری باید در ت ام
دورهها یكسان باشد.
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.25

در تهیه صورتهای مالی ،واحد سرمایهگذار باید برای معامالت و رویدادهای مشابهی که در شرایي یكسان رخ
دادهاند ،از رویههای حسابداری یكسان استفاده کند.

.33

هر واحد سرمایهگذار که تنها دارای واحد(های) تیاری وابسته است ،غیر از واحدهای تیاری یاد شده در بند ،13
باید صورتهای مالی را براساس روش ارزش ویژه تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را ه راه آن ارائه کند.

.34

حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تیاری وابسته که طبق استاندارد حسابداری ش اره  31با عنوان ”داراییهای
غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ ،به طور مستقل یا در قالت یك می وعه واحد،
به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی نشده است باید در صورتهای مالی جداگانه واحد سرمایهگذار
منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایهگذار در مورد سرمایهگذاریهای بلندمدت طبق استاندارد حسابداری ش اره 15
با عنوان ”حسابداری سرمایهگذاریها“ انیام شود .با سرمایهگذاری در واحد تیاری وابسته که طبق استاندارد
حسابداری ش اره  31با عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ ،به طور
مستقل یا در قالت یك می وعه واحد به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است باید طبق
استاندارد یاد شده برخورد شود.

.35

موارد زیر باید افشا شود:

الف .ارزش بازار سرمایهگذاری در واحدهای تیاری وابستهای که برای آنها قی ت بازار وجود دارد،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب

 .خالصه اطالعات مالی هر یك از واحدهای تیاری وابسته شامل می وع داراییها ،بدهیها ،درآمدها و سود یا
زیان،

ج

 .دالیل توجیهی وجود نفوذ قابل مالحظه ،در صورتی که واحد سرمایهگذار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
(از طریق واحدهای تیاری فرعی خود) ،ک تر از  20درصد حق رأی بالفعل یا بالقوه واحد سرمایهپذیر را در اختیار
داشته باشد،

د

 .دالیل توجیهی نبود نفوذ قابل مالحظه ،در صورتی که واحد سرمایهگذار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
(از طریق واحدهای تیاری فرعی خود) ،حداقل  20درصد حق رأی بالفعل یا بالقوه واحد سرمایهپذیر را در اختیار
داشته باشد،

ه

 .پایان دوره گزارشگری صورتهای مالی واحد تیاری وابسته ،هنگامی که این صورتهای مالی با استفاده از روش
ارزش ویژه تهیه میشود و تاریخ یا دوره آنها با صورتهای مالی واحد سرمایهگذار متفاوت است و دلیل استفاده از
تاریخ یا دوره متفاوت،

و

 .ماهیت و میزان هرگونه محدودیت با اه یت (برای مثال ،ناشی از شرایي استقراض یا الزامات قانونی) در توانایی
واحد تیاری وابسته برای انتقال وجوه به واحد سرمایهگذار در قالت سود سهام نقدی یا بازپرداخت تسهیالت
دریافتی یا پیشپرداختها،

ز

 .سهم شناسایی نشده از زیانهای واحد تیاری وابسته ،هم برای دوره مورد گزارش و هم به صورت تی یعی ،اگر
واحد سرمایهگذار شناسایی سهم خود از زیانهای واحد تیاری وابسته را متوقف کرده باشد،

ح

 .این واقعیت که طبق بند  ،13حسابداری واحد تیاری وابسته به روش ارزش ویژه انیام ن یشود ،و

ط

 .خالصه اطالعات مالی ،به طور جداگانه یا گروهی ،برای واحدهای تیاری وابستهای که حسابداری آنها به روش
ارزش ویژه انیام ن یشود ،شامل مبالغ می وع داراییها ،بدهیها ،درآمدها ،و سود یا زیان.
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.36

سرمایهگذاری در واحدهای تیاری وابستهای که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انیام میگیرد ،به استثنای
سرمایهگذاریهای طبقهبندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش ،باید به عنوان داراییهای غیر جاری
طبقهبندی شود .سهم واحد سرمایه گذار از سود خالص یا زیان دوره این واحدهای تیاری وابسته و مبلغ دفتری
این سرمایهگذاریها باید به صورت جداگانه افشا شود .سهم واحد سرمایهگذار از نتایج ع لیات متوقف شده این
واحدهای تیاری وابسته نیز باید به صورت جداگانه افشا شود.

.37

سهم واحد سرمایهگذار از تغییرات شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع واحد تیاری وابسته باید در صورت
سود و زیان جامع واحد سرمایهگذار ارائه شود.

.38

طبق استاندارد حسابداری ش اره  4با عنوان ”ذخایر ،بدهیهای احت الی و داراییهای احت الی“ ،واحد سرمایهگذار
باید موارد زیر را افشا کند:

الف .سهم خود از بدهیهای احت الی واحد تیاری وابسته که به صورت مشترک با سایر سرمایهگذاران متعهد شده است،
و
ب.

بدهیهای احت الی که به دلیل تعهد جداگانه واحد سرمایهگذار نسبت به ت ام یا بخشی از بدهیهای واحد تیاری
وابسته اییاد شده است.

.39

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1390/1/1و بعد از آن شروع
میشود ،الزماالجرا است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 21
حسابداری اجارهها
.3

الزامات این استاندارد باید برای حسابداری کلیه اجارهها به استثنای موارد زیر بكار گرفته شود :
الف .قراردادهای اجاره برای اکتشتتاف یا بهرهبرداری از منابع طبیعی مانند نفت ،گاز ،جنگل ،فلزات و ستتایر حقوق
مربوط به معادن ،و
ب .قراردادهای اعطای میوز درخصوص استفاده از مواردی نظیر فیل های سین ایی و ویدیویی ،ن ایشنامه ،حق
اختراع ،حق تألیف و نرمافزارهای رایانهای.

.5

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

اجاره  :موافقتنامهای است که به موجت آن ،اجارهدهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی را
برای مدت مورد توافق به اجارهکننده واگذار میکند.
اجاره سرمایهای  :عبارت است از اجارهای که به موجت آن تقریباً ت ام مخاطرات و مزایای ناشی از مالكیت دارایی به
اجارهکننده منتقل میشود .مالكیت دارایی م كن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد.
اجاره ع لیاتی  :به اجارهای غیر از اجاره سرمایهای اطالق میشود.
اجاره غیر قابل فسخ  :نوعی اجاره است که تنها در موارد زیر قابل فسخ است:
الف  .وقوع برخی پیشامدهای احت الی بعید،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب
ج.
د.

 .با میوز اجارهدهنده،
انعقاد قرارداد جدید اجاره برای ه ان دارایی یا دارایی مشابه ،بین ه ان اجارهکننده و اجارهدهنده ،یا
پرداخت مبلغ اضافی توسي اجارهکننده ،به گونهای که در آغاز اجاره در رابطه با است رار اجاره اط ینانی معقول
وجود داشته باشد.

آغاز اجاره  :عبارت است از تاریخ در اختیار گرفتن دارایی یا آغاز تعلق گرفتن اجارهبها ،هر کدام مقدم است.
دوره اجاره  :عبارت از دوره غیرقابل فسخی است که اجارهکننده ،دارایی مورد نظر را برای آن دوره اجاره کرده است
به اضافه هر مدت زمان دیگری که اجارهکننده اختیار دارد اجاره آن دارایی را با پرداخت یا بتدون پرداخت مبلغ
اضافتی ادامه دهد و در آغاز اجاره اط ینان معقولی وجود داشته باشد که اجارهکننده از این اختیار استفاده خواهد
کرد.
حداقل مبالغ اجاره  :عبارت است از مبالغی که اجارهکننده باید در طول دوره اجاره بپردازد یا از وی انتظار میرود که
پرداخت کند (به استثنای مخارج مالیات ،نگهداری دارایی و خدمات که به عهده اجارهدهنده است) به اضافه:
الف  .در ارتباط با اجارهکننده ،هر مبلغی که توسي وی یا هر شخص وابسته به وی ت ین شده است ،یا
ب.

در ارتباط با اجارهدهنده ،هر گونه ارزش باقی انده که پرداخت آن توسي اجارهکننده یا شخص ثالثی به اجارهدهنده
ت ین شده باشد.

با این حال ،چنانچه اجارهکننده اختیار داشته باشد دارایی مورد اجاره را به قی تی خریداری کند که انتظار رود به مراتت
ک تر از ارزش منصفانه آن در زمان قابل استفاده بودن اختیار خرید باشد و در آغاز قرارداد نیز اط ینان معقولی
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درباره استفاده از این اختیار وجود داشته باشد ،حداقل مبلغ اجاره عبارت از حداقل اجاره بهای قابل پرداخت در
طول دوره اجاره به اضافه مبلغ مورد نیاز برای استفاده از اختیار خرید مزبور است.
ارزش منصفانه  :مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای حقیقی و
در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله کنند.
ع ر اقتصادی  :عبارت است از :
الف .مدت زمانی که انتظار میرود یك دارایی از لحاظ اقتصادی توسي یك یا چند کاربر قابل استفاده باشد ،یا
ب.

تعداد تولید یا واحدهای مشابهی که انتظار میرود در فرایند استفاده از دارایی توسي یك یا چند استفادهکننده
کست شود.

ع ر مفید  :عبارت است از مدت زمانی که انتظار میرود منافع اقتصادی دارایی مورد اجاره توسي واحد تیاری مصرف
شود .این دوره از ابتدای دوره اجاره شروع میشود و متأثر از محدودیتهای زمانی مندرج در قرارداد اجاره نیست.
ارزش باقی انده ت ین شده  :عبارت است از:
الف .در مورد اجارهکننده ،آن بخش از ارزش باقی انده دارایی که توسي اجارهکننده یا شخص وابسته به وی ت ین
گردیده است (مبلغ ت ین شده حداکثر مبلغی است که میتواند تحت هر شرایطی قابل پرداخت باشد) ،و
ب.

در مورد اجارهدهنده ،آن بخش از ارزش باقی انده دارایی که توسي اجارهکننده یا شخص ثالثی ت ین شده است.

ارزش باقی انده ت ین نشده  :عبارت است از آن بخش از ارزش باقی انده دارایی که اجارهدهنده نسبت به تحقق آن
اط ینان کافی ندارد یا تنها توسي شخص وابسته به اجارهدهنده ت ین شده است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

سرمایهگذاری ناخالص در اجاره  :عبارت است از می وع حداقل مبالغ اجاره مربوط به اجاره سرمایهای از دید اجارهدهنده
و هر گونه ارزش باقی انده ت ین نشدهای که به وی تعلق میگیرد.
درآمد مالی کست نشده  :عبارت است از تفاوت بین:
الف .می وع حداقل مبالغ اجاره مربوط به قرارداد اجاره سرمایهای از دید اجارهدهنده و هر گونه ارزش باقی انده ت ین
نشدهای که به وی تعلق میگیرد ،و
ب.

ارزش فعلی مبلغ یاد شده در بند “ الف“ با نرخ ض نی سود ت ینشده اجاره.
 ستترمایهگذاری خالص در اجاره  :عبارت استتت از ستترمایهگذاری ناخالص در اجاره پس از کستتر درآمد مالی
کست نشده.
 نرخ ض نی سود ت ین شده اجاره  :عبارت است از نرخ تنزیلی که در آغاز اجاره ،سبت شود می وع ارزش
فعلی حداقل مبالغ اجاره و ارزش باقی انده ت تت ین نشتتده دارایی با ارزش منصتتفانه دارایی مورد اجاره برابر
شود.
 نرخ فر ضی استقراض برای اجارهکننده  :نرخ سود ت ین شدهای است که اجارهکننده نا گزیر میبود برای
یك اجاره مشتتابه پرداخت کند یا در صتتورت عدم امكان تعیین آن ،نرخی که اجارهکننده نا گزیر میبود در
آغاز اجاره برای دریافت وامی با شترایي بازپرداخت و ت ت ین مشتابه جهت استتقراض مورد نیاز برای خرید
دارایی مورد نظر متح ل شود.
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.8

نوع اجاره (یعنی سرمایهای یا ع لیاتی) به محتوای معامله و نه شكل قرارداد بستگی دارد .ن ونههایی از شرایطی
که در آن ،یك اجاره مع والً به عنوان اجاره سرمایهای طبقهبندی میشود ،به شرح زیر است:

الف .طبق قرارداد اجاره ،مالكیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجارهکننده منتقل شود (اجاره به شرط ت لیك)،
ب.

اجارهکننده اختیار داشته باشد که دارایی مورد اجاره را در تاریخ اع ال اختیار خرید به قی تی که انتظار میرود به
مراتت ک تر از ارزش منصفانه دارایی در آن تاریخ باشد خریداری کند و در آغاز اجاره ،انتظار معقولی وجود داشته
باشد که اجارهکننده از این اختیار استفاده خواهد کرد،

ج.

دوره اجاره حداقل  75درصد ع ر اقتصادی دارایی را دربر گیرد ،حتی اگر مالكیت دارایی نهایتاً منتقل نشود.

د.

ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل برابر با  90درصد ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد ،و

ه.

دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاصی باشد به گونهای که تنها اجارهکننده بتواند بدون انیام تغییرات قابل
مالحظه ،از آن استفاده کند

 . 11اجارههای ستترمایهای باید تحت عنوان دارایی و بدهی و به مبلغی معادل ارزش منصتتفانه دارایی مورد اجاره در
آغاز اجاره یا به ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره ،هر کدام ک تر استت ،در ترازنامه اجارهکننده منعكس شتود .برای
محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره ،از نرخ ض نی سود ت ینشده اجاره و در صورتی که تعیین نرخ ض نی
سود ت ینشده اجاره امكانپذیر نباشد از نرخ فرضی استقراض برای اجارهکننده استفاده میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 16مبالغ اجاره باید بین هزینههای مالی و کاهش مانده بدهی ت سهیم شود .هزینه مالی باید بهگونهای به دورههای
مالی در طول دوره اجاره ت سهیم شود که یك نرخ سود ت ین شده ادواری ثابت ن سبت به مانده بدهی برای
هر دوره اییاد کند .در ع ل برای سهولت محاسبه میتوان از نرخ تقریبی برای این منظور استفاده کرد.
 . 17در هر دوره مالی اجاره سرمایهای ،سبت اییاد هزینه استهالک دارایی و هزینههای مالی میشود .رویه استهالک
دارایی مورد اجاره باید با رویه مورد استتتفاده برای داراییهای استتتهالکپذیر تحت ت لك واحد تیاری یكستتان
با شد .هزینه ا ستهالک باید طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  11با عنوان ” داراییهای ثابت م شهود“ محا سبه و
شنا سایی شود .اگر ن سبت به ت لك دارایی در پایان دوره اجاره تو سي اجارهکننده ،اط ینان معقولی وجود ندارد،
دارایی اجارهشده باید در طول دوره اجاره یا ع ر مفید آن هر کدام کوتاهتر است ،مستهلك شود.
 . 21اجارهکننده باید در رابطه با اجارههای سرمایهای موارد زیر را افشا کند:
الف  .رویه حسابداری مورد استفاده جهت شناسایی اجارههای سرمایهای،
ب  .روشهای مورد استفاده جهت محاسبه استهالک و ع ر مفید یا نرخهای استهالک مورد استفاده،
ج  .صورت تطبیق ناخالص مبلغ دفتری ،ذخیره کاهش دائ ی در ارزش دارایی و ا ستهالک انبا شته در ابتدا و
انتهای دوره که اضافات ،کاهش ،استهالک دوره و سایر اقالم گردش داراییهای مورد اجاره را نشان دهد،
د  .می وع هزینههای مالی که بابت قراردادهای اجاره سرمایهای به دوره جاری تخصیص یافته است،
ه  .مبالغ تعهدات ناشی از قراردادهای اجاره سرمایهای پس از کسر هزینههای مالی تخصیص یافته به دورههای
آتی و تفكیك خالص بدهیهای مربوط به دو طبقه جاری و غیرجاری.
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و  .شرح کلی از اهم شرایي قرارداد اجاره برای اجارهکننده از ج له مدت ،مبلغ اجاره ساالنه ،شرایي تیدید
قرارداد ،اختیار خرید و محدودیتهای پیشبینی شتتده در قرارداد اجاره شتتامل محدودیت در تقستتیم ستتود،
استقراضهای جدید یا قراردادهای اجاره جدید.
 . 22در اجارههای ع لیاتی ،مبالغ اجاره باید برمبنای خي مستقیم طی دوره اجاره به عنوان هزینه دوره شناسایی شود
مگر اینكه مبنای سیست اتیك دیگری بیانگر الگوی زمانی کست منافع اقتصادی توسي استفادهکننده باشد.
 . 24اجارهکننده باید در رابطه با اجارههای ع لیاتی موارد زیر را افشا کند:
الف .حداقل مبالغ اجاره آتی برای اجاره های ع لیاتی غیرقابل فستتتخ ه راه با اطالعات مربوط به مدت و مبلغ
اجاره سالیانه،
ب  .مبالغ اجاره که به عنوان هزینه دوره شناسایی شده است ،و
ج  .شرح کلی از اهم شرایي اجاره در مورد اجارهکننده از ج له محدودیتهای پیشبینی شده در قرارداد اجاره،
شامل محدودیت در تقسیم سود ،استقراضهای جدید و انعقاد قراردادهای اجاره جدید.
 . 25اجارهدهنده باید دارایی مرتبي با اجاره ستتترمایهای را در ترازنامه به عنوان یك رقم دریافتنی و به مبلغی معادل
سرمایهگذاری خالص در اجاره منعكس کند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 31اجاره دهندهای که تولیدکننده یا فروشتتنده استتت ،باید ستتود یا زیان فروش را ه انند رویه مورد استتتفاده برای
فرو شهای قطعی در صورت سود و زیان شنا سایی کند .چنانچه ع داً از نرخ سود ت ین شده ک تری ا ستفاده
شود ،سود حاصل از فروش باید با اع ال نرخ سود ت ین شده تیاری رایج شناسایی شود .افزون براین ،مخارج
مستقیم اولیه باید در شروع دوره اجاره به عنوان هزینه در صورت سود و زیان شناسایی شود.
 . 36اجارهدهنده باید در رابطه با اجارههای سرمایهای موارد زیر را افشا کند :
الف .ستترمایهگذاری ناخالص در اجارهها ،درآمد مالی کستتت نشتتده و ستترمایهگذاری خالص در اجارهها در تاریخ
ترازنامه و ه چنین تفكیك خالص مطالبات مربوط (ستترمایهگذاری خالص در اجاره) به دو طبقه جاری و
غیرجاری،
ب  .ذخیره انباشته برای حداقل مبالغ اجاره غیرقابل وصول ،و
ج  .شرح کلی از اهم شرایي قرارداد اجاره بلندمدت در مورد اجارهدهنده .
 . 37اجارهدهنده باید داراییهای مو ضوع اجاره ع لیاتی را برا ساس ماهیت تحت سرف صل داراییهای ثابت م شهود یا
داراییهای نامشهود در ترازنامه ارائه کند
 . 39درآمد اجاره ناشتتی از اجاره ع لیاتی باید به روش خي مستتتقیم در طول دوره اجاره شتتناستتایی شتتود ،مگر اینكه
مبنای منظم دیگری ،الگوی زمانی کست منافع ناشی از دارایی را بهگونه مناسبتری نشان دهد .
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 . 42ا ستهالک داراییهای اجاره داده شده باید منطبق با رویه مع ول اجارهدهنده برای داراییهای م شابه با شد و هزینه
استهالک باید طبق استاندارد حسابداری ش اره  11با عنوان ” داراییهای ثابت مشهود “ محاسبه و شناسایی شود
.
 . 44اجارهدهنده باید در رابطه با اجارههای ع لیاتی موارد زیر را افشا کند:
الف .صورت تطبیق ناخالص مبلغ دفتری ،استهالک انباشته و ذخیره کاهش دائ ی در ارزش برای هر گروه اصلی
از داراییهای مورد اجاره در ابتدا و انتهای دوره که حست مورد نشاندهنده موارد زیر باشد:
ت هزینه استهالک دوره،
ت زیان کاهش دائ ی در ارزش شناسایی شده در صورت سود و زیان ،و
ت برگشت زیانهای کاهش دائ ی در ارزش داراییها طی دوره،
ب  .حداقل مبالغ اجاره آتی مربوط به اجارههای ع لیاتی غیرقابل فستتتخ ه راه با اطالعات مربوط به مدت و
مبلغ اجاره سالیانه ،و
ج  .شرح کلی از اهم شرایي اجارهها در مورد اجارهدهنده.
 . 46چنانچه معامله فروش و اجاره میدد از نوع اجاره سرمایهای با شد مازاد عواید فروش ن سبت به مبلغ دفتری دارایی
نباید بیدرنگ به عنوان درآمد در صورتهای مالی فرو شنده (اجارهکننده) منعكس شود .این مازاد باید در طول دوره
اجاره به عنوان درآمد شناسایی شود .

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 48چنانچه معامله فروش و اجاره میدد از نوع اجاره ع لیاتی باشتتتد و مشتتتخص گردد که معامله برمبنای ارزش
منصفانه انیام شده است ،سود یا زیان باید بیدرنگ شناسایی شود .در صورتی که قی ت فروش ک تر از ارزش
من صفانه دارایی با شد ،زیان باید بیدرنگ شنا سایی شود ،مگر اینكه زیان حا صل ،با مبالغ اجارهای ک تر از نرخ
بازار ،در آینده جبران شود .در این حالت ،زیان یاد شده باید متنا ست با مبالغ اجاره طی دورهای که انتظار میرود
از دارایی مورد نظر ا ستفاده شود ،م ستهلك گردد .چنانچه قی ت فروش بیش از ارزش من صفانه با شد ،مبلغ مازاد
باید طی دورهای که انتظار میرود از دارایی مورد اجاره استفاده شود ،مستهلك گردد.
 . 50در اجارههای ع لیاتی ،چنانچه ارزش منصتتفانه دارایی در زمان فروش و اجاره میدد ک تر از مبلغ دفتری دارایی
باشد باید بیدرنگ زیانی معادل تفاوت مبلغ دفتری و ارزش منصفانه شناسایی شود .
 . 52الزامات این استتتتاندارد برای کلیه صتتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1380/1/1و بعد از آن شتتتروع
میشود ،الزماالجراست .
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استاندارد حسابداری شماره 22
گزارشگری مالی میاندورهای
.3

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
دوره میانی  :دوره مالی گزارشگری کوتاهتر از یك سال مالی است.
گزارش مالی میاندورهای  :گزارشی برای یك دوره میانی است که شامل می وعه کامل صورتهای مالی (طبق
ا ستاندارد ح سابداری ش اره  1با عنوان ” نحوه ارائه صورتهای مالی“) یا صورتهای مالی ف شرده (طبق این
استاندارد) است.
صورتهای مالی فشرده  :حداقل شامل صورتهای مالی اساسی و گزیدهای از یادداشتهای توضیحی مطابق الزامات
این استاندارد است.

.8

می وعه کامل صورتهای مالی طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  1با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی شامل
اجزای زیر است:

الف  .ترازنامه،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب

 .صورت سود و زیان،

ج

 .صورت سود و زیان جامع،

د

 .صورت جریان وجوه نقد ،و

ه

 .یادداشتهای توضیحی.

 . 12گزارش مالی میاندورهای حداقل باید شامل اجزای زیر باشد:
الف  .ترازنامه،
ب

 .صورت سود و زیان،

ج

 .صورت سود و زیان جامع،

د

 .صورت جریان وجوه نقد ،و

ه

 .گزیدهای از یادداشتهای توضیحی.

 . 13چنانچه واحد تیاری در گزارش مالی میاندورهای ،می وعه کامل صتتتورتهای مالی را منتشتتتر کند ،شتتتكل و
محتوای این صتتتورتهتتای متتالی بتتایتتد بتتا الزامتتات منتتدرج در استتتتتتانتتدارد حستتتتابتتداری شتتت تتاره 1
با عنوان ” نحوه ارائه صورتهای مالی“ منطبق باشد.
 . 14چنانچه واحد تیاری در گزارش مالی میاندورهای ،می وعه صورتهای مالی به شكل ف شرده را منت شر کند ،این
صورتها باید شامل صورتهای مالی ا سا سی طبق الزامات ا ستاندارد ح سابداری ش اره  1با عنوان ” نحوه ارائه
صورتهای مالی “ و گزیدهای از یادداشتهای توضیحی طبق الزامات استاندارد حاضر باشد .یادداشتهای اضافی در
صورتی که عدم انعكاس آنها ،صورتهای مالی میاندورهای را گ راه کننده سازد ،باید در این صورتها گنیانده
شود.
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 . 16عبارت ” گزارش مالی میاندورهای “ باید در عناوین کلیه صفحات گزارش درج شود.
 . 19واحد تیاری باید اطالعات زیر را ،به عنوان حداقل اطالعات الزم ،در صتتتورت با اه یت بودن در یادداشتتتتهای
توضیحی صورتهای مالی میاندورهای افشا کند .این اطالعات باید برای دورهای که از ابتدای سال مالی شروع و
به پایان دوره میانی ختم میشتود ،گزارش گردد .ه چنین ،واحد تیاری باید معامالت و ستایر رویدادهایی را که
برای درک بهتر وضعیت مالی و ع لكرد مالی واحد تیاری در دوره میانی با اه یت است ،افشا کند :
الف  .افشای یكنواختی رویههای حسابداری و روشهای محاسباتی مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی میاندورهای با
آخرین صورتهای مالی ساالنه و در صورت تغییر رویهها و روشها افشای ماهیت و اثرات تغییر،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب

 .تشریح ع لیات فصلی یا چرخهای در دوره میانی،

ج

 .ماهیت و مبلغ اقالم مؤثر بر داراییها ،بدهیها ،حقوق صاحبان سرمایه ،سود (زیان) خالص یا جریانهای نقدی که
از نظر ماهیت ،اندازه یا وقوع غیرمع ول است،

د

 .ماهیت و مبلغ تغییر در براورد مبالغ گزارش شده در دوره(های) میانی قبلی سال مالی جاری یا تغییر در براورد
مبالغ گزارش شده در سالهای مالی گذ شته ،م شروط بر اینكه تغییرات یاد شده آثار مه ی بر اقالم دوره میانی
جاری داشته باشد،

ه

 .افزایش یا کاهش سرمایه و انتشار یا بازخرید اوراق مشارکت،

و

 .رویدادهای بااه یت پس از پایان دوره میانی که در صورتهای مالی میاندورهای منعكس نشده است،

ز

 .اثر تغییرات ستتتاختاری واحد تیاری طی دوره میانی از ج له ترکیت واحدهای تیاری ،تحصتتتیل یا واگذاری
واحدهای تیاری فرعی و سرمایهگذاریهای بلندمدت ،تیدید ساختار و ع لیات متوقف شده،

ح.

تغییر در بدهیهای احت الی یا داراییهای احت الی از تاریخ آخرین ترازنامه ساالنه ،و

ط.

اطالعات الزم درباره طرحهای توسعه ،جایگزینی و غیره.

 . 23چنانچه گزارش مالی میاندورهای واحد تیاری با الزامات این استاندارد حسابداری انطباق داشته باشد این واقعیت
باید افشا شود.
 . 24گزارش مالی میاندورهای باید شامل صورتهای مالی میاندورهای برای دورههای زیر باشد:
الف  .ترازنامه به تاریخ پایان دوره میانی جاری ،ه راه با اقالم مقایسهای به تاریخ پایان سال مالی قبل ،و
ب

 .صورتهای سود و زیان ،سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای دوره میانی جاری ه راه با اقالم مقایسهای
برای دوره میانی مشابه سال مالی قبل و نیز اقالم مقایسهای سال مالی قبل.

 . 26در تص ت یمگیری برای شتتناستتایی ،اندازهگیری ،طبقهبندی یا افشتتای یك قلم جهت مقاصتتد گزارشتتگری مالی
میاندورهای ،اه یت باید با توجه به اطالعات مالی میاندورهای ارزیابی شود .در ارزیابی اه یت باید به این نكته
توجه داشت که اندازهگیری اقالم در دوره میانی در مقایسه با اندازهگیری دادههای مالی ساالنه ،بیشتر متكی به
براورد است.
 . 28واحد تیاری باید برای تهیه صورتهای مالی میاندورهای از رویههای یك سان با رویههای مورد ا ستفاده در تهیه
صورتهای مالی ساالنه استفاده کند .تغییر در رویههای حسابداری بعد از تاریخ آخرین صورتهای مالی ساالنه که
در صورتهای مالی ساالنه بعدی منعكس میشود از این قاعده مستثنی است .به هر حال ،تناوب گزارشگری واحد
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تیاری ( ساالنه ،شش ماهه یا ف صلی) نباید بر اندازهگیری نتایج ساالنه اثر دا شته با شد .برای د ستیابی به این
هدف ،اندازهگیری برای مقاصد گزارشگری مالی میاندورهای ،باید آن دوره زمانی را دربر گیرد که از ابتدای سال
مالی شروع و به پایان دوره میانی ختم میشود.
 . 35درآمدهای ع لیاتی که به صورت فصلی ،چرخهای یا موردی طی سال مالی تحصیل میگردد و نیز مخارجی که
به صورت نامنظم طی سال مالی واقع می شود باید در ه ان دوره میانی به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی شود
که معیارهای شناخت بكار گرفته شده برای تهیه صورتهای مالی ساالنه ،در آن دوره احراز گردد.
 . 38به منظور ارائه اطالعات قابل اتكا و ه چنین افشتتتای مناستتتت کلیه اطالعات بااه یت و مربوط برای درک
وضتتتعیت مالی و ع لكرد مالی واحد تیاری ،در تهیه گزارش مالی میاندورهای باید از روشتتتهای اندازهگیری
مناست استفاده شود .اگرچه اندازهگیریها هم در گزارش مالی میاندورهای و هم در گزارش مالی ساالنه مبتنی بر
براوردهای معقول است ،اما برای تهیه گزارشهای مالی میاندورهای ،براوردها کاربرد گستردهتری دارد.
 . 40در صورت تغییر در رویه حسابداری ،مبالغ دوره میانی جاری و دورههای قبل که بهشكل مقایسهای ارائه میگردد
باید برمبنای رویه جدید محا سبه شود .ه چنین در صورت ا صالح ا شتباه ،ارقام مقای سهای نیز باید ارائه میدد
شود .با آثار انباشته تغییر در رویه حسابداری و نیز اصالح اشتباه باید طبق استاندارد حسابداری ش اره  6با عنوان
” گزارش ع لكرد مالی“ برخورد شود.
 . 41الزامات این استتتتاندارد برای کلیه صتتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1380/1/1و بعد از آن شتتتروع
میشود ،الزماالجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 23
حسابداری مشارکتهای خاص
.1

این استتتاندارد باید برای حستتابداری مشتتارکتهای خاص شتتامل نحوه ارائه داراییها ،بدهیها ،درآمدها و هزینههای
مشارکت خاص در صورتهای مالی هر یك از شرکای خاص و سرمایهگذاران ،صرفنظر از نوع مشارکت خاص،
بكار رود.

.2

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
مشتتتارکت خاص  :عبارت استتتت از توافقی قراردادی که به موجت آن دو یا چند طرف ،یك فعالیت

اقتصادی تحت کنترل مشترک را به عهده میگیرند.
کنترل  :عبارت ا ست از توانایی هدایت سیا ستهای مالی و ع لیاتی یك فعالیت اقت صادی به منظور

کست منافع .
کنترل مشتتترک  :عبارت استتت از مشتتارکت در کنترل یك فعالیت اقتصتتادی به موجت یك توافق

قراردادی .
نفوذ قابل مالحظه  :عبارت است از توانایی مشارکت در تص یمگیریهای مربوط به سیاستهای مالی و

ع لیاتی یك فعالیت اقتصادی ولی نه در حد کنترل یا کنترل مشترک آن سیاستها .

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی



شریك خاص  :یكی از طرفهای مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک دارد .



سرمایهگذار  :در م شارکت خاص یكی از طرفهای م شارکت خاص ا ست که بر آن کنترل م شترک
ندارد.

واحد تیاری  :عبارت است از تشكلی قانونی یا قراردادی ،اعم از ثبت شده یا ثبتنشده ،یا هر شخص

یا تشكلی که یك فعالیت اقتصادی را از جانت خود برای دستیابی به اهداف خاص اداره میکند .
روش ارزش ویژه  :یك روش ح سابداری ا ست که برا ساس آن سهم شریك خاص در واحد تیاری

تحت کنترل مشتتترک ابتدا به بهای ت امشتتده ثبت میشتتود و پس از آن بابت تغییر درستتهم وی از خالص
داراییهای واحد تیاری تحت کنترل مشتتترک تعدیل میگردد .ستتهم شتتریك خاص از نتایج ع لكرد واحد
تیاری تحت کنترل مشترک در صورت سود و زیان منعكس میشود.
روش ارزش ویژه ناخالص  :نوعی روش ارزش ویژه استتت که به موجت آن ستتهم شتتریك خاص به

تفكیك می وع داراییها و می وع بدهیهای مشارکت خاص که تشكیلدهنده مبلغ خالص سرمایهگذاری وی
است در ترازنامه و سهم وی از درآمدهای ع لیاتی مشارکت خاص در صورت سود و زیان منعكس میشود .
 . 11شتتریك خاص باید در رابطه با ستتهم خود در ع لیات تحت کنترل مشتتترک ،اقالم زیر را در صتتورتهای مالی
جداگانه و در نتییه در صورتهای مالی تلفیقی خود شناسایی کند:
الف  .داراییهای تحت کنترل خود و بدهیهای تح لشده توسي وی ،و
ب

 .هزینههای تح لشده توسي خود و سهم وی از درآمد فروش کاال یا خدمات حاصل از مشارکت خاص.
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 . 17هر یك از شرکای خاص باید در رابطه با سهم خود در داراییهای تحت کنترل مشترک ،اقالم زیر را در صورتهای
مالی جداگانه و در نتییه در صورتهای مالی تلفیقی خود شناسایی کند:
الف  .سهم خود از داراییهای تحت کنترل مشترک و طبقهبندی آنها برحست ماهیت داراییها،
ب

 .بدهیهای تح لشده توسي وی،

ج

 .سهم خود از بدهیهای تح ل شده به طور مشترک با سایر شرکای خاص،

د

 .سهم خود از درآمد فروش یا ا ستفاده از مح صول م شارکت خاص و نیز سهم خود از هزینههای تح ل شده
به وسیله مشارکت خاص ،و

ه

 .هزینههایی که در رابطه با سهم خود در مشارکت خاص تح ل کرده است .

 . 23واحد تیاری تحت کنترل مشتتترک ،باید ستتوابق حستتابداری خود را به گونهای نگهداری کند که اجرای الزامات
این استاندارد برای شرکای خاص و سرمایهگذاران میسر شود.
 . 26مشارکت خاص در واحدهای تیاری تحت کنترل مشترک ،در صورتهای مالی تلفیقی شریك خاص باید براساس
روش ارزش ویژه ناخالص منعكس شود.
 . 27در روش ارزش ویژه ناخالص ،شتتترکای خاص باید عالوه بر تبعیت از ه ان قواعدی که در رابطه با واحدهای
تیاری واب سته در بندهای  25تا  28ا ستاندارد ح سابداری ش اره  20با عنوان ” ح سابداری سرمایهگذاری در
واحدهای تیاری وابسته“ الزامی شده است ،موارد زیر را در صورتهای مالی تلفیقی ارائه کنند:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .سهم شریك خاص از درآمد ع لیاتی واحد تیاری تحت کنترل م شترک نیز باید در صورت سود و زیان تلفیقی
میزا از درآمد ع لیاتی گروه منعكس شود .در گزارشگری برحست قس تهای مختلف نیز ،سهم شریك خاص از
درآمد ع لیاتی واحد تیاری تحت کنترل مشترک باید به روشنی از درآمد ع لیاتی گروه مت ایز شود.
ب

 .ستتهم شتتریك خاص به تفكیك می وع داراییها و می وع بدهیهای واحد تیاری تحت کنترل مشتتترک که
تشكیلدهنده مبلغ خالص سرمایهگذاری وی است باید در ترازنامه تلفیقی منعكس شود.

 . 30شریك خاص از تاریخی که کنترل م شترک خود بر واحد تیاری تحت کنترل م شترک را از د ست میدهد باید
استفاده از روش ارزش ویژه ناخالص را متوقف کند.
 . 31سهم شریك خاص در واحدهای تیاری تحت کنترل م شترکی که تحت محدودیتهای شدید بلندمدت فعالیت
میکند و این محدودیتها توانایی واحد تیاری را برای انتقال وجوه به شریك خاص کاهش میدهد ،باید براساس
استاندارد حسابداری ش اره  15با عنوان ” حسابداری سرمایهگذاریها“ به حساب گرفته شود.
 . 32شریك خاص باید از تاریخی که واحد تیاری تحت کنترل مشترک به واحد فرعی آن تبدیل می شود ،سهم خود
را طبق استتتاندارد حستتابداری شتت اره  18با عنوان ” صتتورتهای مالی تلفیقی و حستتابداری ستترمایهگذاری در
واحدهای تیاری فرعی“ ،به حساب منظور کند.
 . 33سرمایهگذاری در واحدهای تیاری تحت کنترل مشترک در صورتهای مالی جداگانه شریك خاصی که صورتهای
مالی تلفیقی تهیه میکند و طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره  31با عنوان ” داراییهای غیرجاری نگهداری شده
برای فروش و ع لیات متوقف شتتده“ ،به طور مستتتقل یا در قالت یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شتتده
برای فروش طبقهبندی ن شده ا ست باید به بهای ت ام شده پس از ک سر ذخیره کاهش دائ ی در ارزش یا مبلغ
تیدید ارزیابی به عنوان یك نحوه ع ل میاز جایگزین منعكس شتتود .با ستترمایهگذاری در واحد تیاری تحت
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کنترل مشتتترکی که طبق استتتاندارد حستتابداری شت اره  31با عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شتتده برای
فروش و ع لیات متوقف شتتده“ ،به طور مستتتقل یا در قالت یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شتتده برای
فروش طبقهبندی شده است باید طبق استاندارد یاد شده برخورد شود.
 . 34در مواردی که شریك خاص صورتهای مالی تلفیقی منت شر ن یکند باید مبالغ مربوط به م شارکتهای خاص در
واحدهای تیاری تحت کنترل مشترک را با استفاده از روش ارزش ویژه ناخالص و بشرح زیر ارائه کند:
الف  .تهیه و ارائه می وعه صورتهای مالی جداگانه ،و
ب

 .افش تای اطالعات مك ل درب تاره آث تار بكارگی تری ارزش وی تژه ناخالص ،در یادداشته تای توضیحی صورتهای
مالی.

 -34مكرر .زمانی که سهم شریك خاص در واحدهای تیاری تحت کنترل مشترکی که قبالً طبق استاندارد حسابداری
ش اره  31با عنوان ” داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ ،به طور مستقل یا
در قالت یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شتتتده برای فروش طبقهبندی شتتتده استتتت ،معیارهای چنین
طبقهبندی را دیگر احراز نكند ،روش ارزش ویژه ناخالص باید به گونهای اع ال شود که گویی از زمان طبقهبندی
اولیه آن به عنوان نگهداری شده برای فروش ،بكار رفته است .صورتهای مالی برای دورههای مالی پس از تاریخ
طبقهبندی به عنوان نگهداری شده برای فروش نیز باید تیدید ارائه شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 35زمانی که شریك خاص ،داراییهایی را به م شارکت خاص میفرو شد ،یا به عنوان آورده منتقل میکند ،سود یا
زیان مربوط باید براساس محتوای معامله شناسایی شود .تا زمانی که این داراییها نزد مشارکت خاص باقی ب اند
و به شرط این که مخاطرات و مزایای ع ده مالكانه انتقال یافته باشد ،شریك خاص باید فقي آن بخش از سود
را شناسایی کند که قابل انتساب به سهم سایر شرکای خاص است .زمانی که فروش یا آورده مذکور ،شواهدی
مبنی بر کاهش در خالص ارزش فروش داراییهای جاری یا کاهش دائ ی در مبلغ دفتری یك دارایی غیرجاری
فراهم آورد ،در این صورت شریك خاص باید ت ام مبلغ زیان مربوط را شناسایی کند.
 . 36در مواردی که شتتتریك خاص ،داراییهایی را از مشتتتارکت خاص خریداری میکند تا زمانی که این داراییها به
شخص م ستقلی فروخته ن شده ا ست نباید سهم خود را از سود م شارکت خاص در این معامله شنا سایی کند.
شریك خاص باید به روشی مشابه سهم خود را از زیان شناسایی کند ،با این تفاوت که زیان را باید در صورتی
بیدرنگ شتتتناستتتایی کرد که بیانگر کاهش در خالص ارزش فروش داراییهای جاری یا کاهش دائ ی در مبلغ
دفتری داراییهای غیرجاری باشد.
 . 37سرمایهگذاری که بر مشارکت خاص کنترل مشترک ندارد ،باید سهم خود را براساس استاندارد حسابداری ش اره
 15با عنوان ” حسابداری سرمایهگذاریها“ گزارش کند و چنانچه در یك م شارکت خاص نفوذ قابل مالحظه دارد
باید سهم خود را طبق استاندارد حسابداری ش اره  20با عنوان ” حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تیاری
وابسته“ گزارش کند.
 . 38میریان یا مدیران مشتتارکت خاص باید حقالزح ه خود را براستتاس استتتاندارد حستتابداری شتت اره  3با عنوان
” درآمد ع لیاتی“ به حساب منظور کنند.
 . 40شتتتر یك خاص با ید می وع بدهی های احت الی زیر را که براستتتاس استتت تاندارد حستتتابداری شتتت اره 4
با عنوان ” ذخایر ،بدهیهای احت الی و داراییهای احت الی“ ،مشتتت ول افشتتتا میگردد ،جدای از ستتتایر بدهیهای
احت الی افشا کند:
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الف  .هر بدهی احت الی که شریك خاص در رابطه با سهم خود در م شارکتهای خاص تح ل میکند و سهم وی از
هر بدهی احت الی که به طور مشترک با سایر شرکای خاص تح ل میکند،
ب

 .سهم شریك خاص از بدهیهای احت الی مشارکتهای خاص که مت ن بدهی احت الی برای وی است ،و

ج.

آن دسته از بدهیهای احت الی که ناشی از بدهی احت الی شریك خاص بابت بدهیهای سایر شرکای خاص است.

 . 41شریك خاص باید می وع تعهدات زیر را در رابطه با سهم خود در مشارکت خاص به طور میزا از سایر تعهدات
افشا کند:
الف  .تعهدات سرمایهای شریك خاص در رابطه با سهم خود در م شارکتهای خاص و سهم وی از تعهدات سرمایهای
که به طور مشترک با سایر شرکای خاص تح لشده است ،و
ب

 .سهم خود از تعهدات سرمایهای مشارکتهای خاص.

 . 42عالوه بر موارد پیشگفته ،اطالعات زیر باید در رابطه با مشارکتهای خاص در صورتهای مالی شریك خاص افشا
شود:
الف  .فهرستی از مشارکتهای خاص ع ده شامل نام و ماهیت فعالیت آنها،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب

 .ن سبت حقوق مالكیت در واحدهای تیاری تحت کنترل م شترک و ن سبت حق رأی ،در صورتی که متفاوت از
نسبت حقوق مالكیت باشد،

ج

 .دوره مالی یا تاریخ ترازنامه واحد تیاری تحت کنترل مشتتترک ،در مواردی که تاریخ گزارشتتگری آن با تاریخ
گزارشگری شریك خاص متفاوت است ،و

د

 .می وع مبلغ هر یك از ستتترفصتتتلهای داراییهای جاری ،داراییهای غیرجاری ،بدهیهای جاری ،بدهیهای
غیرجاری ،درآمدها و هزینهها متناست با سهم شریك خاص از مشارکتهای خاص.

 . 43شریك خاصی که به دلیل نداشتن واحد فرعی ،صورتهای مالی تلفیقی منتشر ن یکند ،باید اطالعات خواستهشده
در بندهای  41 ،40و  42را افشا کند.
 . 44الزامتتات این استتتتتتانتتدارد در مورد کلیتته صتتتورتهتتای متتالی کتته دوره متتالی آنهتتا از تتتاریخ 1381/1/1
و بعد از آن شروع میشود ،الزماالجراست.
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گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهرهبرداری
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در این استاندارد اصطالح واحد تیاری در مرحله قبل از بهرهبرداری با معنی مشخص زیر بكار رفته است:

واحد تیاری در مرحله قبل از بهرهبرداری  :یك واحد تیاری ا ست که بخش ع ده کو ش شهای خود را برای اییاد یك
فعالیت جدید بكار برد و یكی از شرایي زیر در مورد آن صدق کند:
الف .ع لیات اصلی برنامهریزی شده ،شروع نشده باشد ،یا
ب.

ع لیات اصلی برنامهریزیشده ،شروع شده ولی درآمد ع لیاتی قابل توجهی از آن حاصل نشده باشد.

.4

واحد تیاری در مرحله قبل از بهرهبرداری ،ع دتاً کو ش شهای خود را برای اموری مانند برنامهریزی مالی ،تأمین
سرمایه ،اکتشاف و گسترش منابع طبیعی ،تحقیق و توسعه ،شناسایی منابع تامین مواد اولیه ،تحصیل داراییهای
ثابت م شهود یا سایر داراییهای ع لیاتی مانند حقامتیاز بهرهبرداری از معادن و نیز ا ستخدام و آموزش کارکنان،
بازاریابی و راهاندازی ع لیات تولیدی صرف میکند .از نظر مقاصد این استاندارد ،برای اییاد یكنواختی فرض بر
این ا ست هر واحد تیاری که درآمد ع لیاتی آن ک تراز حدود  %20درآمد ع لیاتی برنامهریزی شده با شد ،واحد
تیاری در مرحله قبل از بهرهبرداری تلقی میشود.

.8

درآمد در واحدهای تیاری در مرحله قبل از بهرهبرداری براستتتاس استتتتانداردهای حستتتابداری که در واحدهای
تیاری در حال بهرهبرداری استفاده میشود ،شناسایی میگردد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 11صورتهای مالی واحد تیاری در مرحله قبل از بهرهبرداری باید شامل اطالعات اضافی زیر باشد:
الف  .درج عبارت ” قبل از مرحله بهرهبرداری“ در کلیه صفحات صورتهای مالی،
ب  .انعكاس مبالغ انباشتتته جریانهای ورودی و خروجی نقدی از ابتدای شتتروع فعالیت واحد تیاری در مرحله
قبل از بهرهبرداری در صورت جریان وجوه نقد،
ج  .ارائه اطالعات در مورد نوع ،ماهیت و مراحل فعالیتهای انیام شده (از ج له درصد پیشرفت پروژه)،
د  .ارائه جدول زمانبندی اجرای پروژه و دالیل تأخیر در اجرا در صورت وجود،
ه  .ارائه جدول مقایسهای ع لكرد پروژه با برآوردهای اولیه (اعم از ریالی و ارزی) ،و
و  .ارائه اطالعات مربوط به مبالغ انباشتتتته درآمد و هزینه از ابتدای فعالیت واحد تیاری در مرحله قبل از
بهرهبرداری به تفكیك اقالم ع ده .
 . 13در صتتورتهای مالی اولین دوره مالی پس از شتتروع بهرهبرداری باید افشتتا شتتود که واحد تیاری در دوره مالی
گذ شته ،در مرحله قبل از بهرهبرداری بوده ا ست و چنانچه صورتهای مالی سال( های) گذ شته که واحد تیاری
در مرحله قبل از بهرهبرداری بوده برای اهداف مقای سهای ارائه می شود ،اف شای اطالعات ا ضافی طبق بند 11
ضرورت ندارد .
 . 14الزامتتات این استتتتتتانتتدارد در مورد کلیتته صتتتورتهتتای متتالی کتته دوره متتالی آنهتتا از تتتاریخ 1381/1/1
و بعد از آن شروع میشود ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 25
گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف
.3

کلیه واحدهای تیاری که اوراق سهام آنها به ع وم عرضه می شود یا در جریان انتشار ع ومی است باید الزامات
این استاندارد را رعایت کند.

.4

ستتایر واحدهای تیاری چنانچه داوطلبانه در صتتورتهای مالی تهیه شتتده براستتاس استتتانداردهای حستتابداری،
اطالعات بر حست قس تهای مختلف را افشا ن ایند ،باید الزامات این استاندارد را به طور کامل رعایت کنند.

.6

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

قس ت تیاری  :جزئی قابل تفكیك از واحد تیاری است که یك محصول یا خدمت یا گروهی از محصوالت یا خدمات
مرتبي را ارائه میکند و دارای مخاطره و بازدهای متفاوت از سایر ق س تهای واحد تیاری ا ست .عوامل زیر باید
در تعیین محصوالت و خدمات مرتبي در نظر گرفته شود :
الف  .ماهیت محصوالت یا خدمات،
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ب

 .ماهیت فرآیندهای تولید،

ج

 .نوع یا طبقه مشتریان برای محصوالت یا خدمات،

د

 .روشهای توزیع محصوالت یا ارائه خدمات ،و

ه

 .ماهیت مقررات مربوط ،برای مثال ،مقررات بانكی و بی های.

قستت ت جغرافیایی  :جزیی قابل تفكیك از واحد تیاری استتت که به ارائه محصتتوالت یا خدمات در منطقه جغرافیایی
مشخصی مشت ل بر یك کشور یا گروهی از کشورها اشتغال دارد و دارای مخاطره و بازدهای متفاوت از اجزایی
ا ست که در سایر مناطق جغرافیایی فعالیت میکنند .عوامل زیر باید در ت شخیص ق س تهای جغرافیایی در نظر
گرفته شود:
الف  .تشابه شرایي اقتصادی و سیاسی،
ب

 .روابي بین ع لیات در مناطق جغرافیایی مختلف،

ج

 .میاورت ع لیات،

د

 .مخاطرات خاص ناشی از ع لیات در مناطق مشخص،

ه

 .مقررات کنترل ارز ،و

و

 .مخاطرات نوسانات ارزی.
 قس ت قابل گزارش  :قس تی تیاری یا جغرافیایی است که بر مبنای تعاریف پیشگفته مشخص می شود و براساس
این استاندارد ،افشای اطالعات قس ت در مورد آن ضرورت دارد.

استاندارد حسابداری ش اره  -25گزارشگری بر حست قس تهای مختلف

صفحه  103از 173

 درآمد ع لیاتی قس ت  :عبارت است از درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی و مست ر که مستقی اً قابل انتساب یا
برمبنایی منطقی ،قابل تخصتتیص به قستت ت استتت اعم از اینكه از فروش به مشتتتریان برون ستتازمانی یا
معامالت با سایر قس تهای ه ان واحد تیاری ناشی شده باشد.
 هزینه ع لیاتی قست ت  :عبارت استتت از هزینههای مرتبي با فعالیتهای اصتتلی و مستتت ر که مستتتقی اً قابل
انت ساب یا بر مبنایی منطقی قابل تخ صیص به ق س ت ا ست اعم از اینكه مرتبي با فروش به م شتریان برون
سازمانی یا معامالت با سایر قس تهای ه ان واحد تیاری باشد.
 نتییه ع لیات قس ت  :عبارت از درآمد ع لیاتی قس ت پس از کسر هزینه ع لیاتی آن است.
 داراییهای قستت ت  :عبارت استتت از داراییهایی که به طور مستتتقیم قابل انتستتاب یا بر مبنایی منطقی قابل
تخصیص به فعالیتهای ع لیاتی قس ت باشد.
 بدهیهای ق س ت  :عبارت است از بدهیهایی که مستقی اً قابل انتساب و یا بر مبنایی منطقی قابل تخ صیص
به فعالیتهای ع لیاتی قس ت باشد.
 . 14قس ت تیاری یا قس ت جغرافیایی در صورتی باید به عنوان قس ت قابل گزارش مشخص شود که اکثر درآمد
ع لیاتی آن از فروش به مشتریان برون سازمانی عاید گردد ،و
الف  .درآمد ع لیاتی حا صل از فروش به م شتریان برون سازمانی و معامالت با سایر ق س تها ،حداقل  10در صد ج ع
درآمد ت ام قس تها اعم از برون سازمانی یا داخلی باشد ،یا

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

نتییه ع لیات ق س ت اعم از سود یا زیان حداقل  10در صد می وع سود ع لیاتی ق س تهای سود ده یا می وع
زیان ع لیاتی قس تهای زیان ده ،هر کدام که قدر مطلق آن بزرگتر است ،باشد ،یا

ج.

داراییهای آن حداقل  10درصد ج ع داراییهای ت ام قس تها باشد.

 . 15اگر ج ع درآمد ع لیاتی از فروش به م شتریان برون سازمانی که قابل انت ساب به ق س تهای قابل گزارش ا ست
ک تر از  75درصتتتد ج ع درآمد ع لیاتی تلفیقی یا درآمد ع لیاتی واحد تیاری باشتتتد ،باید قستتت تهای دیگری
به عنوان قس تهای قابل گزارش مشخص شود ،حتی اگر آن قس تها زیر آستانههای  10درصد بند  14باشد .این
ع ل تا آنیا ادامه می یابد که می وع درآمد ع لیاتی قستتت تهای قابل گزارش حداقل  75درصتتتد ج ع درآمد
ع لیاتی تلفیقی یا درآمد ع لیاتی واحد تیاری باشد.
 . 16ق س ت یا ق س تهایی که زیر ت ام آ ستانههای اه یت طبق بند  14قرار میگیرد و م ش ول بند  15ن ی شود باید
به طور جداگانه تحت عنوان سایر (قس تهای تخصیص نیافته) گزارش گردد.
 . 18قس تی که در دوره قبل به دلیل احراز یكی از آستانههای  10درصد مربوط به عنوان قس ت قابل گزارش تعیین
شده است ،چنانچه برمبنای ق اوت مدیریت واحد تیاری ه چنان دارای اه یت باشد باید برای دوره جاری نیز
به عنوان قستتت ت قابل گزارش تلقی شتتتود حتی اگر درآمد ع لیاتی ،نتییه ع لیات و داراییهای آن بیش از
آستانههای  10درصد نباشد.
 . 19چنانچه قس تی به دلیل احراز یكی از آستانههای  10درصد ،در دوره جاری به عنوان قس ت قابل گزارش تعیین
شود ،اطالعات مقایسهای دوره قبل آن باید ارائه میدد شود ،به استثنای مواردی که انیام این کار ع لی نباشد.
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 . 20اطالعات قس ت باید براساس ه ان رویههای حسابداری تهیه شود که برای تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی
یا صورتهای مالی واحد تیاری ،بكار گرفته شده است.
 . 22داراییهایی که به طور م شترک تو سي دو یا چند ق س ت ا ستفاده می شود فقي در صورتی باید به آن ق س تها
تخصیص یابد که درآمدها و هزینههای ع لیاتی مربوط به آن داراییها نیز به ه ان قس تها تخصیص داده شود.
 . 24واحد تیاری باید موارد زیر را برای هر ق س ت قابل گزارش تیاری یا جغرافیایی مبتنی بر مكان ا ستقرار داراییها
افشا کند :
الف  .درآمد ع لیاتی قس ت ناشی از فروش به مشتریان برون سازمانی و معامالت با سایر قس تها ،به طور جداگانه،
ب

 .نتییه ع لیات قس ت،

ج

 .ج ع مبلغ دفتری داراییهای قس ت،

د

 .بدهیهای قس ت،

ه

 .ج ع اضافات داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود هر قس ت طی دوره،

و

 .ج ع مبلغ هزینه استهالک داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود هر دوره قس ت که در نتییه ع لیات
آن قس ت منظور شده است ،و

ز

 .ج ع مبلغ سایر هزینههای غیرنقدی ع ده هر دوره ق س ت که در هزینههای ع لیاتی آن ق س ت منظور شده
است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

در مورد قستت ت جغرافیایی مبتنی بر مكان بازارها و مشتتتریان چنانچه با مكان استتتقرار داراییها متفاوت باشتتد و درآمد
عتت تتلتتیتتاتتتی آن از فتتروش بتته مشتتتتتتتتریتتان بتترون ستتتتتازمتتانتتی بتترابتتر بتتا حتتداقتتل
 10در صد ج ع درآمد ع لیاتی واحد تیاری از فروش به ت ام م شتریان برون سازمانی با شد ،واحد تیاری باید
درآمد ع لیاتی چنین قس تهایی را به طور جداگانه افشا کند.
 . 25واحد تیاری باید صتتورت تطبیق اطالعات افشتتا شتتده برای قستت تهای قابل گزارش و اطالعات تی یعی در
صورتهای مالی تلفیقی یا صورتهای مالی واحد تیاری را ارائه کند .برای این منظور باید درآمد ع لیاتی قس ت با
درآمد ع لیاتی واحد تیاری از مشتتتریان برون ستتازمانی (شتتامل افشتتای مبلغ درآمد ع لیاتی واحد تیاری از
م شتریان برون سازمانی که در درآمد ع لیاتی هیچیك از ق س تها منظور ن شده ا ست) ،نتییه ع لیات ق س ت با
سود یا زیان ع لیاتی واحد تیاری ،داراییهای ق س ت با داراییهای واحد تیاری و بدهیهای ق س ت با بدهیهای
واحد تیاری تطبیق داده شود.
 . 26در اندازهگیری و گزارشگری درآمد ع لیاتی قس ت ناشی از معامالت با سایر قس تها ،انتقاالت بین قس تها باید
برمب نایی اندازهگیری شتتتود که واحد ت یاری در ع ل برای قی ت گذاری انت قاالت استتتت فاده میک ند .مب نای
قی تگذاری انتقاالت بین قس تها و هر تغییر مربوط باید در صورتهای مالی افشا شود.
 . 27تغییرات در رویههای حسابداری بكار گرفته شده برای گزارشگری قس ت که تأثیر ع دهای بر اطالعات قس ت
دارد ،باید اف شا شود .ه چنین اطالعات دوره گذ شته ق س ت برای مقا صد مقای سهای باید ارائه میدد شود ،مگر
آنكه انیام این کار ع لی نبا شد .این اف شا باید شرحی از ماهیت تغییر ،دالیل تغییر ،اینكه اطالعات مقای سهای
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ارائه میدد شتتده یا اینكه انیام این کار غیرع لی استتت و اثر مالی تغییر را ،در صتتورتی که به طور منطقی قابل
تعیین باشد ،دربرگیرد .چنانچه واحد تیاری نحوه تشخیص قس تهای خود را تغییر دهد و اطالعات دوره گذشته
قستت ت را به دلیل ع لی نبودن برمبنای جدید ارائه میدد نكند ،به منظور مقایستته ،واحد تیاری باید اطالعات
قس ت را در سالی که نحوه تشخیص قس تها را تغییر داده است ،بر مبنای قس تهای قدیم و جدید گزارش کند.
 . 31واحد تیاری باید انواع محصتتوالت و خدمات منظور شتتده در هر قستت ت تیاری گزارش شتتده و نیز ترکیت
هر قس ت جغرافیایی گزارش شده را افشا کند.
 . 34الزامتتات این استتتتتتانتتدارد در مورد کلیتته صتتتورتهتتای متتالی کتته دوره متتالی آنهتتا از تتتاریخ 1381/1/1
و بعد از آن شروع میشود ،الزماالجراست .

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 26
فعالیتهای کشاورزی
.1

کاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است ،مشروط بر اینكه به فعالیت کشاورزی مربوط باشد :
الف  .داراییهای زیستی ،و
ب  .تولید کشاورزی در زمان برداشت.

.4

جدول زیر ن شان دهنده ن ونههایی از داراییهای زی ستی ،تولیدات ک شاورزی و مح صوالتی ا ست که از فراوری
پس از برداشت حاصل میشود :
تولیدات کشاورزی

محصوالت فراوری شده بعد از برداشت

داراییهای زیستی
گوسفند

پشم

نخ  ،فرش

گله شیری

شیر

پنیر

گوشت

سوسیس

تخم مرغ

محصوالت غذایی

ماهی

گوشت

کنسرو ماهی

تاکستان

انگور

سرکته

درخت سیت

سیت

ک پوت

پنبته

نخ  ،پارچه

نیشكر

شكر

بوته چای

بر چای

چای خشك

درختان جنگل مصنوعی

تنه درخت

الوار

گوساله
مرغ تخمگذار
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گیاهان

.5

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص شده زیر به کار رفته است :

استاندارد حسابداری ش اره  -26فعالیتهای کشاورزی

صفحه  107از 173

 فعالیت کشتتاورزی  :عبارت استتت از مدیریت بر دگردیستتی داراییهای زیستتتی برای فروش ،تبدیل به تولید
کشاورزی یا افزایش داراییهای زیستی.
 دگردیستتی  :شتتامل فرایندهای رشتتد ،تحلیل ،تولید و تولید مثل استتت که به تغییرات کیفی یا ک ّی دارایی
زیستی میانیامد.
 دارایی زیستی  :عبارت است از حیوان یا گیاه زنده.
 تولید کشاورزی  :عبارت است از محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تیاری.
 گروهی از داراییهای زیستی  :عبارت است از می وعه حیوانات یا گیاهان زنده مشابه.
 بردا شت  :عبارت ا ست از جدا سازی تولید ک شاورزی از دارایی زی ستی یا پایان دادن به فرایند زندگی دارایی
زیستی.
 دارایی زی ستی مولد  :عبارت ا ست از یك دارایی که بهق صد تولید مثل ،ا صالح نژاد و یا تولید ک شاورزی ،
با حفظ حیات دارایی زیستی  ،نگهداری میشود و قابلیت برداشت در بیش از یك سال را دارد.
 دارایی زی ستی غیر مولد  :به طبقهای از داراییهای زی ستی گفته می شود که واجد شرایي تعیین شده برای
داراییهای زیستی مولد نیست.
.9

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

•

بازار فعال  :عبارت است از بازاری که کلیه شرایي زیر را دارد:

الف  .اقالم مبادله شده در بازار متیانس هستند،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

مع والً خریداران و فروشندگان مایل در هر زمان وجود دارند ،و

ج.

قی تها برای ع وم قابل دسترسی است.

•

مبلغ دفتری  :مبلغی است که دارایی به آن مبلغ در ترازنامه منعكس میشود.

•

ارزش منصتتتفانه  :مبلغی استتتت که خریداری مطلع و مایل و فروشتتتندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای
حقیقی و در شرایي عادی  ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله یا یك بدهی را تسویه کنند.

 . 12واحد تیاری باید دارایی زیستی یا تولید کشاورزی را فقي زمانی شناسایی کند که :
الف  .کنترل دارایی را در نتییه رویدادهای گذشته بدست آورده باشد ،
ب  .جریان منافع اقتصادی آتی مرتبي به دارایی به درون واحد تیاری محت ل باشد ،و
ج  .ارزش منصفانه یا بهای ت ام شده دارایی بهگونهای اتكاپذیر قابل اندازهگیری باشد.
 . 13دارایی زی ستی مولد باید برمبنای بهای ت ام شده پس از ک سر ا ستهالک انبا شته و کاهش ارزش انبا شته یا مبلغ
تیدید ارزیابی  ،به عنوان نحوه ع ل میاز جایگزین  ،منطبق با الزامات استاندارد حسابداری ش اره  11با عنوان
” داراییهای ثابت مشهود“ شناسایی و گزارش شود.
 . 14به ا ستثنای دارایی زی ستی غیر مولد خریداری شده که تنها در زمان شناخت اولیه به بهای ت ام شده شنا سایی
میشود  ،داراییهای زیستی غیر مولد باید در شناخت اولیه و در تاریخ ترازنامه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج

استاندارد حسابداری ش اره  -26فعالیتهای کشاورزی

صفحه  108از 173

براوردی زمان فروش اندازهگیری شود بیز در مورد تو ضیح داده شده در بند  26که ن یتوان ارزش من صفانه را به
گونهای اتكا پذیر اندازهگیری کرد.
 . 15تولید ک شاورزی باید در زمان بردا شت به ارزش من صفانه پس از ک سر مخارج براوردی زمان فروش اندازهگیری
شود .ارزش تعیین شده مزبور هنگام بهکارگیری ا ستاندارد ح سابداری ش اره  8با عنوان ” ح سابداری موجودی
مواد و کاال “ یا استاندارد حسابداری دیگری  ،بهای ت ام شده آن محصول محسوب میشود.
 . 23درآمد ناشی از شناخت اولیه دارایی زیستی غیر مولد به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش
و نیز درآمد یا هزینه نا شی از تغییر در ارزش من صفانه پس از ک سر مخارج براوردی زمان فروش دارایی زی ستی
غیرمولد  ،باید در سود و زیان دوره وقوع منظور شود.
 . 25در آمد یا هزینه ناشتتی از شتتناخت اولیه تولید کشتتاورزی به ارزش منصتتفانه پس از کستتر مخارج براوردی زمان
فروش ،باید در سود یا زیان دوره وقوع منظور شود.
 . 26این پیش فرض وجود دارد که ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد را میتوان به گونهای اتكا پذیر اندازهگیری
کرد .به هر حال پیش فرض یاد شده تنها در شناخت اولیه دارایی زیستی غیر مولدی که قی ت یا ارزش بازار آن
در د سترس نی ست و سایر براوردهای ارزش من صفانه آن به و ضوح غیرقابل اتكا ا ست ،میتواند م صداق ندا شته
باشتتتد .در این موارد  ،دارایی زیستتتتی غیر مولد باید به بهای ت ام شتتتده پس از کستتتر هرگونه کاهش ارزش ،
اندازهگیری شود .در هر زمان که بتوان ارزش منصفانه چنین دارایی را به گونهای اتكا پذیر اندازهگیری کرد ،واحد
تیاری باید آن را به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش اندازهگیری کند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 31واحد تیاری باید مبلغ دفتری داراییهای زیستی مولد و غیر مولد خود را بهصورت جداگانه در ترازنامه ارائه کنتد.
 . 32واحد تیاری باید موارد زیر را که در دوره جاری اییاد شده است در صورت سود و زیان افشا کند :
الف  .ج ع درآمدها یا هزینههای ناشی از شناخت اولیه تولید کشاورزی ،
ب  .ج ع درآمدها یا هزینههای ناشتتی از شتتناخت اولیه و تغییرات در ارزش منصتتفانه پس از کستتر مخارج
براوردی زمان فروش داراییهای زیستی غیرمولد  ،و
ج  .سود یا زیان ناشی از فروش تولید کشاورزی و داراییهای زیستی غیرمولد با ارائه فروش و بهای ت ام شده
انتسابی آن .
 . 33واحد تیاری باید اطالعات تشریحی یا ک ی زیر را در صورتهای مالی افشا کند :
الف .ماهیت فعالیتهای مرتبي با هر گروه از داراییهای زیستی ،
ب  .مقادیر هر گروه از داراییهای زیستی غیر مولد در پایان دوره مالی  ،و
ج  .مبالغ دفتری و مقادیر داراییهای زیستی مولد بهتفكیك در جریان رشد (مثالً نابالغ) و در حال بهرهبرداری
(مثالً بالغ) .
 . 34واحد تیاری باید روشها و مفروضات ع ده بهکار گرفته شده در تعیین ارزش منصفانه هر گروه از تولید کشاورزی
در زمان برداشت و هر گروه از داراییهای زیستی غیر مولد را افشا کند.
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 . 35واحد تیاری باید مقدار و ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش تولید کشاورزی برداشت شده
طی دوره که در زمان برداشت تعیین گردیده است را افشا کند.
 . 36واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند :
الف  .مبالغ دفتری داراییهای زیستی که در رابطه با مالكیت آنها محدودیت وجود دارد و یا در وثیقه بدهیها قرار
گرفته است  ،و
ب  .تعهدات مربوط به توسعه یا تحصیل داراییهای زیستی مولد.
 . 37واحد تیاری باید صتتورت تطبیقی از تغییرات مبالغ دفتری داراییهای زیستتتی غیر مولد در ابتدا و انتهای دوره را
ارائه کند .درج اطالعات مقایسهای ضروری نیست .این صورت تطبیق باید شامل موارد زیر باشد:
الف  .درآمدها یا هزینههای ناشی از تغییرات در ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش،
ب  .افزایشهای ناشی از خرید،
ج  .کاه شهای نا شی از فروش و طبقهبندی داراییهای زی ستی غیرمولد که طبق ا ستاندارد ح سابداری ش اره
 31با عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ ،به طور مستقل یا
در قالت یك می وعه واحد ،به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده است ،
د  .کاهشهای ناشی از برداشت ،و
ه  .سایر تغییرات.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 40در مواردی که اندازه گیری ارزش من صفانه داراییهای زی ستی غیر مولد بهگونهای اتكا پذیر می سر نبا شد (رجوع
شود به بند  )26واحد تیاری در پایان دوره مالی باید درخصوص این داراییها موارد زیر را افشا کند :
الف  .شرحی از داراییهای زیستی غیر مولد ،
ب  .تشریح دالیل عدم امكان اندازهگیری به ارزش منصفانه بهگونهای اتكا پذیر ،
ج  .درصورت امكان ،دامنه براوردهایی که به احت الزیاد ارزش منصفانه در آن قرار میگیرد ،و
د  .مبلغ دفتری ناخالص و کاهش ارزش انباشته در ابتدا و پایان دوره.
 . 41در صورتی که ارزش من صفانه داراییهای زی ستی غیر مولد که قبالً به بهای ت ام شده پس از ک سر کاهش ارزش
انباشته اندازهگیری شده است طی دوره جاری به گونهای اتكا پذیر قابل اندازهگیری باشد ،واحد تیاری باید موارد
زیر را درخصوص این داراییها افشا کند :
الف  .شرحی از داراییهای زیستی غیر مولد ،
ب  .تشریح این که چرا ارزش منصفانه به گونهای اتكا پذیر قابل اندازهگیری شده است  ،و
ج  .آثار تغییر مبنای اندازهگیری.
 . 42ال تزام تات ای تن است تان تدارد حساب تداری در مورد کلی ته ص تورته تای مالی ک ته دوره مال تی آن منتهی ب ت ته 30
اسفند  1383یا پس از آن میباشد ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 27
طرحهای مزایای بازنشستگی
.5

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
 طرحهای مزایای بازن ش ستگی  :برنامههایی ا ست که به موجت آن برای اع ا پس از خات ه خدمت ،مزایایی در
قالت حقوق بازنشستگی یا مست ری فراهم میشود ،بهشرطی که بتوان این مزایا را قبل از خات ه خدمت براساس
شرایي مصوب یا رویه مورد ع ل تعیین یا براورد کرد.
 مزایای بازنشستگی  :عبارت است از حقوق بازنشستگی و سایر مست ریهایی که بهموجت مقررات طرح انتظار
میرود باتوجه به سنوات خدمت گذشته اع ا به آنان پرداخت شود.
 اع تتتتتتتا  :شتتامل کلیه افراد اعم از شتتاغلین ،بازنشتتستتتگان و مستتت ریبگیرانی استتت که از مزایای طرح
بازنشستگی بهرهمند میشوند.
 صندوق بازنشستگی  :شخصیت حقوقی مستقلی است که تحت عناوینی مانند صندوق ،سازمان ،مؤسسه و
غیره برا ساس قانون ،ا سا سنامه یا د ستورالع ل خاص ،در حوزه تأمین مزایای بازن ش ستگی اع ا ،فعالیت
میکند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 ارزش فعلی مزایای بازن ش ستگی مبتنیبر ا کچوئری  :عبارت ا ست از ارزش فعلی پرداختهای مورد انتظار به
اع ای طرح بابت سنوات خدمت گذ شته آنان که برمبنای مفرو ضات ا کچوئری محا سبه می شود .خالص
داراییهای طرح (ارزش ویژه طرح) عبارت استتتت از داراییهای طرح منهای بدهیهای آن غیر از ارزش فعلی
مزایای بازنشستگی مبتنیبر ا کچوئری.
.9

ارزش فعلی مزایای بازنشتتستتتگی مبتنیبر ا کچوئری باید براستتاس پرداختهای مورد انتظار طبق شتترایي طرح،
باتوجه به سنوات خدمت اع ا تا تاریخ مورد نظر و سطح حقوق و مزایای جاری اع ا محاسبه شود.

 . 14ارزیابی مبتنیبر اکچوئری باید حداقل هر سه سال یكبار انیام شود.
 . 16سرمایهگذاریهای طرح باید براساس مفاد استانداردهای ش اره  15با عنوان ” حسابداری سرمایهگذاریها “  ،ش اره
 18با عنوان ” صتتورتهای مالی تلفیقی و حستتابداری ستترمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی“  ،شت اره  19با
عنوان ” ترکیت واحدهای تیاری“ ،ش اره  20باعنوان ” حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تیاری وابسته “
و ش اره  23باعنوان ” حسابداری مشارکتهای خاص “ اندازهگیری و گزارش شود.
 . 17صورتهای مالی تلفیقی طرح باید برمبنای ساختار پیش بینی شده در این ا ستاندارد برای صورتهای مالی طرحهای
مزایای بازنشستگی تهیه و ارائه شود.
 . 18حق بی ههای دریافتنی باید به مبالغ قابل دریافت اندازهگیری و گزارش شتتتود مشتتتروط به اینكه جریان منافع
اقتصادی مرتبي با حق بی ه به درون طرح محت ل باشد.
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 . 20داراییهای ثابت م شهود مورد ا ستفاده برای اداره ع لیات طرح ،باید به بهای ت ام شده یا مبلغ تیدید ارزیابی (به
کسر استهالک انباشته) اندازهگیری و گزارش شود.
 . 21برای تأمین نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان ،صورتهای مالی طرح باید شامل موارد زیر باشد:
الف  .ترازنامه،
ب.

صورت تغییرات در خالص داراییها،

ج.

صورت درآمد و هزینه ،و

د.

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی.

 . 23در یاددا شتهای تو ضیحی صورتهای مالی باید ارتباط بین ارزش فعلی مزایای بازن ش ستگی مبتنیبر اکچوئری و
ارزش منصتتفانه خالص داراییهای طرح (بهاستتتثنای داراییهای ثابت مشتتهود) و خي مشتتی تأمین مالی مزایای
بازنشستگی تبیین شود.
 . 25ترازنامه طرح مزایای بازنشستگی باید حداقل حاوی اقالم اصلی زیر باشد :
الف  .سرمایهگذاریها به تفكیك :
ت سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی،
ت سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته،
ت سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ت سرمایهگذاری در سایر شرکتها،
ت امالک،
ت اوراق مشارکت،
ت تسهیالت اعطایی،
ت سپردههای بانكی،
ب.

موجودی نقد،

ج.

حق بی ههای دریافتنی،

د.

سایر حسابها و اسناد دریافتنی،

ه.

داراییهای ثابت مشهود،

و.

حسابها و اسناد پرداختنی،

ز.

تسهیالت دریافتی،

ح.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان،

ط.

خالص داراییهای طرح  ،و

ی.

ارزش ویژه طرح .
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 . 26ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنیبر اکچوئری باید زیر ترازنامه افشا شود.
 . 27صورت تغییرات در خالص داراییها باید حداقل حاوی اقالم اصلی زیر باشد:
الف  .حق بی ههای بازنشستگی،
ب.

ک كهای بالعوض،

ج.

حق بی ه انتقالی از سایر طرحها،

د.

حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اع ا،

ه.

حق بی ه انتقالی به سایر طرحها،

و.

هزینههای اداره طرح،

ز.

مازاد (کسری) درآمد نسبت به هزینه.

 . 28صورت درآمد و هزینه باید حداقل حاوی اقالم ا صلی مندرج در بند  58ا ستاندارد ح سابداری ش اره  1با عنوان
” نحوه ارائه صورتهای مالی“ باشد.
 . 29در یاددا شتهای تو ضیحی صورتهای مالی عالوهبر الزامات اف شای سایر ا ستانداردهای ح سابداری مربوط ،باید
حداقل موارد زیر افشا شود :
الف  .رویهها و مفروضات مورد استفاده برای تعیین ارزش منصفانه سرمایهگذاریها،

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

رویهها و مفروضاتی که در محاسبه ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنیبر اکچوئری بكار رفته است و
هرگونه تغییر در رویهها و مفروضات در فاصله بین دو تاریخ انیام اکچوئری،

ج.

تاریخ انیام آخرین ارزیابی مبتنیبر اکچوئری،

د.

اطالعات مختصر در مورد گروههای کارکنان تحت پوشش و کارفرمایان،

ه.

اطالعات آماری درخصوص تعداد بازنشستگان ،مست ری بگیران و اع ای شاغل،

و.

اطالعات مخت صر در مورد طرحهای بازن ش ستگی و ارائه اطالعات کلی درخ صوص شرایي هرکدام (نظیر
شرایي استحقاق ،مبالغ و درصدهای قابل پرداخت)،

ز.

شرح تغییرات طی سال مالی در شرایي پرداخت مزایای بازنشستگی ،حق بی هها ،شرایي ع ویت طرح و
قوانین و مقررات مرتبي با طرح و اینكه تغییرات یاد شده در محاسبات اکچوئری منظور شده است یا خیر،

ح.

خي مشی تأمین منابع و هرگونه تغییر در آن طی سال مالی،

ط.

وضعیت مالیاتی طرح،

ی.

معامالت طرح با واحدهای تیاری تحت کنترل یا تحت نفوذ قابل مالحظه ت ام یا برخی از اع تتتا ،
کارفرمایان با نفوذ قابل مالحظه در طرح ،کانونهای بازنشستگی و سازمانها و تشكلهای مرتبي با اع ا و
یا طرح ،

ک.

سیاستهای سرمایهگذاری منابع طرح ،
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ل.

سرمایهگذاری طرح در سهام کارفرمایانی که بر طرح نفوذ قابل مالحظه دارند ،و

م.

جدول جزئیات ارزش منصتتفانه خالص داراییهای طرح ،بهاستتتثنای داراییهای ثابت مشتتهود که به بهای
ت ام شده یا مبلغ تیدید ارزیابی به کسر استهالک انباشته منعكس می شود و مقایسه آن با ارزش فعلی
مزایای بازنشستگی مبتنیبر اکچوئری و تشریح سیاستهای تأمین مبالغ کسری.

 . 30الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی طرحهای مزایای بازنشستگی که دوره مالی آنها از تاریخ اول
فروردین  1384یا بعد از آن شروع میشود الزماالجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابدارى شماره 28
فعالیتهاى بیمه عمومى
.3

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانى مشخص زیر بكار رفته است:
قرارداد بی ه (بی ه نامه)  :عقدی استتتت که به موجت آن یك طرف (بی هگر) متعهد میشتتتود در ازاى دریافت
حق بی ه از طرف دیگر (بی هگذار) ،در صورت وقوع حادثه ،خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران کند یا
مبلغ معینی را به وى یا شخص ذینفع بپردازد.
بی ه زندگی  :نوعی بی ه مرتبي با حیات یا فوت ان سان ا ست که بی هگر ن سبت به پرداخت وجوهی معین برا ساس
رویداد مشخصی ،اط ینان میدهد.
بی ه ع ومى  :به بی ههای غیر از بی ه زندگی اطالق میشود.
حق بی ه  :مبلغی است که بی هگر در ازای پذیرش خطر طبق قرارداد بی ه از بی هگذار مطالبه میکند.
تاریخ شروع پوشش بی ه ای  :عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسي بی هگر طبق قرارداد بی ه.
بی ه اتكایی  :بی های استتت که به موجت آن یك طرف (بی هگر اتكایی) در ازاى دریافت حق بی ه ،جبران ت ام
یا بخشتتى از خستتارت وارده به طرف دیگر (بی هگر واگذارنده) را بابت بی هنامه یا بی هنامههای صتتادره و یا
قبولى توسي وى ،تعهد میکند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

بی ه اتكایى نسبى  :نوعى بی ه اتكایی است که به موجت آن بی هگر اتكایی در قبال دریافت نسبتى از حق بی ه
قرارداد بی ه اولیه ،تعهد میکند بهه ان نسبت خسارت وارده به بی هگر واگذارنده را جبران کند.
بی هاتكایى غیرن سبى  :نوعى بی هاتكایى ا ست که در آن بی هگر اتكایی در قبال دریافت حق بی ه ،تعهد میکند ت ام
یا بخشى از خسارت مازاد بر سقف از پیش تعیین شده را جبران کند.
خسارت  :عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش قرارداد بی ه.
.4

درآمد حق بی ه باید از تاریخ شتتتروع پوشتتتش بی های و بهمحض اینكه حق بی ه بهگونهاى اتكاپذیر قابل
اندازهگیرى باشد ،شناسایى شود.

.7

درآمد حق بی ه باید به طور یكنواخت در طول دوره بی هنامه (براى بی ههای مستتتتقیم) یا در طول دوره پذیرش
غرامت (براى بی ههای اتكایى) شتتناستتایى شتتود مگر اینكه الگوى وقوع خطر در طول دوره بی هنامه یكنواخت
نباشد که در اینصورت درآمد حق بی ه متناست با الگوى وقوع خطر برآوردی ،شناسایى میشود.

 . 11در مواردى که طبق بی ه نامه  ،مبلغ حق بی ه در آینده مش ت ول تعدیل میباشتتد ،حق بی ه تعدیل شتتده باید در
موارد م كن به عنوان مبناى شناسایى درآمد حق بی ه مورد استفاده قرار گیرد .اگر نتوان مبلغ تعدیل را بهگونهای
اتكاپذیر براورد کرد ،مبلغ اولیه حق بی ه که باتوجه به سایر اطالعات مربوط تعدیل می شود باید به عنوان مبنای
شناسایی درآمد حق بی ه استفاده شود.
. 13

درآمد حق بی ه مربوط به بی هنامههای بین راهى باید براساس الزامات بندهاى  7 ،4و  15شناسایى شود.
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 . 15بخ شی از حق بی ه مرتبي با بی هنامههای صادره طی دوره مالی که قابل انت ساب به پو شش خطر بعد از پایان
دوره مالی است بهعنوان حق بی ه عاید نشده شناسایی میشود.
 . 16روشتتهای برآورد حق بی ه عاید نشتتده باید بهگونهای انتخاب شتتود که مبلغ برآوردی تفاوت با اه یتی با بدهی
واقعی در تاریخ ترازنامه نداشته باشد.
 . 18در مواردى که حق بی ه متناستتت با گذشتتت زمان به عنوان درآمد شتتناستتایى میشتتود ،روش تناستتت زمانی باید
بتتهگتتونتتهای انتتتتتختتاب و بتتكتتار گتترفتتتتته شتتتتود کتته دقتتت آن از روش فصتتتتلتتى (یتتا روش )1/8
ک تر نباشد.
 . 20بدهى بابت خ سارت معوق باید براى بی ههای م ستقیم و اتكایى شنا سایى شود .مبلغ خ سارت معوق باید بیانگر
براورد معقولی از مخارج الزم براى تسویه تعهد فعلى در تاریخ ترازنامه باشد.
 . 21بدهى بابت خسارت معوق باید شامل مبالغ زیر باشد:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .خسارت واقع شدهای که گزارش نشده است،
ب .خسارت گزارش شدهای که پرداخت نشده است،
ج .خسارتی که به طور کامل گزارش نشده است و
د .مخارج براوردى تسویه خسارت.
 . 28مبالغ دریافتنی از بی هگر اتكایی بابت خسارت واقع شده  ،اعم از گزارش شده و گزارش نشده ،باید در دوره وقوع
از یك طرف بهعنوان دارایی و از طرف دیگر بهعنوان درآمد بی هگر واگذارنده شناسایی شود و نباید حست مورد
با بدهی یا هزینه مربوط تهاتر شود.
 . 29چنانچه حق بی ههای عاید نشتده براى پوشتش خستارت مورد انتظار مربوط به بی هنامههای منق تی نشتده در
تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تك یلی الزم برای آن شناسایی شود.
 . 31حق بی ه اتكایی واگذاری به بی هگران اتكایی باید توسي بی هگر واگذارنده از تاریخ شروع پوشش بی های و طی
دوره تأمین خستتارت قرارداد بی ه اتكایی ،بهطور یكنواخت طی دوره پوشتتش بی های یا متناستتت با الگوی وقوع
خطر ،بهعنوان هزینه بی ه اتكایی واگذاری در صورت سود و زیان شناسایی شود.
 . 39باتوجه به اینكه مستتئولیت مرتبي با خستتارت بی ه انتقالی از بی هگر انتقال دهنده به بی هگر قبول کننده منتقل
میشتتتود ،انتقال پرتفوی باید توستتتي بی هگر انتقالدهنده بهعنوان حذف پرتفوی و توستتتي بی هگر قبولکننده
بهعنوان قبول پرتفوی بهحساب گرفته شود.
 . 40حذف پرتفوی باید توستتتي بی هگر انتقال دهنده ازطریق حذف بدهیها و داراییهای مرتبي با خطرات منتقل شتتتده،
بهحساب گرفته شود .قبول پرتفوی باید توسي بی هگر قبولکننده از طریق شناسایی درآمد حق بی ه عاید نشده و
خسارت معوق پذیرفته شده ،بهحساب گرفته شود.
 . 41فعالیتهای بی های که از طریق قراردادهای بی ه مشتتتترک با بی هگذار انیام میشتتتود باید توستتتي بی هگران
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قبولکننده ه انند بی ه مستقیم بهحساب گرفته شود.
 . 43بی ه نامههایى که به طور مستقیم توسي یكی از اع اى گروه بی هگران مشترک صادر می شود باید توسي آن
ع و به عنوان بی ه م ستقیم به ح ساب گرفته شود و بخ شى از خطرات که تو سي سایر اع اى گروه پذیرفته
میشتتتود باید ه انند بی ه اتكایی واگذارى محستتتوب گردد .بی هگرانى که این خطرات را مىپذیرند باید با آن
ه انند بی ه اتكایی قبولى برخورد کنند.
 . 44مخارج تحصیل بی ه نامهها باید در زمان وقوع بهعنوان هزینه دوره شناسایی شود.
 . 46اطالعات زیر باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود :
الف  .رویه شناسایى درآمد حق بی ه و حق بی ه عاید نشده ( اعم از بی ههای مستقیم و بی ههای اتكایی)،
ب  .رویه شناسایی هزینه حق بی ه بی ه های اتكایی واگذاری ،و
ج  .نحوه محاسبه ذخیره خسارت معوق و ذخیره تك یلی.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 47اقالم زیر باید در متن ترازنامه افشا شود:
الف  .مطالبات از بی هگذاران و ن ایندگان،
ب  .مطالبات از بی هگران اتكایی،
ج  .بدهى خسارت معوق،
د  .بدهى به بی هگران اتكایى،
ه  .حق بی ه عاید نشده ،و
و  .ذخیره تك یلی.
 . 48اقالم زیر باید در متن صورت سود و زیان افشا شود:
الف  .درآمد حق بی ه (مستقیم و اتكایی قبولی)،
ب  .درآمد بازیافت خسارت از بی هگران اتكایى،
ج  .هزینه خسارت بی ههای مستقیم و اتكایی قبولی ،و
د  .هزینه حق بی ه اتكایی واگذارى.
 . 50الزامات این ا ستاندارد درمورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1386/1/1و بعد از آن شروع می
شود ،الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 29
فعالیتهای ساخت امالک
.6

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
 ارزش ن سبی فروش  :ن سبت ارزش فروش هر واحد ساخت انی به ارزش فروش می وع واحدهای ساخت انی
یك پروژه یا نسبت ارزش فروش هر پروژه به ارزش فروش می وع پروژهها.
 ارزش فروش  :بهای فروش برآوردی جاری یك واحد ستتتاخت انی در وضتتتعیت نهایی قابل فروش آن ،در
هر مقطع زمانی.
 پروژه  :ت ام یا بخشتتی از واحدهای ستتاخت انی مورد اجرا در یك مكان جغرافیایی مشتتخص که یك مرکز
انباشت مخارج را تشكیل میدهد.
 فعالیتهای ساخت امالک  :می وعه فعالیتهایی ا ست که برای طراحی و احداث امالک برای فروش ضروری
ا ست .تح صیل زمین برای احداث و فروش ساخت ان و یا آماده سازی و فروش زمین ،به طور کلی یا جزئی،
بخشی از این فعالیت است.
 واحد ساخت انی  :یك واحد مسكونی ،تیاری یا صنعتی ،یا زمینی که برای فروش ،احداث یا آماده میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 12زمین نگهداری شده برای فعالیتهای ساخت امالک ،چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انیام نشده باشد
و انتظار ن یرود فعالیتهای ساخت طی چرخه ع لیاتی مع ول واحد تیاری تك یل شود ،باید به عنوان دارایی
غیرجاری طبقهبندی شود ،مشروط بر اینكه با توجه به استاندارد حسابداری ش اره  14با عنوان ”نحوه ارائه
داراییهای جاری و بدهیهای جاری“ صورتهای مالی واحد تیاری ،مش ول طبقهبندی داراییها و بدهیها به جاری
و غیرجاری باشد.
 . 13زمین نگهداری شده برای ساخت امالک باید به بهای ت ام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته
انعكاس یابد .تعیین زیان کاهش ارزش این گونه زمینها تابع بندهای  59الی  63استاندارد حسابداری ش اره  11با
عنوان ” داراییهای ثابت مشهود“ است.
 . 14مخارج ساخت امالک باید دربرگیرنده ت ام مخارجی باشد که به طور مستقیم به فعالیتهای ساخت قابل انتساب
است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنین فعالیتهایی تخصیص داد.
 . 15مخارج فعالیتهای ساخت امالک باید شامل موارد زیر باشد:
الف .مخارج تحصیل زمین،
ب

 .مخارج مستقیم فعالیتهای ساخت امالک ،و

ج

 .مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیتهای ساخت امالک.

 . 22مخارج ساخت باید براساس روشهای زیر به هر یك از واحدهای ساخت انی یا پروژهها تخصیص یابد:
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الف .روش شناسایی ویژه (از قبیل مخارج مستقیم ساخت)،
ب  .روش ارزش نسبی فروش در صورتی که شناسایی ویژه امكانپذیر نباشد ،یا
ج  .سایر روشهای مناست در صورتی که ارزش نسبی فروش ع لی نباشد .روش انتخاب شده برای تخصیص
باید به طور یكنواخت بكار گرفته شود.
 . 23درآمد ساخت امالک باید شامل موارد زیر باشد:
الف .بهای فروش مورد توافق در قرارداد ،و
ب  .هرگونه مبلغ ناشی از تغییر در دامنه کار تعریف شده در قرارداد.
 . 25درآمد ستتاخت امالک باید تنها برای واحدهای ستتاخت انی فروخته شتتده ،در صتتورت احراز معیارهای بند ،26
شناسایی شود.
 . 26شناسایی درآمد باید از زمانی آغاز شود که ت ام معیارهای زیر احراز گردد:
الف .فروش واحد ساخت انی با انیام اقداماتی از قبیل ام ای قرارداد محرز شده باشد،
ب  .فعالیتهای ساخت انی آغاز شده باشد،
ج  .ماحصل پروژه را بتوان به گونهای اتكاپذیر برآورد کرد ،و
د  .حداقل  20درصد از بهای فروش وصول شده باشد.
 . 27ماحصل پروژه را میتوان در صورت احراز ت ام شرایي زیر بهگونهای اتكاپذیر برآورد کرد:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .می وع درآمد حاصل از پروژه را بتوان بهگونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد،
ب  .جریان ورودی منافع اقتصادی آتی مرتبي با پروژه به واحد تیاری محت ل باشد،
ج  .مخارج الزم برای تك یل پروژه و ه چنین درصتتتد تك یل پروژه در تاریخ ترازنامه را بتوان بهگونهای
اتكاپذیر اندازهگیری کرد ،و
د  .مخارج قابل انتساب به پروژه را بتوان به روشنی تعیین و بهگونهای اتكاپذیر اندازهگیری کرد.
 . 28هرگاه ماحصل پروژه را نتوان به گونهای اتكاپذیر برآورد کرد:
الف .درآمد واحدهای ساخت انی فروخته شده باید تنها تا میزان مخارج تح ل شده برای ساخت آن واحدها که
بازیافت آن محت ل است ،شناسایی گردد ،و
ب  .مخارج ساخت واحدهای ساخت انی فروخته شده باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود.
 . 29هرگونه زیان مورد انتظار پروژه (شامل مخارج رفع نقص) باید بالفاصله به سود و زیان دوره منظور شود.
 . 31مخارج ساخت قابل انتساب به واحدهای ساخت انی فروخته شده باید در دوره شناخت درآمد واحدهای یاد شده،
به عنوان هزینه شناسایی شود.
 . 33مبلغ درآمدها و هزینه ها ی ساخت امالک در صورت احراز معیارهای بند  26باید باتوجه به در صد تك یل
پروژه در تاریخ ترازنامه تعیین شود.
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 . 37در صتتورت رفع ابهاماتی که مانع از برآورد ماحصتتل پروژه بهگونهای اتكاپذیر شتتده استتت ،درآمدها و هزینههای
پروژه باید طبق بند  33شناسایی شود.
 . 38مخارج ساخت امالک که به هزینه منظور نشده ا ست باید به عنوان دارایی شناسایی و به اقل بهای ت ام شده و
خالص ارزش فروش اندازهگیری شود.
 . 39برآورد درآمدها و مخارج و ه چنین تخصتتتیص مخارج باید در پایان هر دوره مالی بازنگری شتتتود .آثار تغییر در
برآوردهای ح سابداری باید برا ساس ا ستاندارد ح سابداری ش اره  6با عنوان ” گزارش ع لكرد مالی“ به ح ساب
منظور گردد.
 . 41درآمدها و هزینههای شنا سایی شده مربوط به واحدهای ساخت انی فروخته شده باید در زمان ابطال یا ف سخ
معامله فروش ،بیدرنگ برگشت داده شود.
 . 42خ سارات دریافتنی از پی انكاران (به دلیل تأخیر در تك یل) و خ سارات پرداختنی به م شتریان (به دلیل
تأخیر در تحویل) باید به صورت جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شود.
 . 45موجودی واحدهای ساخت انی تك یل شده آماده برای فروش باید به اقل بهای ت ام شده و خالص ارزش فروش
منعكس شود.
 . 47واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:
الف .روش تعیین درصد تك یل پروژه،
ب  .درآمد و هزینههای شناسایی شده ساخت امالک در صورت سود و زیان،
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ج  .برآورد مبلغ مخارج الزم برای تك یل پروژههای در جریان ،و
د  .صورت تطبیق مبلغ دفتری مخارج شناسایی شده به عنوان دارایی در ابتدا و انتهای دوره که موارد زیر را
نشان دهد:
 . 1مخارج انباشته ساخت امالک در اول دوره ،با تفكیك مبلغ دفتری زمین،
 . 2مخارج تح ل شده ساخت امالک طی دوره ،با تفكیك مبلغ دفتری زمین،
 . 3مخارج انبا شته ساخت امالک که در صورت سود و زیان به عنوان هزینه شنا سایی شده ا ست ،به
تفكیك دوره جاری و دورههای گذشته ،و
 . 4واگذاری یا انتقال به طبقه دیگری از داراییها یا سایر تغییرات در مبلغ دفتری طی دوره.
 . 48در مورد زمین نگهداری شده برای ساخت امالک باید موارد زیر افشا شود:
الف .بهای ت ام شده و کاهش ارزش انباشته (در صورت وجود) در ابتدا و انتهای دوره،
ب  .صورت تطبیق مبلغ دفتری در ابتدا و انتهای دوره که موارد زیر را نشان دهد:
 . 1اضافات،
 . 2واگذاری،
 . 3انتقال به داراییهای جاری به عنوان مخارج ساخت امالک،
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 . 4زیان کاهش ارزش شنا سایی شده یا برگ شت شده در صورت سود و زیان طی دوره (در صورت
وجود) ،و
 . 5سایر تغییرات.
 . 49موارد زیر نیز باید در صورتهای مالی افشا شود:
الف .هر گونه محدودیت در رابطه با مالكیت زمین و میزان آن ،و
ب  .زمینها و پروژههای ساخت امالک که وثیقه بدهیهاست.
 . 50الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1386/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود الزماالجرا است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 30
سود هر سهم

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

.2

این استاندارد باید توسي واحدهای تیاری که سهام عادی یا سهام عادی بالقوه آنها به ع وم عرضه شده یا در
جریان عرضه ع ومی است ،بكار گرفته شود.

.3

در مورد واحد تیاری اصلی که صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی جداگانه را با هم ارائه میکند ،الزامات
افشای این استاندارد تنها باید برمبنای اطالعات تلفیقی اع ال شود .چنانچه واحد تیاری عالوه بر افشای سود
هر سهم بر مبنای اطالعات تلفیقی ،بخواهد سود هر سهم را برمبنای صورتهای مالی جداگانه نیز افشا کند ،باید
آن را تنها در متن صورت سود و زیان جداگانه ارائه ن اید و چنین اطالعاتی نباید در صورتهای مالی تلفیقی ارائه
شود.

.4

سایر واحدهای تیاری ،در صورت افشای سود هر سهم ،باید مبلغ آن را براساس این استاندارد محاسبه و افشا
کنند.

.5

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

•

ابزار مالكانه  :هر قراردادی که معرف وجود حقوق باقی انده نسبت به داراییهای واحد تیاری پس از کسر کلیه
بدهیهای آن است.

•

تقلیل  :کاهش در سود هر سهم یا افزایش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی
میباشد.

•

سهام عادی  :ابزار مالكانهای است که حقوق مترتت بر آن مؤخر بر سایر ابزارهای مالكانه است.

•

سهام عادی بالقوه  :قراردادی که دارنده آن از حق ت لك سهم عادی برخوردار است.

•

صاحبان سهام عادی  :دارندگان سهام عادی واحد تیاری یا واحد تیاری اصلی در گروه.

•

ضدتقلیل  :افزایش در سود هر سهم یا کاهش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی
میباشد.

.8

واحد تیاری باید مبالغ سود پایه هر سهم را بر اساس سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی
محاسبه ن اید.

.9

سود پایه هر سهم باید با تقسیم سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی بر میانگین موزون تعداد
سهام عادی طی دوره محاسبه شود.
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 . 16در مواردی که تعداد سهام عادی بدون تغییر در منابع یا تعهدات افزایش یا کاهش مییابد ،میانگین موزون تعداد
سهام عادی برای کلیه دورههایی که اطالعات آن ارائه میشود باید تعدیل گردد.
.17

ن ونههایی از مواردی که تعداد سهام عادی بدون تغییر در منابع یا تعهدات کاهش یا افزایش مییابد به شرح زیر
است:

الف .سود سه ی (افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوختهها)،
ب  .تیزیه سهام ،و
ج.

کاهش اجباری سرمایه در اجرای ماده  141اصالحیه قانون تیارت.

ه چنین در مواردی که حق تقدم با مبلغی ک تر از ارزش بازار سهام ،صادر میشود ،تنها معادل مبلغ اع ال حق تقدم،
منابع یا تعهدات تغییر میکند لیكن از بابت تفاوت مبلغ اع ال حق تقدم با ارزش بازار سهام در زمان تصویت
افزایش سرمایه که ”عنصر جایزه در حق تقدم“ نامیده میشود ،تغییری در منابع یا تعهدات اییاد ن یشود.
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.19

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

.20

واحد تیاری برای محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم ،باید سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام
عادی و میانگین موزون تعداد سهام عادی را با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه تقلیلدهنده ،تعدیل کند.

.22

واحد تیاری باید برای محاسبه سود تقلیلیافته هر سهم ،اقدامات زیر را انیام دهد:

الف .سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی را به میزان هزینههای مالی مربوط به سهام عادی
بالقوه تقلیلدهنده طی دوره و ه چنین هر گونه درآمد یا هزینه ناشی از تبدیل سهام عادی بالقوه تقلیلدهنده ،با
درنظر داشتن آثار مالیاتی مربوط ،تعدیل کند ،و
ب  .میانگین موزون تعداد سهام عادی را با این فرض که کلیه سهام عادی بالقوه تقلیلدهنده به سهام عادی تبدیل
شده است ،تعدیل ن اید.
.23

برای محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم باید فرض شود سهام عادی بالقوه تقلیلدهنده ،در ابتدای دوره به سهام
عادی تبدیل شده است ،مگر اینكه تاریخ صدور آن در طی دوره باشد ،که در این صورت تاریخ صدور مالک ع ل
است.

.26

سهام عادی بالقوه تنها در صورتی باید به عنوان تقلیلدهنده درنظر گرفته شود که تبدیل آن به سهام عادی ،سود
هر سهم ناشی از ع لیات در حال تداوم را کاهش یا زیان هر سهم ناشی از ع لیات در حال تداوم را افزایش دهد.

.29

چنانچه تعداد سهام عادی یا سهام عادی بالقوه بدون تغییر در منابع یا تعهدات ،از طریق مواردی مانند سود سه ی
و تیزیه سهام و عنصر جایزه در حق تقدم ،افزایش یا در اثر کاهش اجباری سرمایه در اجرای ماده  141اصالحیه
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قانون تیارت کاهش یابد ،سود پایه و تقلیلیافته هر سهم برای کلیه دورههایی که اطالعات آن گزارش میشود،
باید بر مبنای تعداد جدید سهام تعدیل گردد .چنانچه این تغییرات بعد از تاریخ ترازنامه اما قبل از تأیید صورتهای
مالی روی دهد ،محاسبه سود هر سهم برای آن دوره و اقالم مقایسهای ،باید برمبنای تعداد جدید سهام باشد .در
صورت انعكاس چنین تغییراتی در محاسبه تعداد سهام ،این موضوع باید افشا شود .به عالوه به منظور انعكاس
آثار اصالح اشتباه و تغییر در رویههای حسابداری ،سود پایه و تقلیل یافته هر سهم باید برای کلیه دورههایی که
اطالعات آن ارائه میشود ،تیدید ارائه گردد.
.31

واحد تیاری باید سود پایه و تقلیل یافته هر سهم را برای سود خالص یا زیان ناشی از ع لیات در حال تداوم (به
تفكیك ع لیاتی و غیرع لیاتی) و سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی در متن صورت سود
و زیان ارائه کند .واحد تیاری باید سود پایه و تقلیلیافته هر سهم را برای ت ام دورههایی که اطالعات آن گزارش
میشود ارائه کند.

.33

واحد تیاری که ع لیات متوقف شده را گزارش میکند ،باید سود پایه و تقلیلیافته هر سهم ع لیات متوقف شده
را در متن صورت سود و زیان ارائه کند.

.34

واحد تیاری باید سود پایه و تقلیلیافته هر سهم را ارائه کند حتی اگر مبلغ آنها منفی (زیان هر سهم) باشد.

.35

واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:
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الف .مبالغ استفاده شده در صورت کسر محاسبه سود پایه و تقلیلیافته هر سهم و تطبیق این مبالغ با سود خالص یا
زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی.
ب  .میانگین موزون تعداد سهام عادی استفاده شده در مخرج کسر محاسبه سود پایه و تقلیلیافته هر سهم و تطبیق
میانگین موزون تعداد سهام هر کدام با یكدیگر.
ج.

توصیف تغییرات ع ده در تعداد سهام عادی یا سهام عادی بالقوه ،عالوه بر موارد ذکر شده در بند  ،29که بعد از
تاریخ ترازنامه انیام میشود.

.36

مبالغ سود هر سهم بابت وقوع تغییرات یاد شده در بند ( 35ج) بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل ن یشود زیرا اینگونه
تغییرات بر مبلغ سرمایه بكار رفته برای اییاد سود یا زیان دوره ،تأثیر ن یگذارد .افزایش سرمایه از محل آورده
نقدی و یا مطالبات ،و تبدیل یا اع ال حقوق مربوط به سهام عادی بالقوه در تاریخ ترازنامه به سهام عادی،
ن ونههایی از تغییرات یاد شده است.

.37

این استاندارد برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1389/1/1و بعد از آن شروع میشود،
الزماالجراست.
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استاندارد حسابداری شماره 31
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
 . 6اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
یك بخش از واحد تیاری  :جزئی از ع لیات و جریانهای نقدی واحد تیاری است که از لحاظ ع لیاتی و اهداف
گزارشگری مالی ،به وضوح از سایر فعالیتهای واحد تیاری مت ایز باشد.
واحد مولد وجه نقد  :کوچكترین می وعه داراییهای قابل شتتناستتایی اییادکننده جریان ورودی وجه نقدی که به
میزان ع دهای مستقل از جریانهای ورودی وجه نقد سایر داراییها یا می وعهای از دارایتیها میباشد.
مخارج فروش  :مخارج تبعی که به طور مستقیم در رابطه با فروش دارایی (یا می وعه واحد) ،به استثنای مخارج
تأمین مالی ،واقع میشود.
دارایی جاری  :یك دارایی زمانی به عنوان دارایی جاری طبقهبندی میشود که :
الف  .انتظار ر ود طی چرخه ع لیاتی مع ول واحد تیاری یا ظرف یكستتتال از تاریخ ترازنامه ،هر کدام
طوالنیتر ا ست ،م صرف یا فروخته شود ،یا به وجه نقد یا دارایی دیگری که نقد شدن آن قریت به
یقین است ،تبدیل شود ،یا
ب  .وجه نقد یا معادل وجه نقدی باشد که استفاده از آن محدود نشده است.
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می وعه واحد  :گروهی از دارایتتتتیها و بدهیهای واب سته به آن که به عنوان یك می وعه واحد واگذار یا برکنار
خواهد شد.
ع لیات متوقف شده  :یك بخش از واحد تیاری است که واگذار یا برکنار شده یا به عنوان نگهداری شده برای
فروش طبقهبندی شده است ،و :
الف  .بیانگر یك فعالیت تیاری یا حوزه جغرافیایی ع ده و جداگانه از ع لیات است،
ب  .قستتت تی از یك برنامه ه اهنگ برای واگذاری یا برکناری یك فعالیت تیاری یا حوزه جغرافیایی
ع ده و جداگانه از ع لیات است ،و یا
ج  .یك واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش میدد خریداری شده است.
ارزش منصتتتفانه  :مبلغی استتتت که خریداری مطلع و مایل و فروشتتتندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای
حقیقی و در شرایي عادی ،یك دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یكدیگر مبادله کنند.
خالص ارزش فروش  :مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شرایي عادی و پس از کسر کلیه
مخارج فروش حاصل میشود.
مبلغ بازیافتنی  :خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یك دارایی ،هر کدام که بیشتر است.
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ارزش اقتصادی  :ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتی ناشی از کاربرد مست ر دارایی از ج له جریانهای نقدی
ناشی از واگذاری نهایی آن است.
تعهد قطعی خرید  :توافقی با یك شخص غیرواب سته ،الزامآور برای هر دو طرف و مع والً دارای ض انت اجرای
قانونی ،که:
الف  .ت ام شرایي بااه یت ،شامل قی ت و زمانبندی معامله را مشخص میکند ،و
ب  .شامل عامل بازدارندهای است که میتواند اجرای آن را بسیار محت ل کند.
 . 7واحد ت یاری باید دارایی غیرجاری (یا می وعهای واحد) را که مبلغ دفتری آن ،ع دتاً از طریق فروش و نه
استفاده مست ر بازیافت میگردد ،به عنوان ” نگهداری شده برای فروش“ طبقهبندی کند.
 . 15واحد تیاری نباید دارایی غیرجاری که به طور موقت استفاده ن یشود را به عنوان برکنار شده محسوب کند.
اندازهگیری داراییهای غیرجاری (یا می وعههای واحد) طبقهبندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش
 . 16واحد تیاری باید دارایی غیرجاری (یا می وعه واحد) طبقهبندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش را به
اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازهگیری ن اید.
 . 31واحد تیاری باید اطالعاتی را ارائه و افشا کند که استفادهکنندگان صورتهای مالی را در ارزیابی آثار مالی ع لیات
متوقف شده و واگذاری داراییهای غیرجاری (یا می وعههای واحد) ک ك ن اید.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 42الزامات این استاندارد برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آن از تاریخ  1389/1/1و بعد از آن شروع میشود،
الزماالجراست.
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کاهش ارزش داراییها
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این استاندارد باید برای حسابداری کاهش ارزش کلیه داراییها ،بهاستثنای موارد زیر ،بكارگرفته شود:

الف .موجودی مواد و کاال (به استاندارد حسابداری ش اره  8با عنوان ” حسابداری موجودی مواد و کاال“ مراجعه شود).
ب.

داراییهای اییاد شده از طریق پی انهای بلندمدت (به استاندارد حسابداری ش اره  9با عنوان ”حسابداری پی انهای
بلندمدت“ مراجعه شود).

ج.

سرمایهگذاریهای جاری (به استاندارد حسابداری ش اره  15با عنوان ” حسابداری سرمایهگذاریها“ مراجعه شود).

د.

داراییهای زیستی غیر مولد که به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازهگیری میشوند
(به استاندارد حسابداری ش اره  26با عنوان ” فعالیتهای کشاورزی“ مراجعه شود).

ه.

داراییهای غیرجاری (یا می وعههای واحدی) که طبق استتتاندارد حستتابداری شتت اره  31با عنوان ”داراییهای
غیرجاری نگهداری شده برای فروش و ع لیات متوقف شده“ به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی
میشود.

.4

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

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 ارزش اقتصادی  :ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتی مورد انتظار ناشی از کاربرد مست ر دارایی یا واحد
مولد وجه نقد ،از ج له جریانهای نقدی ناشی از واگذاری نهایی آن است.
 ارزش باقی انده :مبلغ برآوردی که واحد تیاری در حال حاضتتتر میتواند از واگذاری دارایی پس از کستتتر
مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد ،با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان ع ر مفید باشد.
 استهالک  :تخصیص سیست اتیك مبلغ استهالکپذیر یك دارایی طی ع ر مفید آن.
 بازار فعال  :عبارت است از بازاری که کلیه شرایي زیر را دارد :
الف  .اقالم مبادله شده در بازار متیانس هستند،
ب  .مع والً خریداران و فروشندگان مایل در هر زمان وجود دارند ،و
ج  .قی تها برای ع وم قابل دسترس است.
 خالص ارزش فروش :مبلغ وجه ن قد یا م عادل آن که از طریق فروش یك دارایی یا واحد مولد وجه نقد
در شرایي عادی و پس از کسر کلیه مخارج فروش حاصل میشود.
 داراییهای مشترک  :داراییهایی بیز سرقفلی است که در اییاد جریانهای نقدی آتی واحد مولد وجه نقد مورد
بررسی و نیز سایر واحدهای مولد وجه نقد نقش دارد.
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 زیان کاهش ارزش  :مازاد مبلغ دفتری یك دارایی یا واحد مولد وجه نقد نسبت به مبلغ بازیافتنی آن است.
 ع ر مفید عبارت است از :
الف  .مدت زمانی که انتظار میرود دارایی ،مورد استفاده واحد تیاری قرار گیرد ،یا
ب .تعداد تولید یا واحدهای مقداری مشابه که انتظار میرود در فرایند استفاده از دارایی توسي واحد تیاری
تحصیل شود.
 مبلغ استتتهالکپذیر  :بهای ت ام شتتده دارایی یا ستتایر مبالغ جایگزین بهای ت ام شتتده پس از کستتر ارزش
باقی انده آن.
 مبلغ بازیافتنی :خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یك دارایی یا واحد مولد وجه نقد ،هر کدام که بیشتر
است.
 مبلغ دفتری :مبلغی که دارایی پس از کسر استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته مربوط ،به آن مبلغ در
ترازنامه منعكس میشود.
 مخارج فروش :کلیه مخارج تبعی که به طور مستتتتقیم در رابطه با فروش دارایی یا واحد مولد وجه نقد،
به استثنای مخارج تأمین مالی ،واقع میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 واحد مولد وجه نقد :کوچكترین می وعه داراییهای قابل شنا سایی اییاد کننده جریانهای ورودی وجه نقدی
که به میزان ع دهای مستقل از جریانهای ورودی وجه نقد سایر داراییها یا می وعهای از داراییها باشد.
 . 7واحد تیاری باید در پایان هر دوره گزارشگری ،در صورت وجود هرگونه نشانهای دال بر امكان کاهش ارزش یك
دارایی ،مبلغ بازیافتنی دارایی را برآورد کند.
 . 8واحد تیاری ه چنین باید بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانهای دال بر کاهش ارزش الزامات زیر را
رعایت ن اید:
الف .آزمون ساالنه کاهش ارزش یك دارایی نامشهود با ع ر مفید نامعین و یا دارایی نامشهودی که در حال حاضر
آماده استفاده نیست .این آزمون با مقایسه مبلغ دفتری و مبلغ بازیافتنی آن دارایی انیام میپذیرد .آزمون کاهش
ارزش میتواند در هر زمانی طی دوره سالیانه صورت گیرد ،مشروط بر اینكه هر سال در ه ان زمان انیام شود.
انواع داراییهای نامشهود را میتوان در زمانهای متفاوتی مورد آزمون کاهش ارزش قرار داد.
ب

 .آزمون ساالنه کاهش ارزش سرقفلی تحصیل شده در ترکیت تیاری براساس بندهای  76تا .86

 . 10برای ارزیابی وجود نشانهای دال بر امكان کاهش ارزش دارایی ،واحد تیاری باید حداقل ،موارد زیر را مدنظر قرار
دهد:
منابع اطالعاتی برونسازمانی
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الف .ارزش بازار دارایی طی یك دوره ،بهمیزان قابل مالحظهای بیش از آنچه که در اثر گذشت زمان یا کاربرد عادی
دارایی انتظار میرفت ،کاهش یافته باشد.
ب

 .تغییرات قابل مالحظه با آثار نامساعد بر واحد تیاری در محیي فناوری ،بازار ،اقتصادی یا قانونی حوزه فعالیت
واحد تیاری یا در بازار اختصاصی دارایی طی دوره رخ داده باشد یا انتظار رود در آینده نزدیك رخ دهد.

ج

 .نرخهای سود یا سایر نرخهای بازده سرمایهگذاری بازار طی دوره افزایش یافته باشد و این افزایش احت االً بر
نرخ تنزیل مورد استفاده در محاسبه ارزش اقتصادی دارایی تأثیر گذاشته و مبلغ بازیافتنی دارایی را به میزان قابل
مالحظهای کاهش داده باشد.

د

 .مبلغ دفتری خالص داراییهای واحد تیاری ،بیشتر از ارزش بازار آن باشد.

منابع اطالعاتی درون سازمانی

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ه

 .شواهدی حاکی از نابابی یا خسارت فیزیكی دارایی وجود داشته باشد.

و

 .تغییرات قابل مالحظهای با آثار نامساعد بر واحد تیاری در میزان یا چگونگی استفاده از دارایی طی دوره رخ
داده باشد یا انتظار رود در آینده نزدیك رخ دهد .این تغییرات شامل بال استفاده شدن دارایی ،برنامههای توقف یا
تیدید ساختار ع لیاتی که دارایی به آن تعلق دارد یا برنامههای واگذاری دارایی پیش از تاریخ مورد انتظار قبلی و
ارزیابی میدد ع ر مفید یك دارایی نامشهود از نامعین به معین میباشد.

ز

 .شواهدی از گزار شگری داخلی وجود دا شته با شد که ن شان دهد ع لكرد اقت صادی دارایی از حد مورد انتظار
پایینتر است و یا پایینتر خواهد بود.

 . 28برای محاسبه ارزش اقتصادی یك دارایی باید عوامل زیر در نظر گرفته شود:
الف .برآورد جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی،
ب  .تغییرات مورد انتظار ،در مبلغ یا زمانبندی جریانهای نقدی آتی یاد شده،
ج  .ارزش زمانی پول براساس نرخ بازده بدون ریسك جاری بازار،
د  .صرف ریسك مربوط به ابهام ذاتی دارایی ،و
ه  .سایر عوامل ،نظیر قابلیت نقد شوندگی دارایی که فعاالن بازار در تعدیل جریانهای نقدی آتی مورد انتظار
دارایی در نظر میگیرند.
 . 31واحد تیاری باید برای اندازهگیری ارزش اقتصادی اقدامات زیر را انیام دهد:
الف .پیشبینی جریانهای نقدی بر مبنای مفروضتتتات منطقی و قابل دفاع و بیانگر بهترین برآورد مدیریت از می وعه
شرایي اقت صادی طی ع رمفید باقی انده دارایی با شد .در این خ صوص باید به شواهد برون سازمانی اه یت
بیشتری داده شود.
ب  .پیشبینی جریانهای نقدی بر مبنای آخرین بودجه ها و یا پیشبینی های مالی مورد تأیید مدیریت .برای
این منظور باید هرگونه جریانهای نقدی ورودی یا خروجی آتی برآوردی ناشتتی از تیدید ستتاختار آتی و
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بهبود ع لكرد دارایی مستثنی شود .پیشبینیهای یاد شده باید برای یك دوره حداکثر پنج ساله صورت
گیرد ،مگر آنكه دوره طوالنیتر قابل توجیته باشد.
ج  .برآورد جریانهای نقدی برای دوره های فراتر از دوره آخرین بودجه ها و یا پیشبینی های مالی ،از طریق
تع یم این پیشبینیها به دورههای آتی براستتاس بودجهها و با استتتفاده از نرخ رشتتد ثابت یا نزولی برای
ستتالهای آینده  ،مگر آنكه بتوان نرخ صتتعودی را توجیه ن ود .این نرخ رشتتد نباید از متوستتي نرخ رشتتد
بلندمدت برای محصوالت ،صنایع ،کشور یا کشورهای محل فعالیت واحد تیاری یا بازاری که دارایی در
آن استفاده میشود ،بیشتر باشد ،مگر آنكه بتوان نرخ باالتر را توجیه کرد.
 . 37برآورد جریانهای نقدی آتی باید شامل موارد زیر باشد :
الف .پیشبینی جریانهای نقدی ورودی حاصل از کاربرد مست ر دارایی،
ب  .پیشبینی جریانهای نقدی خروجی که برای اییاد جریانهای نقدی ورودی حاصل از کاربرد مست ر دارایی
( شامل جریانهای نقدی خروجی جهت آماده سازی دارایی برای ا ستفاده) ضرورت دارد و به طور م ستقیم
قابل انتساب به دارایی است یا بر مبنایی منطقی و یكنواخت به دارایی قابل تخصیص میباشد ،و
ج  .خالص جریانهای نقدی قابل دریافت یا پرداخت ،هنگام واگذاری دارایی در پایان ع رمفید آن.
 . 42جریانهای نقدی آتی باید با توجه به وضتتعیت فعلی دارایی برآورد شتتود .برآورد جریانهای نقدی آتی نباید شتتامل
جریانهای نقدی ورودی یا خروجی آتی باشد که انتظار میرود از موارد زیر ناشی شود:
الف .تیدید ساختار آتی که واحد تیاری هنوز نسبت به انیام آن تعهدی ندارد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب  .بهبود یا ارتقای ع لكرد دارایی.
 . 48برآورد جریانهای نقدی آتی نباید موارد زیر را شامل شود :
الف .جریانهای نقدی ورودی یا خروجی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی (شامل مخارج مالی مربوط) ،و
ب  .پرداخت یا دریافت مالیات بردرآمد.
 . 50برآورد خالص جریانهای نقدی قابل دریافت (یا قابل پرداخت) ناشی از واگذاری دارایی در پایان ع رمفید آن ،باید
معادل مبلغی باشتتد که واحد تیاری انتظار دارد از واگذاری آن در معامله حقیقی و در شتترایي عادی بین طرفین
مایل و آگاه ،پس از کسر مخارج برآوردی فروش آن ،بدست آورد (یا بپردازد).
 . 53نرخ (نرخهای) تنزیل باید نرخ (نرخهای) قبل از مالیات باشد که منعكسکننده ارزیابیهای جاری بازار از موارد زیر
است:
الف .ارزش زمانی پول ،و
ب  .ریسكهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است.
 . 57تنها در صتتتورتی که مبلغ بازیافتنی یك دارایی از مبلغ دفتری آن ک تر باشتتتد ،مبلغ دفتری دارایی باید تا مبلغ
بازیافتنی آن کاهش یابد .این تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش شناسایی میشود.
 . 58زیان کاهش ارزش باید بالفا صله در سود و زیان شنا سایی گردد ،مگر اینكه طبق ا ستاندارد ح سابداری دیگری
(برای مثال ،مطابق رویه میاز جایگزین در ا ستاندارد ح سابداری ش اره  11با عنوان ”داراییهای ثابت م شهود“)،
استاندارد حسابداری ش اره  -32کاهش ارزش داراییها
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دارایی به مبلغ تیدید ارزیابی ارائه شده باشد .با هرگونه زیان کاهش ارزش یك دارایی تیدید ارزیابی شده ،باید
طبق استاندارد یاد شده به عنوان کاهش ناشی از تیدید ارزیابی برخورد شود.
 . 60پس از شناسایی زیان کاهش ارزش ،استهالک دارایی در دورههای آتی باید با توجه به مبلغ دفتری جدید منهای
ارزش باقی انده آن (در صورت وجود) ،بر مبنایی سیست اتیك و طی ع رمفید باقی انده آن محاسبه گردد.
 . 62در صتتتورت وجود شتتتواهدی حاکی از احت ال کاهش ارزش یك دارایی ،باید مبلغ بازیافتنی آن دارایی به طور
جداگانه برآورد گردد .اگر برآورد مبلغ بازیافتنی یك دارایی منفرد م كن نباشتتد ،واحد تیاری باید مبلغ بازیافتنی
واحد مولد وجه نقدی را که دارایی متعلق به آن است ،تعیین کند.
 . 63در صورت وجود هر دو شرط زیر ،مبلغ بازیافتنی یك دارایی منفرد قابل تعیین نیست:
الف .ارزش اقتصتتادی دارایی باتوجه به برآوردها بیش از خالص ارزش فروش آن باشتتد (برای مثال در صتتورتی که
جریانهای نقدی آتی ناشی از کاربرد مست ر دارایی باتوجه به برآوردها ،ناچیز نباشد) ،و
ب  .جریانهای نقدی ورودی ناشی از دارایی ،اساساً مستقل از جریانهای نقدی سایر داراییها نباشد.
در چنین مواردی ،ارزش اقتصتتتادی و در نتییه مبلغ بازیافتنی را تنها میتوان برای واحد مولد وجه نقد دربرگیرنده آن
دارایی تعیین ن ود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

مثتال
یك شترکت معدنی مالك یك راهآهن اختصتاصتی برای پشتتیبانی از فعالیتهای معدنی استت .راهآهن
اخت صا صی مذکور را تنها میتوان به بهایی معادل ارزش ا سقاط آن ،فروخت و جریانهای نقدی ورودی
حاصل از آن مستقل از جریانهای نقدی ورودی سایر داراییهای معدن نیست.

برآورد مبلغ بازیافتنی این راهآهن اخت صا صی م كن نی ست ،زیرا ارزش اقت صادی آن را ن یتوان تعیین
ن ود و احت االً متفاوت از ارزش باقی انده آن استتت .بنابراین ،شتترکت مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد
(یعنی معدن) را که راهآهن اختصاصی متعلق به آن است ،در کل برآورد میکند.

 . 64طبق تعریف م ندرج در ب ند  ، 4وا حد مو لد و جه ن قد دربرگیر نده یك دارایی ،کوچكترین می و عه دارایی هایی
میبا شد که دربرگیرنده دارایی مورد نظر ا ست و جریانهای نقدی ورودی حا صل از آن تا حد زیادی م ستقل از
جریانهای نقدی ورودی ناشتتی از ستتایر داراییها یا می وعهای از داراییهاستتت .تشتتخیص واحد مولد وجه نقد
دربرگیرنده یك دارایی مستتتتلزم اع ال ق تتتاوت استتتت .اگر مبلغ بازیافتنی یك دارایی منفرد را نتوان تعیین
ن ود ،واحد تیاری کوچكترین می وعه داراییهایی را م شخص میکند که جریانهای نقدی ورودی م ستقل اییاد
کند.
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مثتال

یك شتترکت اتوبوستترانی طبق قراردادی با شتتهرداری موظف استتت خدماتی را در  5خي به طور میزا
برای شهرداری ارائه دهد .داراییهای اختصاص یافته و جریانهای نقدی مربوط به هر کدام از این خطوط
را میتوان به صورت جداگانه تعیین ن ود .یكی از این خطوط با زیان قابل توجهی فعالیت میکند.

از آنیا که شتترکت یاد شتتده ن یتواند تنها یكی از خطوط را تعطیل کند ،کوچكترین ستتطح جریانهای
نقدی ورودی قابل تشخیص که تا حد زیادی مستقل از جریانهای نقدی ورودی حاصل از سایر داراییها
یا می وعهای از داراییها باشد ،می وع جریانهای نقدی ورودی اییاد شده به وسیله پنج خي اتوبوسرانی
است .بنابراین برای هریك از خطوط؛ شرکت اتوبوسرانی به عنوان واحد مولد وجه نقد محسوب میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 66در صورت وجود بازار فعالی برای مح صول تولید شده تو سي یك دارایی یا می وعهای از داراییها ،آن دارایی یا
می وعه داراییها باید به عنوان یك واحد مولد وجه نقد مح سوب شود ،حتی اگر ت ام یا بخ شی از مح صوالت
واحد تیاری به مصتترف داخلی برستتد .چنانچه جریانهای نقدی ورودی حاصتتل از دارایی یا واحد مولد وجه نقد
ت حت تأثیر قی ت گذاری انت قالی داخلی قرار گیرد ،وا حد ت یاری با ید بهترین برآورد مدیر یت از قی ت های آتی
مبتنی بر معامالت حقیقی را ،در برآورد موارد زیر بكار گیرد:
الف .جریانهای نقدی ورودی آتی مورد استفاده برای تعیین ارزش اقتصادی دارایی یا واحد مولد وجه نقد ،و
ب  .جریانهای نقدی خروجی آتی مورد استتتفاده برای تعیین ارزش اقتصتتادی ستتایر داراییها یا واحدهای مولد
وجه نقدی که تحت تأثیر قی تگذاری انتقالی داخلی قرار میگیرند.
 . 68در تشخیص واحدهای مولد وجه نقد برای یك دارایی یا می وعهای از داراییها ،باید ثبات رویه وجود داشته باشد،
مگر اینكه اع ال تغییر قابل توجیه باشد.
 . 71مبنای تعیین مبلغ دفتری واحد مولد وجه نقد باید با مبنای تعیین مبلغ بازیافتنی آن ه اهنگ باشد.
.76

به منظور آزمون کاهش ارزش ،سرقفلی تح صیل شده در یك ترکیت تیاری باید از تاریخ تح صیل به هریك از
واحدهای مولد وجه نقد یا گروههای مولد وجه نقد واحد تیاری تحصیلکننده تخصیص یابد که انتظار میرود از
همافزایی نا شی از ترکیت منتفع شوند .این کار بدون توجه به انت ساب یا عدم انت ساب سایر داراییها یا بدهیهای
واحد تحصیلشونده به آن واحدها یا گروهها انیام میشود .هر واحد یا گروهی که سرقفلی به آن تخصیص داده
میشود:
الف .باید بیانگر پایینترین سطحی در واحد تیاری باشد که سرقفلی برای اهداف مدیریت داخلی تحت نظارت
قرار میگیرد.
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ب

 .نباید بزرگتر از قس تی باشد که طبق استاندارد حسابداری ش اره  ،25با عنوان ” گزارشگری برحست قس تهای
مختلف“ تعیین شده است.

 . 78چنانچه ستترقفلی به یك واحد مولد وجه نقد تخصتتیص یافته باشتتد و واحد تیاری اقدام به واگذاری بخشتتی از
ع لیات آن واحد کند ،سرقفلی مربوط به بخش واگذار شده باید:
الف .هنگام محاسبه سود یا زیان واگذاری ،در مبلغ دفتری آن بخش منظور شود.
ب

 .برا ساس ارز شهای ن سبی بخش واگذار شده و بخش نگهداری شده واحد مولد وجه نقد اندازهگیری شود ،مگر
اینكه واحد تیاری بتواند از روش بهتری برای انعكاس سرقفلی مربوط به بخش واگذار شده استفاده کند.

مثتال
یك واحد تیاری بخشی از واحد مولد وجه نقدی را که سرقفلی به آن تخصیص یافته است ،به مبلغ  100میلیون
ریال میفروشد .سرقفلی تخصیص یافته به آن واحد را ن یتوان به گونهای منطقی به سطحی پایینتر در آن
واحد تخصیص داد .مبلغ بازیافتنی بخش نگهداری شده واحد مولد وجه نقد  300میلیون ریال است.
از آنیا که سرقفلی تخصیص یافته به واحد مولد وجه نقد را ن یتوان به گونهای منطقی به سطحی پایینتر در آن
واحد تخ صیص داد ،سرقفلی مربوط به بخش فروخته شده برمبنای ارز شهای ن سبی بخش فروخته شده و
بخش نگهداری شده واحد مولد وجه نقد اندازهگیری می شود .بنابراین  25در صد از سرقفلی تخ صیص داده
شده به واحد مولد وجه نقد ،در مبلغ دفتری بخش فروش رفته منظور میگردد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 79چنانچه یك واحد تیاری ساختار گزار شگری خود را بهگونهای تغییر دهد که ترکیت یك یا چند واحد مولد وجه
نقدی که سرقفلی به آن تخصیص داده شده است تغییر کند ،سرقفلی باید میدداً به واحدهایی تخصیص یابد که
تحت تأثیر واقع شدهاند .این کار باید برا ساس ارز شهای ن سبی م شابه مواردی که واحد تیاری بخ شی از یك
واحد مولد وجه نقد را واگذار میکند ،انیام شتتتود ،مگر اینكه واحد تیاری بتواند از روش بهتری برای انعكاس
سرقفلی مربوط به واحدهای تیدید ساختار شده استفاده کند.
 . 80چنانچه با توجه به بند  ،77سرقفلی مربوط به یك واحد مولد وجه نقد باشد ،اما به آن واحد تخصیص نیافته باشد،
در صورت وجود ن شانهای مبنی بر امكان وقوع کاهش ارزش ،واحد مذکور باید از طریق مقای سه مبلغ دفتری آن
واحد ،بدون در نظر گرفتن ستتترقفلی ،با مبلغ بازیافتنی آن مورد آزمون کاهش ارزش قرار گیرد .هرگونه زیان
کاهش ارزش باید طبق بند  91شناسایی شود.
 . 81چنانچه مبلغ دفتری یك واحد مولد وجه نقد (تو صیف شده در بند  )80شامل یك دارایی نام شهودی ا ست که
ع ر مفید آن نامعین و یا هنوز برای ا ستفاده آماده ن شده با شد و آزمون کاهش ارزش آن دارایی را بتوان تنها به
عنوان بخشتتی از واحد مولد وجه نقد انیام داد ،براستتاس بند  ، 8آزمون کاهش ارزش برای آن واحد به صتتورت
ساالنه نیز الزامی است.
 . 82آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجه نقدی که سرقفلی به آن تخ صیص یافته ا ست ،باید به طور ساالنه یا هر
زمانی که ن شانهای از احت ال کاهش ارزش وجود دا شته با شد ،از طریق مقای سه مبلغ دفتری ( شامل سرقفلی) با
مبلغ بازیافتنی آن واحد ،انیام شود .چنانچه مبلغ دفتری واحد ( شامل سرقفلی) بیش از مبلغ بازیافتنی آن با شد،
واحد تیاری باید زیانکاهش ارزش را طبق بند  91شناسایی کند.
 . 83آزمون ساالنه کاهش ارزش در مورد واحد مولد وجه نقدی که سرقفلی به آن تخ صیص یافته ا ست ،میتواند در
هر زمان طی دوره ساالنه انیام شود م شروط بر اینكه این آزمون ،هر سال در ه ان زمان انیام شود .آزمون
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کاهش ارزش در واحدهای مولد وجه نقد مختلف ،م كن ا ست در زمانهای متفاوتی انیام شود .اما ،چنانچه ت ام
یا بخ شی از سرقفلی تخ صیص یافته به واحد مولد وجه نقد در اثر ترکیت تیاری طی دوره جاری تح صیل شده
باشد ،آن واحد باید پیش از پایان دوره مالی جاری مورد آزمون کاهش ارزش قرار گیرد.
 . 84چنانچه داراییهای ت شكیلدهنده واحد مولد وجه نقدی که سرقفلی به آن تخ صیص یافته ا ست ،ه زمان با واحد
یاد شتتتده ،مورد آزمون کاهش ارزش قرار گیرند ،این کار باید پیش از انیام آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجه
نقد ،انیام شتتود .ه چنین اگر واحدهای مولد وجه نقد تشتتكیل دهنده گروهی از واحدهای مولد وجه نقدی که
سرقفلی به آنها تخ صیص یافته ا ست ه زمان با گروه واحدها مورد آزمون کاهش ارزش قرار گیرد ،این کار باید
پیش از انیام آزمون کاهش ارزش گروه واحدهای مولد وجه نقد صورت گیرد.
 . 86در صتتورت احراز ت ام شتترایي زیر میتوان از آخرین محاستتبات تفصتتیلی مبلغ بازیافتنی مربوط به دوره قبل
(در مورد یك واحد مولد وجه نقدی که سرقفلی به آن تخصیص یافته است) در آزمون کاهش ارزش آن واحد در
دوره جاری استفاده کرد:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .داراییها و بدهیهای تشتتتكیلدهنده آن واحد از زمان آخرین محاستتتبه مبلغ بازیافتنی تغییر با اه یتی نكرده
باشد،
ب  .مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد طبق آخرین محاستتبات به میزان با اه یتی بیشتتتر از مبلغ دفتری آن
واحد باشد ،و
ج  .براساس تیزیه و تحلیل رویدادهای واقع شده و تغییر در شرایي از زمان آخرین محاسبات مبلغ بازیافتنی،
احت ال این که مبلغ بازیافتنی فعلی ک تر از مبلغ دفتری جاری آن واحد باشد بعید به نظر رسد.
 . 89واحد تیاری باید برای آزمون کاهش ارزش یك واحد مولد وجه نقد کلیه داراییهای مشتتترک مربوط به آن واحد
را شناسایی کند .چنانچه بخشی از مبلغ دفتری دارایی مشترک را :
الف .بتوان برمبنایی منطقی و یكنواخت به آن واحد تخ صیص داد ،واحد تیاری باید مبلغ دفتری آن واحد ( شامل
بخشی از مبلغ دفتری داراییهای مشترک تخصیص یافته به آن) را با مبلغ بازیافتنی مقایسه کند .هرگونه
زیان کاهش ارزش باید طبق بند  91شناسایی شود.
ب  .نتوان برمبنایی منطقی و یكنواخت به آن واحد تخصیص داد ،واحد تیاری باید:
 . 1مبلغ دفتری آن واحد را بدون درنظر گرفتن داراییهای مشتتترک با مبلغ بازیافتنی مقایستته و هرگونه
زیان کاهش ارزش را طبق بند  91شناسایی کند،
 . 2کوچكترین گروه واحدهای مولد وجه نقدی که دربرگیرنده واحد مولد وجه نقد مورد برر سی با شد و
بتوان بخشتتتی از مبلغ دفتری داراییهای مشتتتترک را بر مبنایی منطقی و به طور یكنوا خت به آن
تخصیص داد ،شناسایی ن اید ،و
 . 3مبلغ دفتری آن گروه از واحدهای مولد وجه نقد ،شتتامل بخشتتی از مبلغ تخص تیص یافته داراییهای
مشتتتترک به آن را با مبلغ بازیافتنی مقایستتته ن اید .هرگونه زیان کاهش ارزش باید طبق بند 91
شناسایی شود.
 . 91زیان کاهش ارزش یك واحد مولد وجه نقد (کوچكترین گروه واحدهای مولد وجه نقدی که سرقفلی یا داراییهای
مشترک به آن تخصیص یافته است) ،تنها در صورتی شناسایی میگردد که مبلغ بازیافتنی واحد یا گروه واحدها
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ک تر از مبلغ دفتری آن با شد .زیان کاهش ارزش باید به ترتیت زیر جهت کاهش مبلغ دفتری داراییهای واحد یا
گروه واحدها تخصیص یابد:
الف .ابتدا ،صرف کاهش مبلغ دفتری سرقفلی تخصیص یافته به واحد مولد وجه نقد یا گروه واحدها شود ،و
ب  .سپس با رعایت بند  ،92متناست با مبلغ دفتری به سایر داراییهای واحد یا گروه واحدها ،تخصیص یابد.
کاهش در مبلغ دفتری باید به عنوان زیان کاهش ارزش هر یك از داراییهای منفرد درنظر گرفته شود و طبق بند
 58شناسایی گردد.
 . 92واحد تیاری در تخصتتیص زیان کاهش ارزش طبق بند  91نباید مبلغ دفتری یك دارایی را به ک تر از باالترین
مبلغ از بین مبالغ زیر ،کاهش دهد:
الف .خالص ارزش فروش (اگر قابل تعیین باشد)،
ب  .ارزش اقتصادی (اگر قابل تعیین باشد) ،و
ج  .صفر.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

مبلغ زیان کاهش ارزش تخصیص نیافته با اع ال الزامات فوق باید به تناست به سایر داراییهای واحد یا گروه
واحدها تخصیص یابد.
 . 96واحد تیاری باید در پایان هر دوره گزار شگری ،وجود شواهدی حاکی از برگ شت ت ام یا بخ شی از زیان کاهش
ارزش شنا سایی شده در دورههای قبل برای یك دارایی (بهجز سرقفلی) را ارزیابی کند .در صورت وجود چنین
شتتتواهدی ،واحد تیاری باید مبلغ بازیافتنی دارایی یاد شتتتده را برآورد کند .برای این ارزیابی ،واحد تیاری باید
حداقل ،شواهد زیر را مورد توجه قرار دهد:
منابع اطالعاتی برونسازمانی
الف .ارزش بازار دارایی به میزان قابل مالحظهای طی دوره افزایش یافته باشد.
ب

 .تغییرات قابل مالحظهای با آثار مستتتاعد بر واحد تیاری در محیي فناوری ،بازار ،اقتصتتتادی یا قانونی حوزه
فعالیت واحد تیاری یا در بازار اختصاصی دارایی طی دوره رخ داده باشد یا انتظار رود در آینده نزدیك رخ دهد.

ج

 .نرخهای سود یا سایر نرخهای بازده سرمایهگذاری بازار طی دوره کاهش یافته با شد و این کاهش احت االً بر
نرخ تنزیل مورد استتتفاده در محاستتبه ارزش اقتصتتادی دارایی اثر گذاشتتته و مبلغ بازیافتنی دارایی را به میزان
بااه یتی افزایش داده باشد.

منابع اطالعاتی درون سازمانی
د

 .تغییرات قابل مالحظهای با آثار مستتاعد بر واحد تیاری در میزان یا چگونگی استتتفاده از دارایی طی دوره رخ
داده با شد یا انتظار رود در آینده نزدیك رخ دهد .این تغییرات شامل مخارج انیام شده طی دوره جهت بهبود یا
ارتقای ع لكرد دارایی به ستتطحی باالتر از استتتاندارد ع لكرد ارزیابی شتتده اولیه آن یا الزام به توقف یا تیدید
ساختار ع لیاتی میباشد که دارایی متعلق به آن است.
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ه

 .شواهدی از گزار شگری داخلی وجود دا شته با شد که ن شان دهد ع لكرد اقت صادی دارایی ،از حد مورد انتظار
بهتر است یا بهتر خواهد شد.

 . 98زیان کاهش ارزش شناسایی شده در دوره های قبل برای یك دارایی (به جز سرقفلی) تنها در صورتی برگشت
داده می شتتود که مبلغ بازیافتنی دارایی ،از زمان شتتناستتا یی آخرین زیان کاهش ارزش ،افزایش یافته باشتتد.
در این صتتورت ،مبلغ دفتری دارایی (به استتتثنای مورد توصتتیف شتتده در بند  )101باید تا مبلغ بازیافتنی آن
افزایش یابد .این افزایش معرف برگشت زیان کاهش ارزش است.
 . 101افزایش مبلغ دفتری یك دارایی (به جز سرقفلی) نا شی از برگ شت زیان کاهش ارزش ،نباید موجت شود مبلغ
دفتری جدید از مبلغ دفتری محا سبه شده با فرض عدم شنا سایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل ،بی شتر
شود.
 . 103برگ شت زیان کاهش ارزش یك دارایی (به جز سرقفلی) ،باید بالفا صله در سود و زیان شنا سایی گردد ،مگر
اینكه دارایی طبق ا ستاندارد ح سابداری دیگری (برای مثال ،طبق رویه تیدید ارزیابی در ا ستاندارد ح سابداری
ش اره  11با عنوان ” داراییهای ثابت مشهود“) ،به مبلغ تیدید ارزیابی ارائه شده باشد .هر گونه برگشت زیان
کاهش ارزش یك دارایی تیدید ارزیابی شتتتده باید به عنوان افزایش ناشتتتی از تیدید ارزیابی طبق ه ان
استاندارد در نظر گرفته شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 .104برگشتتت زیان کاهش ارزش دارایی تیدید ارزیابی شتتده ،مستتتقی اً به حستتاب مازاد تیدید ارزیابی بستتتانكار
میشتتود .اما برگشتتت زیان تا میزان زیان کاهش ارزش شتتناستتایی شتتده قبلی مربوط به ه ان دارایی که به
عنوان هزینه شناسایی شده است ،به عنوان درآمد در سود و زیان شناسایی میگردد.
 . 105پس از شتتناستتایی برگشتتت زیان کاهش ارزش ،استتتهالک دارایی باید در دورههای آتی تعدیل شتتود تا مبلغ
دفتری جدید دارایی پس از ک سر ارزش باقی انده آن (در صورت وجود) بر مبنایی سی ست اتیك طی سالهای
باقی انده ع رمفید دارایی ،تخصیص یابد.
 . 106برگشتتتت زیان کاهش ارزش یك واحد مولد وجه نقد باید به تناستتتت مبالغ دفتری داراییهای آن واحد (بهجز
ستترقفلی) ،تخصتتیص یابد .این افزایش در مبالغ دفتری باید به عنوان برگشتتت زیان کاهش ارزش داراییهای
منفرد تلقی و طبق بند  103شناسایی شود.
 . 107در تخصتتیص برگشتتت زیان کاهش ارزش یك واحد مولد وجه نقد طبق بند  ،106مبلغ دفتری دارایی نباید از
اقل مبالغ زیر ،بیشتر شود:
الف .مبلغ بازیافتنی آن (اگر قابل تعیین باشد) ،و
ب  .مبلغ دفتری دارایی با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش برای دارایی در سالهای قبل.
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مبلغ برگشتتت زیان کاهش ارزش غیرقابل تخصتتیص به یك دارایی با اع ال الزامات فوق ،باید به تناستتت به ستتایر
داراییهای واحد مولد وجه نقد (بهجز سرقفلی) ،تخصیص یابد.
 . 108زیان کاهش ارزش شناسایی شده برای سرقفلی نباید در دورههای بعد برگشت شود.
 . 110واحد تیاری باید برای هر یك از طبقات دارایی ،موارد زیر را افشا کند :
الف .مبلغ زیانهای کاهش ارزش شناسایی شده بهعنوان هزینه طی دوره.
ب

 .مبلغ برگشت زیانهای کاهش ارزش شناسایی شده بهعنوان درآمد طی دوره.

ج

 .مبلغ زیانهای کاهش ارزش شناسایی شده طی دوره که به حساب مازاد تیدید ارزیابی منظور شده است ،و

د

 .مبلغ برگشت زیانهای کاهش ارزش شناسایی شده طی دوره که به حساب مازاد تیدید ارزیابی منظور شده
است.

 .111واحد تیاری باید مبالغ منظور شده در هریك از سرفصلهای صورت سود و زیان بابت زیانهای کاهش ارزش یا
برگشت آن را به تفكیك طبقات اصلی داراییها طبق ترازنامه ،در یادداشتهای توضیحی افشا کند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 .112یك طبقه از داراییها ،گروهی از داراییهاستتتت که دارای ماهیت و کاربرد مشتتتابه در ع لیات واحد تیاری
میباشد.
 .113اطالعات خواسته شده در بند  110را میتوان ه راه با سایر اطالعات افشا شده برای طبقهای از داراییها ارائه
کرد .برای مثال ،این اطالعات را میتوان در قالت صورت تطبیق مبلغ دفتری داراییهای ثابت م شهود در ابتدا
و پایان دوره ،طبق استاندارد حسابداری ش اره  11با عنوان داراییهای ثابت مشهود ارائه کرد.
 . 114یك واحد تیاری که اطالعات قستت تهای مختلف را براستتاس استتتاندارد حستتابداری شتت اره  25با عنوان
”گزار شگری برح ست ق س تهای مختلف“ گزارش میکند ،باید موارد زیر را برای هر یك از ق س تهای قابل
گزارش افشا کند:
الف .مبلغ زیان کاهش ارزش که در صورت سود و زیان و یا صورت سود و زیان جامع دوره شناسایی شده است.
ب  .مبلغ برگ شت زیان کاهش ارزش که در صورت سود و زیان و یا در صورت سود و زیان جامع دوره شنا سایی
شده است.
 . 115واحد تیاری باید موارد زیر را برای زیانهای کاهش ارزش شناسایی شده یا برگشت شده با اه یت طی دوره،
مربوط به یك دارایی منفرد ،ازج له سرقفلی و یا یك واحد مولد وجه نقد ،افشا کند:
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الف .رویدادها و شرایطی که منیر به شناسایی یا برگشت زیان کاهش ارزش شده است.
ب

 .مبلغ زیان کاهش ارزش شناسایی یا برگشت شده.

ج

 .برای یك دارایی منفرد:

.1

ماهیت دارایی ،و

.2

چنانچه واحد تیاری اطالعات قس تها را برطبق استاندارد حسابداری ش اره  25با عنوان ”گزارشگری برحست
قس تهای مختلف“ گزارش میکند ،قس ت قابل گزارشی که دارایی متعلق به آن است.

د

 .برای یك واحد مولد وجه نقد:

 . 1شرحی از واحد مولد وجه نقد (مثالً خي تولید ،کارخانه ،ع لیات تیاری ،حوزه جغرافیایی ،یا یك ق س ت قابل
گزارش طبق استاندارد حسابداری ش اره .)25
 . 2مبلغ زیانهای کاهش ارزش شناسایی یا برگشت شده بر حست طبقات ا صلی داراییها ،و چنانچه واحد تیاری
اطالعات قس تها را طبق استاندارد حسابداری ش اره  25با عنوان ” گزارشگری برحست قس تهای مختلف“
گزارش کند ،برحست قس تهای قابل گزارش ،و

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 3در صورتی که روش تی یع داراییها برای تشخیص واحد مولد وجه نقد ،از زمان برآورد قبلی مبلغ بازیافتنی آن
واحد (در صورت وجود) تغییر یافته با شد ،واحد تیاری باید روش جاری و قبلی تی یع داراییها و دالیل تغییر
رویه شناسایی واحد مولد وجه نقد را تشریح کند.
ه

 .مب نای تعیین مبلغ باز یافتنی یك دارایی یا یك وا حد مو لد و جه ن قد ،یعنی این كه از خالص ارزش فروش
استفاده شده است یا ارزش اقتصادی.

و

 .چنانچه مبلغ بازیافتنی ،خالص ارزش فروش باشتتد ،مبنای استتتفاده شتتده برای تعیین خالص ارزش فروش
(اینكه ارزش فروش در یك بازار فعال یا به روش دیگر تعیین شده است).

ز

 .چنانچه مبلغ بازیافتنی ،ارزش اقت صادی با شد ،نرخ (نرخهای) تنزیل مورد ا ستفاده در برآورد جاری و برآورد
قبلی (در صورت وجود) ارزش اقتصادی.

 . 116واحد تیاری باید در مورد واحدهای مولد وجه نقد یا گروه واحدهایی که مبلغ دفتری ستتترقفلی یا داراییهای
نام شهود با ع ر مفید نامعین تخ صیص داده شده به آن ،در مقای سه با کل مبلغ دفتری آن با اه یت ا ست ،
اطالعات زیر را افشا کند:
الف  .مبلغ دفتری سرقفلی تخصیص یافته به واحد یا گروه واحدها.
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ب

 .مبلغ دفتری داراییهای نامشهود با ع ر مفید نامعین تخصیص یافته به واحد یا گروه واحدها.

ج

 .مبنای تعیین مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد یا گروه واحدها (اینكه از ارزش اقتصتتتادی یا خالص ارزش
فروش استفاده شده است).

د

 .چنانچه مبلغ دفتری واحد یا گروه واحدها مبتنی بر ارزش اقتصادی باشد:

.1

شتترحی درباره هریك از مفروضتتات اصتتلی مورد استتتفاده در برآورد جریانهای نقدی طی دوره تحت پوشتتش
آخرین بودجهها و یا پیشبینیهای مالی .مفروضتتات اصتتلی ،مواردی استتت که مبلغ بازیافتنی واحد یا گروه
واحدها نسبت به آن ،بسیار حساس است.

 . 2شرحی درباره رویكرد مدیریت در تعیین ارزش (های) تخ صیص یافته به هریك از مفرو ضات ا صلی ،و اینكه
آیا آن ارزش (ها) منعكسکننده تیربه گذ شته یا در موارد مقت ی سازگار با منابع اطالعاتی برون سازمانی
است و در غیر این صورت ،دالیل و نحوه تفاوت آنها با تیارب گذشته یا منابع اطالعاتی برون سازمانی.
.3

دورهای که مدیریت برای آن ،جریانهای نقدی را براستتاس بودجهها و یا پیشبینیهای مالی تصتتویت شتتده،
برآورد ن وده است و در صورت استفاده از دوره بیش از  5سال توضیح علت بكارگیری دوره طوالنیتر.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 4نرخ ر شد ا ستفاده شده به منظور تع یم برآورد جریانهای نقدی برای دورههای بعدی و توجیه ا ستفاده از نرخ
ر شد بیش از میانگین نرخ ر شد بلندمدت تولیدات ،صنایع ،ک شور یا ک شورهای محل فعالیت واحد تیاری یا
بازاری که واحد مولد وجه نقد یا گروه واحدها در آن فعالیت میکند.
.5

نرخ (نرخهای) تنزیل استفاده شده در پیشبینی جریانهای نقدی.

ه

 .روش مورد استتتتفاده در تعیین خالص ارزش فروش ،چنانچه مبلغ بازیافتنی واحد یا گروه وا حدها مبتنی بر
خالص ارزش فروش باشد .در صورتی که خالص ارزش فروش با استفاده از قی ت قابل مشاهده در بازار برای
آن واحد یا گروه واحدها تعیین نشده باشد ،اطالعات زیر نیز باید افشا شود:

 . 1شتترحی درباره هریك از مفروضتتات اصتتلی که مدیریت مبنای تعیین خالص ارزش فروش قرار داده استتت.
مفروضات اصلی ،مواردی است که مبلغ بازیافتنی واحد یا گروه واحدها نسبت به آن ،بسیار حساس است.
 . 2شرحی درباره رویكرد مدیریت در تعیین ارزش(های) تخصیص یافته به هریك از مفروضات اصلی ،و اینكه آیا
آن ارزش(ها) منعكسکننده تیربه گذ شته یا در موارد مقت ی سازگار با منابع اطالعاتی برون سازمانی ا ست،
و در غیر این صورت ،دالیل و نحوه تفاوت آنها با تیارب گذشته یا منابع اطالعاتی برون سازمانی.
و

 .چنانچه انتظار رود تغییر در یكی از مفرو ضات ا صلی مورد ا ستفاده مدیریت در تعیین مبلغ بازیافتنی موجت
شتتود مبلغ دفتری واحد مولد وجه نقد یا گروه واحدها از مبلغ بازیافتنی آن بیشتتتر شتتود ،موارد زیر باید افشتتا
گردد:
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.1

مازاد مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد یا گروه واحدها نسبت به مبلغ دفتری آن.

.2

ارزش تخصیص یافته به آن فرض.

.3

مبلغی که ارزش(های) تخ صیص یافته به آن فرض ا صلی (پس از لحاظ ن ودن هرگونه آثار تبعی آن تغییر بر
ستتایر متغیرهای استتتفاده شتتده در اندازهگیری مبلغ بازیافتنی) ،باید تغییر ن اید تا مبلغ بازیافتنی واحد یا گروه
واحدهای مولد وجه نقد ،با مبلغ دفتری برابر شود.

 . 118الزامات این ا ستاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1390/1/1و بعد از آن شروع
میشود ،الزماالجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 33
مزایای بازنشستگی کارکنان
.2

واحد تیاری باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود بكار گیرد.

.6

اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بكار رفته است:
 مزایای بازنشستگی :مزایایی که پس از بازنشستگی قابل پرداخت میباشد.
 طرحهای مزایای بازن ش ستگی :توافقهای ر س ی یا غیر ر س ی که بر ا ساس آن واحد تیاری به کارکنان،
مزایای بازنشستگی پرداخت میکند.
 طرحهای با ک ك معین :طرحهای مزایای بازنشتتتستتتتگی که بر استتتاس آن واحد تیاری مبالغ ثابت و
توافق شدهای را به یك واحد تیاری جداگانه ( صندوق) میپردازد و در صورتی که صندوق داراییهای
کافی برای پرداخت ت ام مزایای مربوط به خدمات دوره جاری و دورههای گذشتتتته کارکنان در اختیار
نداشته باشد ،واحد تیاری هیچ تعهد قانونی یا عرفی برای پرداخت مبالغ بیشتر ندارد.
 طرحهای با مزایای معین :طرحهای مزایای بازنشستگی غیر از طرحهای با ک ك معین است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 اکچوئری :حرفهای ا ست که با ک ك دانش ریا ضیات و آمار ،احت ال وقوع رویدادهای آتی ارزیابی و آثار
مالی ناشتتی از آنها برآورد میشتتود .اکچوئری از ج له برای محاستتبه ذخایر بی های ،محاستتبه تعهدات
طرحهای مزایای بازنشستگی و تعیین حق بی ههای مربوط بكار میرود.
 ارزش فعلی تعهدات مزایای معین :ارزش فعلی پرداختهای آتی مورد انتظار (بدون کستتر کردن داراییهای
طرح) که برای تسویه تعهدات ناشی از خدمات کارکنان در دوره جاری و دورههای گذشته الزم است.
 خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی) طرح :تغییر خالص بدهی (دارایی) طرح مزایای معین
طی دوره در نتییه گذشت زمان.
 داراییهای طرح :عبارت ا ست از داراییهای نگهداری شده تو سي صندوق بازن ش ستگی کارکنان ،یعنی
داراییهایی که:
الف  .توسي صندوقی نگهداری میشود که دارای شخصیت قانونی مستقل از واحد تیاری گزارشگر است و
تنها به منظور پرداخت یا تأمین مالی مزایای بازنشستگی کارکنان اییاد شده است ،و
ب  .تنها به منظور پرداخت یا تأمین مالی مزایای بازنشستگی کارکنان در د سترس است و اعتباردهندگان
به واحد تیاری گزارشگر (حتی در هنگام ورشكستگی) به آن دسترسی ندارند ،و آن داراییها ن یتواند
به واحد تیاری گزارشگر برگردانده شود ،مگر اینكه:
 . 1داراییهای باقی مانده در صتتتندوق برای ایفای ت ام تعهدات مزایای بازنشتتتستتتتگی کارکنان
مربوط به طرح یا واحد تیاری گزارشگر کافی باشد ،یا
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 . 2داراییها برای جبران مزایایی که قبالً توسي واحد تیاری گزارشگر پرداخت شده است ،به آن واحد
برگردانده شود.
بازده داراییهای طرح :عبارت است از سود سپردههای سرمایهگذاری و تسهیالت مالی اعطایی ،سود
ستتتهام و ستتتایر درآمدهای ناشتتتی از داراییهای طرح ه راه با ستتتودها و زیانهای تحقق یافته و
تحقق نیافته داراییهای طرح ،پس از کسر مخارج اداره طرح و مالیات قابل پرداخت توسي طرح.
 سود و زیان اکچوئری :تغییرات در ارزش فعلی تعهدات مزایای معین ،ناشی از:
الف  .تعدیالت مبتنی بر واقعیت (آثار تفاوت بین مفروضات اکچوئری قبلی و آنچه واقعاً رخ داده است) ،و
ب  .آثار تغییر در مفروضات اکچوئری.
 مخارج خدمات :مخارج خدمات شامل موارد زیر است:
الف  .مخارج خدمات جاری :افزایش ارزش فعلی تعهدات مزایای معین که ناشتتتی از خدمات کارکنان
در دوره جاری است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب  .مخارج خدمات گذشته :تغییر در ارزش فعلی تعهدات مزایای معین بابت خدمات کارکنان در دورههای
گذ شته ،که به دلیل اییاد یا تغییر طرح مزایای بازن ش ستگی در دوره جاری اییاد شده ا ست .مخارج
خدمات گذشتتته م كن استتت مثبت (زمانی که مزایا به گونهای اییاد میشتتود یا تغییر میکند که
ارزش فعلی تعهدات مزایای معین افزایش می یابد) یا منفی (زمانی که مزایا به گونهای تغییر میکند
که ارزش فعلی تعهدات مزایای معین کاهش مییابد) باشد.
ج  .هر گونه سود یا زیان تسویه.
 اندازهگیری میدد خالص بدهی (دارایی) طرح :شامل موارد زیر است:
الف  .سود و زیان اکچوئری ،و
ب  .بازده داراییهای طرح ،به استتتثنای مبالغی که در خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی)
طرح منعكس شده است.
 . 13هرگاه کارکنان خدماتی را طی دوره به واحد تیاری ارائه کنند ،واحد تیاری باید ک ك قابل پرداخت در ازای آن
خدمات به طرح با ک ك معین را به صورت زیر شناسایی کند:
الف  .به عنوان بدهی ،پس از کسر مبالغی که قبالً پرداخت شده است .در صورتی که مبالغ پرداختی بیش از
ک كهای مربوط به خدمات ارائه شده تا پایان دوره گزارشگری باشد ،مازاد باید تا میزانی که مبلغ
پیشپرداخت منیر به کاهش پرداختهای آتی یا بازپسگیری مازاد پرداختی شود ،به عنوان دارایی
(پیشپرداخت هزینه) شناسایی گردد ،و
ب  .به عنوان هزینه ،مگر اینكه استتتاندارد دیگری شتت ول ک كها در بهای ت ام شتتده یك دارایی را میاز یا
الزامی کرده با شد (برای مثال ،به ا ستاندارد ح سابداری ش اره  8با عنوان ”ح سابداری موجودی مواد و
کاال“ و استاندارد حسابداری ش اره  11با عنوان ”داراییهای ثابت مشهود“ مراجعه شود).
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 . 14در مواردی که ستررستید پرداخت ک ك به طرحی با ک ك معین بیش از  12ماه پس از پایان دورهای استت که
کارکنان خدمات مربوط را ارائه کردهاند ،واحد تیاری باید با استفاده از نرخ تنزیل مشخص شده در بند  39آن را
تنزیل کند.
.18

واحد تیاری باید ارزش فعلی تعهدات مزایای معین و ارزش منصتتفانه داراییهای طرح را در فواصتتل زمانی منظم
تعیین کند؛ به گونهای که مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی با مبالغی که در صورت تعیین آنها در پایان دوره
گزارشگری بهدست میآمد تفاوت قابل توجهی نداشته باشد.

.21

واحد تیاری باید عالوهبر تعهدات قانونی ناشتتی از شتترایي رستت ی طرح با مزایای معین ،هرگونه تعهد
عرفی نا شی از رویههای غیر ر س ی را نیز به ح ساب منظور ن اید .رویههای غیر ر س ی زمانی منیر به
تعهد عرفی میشتتود که واحد تیاری هیچ گزینه منطقی به جز پرداخت مزایای کارکنان نداشتتته باشتتد.
ن ونهای از تعهد عرفی زمانی ا ست که تغییر در رویههای غیر ر س ی واحد تیاری به روابي واحد تیاری
با کارکنان آسیت جدی وارد میکند.

 . 23واحد تیاری باید خالص بدهی (دارایی) طرح را در ترازنامه شناسایی کند.
 . 26وا حد ت یاری با ید برای تعیین ارزش فعلی تع هدات مزا یای معین ،م خارج خد مات جاری مربوط و م خارج
خدمات گذشته از روش ”تعلق مزایای پیشبینی شده به تناست خدمات“ استفاده کند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 29هنگام تعیین ارزش فعلی تعهدات مزایای معین ،مخارج خدمات جاری و مخارج خدمات گذشته ،واحد تیاری باید
بر ا ساس فرمول مزایای طرح ،مزایا را به دورههای ارائه خدمات تخ صیص دهد .با این حال ،در صورتی که ارائه
خدمات کارکنان در سالهای بعد موجت افزایش بااه یت مزایا ن سبت به سالهای پی شین شود ،واحد تیاری باید
مزایا را در محدوده زمانی زیر بر اساس روش خي مستقیم تخصیص دهد:
الف  .از اولین تاریخی که خدمات کارکنان ،طبق طرح به مزایا منیر میشتتتود (خواه مزایا مشتتتروط به ارائه
خدمات بیشتر باشد یا نباشد) ،تا
ب  .تاریخی که ارائه خدمات بیشتر توسي کارکنان ،طبق طرح به افزایش بااه یت مزایا ،منیر نشود.
 . 33مفروضات اکچوئری باید با یكدیگر سازگار و بیطرفانه باشد.
 . 38مفروضتتات مالی در پایان هر دوره گزارشتتگری باید مبتنی بر انتظارات بازار برای دورهای باشتتد که طی آن قرار
است تعهدات تسویه شود.
 . 39نرخ مورد استفاده برای تنزیل تعهدات مزایای بازنش ستگی (تأمین مالی شده یا تأمین مالی ن شده) باید با مراجعه
به نرخ بازده بازار در پایان دوره گزارشتتتگری برای اوراق مشتتتارکت دولتی تعیین شتتتود .واحد پول و مدت
اوراق مشارکت دولتی باید با واحد پول و مدت مورد انتظار تعهدات مزایای بازنشستگی ه خوانی داشته باشد.
 . 43تعهدات مزایای بازنشستگی باید بر مبنایی اندازهگیری شود که موارد زیر را منعكس کند:
الف  .برآورد افزایش حقوق آتی که بر مزایای پرداختنی اثرگذار باشد،
ب  .مزایای تعیین شده در مفاد طرح (یا ناشی از تعهدات عرفی فراتر از این مفاد) در پایان دوره گزارشگری ،و
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ج  .برآورد تغییرات در سطح مزایای دولتی که بر مزایای قابل پرداخت یك طرح با مزایای معین تأثیرگذار است،
مشروط بر آنكه:
.1

این تغییرات قبل از پایان دوره گزارشگری تصویت شده باشد ،یا

.2

تیربه گذ شته ،یا سایر شواهد اتكاپذیر ن شان دهد که مزایای دولتی به گونهای قابل پیشبینی،
برای مثال ه ستتو با تغییرات آتی در ستتطح ع ومی قی تها یا ستتطح ع ومی حقوق ،تغییر خواهد
کرد.

 . 49در مفروضتتات مربوط به مخارج درمانی باید تغییرات مورد انتظار آتی در مخارج خدمات درمانی نیز در نظر گرفته
شود .این تغییرات میتواند نتییه تورم یا تغییرات خاص در مخارج درمانی باشد.
 . 52پیش از تعیین مخارج خدمات گذشتتته ،یا ستتود و زیان تستتویه ،واحد تیاری باید خالص بدهی (دارایی) طرح با
مزایای معین را با استتتفاده از ارزش منصتتفانه جاری داراییهای طرح و مفروضتتات اکچوئری جاری (شتتامل نرخ
تنزیل جاری و ستتتایر قی تهای جاری بازار) تعیین کند ،به گونهای که منعكسکننده مزایای طرح پیش از تغییر،
محدودسازی یا تسویه آن باشد.
 . 56واحد تیاری باید مخارج خدمات گذشتتتته را در یكی از تاریخهای زیر ،هر کدام زودتر باشتتتد ،به عنوان
هزینه شناسایی کند:
الف .زمانی که تغییر یا محدودسازی طرح رخ میدهد ،و

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب  .زمانی که واحد تیاری مخارج تیدید ستتاختار (طبق استتتاندارد حستتابداری شتت اره  4با عنوان ”ذخایر،
بدهیهای احت الی و داراییهای احت الی“) را شناسایی میکند.
.62

واحد تیاری باید سود یا زیان تسویه طرح با مزایای معین را هنگام وقوع تسویه شناسایی کند.

 . 67واحد تیاری باید عناصتتر مخارج طرح با مزایای معین را ،به استتتثنای مواردی که طبق ستتایر استتتانداردها به
بهای ت ام شده داراییها منظور میشود ،به ترتیت زیر شناسایی کند:
الف .مخارج خدمات (به بندهای  25تا  63مراجعه شود) در صورت سود و زیان دوره؛
ب  .خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی) طرح (به بندهای  70تا  72مراجعه شود) در صورت
سود و زیان دوره؛ و
ج  .تفاوت ناشتتتی از اندازهگیری میدد خالص بدهی (دارایی) طرح (به بندهای  73تا  76مراجعه شتتتود)
در صورت سود و زیان جامع.
 . 69تفاوت نا شی از اندازهگیری میدد خالص بدهی (دارایی) طرح که در صورت سود و زیان جامع شنا سایی شده
است نباید در دورههای بعد به صورت سود و زیان دوره تیدید طبقهبندی شود.
 . 70خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی) طرح باید از حاصلضرب خالص بدهی (دارایی) طرح در نرخ
تنزیل مشتتخص شتتده در بند  39محاستتبه شتتود که هر دو در ابتدای دوره گزارشتتگری تعیین ،و اثر تغییرات در
خالص بدهی (دارایی) طرح طی دوره ،در نتییه ک ك به طرح یا پرداخت مزایا در آن لحاظ میشود.
استاندارد حسابداری ش اره  -33مزایای بازنشستگی کارکنان

صفحه  144از 173

 . 78واحد تیاری باید اطالعاتی درباره موارد زیر افشا کند:
الف .ویژگیهای طرح با مزایای معین و ریسكهای مربوط به آن (به بند  81مراجعه شود)،
ب  .مبالغ مندرج در صورتهای مالی در ارتباط با طرح با مزایای معین (به بندهای  82تا  86مراجعه شود) ،و
ج  .اثر احت الی طرح با مزا یای معین بر مبلغ ،ز مانب ندی و عدم اط ی نان در باره جر یان های ن قدی آتی
واحد تیاری (به بندهای  87تا  89مراجعه شود).
.90

الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1392/1/1و بعد از آن
شروع میشود ،الزماالجراست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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استاندارد حسابداری شماره 34
رویههای حسابداری ،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
.1

هدف این استاندارد ،تیویز معیارهای انتخاب و تغییر رویههای حسابداری ،و نیز نحوه ع ل حسابداری و افشای
تغییر در رویههای حسابداری ،تغییر در برآوردهای حسابداری و اصالح اشتباهات است .هدف این استاندارد ،بهبود
مربوط بودن و قابلیت اتكای صورتهای مالی واحد تیاری ،و قابلیت مقای سه صورتهای مالی در طول زمان و با
صورتهای مالی سایر واحدهای تیاری است.

.3

این استتتاندارد باید برای انتخاب و بكارگیری رویههای حستتابداری و نحوه به حستتاب گرفتن تغییر در رویههای
حسابداری ،تغییر در برآوردهای حسابداری و اصالح اشتباهات دورههای قبل بكار گرفته شود.

.5

در این استاندارد ،اصطالحات زیر با معانی مشخص بكار رفته است:

رویههای حسابداری عبارت از اصول ،مبانی ،میثاقها ،قواعد و روشهای مشخصی است که توسي واحد تیاری در تهیه و
ارائه صورتهای مالی بكار گرفته میشود.
تغییر در برآورد ح سابداری تعدیل مبلغ دفتری دارایی یا بدهی ،یا م صرف ادواری یك دارایی ا ست ،که نا شی از ارزیابی
وضتتتعیت فعلی و منافع و تعهدات آتی مورد انتظار مربوط به داراییها و بدهیها می باشتتتد .تغییر در برآورد های
حسابداری ،ناشی از اطالعات جدید یا پیشرفتهای جدید است و در نتییه ،اصالح اشتباه محسوب ن یشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

بااه یت عدم ارائه یا ارائه نادرستتت اقالم در صتتورتی بااه یت استتت که بتواند به تنهایی یا در می وع ،بر تصتت ی ات
اقت صادی ا ستفادهکنندگان که بر ا ساس صورتهای مالی اتخاذ می شود ،تأثیر بگذارد .اه یت ،به اندازه و ماهیت
عدم ارائه یا ارائه نادرستتت بستتتگی دارد که با توجه به شتترایي محیطی در مورد آن ق تتاوت میشتتود .اندازه یا
ماهیت یك قلم ،یا ترکیت هر دو ،میتواند عامل تعیینکننده باشد.
اشتباهات دورههای قبل عدم ارائه و ارائه نادرست در صورتهای مالی یك یا چند دوره قبل واحد تیاری ،به دلیل ناتوانی
در استفاده یا استفاده نادرست از اطالعات قابل اتكایی است که:
الف .در زمان تأیید صورتهای مالی برای انتشار در آن دورهها ،در دسترس بوده است؛ و
ب.

بطور معقول ،انتظار میرود برای تهیه و ارائه آن صورتهای مالی کست و در نظر گرفته شده باشد.

چنین اشتباهاتی شامل آثار اشتباهات ریاضی ،اشتباه در بكارگیری رویههای حسابداری ،نادیده گرفتن یا تفسیر نادرست
واقعیتها ،و تقلت است.
بكارگیری با تسری به گذشته بكارگیری رویه حسابداری جدید برای معامالت ،سایر رویدادها و شرایي است ،بهگونهای
که گویی آن رویه ه واره بكار گرفته شده است.
تیدید ارائه با تسری به گذشته ،اصالح شناخت ،اندازهگیری و افشای مبالغ عناصر صورتهای مالی است ،بهگونهای که
گویی اشتباه دورههای قبل هرگز اتفاق نیفتاده است.
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غیرع لی بكارگیری یك الزام در صورتی غیرع لی است که واحد تیاری پس از هرگونه تالش معقول ،نتواند آن را بكار
گیرد .برای دورهای معین از گذشتتته ،تغییر در رویه حستتابداری با تستتری به گذشتتته یا تیدید ارائه با تستتری به
گذشته برای اصالح اشتباه ،در صورتی غیرع لی است که:
الف .آثار بكارگیری با تسری به گذشته یا تیدید ارائه با تسری به گذشته قابل تعیین نباشد؛
ب.

بكارگیری با تسری به گذشته یا تیدید ارائه با تسری به گذشته ،مستلزم در نظر گرفتن مفروضاتی درباره قصد
مدیریت در آن دوره باشد؛ یا

پ.

بكارگیری با تسری به گذشته یا تیدید ارائه با تسری به گذشته ،مستلزم برآوردهای قابل مالحظه مبالغ باشد
و ت ایز عینی اطالعات مربوط به آن برآوردها در موارد زیر ،غیرع لی باشد:

.1

فراهم کردن شواهدی از شرایي موجود در تاریخ (تاریخهای) شناخت ،اندازهگیری یا افشای آن مبالغ؛ و

.2

سایر اطالعات موجود که هنگام تأیید صورتهای مالی دورههای قبل برای انت شار ،م كن ا ست در د سترس بوده
باشد.

بكارگیری با تستتری به آینده در رابطه با تغییر در رویه حستتابداری و شتتناخت اثر تغییر در برآورد حستتابداری ،به ترتیت،
عبارت است از:
الف .بكارگیری رویه حسابداری جدید در مورد معامالت ،سایر رویدادها و شرایي واقعشده پس از تاریخ تغییر رویه؛ و
ب.

شناسایی اثر تغییر در برآورد حسابداری در دورههای جاری و آتی متأثر از آن تغییر.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

.6

هنگامی که یك استاندارد حسابداری بطور مشخص در مورد یك معامله ،رویداد دیگر یا شرایي کاربرد دارد ،رویه
یا رویههای حسابداری مورد استفاده برای آن ،باید با بكارگیری استاندارد حسابداری مزبور تعیین شود.

.9

در مواردی که برای یك معامله ،رویداد دیگر یا شرایي ،یك ا ستاندارد ح سابداری م شخص وجود ندا شته با شد،
مدیریت باید از ق اوت خود در تعیین و بكارگیری رویه حسابداری استفاده کند بهگونهای که اطالعات حاصل از
آن:

الف .به نیازهای تص یمگیری اقتصادی استفادهکنندگان مربوط باشد؛ و
ب.

قابل اتكا باشد ،بهگونهای که صورتهای مالی:

.1

وضعیت مالی ،ع لكرد مالی و جریانهای نقدی واحد تیاری را بطور صادقانه بیان کند؛

.2

محتوای اقتصادی معامالت ،سایر رویدادها و شرایي ،و نه صرفاً شكل قانونی ،را منعكس کند؛

.3

بیطرفانه باشد؛ یعنی عاری از ت ایالت جانبدارانه باشد؛

.4

ه راه با احتیاط باشد؛ و

.5

از ت ام جنبههای بااه یت ،کامل باشد.

 . 10برای اع ال ق تاوت توصتیفشتده در بند  ،9مدیریت باید به قابلیت بكارگیری منابع زیر ،به ترتیت اه یت آنها،
توجه کند:
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الف .الزامات استانداردهای حسابداری که به موضوعات مشابه و مربوط میپردازد؛ و
ب.

تعاریف ،معیارهای شتتتناخت و مفاهیم اندازهگیری داراییها ،بدهیها ،درآمدها و هزینه ها طبق مفاهیم نظری
گزارشگری مالی.

 . 11ه چنین ،برای اع ال ق تتاوت توصتتیفشتتده در بند  ،9مدیریت م كن استتت آخرین بیانیههای ستتایر نهادهای
تدوینکننده استاندارد را که از مفاهیم نظری مشابهی برای تدوین استانداردهای حسابداری استفاده میکنند ،به
شرطی که در ت اد با منابع مندرج در بند  10نباشد ،در نظر گیرد.
 . 12واحد تیاری باید رویههای ح سابداری خود در مورد معامالت م شابه ،سایر رویدادها و شرایي را بطور یكنواخت
انتخاب کند و بكار گیرد ،مگر اینكه یك ا ستاندارد ح سابداری ،بطور م شخص طبقهبندی اقالمی که بكارگیری
رویههای متفاوت در مورد آنها مناستتت استتت را الزامی یا میاز کند .چنانچه یك استتتاندارد حستتابداری ،چنین
طبقهبندی را الزامی یا میاز کند ،باید برای هر طبقه ،رویه حستتتابداری مناستتتت ،بطور یكنواخت انتخاب و بكار
گرفته شود.
 . 13واحد تیاری تنها در صورتی باید یك رویه حسابداری را تغییر دهد که آن تغییر:
الف .طبق یك استاندارد حسابداری ،الزامی باشد؛ یا
ب.

منیر به ارائه اطالعات قابل اتكا و مربوطتر درباره آثار معامالت ،ستتایر رویدادها یا شتترایي بر وضتتعیت مالی،
ع لكرد مالی یا جریانهای نقدی واحد تیاری ،در صورتهای مالی شود.

 . 15موارد زیر ،تغییر در رویههای حسابداری تلقی ن یشود:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .بكارگیری یك رویه حستتابداری برای معامالت ،ستتایر رویدادها یا شتترایطی که محتوای آنها با مواردی که در
گذشته واقع شده است ،متفاوت میباشد؛ و
ب.

بكارگیری رویه حستتابداری جدید برای معامالت ،ستتایر رویدادها یا شتترایطی که در گذشتتته واقع نشتتده یا
بیاه یت بوده است.

 . 16بكارگیری رویه تیدید ارزیابی داراییها برای نخ ستین بار ،طبق ا ستاندارد ح سابداری  11داراییهای ثابت م شهود،
استاندارد حسابداری  17داراییهای نامشهود ،یا استاندارد حسابداری  15حسابداری سرمایهگذاریها ،اگرچه تغییر در
رویه حستتابداری استتت اما به جای رعایت الزامات این استتتاندارد ،طبق استتتاندارد حستتابداری  11یا استتتاندارد
حسابداری  17یا استاندارد حسابداری  15ع ل میشود.
 . 18با توجه به بند :22
الف .واحد تیاری باید تغییر در رویه ح سابداری را که نا شی از بكارگیری یك ا ستاندارد ح سابداری برای نخ ستین بار
است ،طبق شرایي گذار خاص مندرج در آن استاندارد اع ال کند؛ و
ب.

هرگاه واحد تیاری رویه ح سابداری را در زمان بكارگیری یك ا ستاندارد ح سابداری برای نخ ستین بار ،تغییر
دهد و آن استاندارد ،دربرگیرنده شرایي گذار خاصی برای اع ال آن تغییر یا تغییرات اختیاری در رویه حسابداری
نباشد ،واحد تیاری باید آن تغییر را با تسری به گذشته اع ال کند.

استاندارد حسابداری ش اره  -34رویههای حسابداری ،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

صفحه  148از 173

 . 21با توجه به بند  ،22هنگامی که تغییر در رویه حستتابداری ،طبق بند (18الف) یا (ب) ،با تستتری به گذشتتته بكار
گرفته میشتتتود ،واحد تیاری باید مانده ابتدای دوره هر جز حقوق مالكانه را که تحت تأثیر قرار گرفته استتتت،
برای نخستین دوره قبلی ارائه شده و سایر مبالغ مقایسهای افشاشده برای هر یك از دورههای قبل را تعدیل کند
بهگونهای که گویی رویه حسابداری جدید ه واره بكار گرفته شده است.
محدودیتهای بكارگیری با تسری به گذشته
 . 22هنگامی که بكارگیری با تسری به گذشته طبق بند (18الف) یا (ب) الزامی باشد ،تغییر در رویه حسابداری باید به
گذشته تسری داده شود ،مگر تا میزانی که تعیین آثار دورهای یا اثر انباشته تغییر ،غیرع لی باشد.
 . 23هنگامیکه تعیین آثار دورهای تغییر در رویه حستابداری بر اطالعات مقایستهای ارائهشتده برای یك یا چند دوره
قبل ،غیرع لی باشتتد ،واحد تیاری باید رویه حستتابداری جدید را از ابتدای نخستتتین دورهای که بكارگیری با
ت سری به گذ شته ع لی ا ست (که م كن ا ست دوره جاری با شد) ،در مورد مبالغ دفتری داراییها و بدهیها اع ال
کند ،و باید مانده ابتدای دوره هر یك از اجزای حقوق مالكانه را که تحت تأثیر قرار گرفته استتتت ،در آن دوره
تعدیل کند.
 . 24چنانچه در ابتدای دوره جاری ،تعیین اثر انباشتتتته بكارگیری رویه حستتتابداری جدید برای ت ام دوره های قبل
غیرع لی با شد ،واحد تیاری باید برای بكارگیری رویه ح سابداری جدید با ت سری به آینده ،اطالعات مقای سهای
را از نخستین تاریخی که ع لی است ،تعدیل کند.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 27واحد تیاری باید هنگامی که بكارگیری یك ا ستاندارد ح سابداری برای نخ ستین بار ،بر دوره جاری یا هر یك از
دورههای قبل اثر میگذارد ،که مع والً اینگونه استتت مگر اینكه تعیین مبلغ تعدیل غیرع لی باشتتد ،یا هنگامی
که آن تغییر م كن است بر دورههای آتی اثر بگذارد ،موارد زیر را افشا کند:
الف .عنوان استاندارد حسابداری؛
ب.

چنانچه کاربرد داشته باشد ،اینكه تغییر در رویه حسابداری طبق شرایي گذار انیام شده است؛

پ.

ماهیت تغییر در رویه حسابداری؛

ت.

چنانچه کاربرد داشته باشد ،توصیفی از شرایي گذار؛

ث.

چنانچه کاربرد داشته باشد ،شرایي گذاری که م كن است بر دورههای آتی اثر داشته باشد؛

ج.

مبلغ تعدیل مرتبي با موارد زیر برای دوره جاری و هر یك از دورههای قبلی ارائه شده ،تا آنیا که ع لی است:

.1

برای هر قلم اصلی صورت مالی که تحت تاثیر قرار گرفته است؛ و

.2

برای سود پایه هر سهم و سود تقلیلیافته هر سهم ،در صورتی که ا ستاندارد ح سابداری  30سود هر سهم
بكارگرفته شود؛

چ.
ح.

مبلغ تعدیل مربوط به دورههای قبل از دورههای ارائهشده ،تا آنیا که ع لی است؛ و
در صورتی که بكارگیری با تسری به گذشته ،طبق بند (18الف) یا (ب) ،برای دورهای معین از گذشته ،یا برای
دورههای قبل از دورههای ارائه شده ،غیرع لی باشد ،شرایطی که منیر به اییاد آن شرایي شده است و توصیفی
از چگونگی و زمان اع ال تغییر در رویه حسابداری.
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تكرار این موارد افشا در صورتهای مالی دورههای بعد ،ضروری نیست.
 . 28واحد تیاری باید هنگامی که تغییر اختیاری در رویه حستتتابداری ،بر دوره جاری یا هر یك از دورههای قبل اثر
میگذارد ،که مع والً اینگونه ا ست مگر اینكه تعیین مبلغ تعدیل غیرع لی با شد ،یا هنگامی که آن تغییر م كن
است بر دورههای آتی اثر بگذارد ،موارد زیر را افشا کند:
الف .ماهیت تغییر در رویه حسابداری؛
ب.

دالیل اینكه چرا بكارگیری رویه حسابداری جدید ،اطالعات قابل اتكا و مربوطتر فراهم میکند؛

پ.

مبلغ تعدیل مرتبي با موارد زیر ،برای دوره جاری و هر یك از دورههای گذشتتته که ارائه میشتتود ،تا آنیا که
ع لی است:

.1

برای هر قلم اصلی صورت مالی که تحت تاثیر قرار گرفته است؛ و

.2

برای سود پایه هر سهم و سود تقلیلیافته هر سهم ،در صورتی که استاندارد حسابداری  30بكارگرفته شود؛

ت.
ث.

مبلغ تعدیل مربوط به دورههای قبل از دورههای ارائهشده ،تا آنیا که ع لی است؛ و
در صورتی که بكارگیری با تسری به گذشته ،برای دورهای معین از گذشته ،یا برای دورههای قبل از دورههای
ارائه شده ،غیرع لی با شد ،شرایطی که منیر به اییاد آن و ضعیت شده ا ست و تو صیفی از چگونگی و زمان
اع ال تغییر در رویه حسابداری.

تكرار این موارد افشا در صورتهای مالی دورههای بعد ،ضروری نیست.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 29در مورد استتتاندارد حستتابداری جدیدی که تاریخ اجرای آن فرا نرستتیده استتت و واحد تیاری آ ن را بكار نگرفته
است ،واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:
الف .توصیف این موضوع؛ و
ب.

اطالعات مشخص یا اطالعاتی که بطور معقول قابل برآورد است و به ارزیابی اثر احت الی بكارگیری استاندارد
حسابداری جدید بر صورتهای مالی واحد تیاری در دوره بكارگیری برای نخستین بار ،مربوط میباشد.

 . 31به علت عدم اط ینانهای ذاتی فعالیتهای تیاری ،بسیاری از اقالم صورتهای مالی را ن یتوان با دقت اندازهگیری
کرد ،بلكه تنها میتوان آنها را برآورد کرد .برآورد ،مستتتلزم ق تتاوتهای مبتنی بر آخرین اطالعات در دستتترس و
قابل اتكا است .برای مثال ،م كن است برآورد موارد زیر الزامی باشد:
الف .دریافتنیهای مشكوکالوصول؛
ب.

نابابی موجودیها؛

پ.

ارزش منصفانه داراییهای مالی یا بدهیهای مالی؛

ت.

ع ر مفید ،یا الگوی مورد انتظار مصرف منافع اقتصادی آتی داراییهای استهالکپذیر؛ و

ث.

تعهدات مرتبي با ت ینها.
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 . 35اثر تغییر در برآورد ح سابداری ،به ا ستثنای تغییر م ش ول بند  ،36باید با ت سری به آینده و با انعكاس در صورت
سود و زیان دورههای زیر شناسایی شود:
الف .دوره تغییر ،در صورتی که تغییر تنها بر آن دوره تأثیر داشته باشد؛ یا
ب.

دوره تغییر و دورههای آتی ،در صورتی که تغییر بر هر دو تأثیر داشته باشد.

 . 36تغییر در برآورد حستتابداری ،تا میزانی که منیر به تغییر در داراییها و بدهیها میشتتود ،یا مربوط به یكی از اقالم
حقوق مالكانه استتت ،باید با تعدیل مبلغ دفتری دارایی ،بدهی یا حقوق مالكانه مربوط ،در دوره تغییر شتتناستتایی
شود.
 . 38واحد تیاری باید ماهیت و مبلغ تغییر در برآورد حسابداری را که بر دوره جاری اثر دارد یا انتظار میرود دورههای
آتی را تحت تأثیر قرار دهد ،افشا کند ،مگر اینكه برآورد اثر تغییر در برآورد بر دورههای آتی ،غیرع لی باشد.
 . 39چنانچه اثر تغییر در برآورد بر دورههای آتی ،به دلیل غیرع لی بودن برآورد آن ،افشا نشود ،واحد تیاری باید این
موضوع را افشا کند.
 . 41با توجه به بند  ،42واحد تیاری باید ا شتباهات بااه یت ک شف شده دوره(های) قبل را با ت سری به گذ شته در
نخستین می وعه صورتهای مالی تأییدشده برای انتشار ،به یكی از روشهای زیر اصالح کند:
الف .تیدید ارائه مبالغ مقایسهای دوره(های) قبلی ارائهشده که اشتباه در آن واقع شده است؛ یا
ب.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

تیدید ارائه مانده ح سابهای دارایی ،بدهی و حقوق مالكانه در ابتدای نخ ستین دوره قبلی ارائه شده ،در صورتی
که اشتباه قبل از نخستین دوره قبلی ارائهشده واقع شده باشد.

 . 42ا شتباه دورههای قبل باید از طریق تیدید ارائه با ت سری به گذ شته ا صالح شود ،مگر تا میزانی که تعیین آثار
دورهای یا اثر انباشته اشتباه ،غیرع لی باشد.
 . 43چنانچه تعیین آثار دورهای ا شتباه بر اطالعات مقای سهای یك یا چند دوره قبلی ارائه شده ،غیرع لی با شد ،واحد
تیاری باید مانده ح سابهای دارایی ،بدهی و حقوق مالكانه در ابتدای نخ ستین دورهای که تیدید ارائه با ت سری
به گذشته ع لی است (که م كن است دوره جاری باشد) را تیدید ارائه کند.
 . 44چنانچه در ابتدای دوره جاری ،تعیین اثر انبا شته ا شتباه بر ت ام دورههای قبل غیرع لی با شد ،واحد تیاری باید
اطالعات مقایسهای را تیدید ارائه کند تا اشتباه را از نخستین تاریخی که ع لی است ،با تسری به آینده اصالح
کند.
 . 48واحد تیاری باید در بكارگیری بند  ،41موارد زیر را افشا کند:
الف .ماهیت اشتباه دورههای قبل؛
ب.

مبلغ اصالح مرتبي با موارد زیر ،برای هر دوره قبلی ارائه شده تا آنیا که ع لی است:

.1

برای هر قلم اصلی صورت مالی که تحت تأثیر قرار گرفته است؛ و

.2

برای سود پایه هر سهم و سود تقلیلیافته هر سهم ،در صورتی که استاندارد حسابداری  30کاربرد داشته باشد؛

پ.

مبلغ اصالح در ابتدای نخستین دوره قبل ارائهشده؛ و
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ت.

چنانچه تیدید ارائه با تسری به گذشته ،برای دوره معینی از گذشته غیرع لی باشد ،شرایطی که منیر به اییاد
آن وضعیت شده است و تشریح چگونگی و زمان اصالح آن اشتباه.

تكرار این موارد افشا در صورتهای مالی دورههای بعد ،الزامی نیست.
 . 53الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1398/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
.54

با اجرای الزامات این ا ستاندارد ،مفاد ا ستاندارد بینال للی ح سابداری  8رویههای ح سابداری ،تغییر در برآوردهای
حسابداری و اشتباهات (ویرایش  )2017نیز رعایت میشود.

اجرای ه زمان این ا ستاندارد و ا ستاندارد ح سابداری  1ارائه صورتهای مالی ،موجت کنارگذاری ا ستاندارد ح سابداری 6
گزارش ع لكرد مالی میشود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
استاندارد حسابداری ش اره  -34رویههای حسابداری ،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

صفحه  152از 173

استاندارد حسابداری شماره 35
مالیات بر درآمد
.1

هدف این ا ستاندارد ،تیویز نحوه ح سابداری مالیات بر درآمد میبا شد .مو ضوع ا صلی در ح سابداری مالیات بر
درآمد ،چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زیر است:

الف .بازیافت (تستتویه) آتی مبلغ دفتری داراییهایی (بدهیهایی) که در صتتورت وضتتعیت مالی واحد تیاری شتتناستتایی
میشوند؛ و
ب.

معامالت و سایر رویدادهای دوره جاری که در صورتهای مالی واحد تیاری شناسایی میشوند.

هنگام شناخت یك دارایی یا یك بدهی ،واحد گزارشگر انتظار بازیافت یا تسویه مبلغ دفتری آن دارایی یا بدهی را دارد.
اگر این احت ال وجود دا شته با شد که بازیافت یا ت سویه مبلغ دفتری مزبور ،موجت شود پرداختهای آتی مالیات،
بیشتر (ک تر) از زمانی باشد که بازیافت یا تسویه ،آثار مالیاتی به ه راه ندارد ،این استاندارد واحد تیاری را با در
نظر گرفتن برخی استثناهای محدود ،ملزم به شناسایی بدهی مالیات انتقالی (دارایی مالیات انتقالی) میکند.
.2

این استاندارد باید برای حسابداری مالیات بر درآمد بكار گرفته شود.

.4

در این استاندارد ،اصطالحات زیر با معانی مشخص بكار رفته است:

سود حسابداری سود یا زیان دوره ،قبل از کسر هزینه مالیات است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

سود م شمول مالیات (زیان مالیاتی) سود (زیان) دوره ا ست ،که طبق قوانین مالیاتی تعیین می شود و مالیات بر
درآمد ،بر مبنای آن قابل پرداخت (قابل بازیافت) است.
هزینه مالیات (درآمد مالیات) کل مبلغی است که در محاسبه سود یا زیان دوره ،در ارتباط با مالیات جاری و مالیات
انتقالی ،به حساب گرفته میشود.
مالیات جاری مبلغ مالیات بر درآمد پرداختنی (قابل بازیافت) در ارتباط با سود مش ول مالیات (زیان مالیاتی) یك دوره
است.
بدهیهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بر درآمد قابل پرداخت در دورههای آتی ا ست که از تفاوتهای موقتی م ش ول
مالیات ناشی میشود.
داراییهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بر درآمد قابل بازیافت در دورههای آتی در ارتباط با موارد زیر است:
الف.

تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ؛

ب.

انتقال زیانهای مالیاتی استفادهنشده به دورههای آتی؛ و

پ.

انتقال اعتبارهای مالیاتی استفادهنشده به دورههای آتی.

تفاوتهای موقتی تفاوت بین مبلغ دفتری یك دارایی یا یك بدهی در صتتتورت وضتتتعیت مالی و مبنای مالیاتی آن
است .تفاوتهای موقتی میتواند به یكی از دو صورت زیر باشد:
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الف .تفاوتهای موقتی مشمول مالیات که تفاوتهای موقتی هستند که هنگام بازیافت مبلغ دفتری یك دارایی یا
ت سویه مبلغ دفتری یك بدهی ،در تعیین سود م ش ول مالیات (زیان مالیاتی) دورههای آتی ،منیر به اییاد مبالغ
مش ول مالیات خواهند شد؛ یا
ب.

تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات که تفاوتهای موقتی هستتتند که هنگام بازیافت مبلغ دفتری یك دارایی یا
ت سویه مبلغ دفتری یك بدهی ،در تعیین سود م ش ول مالیات (زیان مالیاتی) دورههای آتی ،منیر به اییاد مبالغ
کاهنده مالیات خواهند شد.

مبنای مالیاتی یك دارایی یا بدهی ،مبلغ قابل انتساب به آن دارایی یا بدهی برای مقاصد مالیاتی است.
.5

هزینه مالیات (درآمد مالیات) ،متشكل از هزینه مالیات جاری (درآمد مالیات جاری) و هزینه مالیات انتقالی (درآمد
مالیات انتقالی) است.

.6

مبنای مالیاتی یك دارایی ،مبلغی ا ست که از هرگونه منافع اقت صادی م ش ول مالیات ک ست شده تو سي واحد
تیاری در زمان بازیافت مبلغ دفتری دارایی ،برای مقاصد مالیاتی قابل کسر خواهد بود .در صورتی که این منافع
اقتصادی مش ول مالیات نباشد ،مبنای مالیاتی دارایی برابر با مبلغ دفتری آن است.
مثالها

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

بهای ت ام شده یك ما شینآالت 100 ،ا ست .برای مقا صد مالیاتی ،در دوره جاری و دورههای قبل ،ا ستهالکی
به مبلغ  30ک سر شده ا ست و مابقی بهای ت ام شده ،یا به عنوان ا ستهالک یا از طریق واگذاری ،در
دورههای آتی قابل کستتر خواهد بود .برای مقاصتتد مالیاتی ،درآمد حاصتتل از بكارگیری ماشتتینآالت،
م ش ول مالیات ا ست ،هرگونه سود نا شی از واگذاری ما شینآالت ،برای مقا صد مالیاتی م ش ول مالیات
خواهد بود و هرگونه زیان ناشتتتی از واگذاری ،برای مقاصتتتد مالیاتی کاهنده مالیات خواهد بود .مبنای
مالیاتی این ماشینآالت  70است.
مبلغ دفتری درآمد مالی دریافتنی 100 ،استتتت .مالیات درآمد مالی مربوط ،بر مبنای نقدی محاستتتبه میشتتتود.
مبنای مالیاتی درآمد مالی دریافتنی ،صفر است.
مبلغ دفتری دریافتنیهای تیاری 100 ،ا ست .درآمد مربوط ،قبالً در سود م ش ول مالیات (زیان مالیاتی) منظور
شده است .مبنای مالیاتی دریافتنیهای تجاری 100 ،است.
مبلغ دفتری سود تقسی ی دریافتنی از واحد تیاری فرعی 100 ،است .سود تقسی ی ،مش ول مالیات نیست .در
واق  ،کل مبلغ دفتری دارایی ،از مناف اقتصووادی قابل کسوور اسووت .بنابراین ،مبنای
مالیاتی سود تقسیمی دریافتنی 100 ،است(.الف)
مبلغ دفتری وام دریافتنی 100 ،استتت .بازپرداخت اصتتل وام ،هیچگونه آثار مالیاتی ندارد .مبنای مالیاتی وام،
 100است.
(الف) بر ا ساس این تحلیل ،تفاوت موقتی م ش ول مالیات وجود ندارد .تحلیل دیگر این ا ست که مبنای مالیاتی
سودهای تق سی ی دریافتنی ،صفر ا ست و برای تفاوت موقتی م ش ول مالیات اییاد شده به مبلغ ،100
نرخ مالیاتی صفر اع ال میشود .در هر دو تحلیل ،بدهی مالیات انتقالی وجود ندارد.
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مبنای مالیاتی یك بدهی ،مبلغ دفتری آن پس از کستتر مبالغی استتت که برای مقاصتتد مالیاتی ،در ارتباط با آن
بدهی در دورههای آتی قابل کستتر باشتتد .در مورد پیشدریافت درآمد ،مبنای مالیاتی بدهی ،برابر با مبلغ دفتری
آن پس از کسر هرگونه درآمدی است که در دورههای آتی مش ول مالیات نخواهد شد.

.7

مثالها

بدهیهای جاری شتتامل هزینههای پرداختنی به مبلغ دفتری  100میباشتتد .برای مقاصتتد مالیاتی ،هزینه مربوط در
زمان پرداخت نقدی ،کسر خواهد شد .مبنای مالیاتی هزینههای پرداختنی ،صفر است.
بدهیهای جاری شتتتامل پیشدریافت درآمد مالی به مبلغ دفتری  100استتتت .مالیات درآمد مالی مربوط ،در زمان
دریافت نقد محاسبه میشود .مبنای مالیاتی پیشدریافت درآمد مالی ،صفر است.
بدهیهای جاری شامل هزینههای پرداختنی به مبلغ دفتری 100 ،است .هزینه مربوط ،قبالً بابت مقاصد مالیاتی کسر
شده است .مبنای مالیاتی هزینههای پرداختنی 100 ،است.
بدهیهای جاری ،شامل جرائم پرداختنی به مبلغ دفتری  100است .برای مقاصد مالیاتی ،جرائم ،کاهنده مالیات تلقی
ن یشود .مبنای مالیاتی جرائم پرداختنی  100است( .الف)
مبلغ دفتری وام پرداختنی  100استتتت .بازپرداخت اصتتتل وام ،اثر مالیاتی ندارد .مبنای مالیاتی این وام 100
است.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

(الف) بر استتتاس این تحلیل ،تفاوت موقتی کاهنده مالیات ،وجود ندارد .تحلیل دیگر این استتتت که مبنای مالیاتی
جرائم پرداختنی ،صفر ا ست و برای تفاوت موقتی کاهنده مالیات اییاد شده به مبلغ  ،100نرخ مالیاتی صفر
اع ال میشود .در هر دو تحلیل ،دارایی مالیات انتقالی وجود ندارد.
.8

برخی اقالم مبنای مالیاتی دارند ،اما در صورت وضعیت مالی ،به عنوان دارایی یا بدهی شناسایی ن یشوند .برای
مثال ،در تعیین سود ح سابداری ،م كن ا ست برخی مخارج ،در دوره وقوع به عنوان هزینه شنا سایی شوند اما
برای مقا صد مالیاتی ،واحد تیاری باید آنها را طی مدت تعیین شده در قوانین مالیاتی م ستهلك کند .تفاوت بین
مبنای مالیاتی مخارج مذکور ،یعنی مبلغی که مراجع مالیاتی آن را به عنوان کاهنده مالیات دورههای آتی میاز
میدانند ،و مبلغ دفتری صفر ،تفاوت موقتی کاهنده مالیات است که منیر به اییاد دارایی مالیات انتقالی میشود.

 . 11مالیات جاری دوره جاری و دورههای قبل که هنوز پرداخت ن شده است ،باید به عنوان بدهی شناسایی شود .اگر
مبلغ مربوط به دوره جاری و دورههای قبل که تا پایان دوره گزار شگری پرداخت شده ا ست ،بیش از مبلغ بدهی
مربوط به آن دورهها باشد ،این مازاد باید به عنوان دارایی (پیشپرداخت مالیات) شناسایی شود.
 . 12بدهی مالیات انتقالی باید برای ت ام تفاوتهای موقتی م ش ول مالیات شنا سایی شود ،مگر به میزانی که بدهی
مالیات انتقالی ،از موارد زیر ناشی شود:
الف .شناخت اولیه سرقفلی؛ یا
ب.
.1

شناخت اولیه یك دارایی یا یك بدهی در معاملهای که:
ترکیت تیاری نیست؛ و
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.2

در زمان معامله ،سود حسابداری و سود مش ول مالیات (زیان مالیاتی) ،تحت تأثیر قرار ن یگیرد.

با وجود این ،برای تفاوتهای موقتی مش ول مالیات مرتبي با سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی ،شعت و واحدهای
تیاری وابسته و منافع در مشارکتها ،بدهی مالیات انتقالی باید طبق بند  38شناسایی شود.
 . 14برخی تفاوتهای موقتی هنگامی به وجود میآید که دوره شناسایی درآمد یا هزینه برای محاسبه سود حسابداری،
با دوره انعكاس آن در سود مش ول مالیات متفاوت باشد .چنین تفاوتهای موقتی ،اغلت به عنوان تفاوتهای زمانی
توصتتیف میشتتوند .موارد زیر ،مثالهایی از این نوع تفاوتهای موقتی مش ت ول مالیات اس تت و در نتییه ،منیر به
اییاد بدهیهای مالیات انتقالی میشود:
الف .درآمد مالی که بر مبنای تخ صیص زمانی در سود ح سابداری لحاظ می شود ،اما م كن ا ست در برخی حوزههای
مقرراتی ،هنگام وصول نقد ،در سود مش ول مالیات لحاظ گردد .مبنای مالیاتی هرگونه دریافتنی شناساییشده در
صورت و ضعیت مالی در ارتباط با این درآمدها صفر ا ست زیرا این درآمدها تا زمان و صول نقد ،تأثیری بر سود
مش ول مالیات ندارند؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

ا ستهالک منظور شده در تعیین سود م ش ول مالیات (زیان مالیاتی) ،م كن ا ست با ا ستهالک محا سبه شده در
تعیین ستتود حستتابداری ،تفاوت داشتتته باشتتد .تفاوت موقتی ،تفاوت بین مبلغ دفتری دارایی و مبنای مالیاتی آن
است که برابر با بهای ت ام شده اولیه دارایی پس از کسر ت ام کسور مربوط به آن دارایی است که در تعیین سود
م ش ول مالیات دوره جاری و دورههای قبل ،تو سي مراجع مالیاتی پذیرفته شده ا ست .در صورتی که ا ستهالک
مالیاتی شتابدار با شد ،تفاوت موقتی م ش ول مالیات اییاد می شود و منیر به بدهی مالیات انتقالی میگردد (در
صورتی که استهالک مالیاتی ،از سرعت پایینتری نسبت به استهالک حسابداری برخوردار باشد ،تفاوت موقتی
کاهنده مالیات اییاد میشود و منیر به دارایی مالیات انتقالی میگردد)؛ و

پ.

برای تعیین ستتود حستتابداری ،م كن استتت مخارج توستتعه در بهای ت امشتتده داراییها منظور شتتود و در طول
دورههای آتی مستهلك گردد اما برای مقاصد مالیاتی ،در دورهای که واقع میشود سود مش ول مالیات را کاهش
میدهد .مبنای مالیاتی مخارج تو سعه ،صفر ا ست زیرا قبالً از سود م ش ول مالیات ک سر شده ا ست .این تفاوت
موقتی ،تفاوت بین مبلغ دفتری مخارج توسعه و مبنای مالیاتی صفر آن میباشد.

 . 15تفاوتهای موقتی ،در موارد زیر نیز اییاد میشوند:
الف .داراییهای قابل ت شخیص تح صیل شده و بدهیهای تقبل شده در ترکیت تیاری ،طبق ا ستاندارد ح سابداری 19
ترکیبهای تجاری ،به ارزش منصفانه شناسایی شوند ،اما برای مقاصد مالیاتی ،تعدیلی از این بابت انیام نشود
(به بند  16مراجعه شود)؛
ب.

برخی داراییها تیدید ارزیابی شوند ،اما برای مقا صد مالیاتی تعدیلی از این بابت انیام ن شود (به بند  17مراجعه
شود)؛

پ.

در ترکیت تیاری ،سرقفلی اییاد شود (به بند  18مراجعه شود)؛

ت.

مبنای مالیاتی یك دارایی یا یك بدهی در شتتتناخت اولیه ،با مبلغ دفتری اولیه آن متفاوت باشتتتد ،برای مثال،
هنگامی که واحد تیاری ازک كهای بالعوض دولت که معاف از مالیات است ،در رابطه با داراییها منتفع میشود.
(به بندهای  21و  32مراجعه شود)؛ یا

استاندارد حسابداری ش اره  -35مالیات بر درآمد

صفحه  156از 173

ث.

مبلغ دفتری سرمایهگذاریها در واحدهای تیاری فرعی ،شعت و واحدهای تیاری وابسته یا منافع در مشارکتها ،با
مبنای مالیاتی سرمایهگذاریها یا منافع مذکور تفاوت داشته باشد (به بندهای  37تا  44مراجعه شود).

 . 16به استثنای برخی موارد ،داراییهای قابل تشخیص تحصیلشده و بدهیهای تقبلشده در ترکیت تیاری ،به ارزش
من صفانه در تاریخ تح صیل ،شنا سایی می شوند .تفاوتهای موقتی در صورتی اییاد می شود که مبنای مالیاتی
داراییهای قابل تشتتخیص تحصتتیلشتتده و بدهیهای تقبلشتتده ،تحت تأثیر ترکیت تیاری قرار نگرفته باشتتد یا
بهگونهای متفاوت ،تحت تأثیر قرار گرفته باشد .برای مثال ،هنگامی که مبلغ دفتری یك دارایی تا ارزش منصفانه
آن افزایش می یابد اما مبنای مالیاتی دارایی برای مالك قبلی ،بهای ت ام شتتتده باقی می ماند ،تفاوت موقتی
مش ول مالیات اییاد میشود که منیر به بدهی مالیات انتقالی میگردد .بدهی مالیات انتقالی اییادشده ،سرقفلی
را تحت تأثیر قرار میدهد (به بند  68مراجعه شود).
 . 17طبق استانداردهای حسابداری ،اندازهگیری برخی داراییها به ارزش منصفانه یا تیدید ارزیابی آنها میاز یا الزامی
است (برای مثال ،به استاندارد حسابداری  11داراییهای ثابت مشهود ،استاندارد حسابداری  17داراییهای

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

نام شهود و استتتاندارد حستتابداری  15ح سابداری سرمایهگذاریها مراجعه شتتود) .چنانچه طبق قوانین
مالیاتی ،تیدید ارزیابی یا نوع دیگری از تیدید ارائه دارایی به ارزش منصتتفانه ،بر ستتود مشتت ول مالیات (زیان
مالیاتی) دوره جاری تأثیر بگذارد ،مبنای مالیاتی دارایی تعدیل میشتتود و تفاوت موقتی اییاد ن یشتتود .در غیر
این صورت ،تیدید ارزیابی یا تیدید ارائه دارایی ،سود م ش ول مالیات را در دوره تیدید ارزیابی یا تیدید ارائه
تحت تأثیر قرار ن یدهد و در نتی یه ،مبنای مالیاتی دارایی تعدیل ن یشتتتود .با وجود این ،بازیافت آتی مبلغ
دفتری ،منیر به جریان منافع اقتصتتادی مش ت ول مالیات به واحد تیاری خواهد شتتد و مبلغی که برای مقاصتتد
مالیاتی ،کاهنده مالیات است ،با مبلغ منافع اقتصادی تفاوت خواهد داشت .تفاوت بین مبلغ دفتری دارایی تیدید
ارزیابی شده و مبنای مالیاتی آن ،تفاوت موقتی ا ست و باعث اییاد بدهی مالیات انتقالی یا دارایی مالیات انتقالی
میشود .این موضوع حتی در موارد زیر نیز مصداق دارد:
الف .واحد تیاری ،ق صد واگذاری دارایی را ندا شته با شد .در این صورت ،مبلغ دفتری تیدید ارزیابی شده دارایی ،از
طریق استتتفاده بازیافت میشتتود و منیر به اییاد درآمد مشتت ول مالیاتی میگردد که از استتتهالک قابل قبول
مالیاتی در دورههای آتی ،بیشتر است؛ یا
ب.

چنانچه عایدات واگذاری دارایی در داراییهای مشابه سرمایهگذاری شود ،مالیات سودهای سرمایهای ،به دورههای
آتی انتقال مییابد .در این موارد ،مالیات ع الً در زمان فروش یا استتتفاده از آن داراییهای مشتتابه ،قابل پرداخت
میشود.

 . 18سرقفلی اییادشده در ترکیت تیاری ،از طریق مازاد قس ت (الف) بر قس ت (ب) زیر ،اندازهگیری میشود:
الف .می وع:
مابهازای انتقالیافته اندازهگیری شده طبق ا ستاندارد ح سابداری  ،19که بطور مع ول ،م ستلزم ارزش من صفانه در تاریخ
تحصیل است.
مبلغ هرگونه منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیلشده که طبق استاندارد حسابداری  19شناسایی میشود؛ و
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در ترکیت تیاری مرحلهای ،ارزش منصتتفانه حقوق مالكانه قبلی واحد تحصتتیلکننده در واحد تحصتتیلشتتده در تاریخ
تحصیل؛
ب.

خالص مبالغ داراییهای قابل ت شخیص تح صیل شده و بدهیهای تقبل شده در تاریخ تح صیل که طبق ا ستاندارد
حسابداری  19اندازهگیری میشود.

 . 22دارایی مالیات انتقالی ،باید برای ت ام تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات تا میزانی شتتتناستتتایی شتتتود که در مقابل
تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،وجود سود مش ول مالیات قابل استفاده محت ل باشد ،مگر اینكه دارایی مالیات
انتقالی ،از شناخت اولیه یك دارایی یا یك بدهی در معاملهای اییاد شود که:
الف .ترکیت تیاری نیست؛ و
ب.

در زمان معامله ،سود حسابداری و سود مش ول مالیات (زیان مالیاتی) را تحت تأثیر قرار ن یدهد.

با وجود این ،برای تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات مرتبي با سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی ،شعت ،واحدهای
تیاری وابسته و منافع در مشارکتها ،دارایی مالیات انتقالی باید طبق بند  43شناسایی شود.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 23در زمان شناخت یك بدهی ،تسویه مبلغ دفتری آن در دورههای آتی از طریق خروج منابع دارای منافع اقتصادی
از واحد تیاری ،امری بدیهی است .هنگامی که منابع از واحد تیاری خارج می شود ،م كن است ت ام یا بخشی
از مبالغ آنها هنگام تعیین سود مش ول مالیات دورههای بعد از دورهای که بدهی در آن شناسایی میشود ،کاهنده
مالیات باشتتد .در چنین مواردی ،بین مبلغ دفتری بدهی و مبنای مالیاتی آن ،تفاوت موقتی وجود دارد .ه چنین،
در ارتباط با مالیات بر درآمدی که در دورههای آتی به این دلیل قابل بازیافت میشتتتود که بخشتتتی از بدهی به
عنوان کاهنده سود م ش ول مالیات پذیرفته می شود ،دارایی مالیات انتقالی اییاد می شود .ه چنین ،در صورتی
که مبلغ دفتری دارایی ک تر از مبنای مالیاتی آن باشتتتد ،این تفاوت منیر به دارایی مالیات انتقالی در ارتباط با
مالیات بر درآمدی میشود که در دورههای آتی قابل بازیافت است.
 . 25برگ شت تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،منیر به کاهش سود م ش ول مالیات دورههای آتی می شود .با وجود
این ،منافع اقت صادی به شكل کاهش در پرداختهای مالیات ،تنها در صورتی به واحد تیاری جریان مییابد که
واحد تیاری سودهای مش ول مالیات کافی تحصیل کرده باشد تا بتوان تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات را با آن
تهاتر کرد .بنابراین ،واحد تیاری تنها هنگامی داراییهای مالیات انتقالی را شتتتناستتتایی میکند که در مقابل
تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،وجود سود مش ول مالیات قابل استفاده ،محت ل باشد.
 . 27در صورتی در مقابل تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،وجود سود م ش ول مالیات قابل ا ستفاده محت ل ا ست که
تفاوتهای موقتی م ش ول مالیات برای یك واحد تیاری در یك حوزه مقرراتی به میزان کافی وجود دا شته با شد
و انتظار رود در یكی از دورههای زیر برگشت شود:
الف .در ه ان دورهای که انتظار میرود تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات برگشت داده شود؛ یا
ب.

در دورههایی که زیان مالیاتی ناشی از دارایی مالیات انتقالی ،قابل انتقال به دورههای قبل یا آینده باشد.

در چنین شرایطی ،دارایی مالیات انتقالی در دورهای شناسایی میشود که تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات اییاد میگردد.
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 . 33دارایی مالیات انتقالی ،بابت انتقال زیانهای مالیاتی ا ستفادهن شده و اعتبارهای مالیاتی ا ستفادهن شده به دورههای
آتی ،باید تا میزانی شنا سایی شود که در مقابل زیانهای مالیاتی ا ستفادهن شده و اعتبارهای مالیاتی ا ستفادهن شده،
وجود سود مش ول مالیات قابل استفاده محت ل باشد.
 . 38واحد تیاری ،باید برای ت ام تفاوتهای موقتی مشتتت ول مالیات مربوط به ستتترمایهگذاری در واحدهای تیاری
فرعی ،شعت و واحدهای تیاری واب سته و منافع در م شارکتها ،به ا ستثنای مواردی که هر دو شرط زیر را احراز
میکند ،بدهی مالیات انتقالی شناسایی ن اید:
الف .واحد تیاری اصتتلی ،ستترمایهگذار یا شتتریك خاص یا میری ع لیات تحت کنترل مشتتترک ،بتوانند زمانبندی
برگشت تفاوتهای موقتی را کنترل کنند؛ و
ب.

این احت ال وجود داشته باشد که تفاوتهای موقتی در آینده قابل پیشبینی برگشت نشود.

 . 43واحد تیاری ،برای ت ام تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ناشی از سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی ،شعت
و واحدهای تیاری واب سته و منافع در م شارکتها ،باید دارایی مالیات انتقالی را تنها به میزانی که هر دو مورد زیر
محت ل باشد ،شناسایی کند:
الف .تفاوتهای موقتی در آینده قابل پیشبینی برگشت شود؛ و
ب.

در مقابل تفاوتهای موقتی ،سود مش ول مالیات قابل استفاده وجود داشته باشد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

 . 45بدهیهای مالیات جاری (داراییهای مالیات جاری) مربوط به دوره جاری و دورههای قبل ،باید به مبلغی اندازهگیری
شتتود که انتظار میرود با استتتفاده از نرخهای مالیاتی (و قوانین مالیاتی) الزماالجرا تا پایان دوره گزارشتتگری ،به
مراجع مالیاتی پرداخت گردد (یا از مراجع مالیاتی بازیافت شود).
 . 46داراییها و بدهیهای مالیات انتقالی با ید به نرخ های مالیاتی قابل اع ال در دورهای که انتظار میرود دارایی
بازیافت یا بدهی تستتویه شتتود ،اندازهگیری گردد ،و این اندازهگیری مبتنی بر نرخهای مالیاتی (و قوانین مالیاتی)
الزماالجرا تا پایان دوره گزارشگری است.
 . 48اندازهگیری بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای مالیات انتقالی ،باید بازتابی از آثار مالیاتی با شد که از شیوه مورد
انتظار واحد تیاری در پایان دوره گزارشتتتگری ،برای باز یافت یا تستتتو یه مبلغ دفتری داراییها و بدهیها پیروی
میکند.
 . 54داراییهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی ،نباید تنزیل شوند.
 . 57در پایان هر دوره گزارشتتتگری ،مبلغ دفتری دارایی مالیات انتقالی باید بازنگری شتتتود .واحد تیاری باید مبلغ
دفتری دارایی مالیات انتقالی را به میزانی کاهش دهد که وجود ستتتود مشتتت ول مالیات کافی برای استتتتفاده از
مزایای ت ام یا بخ شی از آن دارایی مالیات انتقالی ،دیگر محت ل نبا شد .چنین کاه شی ،باید در صورتی برگ شت
داده شود که وجود سود مش ول مالیات به میزان کافی ،محت ل باشد.
 . 59مالیات جاری و مالیات انتقالی باید به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی و در صورت سود و زیان منعكس شوند ،به
استثنای مالیاتی که از موارد زیر ناشی میشود:
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الف .معامله یا رویدادی که در ه ان دوره یا دورهای دیگر ،خارج از صورت سود و زیان ،در سایر اقالم سود و زیان
جامع یا بطور مستقیم در حقوق مالكانه شناسایی شده است (به بندهای  62تا  67مراجعه شود)؛ یا
ب.

ترکیت تیاری (به بندهای  68تا  70مراجعه شود).

 . 62مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورتی باید خارج از صورت سود و زیان شنا سایی شود که مربوط به اقالمی
باشد که در ه ان دوره یا دورهای دیگر ،خارج از صورت سود و زیان شناسایی شده است .بنابراین ،مالیات جاری
و مالیات انتقالی مربوط به اقالمی که در ه ان دوره یا دورهای دیگر:
الف .در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شده است ،باید در سایر اقالم سود و زیان جامع شناسایی شود (به بند
 63مراجعه شود).
ب.

بطور مستقیم در حقوق مالكانه شنا سایی شده است ،باید بطور مستقیم در حقوق مالكانه شنا سایی شود (به بند
 64مراجعه شود).

 . 71واحد تیاری باید داراییهای مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری را تنها در صورتی تهاتر کند که:
الف .حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناساییشده داشته باشد؛ و
ب.

قصد تسویه بر مبنای خالص ،یا بازیافت و تسویه ه زمان دارایی و بدهی را داشته باشد.

 . 74واحد تیاری تنها در صورتی باید داراییهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی را تهاتر کند که:
الف .حق قانونی برای تهاتر داراییهای مالیات جاری با بدهیهای مالیات جاری داشته باشد؛ و

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

داراییهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی ،مربوط به مالیات بر درآمد وضتتتعشتتتده توستتتي یك مرجع
مالیاتی ،برای هر یك از موارد زیر باشد:

.1

ه ان واحد تیاری مش ول مالیات؛ یا

.2

واحدهای تیاری متفاوت مشتتت ول مالیات که قصتتتد دارند در هر یك از دورههای آتی که انتظار میرود مبالغ
بااه یت بدهیهای مالیات انتقالی یا داراییهای مالیات انتقالی بازیافت یا تستتویه شتتود ،بدهیهای مالیات جاری و
داراییهای مالیات جاری را بر مبنای خالص تستتتویه کنند ،یا بازیافت داراییها و تستتتویه بدهیها را ه زمان انیام
دهند.

 . 76هزینه (درآمد) مالیات مربوط به ستتود یا زیان فعالیتهای عادی ،باید به عنوان بخشتتی از ستتود یا زیان دوره در
صورت سود و زیان ارائه شود.
 . 78اجزای ع ده هزینه مالیات (درآمد مالیات) ،باید جداگانه افشا شود.
 . 79اجزای هزینه مالیات (درآمد مالیات) میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف .هزینه مالیات جاری (درآمد مالیات جاری)؛
ب.

هرگونه تعدیل شناساییشده طی دوره بابت مالیات جاری دورههای قبل؛

پ.

مبلغ هزینه مالیات انتقالی (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به اییاد و برگشت تفاوتهای موقتی؛
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ت.

مبلغ هزینه مالیات انتقالی (درآمد مالیات انتقالی) مربوط به تغییر در نرخهای مالیات یا وضع مالیاتهای جدید؛

ث.

مبلغ مزایای ناشی از زیان مالیاتی شناسایینشده قبلی ،اعتبار مالیاتی یا تفاوتهای موقتی شناسایینشده دوره قبل
که برای کاهش هزینه مالیات جاری استفاده میشود؛

ج.

مبلغ مزایای ناشی از زیان مالیاتی شناسایینشده قبلی ،اعتبار مالیاتی یا تفاوتهای موقتی شناسایینشده دوره قبل
که برای کاهش هزینه مالیات انتقالی استفاده میشود؛

چ.

هزینه مالیات انتقالی ناشی از کاهش یا برگشت کاهش قبلی دارایی مالیات انتقالی طبق بند 57؛ و

ح.

مبلغ هزینه مالیات (درآمد مالیات) مربوط به آن دستتته از تغییر در رویههای حستتابداری و اشتتتباهات که طبق
استاندارد حسابداری  ،34به دلیل اینكه ن یتوان آنها را با تسری به گذشته به حساب منظور کرد ،در صورت سود
و زیان منظور میشوند.

 . 80موارد زیر نیز باید جداگانه افشا شود:
الف .می وع مالیات جاری و مالیات انتقالی مربوط به اقالمی که بطور مستتتقیم در حقوق مالكانه منظور شتتدهاند (به
بند  64مراجعه شود) ؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

مبلغ مالیات بر درآمد مربوط به هر یك از اجزای سایر اقالم سود و زیان جامع (به بند  63و استاندارد حسابداری
( 1تیدیدنظرشده  )1397مراجعه شود).

پ.

توضیح ارتباط بین هزینه مالیات (درآمد مالیات) و سود حسابداری به یك یا هر دو شكل زیر:

.1

صورت تطبیق عددی بین هزینه مالیات (درآمد مالیات) مالیات و حا صل ضرب سود ح سابداری در نرخ(های)
مالیات قابل اع ال ،و نیز افشای مبنای محاسبه نرخ(های) مالیات قابل اع ال؛ یا

.2

صورت تطبیق عددی بین میانگین نرخ مؤثر مالیات و نرخ مالیات قابل اع ال ،و نیز اف شای مبنای محا سبه نرخ
مالیات قابل اع ال؛

ت.

توضیح تغییر در نرخ(های) مالیات قابل اع ال در مقایسه با دوره حسابداری قبل؛

ث.

مبلغ (و تاریخ انق ا ،درصورت وجود) تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات ،زیانهای مالیاتی ا ستفادهنشده و اعتبارهای
مالیاتی استفادهنشده که در صورت وضعیت مالی ،برای آنها دارایی مالیات انتقالی شناسایی نشده است؛

ج.

ج ع مبلغ تفاوتهای موقتی مربوط به سرمایهگذاری در واحدهای تیاری فرعی ،شعت و واحدهای تیاری وابسته
و منافع در مشارکتها ،که برای آنها بدهیهای مالیات انتقالی شناسایی نشده است (به بند  38مراجعه شود)؛

چ.

در ارتباط با هر نوع تفاوت موقتی ،و در ارتباط با هر نوع زیان مالیاتی استتتتفادهنشتتتده و اعتبارهای مالیاتی
استفادهنشده:

.1

مبلغ داراییهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی شنا سایی شده در صورت و ضعیت مالی برای هر دوره
ارائهشده؛

.2

مبلغ درآمد مالیات انتقالی یا هزینه مالیات انتقالی شناسایی شده در صورت سود و زیان ،در صورتی که این مبلغ،
از تغییر در مبالغ شناساییشده در صورت وضعیت مالی ،قابل تشخیص نباشد؛
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ح.

در ارتباط با ع لیات متوقفشده ،هزینه مالیات مربوط به:

.1

سود یا زیان توقف؛ و

.2

ستتود یا زیان حاصتتل از فعالیتهای عادی ع لیات متوقفشتتده طی دوره ،ه راه با مبالغ متناظر برای هر یك از
دورههای قبلی ارائه شده.

خ.

مبلغ آثار مالیاتی سود تقسی ی به سهامداران واحد تیاری که پیش از تأیید صورتهای مالی برای انتشار ،پیشنهاد
یا اعالم شده است ،اما به عنوان بدهی در صورتهای مالی شناسایی نشده است.

د.

اگر ترکیت تیاری که واحد تیاری در آن واحد تحصتیلکننده استتت ،موجت تغییر در مبلغ دارایی مالیات انتقالی
شناساییشده پیش از تحصیل شود (به بند  69مراجعه شود) ،مبلغ آن تغییر؛ و

ذ.

اگر مزایای مالیات انتقالی تحصیل شده در ترکیت تیاری در تاریخ تحصیل شناسایی نشده باشد اما پس از تاریخ
تحصیل شناسایی شود (به بند  70مراجعه شود) ،توصیف رویداد یا تغییر در شرایطی که موجت شناسایی مزایای
مالیات انتقالی شده است.

 . 81واحد تیاری مبلغ دارایی مالیات انتقالی و ماهیت شواهد پشتیبان شناخت آن را در صورتی باید افشا کند که:
الف .ا ستفاده از دارایی مالیات انتقالی ،به مازاد سودهای م ش ول مالیات آتی بر سودهای نا شی از برگ شت تفاوتهای
موقتی مش ول مالیات موجود ،بستگی داشته باشد؛ و
ب.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

واحد تیاری در دوره جاری یا دوره قبل ،در حوزه مقرراتی که دارایی مالیات انتقالی به آن مربوط استتت ،متح ل
زیان شده باشد.

 . 82در شرایي توصیف شده در بند  ،52واحد تیاری باید ماهیت آثار بالقوه مالیات بر درآمد ناشی از پرداخت سودهای
تقستتی ی به ستتهامداران را افشتتا کند .افزون بر این ،واحد تیاری باید مبالغ آثار بالقوه مالیات بر درآمد را که در
ع ل قابل تعیین است و وجود آثار بالقوه مالیات بر درآمدی که در ع ل قابل تعیین نیست را افشا کند.
 . 91الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1399/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
 . 92با اجرای الزامات این ا ستاندارد ،مفاد ا ستاندارد بینال للی ح سابداری  12مالیات بر درآمد (ویرایش  )2017نیز
رعایت میشود.
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استاندارد حسابداری شماره 36
ابزارهای مالی؛ ارائه
.1

هدف این ا ستاندارد ،تعیین ا صول ارائه ابزارهای مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالكانه و تهاتر داراییهای مالی و
بدهیهای مالی ا ست .این ا ستاندارد برای طبقهبندی ابزارهای مالی از دیدگاه نا شر به داراییهای مالی ،بدهیهای
مالی و ابزارهای مالكانه؛ طبقهبندی درآمد مالی و هزینه مالی؛ سودتق سی ی ،زیانها و سودهای مربوط؛ و شرایي
تهاتر یا عدم تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی کاربرد دارد.

.3

این استاندارد باید توسي ت ام واحدهای تیاری ،برای انواع ابزارهای مالی به جز موارد زیر بكار گرفته شود:

الف .منافع در واحدهای تیاری فرعی ،واحدهای تیاری وابستتته یا مشتتارکتهای خاص که حستتابداری آنها طبق
استاندارد حسابداری  18صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری
فرعی ،ا ستاندارد حسابداری  20سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته یا استاندارد حسابداری 23
حسابداری مشارکتهای خاص انیام میگیرد.
ب .

حقوق و تعهدات کارفرمایان در طرحهای مزایای کارکنان ،که استاندارد حسابداری  33مزایای بازنشستگی
کارکنان برای آنها کاربرد دارد.

پ .

قراردادهای بی ه صادرشده توسي بی هگر طبق تعریف استاندارد حسابداری  28فعالیتهای بیمه عمومی.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ت  .ابزارهای مالی که به دلیل دارا بودن ویژگی مشتتارکت اختیاری ،در دامنه کاربرد استتتاندارد حستتابداری  28قرار
میگیرند .ناشتتر این ابزارها ،در ارتباط با ویژگیهای مزبور ،از بكارگیری بندهای  10تا  34و رب 33تا رب 44این
ا ستاندارد که بدهیهای مالی و ابزارهای مالكانه را از یكدیگر مت ایز میکند ،معاف ا ست .با این وجود ،این ابزارها
م ش ول سایر الزامات این ا ستاندارد میبا شند .به عالوه ،این ا ستاندارد برای ابزارهای م شتقه تعبیه شده در این
ابزارها ،کاربرد دارد.
.4

این استاندارد باید برای قراردادهای خرید یا فروش اقالم غیرمالی که به صورت خالص از طریق نقد یا ابزار مالی
دیگر ،یا از طریق مبادله ابزارهای مالی قابل تسویه است بكار گرفته شود ،گویی این قراردادها ابزار مالی بودهاند،
به استتتتثنای قراردادهایی که به منظور دریافت یا تحویل اقالم غیرمالی ،طبق الزامات خرید ،فروش یا استتتتفاده
مورد انتظار واحد تیاری ،منعقد شده است و ه چنان نگهداری میشود.

.7

در این استاندارد ،اصطالحات زیر با معانی مشخص بكار رفته است:

ابزار مالی قراردادی استتتت که برای یك واحد تیاری ،دارایی مالی و برای واحد تیاری دیگر ،بدهی مالی یا ابزار
مالكانه اییاد میکند.
دارایی مالی هر دارایی است که یكی از موارد زیر باشد:
الف .نقد؛
ب .

ابزار مالكانه واحد تیاری دیگر؛
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پ .

حق قراردادی برای:

.1

دریافت نقد یا دارایی مالی دیگر از واحد تیاری دیگر؛ یا

.2

م بادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با واحد تیاری دیگر ،در شتتترایطی که بطور بالقوه برای واحد تیاری
مطلوب است؛ یا

ت  .قراردادی که از طریق ابزارهای مالكانه خود واحد تیاری ،قابل تسویه است یا تسویه خواهد شد و:
.1

ابزار غیرمشتتتقهای استتت که واحد تیاری در ازای آن ،نستتبت به دریافت تعداد متغیری از ابزارهای مالكانه خود
واحد تیاری متعهد است یا م كن است متعهد شود؛ یا

.2

ابزار مشتتتقهای استتت که به روشتتی غیر از مبادله مبلغ ثابتی نقد یا دارایی مالی دیگر با تعداد ثابتی از ابزارهای
مالكانه خود واحد تیاری ،قابل ت سویه ا ست یا ت سویه خواهد شد .برای این منظور ،ابزارهای مالكانه خود واحد
تیاری ،شتتامل ابزارهای مالی قابل فروش به ناشتترکه طبق بندهای  12و  13به عنوان ابزار مالكانه طبقهبندی
می شود ،ابزارهایی که واحد تیاری را تنها در زمان انحالل ،به انتقال سهم متنا سبی از خالص داراییهای خود به
طرف دیگر ،متعهد میکند و طبق بندهای  14و  15به عنوان ابزارهای مالكانه طبقهبندی میشتتود ،یا ابزارهایی
که قراردادهایی برای دریافت یا تحویل آتی ابزارهای مالكانه خود واحد تیاری است ،ن یباشد.

بدهی مالی هر بدهی است که یكی از موارد زیر باشد:
الف .تعهد قراردادی برای:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

.1

تحویل نقد یا دارایی مالی دیگر به واحد تیاری دیگر؛ یا

.2

مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با واحد تیاری دیگر ،در شتتترایطی که بطور بالقوه برای واحد تیاری
نامطلوب است؛ یا

ب.

قراردادی که از طریق ابزارهای مالكانه خود واحد تیاری قابل تسویه است یا تسویه خواهد شد و:

.1

ابزار غیرمشتتتقهای استتت که واحد تیاری در ازای آن ،نستتبت به تحویل تعداد متغیری از ابزارهای مالكانه خود
واحد تیاری ،متعهد است یا م كن است متعهد شود؛ یا

.2

ابزار مشتتتقهای استتت که به روشتتی غیر از مبادله مبلغ ثابتی نقد یا دارایی مالی دیگر با تعداد ثابتی از ابزارهای
مالكانه خود واحد تیاری ،قابل تسویه است یا تسویه خواهد شد .برای این منظور ،حق تقدمها ،اختیارهای معامله
یا امتیازهای خرید جهت تحصیل تعداد ثابتی از ابزارهای مالكانه خود واحد تیاری در ازای مبلغ ثابتی از هر واحد
پول ،در صتتورتی ابزار مالكانه محستتوب میشتتود که واحد تیاری متناستتت با ت ام مالكان فعلی ه ان طبقه از
ابزارهای مالكانه غیرمشتتتتقه خود ،حق تقدمها ،اختیارهای معامله یا امتیازهای خرید را اعطا کند .ه چنین برای
این منظور ،ابزارهای مالكانه خود واحد تیاری ،شامل ابزارهای مالی قابل فروش به ناشر که طبق بندهای  12و
 13به عنوان ابزار مالكانه طبقهبندی می شود ،ابزارهایی که واحد تیاری را تنها در زمان انحالل ،به انتقال سهم
متناستتتبی از خالص داراییهای خود به طرف دیگر ،متعهد میکند و طبق بند های  14و  15به عنوان ابزار های
مالكانه طبقهبندی میشتتود ،یا ابزارهایی که قراردادهایی برای دریافت یا تحویل آتی ابزارهای مالكانه خود واحد
تیاری است ،ن یباشد.
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به عنوان یك استتتثنا ،اگر ابزاری که تعریف بدهی مالی را احراز میکند ،ت ام ویژگیها و شتترایي مندرج در بندهای  12و
 13یا  14و  15را احراز ن اید ،به عنوان ابزار مالكانه طبقهبندی میشود.
ابزار مالکانه قراردادی استتتت که نشتتتاندهنده منافع باقی انده در داراییهای واحد تیاری پس از کستتتر ت ام
بدهیهای آن میباشد.
ارزش منصفانه قی تی است که برای فروش یك دارایی یا انتقال یك بدهی در معاملهای متعارف بین فعاالن
بازار ،در تاریخ اندازهگیری قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود.
ابزار مالی قابل فروش به ناشوور ابزار مالی استتت که به دارنده آن ،حق فروش به ناشتتر را در ازای نقد یا
دارایی مالی دیگر ،میدهد یا به خودی خود ،با وقوع رویدادهای آتی نامط ئن یا فوت یا بازنشتتستتتگی دارنده آن
ابزار ،به ناشر بازگردانده میشود.
.10

در زمان شناخت اولیه ،ناشر ابزار مالی باید ابزار یا اجزای آن را بر اساس ماهیت توافق قراردادی و تعاریف بدهی
مالی ،دارایی مالی و ابزار مالكانه ،به عنوان بدهی مالی ،دارایی مالی یا ابزار مالكانه طبقهبندی کند.

.12

ابزار مالی قابل فروش به ناشتتر ،تعهد قراردادی ناشتتر برای بازخرید آن ابزار در ازای نقد یا دارایی مالی دیگر ،در
صورت اع ال حق فروش ا ست .به عنوان یك ا ستثنا بر تعریف بدهی مالی ،ابزاری که دربرگیرنده چنین تعهدی
باشد ،در صورت دارا بودن ت ام ویژگیهای زیر ،به عنوان ابزار مالكانه طبقهبندی میشود:

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

الف .در زمان انحالل ،برای دارنده ،ن سبت به سهم متنا سبی از خالص داراییهای واحد تیاری ،اییاد حق کند .خالص
داراییهای واحد تیاری ،به داراییهایی اطالق میشتتود که پس از کستتر ت ام ادعاها نستتبت به آن داراییها ،باقی
میماند .سهم متناست به صورت زیر تعیین میشود:
.1

تقسیم خالص داراییهای واحد تیاری در زمان انحالل به واحدهای با مبالغ مساوی؛ و

.2

ضرب مبلغ به دست آمده در تعداد واحدهای نگهداریشده توسي دارنده ابزار مالی.

ب.

آن ابزار ،در طبقهای از ابزارها قرار گرفته باشد که در مقایسه با سایر طبقات ابزارها ،در پایینترین اولویت است.
برای اینكه ابزار مالی چنین ویژگی داشته باشد ،باید:

.1

در زمان انحالل ،در مقایسه با سایر ادعاها نسبت به داراییهای واحد تیاری ،اولویت نداشته باشد؛ و

.2

برای قرار گرفتن در طبقهای از ابزارها که در مقایستته با س تایر طبقات ابزارها در پایینترین اولویت استتت ،نیازی
نباشد که به ابزار دیگری تبدیل شود.

پ  .ت ام ابزارهای مالی موجود در طبقه ابزارهایی که در مقای سه با سایر طبقات ابزارها در پایینترین اولویت ا ست،
ویژگیهای یكسانی داشته باشند .برای مثال ،ت ام آنها باید قابل فروش به ناشر باشند و فرمول یا سایر روشهای
مورد استفاده برای محاسبه قی ت بازخرید ،برای ت ام ابزارهای آن طبقه یكسان باشد.
ت  .به غیر از تعهد قرار دادی ناشتتتر به بازخرید آن ابزار در ازای نقد یا دارایی مالی دیگر ،ابزار مزبور دربردارنده هیچ
تعهد قراردادی برای تحویل نقد یا دارایی مالی دیگر به واحد تیاری دیگر ،یا برای مبادله داراییهای مالی یا
بدهیهای مالی با واحد تیاری دیگر ،در شرایطی که بطور بالقوه برای واحد تیاری نامطلوب ا ست ،نبا شد و آن
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ابزار ،قراردادی نبا شد که به شیوه تعین شده در ق س ت (ب) تعریف بدهی مالی ،از طریق ابزارهای مالكانه خود
واحد تیاری قابل تسویه باشد یا در آینده تسویه گردد.
ث  .می وع جریانهای نقدی مورد انتظار قابل انتستتاب به آن ابزار در طول ع ر ابزار ،استتاستاً مبتنی بر ستتود یا زیان
دوره ،تغییر در خالص داراییهای شناسایی شده یا تغییر در ارزش منصفانه شناسایی شده و شناسایینشده خالص
داراییهای واحد تیاری در طول ع ر آن ابزار باشد (به استثنای هرگونه آثار آن ابزار).

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

.28

زمانی که ابزار مالی مشتقه ،به یك طرف قرارداد در مورد نحوه تسویه اختیار میدهد (برای مثال ،ناشر یا دارنده،
اختیار دارند تستویه را به صتورت خالص از طریق نقد یا مبادله ستهام با نقد انیام دهند) ،آن ابزار دارایی مالی یا
بدهی مالی محستتوب میشتتود ،مگر اینكه ت ام گزینههای تستتویه منیر به این شتتود که آن ابزار ،مالكانه تلقی
گردد.

.30

نا شر یك ابزار مالی غیرم شتقه ،باید شرایي ابزار مالی را از نظر وجود هر دو جز بدهی و حقوق مالكانه ،ارزیابی
کند .این اجزا باید طبق بند  ،10بطور جداگانه به عنوان بدهیهای مالی ،داراییهای مالی یا ابزار های مالكانه
طبقهبندی شوند.

.35

در صورتی که واحد تیاری ابزارهای مالكانه خود را بازخرید کند ،این ابزارها ( سهام خزانه) باید از حقوق مالكانه
کسر شود .در زمان خرید ،فروش ،انتشار یا ابطال ابزارهای مالكانه خود واحد تیاری ،نباید هیچ سود یا زیانی در
صورت سود و زیان شنا سایی شود .سهام خزانه م كن ا ست تو سي واحد تیاری یا سایر اع ای گروه تلفیقی
خریداری و نگهداری شتتود .مابهازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستتتقیم در بخش حقوق مالكانه شتتناستتایی
گردد.

.37

درآمد یا هزینه مالی  ،سود تقسی ی ،سودها و زیانهای مربوط به یك ابزار مالی یا جزئی که بدهی مالی محسوب
می شود ،باید به عنوان درآمد یا هزینه ،در صورت سود و زیان شنا سایی شود .توزیع منابع بین دارندگان ابزار
مالكانه ،باید بطور مستتتقیم در حقوق مالكانه شتتناستتایی گردد .مخارج مربوط به معامالت حقوق مالكانه ،باید به
عنوان کاهنده حقوق مالكانه منظور شود.

.44

دارایی مالی و بدهی مالی تنها زمانی باید تهاتر شود و به صورت مبلغ خالص در صورت وضعیت مالی ارائه گردد
که واحد تیاری:

الف .در حال حاضر ،حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناساییشده داشته باشد؛ و
ب.

قصد داشته باشد یا به صورت خالص تسویه کند یا ه زمان با نقد کردن دارایی ،بدهی را تسویه ن اید.

در رابطه با انتقال دارایی مالی که واجد شتترایي قطع شتتناخت ن یباشتتد ،واحد تیاری نباید دارایی انتقالیافته و بدهی
مربوط به آن را تهاتر کند.
.46

تهاتر دارایی مالی شناساییشده و بدهی مالی شناساییشده و ارائه مبلغ به صورت خالص ،با قطع شناخت دارایی
مالی یا بدهی مالی تفاوت دارد .تهاتر موجت شناسایی سود یا زیان ن ی شود ،اما قطع شناخت ابزار مالی ،نه تنها
موجت حذف قلم شناساییشده قبلی از صورت وضعیت مالی میشود ،بلكه م كن است به شناسایی سود یا زیان
نیز منیر گردد.
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.53

این استاندارد باید با تسری به گذشته بكار گرفته شود.

 . 54الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1398/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
 . 55با اجرای الزامات این ا ستاندارد ،مفاد ا ستاندارد بینال للی ح سابداری  32ابزارهای مالی :ارائه (ویرایش ) 2017
نیز رعایت میشود.

رهنمود بکارگیری
رب .3واحد پول (نقد) دارایی مالی ا ست ،زیرا وا سطه انیام مبادالت میبا شد و در نتییه ،مبنای اندازهگیری و شناخت
ت ام معامالت در صورتهای مالی است .سپرده نقدی نزد بانكها یا مؤسسات مالی مشابه ،دارایی مالی است ،زیرا
بیانگر حق قراردادی ستتتپرده گذار برای دریافت نقد از آن مؤستتتستتته یا صتتتدور چك یا ابزار مشتتتابه در وجه
اعتباردهندگان برای پرداخت بدهی مالی است.
رب .4مثالهای رایج از داراییهای مالی که نشاندهنده ،حق قراردادی برای دریافت نقد در آینده است و بدهیهای مالی
متقابل که بیانگر تعهد قراردادی برای تحویل نقد در آینده میباشد ،عبارت است از:
الف  .دریافتنیها و پرداختنیهای تیاری؛
ب  .اسناد دریافتنی و پرداختنی؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

پ  .وامهای دریافتنی و پرداختنی؛ و
ت  .اوراق بدهی منتشرشده و خریداریشده.
در هر یك از این موارد ،حق قراردادی یك طرف برای دریافت (یا تعهد به پرداخت) نقد ،با تعهد متقابل طرف دیگر
برای پرداخت (یا حق دریافت) ،مطابقت دارد.
رب .5نوع دیگر ابزار مالی ،ابزاری ا ست که منافع اقت صادی قابل دریافت یا قابل واگذاری آن ،یك دارایی مالی به غیر
از نقد میبا شد .برای مثال ،ا سناد پرداختنی قابل ت سویه با اوراق خزانه دولتی ،برای دارنده ،حق قراردادی ن سبت
به دریافت اوراق و برای ناشر ،تعهد قراردادی برای تحویل اوراق ،و نه نقد ،اییاد میکند .این اوراق ،دارایی مالی
محسوب می شود زیرا نشاندهنده تعهدات دولت منتشرکننده برای پرداخت نقد است .در نتییه ،این اسناد برای
دارنده ،دارایی مالی و برای ناشر ،بدهی مالی است.
رب .6حق قراردادی یا تع هد قراردادی برای دریافت ،تحویل یا م بادله ابزار های مالی ،خود یك ابزار مالی استتتت.
زنییرهای از حقوق قراردادی یا تعهدات قراردادی ،در صتتتورتی که در نهایت منیر به دریافت یا پرداخت نقد یا
تحصیل یا انتشار ابزار مالكانه شود ،تعریف ابزار مالی را احراز میکند.
رب .24ابزارهای مالی ،شامل ابزارهای اولیه (مانند دریافتنیها ،پرداختنیها و ابزارهای مالكانه) و ابزارهای مالی مشتقه
(مانند اختیارهای معامله مالی ،قراردادهای آتی و پی انهای آتی ،سواپ نرخ سود تسهیالت و سواپ ارز) میباشد.
ابزارهای مالی مشتقه تعریف ابزار مالی را احراز میکنند و در نتییه ،در دامنه کاربرد این استاندارد قرار میگیرند.
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استاندارد حسابداری شماره 37
ابزارهای مالی؛ افشا
هدف این استتتاندارد ،الزام واحدهای تیاری به افش تای اطالعاتی در صتتورتهای مالی استتت تا استتتفادهکنندگان
بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند:

.1

الف .اه یت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تیاری؛ و

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

ماهیت و میزان ریستتكهای ناشتتی از ابزارهای مالی ،که واحد تیاری طی دوره و در پایان دوره گزارشتتگری در
معرض آنها قرار دارد و نحوه مدیریت این ریسكها توسي واحد تیاری.

.3

این استاندارد برای ابزارهای مالی شناساییشده و شناسایینشده کاربرد دارد .ابزارهای مالی شناساییشده ،شامل
داراییهای مالی و بدهیهای مالی مانند ستتترمایهگذاریها ،دریافتنیها ،پرداختنیها و وامهای دریافتنی یا پرداختنی
است که در صورت وضعیت مالی منعكس شده است .ابزارهای مالی شناسایینشده ،شامل برخی ابزارهای مالی
ا ست که اگرچه در صورت و ضعیت مالی منعكس ن شده ا ست ،اما در دامنه کاربرد این ا ستاندارد قرار میگیرند
(مانند برخی تعهدات وام).

.4

این ا ستاندارد ،در مورد قراردادهای خرید یا فروش اقالم غیرمالی که به صورت خالص از طریق نقد یا ابزار مالی
دیگر ،یا از طریق مبادله ابزارهای مالی قابل تسویه است ،کاربرد دارد.

.5

واحد تیاری باید اطالعاتی افشتتا کند که استتتفادهکنندگان صتتورتهای مالی بتوانند اه یت ابزارهای مالی برای
وضعیت مالی واحد تیاری را ارزیابی کنند.

.6

مبالغ دفتری هر یك از طبقات زیر ،باید در صورت وضعیت مالی یا در یادداشتهای توضیحی افشا شود:

الف .سرمایهگذاریها؛
ب.

وامها و دریافتنیها؛

پ.

سایر داراییهای مالی؛ و

ت.

بدهیهای مالی

.13

واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف .مبلغ دفتری داراییهای مالی که به عنوان وثیقه بدهیها یا بدهیهای احت الی در رهن قرار گرفته است؛ و
ب.

مفاد و شرایي مربوط به وثیقهگذاری.

.15

واحد تیاری باید در مورد وامهای پرداختنی شناساییشده در پایان دوره گزارشگری ،موارد زیر را افشا کند:

الف .جزئیات هرگونه نكول اصل و سود و ه چنین ،شرایي بازخرید وامهای پرداختنی مزبور طی دوره؛
ب.

مبلغ دفتری وامهای پرداختنی نكولشده در پایان دوره گزارشگری؛ و

پ.

اینكه پیش از تأیید صورتهای مالی برای انتشار ،نكول رفع شده است یا درباره شرایي وامهای پرداختنی مذاکره
میدد صورت گرفته است.
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.18

افشای ارزش منصفانه در موارد زیر الزامی نیست:

الف .زمانی که مبلغ دفتری ابزارهای مالی مانند در یافتنی ها و پرداختنی های تیاری کوتاه مدت ،تقر یت معقولی از
ارزش منصفانه آنها باشد؛
ب.

ستترمایهگذاری در ابزارهای مالكانهای که دارای قی ت اعالمشتتده برای دارایی یا بدهی یكستتان در بازاری فعال
نی ستند یا ابزارهای مشتقه وابسته به اینگونه ابزارهای مالكانه که به دلیل عدم امكان تعیین ارزش منصفانه آنها
بهگونهای قابل اتكا ،به بهای ت ام شده اندازهگیری شدهاند؛ یا

پ.

قراردادی که دارای ویژگی مشتتارکت اختیاری استتت ،مشتتروط بر اینكه امكان تعیین ارزش منصتتفانه آن ویژگی
بهگونهای قابل اتكا ،وجود نداشته نباشد.

.20

واحد تیاری باید اطالعاتی افشا کند که به استفادهکنندگان صورتهای مالی در ارزیابی ماهیت و میزان ریسكهای
ناشی از ابزارهای مالی که واحد تیاری در پایان دوره گزارشگری در معرض آنها قرار میگیرد ،ک ك ن اید.

.23

واحد تیاری باید برای هر یك از انواع ریسكهای ناشی از ابزارهای مالی ،موارد زیر را افشا کند:

الف .آسیتپذیری از ریسكها و نحوه اییاد آنها؛
ب.

اهداف ،رویهها و فرایندهای مدیریت ریسك و روشهای مورد استفاده برای اندازهگیری ریسك؛ و

پ.

هرگونه تغییر در قس تهای (الف) یا (ب) نسبت به دوره قبل.

.24

واحد تیاری باید برای هر یك از انواع ریسكهای ناشی از ابزارهای مالی ،موارد زیر را افشا کند:
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الف .خالصهای از اطالعات ک ّی درباره آسیتپذیری واحد تیاری از ری سك مورد نظر در پایان دوره گزارشگری .این
افشتا باید مبتنی بر اطالعات درونستازمانی تهیهشتده برای مدیران اصتلی واحد تیاری (طبق تعریف مندرج در
ا ستاندارد ح سابداری  12اف شای اطالعات ا شخاص واب سته) ،برای مثال هیئتمدیره یا مدیر عامل واحد
تیاری ،باشد.
ب.

افشاهای الزامی طبق بندهای  26تا  ،32به میزانی که طبق قس ت (الف) ارائه نشده باشد.

پ.

ت رکز ریسك ،در صورتی که بر اساس افشاهای ارائهشده طبق قس تهای (الف) و (ب) باال ،مشخص نباشد.

.26

واحد تیاری باید موارد زیر را بر مبنای طبقات ابزارهای مالی افشا کند:

الف .مبلغی که به بهترین شكل ،حداکثر میزان آسیتپذیری واحد تیاری از ریسك اعتباری در پایان دوره گزارشگری
را بدون در نظر گرفتن هرگونه وثیقه نگهداریشتتده یا ستتایر روشتتهای افزایش اعتبار ،نشتتان دهد (برای مثال
توافقهای خالص سازی که واجد شرایي تهاتر طبق ا ستاندارد ح سابداری  36ن یبا شند) .این اف شا برای ابزارهای
مالی که مبلغ دفتری آنها به بهترین شكل حداکثر میزان آسیتپذیری از ریسك اعتباری را نشان میدهد ،الزامی
نیست.
ب.

شرحی از وثیقه نگهداری شده به عنوان ت ین و سایر روشهای افزایش اعتبار و اثر مالی آنها (برای مثال ،بیان
عددی میزان کاهش ری سك اعتباری به وا سطه وثیقه و سایر رو شهای افزایش اعتبار) در ارتباط با مبلغی که به
بهترین شكل ،حداکثر میزان آ سیتپذیری از ری سك اعتباری را ن شان میدهد ( صرفنظر از اینكه طبق ق س ت
(الف) باال یا از طریق مبلغ دفتری ابزار مالی ،افشا شده باشد).
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پ.

اطالعات درباره کیفیت اعتباری داراییهای مالی که نه از تاریخ ستتررس تید آنها گذشتتته استتت و نه کاهش ارزش
یافتهاند.

.27

واحد تیاری باید موارد زیر را بر مبنای طبقات داراییهای مالی افشا کند:

الف .تیزیه و تحلیل سنی داراییهای مالی که در پایان دوره گزارشگری از تاریخ سررسید آنها گذشته است ،اما کاهش
ارزش نیافتهاند؛ و
ب.

تیزیه و تحلیل داراییهای مالی که در پایان دوره گزارشتتتگری ،به صتتتورت انفرادی به عنوان داراییهای کاهش
ارزشیافته تعیین شدهاند ،به ه راه عواملی که واحد تیاری در تعیین کاهش ارزش آنها در نظر گرفته است.

.29

واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف .تیزیه سررسید بدهیهای مالی (شامل قراردادهای ت ین مالی صادرشده) که سررسیدهای قراردادی باقی انده را
نشان دهد.
ب.

تشریح نحوه مدیریت ریسك نقدینگی مندرج در قس ت (الف) باال.

.30

به جز مواردی که طبق بند  31ع ل میشود ،واحد تیاری باید موارد زیر را افشا کند:

الف .تحلیل ح سا سیت برای هر یك از انواع ری سكهای بازار که واحد تیاری در پایان دوره گزار شگری در معرض آن
قرار میگیرد .این تحلیل ح سا سیت بیانگر نحوه تأثیرپذیری سود یا زیان دوره و حقوق مالكانه از تغییر در متغیر
ریسك مربوط ،که در آن تاریخ بطور معقول محت ل است ،میباشد؛

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی

ب.

روشها و مفروضات مورد استفاده در آمادهسازی تحلیل حساسیت؛ و

پ.

تغییر در روشها و مفروضات مورد استفاده نسبت به دوره قبل و دالیل این تغییرات.

 . 41الزامات این استتتاندارد در مورد کلیه صتتورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1398/1/1و بعد از آن شتتروع
میشود ،الزماالجراست.
 . 42با اجرای الزامات این ا ستاندارد ،مفاد ا ستاندارد بینال للی گزار شگری مالی  7ابزارهای مالی :اف شا (ویرایش
 ،)2017به استثنای بندهای  9تا 12الف و  20تا  ،24رعایت میشود.
اصطالحات تعریفشده
ریسک اعتباری

ریستتتك اینكه یك طرف ابزار مالی ،به دل یل عدم ای فای تعهد ،موجت ز یان
مالی طرف دیگر شود.

ریسک واحد پول

ری سك نو سان ارزش من صفانه یا جریانهای نقدی آتی یك ابزار مالی به دلیل
تغییر در نرخهای مبادله ارز.

ریسک نرخ سود

ری سك نو سان ارزش من صفانه یا جریانهای نقدی آتی یك ابزار مالی به دلیل
تغییر در نرخهای سود.
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ریسک نقدینگی

ریستتتك اینكه واحد تیاری در ایفای تعهدات مربوط به بدهیهای مالی که از
طریق تحویل نقد یا دارایی مالی دیگر تستتویه میشتتود ،دچار مشتتكل
شود.

وامهای پرداختنی

وامهای پرداختنی ،بدهی های مالی به غیر از پرداختنی های تیاری کوتاه مدت
در شرایي اعتباری عادی است.

ریسک بازار

ری سك نو سان ارزش من صفانه یا جریانهای نقدی آتی یك ابزار مالی به دلیل
تغییر در قی تهای بازار .ری سك بازار از سه نوع ری سك ت شكیل شده
ا ست :ری سک واحد پول ،ری سک نرخ سود و ری سک سایر
قیمتها.

ریسک سایر قیمتها

ری سك نوسان ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی آتی یك ابزار مالی ،به دلیل
تغییر در قی تهای بازار (به غیر از تغییرات ناشی از ری سک نرخ سود
یا ری سک واحد پول) ،صرفنظر از اینكه آن تغییرات در اثر عوامل
خاص آن ابزار مالی یا ناشتتتر آن ،یا عوامل تأثیرگذار بر ت ام ابزارهای
مالی مشابه معاملهشده در بازار اییاد شود.

سررسید گذشته

دارایی مالی در صورتی سررسید گذشته محسوب می شود که طرف مقابل در
تاریخ سررسید قرارداد ،از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

نکات برجستهی استانداردهای حسابداری ایران به اهتمام حمید دیانتپی
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منب
 استانداردهای حسابداری ایران مصوب سازمان حسابرسی.
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