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 17المللی حسابداری استاندارد بین

 ھااجاره

 ھدف

ستاندارد،  این ھدف .1 سابداريي ھارویھ تجویزا شا ح ی و اف
با باط  ــــب در ارت ناس جاره م جاره براي ،ھاا ندها و  دھ

 است. كنندهاجاره
 كاربرد  دامنھ

 اســتثناي ھا بھاجاره تمام حســابداري اســتاندارد باید براي این .2
 شود: موارد زیر بكار گرفتھ

از  برداريیا بھره اكتشـــاف براي اجاره قراردادھاي  الف.
شـــونده و منابع مشـــابھي کھ احیا طبیعي ، گازنفت معادن،

 و ند؛نیست

، و ویدیویي ســینمایي فیلمھاي مانند براي اقالميمجوز  اعطاي  ب.
 .تکثیر حق واختراع  ، حقآثار مكتوبھا،نمایشنامھ

نای  بھ عنوان مب ید در موارد زیر،  با ندارد ن تا ما این اســـ ا
 گیری بکار گرفتھ شود:اندازه

ـــط اجارهامالك نگھداری  الف. ـــده توس کننده کھ بھ عنوان ش
ــرمایھ ــایی میس ــناس ــود (بھ گذاری در امالك ش ــتاندارد ش اس

 مراجعھ شود)؛ گذاری در امالكسرمایھ 40المللی حسابداری بین

دھنده، طبق قرارداد اجاره گذاري در امالكي كھ اجارهســـرمایھ  ب.
المللی كند (بھ اســـتاندارد بینعملیاتي آن را عرضــــھ مي

 مراجعھ شود)؛ 40حسابداری 

ستاندارد بین  پ. ضوع ا ستی مو سابداراییھای زی  41داری المللی ح
شاورزی سط اجاره ھایکھ بھ موجب اجاره ک کننده تأمین مالی تو

 شود؛ یانگھداری می

ستاندارد بین  ت. ضوع ا ستی مو سابداری داراییھای زی  41المللی ح
دھنده عملیاتی توســـط اجاره کھ بھ موجب قراردادھای اجاره

ضھ می ستاندارد بینعر سابداری شود (بھ ا مراجعھ  41المللی ح
 شود).

ستاندارد در .3 ستفاده حق كھ ھایینامھمورد موافقت این ا  ا
اگر نیاز  حتي ،كاربرد دارد دندھمي را انتقال از دارایي

ــد کھ اجاره  اي در ارتباط باقابل مالحظھ خدمات دھندهباش
ــتاندارد  دارایي آن تعمیر و نگھداري ارائھ كند. این اس

ــتفاده حق بھ موجب آن كھ یخدمات قراردادھای براي از  اس
ــودنمي دیگر منتقل طرف بھقرارداد  طرف یك از دارایي ، ش

 كاربرد ندارد.
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 تعاریف

شخص زیر بکار رفتھ در  .4 صطالحات زیر با معاني م ستاندارد، ا این ا
 است:

 

 در قبال دھنده، اجارهآن موجب بھ كھ اســــتای نامھموافقت اجاره
را  از دارایي اســـتفاده حق ،مبالغ اي ازمجموعھ یا مبلغ دریافت
 .دھدمي انتقال كنندهاجاره بھ شده،توافق مدت براي

اســـاســـًا تمام  ،آن موجب بھ كھ اســـت اياجاره تأمین مالی اجاره
سكھا شي و مزایاي ری  شود. مالكیتمي منتقل دارایي از مالكیت نا
 نیابد. یابد یا انتقال انتقال است ممكن ، در نھایتدارایي

 شود.مي اطالق تأمین مالی غیر از اجاره اياجاره بھ عملیاتي اجاره

 فسخ قابلتنھا در موارد زیر  كھ است اياجاره فسخ غیر قابل اجاره
 :است

 ؛بعید احتمالي پیشامدھاي برخي وقوعبا   .الف

 ؛دھندهاجارهبا مجوز   .ب

 یا دارایي دارایي ھمان برای اجارهانعقاد قرارداد جدید با   .پ
 یا  دھنده؛اجاره کننده و ھمانبین اجاره، مشابھ

ضافي مبلغ پرداخت  .ت سط ا شروع  كھ ایگونھبھ، كنندهاجاره تو در 
وجود  معقول اطمیناني اســـتمرار اجاره اجاره، در ارتباط با

 ھ باشد.داشت

اجاره یا تاریخ تعھد  نامھموافقت تاریخعبارت است از  اجاره شروع
در این  .کھ زودتر باشــد كدام ھر طرفین بھ شــرایط اصــلي اجاره،

 تاریخ:

قھ  الف. یاتی یا تأمین مالی طب ندی اجاره بھ عنوان عمل ب
 شود؛ ومی

ــایی در   ب. ــناس آغاز در مورد اجاره تأمین مالی، مبالغ قابل ش
 شود.دوره اجاره، تعیین می

کننده از آن تاریخ حق دارد تاریخی است کھ اجاره دوره اجاره آغاز
ــناخت از دارایی اجاره ــتفاده کند. این تاریخ، تاریخ ش ــده اس ش

اولیھ اجاره اســـت (یعنی،حســـب مورد، تاریخ شـــناخت داراییھا، 
 ھای ناشي از اجاره).بدھیھا، درآمدھا یا ھزینھ

مورد  دارایي ،كنندهاجاره كھ است فسخي قابل غیر دوره اجاره دوره
ــت كردهرا برای آن دوره اجاره نظر  ــافھ بھ ،اس مدت زمان  ھر اض
جاره كھ دیگري ندها جاره كن یار دارد ا با  دارایي آن اخت را 

ـــدون پرداخت ـــي مبلغ پرداخت یا بـ ادامھ دھد، مشروط بر  اضافـ
 باشـــد كھ وجود داشـــتھ معقولي اطمینان اجاره وعشـــردر اینكھ 
 خواھد كرد. اختیار استفاده از این كنندهاجاره

ست  مبالغي اجاره مبالغ حداقل ست  كھا  در دوره كنندهاجارهقرار ا
کننده را ملزم بھ پرداخت آن كرد توان اجارهميبپردازد یا  اجاره
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و مالیات كھ بھ  خدمات مخارج احتمالي، بھایاجاره اســـتثناي بھ
 : اضافھ بھ شود،دھنده پرداخت میاجاره

ــمین لغامبتمام ، كنندهبا اجاره ارتباط در . الف ــده تض ــطش  توس
 یا ؛وا بھ وابستھ شخص یا ھر کنندهاجاره

 پرداخت كھ باقیمانده ارزش ، ھرگونھدھندهبا اجاره ارتباط در  .ب
 دھنده توسط اشخاص زیر تضمین شده است: بھ اجاره آن

 كننده؛اجاره

 كننده؛ یااشخاص وابستھ بھ اجاره

ــتھ بھ اجاره ــخص ثالث غیروابس دھنده كھ توانایي مالي ایفاي ش
 شده را داشتھ باشد.تعھدات تضمین

 باشـــد دارایي اختیار داشـــتھ كنندهاجاره ، چنانچھوجود این با
میزان  رود بھميانتظار  كند كھ خریداري قیمتي را بھ مورد اجاره

ــفانھ كمتر از ارزش كافي ــدن  قابل تاریخدر  منص اختیار اعمال ش
 این از اعمال معقول اطمینان شـــروع اجاره،خرید باشـــد و در 
 مبالغ حداقل ، شاملاجاره مبالغ شد، حداقلبا اختیار وجود داشتھ

تا تاریخ مورد انتظار اعمال اختیار  اجاره دوره طي پرداخت قابل
 .اختیار خرید مزبور است اعمال مورد نیاز براي مبلغخرید، و 

در یک معاملھ حقیقی و در شرایط عادی است کھ مبلغی  منصفانھ ارزش
دارایی بھ آن مبلغ مبادلھ یا یک بین طرفین مایل و آگاه، یک 

 بدھی بھ آن مبلغ تسویھ خواھد شد. 

 :عمر اقتصادي

 نظر رود دارایي ازانتظار مي كھاســــت  زماني مدت  الف.
 ؛باشد استفاده قابل كنندهاستفادهیا چند  یك اقتصادي توسط

 یا

ــابھي تعداد تولید یا واحدھاي  .ب ــت  مش در رود انتظار مي كھاس
ستفاده از دارایي  سطفرایند ا ستفاده یك تو ، كنندهیا چند ا

 .بھ دست آید

ـــت كھ  عمر مفید دوره باقیمانده برآوردي از آغاز دوره اجاره اس
 رود طي آنگیرد و انتظار ميتحت تأثیر شـــرایط اجاره قرار نمی

 منافع اقتصادي حاصل از دارایي توسط واحد تجاري مصرف شود. 

 :شدهتضمین ماندهباقی ارزش

 كھ است باقیمانده از ارزش بخش ، آنكنندهاجاره برای  .الف
 شودمي تضمین کنندهاجاره بھ وابستھ یا شخص كنندهاجاره توسط
 شــرایطي ھر در كھ اســت مبلغي ، بیشــترینشــدهتضــمین (مبلغ

 و ؛باشد) پرداخت تواند قابلمي

 توســط كھ اســت باقیمانده از ارزش بخش ، آندھندهاجارهبرای   .ب
دھنده کھ غیروابســـتھ بھ اجاره ثالث یا شـــخص كنندهاجاره

 تضـــمین شـــده را دارد،توانایی مالی ایفاي تعھدات تضـــمین
 .شودمي
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مورد  دارایي باقیمانده از ارزش بخش آن نشدهتضمین باقیمانده ارزش
ندارد یا  اطمینان آنبازیافت  بھ نسبت دھندهاجاره كھاجاره است 
 .شده است تضمین دھندهاجاره بھ وابستھ شخص تنھا توسط

ای اســت کھ بطور مســتقیم قابل مخارج اضــافھ مخارج مســتقیم اولیھ
ساب بھ مذاكرات و تنظیم قرارداد اجاره می ستثناي انت شد، بھ ا با

ای كھ تولیدکننده یا فروشــنده دھندهرهشــده توســط اجامخارج تحمل
 است.

  :مجموععبارت است از  در اجارهناخالص  گذاريسرمایھ

 دھنده درقابل دریافت توسط اجاره اجاره مبالغ حداقل  الف.
 تأمین مالی؛ و اجاره

 دھنده.متعلق بھ اجاره نشدهتضمین باقیمانده ارزش ھرگونھ  ب.

ست از در اجارهخالص  گذاريسرمایھ در  ناخالص گذاريسرمایھ عبارت ا
 تنزیل شده است. اجاره ضمني بھره با نرخ كھ اجاره

 :بین از تفاوت است عبارت نشدهكسب درآمد مالي

 گذاری ناخالص در اجاره؛ وسرمایھ  .الف

 گذاری خالص در اجاره.سرمایھ  ب.

 شــروع شــود درمي موجب كھ اســت تنزیلي نرخ اجاره ضــمني بھره نرخ
جاره قل (الف) فعلي ارزش مجموع ا بالغ حدا جاره م  ارزش(ب)  و ا

ضمین باقیمانده شدهت صفانھ ارزش) 1مجموع ( با ،ن مورد  دارایي من
برابر دھنده، ) ھرگونھ مخارج مســـتقیم اولیھ اجاره2و ( اجاره
 شود.

كننده اي است كھ اجارهنرخ بھره كنندهبراي اجارهنرخ فرضی استقراض 
براي اجاره مشـــابھ باید پرداخت كند یا، در صـــورت قابل تعیین 
نبودن، نرخ اســتقراضــي با مدت مشــابھ و با تضــمین مشــابھ، كھ 

كننده در شروع اجاره براي تأمین وجوه مورد نیاز جھت خرید اجاره
 شود. آن دارایي متحمل مي

بخشـــي از پرداختھای اجاره اســـت کھ مبلغ آن  احتمالی بھاياجاره
ست كھ تغییرات آن،  ستھ بھ مبلغ آتی عاملي ا ست، اما واب ثابت نی

شت زمان نمی شھای آتی، میزان تابع گذ صدی از فرو شد (مانند در با
اســتفاده آتی، شــاخصــھاي قیمت در آینده، نرخھای بھره بازار در 

 آینده).

اجاره ممکن است شرطي درج شود كھ نامھ یا تعھد در موافقت .5
بھ موجب آن پرداختھای اجاره، بابت تغییر در مخارج ساخت 
یا تحصـــیل امالک مورد اجاره یا بابت تغییر در ســـایر 
ـــطح عمومی  ـــده یا ارزش، مانند س معیارھای بھای تمام ش
جاره براي  مالی ا تأمین  خارج  یا تغییر در م ھا،  قیمت

شـــروع اجاره و آغاز دوره ای بین دھنده، طی دورهاجاره
اجاره، تعدیل شـــود. در این صـــورت، براي مقاصـــد این 

ــروع اجاره اســتاندارد فرض می شــود کھ این تغییرات در ش
 واقع شده است.
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ست كھ  .6 شامل قراردادھای اجاره یک دارایی ا تعریف اجاره، 
كننده اختیار شده، بھ اجارهدر صورت احراز شرطھای توافق

دھد. این قراردادھا، گاھي بھ عنوان تملك دارایي را مي
 شوند.قراردادھای اجاره بھ شرط تملیك شناختھ می

المللي در اســتاندارد بین» ارزش منصــفانھ«اصــطالح  الف.6
، از جھاتي با تعریف ارزش منصـــفانھ در 17حســـابداري 

ــتاندارد بین ــگري مالي اس گیري ارزش اندازه 13المللي گزارش

واحد تجاري ھنگام  نابراین،متفاوت اســــت. ب منصـــفانھ
، ارزش 17المللي حســـابداري بكارگیري اســـتاندارد بین

ــتاندارد، و نھ طبق اســتاندارد  منصــفانھ را طبق این اس
 كند.گیري مي، اندازه13المللي گزارشگري مالي بین

 ھا اجاره بنديطبقھ

ــتاندارد در این .7 ــكھا میزان بر مبنايھا اجاره ،اس و  ریس
یاي یت ناشـــي مزا مالك جاره براي دارایي از   مورد ا
 شــود. ریســكھابندي ميطبقھ ،كنندهیا اجاره دھندهاجاره
یا  بالاســتفاده ظرفیتناشــی از  زیان وقوع حتمالا شــامل

ــوخ ــدن منس ــانو  فناوري ش در تغییر  دلیل بھ بازده نوس
صادي شرایط شدمی اقت شمزایا مي. با  از مواردي املتواند 
ــودآور  انتظار عملیات قبیل ــادي درس  و دارایي عمر اقتص

ــل ــود حاص  باقیمانده ارزش بازیافتیا  ارزش از افزایش س
 باشد.

صورتیاجاره .8  شود كھمي بنديطبقھ تأمین مالی اجاره نوانع بھ ، در 
ــكھا ــًا تمام ریس ــاس ــي و مزایاي اس د. کن منتقل را از مالكیت ناش

 را منتقل از مالكیت ناشي و مزایاياساسًا تمام ریسكھا  كھ اياجاره
 شود.مي بنديطبقھ عملیاتي اجاره عنوان بھ ،نكند

کننده مبتنی دھنده و اجارهاز آنجا كھ معاملھ بین اجاره .9
ستفاده از تعاریف بر موافقت ست، ا نامھ اجاره بین آنھا ا

ضروري شرایط می یکنواخت  شد. بکارگیری این تعاریف در  با
کننده، ممکن است موجب شود تا دھنده و اجارهمتفاوت اجاره

ـــط ھر یک از طرفین بطور متفاوت  ـــابھ، توس یک اجاره مش
بندی شــود. برای مثال، این حالت ممکن اســت زمانی طبقھ

دھنده از تضمین ارزش باقیمانده توسط واقع شود کھ اجاره
 کننده، منتفع گردد.روابستھ بھ اجارهشخص ثالث غی

 ،معاملھ محتواي بھ نوع اجاره (تأمین مالی یا عملیاتی) .10
ستگي ،قرارداد شكل و نھ شرایطي ھایینمونھ. 1دارد ب  از 
 شـــودبھ تنھایي یا با یکدیگر، بطور معمول موجب مي كھ

                                                           
سیر  1 سیر مباحث جاری 27بھ تف شکل  کمیتھ تفا آنھا  حقوقیارزیابی محتوای معامالتی کھ 

 مراجعھ شود. اجاره است
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 شرح بھشود،  بنديطبقھ تأمین مالی اجاره عنوان بھ اجاره
 :زیر است

 در پایان دارایي ، مالكیتقرارداد اجاره طبق  .الف
 ؛شود منتقل كنندهاجاره بھ اجاره دوره

مورد  دارایي كھ باشـــد شـــتھاختیار دا كنندهاجاره  .ب
 ،اختیار خریدشـــدن  اعمال قابل را در تاریخ اجاره

كمتر از  كافيمیزان  رود بھانتظار مي كھ قیمتي بھ
ــفانھ ارزش ــد خریداري تاریخ در آن دارایي منص  باش

از اعمال  معقولي اطمینان، اجاره شـــروعكند و در 
 باشد؛ وجود داشتھاختیار 

شامل را  دارایي عمر اقتصاديبخش عمده  ،اجاره دوره  .پ
 ؛نشود منتقل دارایي اگر مالكیت ، حتيشود

بالغ حداقل فعلي رزشا  .ت  ،در شـــروع اجاره اجاره م
 منصفانھ ارزش اي ازبرابر با بخش قابل مالحظھ حداقل
 و  ؛باشد مورد اجاره دارایي

ــی ماھیت داراي ،مورد اجاره ھایدارایی  .ث ــ خاص د نباش
 انجام بتواند بدون كنندهاجاره تنھا كھ ايگونھبھ

 كند. استفاده ، از آنھقابل مالحظ تغییرات

ــانھ .11 توانند ھایي کھ بھ تنھایي یا با یکدیگر، ميبرخی نش
شوند، موجب طبقھ بندی اجاره بھ عنوان اجاره تأمین مالی 

 شامل موارد است:

کننده بتواند اجاره را در صـــورتي كھ اجاره  الف.
ــخ کند، زیانھای اجاره ــخ فس دھنده در ارتباط با فس

 کننده باشد؛اجاره اجاره، بر عھده
ســودھا یا زیانھای ناشــی از نوســان ارزش منصــفانھ   ب.

گیرد (برای مثال، کننده تعلق باقیمانده، بھ اجاره
شترین عایدات فروش شکل تخفیف اجارهبھ بھا معادل بی

 در پایان اجاره)؛ و
کننده توانایی تمدید اجاره برای دوره دیگر، اجاره  پ.

بھاي بازار اتب كمتر از اجارهبھایي بھ مربا اجاره
 را داشتھ باشد.

، جامع 11و  10ھاي مندرج در بندھای مثالھا و نشــــانھ .12
نیستند. اگر سایر ویژگیھای قرارداد بھ وضوح نشان دھد 

شود، کھ اساسًا تمام ریسكھا و مزایای مالکیت منتقل نمی
ــود. برای بندي میاجاره بھ عنوان اجاره عملیاتی طبقھ ش

ـــت رخ دھد کھ در پایان مثا ل، این مورد زمانی ممکن اس
خت مبلغ متغیري  یت دارایی در ازای پردا مالک جاره،  ا
برابر با ارزش منصفانھ دارایي در آن زمان منتقل گردد، 
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سكھا و مزایا بھ  سًا تمام این ری سا یا بھ دلیل اینکھ ا
ست، اجارهاجاره شده ا بھای احتمالی وجود كننده منتقل ن

 اشد.داشتھ ب

ھرگاه، گیرد. مي صورت اجاره شروعھا در اجاره بنديطبقھ .13
 كنند كھ توافق كنندهو اجاره دھندهاجارهدر ھر زمانی، 

 ايگونھرا بھ اجاره ، شرایطاجاره تمدید قرارداد جاي بھ
 منجر بھ ،12تا  7 بندھاي معیارھاي طبق تغییر دھند كھ

در صــورتي كھ شــرایط جدید از  شــود، متفاوتي بنديطبقھ
ــروع اجاره ــد،اجرا می ش ــدهتجدیدنظر موافقتنامھ ش  بھ ش

 شـــود.مي تلقي طي دوره اجاره، جدید موافقتنامھ عنوان
ثال، وردھا (آتغییر در بر اما ورد آتغییر در بربرای م

ــادي  ،)مورد اجاره دارایي باقیمانده یا ارزش عمر اقتص
ــرایط ــط اجاره پرداخت ، عدمبراي مثال( یا تغییر ش  توس

جاره ندها ند نمي ،)كن جبتوا قھ مو نديطب ید ب جاره  جد ا
 .شودمقاصد حسابداري  براي

 [حذف شد] .15تا  14

 و ساختمان زمین ھنگامی کھ اجاره شامل ھر دو جزء الف.15
 بندی ھر جزء بھ عنوان اجارهباشـــد، واحد تجاری طبقھ

، بطور 13تا  7تأمین مالي یا عملیاتي را طبق بندھاي 
كند. در تعیین اینکھ جزء زمین، جداگانھ بررســـي مي

 اجاره عملیاتي یا اجاره تأمین مالي اســـت، نكتھ مھم
 این است کھ بطور معمول عمر اقتصادي زمین نامعین است. 

ضي، بھ منظور طبقھ .16 ساب منظور در موارد مقت بندی و بھ ح
كردن اجاره زمین و ساختمان، حداقل مبالغ اجاره (شامل 

سبی ھرگونھ پیش صفانھ ن سبت ارزش من پرداخت یكجا)، بھ ن
منافع اجاره، در شروع اجاره بھ زمین و ساختمان تخصیص 

بھمی جاره را نتوان  بالغ ا بد. اگر م نھیا بل گو قا ای 
ـــیص داد، کل اجاره بھ ات ـــاختمان تخص کا بین زمین و س

ـــود، مگر اینکھ بندي میعنوان اجاره تأمین مالی طبقھ ش
شند کھ در این  ضوح، ھر دو جزء، اجاره عملیاتي با بھ و

بندي صـــورت، کل اجاره بھ عنوان اجاره عملیاتی طبقھ
  شود.می

ــاختمان، مبلغي كھ طبق بند  .17  ،20اگر در اجاره زمین و س
ــیص مي ــناخت اولیھ بھ جزء زمین تخص اھمیت یابد بیدر ش

بندي اجاره، زمین و ساختمان را باشد، براي مقاصد طبقھ
توان ھمانند یک جزء واحد در نظر گرفت و طبق بندھای مي
یاتی 13تا  7 یا عمل مالی  تأمین  جاره  بھ عنوان ا  ،

بندی کرد. در چنین مواردی، عمر اقتصادی ساختمان، طبقھ
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ـــادی کل دارایی مورد اجاره در نظر  بھ عنوان عمر اقتص
 شود.گرفتھ می

ــورتی کھ منافع اجاره .18 ــاختمان، در ص کننده در زمین و س
ـــتاندارد بین ـــابداری طبق اس ، بھ عنوان 40المللی حس

ــرمایھ ــتفاده از مدل گذاري در امالك طبقھس بندی و با اس
ــفانھ اندازه ــود، اندازهگیري ارزش منص جداگانھ گیری ش

صیلی تنھا  سبات تف ست. محا ساختمان الزامی نی زمین و 
کھ در مورد  ــــت  یابی الزامی اس گامی برای این ارز ھن

بندی یک یا ھر دو جزء مزبور، اطمینان وجود نداشتھ طبقھ
 باشد.

ـــتاندارد بین .19 ـــابداری طبق اس کننده ، اجاره40المللی حس
ــده تحت اتواند منافع در امالك نگھداریمي جاره عملیاتی ش

بندی كند. در این گذاری در امالك طبقھرا بھ عنوان سرمایھ
صورت، منافع در امالك، ھمانند اجاره تأمین مالی بھ حساب 

شود و افزون بر این، از مدل ارزش منصفانھ برای منظور می
سایی شنا ستفاده میدارایی  کننده، حتی گردد. اجارهشده، ا

یداد آتي یک رو كھ  نافع در امالك  در صـــورتي  یت م ماھ
ای تغییر دھد کھ دیگر بھ عنوان گونھکننده را بھاجاره
بندي نباشد، باید ھمچنان گذاری در امالك قابل طبقھسرمایھ

اجاره مزبور را بھ عنوان اجاره تأمین مالي بھ حســــاب 
مانی رخ می ثال، این مورد ز ند. برای م کھ منظور ك ھد  د

 کننده:اجاره

دھد، کھ ا خودش مورد اســتفاده قرار میامالك ر  الف.
ــي معادل ارزش  ــده مفروض در نتیجھ، بھ بھاي تمام ش
منصفانھ در تاریخ تغییر در استفاده، بھ امالك مورد 

 یابد؛ یااستفاده مالك انتقال می

ــًا تمام   ب. ــاس ــت دوم، اس با انعقاد قرارداد اجاره دس
 ریســكھا و مزایای ناشــی از مالکیت آن منافع را بھ

کند. قرارداد اجاره شــخص ثالث غیروابســتھ منتقل می
کننده، بھ عنوان اجاره تأمین دســت دوم توســط اجاره

ساب منظور می شخص ثالث بھ ح شود، ھرچند کھ مالی با 
ــوب  ــخص ثالث آن را اجاره عملیاتی محس ــت ش ممکن اس

 كند.

 
 كنندهاجاره در صورتھای مالی ھااجاره

 تأمین مالی ھایاجاره

 شناخت اولیھ

تأمین مالي را در  اجارهكننده باید در آغاز دوره اجاره، اجاره .20
ــعیت مالي خود بھ ــورت وض  معادل مبلغي بھ ،و بدھي دارایي عنوان ص
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ـــفانھ ارزش اقل  مبالغ حداقل فعلي ارزش و مورد اجاره دارایی منص
شناسایي كند. نرخ اند، ، کھ ھر یک در شروع اجاره تعیین شدهاجاره

ستفاده سبھ براي تنزیل مورد ا ، اجاره مبالغ حداقل فعلي ارزش محا
ست، نرخ بھره  ضمني بھره نرخ تعیین كھ صورتي و در ضمني اجاره ا
ــدنامكانپذیر اجاره  ــی  نرخ ،باش ــتقراضفرض ، كنندهاجاره براي اس

خارج مســـتقی .قرار گیرد اســـتفاده باید مورد یھ تمام م م اول
 شود.شده اضافھ میکننده بھ مبلغ دارایی شناساییاجاره

بر  ،و ســایر رویدادھا معامالتنحوه حســابداري و ارائھ  .21
ــاس ــكل و نھ مالي، محتوا و واقعیت اس ــرفًا ش  ،قانوني ص
 نامھموافقت قانوني شــكل با وجود اینکھشــود. مي انجام
 مالكیت ممكن اســت كنندهاجاره كھ اســت ايگونھبھ اجاره
ـــتھ را ب مورد اجاره دارایي قانوني در  نیاورد، اما دس

 مبین مالي محتوا و واقعیت ھاي تأمین مالي،مورد اجاره
كھ در شروع  مبلغي با تعھد پرداخت كنندهاجاره كھ است آن

ـــفانھ ارزش با تقریبًا برابر اجاره  و ھزینھ دارایي منص
 از بكارگیري حاصل اقتصادي ، منافعبھ آن است مربوط مالي

صادي اي ازعمده بخشبرای را  مورد اجاره دارایي  عمر اقت
  كند.مي تحصیل آن

مالياگر این .22 یت  جاره در صـــورت وضـــع عامالت ا نھ م  گو
شود، منابع منعكس كنندهاجاره صادي ن  تعھدات میزان و اقت

جار حد ت ئھ كمتر از واقع يوا جھو شـــود می ارا  در نتی
ــبتھاي ــایي ،د. بنابراینگردمي مخدوش آن مالي نس ــناس  ش

ضعیت مالي اجاره ھاياجاره صورت و ، كنندهتأمین مالی در 
تعھد  عنوان دیگر بھ و از سوي دارایي عنوان سو بھ از یك
سبھاي آتياجاره پرداخت ست ، منا دوره اجاره، در آغاز . ا

ــورت  دارایی و بدھی مربوط بھ پرداختھای آتي اجاره در ص
شود، بھ استثنای وضعیت مالي بھ مبلغی برابر شناسایی می

کننده کھ بھ مبلغ دارایی مخارج مســـتقیم اولیھ اجاره
 شود.شده اضافھ میشناسایی

 عنوان بھتأمین مالی  ھاياجاره مربوط بھ بدھیھاي ارائھ .23
. نیست مناسب صورتھاي ماليدر  اياجاره داراییھاي كاھنده

و  جاريبدھیھای  ، بدھیھا بھصورت وضعیت مالياگر در 
نیز  اجاره مربوط بھ بدھیھايبراي شود، می تفكیك غیرجاري

 .تفكیك مشابھي انجام خواھد شد

ھای اغلب در ارتباط با برخي فعالیت ،اولیھ مستقیم مخارج .24
مربوط بھ اجاره، مانند مذاکرات و تضمین توافقھای اجاره 

شود. مخارجي كھ بطور مستقیم قابل انتساب بھ واقع می
کننده در اجاره تأمین شده توسط اجارهفعالیتھای انجام

شده بھ عنوان دارایي اضافھ مالی است، بھ مبلغ شناسایی
 گردد.می
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 گیری بعدیاندازه

 بدھي مانده و كاھش ماليھزینھ  باید بین ،اجاره پرداختھایحداقل  .25
سھیم  دورهدر  مالي دوره بھ ھر ايگونھباید بھ مالي ھزینھشود.  ت
ــیص داده اجاره ــود كھ تخص در ارتباط با  ثابتي ادواري بھره نرخ ش
 بھاي احتمالی باید دراجارهایجاد كند.  دوره ھر در بدھي مانده

 دوره وقوع، بھ عنوان ھزینھ بھ حساب منظور شود.

ھا در طول دوره ھنگام تخصیص مخارج مالی بھ دوره ،در عمل .26
 از ،محاسبھ سھولت برايکننده ممکن است اجاره، اجاره

 د.نك استفاده تقریب
ـــابداري،موجب مي تأمین مالی اجاره .27 ـــود در ھر دوره حس ھزینھ  ش

ــتھالک براي ــتھالكدارایی اس  ، ایجادمالي پذیر و نیز ھزینھھاي اس
با روش  بایدمورد اجاره  پذیرھاي استھالكدارایی استھالك روششود. 

ستھالک داراییھای در تملک،  سانا شد یك ستھالك و با سایي ا  شدهشنا
آالت و امالک، ماشــین 16 حســابداري المللیبین اســتاندارد باید طبق
ستاند تجھیزات سابداری ارد بینو ا شھود 38المللی ح  داراییھای نام
سبھ سبت اطمینان معقولي شود. اگر محا  در پایان دارایي تملك بھ ن

باید در  ، دارایيشتھ باشدوجود ندا كنندهاجاره توسط اجاره دوره
 ، مســتھلكتر اســتكوتاهکھ  كدام ھر ،یا عمر مفید آن اجاره دوره
 شود.

بر مبنایی ، اجاره مورد پذیر دارایياستھالك مبلغ .28
 سایر داراییھاي استھالك با رویھ یکنواختو  سیستماتیک

 استفاده دوره ، در طولكنندهاجاره تملك پذیر دراستھالك
 . چنانچھیابد، بھ ھر دوره حسابداری تخصیص میمورد انتظار

، اجاره دوره ایاندر پ باشد كھ وجود داشتھ معقول اطمیناني
 استفاده شود، دورهمي منتقل كنندهاجاره بھ دارایي مالكیت

 در غیر این ؛است عمر مفید دارایي مورد انتظار معادل
 كدام ، ھریا عمر مفید آن اجاره دوره در ، دارایيصورت
 شود.مي ، مستھلكباشدتر كوتاهکھ 

 ندرت بھ ،دوره مالي و ھزینھ دارایي استھالك ھزینھ مجموع .29
ـــت دوره آن اجاره پرداختھایبا   ،و بنابراین ،برابر اس
. نیست مناسب ،ھزینھ عنوان بھ اجاره مبالغ شناسایي صرفاً 
غاز رو، پس این از جاره دوره از آ  مبلغ ، برابر بودنا

 .مربوط بھ آن، محتمل نیست و بدھي دارایي

 واحد تجاري، مورد اجاره دارایي ارزش كاھش تعیین رايب .30
را  کاھش ارزش داراییھا 36 حســابداريالمللی بیناســتاندارد 

 .گیردميبكار 
 افشا

المللی گزارشــگری افزون بر الزامات اســتاندارد بین ،كنندهاجاره .31
با  باید در ارتباط موارد زیر را، ابزارھای مالی: افشـــا 7مالی 
 افشا كند: تأمین مالي ھاياجاره
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خالص مبلغ دفتري در   الف. ھا،  قھ از دارایی برای ھر طب
 پایان دوره گزارشگری؛

صــورت تطبیق بین جمع حداقل مبالغ اجاره آتی در پایان دوره   ب.
گزارشگری، و ارزش فعلی آن. افزون بر این، واحد تجاری باید 

یان دوره گزارشگری و ارزش جمع حداقل مبالغ اجاره آتی در پا
 ھای زیر افشا کند:فعلی آن را در ھر یک از دوره

 سال؛ حداکثر یك .1

 بین یک تا پنج سال. .2

 بیشتر از پنج سال. .3

 شده بھ عنوان ھزینھ دوره.بھای احتمالی شناساییاجاره  پ.

كھ   ت. ــــت دوم،  جاره دس ھای آتي قرارداد ا قل پرداخت حدا جمع 
در پایان دوره گزارشگری از قراردادھای اجاره  رودانتظار مي

 غیرقابل فسخ دست دوم دریافت شود.

کننده،کھ شـــرح كلي از توافقھای اجاره بااھمیت برای اجاره  ث.
 شامل موارد زیر است، اما محدود بھ این موارد نیست:

 بھای احتمالی پرداختنی؛مبنای تعیین اجاره .1

ی .2 یا خر ید  مد یار ت ھای وجود و شـــرایط اخت ند د و ب
 کننده؛ وتعدیل

یل .3 ھای تحم حدودیت ند م جاره، مان شــــده بھ موجب توافق ا
محدودیتھای مربوط بھ ســـود تقســـیمی، افزایش بدھی و 

 ھای بیشتر.اجاره

كننده، الزامات افشــــای مندرج در افزون بر این، اجاره .32
المللی ، استاندارد بین16المللی حسابداری استاندارد بین
، 38المللی حســـابداری ، اســـتاندارد بین36حســـابداری 

و اســـتاندارد  40المللی حســـابداری اســـتاندارد بین
ـــابداری بین را برای داراییھای تحت اجاره  41المللی حس

 گیرد.تأمین مالی، بکار مي
 عملیاتي ھاياجاره

 طي مســتقیم خط باید برمبناي اجاره بالغم، عملیاتي ھايدر اجاره .33
ــایي ھزینھ عنوان بھ اجاره دوره ــناس ــود ش مبنای  اینکھمگر  ،ش

را  كنندهاستفادهتوسط  منافع کسب زماني الگوي ،دیگري سیستماتیک
 2.بھتر منعكس كند

ــتثناي (بھ اجارهمبالغ ، عملیاتي ھاياجاره در .34  مخارج اس
ستقیم خطبر مبنای  ،)و نگھداري بیمھ مانند خدماتي  بھ م
 مبنای سیستماتیک شود، مگر اینكھمي شناسایي ھزینھ عنوان
سب  زماني الگوي ،دیگري سط منافعک ستفاده تو را  كنندها

                                                           
 مراجعھ شود. ھای عملیاتی: مشوقھااجاره کمیتھ تفاسیر مباحث جاری 15ھ تفسیر ب  2
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 منطبق بر آن مبنا اجاره مبالغاگر  ، حتيبھتر منعكس كند
 نباشد.

 افشا

المللی گزارشــگری افزون بر الزامات اســتاندارد بین ،كنندهاجاره .35
افشــــا  عملیاتي ھاياجارهمورد  در باید موارد زیر را، 7مالی 
 كند:

جاره  الف. جاره آتی در ا بالغ ا قل م حدا یاتی جمع  ھای عمل
 ھای زیر:غیرقابل فسخ در ھر یک از دوره

 سال؛ حداکثر یك .1

 بین یک تا پنج سال؛ .2

 بیشتر از پنج سال. .3

جمع حداقل مبالغ آتي قرارداد اجاره دســـت دوم، كھ انتظار   ب.
جاره مي ھای ا یان دوره گزارشـــگری از قرارداد پا رود در 

 غیرقابل فسخ دست دوم دریافت شود.

مبالغ اجاره و مبالغ قرارداد اجاره دســـت دوم کھ بھ عنوان   پ.
سایی می شنا شود، بھ تفکیک حداقل مبالغ اجاره، ھزینھ دوره 

  بھای احتمالی و مبالغ قرارداد اجاره دست دوم.هاجار

کننده، کھ شـــرح کلی از توافقھای اجاره بااھمیت برای اجاره  ت.
 شامل موارد زیر است، اما محدود بھ این موارد نیست:

 بھای احتمالی پرداختنی؛مبنای تعیین اجاره .1

ھای  .2 ند ید و ب یا خر ید  مد یار ت وجود و شـــرایط اخت
 کننده؛ وتعدیل

یل .3 ھای تحم حدودیت ند م جاره، مان شــــده بھ موجب توافق ا
محدودیتھای مربوط بھ ســـود تقســـیمی، افزایش بدھی و 

 ھای بیشتر.اجاره

  دھندهاجاره ھا در صورتھاي مالياجاره

 مالی ھای تأمیناجاره

  شناخت اولیھ

 تأمین مالی اجارهشـــده تحت نگھداری ھایباید دارایی دھندهاجاره .36
ضعیت مالي خودرا در  سایی کند  دریافتني عنوان بھ صورت و و شنا

 ارائھ در اجاره خالص گذاريســـرمایھ معادل مبلغي بھآنھا را 
 د.نمای

ساً  دھنده، اجارهتأمین مالی در اجاره .37 سا سكھا تمام ا  ری
كند و مي را منتقل قانوني از مالكیت ناشـــي و مزایاي
صل عنوان دریافت بھ دریافتني اجاره مبالغ ،بنابراین  ا

ـــرمایھ براي بازیافت و درآمد مالي الزحمھ و حق گذاريس
 شود.مي دھنده بھ حساب منظورخدمات، توسط اجاره

ـــط اجاره .38 ـــتقیم اولیھ، اغلب توس دھنده تحمل مخارج مس
ــامل مبالغی مانند کارمزدھا، حقمی ــود و ش ھای الزحمھش
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باشد کھ مخارج افزایشی ھستند قانونی و مخارج داخلی می
و بطور مســـتقیم قابل انتســــاب بھ مذاكرات و تنظیم 

سربار عمومي قرارداد اجاره می شامل  شند. این مبالغ  با
ــربار تحمل ــط گروه بازاریابي و فروش مانند س ــده توس ش

ــد. در اجارهنمی دی ھای تأمین مالی، بھ غیر از موارباش
ــت، مخارج کھ اجاره ــنده اس دھنده، تولیدکننده یا فروش

ندازه یھ، در ا یافتنيمســـتقیم اول یھ در ھای گیری اول
ــود و مبلغ درآمد مربوط بھ اجاره تأمین مالی لحاظ مي ش

سایی دھد. نرخ بھره شده در دوره اجاره را کاھش میشنا
شــود کھ مخارج مســتقیم ای تعیین میگونھضــمنی اجاره بھ

یافتنیاول کار در در جاره یھ بطور خود بھ ا ھای مربوط 
ـــافھ  ـــود و بنابراین، نیازی بھ اض تأمین مالی لحاظ ش

ــت. مخارج تحمل كردن آنھا ــده مربوط بطور جداگانھ نیس ش
ــط اجاره دھنده بھ مذاكرات و تنظیم قرارداد اجاره، توس

تولیدکننده یا فروشنده، از تعریف مخارج مستقیم اولیھ 
ستثني مي سرمایھم گذاری شود. در نتیجھ، این مخارج در 

شــود و ھنگام شــناســایی ســود خالص در اجاره منظور نمي
جاره کھ در ا غاز فروش،  مالی بطور معمول آ تأمین  ھاي 

 شود.دوره اجاره است، بھ عنوان ھزینھ شناسایی می
 گیری بعدیاندازه

مالي،  .39 تأمین  جاره  ماليدر ا مد  ید  درآ نايبا  گویيال بر مب
ــایي ــناس ــود كھ ش  خالص در ارتباط با ثابتي ادواري بازده نرخ ش

 ایجاد كند. دھندهاجاره گذاريسرمایھ

صیصھدف اجاره .40 در طول دوره اجاره،  درآمد مالي دھنده، تخ
ستماتیک سی ست. منطقيو  بر مبنایی  صیص درآمد،  ا این تخ

شان ست كھ ن  ادواري ثابتيدھنده بازده مبتنی بر الگویي ا
ـــرمایھدر ارتباط با  تأمین مالي  اجاره در خالص گذاريس

ــد ــتثناي بھ ،دوره مربوط بھ اجاره مبالغ. باش  مخارج اس
سرمایھ ،خدمات سر ناخالص در اجاره گذارياز  تا شود می ك
 یابد. كاھش شدهنكسب و درآمد مالي گذاريسرمایھ اصل

ــمین دهباقیمان ارزش .41 ــدهتض  برای کھ در اجاره برآوردي نش
سبھ ستفاده اجاره ناخالص گذاريسرمایھ محا دھنده مورد ا
ـــي گیرد، بطور منظمقرار می ـــومي بررس  ارزش د. چنانچھش

ــمین باقیمانده ــدهتض ــیصدر  یابد، كاھش برآوردي نش  تخص
 كاھش د و ھرگونھشوتجدیدنظر مي اجاره دوره در طولدرآمد 

 شود.مي شناسایيبالفاصلھ ، یافتھتحقق مبالغ ارتباط بادر 

ــتاندارد تأمین مالی،اجاره  تحتدارایی  الف.41  کھ طبق اس
ــگری مالی المللیبین ــده داراییھای غیرجاری نگھداری 5 گزارش ش

شـــده براي بھ عنوان نگھداري، شـــدهبرای فروش و عملیات متوقف
شــده بھ عنوان بندياز مجموعھ واحد طبقھفروش (یا بخشــي 
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ق طببندي شــده اســت، باید شــده براي فروش) طبقھنگھداري
 .شودبھ حساب منظور استاندارد  ھمان

مورد  ھمانند رویھ باید ،یا فروشـــنده تولیدكننده دھندهاجاره .42
ــتفاده ــھاي براي اس ــود یا زیان فروش طی دوره را  ،قطعي فروش س
شود، سود  اعالم كمتري بھره نرخ بطور صوری كند. چنانچھ شناسایي

صل شودباید  از فروش حا سودي  ستفاده از  محدود بھ  صورت ا كھ در 
مخارج مذاكرات و تنظیم قرارداد . شـــدنرخ بھره بازار ایجاد می

سط اجارهاجاره تحمل شنده، باید دھنده تولیدشده تو كننده یا فرو
 ي سود فروش، بھ عنوان ھزینھ شناسایي شود.ھنگام شناسای

شند گانتولیدكنند .43 شتریان بھ اغلب ،گانیا فرو  خود براي م
جاره یا ا ید  خاب حق دارایي، خر چھد. ندھمي انت نان  چ

شنده تولیدكننده دھندهاجاره ، دارایي را از طریق یا فرو
گذار  مالي وا تأمین  جاره  ند،ا مد  دو نوع ك جاددرآ  ای

 شود:مي

از  ناشــي زیان یاســود  معادلی ســود یا زیان  الف.
جاره دارایي قطعي فروش ھاي بھ مورد ا  معمول قیمت
ندهمنعكس كھ ،فروش نھ كن یا تخفیف ھرگو قداري   م
 و  ؛است تجاري

  .اجاره دورهدر طول  درآمد مالي  .ب

ــنده تولیدكنندهدھنده اجاره .44 را در  درآمد فروش ،یا فروش
 و دارایي منصـــفانھ ارزش اقل معادل ،اجاره دوره آغاز
 كھدھنده متعلق بھ اجاره اجاره مبالغ حداقل فعلي ارزش

سبھ بھره بازار نرخ با اعمال ست شده محا سایي، ا  شنا
سایي فروش شده تمام كند. بھايمي  دوره آغازدر  شدهشنا

ــدهتمام بھاي ادلمع ،اجاره ــورت تفاوت، مبلغ ش ، یا در ص
 ارزش فعلي از كســـر ارزش پس مورد اجاره دارایي دفتری

 و بھاي درآمد فروش بین . تفاوتاست نشدهتضمین باقیمانده
 واحد تجاري رویھ طبق كھ ،است ، سود فروشفروش شده تمام
 شود.مي شناسایي ،قطعي فروشھاي براي

شنده تولیدكنندهدھنده در برخي موارد، اجاره .45  بھ ،یا فرو
ــتري منظور جذب ــوری ،مش  را اعالم بھره كمتري نرخ بطور ص

از  ايعمده شود بخشمي سبب نرخي از چنین كند. استفادهمي
سایي فروش ، در زماندرآمد معاملھ كل  شود. چنانچھ شنا

ـــود فروش اعالم ريبھره كمت نرخ عمداً  ـــود، س بھ  محدود ش
 بھره بازار نرخ اعمال صـــورت در كھ خواھد بود مبلغي
 شد.مي ایجاد

باط با مذاكرات یا تنظیم قرارداد اجاره تأمین  .46 در ارت
ــط اجارهتحمل مخارجمالي،  ــده توس تولیدكننده یا  كنندهش

شنده سایي ھزینھ عنوان ، بھاجاره دوره آغازدر  فرو  شنا
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ساً  مخارج شود، زیرا اینمي سا سب مرتبط ا  سود فروش با ك
 .است توسط تولیدکننده یا فروشنده

 افشا

المللی گزارشــگری افزون بر الزامات اســتاندارد بین ،دھندهاجاره .47
افشــا ھای تأمین مالی در مورد اجاره موارد زیر راباید  ،7مالی 
 كند:

گذاری ناخالص در اجاره در پایان سرمایھصورت تطبیق   الف.
دوره گزارشـــگری، و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره دریافتنی 
در پایان دوره گزارشـــگری. افزون بر این، واحد تجاری باید 

گذاری ناخالص در اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ ســـرمایھ
اجاره دریافتنی در پایان دوره گزارشــگری را برای ھر یک از 

 ھای زیر افشا نماید:رهدو

 سال؛ حداکثر یك .1

 بین یک تا پنج سال؛ .2

 بیشتر از پنج سال. .3

 نشده.درآمد مالی کسب  ب.

 دھنده است.نشده كھ متعلق بھ اجارهارزش باقیمانده تضمین  پ.

ذخیره انباشـــتھ برای حداقل مبالغ اجاره دریافتنی مشـــكوك   ت.
 الوصول.

 ده بھ عنوان درآمد دوره.شبھای احتمالی شناساییاجاره  ث.

 دھنده. شرح كلي از توافقھای اجاره بااھمیت برای اجاره  ج.

سرمایھ .48 شای  سباف سر درآمد ک شده گذاری ناخالص پس از ک ن
ـــده جدید طی در فعالیتھاي افزوده ـــر ش دوره، پس از کس

شده، بھ عنوان شاخص رشد ھای فسخمبالغ مربوط بابت اجاره
 اغلب سودمند است.

 عملیاتي ھایاجاره

ـــوع باید داراییھاي دھندهاجاره .49 ـــاس را بر اجاره عملیاتي موض  اس
 كند. ارائھصورت وضعیت مالي در  دارایی، ماھیت

 مستقیم خط ر مبنایباید ب ،عملیاتي ھاياز اجارهاجاره حاصل درآمد  .50
سایي اجاره دورهطول در  ستماتیک مبناي شود، مگر اینكھ شنا  سی

ستفاده از  كاھش زماني ، الگويدیگري شي منافعا مورد  از دارایي نا
 3.بھتر منعكس كندرا اجاره 

 ،استھالك جملھ از شده براي كسب درآمد اجاره،تحمل مخارج .51
ــایي ھزینھ عنوان بھ ــناس ــومي ش حتی اگر دریافتھای د. ش

 (بھ درآمد اجارهاجاره از مبنای خط مستقیم پیروی نکند، 
ــتثناي  مانند بیمھ خدماتيدریافتھاي مربوط بھ ارائھ  اس
 اجاره دوره در طول مســـتقیم خط بر مبنای) و نگھداري

                                                           
 مراجعھ شود. مشوقھا -ھای عملیاتیاجارهکمیتھ تفاسیر مباحث جاری  15بھ تفسیر  3.
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 الگوي دیگري سیستماتیک مبناي شود، مگر اینكھمي شناسایي
ـــتفاده از  كاھش زماني ـــل از منافعاس مورد  دارایي حاص
 . كند را بھتر منعكس اجاره

ستقیم مخارج .52 سط اجارهتحمل اولیھ م دھنده بابت مذاكرات و شده تو
، باید بھ مبلغ دفتری دارایی مورد عملیاتي اجارهتنظیم قرارداد 

ــود و ــافھ ش بر مبنایی ھمانند با  ،اجاره دوره در طول اجاره اض
 .شناسایي گردد عنوان ھزینھ بھ ،درآمد اجارهمبنای شناسایی 

ستھالكرویھ  .53 ستھالك داراییھاي ا  یکنواخت با بایدشده اجاره پذیرا
باشــد و  مشــابھ داراییھاي براي دھندهاجاره معمولاســتھالک  رویھ

و  16 حســـابداريالمللی بین اســـتاندارد طبقباید  ،اســـتھالك
 شود. محاسبھ 38المللی حسابداری استاندارد بین

ــتھ  برای تعیین اینکھ .54 دارایی مورد اجاره کاھش ارزش داش
المللی حسابداری است یا خیر، واحد تجاری استاندارد بین

 گیرد.را بكار مي 36

شنده ولیدكنندهت دھندهاجاره .55  عملیاتي اجاره در، یا فرو
 ، معادلعملیاتي كند، زیرا اجارهنمي شناسایي فروش سود
 .شودمحسوب نمي فروش
 افشا

المللی گزارشــگري افزون بر الزامات اســتاندارد بین ،دھندهاجاره .56
 افشا كند:ھای عملیاتی درباره اجارهموارد زیر را  ، باید7مالي 

یاتی   .الف جاره عمل جاره آتی در ا بالغ ا قل م حدا مجموع 
 ھای زیر:غیرقابل فسخ و برای ھر یک از دوره

 حداکثر یک سال؛ .1

 بین یک تا پنج سال؛ .2

 از پنج سال.بیشتر  .3

ــاییجمع اجاره  ب. ــناس ــده بھ عنوان درآمد، طی بھای احتمالی ش ش
 دوره؛

 دھنده.شرح كلي از توافقھای اجاره بااھمیت برای اجاره  پ.

المللی ھمچنین، الزامات افشای مندرج در استاندارد بین .57
، 36المللی حســابداری ، اســتاندارد بین16حســابداری 

، اســـتاندارد 38حســـابداری المللی اســـتاندارد بین
ــــابداری بین تاندارد بین 40المللی حس المللی و اســـ

شــده توســط ، در مورد داراییھای عرضــھ41حســابداری 
 دھنده از طریق اجاره عملیاتی كاربرد دارد.اجاره

 مجدد و اجاره فروش معامالت

ـــمن ،مجدد و اجاره فروش ھمعاملیک  .58 و  دارایي فروش متض
 و قیمت اجاره . مبالغاســــت دارایي ھمان مجدد اجاره
ندمعموالً  دارایي فروش بل دار قا طھ مت كدیگر راب  با ی
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 گیرند. نحوهقرار مي هدو بطور یكجا مورد مذاكر زیرا ھر
 اجاره نوع مجدد بھ و اجاره فروش ھمعامل حســــابداري

 دارد. بستگي
 تأمین مالی اجاره منجر بھ ،ددمج و اجاره فروش معاملھ چنانچھ .59

ـــود، ـــلھنباید  ،دفتري مبلغبر  فروش عایداتمازاد  ش  بھ بالفاص
 شــناســایي كنندهاجاره -فروشــنده مالي درآمد در صــورتھاي عنوان

 اجاره دوره در طول انتقال یابد و مازاد باید اینبلکھ  شـــود.
 شود. مستھلك

باشــــد،  تأمین مالی اجاره نوعمجدد از  اجاره چنانچھ .60
لھ عام جاره م جدد  ا ــــتابزاری م جب آن، كھ اس  بھ مو
مورد  مالي ، منابعدارایي گرفتن با وثیقھ دھندهاجاره

 تلقي ،دلیل ھمین كند. بھمي را تأمین كنندهنیاز اجاره
یداتمازاد  مد،  نوانع بھ دفتري بلغبر م فروش عا درآ
ـــب ـــت مناس  در طول یابد و. چنین مازادي انتقال مینیس

 شود.مي مستھلك اجاره دوره
 شــود عملیاتي اجاره منجر بھ ،مجدد و اجاره فروش معاملھ چنانچھ .61

شدو  شخص با ضوح م صفانھ ارزش بھ معاملھ كھ بھ و  شده انجام من
 صورتي شود. در شناسایي بالفاصلھباید  سود یا زیانھرگونھ ، است
صفانھ كمتر از ارزش فروش قیمت كھ شد، من سود یا با  زیان ھرگونھ 

صلھ سایي باید بالفا شرایطي كھ شود مگر شنا ، با مزبور زیان در 
 این در كھ شـــود بازار جبرانقیمت كمتر از  آتي اجاره مبالغ
 مبالغبا  متناسب و ھای آتی انتقال یابدبھ دورهباید ، زیانحالت
. شــود انتظار از دارایي مســتھلك اســتفاده مورد دوره طي ،اجاره

ــفانھ از ارزش بیش فروش قیمت چنانچھ ــد،  منص بر  مازادمبلغ باش
 دوره طي ھای آتی انتقال یابد وبھ دوره باید ارزش منصـــفانھ

 گردد. مستھلك انتظار از دارایي استفاده مورد

باشــــد و  عملیاتي اجاره از نوع مجدد، اجاره چنانچھ .62
تعیین  منصفانھ ارزش بر مبناي فروش و قیمت اجاره مبالغ
و  اســت گرفتھ صــورت عادي فروش معاملھ ،واقع، در شــود

 د.شومي شناسایي بالفاصلھ زیان یاسود  ھرگونھ
، ارزش مجدد و اجاره فروش در زمان ، چنانچھعملیاتي ھايدر اجاره .63

 معادل زیاني بالفاصلھ ،باشد دارایي دفتري كمتر از مبلغ منصفانھ
 شود. شناسایي باید منصفانھ و ارزش دفتري مبلغ تفاوت

ضـــرورت  تعدیلي چنین تأمین مالی، انجام ھايدر اجاره .64
ــده ارزش كاھش ، مگر اینكھندارد ــد واقع ش در  كھ ،باش
 ، مبلغ36 حسابداريالمللی بیناستاندارد  طبق صورت این

  شود.مي داده كاھش نيبازیافت مبلغ بھ دفتري

در معامالت فروش و اجاره مجدد، الزامات افشــــا برای  .65
ست. الزام بھ ارائھ کننده و اجارهاجاره سان ا دھنده یک

شود کھ شرایط اجاره بااھمیت موجب مي شرحی از توافقھای
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ھا یا شرایط معامالت فرد یا غیرعادی موافقتنامھمنحصربھ
 فروش و اجاره مجدد، افشا شود.

شای  .66 ست معیارھای اف معامالت فروش و اجاره مجدد، ممکن ا
ــتاندارد بین ــابداری جداگانھ مندرج در اس  1المللی حس

 را احراز كنند. ارائھ صورتھای مالی
 شرایط گذار

شتھ 68توجھ بھ بند با  .67 سري بھ گذ ستاندارد با ت ، بكارگیري این ا
صیھ می سري بھ تو ستاندارد با ت ست. اگر این ا شود اما الزامی نی

شود، فرض مي شتھ بکار گرفتھ ن ھای تأمین شود مانده تمام اجارهگذ
سط اجاره سب تو شده، بھ نحو منا دھنده مالی کھ پیش از این ایجاد 

ین پس، باید طبق شرایط این استاندارد بھ تعیین شده است و از ا
 حساب منظور شود.

 17المللی حســابداری واحد تجاری کھ پیش از این، اســتاندارد بین .68
سال  شده در  صالحات 1997(تجدیدنظر ست، باید ا ) را بکار گرفتھ ا

ھا با تســري بھ گذشــتھ بکار این اســتاندارد را برای تمام اجاره
(تجدیدنظرشده  17المللی حسابداری رد بینگیرد یا چنانچھ استاندا

) را با تسري بھ گذشتھ بکار نگرفتھ باشد، باید این 1997در سال 
مام اجاره تاندارد را برای ت كارگیري آن اســـ ھایی کھ پس از ب

استاندارد برای نخستین بار، منعقد شده است، مورد استفاده قرار 
 دھد.

قھ الف.68 ید طب با جاری  حد ت ندی جزء وا جارهب ھای زمین در ا
ضی صالحات مندرج در بند منق شده را در تاریخ بکارگیری ا الف، 69ن

شروع آن اجاره سی کند. بر مبنای اطالعات موجود در  ھا، مجددًا برر
اي را كھ اخیرًا بھ عنوان اجاره تأمین واحد تجاری باید اجاره

ستاندارد بینمالی طبقھ ست، طبق ا شده ا سابداریبندي   8 المللی ح
، با ھای حســابداری، تغییر در برآوردھای حســابداری و اشــتباھاترویھ

تســري بھ گذشــتھ شــناســایی کند. با وجود این، اگر واحد تجاری 
اطالعات الزم را برای بکارگیری این اصــالحات با تســري بھ گذشــتھ 

 نداشتھ باشد، باید:

صالحات را برای آن اجاره الف. وجود ھا، بر مبنای واقعیتھاي ماین ا
 در تاریخ بکارگیری اصالحات بکار گیرد؛ و

دارایی و بدھی مربوط بھ اجاره زمین را کھ اخیرًا بھ عنوان   ب.
بندی شده است، بھ ارزش منصفانھ در آن اجاره تأمین مالی طبقھ

تاریخ شناسایی كند؛ ھرگونھ تفاوت بین ارزش منصفانھ آنھا در 
 شود.سود انباشتھ شناسایی می

 اتاریخ اجر

تاندارد  اینواحد تجاري باید  .69 ھاي دوره را براياســـ
 شروع از آنیا پس  2005اول ژانویھ سال  از اي كھساالنھ

بكارگیري پیش از موعد توصـــیھ  .بكار گیردشـــود، مي
ستاندارد را قبل از اول مي شود. اگر واحد تجاری این ا

سال  شا  2005ژانویھ  ضوع را اف بکار گیرد، باید این مو
 نماید.
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الف بھ 68الف و 15حذف، و بندھای  15و  14بندھای  الف.69
، المللی گزارشگری مالیبین اصالحات استانداردھایعنوان بخشی از 

ش شر سال منت شد. واحد تجاري 2009ده در آوریل  ضافھ  ، ا
صالحات را براي ساالنھدوره باید این ا اي كھ از اول ھاي 

 .بكار گیردشود، مي شروع از آن پس یا 2010ژانویھ سال 
ست. اگر واحد تجاری این  بكارگیري پیش از موعد مجاز ا
ــوع  ــالحات را پیش از موعد بكار گیرد، باید این موض اص

 فشا کند.را ا

ستاندارد بین سابداری كنارگذاري ا سال  17المللی ح شده در  (تجدیدنظر
1997( 

المللی این اســـتاندارد، جایگزین اســـتاندارد بین .70
) 1997(تجدیدنظرشـــده در ســـال  ھااجاره 17حســـابداری 

 شود.می
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