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 11المللی حسابداری استاندارد بین
 پیمانھای ساخت

 ھدف

س این ھدف سابداري نحوه تجویزاندارد تا  مخارجدرآمدھا و  ح
 ی کھفعالیت ماھیت دلیل بھ. اسـت سـاخت يپیمانھابا  مرتبط
ــاخت يپیمانھا طبق ــودانجام می س ــروع و تکمیل ، تاریخش  ش

سابداری ھايدر دوره، پیمانفعالیت  گیرد. قرار مي فاوتتم ح
 ، تخصیصساخت يپیمانھا در حسابداري اصلي موضوع، بنابراین

 در آن كھ است حسابداری ھايدوره بھ پیمان مخارجو  ھادرآمد
از  ،اسـتاندارد ایندر شـود. اجرا مي سـاختعملیات ھا دوره

ــناخت معیارھاي ــورت تھیھچوب چار در مندرج ش  ،1ھای مالیو ارائھ ص
بھ  پیمان ھايو ھزینھ ھادرآمد شـــناخت زمان تعیین برای

اسـتفاده  زیان جامع ودر صـورت سـود  عنوان درآمد و ھزینھ
ـــودمی ـــتاندارد اینھمچنین، . ش  براي عملی ، رھنمودھاياس
 كند.مي ارائھ معیارھا این کارگیریب

 كاربرد  دامنھ

 مالي در صورتھاي ساخت يھانپیما حسابداري استاندارد باید براي این .1
  شود. پیمانكار بكار گرفتھ

حسابداری  المللیاستاندارد بین جایگزین ،ین استانداردا .2
 .شودمی ساخت ھایحسابداری پیمان ،1978 سال شده درتصویب، 11
 تعاریف

ستاندارد .3 صطالحاتدر این ا شخص ، ا  بکار رفتھ زیر زیر با معاني م
 است:

ست ک ساخت پیمان شخص طور ھ بپیمانی ا دارایی یک  ساخت بھ منظورم
و کارکرد یا  وریافنکھ از نظر طراحی،  ییھادارایی ی ازیا ترکیب

 زیادی ارتباط یا وابستگی بسیار از آنھا، یا استفاده نھایی ھدف
 گیرد.مورد مذاکره قرار میبا یکدیگر دارند، 

ــاختی پیمان مقطوع پیمان ــت س  با یکپیمانكار  ،آن موجب بھ كھ اس
موضـــوع  ھر واحد براي ثابت نرخیا  پیمانکل  براي مقطوع مبلغ
شمول واردم در برخي كھ ،پیمان  ، توافقشودمی مخارج تعدیل بند م

 كند.مي

ــاختی پیمان مخارجبر  مبتنيالزحمھ با حق پیمان ــت س  موجب بھ كھ اس
ـــخصممخارج یا  قابل قبول مخارج ،آن ـــده در پیمانش  بھ عالوه ،ش

 رداختپپیمانكار  بھ ،ثابت ایدرصــدی از این مخارج یا حق الزحمھ
 .شودمی

                                                      
المللی نبیکمیتھ اســتانداردھای  چارچوب تھیھ و ارائھ صــورتھای مالی، 2001در ســال  1

ستانداردھای بین سابداری، مورد پذیرش ھیئت ا سابداری قرار گرفت. در ح المللی ح
گزارشگری  نظریمفاھیم المللی حسابداری، ، ھیئت استانداردھای بین2010سپتامبر سال

 کرد. چارچوبرا جایگزین  مالی
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پل،  مانند منفردپیمان ساخت ممکن است برای ساخت دارایی  .4
ساختمان، سد، خط لولھ، جاده، کشتی یا تونل مورد مذاکره 

ساخت تعدادی  ھممکن است ب پیمان ساختھمچنین قرار گیرد. 
کارکرد  و فناوریکھ از نظر طراحی، باشد مربوط دارایی 
ستگی از آنھا، ارتباط یا واب نھایی استفاده یایا ھدف 

ساخت پیمانھای  ؛دارندبسیار زیادی با یکدیگر 
 ،یا تجھیزات آالتماشین دهیقطعات پیچو سایر  ھاپاالیشگاه
 است.گونھ پیمانھا از این مثالھایی

ساخت شامل موارد  ھایپیمان ،این استاندارد مقاصدبرای  .5
 زیر است:

برای ارائھ خدماتی کھ بطور مستقیم بھ  ھاییپیمان . الف
خدمات پیمانھای  ،، برای مثالط استومربساخت دارایی 

 و ؛مدیران پروژه و معماران

و  ،ھادارایی بازسازیبرای تخریب یا  ھاییپیمان . ب
 ھا.محیط پس از تخریب دارایی بازسازی

شوند کھ برای می تنظیمساخت بھ چندین روش  پیمانھای .6
 پیمانھایمقطوع و  بھ پیمانھای ،استاندارد این مقاصد
. برخی دگردنبندی میطبقھ مخارجمبتنی بر  الزحمھبا حق

 پیماننوع ھر دو  ھایساخت ممکن است ویژگی پیمانھای
را داشتھ  مخارجمبتنی بر  الزحمھبا حق پیمانمقطوع و 
مبتنی بر  الزحمھبا حق پیمانھای، مثال رایباشند، ب

الزم  ،شده. در چنین شرایطیقیمت توافق حداکثربا  مخارج
و  ھابرای تعیین زمان شناسایی درآمد پیمانکاراست کھ 

 24 و 23 ھایدر بند مندرجشرایط  تمام ی پیمان،ھاھزینھ
 را در نظر بگیرد.

 ی ساختپیمانھا جزیھو ت ترکیب

بطور  ساخت ھر پیمان براي معموالً  ،استاندارد این الزامات .7
 یدر شرایط با وجود این، .شودمی بكار گرفتھ جداگانھ

پیمان یا گروھی از یک انعکاس محتوای  خاص، بھ منظور
یک پیمان منفرد یا  ی ازاجزای برایالزم است  ،ھاپیمان

بھ عنوان یک مجموعھ  ھاپیماناز اجزایی از یک گروه 
این  تشخیص ھستند، قابلواحد، کھ بطور جداگانھ 

 شود. بکارگرفتھاستاندارد 

در دارایی  ھر ساخت، را پوشش دھددارایی  ینچند ،پیمان گاهھر .8
 :کھ شود در نظر گرفتھ جداگانھ ساخت پیمان بھ عنوان بایدصورتی 

 ؛باشد شده سالار جداگانھ ھایپیشنھاد داراییھر  برای .الف
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 کارفرماپیمانکار و و  شودجداگانھ مذاکره  ،ھر داراییدرباره  . ب
 در ارتباط با ھر داراییرا کھ  پیماناز  بخش آنبتوانند 

 و ؛کنندیا رد  قبولاست، 

 باشد. تشخیص قابل داراییھر  مخارج و درآمدھای . پ

ا ـد كارفرمـیا چن یك داراي ھـاینكنظر از ، صرفپیمانھای از روھـگ .9
 : کھ وندش تلقي منفرد پیمان نوانع باید بھ در صورتی د،نـباش

قرار  مذاكره واحد مورد مجموعھیک  عنوان بھ ،پیمانھا گروه .الف
 ؛باشدگرفتھ 

 ،در عمل ،كھآنقدر زیاد باشد یكدیگر  با پیمانھا ارتباط . ب
 و ؛دندھ سودآور را تشكیل پروژهیک از  بخشيپیمانھا 

 د.ناجرا شو یا متوالي بطور ھمزمان پیمانھا . پ

دارایی اضافی بھ اختیار کارفرما یک امکان ساخت  پیمان ممکن است .10
 اصالح ،اضافی ساخت دارایی بھ منظوریا ممکن است را فراھم کند 

باید بھ عنوان پیمان ساخت  در صورتی ساخت دارایی اضافی شود.
 :کھ جداگانھ در نظر گرفتھ شود

بطور قابل  ،یا کارکرد فناوریطراحی،  از نظردارایی  .الف
از دارایی یا داراییھای تحت پوشش پیمان  متفاوتای مالحظھ
 یا باشد؛اصلی 

مورد  ،اصلی پیمانقیمت دارایی بدون در نظر گرفتن قیمت  .ب
 مذاکره قرار گیرد.

 پیمان ھایدرآمد

 موارد زیر باشد: باید دربرگیرنده پیمان ھایدرآمد .11

 ؛است قرار گرفتھ مورد توافق ندر پیما درآمد كھ اولیھ مبلغ . الف
 و

 :تشویقي پرداختھایو  ھا، ادعاكار پیمان تغییر در میزان . ب

 موارد منجر بھ این داشتھ باشد احتمال كھ تا میزاني .1
 و شود؛درآمد  ایجاد

 د.باش گیرياندازهقابل  ل اتکابقا ايگونھبھ ،موارد این .2

ازای دریافتی یا درآمدھای پیمان، بھ ارزش منصفانھ مابھ .12
گیری درآمدھای شود. اندازهگیری میدریافتنی اندازه

بھ گوناگونی است کھ اطمینانھای پیمان، تحت تأثیر عدم 
. اغلب، با وقوع بستگی داردنتایج رویدادھای آتی 

برآوردھا  تجدیدنظر دررویدادھا و رفع عدم اطمینانھا، 
بنابراین، مبلغ درآمدھای پیمان ممکن است یابد. ضرورت می
 برای مثال: ھای مختلف، افزایش یا کاھش یابد.در دوره

از  پس ايدر دوره است مانكار و كارفرما ممكنیپ الف.
 یا ادعاھایي تغییراتمورد  در ،پیمان انعقاد دوره
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 ، بھشودمی د پیماندرآم یا كاھش افزایش موجب كھ
 ؛برسند توافق

 است ممكن ،مقطوع در پیمان درآمد مورد توافق مبلغ . ب
 ؛یابد زایشاف مخارج،تعدیل  ھایبند در نتیجھ

 ناشی از جرایم یجھتدر ن است ممكن درآمد پیمان مبلغ . پ
 ؛یابد ، كاھشاز جانب پیمانکار كار تأخیر در تكمیل

 یا

ھر  براي ثابت نرخ ، شاملمقطوع پیمان كھ صورتیدر  . ت
تعداد واحدھا،  افزایش ، باباشدموضوع پیمان واحد 

 یابد.مي افزایش درآمد پیمان
 

بر  ور كارفرما مبنيـاز دست است ارتـعب ،پیمان رـتغیی .13
 انجام مفاد پیمان طبق قرار است كھ كاري تغییر در دامنھ

درآمد  یا كاھش افزایش موجب است ممكنپیمان شود. تغییر 
 تغییر در مشخصات ،پیمان از تغییر مثالھاییشود.  پیمان

 تغییراست.  پیمان در مدت تغییرو  یيدارا یا طراحي
 :شود كھمنظور مي در درآمد پیمان ھنگامی

تغییر و کارفرما این احتمال وجود داشتھ باشد کھ  .الف
 و کند؛تصویب  تغییر رااز  درآمد حاصل مبلغ

 گیرياندازه قابل اتکا قابل ايگونھ بھ ،درآمد مبلغ . ب
 .باشد

 طرفی دیگرپیمانكار از كارفرما یا  كھ است لغیادعا مب .14
 پیمان در مبلغ كند كھمي مطالبھ مخارجی جبران بابت

 از ناشي است ادعا ممكن مثال، . براياست منظور نشده
یا  در مشخصات اشتباه ،كارفرما توسط تأخیر ایجادشده

باشد.  در كار پیمان مورد اختالف ، و تغییراتطراحي
 درجھ متضمن ،از ادعا درآمد حاصل مبالغ گیرياندازه
 مذاكرات نتیجھ بھ و اغلب است عدم اطمیناناز  باالیي
 در درآمد پیمان ادعا تنھا زماني ،دارد. بنابراین بستگي

 :شود كھمنظور مي

باشد،  رسیده ايپیشرفتھ مرحلھ بھ مذاكرات .الف
وجود  کارفرمااحتمال پذیرش ادعا توسط  كھ ايگونھبھ

 و ؛اشدداشتھ ب

 پذیرفتھ شود،کارفرما توسط احتمال دارد  كھ مبلغي . ب
 گیری باشد.قابل اندازهاتكا قابل  ايگونھبھ

 درصورت كھ است ياھاضاف ، مبالغتشویقي پرداختھای .15
بر  یا افزون شدهعملكرد تعیین استانداردھاي دستیابی بھ
 ممكن ،مثال براي شود.مي پرداختپیمانكار  بھ، استاندارد
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از موعد مقرر،  پیش پیمان تكمیل صورت در پیمان، است
. را مجاز بداندپیمانكار  بھ تشویقي پرداختھاي

 در درآمد پیمان توانميرا در صورتی  پرداختھای تشویقی
 :كھ کردمنظور 

 دستیابی بھ باشد كھ كرده پیشرفت تا حدي پیمان .الف
 بر یا افزون شدهعملكرد تعیین استانداردھاي
 و ؛محتمل باشد استاندارد،

قابل اتکا قابل  ایگونھ، بھتشویقي پرداخت مبلغ . ب
 .باشد گیريندازها

 پیمـان مخارج

 موارد زیر باشد: شاملباید  پیمان مخارج .16

 ؛است طومرب مشخص پیمانیک ھ ببطور مستقیم  كھ مخارجي .الف

توان می و استقابل انتساب  ،فعالیت پیمان بھ کل كھ مخارجي . ب
 و تخصیص داد؛آن را بھ پیمان 

ص مشخبطور  ،مفاد پیمان موجب بھ كھ چنینیاین سایر مخارج . پ
 .از كارفرما است مطالبھ قابل

، است طومرب یک پیمان مشخصھ ببطور مستقیم مخارجی کھ  .17
 باشد:موارد زیر میشامل 

 ؛کارگاهبر ، شامل نظارت کارگاهمخارج دستمزد  .الف

 ؛ساختمخارج مواد مورد استفاده در  .ب

 مربوط بھو تجھیزات مورد استفاده  آالتماشیناستھالک  پ.
 ؛پیمان

کارگاه بھ و مواد و تجھیزات  آالتماشینایی جمخارج جاب .ت.
 ؛و از کارگاه

 ؛و تجھیزات آالتماشینمخارج اجاره  ث.

 پیمانمستقیم بھ  بطور مخارج طراحی و کمک فنی کھ ج.
 ؛است طومرب

شامل مخارج تضمین  ،اصالح و تضمین کارمخارج برآوردی  چ.
 و ؛مورد انتظار

 .ادعاھای مطرح از جانب اشخاص ثالث ح.

کھ در  متفرقھممکن است با ھرگونھ درآمد  جاین مخار
 ،، برای مثالیابدکاھش  ،استنشده  منظور پیماندرآمد 

و آالت واگذاری ماشیندرآمد حاصل از فروش مواد اضافی و 
 .پیمانپایان تجھیزات در 
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 قابل انتساب پیمانفعالیت کل بھ  ممکن استمخارجی کھ  .18
شامل  ،تخصیص یابد مشخصی پیمانھایتواند بھ باشد و می

 موارد زیر است:

 ؛بیمھ .الف

 پیمانیک مخارج طراحی و کمک فنی کھ بطور مستقیم بھ . ب
 و  ؛مربوط نیستمشخص 

 .سربار ساخت. پ

 منطقی سیستماتیک و چنین مخارجی با استفاده از روشھای
بطور مشابھ  ھایویژگیبرخوردار از  مخارجتمام برای  کھ

مزبور . تخصیص شودمیتخصیص داده  ،رودبکار مییکنواخت 
 شامل ساختاست. سربار  ساختفعالیت  عادیمبتنی بر سطح 

ت حقوق کارکنان پردازش لیس و مخارج تھیھ مانند مخارجی
، فعالیت پیمانبھ کل  ممکن استپیمان است. مخارجی کھ 

تخصیص  مشخصی یھاپیمانبھ  تواندمی باشد و قابل انتساب
 باشد.می نیز تأمین مالیشامل مخارج  ،یابد

از  مطالبھ قابل، بطور مشخص پیمانفاد مطبق  كھ مخارجي .19
 عمومي و داريا مخارج ممکن است شامل برخی، تاس كارفرما
 تعیین پیمانمفاد در  آن جبران باشد كھ توسعھ و مخارج

 .است شده

یا باشد قابل انتساب بھ فعالیت پیمان نمی كھ مخارجي .20
ساخت  پیمان مخارج جزء، نیست پیمان یک بھقابل تخصیص 

  ی شامل موارد زیر است:مخارج چنینشود. نمي محسوب

کھ جبران آن در پیمان مشخص  عمومی و اداری مخارج . الف
 ؛نشده است

 ؛مخارج فروش .ب

 مشخص در پیمان آن جبران كھ و توسعھ تحقیق مخارج پ.
 و ؛است نشده

 یپیماندر  كھ بالاستفاده و تجھیزات آالتماشین استھالك ت.
 .مورد استفاده قرار نگرفتھ است مشخص

پیمان از تاریخ شامل مخارج قابل انتساب بھ  پیمانمخارج  .21
 با این وجود،است.  پیمانتا تکمیل نھایی  پیمان انعقاد

و برای  است مربوط پیمانھ بمخارجی کھ بطور مستقیم 
کھ بطور  ینیز در صورت شده است تحمل پیمان انعقاد

قابل قابل اتکا، ای گونھو بھ تشخیصجداگانھ قابل 
بھ عنوان  ،محتمل باشد پیمان انعقادو  گیری باشداندازه

مخارج  چنانچھ. شودمیمحسوب  پیمانبخشی از مخارج 
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بھ عنوان  وقوع در دوره ،پیمان نعقادابرای شده حملت
 ،پیمان در دوره بعد انعقاد ھزینھ شناسایی شود، در صورت

 .شودمیمنظور ن پیماندر مخارج اقالم  این
  پیمان ھايو ھزینھ ھادرآمد شناخت

ورد آاتكا برقابل  ايگونھرا بھ ساخت پیمان ماحصل بتوان ھرگاه .22
پایان دوره در  پیمانفعالیت  تكمیل میزان بھ با توجھكرد، باید 
 بھ ترتیب ھ، بمربوط بھ پیمان ساخت و مخارج ھادرآمد ،گزارشگری

زیان مورد انتظار . شود شناسایي و ھزینھعملیاتی درآمد  عنوان
بھ عنوان ھزینھ شناسایی  بالفاصلھ ،36بند  طبق ،پیمان ساخت باید

 شود.

قابل  ايگونھبھ درصورتی ساخت پیمان ، ماحصلمقطوع يھانپیمادر  .23
 :احراز شودزیر  شرطھای تمام كھ است گیرياندازه قابل اتکا

 گیرياندازه قابل قابل اتکا، ايگونھبھ درآمد پیمانکل  .الف
 باشد؛

محتمل  واحد تجاري بھ پیمان مرتبط با اقتصادي منافع ورود . ب
 ؛باشد

 پیمان تكمیل میزان و ھمچنین پیمان تكمیل برای پیمان مخارج . پ
 قابل قابل اتکا، ايگونھبھ ،گزارشگریدوره  پایان در

 و باشد؛ گیرياندازه

بطور و  تشخیصقابل  روشنی بھ ،پیمان بھ قابل انتساب خارجم . ت
 مخارج مقایسھ کھ ایگونھھب ،باشد گیرياندازهقابل  اتکاپذیر

  .شودمیسر  قبلي وردھايآبا بر پیمان شدهتحمل واقعي

در  ساخت پیمان ، ماحصلمبتنی بر مخارجالزحمھ با حق يپیمانھادر  .24
 شرطھای است کھ تمام گیرياندازهقابل  قابل اتکا ايگونھبھ صورتی
 : احراز شودزیر 

محتمل  واحد تجاري بھ با پیمان مرتبط اقتصادي منافعورود  .الف
 و باشد؛

مشخص بطور  از اینكھ نظرصرف ،پیمان بھ قابل انتساب مخارج . ب
 ايگونھو بھ تشخیصقابل  روشنی بھ یا خیر، باشد جبران قابل

 .باشد گیرياندازهقابل  قابل اتکا

 تكمیل میزانبا توجھ بھ  ھاو ھزینھ ھادرآمد شناخت .25
نامیده  پیمان درصد تكمیل روش بھ عنوان ، اغلبپیمان

 شدهتحمل با مخارج ، درآمد پیمانروش این . طبقشودمی
 داده بقاتط ،از تكمیل میزان آن بھ دستیابی برایپیمان 

و سودی  ھا، ھزینھھامنجر بھ گزارشگری درآمدو  شودمي
 ،شده است. این روش تکمیلکھ قابل انتساب بھ کار  شودمی

 پیمان و عملکرد درباره میزان فعالیتاطالعات مفیدی 
 کند.دوره فراھم می طی پیمان

 در دوره، درآمد پیمان پیمان تکمیل در روش درصد .26
بھ عنوان درآمد شود انجام می فعالیت پیمان کھ حسابداری
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بطور  ،پیمان. مخارج شودمیشناسایی دوره زیان یا در سود 
نجام ا فعالیت پیماندر دوره حسابداری کھ در آن  معمول

شناسایی دوره زیان یا بھ عنوان ھزینھ در سود شود می
کل مورد انتظار مازاد ، ھرگونھ با این وجود. گرددمی

 بالفاصلھ، 36بند  طبق ،درآمد پیمانکل بر پیمان مخارج 
 .شودمیبھ عنوان ھزینھ شناسایی 

کھ مربوط بھ  ودرا متحمل ش یممکن است مخارج کارپیمان .27
مخارجی بھ عنوان دارایی باشد. چنین  پیمانفعالیت آتی 

محتمل  ھااینکھ بازیافت آن رمشروط ب شودمیشناسایی 
را  کارفرمااز  مبلغ قابل مطالبھ ،چنین مخارجی باشد.

 پیشرفت در جریان پیمانو اغلب بھ عنوان  دھدنشان می
 .شودمیبندی طبقھ

 اتکاقابل ای گونھبھ در صورتیماحصل پیمان ساخت تنھا  .28
 پیمان اب تبطمنافع اقتصادی مرورود  کھاست برآورد  قابل

درباره  ھرگاه ،با این وجودبھ واحد تجاری محتمل باشد. 
و  درآمد پیمان منظوردر  تاکنونقابلیت وصول مبلغی کھ 

وجود عدم اطمینان  ،شناسایی شده است دوره زیان یا در سود
احتمال ابل وصول یا مبلغی کھ ، مبلغ غیرقداشتھ باشد
 ،مد پیمانآدر مبلغبھ جای تعدیل  وجود ندارد،بازیافت آن 

 .شودمیبھ عنوان ھزینھ شناسایی 

پیمانی کھ موارد  در موردپس از توافق  عموماً واحد تجاری  .29
 قابل اتکایی برآوردھایمی تواند  رد،بر دا زیر را در
 انجام دھد:

در ارتباط  ینطرفیک از حقوق قابل اعمال ھر   .الف
 ؛ختھ شودسا کھ قرار است با دارایی

 و شود؛ مبادلھ قرار استی کھ ازایبھما  .ب

 .تسویھو شرایط  نحوه  .پ

و سیستم مالی ریزی بودجھ داشتن بطور معمول،، ھمچنین
 با. است الزم، برای واحد تجاری اثربخشداخلی گزارشگری 

برآوردھای مربوط بھ درآمد  واحد تجاری ،پیشرفت پیمان
ورت لزوم مورد و مخارج پیمان را بررسی و در صپیمان 

 اً لزوم ،نین تجدیدنظریچنیاز بھ  دھد.تجدیدنظر قرار می
 قابل قابل اتکا، بطور پیمان ماحصلاین نیست کھ  ھنشان

 .نیستبرآورد 

. شود تعیین مختلف روشھای بھ تواندمی پیمان تكمیل میزان .30
 شدهانجام فعالیت كھگیرد را بکار می روشي، واحد تجاري
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 ماھیت بھ توجھ . باکندگیری بطور قابل اتکا اندازهرا 
 موارد زیر باشد: شامل است ممكنی مزبور ، روشھاپیمان

 شده كار انجام براي پیمان شدهتحمل مخارج نسبت  .الف
 ؛پیمان ورديآبر مخارج كل بھ برآوردتاریخ تا 

 یا ؛شدهانجامكار  ارزیابي  . ب

 ؛کار پیمانشده بھ کل کار نسبت مقدار کار انجام  . پ

دریافت از پیشرفت کار و پیش بابت یپرداخت مبالغ
 کند.شده را منعکس نمینجاماغلب کار ا ،کارفرمایان

 پیمانشده بھ مخارج تحمل مراجعھتکمیل با  میزانچنانچھ  .31
کھ  پیمانتنھا آن مخارج  ،شود تعیین تاریخ برآوردتا 

آن شده تا در مخارج تحمل ،کندرا منعکس میشده کار انجام
 دراز مخارج پیمان کھ  مثالھایی. شودمیمنظور تاریخ 

 است عبارت ،شودمنظور نمیشده تا آن تاریخ مخارج تحمل
 از:

 ،است پیمانفعالیت آتی  مرتبط باکھ  پیمانمخارج  . الف
، پیماناستفاده در  بھ منظورمانند مخارج موادی کھ 

شده  کنار گذاشتھ یا تحویل داده شده بھ محل پیمان
استفاده یا  ،ھنوز نصبدر طول عملیات پیمان،  لیو

برای  بطور مشخصمگر موادی کھ  بکار گرفتھ نشده است،
 و ؛شده است تدارک دیده آن پیمان

از  قبل دست دوم کارانشده بھ پیمانھای انجامپرداخت  .ب
 .دست دومانجام کار پیمان 

 :نباشدورد آبر، قابل اتکا طور قابلب ساخت پیمان ماحصل چنانچھ .32

 احتمال كھ ايشدهتحمل مخارج تا میزانتنھا درآمد باید  .الف
 و ؛شود شناسایي ،وجود دارد آن افتبازی

 شناسایي ھزینھ عنوان بھ وقوع، باید در دوره پیمان مخارج . ب
 شود. 

بھ  بالفاصلھ ،36باید طبق بند  ،زیان مورد انتظار پیمان ساخت
 عنوان ھزینھ شناسایی شود.

 كھ است صورتي بھ وضعیت اغلب، پیمان اولیھ در مراحل .33
ورد كرد. آبر بطور قابل اتکا توانرا نمي پیمان ماحصل

 كھ باشد داشتھ وجود احتمال این است ممكن ،وجود این با
كند.  را بازیافت پیمان شدهتحمل خارجم ،تجاري واحد

 ايشدهتحمل مخارج تنھا تا میزان ، درآمد پیمانبنابراین
 ھنگامی. شودمی رود، شناسایيمي آن انتظار بازیافت كھ
 ، سودنباشدورد آبر ابلق طور قابل اتکاب پیمان ماحصل کھ

 مانپی ماحصل اگر ، حتیبا وجود اینشود. نمي شناسایي
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 كل دارد كھ ، احتمالنباشدورد آبرقابل  طور قابل اتکاب
 . در چنینبیشتر شود درآمد پیمان از كل پیمان مخارج
بر  پیمان مخارج كلمورد انتظار مازاد  ، ھرگونھمواردي

 ھزینھ عنوان بھ بالفاصلھ ،36بند  طبق ،درآمد پیمانکل 
 شود.مي شناسایي

وجود بازیافت آن  احتمالکھ در صورتی  پیمانمخارج  .34
. شودمیبھ عنوان ھزینھ شناسایی  بالفاصلھ، نداشتھ باشد

ابلیت قدر آن شرایط،  ممکن است از شرایطی کھ مثالھایی
و شناسایی  نباشدمحتمل پیمان شده بازیافت مخارج تحمل

شامل  ،یابدضرورت بھ عنوان ھزینھ پیمان مخارج  فوری
 ی است کھ:پیمانھای

اعتبار آنھا  یعنیقابل اجرا نیستند،  طور کاملب . الف
 سوال است؛ زیرطور جدی ب

مقررات یا  یمشروط بھ نتیجھ دعوای حقوق ھاتکمیل آن  .ب
 ؛است قانونی در حال تصویب

یا  تخریب دارداست کھ احتمال  الکیمربوط بھ ام  . پ
 شوند؛مصادره 

  یا ؛تعھداتش نیست ایفایقادر بھ  کارفرما  .ت

 خود ا انجام تعھداتپیمانکار قادر بھ تکمیل پیمان ی  .ث
 .باشدیمنطبق پیمان 

 طورب پیمان ماحصل است شده موجب كھ عدم اطمینانھایی رفع در صورت  .35
 ھای مرتبط باو ھزینھ ھادرآمد ورد نباشد،آبر قابل ،اتكاقابل 
 شود. شناسایي 22بند  طبق ،32بند  جاي ، باید بھساخت پیمان

 زیان مورد انتظار شناخت

بیشتر  پیمان ھایدرآمد از كل پیمان مخارج كل رود كھ احتمال ھرگاه .36
 شناسایي ھزینھ عنوان بھ بالفاصلھباید  مورد انتظار ، زیانباشد
 شود.

 :شودمی تعیینمبلغ چنین زیانی بدون توجھ بھ موارد زیر  .37

 ؛یا خیر پیمان شروع شده استمربوط بھ کار اینکھ  . الف

 یا ؛تکمیل فعالیت پیمان میزان  . ب

ی پیمانھایرود از سایر کھ انتظار می میزان سودی  . پ
 حاصل شود.، دشومین محسوب منفرد پیمان، 9طبق بند کھ 
 وردھاآتغییر در بر

بر مبنای  ،در ھر دوره حسابداریپیمان، روش درصد تکمیل  .38
و مخارج  ھابھ برآوردھای جاری از درآمد با توجھ انباشتھ
 اثر تغییر در ،بنابراین .شودمی بکار گرفتھپیمان 
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یا مخارج پیمان یا اثر تغییر در  پیماندرآمد  وردآبر
ن تغییر در برآورد بھ عنوا ،ماحصل پیمان برآورد

 المللیبھ استاندارد بین( شودمی محسوب حسابداری
ھای حسابداری، تغییر در برآوردھای حسابداری و رویھ 8 حسابداری

در تعیین  ،برآوردھای تغییریافتھ ).مراجعھ شود اشتباھات
شده در سود یا زیان شناساییھای و ھزینھ ھادرآمدمبلغ 
 ،ھای بعددوره درو  شده است واقعدر آن تغییر ای کھ دوره
 .گیردمیقرار استفاده مورد 

 افشا

 واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند: .39

شناسایی دوره  عملیاتی درآمد پیمان کھ بھ عنوان درآمد بلغم الف.
 ؛ودشمی

دوره طی پیمان شده شناساییدر تعیین درآمد روشھایی کھ  .ب
 و ؛شودمیاستفاده 

در  ھایتکمیل پیمان میزانروشھای مورد استفاده در تعیین  . پ
 پیشرفت. جریان

موارد زیر ھر یک از  ،واحد تجاری باید در پایان دوره گزارشگری .40
 گزارش کند:پیشرفت در جریان  پیمانھایرا برای 

 پس از کسر( شدهشده و سودھای شناساییمبلغ مخارج تحملکل  الف.
 مورد نظر؛ شده) تا تاریخزیانھای شناسایی

 و ؛ھادریافتمبلغ پیش ب.

 .ی حسن انجام کارھاسپرده مبلغ .پ

پیشرفت  وضعیتاز صورت  لغیامب ،ھای حسن انجام کارسپرده .41
 پیمانشده در کھ تا زمان تحقق شرایط تعیین است پیمان

کار  نقصھایبرای پرداخت چنین مبالغی یا تا زمانی کھ 
 پیمان،پیشرفت  وضعیت صورت .شودمینبرطرف شود، پرداخت 

نکھ توسط کارفرما پرداخت نظر از ایصرفکھ  استمبالغی 
مربوط بھ پیمان، ده شبابت کار انجام ،د یا خیرشده باش

کھ قبل از  استھا مبالغی دریافتش. پیشودمیصورتحساب 
 .شودمیدریافت  پیمانکارتوسط  ،اجرای کار مربوط

 واحد تجاری باید موارد زیر را ارائھ کند: .42

بھ عنوان  ،شدهناخالص طلب از کارفرما بابت کار انجام مبلغ الف. 
 و ؛دارایی

 بھ عنوان ،شدهبھ کارفرما بابت کار انجام بدھیناخالص مبلغ  ب. 
 بدھی.

 خالص، شدهناخالص طلب از کارفرما بابت کار انجاممبلغ  .43
 :مبلغ
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پس  ؛شدهسودھای شناسایی اضافھشده بھ تحملمخارج  الف.
 از کسر

پیشرفت ھای توضعی شده و صورتزیانھای شناسایی مجموع ب.
 پیمان

ــت در جریان پیمانھایبرای تمام  ــرفتی اس کھ مخارج  پیش
 پس از کسر( شدهبھ اضافھ سودھای شناساییآنھا شده تحمل

پیشرفت  وضعیتھایبیشتر از صورت  ،شده)زیانھای شناسایی
 است. پیمان
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پس  شده؛سودھای شناسایی اضافھشده بھ تحملمخارج  الف.
 از کسر

پیشرفت صورت وضعیتھای شده و زیانھای شناسایی مجموع ب.
 پیمان

صورت کھ  پیشرفتی است برای تمام پیمانھای در جریان
شده بھ مخارج تحملبیشتر از  پیمانپیشرفت وضعیتھای 

زیانھای  پس از کسر( شدهاضافھ سودھای شناسایی
 است.شده) شناسایی

و دارایی احتمالی را  احتمالی واحد تجاری ھرگونھ بدھی .45
ای ھذخایر، بدھی 37المللی حسابداری طبق استاندارد بین

ھای و دارایی ھاکند. بدھیمیافشا  احتمالی و داراییھای احتمالی
، نامھضمانتارج از اقالمی مانند مخممکن است  ،احتمالی
 شود.احتمالی ناشی ای ھم یا زیانئ، جراادعاھا

 اجرا  تاریخ

 اولاز ھایی کھ دوره صورتھای مالیبرای این استاندارد  .46
بکار گرفتھ  ،شودشروع میاز آن  پسیا  1995 سال ژانویھ

 شود.می
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