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 18المللی حسابداری استاندارد بین

 درآمد عملیاتی

 ھدف

، 1چارچوب تھیھ و ارائھ صــورتھای مالی شــده دربنا بر تعریف ارائھ
ـــت از  درآمد ـــادی در افزایش عبارت اس دوره  طیمنافع اقتص

یا کاھش  داراییھایا افزایش  یجریان وروددر قالب حسابداری 
ــارکتغیر از افزایش از محل ، بھ بدھیھا در کنندگان آورده مش

شـــود. می حقوق مالکانھدر افزایش  موجبکھ  ،حقوق مالکانھ
ـــودھا می و عملیاتی ھایدرآمددربردارنده درآمد،  ـــدس . باش
 عادی فعالیتھاي در روال ھـــك است درآمدي ،عملیاتید درآمـــ

، فروش از جملھ مختلف نامھایو با  شــودمي حاصــل واحد تجاري
مورد اشاره قرار  ،امتیاز و حق یتقسیم، سود بھره ،الزحمھحق
ــتاندارد .گیردمی ــابداری درآمد  نحوه تجویز ،ھدف این اس حس

 است.ا معامالت و رویدادھ حاصل از انواع خاصعملیاتی 

 شناخت زمان تعیین ،عملیاتیدرآمد  در حسابداري اصلي موضوع
 شود كھمي شناسایي زماني . درآمد عملیاتياست عملیاتی درآمد
 و شدامحتمل ب واحد تجاري بھآتی  اقتصادي نافعم ورود جریان

این  .کرد گیريهطور قابل اتکا، اندازب را منافع اینبتوان 
ی معیارھاشرایط  در آنکھ کند ا مشخص میراستاندارد شرایطی 

شده سایی در نتیجھ،و  شوداحراز می یاد شنا . گرددمی درآمد 
ــتاندارد این  بکارگیریرھنمودھای عملی برای  ھمچنین ،این اس

 کند.می ارائھمعیارھا 
 كاربرد دامنھ

ــتاندارد باید براي این .1 ــابداري اس ــل درآمد عملیاتي حس از  حاص
 شود: زیر بكار گرفتھ رویدادھاي و معامالت

 ؛كاال فروش  .الف

 و ؛خدمات ارائـھ  .ب

 ، حقبھرهمولد  كھ واحد تجاري داراییھایاز  دیگران استفاده  .پ
 .است یتقسیمامتیاز و سود 

ستاندارد .2 ستاندارد  ،این ا سابداری  المللیبینجایگزین ا ح
 شود.می ،1982 سال در شدهتصویب، شناخت درآمد 18

و  فروش بھ قصد واحد تجاري توسط شدهتولید كاالي كاال شامل .3
 شدهخریداري كاالي مانند ،مجدد فروش برای شدهخریداري كاالي

                                                      
چارچوب تھیھ و ارائھ صورتھای حسابداری، المللی بین، ھیئت استانداردھای 2001در سال  .1

ستانداردھای بین مالی سالکمیتھ ا سپتامبر  سابداری را پذیرفت. در  ، 2010المللی ح
ــتانداردھای بین ــابداری، ھیئت اس ــگری مالیالمللی حس را جایگزین  مفاھیم نظری گزارش

 کرد. چارچوب
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 براي شــدهنگھداري امالکو ســایر  یا زمین فروشخرده توســط
 .است مجدد فروش

ای مورد وظیفھاجرای  متضمن معموالً  اتـــــخدم ھـــــارائ .4
ست واحد تجاري سطتو توافقی، یمدت در ،توافق  . خدماتا
ــــت ممكن ند دوره یك طي اس ئھ یا چ  شـــود. برخي ارا

ـــھ قراردادھای  مستقیم با پیمانھايطور ب ،خدمات ارائـ
 قراردادھای توان بھاز آن جملھ می، ارتباط دارند ساخت

ماران مدیران پروژه و مع مات  ــــاره  خد مد کرداش . درآ
این استاندارد  مشمول قراردادھا،ناشی از این  عملیاتي

استاندارد در  کھالزامات پیمانھای ساخت  طبق بلکھ نیست
در شده است،  تعیین ساخت پیمانھای 11حسابداری  المللیبین

 .شودمورد آن عمل می

ستفاده .5 شکلھای  ،واحد تجاري ھایییدارااز  دیگران ا بھ 
 د:کنمی ایجاد عملیاتي درآمدزیر 

 ھاید یا معادلـاز نق ادهـاستف ھزینھ ـهبھر  الف.
 ؛تجاري واحد بھ قابل پرداختیا مبالغ  نقد

 بلندمدت داراییھایاز  استفاده ھزینھ ــــامتیاز حق  ب.
جاري حد ت ثال، ،وا جاري عالیم، حق اختراع برای م ، ت

 و ؛افزار رایانھو نرم تکثیر حق

ـــود   .پ ـــیمیس ــــــتقس ـــود بھ دارندگان  ـ توزیع س
 میزان مالکیتمالکانھ متناســب با  گذاریھایســرمایھ

 طبقھ خاصی از سرمایھ. درآنھا 

ـد عملیاتي ،استاندارد ایندر  .6 از موارد زیر  حاصل درآم
 :شودمطرح نمی

قت  الف. مھمواف جاره ھاینا ندارد  ا تا بھ اســـ )
  ؛)مراجعھ شود ھااجاره 17حسابداری  المللیبین

حسابداری  كھ گذاریھایياز سرمایھ حاصل یتقسیمسود   .ب
(بھ استاندارد  شودميانجام  ویژه ارزش روش آنھا بھ

ــابداری  المللیبین ــرمایھ 28حس  واحدھای تجاری در گذاریس

 شود)؛مراجعھ  وابستھ و مشارکتھای خاص

مھ   .پ ھای بی کاربردقرارداد نھ  ندارد  در دام تا اســـ
 ؛قراردادھای بیمھ 4گزارشگری مالی  المللیبین

ی بدھیھاو  ی مالیداراییھاارزش منصــفانھ  در تغییر  .ت
 المللیبینآنھا (بھ اســـتاندارد  واگذاریمالی یا 

ــابداری  ــناخت و اندازه 39حس مراجعھ  گیریابزارھای مالی: ش
 شود)؛

 ؛ی جاریداراییھاارزش سایر  رد تغییر   .ث
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ــناخت اولیھ و   .ج ــی از ش ــفانھ در  تغییرناش ارزش منص
عالیت کشـــاورزی (بھ مربوط بھ فی زیســـتی داراییھا

ستاندارد  سابداریبینا شاورزی 41 المللی ح مراجعھ  ک
 شود)؛ 

ـــناخت اولیھ   .چ ـــتاندارد  تولیدش ـــاورزی (بھ اس کش
 و ؛)مراجعھ شود 41 المللی حسابداریبین

 معدنی. منابعاستخراج   .ح
 

 تعاریف

ستاندارد .7 صطالحاتدر این ا شخص ، ا  بکار رفتھ زیر زیر با معاني م
 است:

 کھاست  دوره طیمنافع اقتصادی  جریان ورود ناخالص درآمد عملیاتي
شی می واحد تجاري عادی از فعالیتھاي  ،این جریان ورودی شود ونا

افزایشـــھای جز ھ ، بدگردمی مالکانھ حقوقدر  افزایش منجر بھ
 .سرمایھ کنندگان درمشارکت آورده مربوط بھ

برای فروش یک دارایی یا انتقال یک اســت کھ قیمتي  منصــفانھ ارزش
ای متعــارف بین فعــاالن بــازار، در تــاریخ بــدھی در معــاملــھ

ندازه بھ ا ھد بود. ( خت خوا بل پردا قا یا  فت  یا بل در قا گیری 
 ارزشگیری اندازه 13المللی گزارشـــگری مالی یناســـتاندارد ب

 مراجعھ شود.) منصفانھ

منافع  جریان ورودناخالص شــــامل  تنھاعملیاتی  درآمد .8
ــادی دریافت ــط ی نو دریافت یاقتص و بھ واحد تجاری توس
ساب واحد تجاری ست.  ح  از طرفبھ نمایندگی  كھ مبالغيا

شخاص صول ثالث ا مالیات  ،مالیات فروش مانند، شودمي و
منافع جریان ورود کاال و خدمات و مالیات ارزش افزوده، 

صادی بھ واحد تجاری  سوب نمیاقت قوق مالکانھ حو  شودمح
 درآمد عملیاتياین موارد  ،بنابراین دھد.را افزایش نمی

ناخالص رابطھ نمایندگی، یک ، در ھمچنین. شودمحسوب نمی
صادی ن ورودجریا صولی  ،منافع اقت بھ نمایندگی مبالغ و
واحد  حقوق مالکانھدر منجر بھ افزایش کھ  کارگمار از

بھ نمایندگی وصولی مبالغ  شود.را شامل می شودنمی تجاری
بلکھ  .شـــودمحســـوب نمیعملیاتی درآمد  ،کارگمار از

 د.باشمی درآمد عملیاتی ،کارمزد
 درآمد عملیاتي گیرياندازه

یا  دریافتي ازايمابھ منصـــفانھ ارزش بھ باید درآمد عملیاتي .9
 2شود. گیرياندازه دریافتني

                                                      
ــیر  بھ  .2 ــیر مباحث جاری  31تفس ــمن معامالت -درآمد عملیاتیکمیتھ تفاس  پایاپایی کھ متض

 مراجعھ شود. است خدمات تبلیغاتی
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ـــل درآمد عملیاتي مبلغ .10 بر بطور معمول  ،معاملھاز  حاص
ــــاس قت اس مھمواف جاري بین اینا حد ت یا  وا یدار  و خر
 ارزش بھ مبلغ شود. اینمي تعیین ،دارایي كنندهاستفاده

در نظر  با یافتي یا دریافتنيدر ازايمنصـــفانھ مابھ
 گیرياندازه، مقداری تخفیف تجاري و تخفیف ھرگونھگرفتن 

 شود.مي

 نقد ھایشكل نقد یا معادل ازا بھ، مابھموارد بیشتردر  .11
ــــت یاتي و مبلغ اس قد مبلغ برابر با درآمد عمل یا  ن
ست قد دریافتی یا دریافتنین ھایمعادل این،  وجود . باا
ــورتیدر  بھ نقد  ھاینقد یا معادل یورودھای کھ جریان ص

ازا ممکن است از مبلغ ، ارزش منصفانھ مابھبیفتدتعویق 
ـــمی نقد دریافتی یا دریافتنی ـــد ، کمتراس  برای. باش

ــت  ،مثال بدون برای خریدار اعتبار واحد تجاری ممکن اس
سند دریافتفراھم آورد بھره  کمتر  ایی با نرخ بھرهنیا 

بازار بھرا  از نرخ بھره  ما کاال،بھ عنوان   ازای فروش 
صورتی کھ. نمایداز خریدار دریافت   در عمل، ،توافق در 

ــدالی مین مأمعاملھ ت دربرگیرنده ــفانھ باش ، ارزش منص
تی با استفاده تنزیل تمام دریافتھای آ از طریق ازامابھ

ــمنی ــود.می تعیین از نرخ بھره ض ھر کدام از نرخھای  ش
، نرخ بھره باشــدزیر کھ با وضــوح بیشــتری قابل تعیین 

 :شودتلقی میضمنی 

 کھ از ناشـــریمشـــابھ  نرخ رایج برای ابزار  .الف
 یا؛ ی برخوردار استرتبھ اعتباری مشابھ

فروش قیمت  را بھمبلغ اســـمی ابزار ای کھ نرخ بھره  ب.
 کند.تنزیل مییا خدمات  کاال فعلینقدی 

ــمی مابھ بینتفاوت  ــفانھ و مبلغ اس  طبق ،ازاارزش منص
، بھ 39حسابداری  المللیبیناستاندارد  30 و 29ھای بند

  شود.می عنوان درآمد بھره شناسایی

 از لحاظ كھ یكاال یا خدمات در قبال كاال یا خدمات ھرگاه .12
 گردد، این یا معاوضھ مبادلھ است، مشابھ و ارزش ماھیت

این شود. نمي درآمدزا محسوب ايمعاملھ عنوان بھ ادلھمب
مصداق دارد شیر نفت یا  موضوع اغلب برای کاالھایی نظیر

ــــھ گانکھ عرض ند ھا ،کن ھای مختلف  موجودی کان را در م
مکانی کنند تا تقاضای مشتریان در مبادلھ یا معاوضھ می

در  كاال یا خدمات در صورتی کھ. تأمین شودبھ موقع  خاص
ــابھغیرازای کاال یا خدمات  ــد یا ارائھ  مش بھ فروش رس

 درآمدزا تلقي ايمعاملھ عنوان بھ مبادلھ شـــود، این
صفانھ ارزش بھ درآمد عملیاتي، حالت این . درشودمی  من

بابت ھرگونھ نقد  از تعدیل پس ،دریافتي كاال یا خدمات
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. شـــودمي یگیراندازه یافتھنقد انتقال ھاییا معادل
ــفانھ ارزش ھرگاه  ايگونھبھ ،دریافتي كاال یا خدمات منص

شد گیرياندازهقابل  قابل اتکا،  بھ ، درآمد عملیاتينبا
ــفانھ ارزش ــدهواگذار كاال یا خدمات منص  از تعدیل پس ،ش

 یافتھنقد انتقال ھاینقد یا معادل ھرگونھمبلغ بابت 
 شود.مي گیرياندازه

 معاملھ تشخیص

ستاندارد در این مندرج شناخت ھایمعیار .13  برایمعموالً  ،ا
این، در وجود  شـــود. بامي اعمال جداگانھ، ھر معاملھ

 بکارگیری ،معاملھ محتواي انعكاس بھ منظور، خاص یشرایط
ــناخت معیارھاي  بطورکھ  منفرد املھیک مع اجزاي برای ش
، مثال . برايیابدضرورت می، قابل تشخیص ھستند جداگانھ
صول فروش قیمت ھرگاه شخیصی قابل مبلغ شامل ،مح  بابت ت
انتقال  آتي ھايدوره بھ مبلغ باشــــد، این آتی خدمات

ـــودارائھ می تخدم ای کھدوره درو یابد می  عنوان بھ ،ش
ــایی درآمد عملیاتي ــناس دو  ، ھرگاه. در مقابلگرددمی ش
ــتھ ھم بھ ايگونھبھ یا چند معاملھ ــد كھ پیوس اثر  باش

مجموعھ معامالت بھ عنوان یک  بھ توجھ بدون آنھا، تجاري
ــددرک مجموعھ واحد قابل  ــناخت ، معیارھاينباش بطور  ش
ــود. برايمي اعمالیکجا برای آنھا   ، واحد تجاريمثال ش

ست ممكن ساند و  فروش را بھ كاالھایي ا  ،در ھمان زمانر
 كاالھا در ھمانبازخرید  رايب جداگانھ اینامھموافقت

 معاملھ اثر محتوایي در نتیجھ، کھ منعقد كند ،یندهآ
نمينفی را  فروش لھ ھر  ،حالتي چنین در؛ دک عام دو م

 شود.میدر نظر گرفتھ  ھمراه با یکدیگر
 

 كاال فروش

صل درآمد عملیاتي .14 سایي زمانيكاال، باید  فروش از حا  شود كھ شنا
 :شده باشد احراززیر  شرایط تمام

را  كاال مالكیت عمده و مزایاي ریســکھا، واحد تجاري  .الف
 ؛باشد كرده خریدار منتقل بھ

 ھمعمول ببطور  كھ حدي مستمر در مدیریتي دخالت ،واحد تجاري  .ب
برای را  رفتھفروش يھاكاال مؤثر كنترلو  اســـت مربوط مالكیت
 ؛نکرده باشدحفظ خود 

 گیرياندازهقابل  ،اتكاقابل ای بھ گونھ درآمد عملیاتي مبلغ  .پ
 ؛باشد

 واحد تجاري بھ معاملھ مرتبط با اقتصــادي منافعجریان ورود   .ت
 و ؛محتمل باشد
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خواھد تحمل یا است  شده تحمل ی کھ در ارتباط با معاملھمخارج  .ث
 .باشد گیرياندازهقابل اتكا قابل  ايگونھ بھ ،شد

ـــکھا انتقال زمان تعیین  .15  بھ مالكیتعمده  و مزایاي ریس
ستلزم ،خریدار سي م ست معاملھ شرایط برر شتر. در ا  بی
 با انتقال ،مالكیت و مزایاي ریســـکھا ، انتقالموارد

یت گذاری یا  قانوني مالک لھوا عام یدار بھ مورد م  ،خر
ست ھمزمان ضوع . اینا شیھا خرده مورد اغلب در مو صدق فرو

سایر مواردکندمی سکھا انتقال ،. در   مالكیت و مزایاي ری
ماني فاوت در ز مان از مت قال ز یت انت یا  قانوني مالک
 .شودمورد معاملھ واقع می واگذاری

ــکھای اگر واحد تجاري .16 ، انتقال ندھدرا  مالكیت عمده ریس
 شـــناســـایيعملیاتی  و درآمد نیســـت فروش ،معاملھاین 
 ریسکھایھای مختلف شیوهواحد تجاری بھ ممکن است شود. نمي

 ممكن كھ از مواردي مثالھایی مالکیت را حفظ کند. عمده
ــت ــکھا واحد تجاري اس  را حفظ مالكیت عمده و مزایاي ریس

 :زیر است شرح كند بھ

 كھ کارکرد نامناســــب بابت واحد تجاري كھ زماني .الف
 ؛باشدنامھ نیست، متعھد جزئی از شرایط معمول ضمانت

سب كھ زماني .ب شاز  درآمد عملیاتي ک شروط، خاص یفرو  م
 كاالآن  فروش خریدار از محل درآمد توســـط کســـب بھ

 ؛باشد

شرط كاالکھ  زماني .پ ص بھ  شودن سال  صب و ب، ار  بخش ن
واحد  توسطھنوز  کھ باشدی از قرارداد ایقابل مالحظھ

 و ؛است نشده انجام طور كاملب تجاري

بھ دل .ت یدار  کھ خر مانی  کھ در قرارداد فروش ز یلی 
داشــتھ قرارداد خرید را  فســخحق اســت، شــده تعیین 
 مطمئن برگشــت احتمال نســبت بھ واحد تجاري و باشــد
 .نباشد

سکبخش کمتنھا  واحد تجاري اگر .17  را مالكیت اھمیتی از ری
ند لھاین ، حفظ ک عام ــــت فروش ،م یاتی  و اس درآمد عمل

 تنھا بھ است ممكن ، فروشندهمثال برايشود. شناسایی می
صول قابلیت حفظ دلیل كاال را  قانونيمالکیت ، مطالبات و
گھ داردخود  برای حد يحالت چنین . درن جاري، اگر وا  ت
ــکھاعمده بخش   ، اینکند منتقلرا  مالكیت و مزایاي ریس

ست فروش ،معاملھ سایي آمد عملیاتيو در ا د. شومي شنا
ثال جاری کھ یک از  یدیگر م ھا واحد ت  اھمیتیکم بخشتن
فروشــی در خرده، را حفظ کرده اســت مالكیت ریســکھایاز 

وجھ مربوط استرداد  ،مشتری عدم رضایتدر صورت کھ  کاالست
صورتی، مواردی چنین درشود. می شنده کھ در  بتواند  فرو
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شت با كند و  برآورد قابل اتکا ايونھگرا بھ آتي يھابرگ
شتھ بھ توجھ سایر عوامل تجربھ گذ شی بدھی  مربوط، و  نا

 درآمد عملیاتي در، نمایدشــناســایی از برگشــت کاال را 
 د.شومی شناسایی فروش زمان

جریان  شــود کھمی تنھا زمانی شــناســاییعملیاتی درآمد  .18
ــادي منافع ورود ، واحد تجاريبھ  معاملھمربوط بھ  اقتص

شد ست ممكن موارد، برخي در. محتمل با ضوع،  ا تا این مو
شود محتمل، اطمینانعدم ازا یا رفعمابھ دریافت زمان . ن
ــت، مثالبرای  ــدور ممکن اس دولت خارجی برای  مجوز در ص
ــور  فروش ازايمابھ خروج وجود اطمینان دمع، خارجیدر كش

و  برطرفاطمینان عدممجوز،  صــدور از پس باشــد.داشــتھ 
، زمانی کھ ا وجود اینشود. بمي شناسایي آمد عملیاتيدر
صول قابلیت در  درآمد عملیاتيعنوان  مبلغی کھ قبالً بھ و

ــت، عدم ــده اس ــایی ش ــناس  ، مبلغبھ وجود آیداطمینان ش
 ، بھنیست محتمل آن بازیافت كھ یا مبلغي وصول غیرقابل

سایي مد عملیاتيدرآمبلغ  تعدیل جاي  ، بھاولیھ شدهشنا
 .شودمي شناسایی ھزینھ عنوان

ھای مرتبط با یک معاملھ یا ھزینھو  عملیاتيھای درآمد .19
سایي ھمزمانھر رویداد دیگر،  ، فرایند این؛ شودمي شنا

مًا ت مد طابقعمو یاتیھادرآ نھ ی عمل یده ھاو ھزی  نام
سایر  ھانامھضمانتمخارج  جملھ ھا، از. ھزینھشودمی و 

سایر  كھ زمانیشود، می واقعكاال  از حمل پس كھ مخارجي
شوددرآمد  شناخت شرایط قابل  ايگونھبھ معموالً  ،احراز 
ــــت گیرياندازه قابل ،اتكا ھرگاه ، وجود این . بااس
ــد گیرياندازهقابل  اتكاقابل  ايونھگبھھا ھزینھ ، نباش

ـــایي توانرا نمي درآمد عملیاتي ـــناس  چنین در ؛كرد ش
ــرای بھ  ،فروش کاال بابتافتي دری ازايمابھ ، ھرگونھطيش

  .شودعنوان بدھی شناسایی می

 خدمات ھارائ

 ايگونھبھ ،است خدمات ارائــــھ متضمن ای کھمعاملھ ماحصل ھرگاه .20
مربوط بھ معاملھ عملیاتی  ، درآمدباشـــد برآوردقابل اتكا قابل 

 دوره گزارشـــگری پایاندر  معاملھ تكمیل میزان بھ باید با توجھ
 اتكا قابلقابل  ايگونھبھ در صورتی، معاملھ ماحصلشود.  شناسایي
 :احراز شود زیر شرایط ھمھ كھ است برآورد

یاتي مبلغ  .الف مد عمل نھبھ درآ بل  ايگو كاقا بل ،ات  قا
 باشد؛ گیرياندازه

 واحد تجاري بھ معاملھمربوط بھ  اقتصــادي منافعجریان ورود   .ب
 ؛شدمحتمل با

 ايگونھبھ ،در پایان دوره گزارشـــگری معاملھ تكمیل میزان  .پ
 و باشد؛ گیرياندازه قابل اتكاقابل 
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 ،اتكاقابل  ايگونھبھ ،تکمیل معاملھ مخارج و شدهتحمل مخارج  .ت
 3.باشد گیرياندازه قابل

ــناخت .21 ــاس درآمد عملیاتي ش ، معاملھ تكمیل میزان بر اس
ـــد تكمیل روش اغلب ـــود. مي نامیده درص روش، این  طبقش

ــابداری درآمد در دوره ــودارائھ می خدمات کھھای حس  ،ش
اطالعات  بر این مبنا،درآمد  شــناخت. گرددمی شــناســایی

یت و عملکرد  عال ید درباره میزان ف طی دوره خدماتی مف
ــتاندارد می فراھم ــابداری  المللیبینکند. اس نیز  11حس
ـــن کند. الزامات می یلزاممبنا را ادرآمد بر این  ختاش

ھای و ھزینھ ھابرای شناسایی درآمد عموماً استاندارد  آن
ضمنکھ  یمعامالتمربوط بھ  ست، ت اارائھ خدم مت کاربرد ا

  دارد.

جریان شــود کھ می تنھا زمانی شــناســایی عملیاتیدرآمد  .22
ـــادی مربوط بھ معاملھ ورود  بھ واحد تجاری منافع اقتص

ــد ــول قابلیت زمانی کھ دراین، . با وجود محتمل باش  وص
شــناســایی شــده  عنوان درآمد عملیاتي مبلغی کھ قبالً بھ

یا  وصول غیرقابل ، مبلغآیدوجود  عدم اطمینان بھاست، 
ــت محتمل آن بازیافت كھ مبلغي مبلغ  لتعدی جاي ، بھنیس

ــایي درآمد عملیاتي ــناس ــدهش  ھزینھ عنوان ، بھاولیھ ش
 .شودمیشناسایی 

جاري .23 حد ت ھاي از توافق پس بطور کلی، وا  دیگر با طرف
لھ عام ندمی ،موارد زیرباره در م بل  ھايبرآورد توا قا
 :انجام دھد اتکایی

بھ  با توجھ از طرفین یك ھر اعمال قابل حقوق  .الف
 ؛شودارائھ و دریافت توسط طرفین قرار است ی کھ خدمات

 شود؛ ومبادلھ قرار است  ی کھازایمابھ  ب.

 .تسویھ و شرایط نحوه  .پ

 مالي و گزارشــگريریزی بودجھ ســیســتم، داشــتن معموالً 
ست.  برای واحد تجاریسازمانی درون  ،واحد تجاريضروری ا

 درآمد عملیاتي مربوط بھ ھايبرآورددر حین ارائھ خدمات، 
 .دکنمی در آنھا تجدیدنظر، لزوم و در صــورت بررســيرا 

شانلزومًا  ضرورت انجام این تجدیدنظرھا ستھ آن  كھ ن نی
 .نباشد قابل برآورد قابل اتکا ايونھگبھ معاملھ ماحصل

ـــت  .24 ـــھای  بھمیزان تکمیل معاملھ ممکن اس  گوناگونیروش
خدمات گیرد کھ می تعیین شود. واحد تجاری روشی را بکار

                                                      
 ،ارزیابی محتوای معامالتی کھ شـکل حقوقی آنھاکمیتھ تفاسـیر مباحث جاری  27بھ تفسـیر  .3

ست سیر  اجاره ا سیر مباحث جاری  31و تف ی کھ پایاپای معامالت -عملیاتی درآمدکمیتھ تفا
 شود.نیز مراجعھ است  خدمات تبلیغاتی متضمن
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ــده را بھانجام با . گیری کنداندازهاتکا قابل  یاگونھش
شــامل ممکن اســت روشــھا این  ،بھ ماھیت معاملھ توجھ

 :باشدموارد زیر 

 ؛شدهبررسی کار انجام  .الف

بھ عنوان  مورد نظر تاریخ آنشــــده تا ارائھخدمات   .ب
 یا  ؛شود ارائھی کھ باید خدمات کل درصدی از

 مجموعبھ مورد نظر تا تاریخ  شــدهحملتنســبت مخارج   پ.
خارج  ھابرآوردم لھ. تن عام مات  ،ی م خد کھ  خارجی  م
در  ،کندمی را منعکسمورد نظر تا تاریخ شـــده ارائھ
 تنھاشـــود. می تاریخ منظور آنتا  شـــدهتحملمخارج 

ـــده ارائھمخارج خدمات  ـــتی کھ خدماتیا ش  قرار اس
 معاملھ منظور یبرآوردمخارج  مجموعدر ، شــود ارائھ

 شود.می

دریافت از متناســـب با پیشـــرفت کار و پیشپرداختھای 
 کند.نمی شده را منعکسخدمات ارائھ ،اغلب ،مشتریان

 نامعینیتعداد  با خدماتھرگاه  ،برای مقاصــــد عملی .25
 ، درآمد عملیاتيشود انجام خاصی زماني دوره طي فعالیت
 شناسایي طی آن دوره زمانی مستقیم خطبر مبنای  آن دوره

 ایھروشــکھ  نشــان دھد موجود شــواھد كھآنشــود، مگر مي
یل  میزان ،دیگر لھ تکم عام ندمی را بھتر منعكسم  .ك
ص فعالیت ھرگاه سبت بھ  یخا  از اھمیت فعالیتھاسایر ن

تا  درآمد عملیاتي برخوردار باشد، شناخت بیشتریبسیار 
 افتد.مي تعویق بھبااھمیت  فعالیت آن اجراي

 ايگونھبھ ،است خدمات ارائــــھ متضمن ای کھمعاملھ ماحصل ھرگاه .26
 تا تنھا باید ، درآمد عملیاتينباشــــد برآوردقابل  قابل اتکا

 .شودشناسایی  قابل بازیافت شدهھای شناساییھزینھ میزان

ضوع  این ، اغلبمعاملھ اولیھ مراحل در .27 ستمو کھ  مطرح ا
قابل برآورد نیست.  ،اتکاقابل ای گونھبھ معاملھ ماحصل

مال دارد این، وجود  با جاری کھ احت حد ت خارج وا م
درآمد  ،. بنابراینرا بازیافت کند معاملھ شــــدهتحمل

 شــناســایيای شــدهتحمل مخارج تنھا تا میزان عملیاتي
ــودمی ــدابل بازیافرود قانتظار می كھ ش  ھچنانچ .ت باش

 ،نباشد برآوردقابل  قابل اتکا ايگونھبھ معاملھ ماحصل
 شود.نمي شناسایي سود

صلھرگاه  .28  برآوردقابل  قابل اتکاای گونھبھ ،معاملھ ماح
شد  شد،  شدهتحمل مخارجبازیافت و نبا درآمد محتمل نبا
سایي عملیاتي  عنوان بھشده تحمل شود و مخارجنمي شنا
سایی ھزینھ صورت .شودمی شنا  عدم اطمینانھاییرفع  در 
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صل قابل اتکایکھ مانع برآورد  ست، قرارداد ماح  شده ا
ــایي 20طبق بند  ،26بند  جاي بھدرآمد عملیاتی  ــناس  ش

 شود.مي
 یتقسیمسود  امتیاز و ، حقبھره

ـــی از  عملیاتي درآمد .29 ـــتفادهناش واحد  داراییھایاز  دیگران اس
سود منجر بھ ایجاد کھ  تجاري سیمبھره، حق امتیاز و  شود، یم یتق

 شناسایي 30در بند  شدهتعیین معیارھاي مبنای باید بر در صورتی
 ھ:ک شود

واحد  بھ لھمعاممربوط بھ  اقتصادي منافعجریان ورود   الف.
 و ؛محتمل باشد تجاري

 گیرياندازهقابل  قابل اتکا ايگونھبھ درآمد عملیاتي مبلغ  .ب
 .باشد

 شود: زیر شناسایي مباني بھ باید با توجھ درآمد عملیاتي .30

مندرج در  مؤثربھره باید با اســتفاده از روش بھره   .الف
 39 المللی حســابداریبیناســتاندارد  8ربتا  5رب و 9ھای بند

 ؛شناسایی شود

ید بر  حق  .ب با یاز  ھدی، امت نای تع ــــاسبر مب محتوای  اس
 ؛ وشناسایی شود ،مربوط نامھموافقت

نسبت  سھامدار برایزمانی شناسایی شود کھ  باید یتقسیمسود   .پ
 ایجاد شده باشد.حق دریافت آن، بھ 

 ]حذف شد[ .31

 گذاریسرمایھاز تحصیل  پیش ،نشدهھنگامی کھ بھره پرداخت .32
ھای دوره بھد، دریافت بعدی بھره بتحقق یا بھرهدارای 

صیل پیش صیل از  پسو  از تح صیصتح  تنھا شود؛می داده تخ
ــیل بھ عنوان درآمد  بخش ــاییعملیاتی پس از تحص ــناس  ش
  شود.می

ــرایط طبق ،ھاامتیاز حق .33  ،طومرب نامھموافقتدر  درجمن ش
سایي ی آنبر مبنا، معموالً و  دنیابمی تحقق د، نشومي شنا
ــایينامھموافقت محتواي بھ با توجھ اینکھمگر  ــناس  ، ش

 ،یدیگر و منطقي ســـیســـتماتیک مبانی اســـاس درآمد بر
 تر باشد.مناسب

کھ جریان شــود می تنھا زمانی شــناســایی عملیاتی درآمد .34
ـــادی مربوط بھ معاملھ بھ واحد تجاری ورود  منافع اقتص

ـــد ـــول قابلیت رھرگاه د . با وجود این،محتمل باش  وص
بھ کھ قبالً  یاتي مبلغی  مد عمل تھ عنوان درآ  در نظر گرف

 غیرقابل ، مبلغشود بھ وجود آید عدم اطمینانشده است، 
صول ستشده  غیرمحتمل آن بازیافت كھ یا مبلغي و  ، بھا
سایي مبلغ درآمد عملیاتي لتعدی جاي  ، بھاولیھ شدهشنا
 شود.ھزینھ شناسایی می نعنوا
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 افشا
 :افشا كند موارد زیر راباید  واحد تجاري .35

سابداري ھايرویھ  .الف درآمد  شناخت براي شدهبکار گرفتھ ح
میزان تکمیل برای تعیین  بکار رفتھ ھایشــامل روشــ ،عملیاتي

 ؛است ارائھ خدمات ی کھ متضمنالتمعام

سایي عملیاتي ھایدرآمد عمده ھھر طبق مبلغ  .ب ، دوره طي شدهشنا
 از موارد زیر: يناش شامل درآمد

 ؛كاال فروش .1

 ؛خدمات ارائھ .2

 ؛بھره .3

 ؛متیازا حق .4

 و ؛یتقسیمسود  .5

در  كھ ییا خدمات كاال ھاز مبادلـــ حاصل درآمد عملیاتي مبلغ  .پ
 .است عملیاتي منظور شده ھایدرآمد عمده ھھر طبق

را  احتماليدارایی و  بدھی احتمالی ھرگونھ واحد تجاري .36
ی بدھیھار، یذخا 37 حســـابداري المللیبیناســـتاندارد  طبق

شا  ی احتمالیداراییھااحتمالی و  ست  كند.میاف  یایھبدھممکن ا
 مخارجمانند  مواردی از ،یاحتمال یھایدارایو  یاحتمال
شی  احتمالي یا زیانھاي جرائم ، ادعاھا،ھانامھضمانت نا

 .شود
 اجرا  تاریخ

ستاندارد  این  .37  مالي دوره كھ مالي صورتھايبرای تمام ا
، دشومی شروع از آن پسیا  1995ژانویھ سال  اولآنھا از 

 .شودبکار گرفتھ می

فرعی، واحد تجاری تحت کنترل مشترک واحد تجاری در  گذاریسرمایھمخارج  .38

ـــتھواحد تجاری یا  ـــتاندارد ( وابس ـــالحات اس المللی بیناص
شگری مالی  ستانداردھای  پذیرش 1گزار شگری مالی  المللیبینا گزار

 27 ســـابداریح المللیبینو اســـتاندارد نخســـتین بار برای 
شر)، جداگانھ وتلفیقی ھای مالی صورت  ،2008سال  می درشده منت
صالح را  32بند  صالحی مورد کرد. واحد تجاری باید این ا ا
 یا 2009ژانویھ سال  اولکھ از  ایساالنھھای برای دوره را
بکار گیرد.  آیندهبا تســری بھ  ،شــودمی از آن شــروع پس

مجاز است. اگر واحد تجاری اصالحات از موعد  پیشبکارگیری 
ندرج ھای  م ند ندارد 38 و 4در ب تا  المللیبینالف اســـ

مورد بکار گیرد، باید از موعد  پیشرا  27حســــابداری 
 .عمال کنداھمزمان را  32در بند  ندرجم یاصالح

االجرا نشـــده اســـت و این بند اشـــاره بھ اصـــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .39
 .]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است
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االجرا نشـــده اســـت و این بند اشـــاره بھ اصـــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .40
 .]بنابراین، در این ویرایش درج نشده است

ـــتاندارد  .41 ـــگری  المللیبیناس  ،مشـــارکتھا 11مالی گزارش
شر صالح ب(6 ، بند2011سال  می ه درشدمنت واحد . کرد) را ا

استاندارد  بکارگیری ھنگامرا  یاصالحمورد تجاری باید این 
 .اعمال کند، 11 مالی گزارشگری المللیبین

ستاندارد  .42 شگری  المللیبینا شر، 13مالی گزار  ه درشدمنت
ــال  می ــفانھ  ،2011س را  7در بند مندرج تعریف ارزش منص

ــالح  ــالحمورد . واحد تجاری باید این کرداص  ھنگامرا  یاص
ستاندارد  بکارگیری شگری  المللیبینا اعمال  13مالی گزار

 .کند
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