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 19حسابداری المللی استاندارد بین

 مزایای کارکنان

 ھدف

نحوه حســابداری و افشــای  تعیین ،ھدف این اســتاندارد .1
 ملزمرا  تجاری واحدمزایای کارکنان است. این استاندارد 

 :کندمی شناسایی موارد زیر بھ

مزایای  کھ کارکنان در ازایدر صـــورتی دھی، ب  .الف
ی را خدمت خواھد شـــد،کھ در آینده پرداخت  کارکنان

 و  د؛ناشارائھ کرده ب

منافع اقتصادی ناشی  تجاری واحدکھ در صورتی ، ھزینھ  .ب
توســـط کارکنان در ازای مزایای  شـــدهارائھ تخدماز 

 . را بھ مصرف رسانده باشد کارکنان
 دامنھ کاربرد

برای حســابداری تمام مزایای باید توســط کارفرما  این اســتاندارد .2
ــتاندارد بین یی کھمزایا غیر از بھ ،کارکنان ــگری اس المللی گزارش
مورد کاربرد دارد،  ھاآندر مورد  ســـھام بر مبتنیپرداخت  2مالی 

 .استفاده قرار گیرد

ستاندارد .3 شگری  ،این ا سط گزار طرحھای مزایای کارکنان تو
ستاندارد بین (بھ کندرا مطرح نمی سابداری ا  26المللی ح

 مراجعھ شود). بازنشستگیطرحھای مزایای  توسط حسابداری و گزارشگری

ستاندارد در مورد آنھا کاربرد  مزایای کارکنان .4 کھ این ا
 است کھ: مواردیشامل  ،دارد

ــمی بین طبق   الف. ــایر توافقھای رس ــمی یا س طرحھای رس
ی کارکنان ھایك از کارکنان، گروھر و ھ تجاری واحد

 ؛ شودمی ارائھ یا نمایندگان آنھا

ــنعت، کھ  ھایتوافق از طریقالزامات قانونی یا طبق   ب. ص
طرحھای  کمک بھ ملزم بھ تجاری واحدھایبھ موجب آن، 

 چندکارفرماییســـایر طرحھای صـــنعت یا دولتی، ملی، 
 یا  ؛شودمی ارائھ، ھستند

سط  .پ سمی کھ تعھد عرفی رویھ تو ، کنندمیایجاد ھای غیرر
 بھ منجر در مواردیھای غیررســمی . رویھشــودمی ارائھ

ــود کھ تعھد عرفی می ھ ب عملی ھیچ گزینھ تجاری واحدش
. شـــتھ باشــــدندارداخت مزایای کارکنان غیر از پ

ـــت کھ تغییر  موردی ،عرفی تعھدیک ای از نمونھ  دراس
سمی رویھ سیبمنجر بھ  ،تجاری واحدھای غیرر  غیرقابل آ
  د.شوبھ رابطھ آن با کارکنان می پذیرش

 شامل موارد زیر است:مزایای کارکنان  .5
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تاه  .الف یای کو نان مزا کارک لھ موارد زیر مدت  از جم
ــروط بر اینکھ دوازده ماه  زا کمتردر انتظار رود  مش

کارکنان کھ ای ســـاالنھپس از پایان دوره گزارشـــگری 
م ئھ  در آن راط ومرب تاخد ندمیارا مل ، کن کا بطور 

 د:نتسویھ شو

 ؛اجتماعی تأمین کمکھایدستمزد، حقوق و  .1

 ؛با حقوق استعالجی مرخصی وساالنھ استحقاقی  مرخصی .2

 و ؛پاداشھا و مشارکت در سود .3

درماني، مســـکن،  تاخدممانند مزایای غیرپولی ( .4
ھا  کاال یا یاخودرو و  گان  مات رای نھ خد ) اییارا

 برای کارکنان فعلی؛

 موارد زیر: مانند ،بازنشستگی دورانمزایای   ب.

ستگیمزایای  .1 ش ستمريمانند ( بازن ستگی م ش  و بازن
 و ؛یکجای بازنشستگی) پرداختھای

 عمر بیمھ مانند ،بازنشــســتگی دوران ســایر مزایای .2
مات و بازنشـــســـتگی  دوران مانيخد  دوران در

 ؛بازنشستگی

 :موارد زیر بلندمدت کارکنان، مانندسایر مزایای   .پ

ـــیھای .1 ـــی با حقوق بلندمدت  مرخص  خدمتمانند مرخص
 ؛فرصت مطالعاتیبلندمدت یا 

 خدمتســــایر مزایای  یا مزایای وفاداری بلندمدت .2
 و  ؛بلندمدت

 و  ؛بلندمدتازکارافتادگی مزایای  .3

  مزایای خاتمھ خدمت.  .ت

کارکنان یا  مزایای کارکنان شــامل مزایایی اســت کھ بھ .6
است  شود و ممکنآنھا اعطا می یا ذینفعان افراد تحت تکفل

بطور کھ ) تاخدمکاالھا یا  تأمینیا ( ھاییطریق پرداخت از
، فرزندان یا سایر افراد تحت انکارکنان، ھمسر مستقیم بھ

صــورت  ،شــرکتھای بیمھمانند  ،دیگران تکفل آنھا یا بھ
  تسویھ شود. ،گیردمی

ــت  کارکنان ممکن .7 ــورت بھاس ، وقت، دائمیوقت، پارهتمام ص
ــاعتی برای ارائھ کنند.  تاخدم تجاری واحدھ یا موقت ب س
ـــامل  اھداف ـــتاندارد، کارکنان ش  دیگرو مدیران این اس

 .باشدمی مدیریت رده کارکنان
 تعاریف



 19المللی حسابداری استاندارد بین
 مزایای کارکنان

6 

بکار رفتھ زیر با معانی مشــخص  زیراصــطالحات  ،در این اســتاندارد .8
 است:

 تعاریف مزایای کارکنان

ـــکال  مزایای کارکنان ـــد میازا مابھتمام اش  در تجاری واحدکھ باش
سط کارکنان شدهارائھت خدممقابل  آنان  خاتمھ خدمت بھبابت یا  تو

  پردازد.می

خاتمھ مزایای غیر از  (بھ ای کارکنانمزای مدت کارکنانمزایای کوتاه
ــت خدمت)   از پایان ماه پس دوازده از کمتردر رود انتظار میکھ اس
ــاالنھدوره  ــگری س ارائھ در آن را  خدمت مربوطکھ کارکنان ای گزارش

 .شودتسویھ  کامل بطور ،کنندمی

ستگی مزایای ش  مزایای خاتمھ غیر از (بھمزایای کارکنان  دوران بازن
ست ) مدتکوتاهو مزایای  خدمت پرداخت  قابل ،خاتمھ خدمتاز  پسکھ ا
  .شودمی

ز غیر ا بھ ی کارکنانمزایا تمام ســــایر مزایای بلندمدت کارکنان
ـــتگیمزایای کارکنان،  مدتکوتاهمزایای  ـــس و مزایای  دوران بازنش
 .باشدمی خدمت خاتمھ

کھ در ازای خاتمھ خدمت اســـت  کارکنان مزایای مزایای خاتمھ خدمت
 :شودمی ارائھکارکنان در نتیجھ یکی از موارد زیر 

برای خاتمھ خدمت کارکنان پیش از  تجاری واحدتصـــمیم   .الف
 یا  ؛عادی بازنشستگی تاریخ

ــمیم کارکنان   .ب ــدهپذیرش  برایتص ــنھادش در ازای  مزایای پیش
 خاتمھ خدمت.

 طرحھا بندیطبقھ مربوط بھتعاریف 

کھ ھستند  رسمی یا غیررسمی توافقھای بازنشستگیدوران طرحھای مزایای 
 مزایای ،نفر از کارکنان یک یا چند بھ تجاری واحد ،ھاساس آنر اب

  کند.بازنشستگی پرداخت می دوران

ــتگی دوران طرحھای مزایای  طرحھای با کمک معین ــس ــت بازنش  کھ براس
جداگانھ  تجاری واحدیک ثابتی بھ  کمکھای تجاری واحد ،اســـاس آن
برای پرداخت تمام مزایای  ،کھ صندوق صورتی پردازد و در(صندوق) می

ـــتھھای کارکنان در دورهت خدم کارکنان در ارتباط با ، جاری و گذش
شد، در داراییھای کافی شتھ با برای پرداخت  اریتج واحد اختیار ندا

  ندارد. گونھ تعھد قانونی یا عرفی، ھیچبیشتر کمکھای

از طرحھای  غیر بھطرحھای مزایای بازنشستگی  طرحھای با مزایای معین
 .باشدمیبا کمک معین 

مایی کارفر ند ھای چ مک معین طرح با ک ھای  ھای  غیر از بھ( طرح طرح
ست  طرحھای دولتی) غیر از بھ( دولتی) یا طرحھای با مزایای معین ا

 کھ:

مختلف را کھ  تجاری واحدھایشــده توســط داراییھای تأمین  .الف
 و کند؛می تجمیع ،کنترل مشترک نیستند تحت

ھا برای   .ب نان  رایبمزایا فراھم کردن از آن دارایی  بیشکارک
ستفاده می تجاری واحد از یک و  سطوح کمک ای کھگونھبھ ،کندا
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ستخدام کھ کارکنان را  تجاری واحدھویت  از نظرصرف، مزایا ا
 شود.تعیین می ،کندمی

 مزایای معین  (دارایی) بدھیخالص  مربوط بھتعاریف 

کھ بابت اســـت یا مازادی  یکســـر مزایای معین(دارایی)  بدھیخالص 
ســـقف میزان  تامزایای معین دارایی خالص محدودکردن  اثرھرگونھ 
 .شودمی تعدیلدارایی،

 عبارت است از: کسری یا مازاد

 کسر  پس ازمزایای معین  اتارزش فعلی تعھد  .الف

 وجود). صورت در( ارزش منصفانھ داراییھای طرح  .ب

 در قالب در دســترساقتصــادی منافع  ھرگونھارزش فعلی  ســقف دارایی
 باشد.می یا کاھش کمکھای آتی بھ طرح از طرحوجوه  استرداد

 یپرداختھا یارزش فعلعبارت اســـت از  ینمع یایمزا اتتعھد ارزش فعلی
 اتتعھد یھتسو یبرا ، بدون کسر داراییھای طرح، کھمورد انتظار یآت

 .باشدالزامی می گذشتھ و یجار یھادوره خدمت کارکنان درز ا ناشی

 :شامل موارد زیر است طرح داراییھای

ــدهنگھداریداراییھاي   .الف ــندوق مزا ش ــط ص بلندمدت  یایتوس
 و  ؛کارکنان

 ی واجد شرایط.ھانامھبیمھ  .ب

 ییھاییدارا بلندمدت کارکنان یایصندوق مزاتوسط  شدهینگھدار داراییھای
سط  قابل یرغ یمال یابزارھا غیر از(بھ  شده تو شر  واحدانتقال منت

 کھ: است  گزارشگر)

سط   الف. صندوقي) تجاری واحدتو صیت شود نگھداری می ( شخ کھ 
ــتقل از آن  حقوقی ــت گزا واحدمس ــگر اس ــرفاً رش منظور  بھ و ص

 و ؛شده است ایجادمالی مزایای کارکنان  تأمینپرداخت یا 

دســترس  مالی مزایای کارکنان در تأمینپرداخت یا  برایتنھا   ب.
ست، سترس ا شگر واحداعتباردھندگان  در د شد (حتی مین گزار با

گزارشــگر برگردانده  واحد تواند بھو نمیھنگام ورشــکســتگی) 
 اینکھ: شود، مگر

داراییھای باقیمانده صـــندوق برای ایفاي تمام تعھدات  .1
گزارشـــگر کافی  واحدطرح یا  مرتبط بامزایای کارکنان 

 یا ؛باشد

سط ی داراییھا برای جبران مزایای .2 شگر  واحدکھ قبالً تو گزار
 آن واحد برگردانده شود. شده است، بھ پرداختبھ کارکنان 

ص کھ شــخ یگرکھ توســط بیمھاســت  1یانامھبیمھ شــرایط واجدنامھ بیمھ
ــتھ ــتاندارد  وابس ــابداری  المللیبین(طبق تعریف اس ــای  24حس افش
 بر مشروط ،نیست، صادر شده استواحد گزارشگر ) اشخاص وابستھاطالعات 
 نامھ:بیمھعواید  اینکھ

                                                      
قرارداد بیمھ، طبق تعریف مندرج در استاندارد یک نامھ واجد شرایط، لزومًا بیمھ 1.

 .نیست قراردادھای بیمھ 4المللی گزارشگری مالی بین
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طبق مزایای کارکنان مالی  تأمینپرداخت یا  برای تنھا  .الف
 و  ؛دبا مزایای معین قابل استفاده باش طرح

حد دســـترس در  .ب گان وا ند باردھ گام(حتی  گرشـــگزار اعت  ھن
نباشد، مگر  گزارشگر واحـــــد بھ قابل پرداخت ورشکستگی) و

 اینکھ:

 د کھباشــــی مازاد ھایداراییدھنده نشــــانعواید این  .1
بھ ی کارکنان یاتعھدات مزا برای ایفای تمامنامھ بیمھ

 یا ؛آن نیازی نداشتھ باشد
ید این  .2 یای جبران برایعوا حدتوســـط  کھ قبالً  یمزا  وا

 واحد آن اســـت، بھ شـــده پرداختر بھ کارکنان گزارشـــگ
  شود. برگردانده

ــت كھ  ارزش منصــفانھ برای فروش یک دارایی یا انتقال یک قیمتی اس
در تــاریخ  ،فعــاالن بــازار ای متعــارف بینبــدھی در معــاملــھ

ندازه بلگیري ا یا  قا فت  یا بلدر خت  قا ھد بودپردا بھ خوا ) .
ستاندارد بین شگري مالي ا صفانھاندازه 13المللي گزار  گیري ارزش من
 مراجعھ شود).

 مخارج مزایای معین  مربوط بھتعاریف 

 :از موارد زیر تشکیل شده است مخارج خدمت

 یایمزا اتتعھد یارزش فعلدر  یشافزا کھ یجار خدمت مخارج  .الف
 ؛جاری است دورهکارکنان در  خدمت از ناشی ینمع

 ینمع یایمزاات تعھد یدر ارزش فعل ییرتغ کھ گذشتھ تمخد مخارج  .ب
اصــالح طرح  در نتیجھگذشــتھ،  یھات کارکنان در دورهبابت خدم
طرح با مزایای معین) یا  ، یا تغییر دراز یا انصراف (معرفی

در تعداد کارکنان تحت پوشــش  بااھمیتکاھش ( محدودســازی طرح
 ؛ و است )تجاری واحدطرح توسط 

 ھرگونھ سود یا زیان تسویھ. .پ

تغییر در خالص  ،(دارایی) مزایای معین خالص بدھی بھ مربوطخالص بھره 
ست طی دوره (دارایی) مزایای معین بدھی شت زمان ازکھ  ا شی  گذ نا
  .شودمی

ید  جد ندازهت بدھی گیریا یای معین خالص  از موارد زیر  (دارایی) مزا
 :تشکیل شده است

 ؛اکچوئری ھایزیان و ھاسود  .الف

خالص بھره شده در لحاظبازده داراییھای طرح، بھ غیر از مبالغ  .ب
 و (دارایی) مزایای معین؛ بدھی خالص بھ مربوط

شده از مبالغ لحاظ غیر دارایی، بھ سقف در اثرھرگونھ تغییر  .پ
  (دارایی) مزایای معین. خالص بدھی بھ مربوطخالص بھره در 

 در ارزش فعلی تعھدات مزایای معین اتتغییر اکچوئری ھایو زیان ھاسود
 شود:میناشی است کھ از موارد زیر 

اکچوئری و قبلی (آثار تفاوت بین مفروضات  تجربی تعدیالت  .الف
 و  واقعًا رخ داده است)؛ آنچھ

 آثار تغییر در مفروضات اکچوئری.  .ب
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ــت عبارت طرح بازده داراییھای ــود بھرهاز  اس ــیمی ، س ــاتقس  یرو س
ــی یدرآمدھا ــودھا  ،طرح ییھایاز دارا ناش  یانھایز یاھمراه با س

  :موارد زیر طرح، پس از کسر ییھایدارا یافتھنو تحقق یافتھتحقق

 و  ؛طرحداراییھای  مدیریتمخارج ھرگونھ   .الف

یات پرداختنی   .ب مال نھ  یات  ،طرحتوســـط ھرگو مال بھ غیر از 
ارزش فعلی  گیریاندازهشده در مفروضات اکچوئری کھ برای لحاظ
 .گرفتھ استقرار  استفاده مورد ،مزایای معین اتتعھد

سویھ ست ای معاملھ ت ضافی بابت ا کھ تمام تعھدات قانونی یا عرفی ا
ــی از مزایای  ــده طبق طرح مزایای معین را حذف تأمینتمام یا بخش ش

کھ  ،آنھا طرف ازکارکنان یا بھ  ، بھ غیر از پرداخت مزایاکندمی
 شود.می گرفتھ نظر درو در مفروضات اکچوئری  تعیینشرایط طرح طبق 

 مدت کارکنانمزایای کوتاه

شامل اقالمی مانند موارد زیر ، مدت کارکنانمزایای کوتاه .9
دوازده ماه پس از پایان  از کمتردر رود می انتظار کھ است

شگری  در مربوط را  تاخدمکارکنان کھ ای ساالنھدوره گزار
 تسویھ شود:بطور کامل ، کنندمیارائھ آن 

 ؛ماعیتاج تأمین کمکھایدستمزد، حقوق و   .الف

 ؛با حقوقاستعالجی  مرخصیو  ساالنھ استحقاقی مرخصی  .ب

 و ؛سود در مشارکتو  پاداشھا .پ

ــکن، خودرو  تاخدممانند مزایای غیرپولی (  .ت درماني، مس
) برای کارکنان ایرایگان یا یارانھ تاخدم یاو کاالھا 

 .فعلی

مزایای  تسویھ بندیزمان بارهدر تجاری واحدانتظارات  اگر .10
تجدید نیازی بھ کند،  موقت تغییر ورطب مدت کارکنانکوتاه
سط مزایای مزبور  بندیطبقھ ست تجاری واحدتو این با  .نی
تغییر از  مانند(تغییر کند  اگر ویژگیھای مزایا وجود،

 اگر ) یاشوندهانباشتبھ مزایای  شوندهانباشتمزایای غیر
ـــبت بھ  تغییر در انتظارات ـــویھ بندیزماننس موقتی  ،تس

ــی  تجاری واحدنباشــد، در این صــورت  کھ آیا  کندمیبررس
یای ھنوز تعریف مزایا  تاهمزا نان  مدتکو را احراز کارک

 .خیر کند یامی
 گیریشناخت و اندازه

 مدت کارکنانمزایای کوتاه تمام

صورتی کھ .11 سابداریکارکنان طی دوره  در   تجاری واحد تی را بھخدم ح
ـــندارائھ  ـــده مزایای نزیلباید مبلغ ت تجاری واحد ،کرده باش نش
ت پرداخت آن خدم ازای رود درکھ انتظار میرا  مدت کارکنانکوتاه

 صورت زیر شناسایی کند: شود، بھ

از کســر مبالغی  پس )پرداختنیھای بدھی (ھزینھبھ عنوان   الف.
ست. در کھ قبالً پرداخت  قبلی شدهپرداختكھ مبلغ  صورتي شده ا
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مازاد  باید تجاری واحدنشده مزایا باشد، مبلغ تنزیلاز  بیش
 کاھش بھ منجر، برای مثال پرداختپیشکھ  تا میزانیرا مزبور 

عنوان دارایی  شود، بھمی وجوهپرداختھای آتی یا استرداد  در
 و کند؛پرداخت ھزینھ) شناسایی (پیش

ستاندارد عنوان ھزینھ، مگر بھ  ب. شگری المللیبین اینکھ ا  گزار
ساب مزایا در ،دیگری مالی دارایی را  یک شده بھای تمام احت

اســـتاندارد  مجاز یا الزامی کرده باشـــد (برای مثال، بھ
ـــابداری  المللیبین ـــتاندارد  ھاموجودی 2حس  المللیبینو اس

  مراجعھ شود). آالت و تجھیزاتماشین ،الکام 16حسابداری

برای چگونھ باید  تجاری واحدشود کھ تشریح می ،19و 13،16یبندھادر  .12
ــیھا قالب درکارکنان  مدتکوتاهمزایای  ــتحقاقی  یمرخص  ھایو طرحاس
 .بکار گیرد را 11بند  ،مشارکت در سودو پاداش 

 استحقاقی کوتاه مدتمرخصیھای 

بھ کارکنان  مدتکوتاه مزایای انتظار موردباید مخارج  تجاری واحد .13
 زیر شناسایی کند: شرحبھ  11بند  طبقرا  مرخصی استحقاقی شکل

کھ  در زمانی، شوندهانباشتاستحقاقی  یمرخصیھا مورد در  .الف
مرخصـــی نســـبت بھ آنھا حق کھ  کنندمیی ارائھ خدمتکارکنان 
 .دھدمی را افزایش آتی استحقاقی

ــیھا مورد در  .ب ــتحقاقی یمرخص ــتیرغ اس ــوندهانباش ، در زمان ش
 استفاده از مرخصی.

بھ  استفاده کارکنان از مرخصیبابت  ممکن است تجاری واحد .14
یل مختلفی  نددال تادگی تعطیالت مان کاراف ماری و از ، بی

 و خدمت ســـربازی مســـائل قضـــایی، زایمان، مدتکوتاه
 اســتحقاق بابت. پرداختھایی بھ کارکنان داشــتھ باشــد

 : گیردمیدر دو دستھ قرار  استحقاقی یمرخصیھا

 ؛ وشوندهانباشت  .الف

 .شوندهغیرانباشت  ب.
صیھا .15 ستحقاقی یمرخ شت ا  شوداطالق میمواردی  بھ شوندهانبا

بھ کامل اســـتفاده نشـــود،  بطور جاری دوره دراگر کھ 
 ی آتیھادر دورهتواند می و شـــودمیی آتی منتقل ھادوره
فاده مورد ھا .قرار گیرد اســـت قاقی  یمرخصـــی اســـتح

 بیان بھ( قابل بازخرید باشــد اســت ممکن شــوندهانباشــت
استحقاقی، ھنگام  نشدهمرخصی استفاده بابتکارکنان  دیگر،
ستحقاق دریافت  تجاری واحدترک  شندنقد ا شتھ با یا  )دا

ــد ــی ( قابل بازخرید نباش ــتحقاقی کارکنان بابت مرخص اس
استحقاق دریافت نقد ھنگام ترک واحد تجاری  ،نشدهاستفاده

شندن شتھ با شود کھ کارکنان تعھد ھنگامی ایجاد می). دا
ـــبت بھآنھا  حقخدمتی را ارائھ کنند کھ  ـــیھای  نس مرخص

قاقی  ھد.آتی را افزایش اســـتح ھا اگرحتی  د  یمرخصـــی
ــتحقاقی قابل بازخرید ــد، این  اس تعھد وجود دارد و نباش
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امکان ترک واحد تجاری توســط  ،اگرچھ، شــودمیشــناســایی 
اســـتحقاقی از اســـتفاده از مرخصـــیھای  کارکنان پیش

ـــت ـــوندهانباش تعھد  گیریاندازهبر ، غیرقابل بازخرید ش
  ارد.د تأثیر

حد .16 جاری وا خارج  ت ظار موردباید م ھا انت قاقی  یمرخصـــی اســـتح
شت ضافمب عنوان بھرا  شوندهانبا  واحدکھ گیری کند اندازهی اھلغ ا
 نشــدهاســتفاده اســتحقاقی مرخصــیدارد در نتیجھ انتظار  تجاری

  پرداخت نماید. ،در پایان دوره گزارشگریشده انباشتھ

یان .17 بلروش ب ند ق ــــده در ب ھد ،ش مبلغ میزان بھ  را تع
ــافھپرداختھای  رود می کھ انتظار کندمی گیریاندازهای اض

. دنشوانباشتھ میباشد کھ مزایا موضوع ناشی از این  صرفاً 
سیاری از موارد ست ، در ب  برآورد برای تجاری واحدممکن ا

اســـتحقاقی  یمرخصـــیھا تعھد بااھمیت بابت وجود عدم
ستفاده شدها سبات انجام نیازی بھ ،ن صیلی  محا شتھ تف ندا

 درتنھا ، احتماالً تعھد مرخصی استعالجی ثال،م رایب. باشد
ستبااھمیت  صورتی صوص اینکھ در کھ ا ستعالجی خ صی ا  مرخ

ستفادهباحقوق  شدها صی  ھمانند ،ن ستحقاقیمرخ  درنھ ساال ا
، توافق رســمی یا غیررســمی وجود داشــتھ شــودگرفتھ  نظر

 باشد.

 17و  16مثال مربوط بھ بندھای 

 استفاده حقیک،  کارمند دارد کھ ھر 100تجاری  یک واحد
حقوق در ھر سال دارند.  پنج روز مرخصی استعالجی با از

تقویمی، قابل برای یک سال  ،نشدهاستفادهمرخصی استعالجی 
 ابتدا مرخصیھای استعالجی دوره جاری و سپس انتقال است.

 استفاده مورد ،شده از سال گذشتھمانده منتقلھرگونھ 
 ،1x20 سال دسامبر 31گیرد (مبنای الیفو). در قرار می
یک  ، دو روز بھ ازای ھرنشدهاستفادهمرخصیھای  میانگین

کھ انتظار  با توجھ بھ تجارب گذشتھاز کارکنان است. 
 کھ انتظار داردرود ادامھ داشتھ باشد، واحد تجاری می
از پنج روز از مرخصی استعالجی  بیش ،نفر از کارکنان 92
 ورطبنفر دیگر  8و  نکننداستفاده  2x20حقوق در سال  با

 شش و نیم روز از مرخصی استفاده کنند. ،میانگین

 مرخصیروز مرخصی استعالجی اضافی در نتیجھ  12تجاری انتظار دارد  واحد
نیم  و پرداخت کند (یک ،1x20 سال دسامبر 31شده در ھنشده انباشتاستفاده
تجاری  نفر از کارکنان). بنابراین، واحد 8، برای نفر ازای ھر روز بھ

 کند.روز پرداخت مرخصی استعالجی شناسایی می 12معادل یک بدھی 

ھای آتی ھ دورهب شــوندهانباشــتغیراســتحقاقی  یمرخصــیھا .18
از این  در صــورت عدم اســتفاده کامل :شــوندمنتقل نمی
کارکنان در زمان شوند و میدوره جاری، منقضی در  مرخصیھا
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ستفادهتجاری  ترک واحد صی ا ستحق دریافت بابت مرخ شده م ن
قد نمی ند. ن  مورد ردبطور معمول  ،این موضـــوعباشـــ

ستعالجی صی کھ  میزانی بھ( پرداختھای ا ستفادهمرخ شده ا ن
شتھدر  صی )، ھددمیرا افزایش نحقوق آتی  ،گذ  زایمانمرخ

یا خدمت سربازی  مسائل قضایی برای استحقاقیو مرخصیھای 
ھیچ  ،مرخصی از استفاده تا زمان تجاری واحد. مصداق دارد

سایی ن عنوان بھ را مبلغی شنا زیرا  کندمیبدھی یا ھزینھ 
 .شودمیمزایا ن مبلغ این رکنان موجب افزایشکا خدمت
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 مشارکت در سود و پاداش طرحھای 

جاری  .19 حد ت ھا در صـــورتیوا خارج مورد تن ید م ظار با بت انت  با
 11طبق بند  رامشارکت در سود پاداش و طرحھای  ھای مربوط بھپرداخت

 شناسایی کند کھ:

 فعلی قانونی یا عرفی تعھد، گذشــتھی ھانتیجھ رویداد در  الف.
 داشتھ باشد؛ و برای چنین پرداختھایی

  ای قابل اتکا تعھد را برآورد کرد.گونھبتوان بھ  ب.

 عملیھیچ گزینھ  تجاری واحدکھ  زمانی وجود داردتنھا  فعلی تعھد
 .نداشتھ باشدانجام پرداختھا غیر از  ھبدیگری 

در صورتی ، کارکنان تنھا طرحھای مشارکت در سود برخی طبق .20
سود سھمی از ، بمانند تجاری واحدکھ برای مدت معینی در 

ــورتی در ،ییھاچنین طرحدر کنند. را دریافت می کھ خدمت  ص
ای مشـــخص ادامھ تا پایان دوره تجاری واحدکارکنان بھ 

 کھ موجب کارکنان توســـط با ارائھ خدمت ، ھمزمانیابد
بل قا خت  افزایش مبلغ  جاد  شـــود،میپردا ھد عرفی ای تع

شان ،این تعھدات عرفی گیریاندازه .دشومی دھنده احتمال ن
ــط برخی کارکنان بدون دریافت  مبالغ ترک واحد تجاری توس

 .استمشارکت در سود 

 20بند  بھ مربوطمثال 

کند سھم را ملزم می تجاری واحدطرح مشارکت در سود، یک 
معینی از سود دوره جاری را بھ کارکنانی کھ در کل سال 

. اگر ھیچ یک از کندپرداخت  اند،کردهخدمت ارائھ 
 مبلغترک نکند، کل در طول سال را  تجاری واحد ،کارکنان

درصد سود خواھد بود.  3سال برای آن مشارکت در سود 
ان موجب کاھش کند کھ گردش کارکنبرآورد می تجاری واحد

 درصد سود خواھد شد. 5/2پرداختھا بھ میزان 

 کند.درصد سود شناسایی می 5/2بھ میزان  بدھی و ھزینھ ،تجاری واحد

برای پرداخت ھیچ تعھد قانونی اســــت  ممکن تجاری واحد .21
شد. با شتھ با  واحد برخی موارد، وجود، دراین  پاداش ندا

ــتپرداخت پاداش برای ای رویھاز  تجاری  . دربرخوردار اس
حد چنین مواردی، جاری وا ھد عرفی دارد زیرا ھیچ  ت تع

نھ  ندارد.غیر از  بھدیگری  عملیگزی پاداش  خت   پردا
شانگیری این تعھد عرفی، اندازه دھنده احتمال ترک واحد ن

 بدون دریافت پاداش است. ،تجاری توسط برخی کارکنان

از  قابل اتکای تواند برآوردتنھا زمانی می تجاری واحد .22
ــود یا طرح بھ  تعھد قانونی یا عرفی مربوط ــارکت در س مش

 پاداش داشتھ باشد کھ:طرح 
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سمی   الف. فرمولی برای تعیین مبلغ مزایا  ،طرحشرایط ر
 داشتھ باشد؛

حد  ب. جاری وا ب ت بلام قا بل لغ  خت را ق ید  از پردا تأی
 یا ؛دکرده باشتعیین  ،براي انتشار مالی صورتھای

 واحدرویھ گذشــتھ شــواھد روشــنی از مبلغ تعھد عرفی   .پ
 .کندارائھ  تجاری

سود پاداش طرحھایدر تعھد  .23 شارکت در  شی ،و م  خدمت از نا
 تجاری واحدبا مالکان معاملھ  نتیجھکارکنان اســــت و 

ــدمین و  طرحھای پاداشمخارج  تجاری واحد . بنابراین،باش
 ،کندنمیشناسایی توزیع سود بھ عنوان را  مشارکت در سود

  د.نمایعنوان ھزینھ شناسایی می بھ بلکھ

سود مربوط بھ  اگر انتظار نرود کھ پرداختھای .24 شارکت در  م
دوازده ماه پس از پایان دوره  در مدتی کمتر از ،و پاداش

ــگری کھ کارکنان  ارائھ در آن دوره مربوط را  خدمتگزارش
شود،کامل  بطور، اندکرده سویھ  آن پرداختھا بھ عنوان  ت

(بھ  شودمیگرفتھ  نظر در سایر مزایای بلندمدت کارکنان
 .مراجعھ شود) 158تا  153بندھای 

 افشا

مزایای  مختص ییافشــــا موارد ،این اســـتاندارد اگرچھ .25
تاه نان  مدتکو ندمینالزامی را کارک ما ، ک ــــایر ا س

گزارشـــگری مالی ممکن اســـت  المللیبیناســـتانداردھای 
ــا ــتاندارد  ،مثالرای ب. دنکن میرا الزا ھاییافش طبق اس

برای  ی کارکنانمزایای افشــا ،24حســابداری  المللیبین
حسابداری  المللیبیناست. استاندارد  الزامی اصلیان مدیر

ـــورتھای مالی 1 ـــای ھزینھ مزایای کارکنان  ،ارائھ ص را افش
 است. کرده الزامی

ستگی: دوران مزایای  ش طرحھای با کمک معین و طرحھای با بین  تمایزبازن
 مزایای معین

ستگیمزایای  .26 ش  موارد زیرمانند شامل اقالمی  دوران بازن
 است:

ستگی (مانند   الف. ش ستگیمزایای بازن ش ستمری بازن و  م
 و بازنشستگی)؛ یپرداختھای یکجا

ــایر  ب. ــتگیمزایای  س ــس عمر  بیمھمانند ، دوران بازنش
ــتگی ــس ــتی تاخدمو  دوران بازنش دوران درماني -بھداش

 .بازنشستگی

 واحداست کھ  توافقھاییبازنشستگی، دوران طرحھای مزایای 
 تأمین را مزایای بازنشستگیتوافقھا، اساس آن  بر تجاری
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ند. می حدک جاری وا مام برای  ت ھات  ،انواع این توافق
 مزایا دریافت کمکھا و پرداختبرای ھ اینک نظر ازصـــرف

صیت جداگانھ ستاندارد را شخ شود یا خیر، این ا سیس  ای تأ
 گیرد.بکار می

ـــتگیدوران طرحھای مزایای  .27 ـــس  باتوجھ بھ محتوای ،بازنش
گیرد، اقتصادی طرح کھ از مفاد و شرایط اصلی آن نشأت می

یا طرح ھایطرح بھ مک معین  یای معین  ھایبا ک با مزا
 د.نشوبندی میطبقھ

یا عرفی ی ھاطرح در .28 قانونی  ھد  مک معین، تع حدبا ک  وا
ــت کھم محدود بھ تجاری واحد تجاری موافقت کرده  بلغی اس

رو، مبلغ مزایای  این . ازاســــت بھ صـــندوق کمک کند
کمکھای میزان  طریق از ،کارکنانتوسط بازنشستگی دریافتی 

ــط  طرح کارکنان) بھ ، ھمچنین (و تجاری واحدپرداختی توس
بازده  ھمراه باشـــرکت بیمھ،  بازنشـــســـتگی یامزایای 

 ریســـکنتیجھ، در  .شـــودمیگذاری کمکھا تعیین ســـرمایھ
 ریســــکانتظار باشــــد) و  مزایا کمتر ازکھ ( اکچوئری
برای تأمین  شدهگذاریکھ داراییھای سرمایھگذاری (سرمایھ

کارکنان  متوجھ ، اساساً انتظار کافی نباشد) مزایای مورد
 .است

مبلغ  میزان بھ تجاری واحدتعھد از مواردی کھ  ھایینمونھ .29
صندوق توافق ھنگامی  ،شودمحدود نمیشده برای پرداخت بھ 
ست تعھد قانونی یا  ،زیر طریق موارد از تجاری واحدكھ  ا

 :ردعرفی دا

ـــرفاً کھ  ،مزایای طرحفرمول   الف. ـــتھ بھ مبلغ  ص وابس
شدمینکمکھا  صورتی کھ و  با داراییھا برای ایفای در 

، کافی نباشــــدمندرج در فرمول مزایای طرح مزایای 
 ؛ی استکمکھای بیشتر تأمین بھ ملزم تجاری واحد

ضمین   ب. ستقیم  بطوربرای کمکھا،  معینیبازده ت  ازغیرم
 یا؛ مستقیم بطوریا  طرح طریق

. برای شودمیعرفی تعھد  بھ ھای غیررسمی کھ منجررویھ  .پ
شـــود کھ ایجاد  اســـت ھنگامی عرفی ممکن مثال، تعھد

شین  تجاری واحد را سابقھ افزایش مزایای کارکنان پی
سب با شدتورم  متنا شتھ با ، حتی اگر تعھد قانونی دا

  وجود نداشتھ باشد.انجام این کار برای 
 در طرحھای با مزایای معین: .30

مزایای مورد توافق  تأمین متعھد بھ تجاری واحد  الف.
 و ؛است کنان فعلی و پیشینکار برای
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سک  .ب خواھد از انتظار  مزایا بیش مخارج کھاکچوئری ( ری
سک) و بود ساً  گذاری،سرمایھ ری سا  تجاری واحد متوجھ ا

یا اكچوئري گذاری ســرمایھ تجربھكھ  صــورتي اســت. در
ــد،  بدتر ــت ن ممک تجاری واحدتعھد از انتظار باش اس

  افزایش یابد.

ھای  .31 ند مایز بین ،49تا  32ب مک معین و  ت با ک ھای  طرح
ین را  ع م ــای  مزای ــا  ــای ب حھ ــای  مورد درطر حھ طر

سککھ  یطرحھای با مزایای معینیی، چندکارفرما  را بین ری
ــترک  تجاری واحدھای ــیم تحت کنترل مش  ، طرحھایکندمیتقس

 کند.شده تشریح میدولتی و مزایای بیمھ
 ی چندکارفرماییھاطرح

ـــامل  ،یی راچندکارفرماباید طرح  تجاری واحد .32 ـــرایط طرح (ش طبق ش
ست) سمی ا شرایط ر طرح  عنوان بھ ،ھرگونھ تعھد عرفی کھ فراتر از 

 کند. بندیبا کمک معین یا طرح با مزایای معین طبقھ

شارکت  چندکارفرمایی با مزایای معین طرحیک  در ،تجاری واحداگر  .33 م
 :باید است، 34از مواردی کھ مشمول بند  غیر کند،

مزایای معین، داراییھای طرح و مخارج  اتخود از تعھد نسبیسھم   .الف
مزایای با  ھایطرح سایریکسان با ای مرتبط با طرح را بھ شیوه

 ؛ ومنظور کندبھ حساب  ،معین

 )ت)(148 (بھ غیر از بند 148تا  135بندھای  الزامی طبقاطالعات   .ب
 .نمایدرا افشا 
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سابداری مزایای معین برای ھرگاه .34 ستفاده از ح  اطالعات کافی برای ا
ــد، چندکارفرمامزایای معین  باطرح  یک ــتھ باش  واحدیی وجود نداش
 باید: جاریت

 52و 51طبق بندھای  ھمانند طرحھای با کمک معین، طرح را . الف
 و ؛منظور کندبھ حساب 

 .نمایدرا افشا  148بند  الزامی طبقاطالعات   .ب

، موردی چندکارفرمایی طرح با مزایای معینیک از مثالی  .35
 کھ: است

 جاریدریافتی از طریق وجوه  پرداخت صورت بھطرح   .الف
سطحی تعیین شودمیمالی  تأمین کھ  شودمی: کمکھا در 
ــده رود برای پرداخت مزایای یم انتظار ــیدش ــررس در س

دوره  در شدهکسبھمان دوره کافی باشد؛ و مزایای آتی 
 و خواھد شد؛جاری از محل کمکھای آتی پرداخت 

 شودمیمزایای کارکنان از طریق مدت خدمت آنھا تعیین   .ب
شارکت تجاری واحدھایو  شت  درکننده م عمل امکان بردا

سب یایمزا بابتاز طرح، بدون پرداخت کمک  سط  شدهک تو
 چنین طرحی برداشــــت را ندارند. خیکارکنان تا تار

اگر  :کندایجاد میاکچوئری  ریســـک تجاری واحدبرای 
در پایان دوره گزارشگری  مزایایی کھ قبالً  مخارج نھایی

ست  شده ا سب  شد، ک شتر از انتظار با  تجاری واحدبی
را افزایش دھد یا کارکنان را متقاعد  ھاکمک باید

کند کاھش مزایا را بپذیرند. بنابراین، چنین طرحی 
 طرح با مزایای معین است.یک 

طرح با مزایای معین در مواردی کھ اطالعات کافی درباره  .36
سبی سھم  تجاری واحدوجود دارد،  چندکارفرمایی خود از ن

ھد یای معین، اتتع ھای طرح و مزا خارج  دارایی دوران م
شیوه ستگی مربوط بھ طرح را بھ  ش سان با ای بازن  سایریک

ــاب بھمزایای معین با  ھایطرح  . با وجودکندمنظور می حس
ممکن است نتواند  تجاری واحدحسابداری،  مقاصد، برای این

ـــھم ـــعیت و عملکرد  خود س قابلیت طرح را با مالی از وض
در صورتی واقع  است ممکنامر . این تعیین کندکافی  اتکای
 :کھشود 

 در معرضکننده را طرح، واحدھای تجاری مشــــارکت  .الف
ــین  ــکھای اکچوئری مربوط بھ کارکنان فعلی و پیش ریس

کھ در نتیجھ آن، ھیچ  قرار دھدواحدھای تجاری دیگر 
ـــیص تعھد قابل اتکاییمبنای یکنواخت و  ، اتبرای تخص

داراییھا و مخارج طرح بھ ھر یک از واحدھای تجاری 
 کننده در طرح وجود نداشتھ باشد؛ یامشارکت
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حد  ب. ج وا عات  اریت باره طرحبھ اطال بھ منظور  کافی در
 .نداشتھ باشددسترسی احراز الزامات این استاندارد، 

طرح با یک طرح را مانند  تجاری واحددر چنین مواردی، 
 148بند  الزامی طبقو اطالعات  گیردمیکمک معین در نظر 

 .کندمیرا افشا 
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قراردادی بین طرح چندکارفرمایی و  یتوافق اســــت ممکن .37
مازاد  نحوه توزیعنندگان آن وجود داشتھ باشد کھ کتمشارک
ــارکتشــده) (یا کســری تأمین مالیطرح  را کنندگان بین مش

شارکت. کندتعیین  یی دارای چندکارفرماطرح یک در  کنندهم
بھ عنوان طرح  34کھ طرح را طبق بند  اینامھموافقتچنین 

باید دارایی یا بدھی کند، منظور میبا کمک معین بھ حساب 
و درآمد  نمایدشناسایی را قراردادی  نامھموافقت از ناشی

  .کندمنظور دوره  زیان یادر سود حاصل را یا ھزینھ 

 37بند مربوط بھ مثال 

حد جاری وا یای معین  طرحیک  در ت ماییبا مزا کارفر ند  چ
ـــارکت  ـــارزدر آن، کھ  کندمیمش مبنای  ی طرح بریابیھاش

ـــتاندارد  ـــابداری المللیبیناس ـــودمیتھیھ ن 19 حس . ش
ند طرح  مان نابراین، طرح را  مک معین دربا ب  نظر ک

ـــ. ارزگیردمی ـــیوه مالی بھ تأمینیابی ش  متفاوت از ایش
ــتاندارد  ــابداری المللیبیناس میلیون  100 بیانگر ،19 حس

 مورد درطبق قراردادی این طرح،  کسری است. (الف) واحد پول
در طرح کننده کارفرمایان مشارکتبا کمکھا،  برنامھ زمانی

 را کســری ،پنج ســال آینده دربھ توافق رســیده اســت کھ 
نبرطرف  ھای  د.ک حدکل کمک جاری  وا  8 ،طبق قراردادت

 است.  میلیون واحد پول
 و ، بدھیشده بابت ارزش زمانی پولکمکھای تعدیلبھ میزان  ،تجاری واحد

 .کندمیشناسایی  ھزینھدوره  سود یا زیاندر  ،معادل آن

بیان  “واحد پول”(الف) در این اســتاندارد، مبالغ پولی بر حســب 
 .شودمی

 گروھی ی کھ بھ صـــورتبا طرحھای ،ییچندکارفرماطرحھای  .38
 گروھی صورت ھایی کھ بھتفاوت دارند. طرح شوند،اداره می
ــوند،اداره می ــرفاً  ش کارفرمایی طرحھای تک ای ازمجموعھ ص
ند ــــده ھســـت یب ش تا بکھ ترک ند  یان  رایا ما کارفر

کت ــــار ندهمش کان ،کن ھداف  تجمیع ام ھا برای ا دارایی
و مدیریت  هکنند و مخارج ادار را فراھمگذاری ســـرمایھ
را کاھش دھند، اما ادعای کارفرمایان  گذاریســـرمایھ

اســــت.  آنھا مزایای کارکنان میزان بھصـــرفًا  ،مختلف
از نظر  د،نشـــواداره میگروھی صـــورت  ی کھ بھطرحھای

زیرا برای برخورد  ندنکمیخاصی ایجاد ن ، مسئلھحسابداری
شیوه شابھ با طرحای با آنھا بھ   ،کارفرمایی دیگرتک ھایم
 واحدھای ،دسترس است و چنین طرحھایی در اطالعات بھ سادگی

شارکت تجاری سکھای در معرضرا  کنندهم اکچوئری مربوط  ری
ـــ ـــایر بھ کارکنان فعلی و پیش قرار  تجاری واحدھایین س

ــتاندارد طبق .دھندنمی  باید تجاری واحد ،تعاریف این اس
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 مفادطبق  شوند،اداره میگروھی صورت  ھایی را کھ بھطرح
شامل سمی) فراتر از مفادتعھد عرفی  ھرگونھ طرح (  بھ ،ر

مزایای معین با  ھایکمک معین یا طرحبا  ھایطرح عنوان
  کند. بندیطبقھ

ــاییبرای  .39 ــناس بدھی مرتبط با  گیریاندازهو چگونگی  تعیین زمان ش
مھ یای معین طرح خات ما با مزا کارفر ند یا ییچ ناره،  حد گیریک  وا
باید  تجاری واحد ،چندکارفرماییبا مزایای معین  طرحاز  تجاری

ی احتمالی و بدھیھاذخایر،  37حســــابداری المللیبیناســـتاندارد 
 گیرد. را بکار داراییھای احتمالی

تحت  تجاری واحدھایرا بین  ریســـکھاکھ  یی با مزایای معینھاحطر
 ندنکمیکنترل مشترک تقسیم 

 واحدھایرا بین  ھاریســـککھ  یی با مزایای معینطرحھا .40
شترکتحت کنترل  تجاری صلی ، برای مثال، واحدم و  تجاری ا

ــای  ــدھ ــاری واح ــدتقســـیم می فرعی آن،تج  طرح ،کنن
 .دنشومحسوب نمیارفرمایی چندک

شارکت تجاری واحد .41 کل باید درباره  ،در چنین طرحی کنندهم
طبق این استاندارد بر مبنای کھ  طرح بھ عنوان یک مجموعھ

ستفاده برای  ضات قابل ا  کل طرح بھ عنوان یک مجموعھمفرو
ـــودگیری میاندازه ـــتھ ب ، اطالعاتیش اگر برای  .آورد دس
یای معین طرح منظور خارج مزا خالص م یک  کردن  بھ عنوان 

 گیری شده است،اندازه طبق این استانداردمجموعھ واحد کھ 
، توافقی قراردادی یا گروه تجاری واحدھایھر یک از بھ 
باید در  تجاری واحدوجود داشتھ باشد،  ای اظھارشدهرویھ

خالص مخارج مزایای  ،یا منفرد خودصورتھای مالی جداگانھ 
شناسایی کند. در  ،است یافتھ تخصیصگونھ اینکھ  را معین

وجود نداشتھ باشد، خالص ای رویھصورتی کھ چنین توافق یا 
ـــورتھای مالی جداگانھ یا  باید مخارج مزایای معین در ص

ضو گروه تجاری واحدمنفرد  کارفرمای از نظر حقوقی، کھ  ع
ست شتیبان طرح ا سایر  ،پ شود.  سایی   یتجار واحدھایشنا

، خود مالی جداگانھ یا منفرد صـــورتھای باید در گروه
ـــایی  آندر مخارجی معادل کمک قابل پرداخت  ـــناس دوره ش

  کنند.

، مشــــارکت در چنین گروه تجاری ھایواحد یک از ھر برای  .42
ستھ  شخاص واب سوب میطرحی معاملھ با ا  ،. بنابراینشودمح

 در صـــورتھای مالی جداگانھ یا منفرد باید تجاری واحد
 .کندرا افشا  149بند  الزامی طبقاطالعات  خود،

 طرحھای دولتی

یی بھ چندکارفرماطرح یک  ھمانندباید طرح دولتی را  تجاری واحد .43
 مراجعھ شود). 39تا  32(بھ بندھای  منظور کندحساب 
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شش تمام  ،طرحھای دولتی .44  تمام(یا  تجاری واحدھایبرای پو
صـــنعت یک ، مثالخاص، برای ای در طبقھ تجاری واحدھای

و توسط دولت ملی یا محلی  دنشومیایجاد  ، طبق قانونخاص)
مشخص  بطوردیگر (برای مثال، سازمان مستقلی کھ  ینھادیا 

برای این ھدف ایجاد شــده اســت) کھ تحت کنترل یا نفوذ 
طرحھایی کھ  برخی .دنشــومی اداره، یســتنگزارشــگر  واحد
مزایای اجباری، بھ عنوان  ،شودمی ایجاد تجاری واحدتوسط 

ضویت در طرح دولتی صورت درجایگزینی برای مزایایی کھ   ع
گرفت، و مزایای داوطلبانھ اضافی فراھم می قرار پوشش تحت
 .دنشومحسوب نمیاین طرحھا، طرحھای دولتی  .دنکنمی

طرح، طبق  تجاری واحد اتبا توجھ بھ تعھد رحھای دولتی،ط  45
یا  با ھایطرح بھ یای معین  با مزا ھای  مک معین طرح ک

ــوندیبندی مطبقھ ــیاری از ش ر مبنای ب ،ی دولتیطرحھا. بس
 :دنشومیمالی  تأمین پرداخت از طریق وجوه دریافتی جاری

رود برای می کھ انتظار شـــودمیکمکھا در ســـطحی تعیین 
سید  سرر کافی  شوندمیپرداخت مزایایی کھ در ھمان دوره 

از محل کمکھای  ،دوره جاریدر شده باشد؛ مزایای آتی کسب
، در بیشـــتر طرحھای این . با وجودشـــودمیآتی پرداخت 

حد ،دولتی جاری وا یا عرفی برای  ت قانونی  ھد  ھیچ تع
پرداخت  تجاری واحدتنھا تعھد  :پرداخت مزایای آتی ندارد

سیددر  ھاکمک ستخدام  ،تجاری واحدست و اگر ا آنھا سرر ا
ضای طرح دولتی را متوقف کند،  یچ تعھدی برای پرداخت ھاع

در ســالھای گذشــتھ  خود شــده توســط کارکنانمزایای کســب
ندارد. بھ این دلیل، طرحھای دولتی معموالً طرحھای با کمک 

طرح  ،دولتی طرحھرگاه ، این . با وجودشوندمحسوب میمعین 
ــدبا مزایای معین  را  39تا  32بندھای  تجاری واحد ،باش

 .گیردمیبکار 
 شدهبیمھمزایای 

دوران مزایای طرح یک  مالی تأمینبرای  ممکن اســــت تجاری واحد .46
ستگی،  ش را باید چنین طرحی  تجاری واحدکند. حق بیمھ پرداخت بازن

با مک معین  بھ عنوان طرح  کھ ( ،در نظر بگیردک  بطورمگر این
ستقیم ستقیم از طریق طرح)غیر بطوریا  ،م تعھد قانونی یا عرفی  ،م

 در خصوص موارد زیر داشتھ باشد:

ــید،را در تاریخ مزایای کارکنان   .الف ــررس ــتقیم طورب س  مس
 پرداخت کند؛ یا

مھ  ب. مت  گراگر بی خد با  طھ  نان در راب کارک یای آتی  مام مزا ت
کند، مبالغ نرا پرداخت  گذشـــتھی جاری و ھاکارکنان در دوره

 د.نمایبیشتری را پرداخت 

ــد، باید  تجاری واحداگر  ــتھ باش چنین تعھد قانونی یا عرفی داش
 .در نظر بگیردبھ عنوان طرح با مزایای معین را طرح 
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رابطھ  ،نامھشده توسط بیمھمزایای بیمھضرورتی ندارد کھ  .47
ستقیم یا خودکار با تعھد صوص  تجاری واحد اتم مزایای درخ

 مالی تأمینحسابداری و  بینتمایز  داشتھ باشد. کارکنان
ستگی بازدوران طرحھای مزایای  ش  مانند ،نامھبیمھ داراین

 است. شدهمالی تأمینطرحھای  سایر

 دوران مزایــای اتتعھــد تجــاری واحــددر مواردی کــھ  .48
ــتگی را  ــس مالی  تأمینای نامھکمک بھ بیمھ از طریقبازنش

ـــتقیم، یا  بطور( تجاری واحد ،آن طبقکھ کند می  بطورمس
تعیین  کاری برای و ساز طریق ازطرح،  طریق ازغیرمستقیم 

ـــتھ با ھای بیمھحق ـــخاص وابس آتی یا از طریق ارتباط اش
مھ نان گر)بی یا عرفی  ھمچ قانونی  ھد  بالغ، داردتع  م

ستشده نتوافقکمک معین  میزان بھھا بیمھحق در نتیجھ  .ی
 :تجاری واحد

ــرایط را بھ عنوان دارایی طرح دربیمھ .الف  نامھ واجد ش
 مراجعھ شود)؛ و 8گیرد (بھ بند نظر می

 حق اســـترداد وجوهھای دیگر را بھ عنوان نامھبیمھ .ب
سایی می مندرج در ھا معیار نامھبیمھ چنانچھکند (شنا

 را احراز کنند). 116بند 

ــارکتبھ نام  ،نامھبیمھدر مواردی کھ  .49 ــی در  کنندهمش خاص
 ،تجاری واحدکنندگان طرح باشد و طرح یا گروھی از مشارکت

ــش  ھیچ ــارت بیمھتعھد قانونی یا عرفی برای پوش ــدهخس  ش
شد،  شتھ با تعھدی برای پرداخت مزایا بھ  تجاری واحدندا

گر بھ تنھایی مســـئولیت پرداخت کارکنان ندارد و بیمھ
ثابت طبق  ھایحق بیمھ دارد. پرداخت عھده بر مزایا را
مزایای  اتتســـویھ تعھد ،از نظر محتوا ردادی،چنین قرا
ست کارکنان سرمایھ ا سوب گذاری برای ایفای تعھدو  ات مح

ـــودنمی دارایی یا بدھی  دیگر ،تجاری واحدنتیجھ،  . درش
نابراین،  حدندارد. ب جاری وا ھایی چ ت بھ را نین پرداخت

 .گیرددر نظر میبا کمک معین  طرح بھعنوان کمک 
 طرحھای با کمک معین :بازنشستگی دوران مزایای

حسابداری طرحھای با کمک معین ساده است زیرا تعھد شیوه  .50
آن  درلغی کھ امب طریق از ،دوره ھر در گزارشـــگر واحد

در نیازی بھ نتیجھ،  در .شودمیتعیین  کمک کنددوره باید 
تعھد یا  گیریاندازهبرای اکچوئری فرض نظر گرفتن ھرگونھ 

ــت ھزینھ ــود  ایجاد و امکان نیس زیان اکچوئری وجود یا س
ھدات  افزون بر این، ندارد. نای برتع یل مب ــــده تنز نش
 رودانتظار نمیمواردی کھ  ھ غیر ازب ،شودگیری میاندازه

گزارشـــگری  دوره از پایان ماه پسدوازده  از در کمتر
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نھ ــــاال نان ای س کارک متکھ  ئھ در آن  مربوط را خد ارا
 .کامل تسویھ شودبطور  تعھدات ،اندکرده
 گیری و اندازه شناخت

کرده ارائھ  تجاری واحد ی را بھخدمتطی دوره  ،کارکنان چنانچھ .51
شند  در طرح با کمک معین پرداخت بھ باید کمک قابل تجاری واحد ،با

 صورت زیر شناسایی کند: بھرا  خدمتازای آن 

گونھ ھراز کســر  پس پرداختنی)ی ھا(ھزینھ عنوان بدھی بھ  الف.
کمکھای كھ  صـــورتي شـــده اســـت. در پرداختتاکنون کھ  کمکی

 خدمتبابت  پرداخت قابلاز کمکھای  بیش قبلیشــــده پرداخت
باید  تجاری واحد دوره گزارشــگری باشــد، پایان شــده تاارائھ

منجر بھ کاھش  برای مثال، پرداختپیش کھ تا میزانیمازاد را 
عنوان دارایی  شــود، بھ وجوه اســتردادپرداختھای آتی یا در 
  .کندپرداخت ھزینھ) شناسایی (پیش

ستاندارد عنوان ھزینھ، مگر بھ  ب. شگری  المللیبین اینکھ ا گزار
دارایی یک شده  بھای تمام کمکھا در این احتساب ،دیگری مالی

ــد (برای مثال، ــتاندارد  بھ را مجاز یا الزامی کرده باش اس
سابداری المللیبین ستاندارد و  2 ح سابداری  المللیبینا  16ح

 مراجعھ شود).

 ،طرح با کمک معین بھ شدهانجامکمکھای نرود انتظار مواردی کھ  در .52
ـــگری دوره از پایان ماه پسدوازده  از در کمتر کھ کارکنان  گزارش

 کمکھا ،تسویھ شودکامل  بطور، اندارائھ کرده در آنمربوط را  خدمت
 .شودتنزیل  83 در بند شدهمشخصاز نرخ تنزیل  استفاده باباید 

 افشا

سایی باید مبلغ تجاری واحد .53 طرحھای بابت ھزینھ  عنوان بھشده شنا
 .افشا کندرا کمک معین  با

 24 حســابداری المللیبیناســتاندارد  طبقی کھ موارد در .54
ستالزامی  درباره کمک  یاطالعات باید تجاری واحد ،شده ا

افشـــا  مدیران اصـــلی را برایبھ طرحھای با کمک معین 
 .کندمی
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 بازنشستگی: طرحھای با مزایای معیندوران مزایای 

است زیرا حسابداری طرحھای با مزایای معین پیچیده شیوه  .55
ــات در نظر گرفتن  ،و ھزینھ گیری تعھدبرای اندازه مفروض

اکچوئری  سود یا زیان ایجاد است و امکان الزامیاکچوئری 
شده تنزیل مبنای رب ببر این، تعھدات افزون وجود دارد. 

ــت چندین زیرا ممکن ،شــوندگیری میاندازه  از ســال پس اس
 مربوط توسط کارکنان، تسویھ شوند. خدمتارائھ 
 گیریو اندازه شناخت

مالی نشده باشد  تأمیناست  با مزایای معین ممکن ھایطرح .56
 واحدطریق کمکھای  از از آن یا تأمین مالي تمام یا بخشی

ــندوق، ،تجاری واحدکارکنان برخی مواقع، و  ،تجاری  یا ص
ــگر جدا واحداز  از نظر قانونیکھ  ــت ا گزارش و مزایای س

شودا، پردازدرا میکارکنان   تأمین. پرداخت مزایای نجام 
سیدمالی سرر ضعیت مالی و عملکرد  تنھا بھ نھ ،شده در  و

ستگی دارد، بلکھ بھسرمایھ صندوق ب و توانایی  گذاری آن 
صندوق نیز  رفع برای تجاری واحدتمایل  سری داراییھای  ک

 ریســکھای تجاری واحد اســاســاً وابســتھ اســت. بنابراین، 
سرمایھ . عھده دارد برطرح را  بھ گذاری مربوطاکچوئری و 

 ،مزایای معین طرح با شده براینتیجھ، ھزینھ شناسایی در
 نیست. دوره طی پرداختقابل کمک مبلغ معادل لزومًا 

شامل  ،تجاری واحدحسابداری طرحھای با مزایای معین توسط  .57
 مراحل زیر است:

این مرحلھ شامل موارد زیر تعیین کسری یا مازاد.   الف.
 :است
روش ، اکچوئری مبتنی بر یک تکنیکاســـتفاده از  .1

ـــب بینیپیشتعلق مزایای  ـــده بھ تناس بھ  ،خدمتش
کابرآورد منظور  ھایی از  قابل ات خارج ن واحد م

 ازای مزایایی کھ کارکنان درتجاری در ارتباط با 
کســــب گذشـــتھ  ھای جاری ودوره ت درخدم ارائھ
شود) 69تا  67(بھ بندھای ، اندکرده  بر. مراجعھ 
ــاس، این ــت  تجاری واحد اس  یمیزان مزایاملزم اس

ساب  شتھ جاری و ھای دوره بھقابل انت را تعیین گذ
ند بھ ک ھای  ( ند عھ شـــود) و  74تا  70ب مراج

ضات اکچوئریبرآوردھایی ( متغیرھای  ) دربارهمفرو
میر کارکنان) و  و گردش و مرگمانند ( شناسيجمعیت

و مخارج  حقوقافزایش آتی  مانندمتغیرھای مالی (
ھداشـــتی ماني) -ب یا  کھ بردر خارج مزا  اثرم

مراجعھ  98تا  75بندھای  (بھ انجام دھد گذارد،می
 .شود)
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 اتتنزیل مزایا بھ منظور تعیین ارزش فعلی تعھد .2
 67جاری (بھ بندھای  خدمتمخارج مزایای معین و 

 مراجعھ شود). 86تا  83و  69تا 

(بھ  داراییھای طرحتمام  منصـــفانھ ارزشکســـر  .3
ارزش فعلی مراجعھ شـــود) از  115تا  113بندھای 

 .معینمزایای  اتتعھد

یای  مبلغ تعیین  .ب بدھی (دارایی) مزا بھ  معینخالص 
، )الف( قسمتشده در عیینی یا مازاد تغ کسرعنوان مبل

خالص دارایی مزایای کردن  کھ بابت ھرگونھ اثر محدود
ــقف معین تا  ــت ییداراس ــده اس  64(بھ بند  تعدیل ش

 .مراجعھ شود)

شناسایی دوره  سود یا زیانتعیین مبالغی کھ باید در   .پ
 شود:

مراجعھ  74تا  70مخارج خدمت جاری (بھ بندھای  .1
 .شود)

شتھ ھرگونھ  .2 سویھ مخارج خدمت گذ سود یا زیان ت و 
  مراجعھ شود). 112تا  99بھ بندھای (

خالص بدھی (دارایی) مزایای  مربوط بھ خالص بھره .3
 مراجعھ شود). 126تا  123معین (بھ بندھای 

جدید مبلغ تعیین  .ت بدھی (دارایی) خ گیریاندازه ت الص 
ــایر اقالم، کھ باید در مزایای معین ــود یا زیان س  س

 شامل:  ،جامع شناسایی شود

 129و  128اکچوئری (بھ بندھای  ھاییا زیان ھاسود .1
 مراجعھ شود)؛

مبالغی کھ در بازده داراییھای طرح، پس از کســر  . 2
سبھ مربوط بھ خالص بدھی (دارایی) خالص بھره  محا

ست مزایای معین شده ا مراجعھ  130(بھ بند  منظور 
 شود)؛ و

 64(بھ بند  داراییســـقف تغییر در اثر  ھرگونھ .3
شــده در منظورمبالغ  از کســر پسمراجعھ شــود) 

سبھ  خالص بدھی (دارایی) مربوط بھ خالص بھره محا
 مزایای معین.

یک طرح با مزایای  از بیش تجاری واحدمواردی کھ  در
ــــدمعین دا باش تھ  طرح  ھا برای ھراین رویھ ،شـــ
 .شودگرفتھ میجداگانھ بکار  ،بااھمیت

با تناوب مزایای معین را خالص بدھی (دارایی) باید  تجاری واحد .58
 تفاوت ،صــورتھای مالیشــده درکافی تعیین کند تا مبالغ شــناســایی
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ــگری تعیین  در الغی کھمب بااھمیتی با ــمیپایان دوره گزارش  ،دوش
 نداشتھ باشد.

ستاندارد .59 شویق می این ا اما آن را  ،کندواحد تجاری را ت
ندملزم نمی ندازه برای ،ک یت ا بااھم ھدات  مام تع گیری ت

استفاده از اکچوئر واجد شرایط  بازنشستگی دوران مزایای
اکچوئر واجد از واحد تجاری  اســــتممکن ، در عمل .کند

ـــرایط  ـــت کندش ـــگری  از قبل درخواس پایان دوره گزارش
صلی شیابی مف ، این با وجود .رائھ نمایدااز تعھدات  ارز

اھمیت و معاملھ با ھرگونھبابت  ،ارزشـــیابینتایج این 
(شامل تغییر در قیمتھای  در شرایط بااھمیت اتتغییرسایر 

یان دوره گزارشـــگری پا تا  ھای بھره)   بازار و نرخ
 .شودمی رسانیروزبھ

ھای  در .60 یانبر ھا و م یانگین ھا، م برخی موارد، برآورد
از محاســبات  قابل اتکاییاســت تقریب  محاســباتی ممکن

 .فراھم کند ،این استاندارد شده درتفصیلی تشریح
 عرفی اتحسابداری تعھد

شی بر افزون باید تجاری واحد .61 سمی طرح  مفاداز  تعھدات قانونی نا ر
واحد  ھای غیررسمیرویھ از ناشی ھرگونھ تعھد عرفی ،با مزایای معین

سمی رویھ بگیرد. در نظر نیز راتجاری  صورتی ھای غیرر منجر بھ در 
 دیگری بھ غیر از عملیگزینھ ھیچ  تجاری واحدشود کھ تعھد عرفي مي

ــد.  ــتھ باش تعھد عرفی یک از  اینمونھپرداخت مزایای کارکنان نداش
ــت کھ تغییر در ــمی رویھ زمانی اس  منجر بھ ،تجاری واحدھای غیررس

 .شودبا کارکنان  تجاری واحد بھ روابط پذیرش غیرقابل آسیب

 تجاری واحداست  طرح با مزایای معین ممکن یک  رسمی مفاد .62
 خاتمھ دھد. بارا طرح طبق خود  اتعھدرا مجاز کند کھ ت

 تجاري، واحد درکارکنان  ماندن باقی صورت در ،این وجود
 واحدبرای (بدون پرداخت) طرح طبق  اتدتعھمعموالً خاتمھ 

ست. بنابراین، در تجاری شوار ا ، کنندهنقضشواھد  نبود د
 واحدکھ  دشومیبازنشستگی فرض دوران حسابداری مزایای در 

ـــت  اکنونھم کھ تجاری  درچنین مزایایی را تقبل کرده اس
 متعھدھمچنان  ،خدمت کارکناندوران از باقیمانده  مدت

 .ماندخواھد باقی 
 صورت وضعیت مالی

باید خالص بدھی(دارایی) مزایای معین را در صـــورت  تجاری واحد .63
 وضعیت مالی شناسایی کند. 

، مازاد داشتھ باشددر طرح با مزایای معین  ،تجاری واحدھنگامی کھ  .64
 گیریاندازهاقل مبالغ زیر  ھص دارایی مزایای معین را بلباید خا

 کند:

 مازاد در طرح با مزایای معین؛ و  .الف
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شخصسقف دارایی،  .ب ستفاده از نرخ تنزیل م  83شده در بندکھ با ا
 .شودمیتعیین 

شود کھ  .65 ست زمانی ایجاد  خالص دارایی مزایای معین ممکن ا
شد  تأمینبیش از نیاز  ،طرح با مزایای معین شده با مالی 

ـــود اکچوئری  اینکھیا  ـــد. وجود بھس در چنین  آمده باش
سایی  تجاری واحدمواردی،  شنا  کندمیدارایی مزایای معین 

 زیرا:

حد  .الف جاری وا ندمیمنبعی را کنترل  ت مان  ک کھ ھ
آتی  منافعتوانایی اســـتفاده از مازاد برای ایجاد 

 است؛

نتیجھ رویدادھای گذشـــتھ اســـت (کمکھای  ،کنترل این .ب
ــط  ــدهارائھ خدمتو  تجاری واحدپرداختی توس ــط  ش توس

 کارکنان)؛ و

منافع اقتصــادی آتی بھ شــکل کاھش در کمکھای آتی یا  .پ
یا  تجاری واحدبرای  مســـتقیم بطوراســـترداد وجوه، 

است، کسری  دیگری کھ دارایطرح برای غیرمستقیم  بطور
ارزش فعلی  ،سقف دارایی .باشدمی تجاری واحد دسترس در

 آن منافع آتی است.
ت تعھدات مزایای معین و مخارج خدم گیری: ارزش فعلیشناخت و اندازه

 جاری

ـــت تحت تخارج نھایی طرح با مزایای معین ممکم .66 ثیر أن اس
سیاری از جملھمتغیرھای  و  شغلی گردشی نھایی، ھاحقوق ب

نان، و مرگ کارک ھا میر  نان  یکمک ند وکارک خارج  رو م
 با عدممخارج نھایی طرح  .قرار گیرد درمانی-بھداشـــتی

 عدم وجود دارد کھاحتمال  اســــت و این اطمینان ھمراه
شدادامھ  بلندمدتای برای دوره اطمینان شتھ با برای  .دا
ستگی دوران فعلی تعھدات مزایای  ارزش گیریاندازه ش بازن

 است: الزم موارد زیر ،مربوطمخارج خدمت جاری  و

کارگیری  .الف اکچوئری (بھ  مبتنی بر یابیشـــارز روشب
 مراجعھ شود)؛ 69تا  67بندھای 

ــیص .ب  70خدمت (بھ بندھای  ارائھ یھامزایا بھ دوره تخص
 و مراجعھ شود)؛ 74تا 

ضات اکچوئری در نظر گرفتن  .پ  98تا  75(بھ بندھای مفرو
 مراجعھ شود).

 اکچوئریبر روش ارزشیابی مبتنی 

حد .67 جاری وا یای معین و  ت ھدات مزا ید برای تعیین ارزش فعلی تع با
شتھ تمخارج خدم، لزومصورت و در ت جاری مربوط، خدم مخارج از  ،گذ
 استفاده کند. ،بھ تناسب خدمات شدهبینیمزایای پیش تعلق روش
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سب خدماتبینیی پیشمزایا تعلقروش در  .68 گاھی ( شده بھ تنا
ــیص پرداختنیروش مزایای  عنوان با یا  یافتھ بھ خدمتتخص

دوره  ھر ،)شودمیخدمت شناختھ ارائھ سالھای  روش مزایا/
 مزایا (بھ واحد استحقاق افزایش یکعنوان  بھ ارائھ خدمت

و  شــودگرفتھ می نظر در مراجعھ شــود) 74تا  70بندھای 
گیری برای تعیین تعھد نھایی، ھر واحد جداگانھ اندازه

 مراجعھ شود). 98تا  75بندھای  (بھ گرددمی

 68بند مربوط بھ مثال 

ــورت یكجا و معادل  مزایا بھ ،خاتمھ خدمت در زمان  1ص
صد آخرین حقوق بھ پرداخت  قابل ،سال خدمت ازای ھر در

ست. حقوق ست و فرض می 10ر000سال اول  ا شود واحد پول ا
یابد. نرخ میصورت مرکب) افزایش  درصد (بھ 7سال  کھ ھر

ستفاده، تنزیل مورد ست. جدول زیر  10ساالنھ  ا صد ا در
دھد کھ این تعھد برای کارمندی کھ انتظار نشــــان می

سال پنجم واحدمی  تجاری را ترک کند، با رود در پایان 
تعیین چگونھ مفروضــــات اکچوئری، در فرض عدم تغییر 

ــود. بھمی ــاده ش ــازی، درمنظور س ــایر  س این مثال از س
کارمند  اینکھ نیاز برای انعکاس احتمال ت موردتعدیال

صرف زودتر یا دیرتر واحد شده  نظرتجاری را ترک کند، 
 است.

 5 4 3 2 1 سال

واحــد  یافتھ بھ:مزایای تخصیص
 پول

ـــد  واح
 پول

ـــد  واح
 پول

واحــد 
 پول

واحــــد 
 پول

 524 393 262 131 0 سالھای گذشتھ -
آخرین  %1ســـال جاری ( -

 حقوق)
131 131 131 131 131 

ــال جاری و - ــالھای  س س
 گذشتھ

131 262 393 524 655 

      
 476 324 196 89 - ابتدای دورهدر  تعھد

 48 33 20 9 - % 10بھره با نرخ 
 131 119 108 98 89 مخارج خدمت جاری

 655 476 324 196 89 دوره پایان تعھد در
 

 یادداشت:

 بھ یافتھتخصـــیصمعادل ارزش فعلی مزایای  ،تعھد در ابتدای دوره  .1
 سالھای گذشتھ است.

ســال  بھیافتھ تخصــیصمعادل ارزش فعلی مزایای  ،مخارج خدمت جاری .2
 جاری است.

ھ بیافتھ تخصیصمعادل ارزش فعلی مزایای  ،دوره پایان تعھد در .3
  سال جاری و سالھای گذشتھ است.
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بازنشستگی را تنزیل  دوران مزایای اتکل تعھد تجاری واحد .69
شی انتظار رود کھ اگر کند، حتیمی  کمتر طی اتاز تعھد بخ
 شود. تسویھدوره گزارشگری  از پایان ماه پس دوازده از

 ھای ارائھ خدمتدوره تخصیص مزایا بھ

یای معین برای .70 ھدات مزا خارج  و تعیین ارزش فعلی تع متم  جاری خد
ــورت و  بھ آن، مربوط ــتھ،  تاخدممخارج ، لزومدر ص  تجاری واحدگذش
ھای ارائھ خدمت دوره بھ ،اساس فرمول مزایای طرحر بمزایا را  باید

صیص دھد. با صو، داین وجود تخ سالھاي  خدمتکھ  رتیر  کارکنان در 
مزایا نسبت بھ سالھاي  ی ازباالتر سطح منجر بھ بااھمیتی بطور، بعد
روش خط  بھزمانی زیر  بازه باید مزایا را در تجاری واحدشود،  قبل

 مستقیم تخصیص دھد:

 طبق طرح ،کارکنان خدمت بار برای نخســتین تاریخی کھاز   الف.
 خدمت بھ مشروطمزایا  نظر از اینکھصرفشود (مزایا می بھ منجر

 بیشتر باشد یا نباشد) تا

افزایش  بھ ،بیشــتر توســط کارکنان خدمت ،طبق طرح تاریخی کھ  ب.
، بیشتر در حقوقاستثنای افزایش  مزایا، بھدر مبلغ بااھمیت 

 نشود. منجر

سب خدماتبینیتعلق مزایای پیشروش طبق  .71  واحد ،شده بھ تنا
جاری ید ت  نییتع منظور بھ( یجار دوره بھرا  ایمزا با
ـــتھ و یجار یھادوره و) یجار خدمت مخارج  منظور بھ( گذش

صنیمع یایتعھدات مزا یارزش فعل نییتع  واحددھد.  صی) تخ
 آن درکھ  دھدیم صیتخصـــ ییھادوره بھرا  ایمزا تجاری
ستگدوران  یایمزا تأمینبرای تعھد ھا دوره ش  جادیا یبازن

 یتاخدمکھ کارکنان  شودیم جادیا یتعھد ھنگام نی. اشودیم
ـــتگ دوران یایمزا یازا دررا  ـــس  یکھ واحد تجار یبازنش

ــگر یھاانتظار دارد در دوره بپردازد، ارائھ  یآت یگزارش
این  تجاری واحد بھ یاکچوئرمبتنی بر  تکنیکھای .کنندیم

سایی ھیتوج یبراکھ  دھدیمرا  امکان تعھد را  ،یبدھ شنا
 کند. یریگاندازهی کاف قابلیت اتکایبا 

 71مثال مربوط بھ بند 

با مزایک  1 یا ،ینمع یایطرح  حد  100 مبلغ بھ يیمزا وا
ئھ م بھپول  جا ارا ندیصـــورت یك مان کھ  ک  در ز

 پرداخت است. سال خدمت قابل ھر ازای بھ ،یبازنشستگ

مخارج . شودیداده م یصتخص سال ھر بھ ،پول واحد 100مبلغ  ی بھمزایای
 اتتعھد یپول است. ارزش فعل واحد 100ارزش فعلی  ، معادلیخدمت جار

د پول در تعدا واحد 100 یارزش فعل ضرببرابر با حاصل ،ینمع یایمزا
 است. یگزارشگر دوره پایانتا  خدمت ارائھ سالھای

مخارج  باشد، پرداخت قابل ترک خدمت کارکنان بالفاصلھ پس ازمزایا  اگر
 است یخیتاردھنده نشان ،ینمع یایمزا اتتعھد یو ارزش فعل یجار خدمت

را ترک کنند.  تجاری واحد تاریخ آن کارکنان در رودیکھ انتظار م
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شده در نییمبالغ تعمبالغ کمتر از  ینا یل،اثر تنز دلیل بھ ین،بنابرا
  است. یدوره گزارشگر انیحالت ترک خدمت کارکنان در پا

 درصد 2/0میزان  بھ ماھانھ بازنشستگی مستمریطرح، یک  2
ارائھ ســــال خدمت  ھر ازای کارکنان بھ حقوق ینآخر
 پرداخت است. قابل سالگی 65سن  از مستمری. کندمی

تاریخ  درماھانھ بازنشستگی  مستمری یبا ارزش فعل برابر مزایایی
کھ ، یآخرین حقوق برآورد درصد 2/0میزان  بھ ،مورد انتظاربازنشستگي 

 قابل فوت مورد انتظار تاریخ تا یبازنشستگ مورد انتظار یختار از
. مخارج یابدیم تخصیصارائھ خدمت  سالھای از یک ھر بھ ،پرداخت است

 یایتعھدات مزا یاست. ارزش فعل یاآن مزا یمعادل ارزش فعل ،یجار خدمت
 بھ بازنشستگی مستمری ماھانھ پرداختھای یضرب ارزش فعلحاصلاز  ین،مع

 دوره پایانخدمت تا  ارائھ سالھای درتعداد آخرین حقوق درصد 2/0 میزان
 65بھ دلیل شروع پرداختھای مستمری از سن . آیددست میبھ یگزارشگر
 تنزیل ینمع یایمزاات تعھد یارزش فعل وی مخارج خدمت جارسالگی، 

 .اندشده

صورتی کھ مزایا،  ،نیمع یایطرح با مزا در .72 شروط حتی در  م
مزایا  گر،ید عبارت بھ( باشــد کارکنان یآت اشــتغال بھ

ــد ــده باش تعھد خدمات کارکنان منجر بھ ایجاد ، )قطعی نش
ـــومی ـــدنقطعی  خیتار قبلکارکنان  خدمت .دش منجر بھ  ،ش

جاد ھد عرف ای  دوره ھر انیپا در رایز ،شـــودیم یتع
برای  کھ کارکنان یآت خدمت زانیم ،متوالی یگزارشـــگر
 کنند، ارائھباید  ایزانســـبت بھ محقوق از برخورداری 

 یایمزا تعھدات یریگاندازه درواحد تجاری  .ابدییم کاھش
ــت این احتمال را در نظر میمعین،   یبرخگیرد کھ ممکن اس

نان مات کارک ند.  ایمزاقطعی شــــدن  الزا را احراز نکن
ستگ دوران یایمزا یبرخبا وجود اینکھ  ،ھمچنین ش ، یبازن
شتی یایمزا مانند ستگدوران  درماني-بھدا ش تنھا  ،یبازن

ــورت در  ،کارکنان پس از خاتمھ خدمتخاص  یدادیوقوع رو ص
را ارائھ  یخدمتکارکنان کھ زمانی ، اســـت پرداخت قابل

ـــبت بھ کھ  کنندیم ـــورت در ایمزا این افتیدرنس وقوع  ص
 شـــود.تعھد ایجاد می ،کندایجاد می حقوقی خاص یدادیرو

تأثیر  اتتعھد یریگخاص بر اندازه یدادیرو وقوعاحتمال 
 وجود تعھد نیست. یا عدم وجود کنندهنیی، اما تعگذاردمی
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 72مربوط بھ بند مثال 

 واحد 100 ، مزایایی بھ مبلغسال خدمت ھر ازای بھ طرحی 1
قطعی  ســـال ارائھ خدمت 10از  پسمزایا . پردازدیپول م

 .شودمی

از  یک در ھر یابد.تخصیص می بھ ھر سال پول واحد 100 مبلغ بھیایی مزا
این  کننده، منعکستعھد فعلیو ارزش  جاریسال نخست، مخارج خدمت  10

 پایان سال ارائھ خدمت را بھ 10 کارکنان است ممکن کھ احتمال است
 انند.نرس

 کھ قبل یتاخدم غیر از بھ سال خدمت، ھر ازای بھ طرحی 2
 یاپول مزا واحد 100 ،شـــودیارائھ م ســــالگی 25از 

 .شودمیقطعی بالفاصلھ  یامزا .پردازدیم

 ،شودداده نمي یصتخصھیچ مزایایی  ،سالگی 25 از قبل شدهارائھ خدمات بھ
) غیرمشروط یا(مشروط  بھ مزایا منجر یخآن تار پیش ازت اخدم یراز
بعد قابل  سالھای از ھر یک بھ پول، واحد 100 مزایایی بھ مبلغ. شودینم

 ت.اس تخصیص

ــتریب تاخدم ارائھ کھ تاریخیتا  .73 ــط کارکنان ش موجب  ،توس
یت افزایش ھد افزایش شـــود ایمزا در مبلغ بااھم ، تع

 آن بھ یمنتھ یھادوره بھ ایتمام مزا ن،ی. بنابرایابدمی
طبق فرمول  ای. مزاشودیداده م صیآن تخص از قبل ای خیتار
 صیتخصـــ یحســـابدار یھادورهھر یک از  بھ ،طرح یایمزا
 درکارکنان  خدمت کھ یصـــورت در ،نیا وجود با. یابدمی

سبت  ایمزا سطح افزایش بااھمیت موجب ،بعد یسالھا  بھن
 تاخدمکھ ارائھ  یخیتا تارواحد تجاری  شود، قبل یسالھا

 ایمزا سطحدر  بااھمیت افزایشموجب  ،توسط کارکنان شتریب
ــودمی ــتق یمبنا بر را ایمزا ،ش ــ میخط مس  .دھدیم صیتخص

 ییایمزا بھ منجر تاً ینھا کل این مدت، کارکنان در تاخدم
 .شودیمباالتر  سطح در

 73مربوط بھ بند مثالھای 

پول بھ صورت یكجا  واحد 1ر000مزایایی بھ مبلغ  یک طرح، 1
. شود، مزایا قطعی میسال خدمت از ده کھ پس پردازدیم
ارائھ  یخدمت بعد یبرا یشتریب یایمزاگونھ ھیچطرح  ینا
 .کندینم

 ھر ) بھ10بر  تقسیم پولواحد  1ر000پول ( واحد 100مزایایی بھ مبلغ 
 .شودیداده م تخصیص نخست سال 10از  یک

احتمال  دھنده ایننشان، نخست سال 10از  یک در ھر یمخارج خدمت جار
 یچنرسانند. ھ پایان خدمت را بھاز سال  10 ممکن است کھ کارکناناست 

 .شودنمیداده  تخصیص بعد سالھای بھ مزایایی

را  پول واحد 2ر000مبلغ  بھ یبازنشستگ یایمزا یک طرح، 2
سالگی،  55سن کھ در  کارکنانیتمام  بھ بھ صورت یکجا
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 73مربوط بھ بند مثالھای 

 65 سن در یا، ھستندسال خدمت ھنوز شاغل  20از  پس
زمان ارائھ خدمت ھنوز شاغل  نظر از مدتصرف سالگی،

 .کندھستند، پرداخت می
، برای ، طبق طرحشوندمی استخدام سالگی 35از  کھ قبل کارکنانی برای

 توانندمی(کارکنان  شودمی مزایا بھ منجرخدمت سالگی  35در  نخستین بار
اینکھ بازگردند، بدون  سالگی 33کنند و در خدمت ترک  سالگی 30سن  در

مشروط  یا،مزا ین). ایا داشتھ باشدمزا بندیزمان یابر مبلغ  تأثیری
 منجر بھ سالگی، 55 از پس خدمتین، است. ھمچن یشترب بھ ارائھ خدمت

 تجاری بھ واحدی این کارکنان، . براشودینم یامزادر بااھمیت  افزایش
مزایایی بھ مبلغ  سالگی، 55ا ت سالگی 35ھرسال ارائھ خدمت از  ازای

 .دھدمی تخصیص) 20 بر پول تقسیم واحد 2ر000پول ( واحد 100
شوند، سالگی استخدام می 45سالگی تا  35برای کارکنانی کھ بین سنین 

. شودینمسال، منجر بھ افزایش بااھمیت در مزایا  20از  پسارائھ خدمت 
سال  20 در سال ارائھ خدمت ھر ازای بھ تجاری واحد کارکنان،ین ا یبرا

) 20بر  تقسیم پولواحد  2ر000( واحد پول 100 مزایایی بھ مبلغنخست، 
 .دھدمی تخصیص
 10از  پسارائھ خدمت  شوند،یاستخدام م سالگی 55 کھ در کارکنانی برای

 کارکنان،ین ا ی. براشودینممنجر بھ افزایش بااھمیت در مزایا سال، 
مزایایی بھ سال نخست،  10 در سال ارائھ خدمت ھر ازای بھ تجاری واحد
 .دھدمی تخصیص) 10بر  تقسیم پولواحد  2ر000( واحد پول 200 مبلغ
دھنده نشان ات،تعھد یو ارزش فعل یتمام کارکنان، مخارج خدمت جار برای

را بھ  نیاز كھ ممكن است كاركنان دوره خدمت مورداست این احتمال 
 .پایان نرسانند

 دردوران بازنشستگی،  درمانی-بھداشتیطبق یک طرح  3
سال  20سال و پیش از  10پس از  ،کھ کارکنانصورتی 

مخارج  درصد 40ترك كنند، ارائھ خدمت، واحد تجاری را 
کھ واحد صورتی و در، دوران بازنشستگی یدرمان-بھداشتی

درصد  50سال خدمت ترك كنند،  20 حداقل بعد ازتجاري را 
 .شودپرداخت میآن مخارج 

مخارج  یارزش فعل درصد 4تجاری  واحد طرح، مزایایاساس فرمول  بر
از  یک ھر ) را بھ10بر  یمتقس  درصد 40انتظار ( مورد یدرمان-بھداشتی

 سال 10از  یک ھر ) را بھ10بر  یمتقس درصد 10درصد ( 1و نخست سال  10
احتمال  ینادھنده نشان سال، ھر در ی. مخارج خدمت جاردھدیم یصدوم تخص

 یاکسب تمام  یبرا نیاز دوره خدمت موردممكن است  ،کھ کارکناناست 
 رودیکھ انتظار مکارکنانی  بھ .نرسانند پایان بھ یا رامزا بخشی از

داده  تخصیص مزایایی یچتجاری را ترک کنند، ھ سال واحد 10در کمتر از 
 .شودینم

صورتی  دردرمانی دوران بازنشستگی -طبق یک طرح بھداشتی 4
سال ارائھ  20سال و پیش از  10پس از  ،کھ کارکنان

بھداشتی مخارج  درصد 10ترك كنند، خدمت، واحد تجاری را 
واحد تجاري  کھصورتی  و در ،دوران بازنشستگی یدرمان
درصد آن  50سال خدمت ترك كنند،  20 حداقل بعد ازرا 

 .شودپرداخت میمخارج 
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 نسبت بھ یامزا منجر بھ افزایش بااھمیت در سطح ،بعد یسالھا خدمت
 رودیکھ انتظار م کارکنانی یبراین، . بنابراشودیم قبل سالھای

، مزایا 71واحد تجاری، طبق بند کنند، خدمت ترک سال  20حداقل پس از 
منجر بھ  ،سال 20پس از خدمت . دھدیم تخصیص میخط مستق مبنای بر را

 تخصیص یافتھ یایمزا ،شود. بنابراینینمافزایش بااھمیت در مزایا 
 مورد یمخارج درمان یارزش فعل درصد 5/2، نخستسال  20از  یک ھر بھ

 .باشدمی) 20بر  تقسیمدرصد  50انتظار (

سال  20سال و پیش از  10پس از  رودیکھ انتظار م کارکنانی برای
یك  ھر بھ یافتھتخصیص یایتجاری را ترک کنند، مزا واحدارائھ خدمت 

 انتظار است. مورد یمخارج درمان یارزش فعل درصد 1، نخستسال  10از 

 ودھم  سالپایان ھیچ مزایایی بھ خدمات بین  این کارکنان، برای
 شود.یداده نم یصتخص خاتمھ خدمت یبرآورد تاریخ

سال واحد تجاری را  10 کمتر از در رودیکھ انتظار م کارکنانی بھ
 .شودیداده نم یصتخص مزایایی ترک کنند، ھیچ

از  یثابت نســبت ،خدمت ســالھر ازای بھ یامبلغ مزا اگر .74
 یبراالزم مبلغ  بر آتی حقوقدر افزایش آخرین حقوق باشد، 

 از قبلتا  شــدهارائھخدمت  ی کھ بھ دلیلاتتعھد یھتســو
، گذاردبھ وجود آمده است، تأثیر می پایان دوره گزارشگری

 :بنابراین. کندنمی ایجاد اضافیاما تعھد 

منجر بھ حقوق در  شی، افزا)ب(70بندمقاصــد  یبرا  .الف
 آخرین بھ ایمبلغ مزاحتی اگر  ،شودینم شتریب یایمزا

 و ؛داشتھ باشد یحقوق بستگ

از  یثابت نسبت ،دوره ھر بھ یافتھصیتخص یایمزا مبلغ  .ب
 ارتباط دارد.آن  با ایاست کھ مزا حقوقي

 74مثال مربوط بھ بند 
سال خدمت  ھر ازای بھ آخرین حقوق رصدد 3میزان  مزایایی بھ

 گیرد.تعلق می کارکنانبھ  سالگی 55سن  از قبل
 سن تا خدمت سال ھر بھ برآوردی، حقوق آخرین رصدد 3 میزان ی بھمزایای

کھ طبق طرح، ارائھ ، زمانی است این تاریخ. شودیداده م یصسالگي تخص 55
 بھ. شودینم یابااھمیت مزابھ افزایش  منجرتوسط کارکنان  یشترب خدمات
 .شودیداده نم یصتخص مزایایی یچ، ھاین سن از پس شدهارائھ تاخدم

 یاکچوئر مفروضات

 سازگار باشد.با یکدیگر و بدون جانبداری  دیبا ،یاکچوئر مفروضات .75

از  تجاری واحد یبرآوردھا نیبھتر ،یاکچوئر مفروضــــات .76
 دوران یایمزا تأمین ییاســــت کھ مخارج نھا ییرھایمتغ

ستگ ش ضات كردد خواھ نییرا تع یبازن شامل  یاکچوئر. مفرو
 است: ریموارد ز



 19المللی حسابداری استاندارد بین
 مزایای کارکنان

34 

ـــات  .الف  یآت یھایژگیو درباره یشـــناســـتیجمع مفروض
ــیپ و یفعل کارکنان آنھا) کھ  افراد تحت تکفل و( نیش
ھســـتند. مفروضــــات  ایمزا افتیدر شـــرایطواجد 

 :پردازدمی ریموارد ز رینظ موضوعاتي بھ یشناختتیجمع

 )؛شود ھمراجع 82 و 81بندھای بھ ( ریم و مرگ .1

ستگ یازکارافتادگ شغلي،گردش  نرخ .2 ش  شیپ یو بازن
  ؛از موعد کارکنان

افراد تحت تکفل آنھا کھ طرح  یاز اعضــا ینســبت .3
 ؛ھستند ایمزا دریافت شرایط واجد

ضای طرح کھ  .4 سبتی از اع  ایھگزینھانواع از  یکین
 ؛ وکنندمیرا انتخاب  طرحطبق دریافت مزایا 

 .درمانی-بھداشتیطرحھای  در ادعا ایھنرخ .5
ــــات  .ب بھ اقالمی ،یمال مفروض ند کھ   ریز موارد مان

 :پردازدمی

 ؛)شود مراجعھ 86 تا 83 یبندھا نرخ تنزیل (بھ .1

سر پسمزایا،  حوسط .2 کھ باید  ییمخارج مزایا از ک
 یبندھا بھ( یآت حقوق و شود، تأمینتوسط کارکنان 

 ؛)شود مراجعھ 95 تا 87

-بھداشتیمخارج  ،یدرمان-بھداشتی یایمزا موردر د .3
ــامل مخارج  یآت یدرمان ــیدگیش (یعنی  بھ ادعا رس

تحمل  ادعاھافصـــل  و مخارجی کھ در پردازش و حل
شامل حقشودمی ضاییو  حقوقیی ھاالزحمھ،   بھ( )ق

 ؛ و)شود مراجعھ 98 تا 96 یبندھا

مالیات قابل پرداخت توســـط طرح در ارتباط با  .4
پیش از تاریخ  شــدهارائھکمکھای مربوط بھ خدمات 

 گزارشگری یا مزایای حاصل از آن خدمات.

ــات .77 نھ  کھاســت  بدون جانبداریصــورتی  در یاکچوئر مفروض
 .باشد کارانھمحافظھ حد از شیب نھ و بینانھخوش

کھ  ھستند سازگار با یکدیگر صورتی در ،یاکچوئر مفروضات .78
تورم،  مانند یعوامل نیب یروابط اقتصــــاد کنندهمنعکس

ــد لیتنزی اھنرخ و قوقح شیافزای ھاخنر مثال،  ی. براباش
ضاتيتمام  سطح  كھ مفرو صيبھ  شخ آتی دوره  دراز تورم  م
 بھره یھاخنر بھ مربوطمفروضات  مانندد (دار بستگيمعینی 
سطح تورم ایحقوق و مزادر  شیو افزا ساني)،  را در آن  یك
 .گیرندمیدر نظر دوره 
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 صورت بھرا  یمفروضات مال ریو سا لینرخ تنز ،تجاری واحد .79
 یھابرآورد نکھیا مگر کند،یم نیی) تعاظھارشــده( یاســم
ــده لی(تعد یواقع ــد، برا ترقابل اتکاتورم)  بابتش  یباش

(بھ اســـتاندارد  حادتورم  با اقتصــــادیک مثال، در 
 تورم حاد با یدر اقتصادھا یمال یگزارشگر 29 یحسابدار المللیبین

شود) ستھ ایکھ مزا یموارد در ای ،مراجعھ  شاخص  بھ واب
وابستھ بھ شاخص با  قرضھ اوراق یبراعمیقی بازار است و 

 .وجود دارد مشابھ دوره زمانیواحد پول و 
ضات .80 شگر انیدر پا یمال مفرو مبتنی بر انتظارات  دیبای، دوره گزار

 تسویھ تعھدات باشد. دورهدر بازار 

 مفروضات اکچوئری: مرگ و میر

ـــتناد بھ بھترین  تجاری واحد .81 ـــات مرگ و میر را با اس باید مفروض
و پس از آن تعیین  اشتغالبرآورد از مرگ و میر اعضای طرح در دوره 

 .کند

یا منظوربھ  .82 ھایی مزا خارج ن حد، برآورد م جاری وا  ت
ظار در مرگ و میر ثال، را تغییرات مورد انت از  ،برای م

رآورد با ب مرگ و میر اســـتاندارد جداولاصـــالح  طریق
 . گیردمیدر نظر مرگ و میر،  در تغییرات

 لیتنز نرخ: یاکچوئر مفروضات

 یبازنشــســتگدوران  یایتعھدات مزا لیتنز یبرا اســتفاده مورد نرخ .83
بازده  نرخ بھبا مراجعھ  دیبا)، نشدهیمال تأمین و شدهیمال تأمین(

شگر دوره انیپابازار در  ضھ  اوراق یبرا یگزار کیفیت با  شرکتیقر
ــود. نییتع باال ــورھایی کھ بازار  ش ین اوراق چنبرای  عمیقیدر کش

ــھ ــھ دولتی د، بازده بازاروجود ندارای قرض (در پایان  اوراق قرض
ــگری) ــود. دوره گزارش  دوره زمانیواحد پول و  باید بکار گرفتھ ش

دوره با واحد پول و  دیبایا اوراق قرضھ دولتی  رکتیقرضھ ش اوراق
  .باشد سازگار یبازنشستگ دوران یایمزا تعھدات برآوردی زمانی

دارد، نرخ  یتیبااھم رثاکھ  یاکچوئراز مفروضــــات  یکی .84
ست. نرخ تنز لیتنز  کندیپول را منعکس م یارزش زمان ،لیا
. نیست یگذارھیسرما ریسک ای یاکچوئر ریسکدھنده نشان اما

 واحد مختص یاعتبار ســــکیر ل،ینرخ تنز ،افزون بر این
و  شـــوندیمتحمل م تجاری واحد اعتباردھندگانکھ  تجاری
را  یاکچوئرمفروضات  با ندهیآ متفاوت بودن تجربیات ریسک

 .کندمنعکس نمی

ند ،لیتنز نرخ .85 مانب خت یبرآورد یز را منعکس  ایمزا پردا
 نیانگیم از استفاده بااغلب  تجاری واحد عمل، در. کندمی

نده کھ نرخ تنزیلی موزون ــــان دھ ند نش مانب  مبلغ و یز
ست ا مزایا پرداخت پول و واحد یبرآورد ست، بھ این نرخ د

  یابد.می
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 ای کھقرضــــھ اوراق یبرا عمیقیموارد، بازار  یبرخ در .86
تمام  برآوردي ســررســید آن برای مطابقت باســررســید 
ھاي یا پرداخت باشــــد، مزا وجود  بھ میزان کافی طوالنی 

در  یجار نرخھاي از تجاری واحد ،یموارد نیچن درندارد. 
ی پرداختھا لیتنز یبرا ،مناســــب دوره زمانی با بازار
سررسیدھای  برای و نرخ تنزیل کندیاستفاده م ترمدتکوتاه

 و بازار در نرخھای جاری قیاس با طریق ازرا تر بلندمدت
ساس سد بعید بھ نظر می. کندبرآورد می منحنی بازده بر ا ر

خاص بھ نرخ  بطورکل ارزش فعلی تعھدات مزایای معین،  کھ
شی از مزایا کھ پس سید  از تنزیل بکاررفتھ برای بخ سرر

پرداخت  قابل در دسترسنھایی اوراق قرضھ شرکتی یا دولتی 
 حساسیت داشتھ باشد.است، 
 درمانی-بھداشتیکچوئری: حقوق، مزایا و مخارج ا مفروضات

 یریگاندازه ییمبنا بررا  معین یایمزا تعھداتباید  تجاری واحد .87
 :باشد ریموارد ز دھندهنشان کھ کند

تعھد ھرگونھ  از یناش ایدر مفاد طرح ( شدهتعیین یایمزا  .الف
  ؛یگزارشگر دوره انیپادر  )طرح فراتر از مفاد یعرف

نھ افزایش  .ب بل  آتیحقوق برآوردی در  ھرگو قا یای  کھ بر مزا
  ؛گذاردمی پرداخت تاثیر

  محدودیت بر سھم کارفرما از مخارج مزایای آتی؛ ھرگونھ اثر  .پ

مزایا را  کمکھای کارکنان یا اشـــخاص ثالث کھ مخارج نھایی  ت.
 و دھد؛می کاھش تجاری واحدبرای 

کھ بر  یدولت یایمزاھرگونھ  ســـطح دربرآوردی  آتی راتییتغ  .ث
بل یایمزا خت قا  ریتأث نیمع یایمزا با طرح طبق پردا
 مشروط بر آنكھ:گذارد، می

 شــده بیتصــو یگزارشــگر دوره انیپا از قبل راتییتغ نیا .1
 ای ؛باشد

شان دھد کھ  قابل اتکا شواھد سایر ای ی تاریخیھاداده .2 ن
 ،مثال یبرا ،ینیبشیپ قابلای شــیوه بھ یدولت یایمزاآن 

ستای  ح وسط ای ھامتیق یعموم سطح در یآت راتییتغدر را
  .کرد خواھد رییتغ حقوق، یعموم

ضات .88 شان ،اکچوئری مفرو ست  مزایای آتیدر تغییر دھنده ن ا
یا (طرح  در مفاد رســـمیپایان دوره گزارشـــگری  در کھ

شخص )طرح عرفی فراتر از مفاد اتتعھد ، امراین . شودمی م
 :کھکند صدق می برای مثال، زمانی

 بھ مثال، برای، سابقھ افزایش مزایا تجاری واحد  .الف
و ھیچ  ،داشـــتھ باشــــد راآثار تورم  کاھش منظور

وجود نداشــتھ  رویھ در آینده این از تغییر اینشــانھ
 باشد؛
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عرفی  ات(یا تعھد طبق مفاد رســـمی طرح ،تجاری واحد .ب
فادفراتر از  ھد  ،قانون یا )طرح م ــــدمتع  کھ باش

کنندگان طرح بھ نفع مشــــارکترا مازاد طرح  ھرگونھ
 یا ؛) مراجعھ شود)پ(108 (بھ بند استفاده کند

ھا معیار ســــایر یاھدف بھ عملکرد  در واکنش مزایا .پ
ــت در  ،مثال. برای تغییر کند آمده طرح  مفادممکن اس

مزایای  باشـــد،کافی نداراییھای طرح  اگر کھ باشـــد
شتری از کارکنانیا  ،کمتری پرداخت دریافت  کمکھای بی

بھترین دھنده نشان اتتعھد این گیریاندازه خواھد شد.
  است. دیگر ھاییا معیارھدف عملکرد اثر از برآورد 

ضات .89  انیپا کھ در ی آتی راایمزادر  رییتغ ،یاکچوئر مفرو
مشخص  )یعرف اتتعھد ایطرح ( یرسم مفاد در یگزارشگر دوره

ــت ــده اس  موارد بھ منجر راتییتغ نیا. کندیمنعکس نم ،نش
 خواھد شد: زیر

ـــتھ، خدمت مخارج .الف تغییر منجر بھ  ی کھزانیم تا گذش
 و؛ دشو رییتغ خیتار از قبل خدمتبابت  مزایادر 

خارج .ب مت م بت یجار خد  تا ر،ییتغپس از  یھادوره با
 ازپس  خدمتبابت  مزایامنجر بھ تغییر در  ی کھزانیم

  شود. رییتغ خیتار

نده در حقوق افزایشبرآورد  بھ منظور .90 افزایش تورم،  ،آی
شغلی، ارتقاسابقھ سا ی  ضھ و  مانندر عوامل مربوط یو  عر

  .شودمیتقاضا در بازار کار در نظر گرفتھ 

 جاریت واحدکمکھایی کھ  ،طرحھای با مزایای معینبرخی  .91
در تعیین د. کنمی ا محدودرســــت ا آنھاپرداخت  بھ ملزم

گرفتھ در نظر  یت در کمکھادمحدو اثر ،مخارج نھایی مزایا
ھای زمانی دوره یکی از در ،محدودیت در کمکھار . اثشودمی

 :شودمیتعیین تر باشد، زیر، ھر کدام کوتاه

 و  ؛تجاری واحدبرآوردی  عمر .الف

 عمر برآوردی طرح. .ب

را کارکنان یا اشخاص ثالث  ،طرحھای با مزایای معین برخی .92
ـــده کمکھای انجام. دنکمک کنمخارج طرح  بھ کندمیملزم  ش

ـــط   را کاھش تجاری واحد برای مزایامخارج  ،کارکنانتوس
ضوع را در نظر می تجاری واحددھد. می  آیا گیرد کھاین مو

ـــخاص ثالث  تجاری واحد را برای مخارج مزایا ،کمکھای اش
سترداد حق  ،116 دھد یا طبق بندمی کاھش ایجاد  وجوه راا
 یدر مفاد رسمیا  ،ثالثکارکنان یا اشخاص  یکمکھا کند.می

شی از تعھد دشویطرح گنجانده م فراتر از عرفی  ات(یا نا
سم ست طرح یمفاد ر ستیا اختیاری  )ا . کمکھای اختیاری ا
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ــخاص ثالث  نیپرداخت ا بامخارج خدمت را  ،کارکنان یا اش
  .دھدمی کاھش کمکھا بھ طرح،

مفاد رســمی طرح  درکھ  ثالثکمکھای کارکنان یا اشــخاص  .93
 اگر(دھد را کاھش می خدمتمخارج یا  ،شـــده اســـتمعین 

ــتھ ــد) بھ خدمت وابس خالص  گیریاندازهبر تجدید یا  ،باش
اگر وابستھ ( گذاردثیر ميأت ،معین مزایای(دارایی)  بدھی

كھ وابستھ بھ خدمت  کمکھاییاز  اینمونھ .)بھ خدمت نباشد
باید كســري ناشــي از زیان کمکھا زماني اســت كھ  ،نیســت

یا  ھاي طرح  ند. اگردارایی كاھش دھ یان اكچوئري را   ز
شخاص ثالثکمکھای  شد کارکنان یا ا ستھ بھ خدمت با  ،واب

 دھد:میخدمت را بھ شرح زیر كاھش مخارج  کمکھااین 

ــتھ بھ  كمكھااگر مبلغ  الف. ــالھاي تعداد وابس ارائھ س
 روشبا اســـتفاده از واحد تجاري باید  ،خدمت باشـــد

مكھا را بھ ك ،70بند  طبقمزایای ناخالص  تخصـــیص
یا با استفاده یعنی (ھاي ارائھ خدمت تخصیص دھد دوره

 یا  ؛خط مستقیم) بر مبنایطرح یا  کمک بھاز فرمول 

ستقل از  كمكھامبلغ اگر  ب. سالھاي ارائھ خدمت تعداد م
در دوره  را كمكھااین اســت واحد تجاري مجاز  ،باشــد

مت مربوط خد ئھ  خارج كاھش  عنوانبھ ،ارا مم  تخد
سایی کند. ستقل ازكمكھاي از  مثالھایی شنا  تعداد م

ـــالھاي ارائھ خدمت ـــامل مواردی  ،س کمکھای  مانندش
ـــد ثابتي از حقوق كاركنانمبتنی بر   مبلغ ثابت ،درص

وابستھ بھ سن کمکھای خدمت یا ارائھ در كل دوره  کمک
 .است کنانكار

 کند.)، رھنمود بکارگیری مربوط را ارائھ می1بند الف(
كاركنان یا اشـــخاص ثالث كھ طبق بند ھای كمكدر مورد  .94

تغییر ھاي ارائھ خدمت است، بھ دورهتخصیص قابل  )،الف(93
 :شودمیمنجر بھ موارد زیر  در کمکھا

شتھ خدمتمخارج  .الف صورتی کھ  جاری و گذ  ،تغییرات(در 
 اتباشد و ناشی از تعھدنشده  معیندر مفاد رسمی طرح 

 یا ؛عرفی نباشد)

در ، تغییرات(در صورتی کھ  سودھا و زیانھای اکچوئری .ب
ناشی از تعھد عرفی  یاباشد  شده معینمفاد رسمی طرح 

  ).باشد

 سطح مانند ییرھایمتغ بھ ،یبازنشستگ دوران یایمزا برخی .95
 یدولت یدرمان-بھداشتی خدمات ای یدولت یبازنشستگ یایمزا

ــتند دھنده نشــان ،ییایمزا نیچن یریگاندازه .وابســتھ ھس



 19المللی حسابداری استاندارد بین
 مزایای کارکنان

39 

 یھــاداده یمبنــا بر ،رھــایمتغ نیااز برآورد  نیبھتر
  .است قابل اتکاشواھد  ریو سا یخیتار

ــاتدر  .96 در  برآوردی یآت راتییتغباید  یدرمان مخارج بھ مربوط مفروض
شتی تاخدممخارج  شیکھ  یدرمان-بھدا  در خاص راتییتغ و تورم از نا
  .لحاظ شود، است یدرمان-بھداشتی مخارج

بھ  دوران بازنشستگی یدرمان-بھداشتی یایمزا یریگاندازه .97
ـــات مخارج  و یآتتعداد ادعاھای و  میزاندرباره  یمفروض
مخارج  ،تجاری واحد. نیاز دارد ادعاھا نیا پاســـخ بھ

شتی مبتنی  یخیتار یھاداده یمبنا ربرا  یآت یدرمان-بھدا
توســط  لزوم، صــورت در، کھ کندبرآورد می خود بھتجر بر

 مھ،یب یشــرکتھا ،تجاری واحدھای ریســا یخیتار یھاداده
 منابع ریســا یا یدرمانبھداشــتی،  تاخدم کنندگانارائھ
 ،یآت یدرمان-بھداشــتی مخارج برآورد در .شــودمیتکمیل 

ھاشـــریپ ریتأث ناوری یفت ندی ازبھره در رییتغ ،ف  م
ــت ھایمراقبت  راتییو تغھ خدمات ئالگوھای ارا ای یبھداش

  .شودمیگرفتھ در نظر  طرح کنندگانمشارکت سالمت تیوضع در
سالمت و  تیوضع ،سن بھ یخاص بطور، تعداد ادعاھاو میزان  .98

ــت )آنھا افراد تحت تکفل و( کارکنان تیجنســ ــاس اس و  حس
بت اســــت ممکن  تیموقع لیاز قب دیگری عوامل بھ نســـ
 یھاداده ن،یبنابرا. حســاســیت نشــان دھد نیز ییایجغراف
 با شــناســی جامعھجمعیت بیترک تفاوت میزان بھ ،یخیتار
سی جمعیت بیترک ستفاده مورد جامعھشنا  مبنای عنوان بھ ا
قابل کھ شواھد  یموارد در ن،یھمچن .شودیم لیتعد ،ھاداده
وجود داشـــتھ  یخیتار یبر عدم تداوم روندھا یمبن اتکا
 .ردیگیم انجام التیتعد ،باشد

 و زیانھای تسویھ مخارج خدمت گذشتھ و سودھا

 واحد، یا ســود یا زیان تســویھ، از تعیین مخارج خدمت گذشــتھقبل  .99
ــفانھ  با باید تجاری ــتفاده از ارزش منص داراییھای طرح و  جاریاس

ــات  ــامل نرخ بھره جاریچوئری اکفعلی مفروض ــایر در  (ش بازار و س
ھادی پیش ازدر قیمتھای جاری  ، تغییر بازار) کھ مزایای پیشـــن

ــویھ طرح را منعکس می ــازی یا تس (دارایی)  بدھیخالص  کند،محدودس
  .نماید گیریاندازهتجدید را  معینمزایای 

، محدودســازی و تســویھ طرح ھمزمان تغییر کھ در صــورتی .100
ـــود ـــرورتی ندارد کھ ، واقع ش  خدمتمخارج  تجاری واحدض

شی از  شتھ نا شی از  خدمت، مخارج طرحتغییر گذ شتھ نا گذ
برخی در  .را تفکیک کندو سود یا زیان تسویھ  محدودسازی

مانند ، شــودمیتســویھ انجام از قبل طرح  تغییر ،موارد
 سپس دھد ومی طرح را تغییرمزایای  تجاری واحدزمانی کھ 
 واحد ،موارد این. در کندمیتسویھ  را یافتھتغییرمزایای 
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شتھ را  خدمتمخارج  تجاری سویھ قبلگذ سود یا زیان ت  از 
  .کندمیشناسایی 

ــورت .101 ــو یدر ص ــاز تغییرھمراه با  ،ھیتس طرح  یو محدودس
ستواقع  سو تاخاتمھ طرح، تعھد جھیکھ در نت شده ا و  ھیت

توقف طرح، در صورتی ، این با وجود .شده باشد طرح متوقف
سوب نمی سویھ مح  موجود طرحکھ طرح جدیدی جایگزین شود ت

 .داشتھ باشد یکسان ی با ماھیتمزایای کھ شود
 گذشتھ خدمتمخارج 

مزایای  اتمخارج خدمت گذشتھ، تغییر در ارزش فعلی تعھد .102
 یا محدودسازی طرح است. تغییرمعین ناشی از 

ــتھ را در یکی از تاریخھای زیر،  .103 واحد تجاری باید مخارج خدمت گذش
 شناسایی کند:زودتر باشد، بھ عنوان ھزینھ کھ کدام  ھر

 شود؛ و یا محدودسازی طرح واقع می تغییرھنگامی کھ   الف.

ھنگامی کھ واحد تجاری، مخارج تجدید ســــاختار مربوط (بھ   ب.
ستاندارد بین سابداری ا شود) یا مزایای  37المللی ح مراجعھ 

 کند.مراجعھ شود) را شناسایی می 165خاتمھ خدمت ( بھ بند 

طرح یک کھ واحد تجاری،  شـــودواقع میطرح زمانی  تغییر .104
جادبا مزایای معین  ند یا آن  ای گذاردک نار ب یا  را ک

مزایای قابل پرداخت طبق طرح با مزایای معین موجود را 
 تغییر دھد.

قابل  بطورشود کھ واحد تجاری محدودسازی زمانی واقع می .105
ای، تعداد کارکنان تحت پوشـــش طرح را کاھش دھد. مالحظھ

ودســازی ممکن اســت ناشــی از یک رویداد مجزا نظیر محد
کارخانھ، توقف عملیات یا خاتمھ یا تعلیق طرح  یک تعطیلی
 باشد.

ھنگامی کھ ایجاد مخارج خدمت گذشــتھ، ممکن اســت مثبت ( .106
یای  ھدات مزا جب افزایش ارزش فعلی تع یا تغییر طرح مو

ــود ــتن یا تغییر ) یا منفی (معین ش ھنگامی کھ کنار گذاش
) شـــودارزش فعلی تعھدات مزایای معین  طرح موجب کاھش

 باشد.

در شـــرایطی کھ واحد تجاری، مزایای قابل پرداخت طبق  .107
سایر  موجودطرح با مزایای معین  را کاھش دھد و ھمزمان، 

مزایای قابل پرداخت طبق طرح بھ ھمان کارکنان را افزایش 
در نظر  خالص واحدتغییر یک دھد، این تغییر، بھ عنوان 

 شود.گرفتھ می

 :نیستگذشتھ شامل موارد زیر  خدمتمخارج  .108

فاوت  اثر الف. حقوق افزایش حقوق واقعی و افزایش  بینت
ـــده قبلی بینیپیش خدمت  مزایا بابتبر تعھد پرداخت ش
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ــتھدر  ــالھای گذش ــتھ خدمت(مخارج  س وجود ندارد  گذش
ضات اکچوئری ستفاده از  زیرا مفرو شده بینیحقوق پیشا

 )؛کندمیمجاز را 

ع و بیشـــتر از واقع افزایش برآورد کمتر از واق ب.
ستمری اختیاری ستگی م ش  تجاری واحدکھ  ھنگامی ،بازن
(مخارج دارد  تعھد عرفی افزایشـــھااین  اعطایبرای 
شتھ خدمت ضات اکچوئری  گذ چنین وجود ندارد زیرا مفرو

 )؛کندمیمجاز افزایشھایی را 

ناشــی از ســودھای اکچوئری یا  یمزایا افزایشبرآورد  .پ
سایی  شنا صورتھای مالی  بازده داراییھای طرح کھ در 

طبق مفاد رسمی  ،تجاری واحدکھ آن بر مشروط شده است،
 ،) یا قانونطرح عرفی فراتر از مفاد ات(یا تعھد طرح

ــد بــھ اســـتفــاده از  مــازاد طرح بــھ نفع متعھ
 مزایاحتی اگر افزایش  ،کنندگان طرح باشـــدمشـــارکت

سمی بطور ھنوز شده  ر شد (اعطا ن شتھ خدمت مخارجبا  گذ
ندارد زیرا  ھددر افزایش وجود  یان اکچوئری  ،اتتع ز

 مراجعھ شود)؛ و 88بھ بند است،

ــروط بھ قطعی  مزایای در افزایش .ت (یعنی مزایایی کھ مش
 در صورتیمراجعھ شود)  72اشتغال آتی نباشد، بھ بند 

یافتھ، کارکنان افزایشکھ در نبود مزایای جدید یا 
شدن  الزامات مخارج خدمت ( احراز کنندرا  مزایاقطعی 
ـــتھ مخارج برآوردی  تجاری واحدوجود ندارد زیرا  گذش

عنوان مخارج خدمت  بھخدمت،  ھئھنگام ارارا  مزایا
 ).ه استشناسایی کردجاری 

 تسویھ یانھایز یا ودھاس

 :بین زیان تسویھ عبارت است از تفاوت یاسود  .109

 و شود،کھ تسویھ می نیمع یایتعھدات مزاارزش فعلی  .الف
 و تعیین شده است؛ در تاریخ تسویھ

شامل قیمت  .ب سویھ،   طرح یافتھانتقال داراییھای تمامت
 تجاری واحدمستقیم توسط  ی کھ بطورپرداختھایتمام و 

 .شودمیانجام  در ارتباط با تسویھ
 تسویھ طرح با مزایای معین را ھنگام زیانسود یا باید  تجاری واحد .110

 تسویھ شناسایی کند. وقوع

انجام ای معاملھ تجاری واحد دھد کھمی رختســویھ زمانی  .111
یا  بابت تمامبیشتر قانونی یا عرفی  کھ تمام تعھدات دھد

شی از مزایای  بھ ( طرح با مزایای معینطبق  شدهارائھبخ
طبق  ،آنھا از طرفیا  ،کارکنانبھ  غیر از پرداخت مزایا

ضات اکچوئری) را  در هشددر نظر گرفتھ ح و مفاد طر مفرو
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ند. برای  حذف ثالک ھدات  ،م باره تع قال یک یتانت  بااھم
شرکت بیمھ  نامھ، بیمھخرید  طریق ازکارفرما طبق طرح بھ 

طبق مفاد یکجا بھ صورت نقدی  ؛ پرداختشودمیتسویھ محسوب 
ندگان طرح دبھ مشــــارکت ،طرح ھا برای کن ر ازای حق آن
محســوب تســویھ  ،بازنشــســتگی دورانمعین  ریافت مزایاید

 .شودنمی

تمام بھ منظور تأمین مالی  تجاری واحد ،موارد برخیدر  .112
ــی از مزایای مرتبط با  ی ھاکارکنان در دوره خدمتیا بخش

، تجاری واحداگر  .کندنامھ تحصیل میبیمھ ،جاری یا گذشتھ
صورت عدم  شخصدر  سط شده در بیمھپرداخت مزایای م نامھ تو

ـــود)  46(بھ بند تعھد قانونی یا عرفی گر،بیمھ مراجعھ ش
ـــافی  ـــد،برای پرداخت مبالغ اض ـــتھ باش  اینخرید  داش

سویھ  نامھبیمھ سوب نمیت حق  گیریاندازهو  شناخت. شودمح
ــترداد  طرح  یداراییھا جزء یی کھھانامھبیمھطبق  وجوهاس
 شود.مطرح می 119تا  116در بندھای شوند، محسوب نمی

 : داراییھای طرحگیریاندازهشناخت و 

 ارزش منصفانھ داراییھای طرح

 ھایارزش منصــفانھ دارایی برای تعیین مازاد یا کســری، .113
  .شودمیمزایای معین کسر  اتتعھد فعلی طرح از ارزش

ھای طرحدارا .114 نده  ،یی ھای دربردار ختکمک ــــدهپردا  نش
صندوق از طرف واحد شدهتعھد شگر بھ  ھرگونھ نیز و  ،گزار
 تجاری واحدانتقال منتشرشده توسط  قابل مالی غیر ابزار

صندوق و نگھداری سط  شدنمیشده تو از  ،داراییھای طرح .با
تھ از طریق آن ھا دســـ ندوقبدھی ند،  ی صـــ ند مان مان
سایر پرداختنیپرداختنی شی ھا و ھای تجاری و  بدھیھای نا

شتقھ ارتباط کھ با مزایای کارکنان ، از ابزارھای مالی م
  .یابدکاھش می ،ندارد

ی شــرایط ی واجدھانامھبیمھی طرح شــامل داراییھا اگر .115
مزایای  رخیکھ دقیقًا با مبلغ و زمانبندی تمام یا ب باشد

ارزش  شـــودمیفرض  د،نطرح تطابق دارطبق قابل پرداخت 
 ارزش فعلی تعھدات مربوط با ھانامھبیمھمنصـــفانھ این 

ــامل ھرگونھ کاھش ( ــورت موردنیازش مبالغ قابل  کھ یدر ص
شد افتیبطور کامل قابل باز ھانامھمھیطبق ب افتیدر  )نبا

 .است برابر
 استرداد وجوه

صورتی کھتنھا  .116 سویھ جبران  در  شی از مخارج الزم برای ت تمام یا بخ
ـــط طرف دیگری مزایای معین اتتعھد ـــدتقریبًا قطعی  توس  واحد، باش
 باید: تجاری
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نھدارایی  یک عنوان بھرا  اســـترداد وجوهحق   .الف گا  جدا
ـــایی کند.  ـــناس ارزش  دارایی را بھ این باید تجاری واحدش

 .نماید گیریاندازهمنصفانھ 

را بھ ھمان شــیوه  اســترداد وجوهتغییرات ارزش منصــفانھ حق   .ب
 ،ی طرحداراییھانصــفانھ تغییرات ارزش ممورد اســتفاده برای 
سایی  شنا شود) 125و  124(بھ بندھای  کندتفکیک و   .مراجعھ 

 است ممکن 120شده طبق بند اجزای مخارج مزایای معین شناسایی
سر مبالغ  ستردادتغییرات مبلغ دفتری حق  بھ مربوطپس از ک  ا

 شناسایی شود.وجوه 

طرف انتظار داشتھ باشد کھ تواند می تجاری واحد گاھی  .117
ــی از مخارج الزم برای گربیمھمانند ، دیگر ، تمام یا بخش

سویھ تعھد ی ھانامھبیمھ کند.مزایای معین را پرداخت  اتت
محســـوب ، دارایی طرح 8 بند طبق تعریفشـــرایط،  واجد

ھمان  شرایط را بھ ی واجدھانامھبیمھ تجاری واحدشوند. می
ستفاده وردمشیوه  ساب داراییھا سایر برای ا ی طرح بھ ح

ندمنظور می ند  ک ندارد مورد در 116و ب کاربرد  (بھ  آن 
 .د)مراجعھ شو 115و  49تا  46بندھای 

کھ  .118 مھدر صـــورتی  مھبی یار  در نا حداخت جاری وا  ،ت
 دارایی طرحمزبور نامھ بیمھ، نباشدشرایط  امھ واجدنبیمھ

سوب نمی  واحد :در این مورد کاربرد دارد 116بند  شود.مح
کاھش در جای ، بھنامھ راطبق بیمھ استرداد وجوهحق  تجاری
بھ عنوان دارایی  ،معینکســـری یا مازاد مزایای  تعیین

واحد تجاری  ،(ب)140بندطبق  .کندمیجداگانھ شــناســایی 
ــر باید ــرحی مختص ــترداد وجوه و  ش از ارتباط بین حق اس

 .کندتعھدات مربوط را افشا 

کھ  ایجاد شــودای نامھطبق بیمھ ،وجوه اســترداداگر حق  .119
دقیقًا با مبلغ و زمانبندی تمام یا بخشی از مزایای قابل 

 شودفرض می تطابق دارد،مزایای معین  با پرداخت طبق طرح
ش فعلی تعھدات ارز با وجوهاســترداد  حقارزش منصــفانھ 

ــورتی کھ با در( مربوط  نظر گرفتن ھرگونھ کاھش الزم در ص
برابر  کامل قابل بازیافت نباشــد) بطور وجوهاســترداد 

 .است
 اجزای مخارج مزایای معین

 بھ استثنای مبالغیرا،  باید اجزای مخارج مزایای معین تجاری واحد .120
ستاندارد  شگری مالی دیگری  المللیبینکھ ا سابگزار آن را در  احت

زیر  شـــرح بھداند، می یا مجاز الزامیدارایی یک بھای تمام شـــده 
  شناسایی کند:

ســود مراجعھ شــود) در  112تا  66(بھ بندھای  تامخارج خدم .الف
 ؛دوره یا زیان

بھ  بھ مربوط خالص بھره .ب یای معین ( بدھی (دارایی) مزا خالص 
 ؛ ودوره زیان سود یادر  مراجعھ شود) 126تا  123بندھای 
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ید  .پ جد ندازهت بھ  گیریا یای معین ( بدھی (دارایی) مزا خالص 
شود) 130تا  127بندھای  سایر اقالم  مراجعھ   سود یا زیاندر 

  .جامع

 احتساب ،گزارشگری مالی المللیبینسایر استانداردھای  .121
نان در کارک یای  خارج مزا ھاي برخی م مام ب ــــده ت  ش

 آالت و تجھیزاتموجودیھا و امالک، ماشین مانند ھاییدارایی
ستاندارد بین دکنمیرا الزامی  سابداری (بھ ا  2المللی ح

. مراجعھ شــود) 16المللی حســابداری و اســتاندارد بین
بھای  درشده منظوربازنشستگی  دوران گونھ مخارج مزایایھر

اجزای  سھم متناسبی از شامل ،ییداراییھاتمام شده چنین 
  است. 120 بند درشده اشاره

سایی گیریاندازهتجدید  .122 شنا شده خالص بدھی (دارایی) مزایای معین 
سایر اقالم  سود  بھ بعدی ھادر دورهنباید  ،جامع سود یا زیاندر 

ـــت ، این با وجود .انتقال یابد دوره یا زیان  تجاری واحدممکن اس
سایی شنا سایر اقالم مبالغ  حقوق  بھجامع را  سود یا زیانشده در 

 کند. منتقل مالکانھ

 خالص بدھی (دارایی) مزایای معین ھب مربوطخالص  بھره

باید از  ،خالص بدھی (دارایی) مزایای معینبھ  مربوطخالص بھره  .123
ـــلطریق  ـــرب خالص بدھی (دارایی) مزایای معین حاص  تنزیلدر نرخ ض

ـــخص ـــده مش ـــود،  83بند  طبقش کھ ھر دو در ابتدای دوره تعیین ش
ــاالنھ ــگری س تغییرات در خالص بدھی  تمامگرفتن  نظر ، با درگزارش

 کمک و مزایا ھای(دارایی) مزایای معین طی دوره در نتیجھ پرداخت
 .شودمیتعیین 

بدھی (د بھ مربوطخالص  بھره  .124 یای  ارایی)خالص  مزا
ـــاملتواند می معین  ھزینھی طرح، داراییھا درآمد بھره ش

ھد اثر ســـقف مربوط بھ مزایای معین و بھره  اتبھره تع
 .باشد 64 بند در شدهاشاره دارایی

ھای طرح مربوط بھدرآمد بھره  .125  جزئی از بازده ،دارایی
ضرب ارزش منصفانھ حاصلاست و از  طرح داراییھای مربوط بھ

 محاسبھ 83 بند طبق شدهمشخصداراییھای طرح در نرخ تنزیل 
، با در دوره گزارشگری ساالنھ ھر دو در ابتدای کھ ،شودمی

ــده طرح ی نگھداریداراییھا درنظر گرفتن تمام تغییرات  ش
. شودمی تعیین و مزایا کمک ھایطی دوره در نتیجھ پرداخت

بھره داراییھای طرح و بازده داراییھای  درآمدتفاوت بین 
خالص بدھی (دارایی) مزایای  گیریاندازهتجدید در  ،طرح
 .شودمیمنظور  معین

شی از کل تغییر در  ،سقف دارایی اثر مربوط بھ بھره .126 بخ
سقف دارایی ست اثر  صلو از  ا در سقف دارایی ضرب اثر حا
شخص ھر دو کھ ، شودمیتعیین  83 بند طبقشده نرخ تنزیل م

ساالنھ  شگری  ستدر ابتدای دوره گزار شده ا شخص  . تفاوت م
در تجدید  سقف دارایی، اثر در مبلغ و کل تغییر اینبین 
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ندازه بدھی گیریا یای معین خالص  منظور  (دارایی) مزا
 .دشویم

 (دارایی) مزایای معین  خالص بدھی گیریاندازهتجدید 

از  (دارایی) مزایای معین خالص بدھی گیریاندازهتجدید  .127
 :شده استموارد زیر تشکیل 

ـــود .الف  129و  128زیانھای اکچوئری (بھ بندھای  و ھاس
 مراجعھ شود)؛

ــود)، بھ مراجعھ  130بازده داراییھای طرح (بھ بند  .ب ش
شدهمبالغ غیر از  مربوط بھ خالص خالص در بھره  منظور

ند  بدھی بھ ب یای معین ( عھ  125(دارایی) مزا مراج
 و شود)؛

ــقف دارایی،تغییر در اثر گونھ ھر .پ مبالغ  غیر ازبھ  س
ــــدهمنظور بھ  خالص در بھره ش بدھیمربوط   خالص 

 مراجعھ شود). 126(دارایی) مزایای معین (بھ بند 

در  یا کاھش از افزایش ،ســـودھا یا زیانھای اکچوئری .128
مزایـای معین بـھ دلیــل تغییر در  اتارزش فعلی تعھــد

ــات اکچوئری و تعدیل  ــی می ،تجربیمفروض ــودناش . برای ش
ــودھا  تواند موجب ایجادمیموارد زیر مثال،  زیانھای و س
 شود: می اکچوئری

پایین بودن غیرمنتظره  .الف یا  شـــغلی نرخ گردش باال 
میر یا  بازنشــســتگی پیش از موعد یا مرگ و ،کارکنان
صورتی کھ، مزایا (حقوق در افزایش سمفاد  در در  می ر

ـــده مزایا بھ دلیل تورم  افزایش ،رحیا عرفی ط ذکر ش
  درمانی؛-بھداشتیج ) یا مخارباشد

ـــات مربوط بھ  تغییر دراثر  .ب پرداخت  ھایاختیارمفروض
 مزایا؛

ستگی  اثر تغییر در برآورد .پ ش گردش آتی کارکنان، بازن
یا مرگ و عد  یا افزایش پیش از مو حقوق،  در میر 

 ،رســـمی یا عرفی طرح مفاد در در صـــورتی کھمزایا (
) یا مخارج ذکر شده باشدمزایا بھ دلیل تورم  افزایش
 و ؛درمانی-بھداشتی

 اثر تغییر در نرخ تنزیل.  .ت

تغییر در ارزش فعلی تعھدات  ،زیانھای اکچوئری وسودھا  .129
محدودسازی یا تسویھ تغییر، ، ایجادبھ دلیل مزایای معین 

مزایای قابل پرداخت در مزایای معین، یا تغییر با طرح 
چنین تغییراتی شود. را شامل نمیمزایای معین با طبق طرح 
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سودبھ مخارج خدم منجر شتھ یا  سویھ  ھایزیان یا ھات گذ ت
 شود.می

ھای طرح،  .130 بازده دارایی حددر تعیین  جاری وا خارج  ت م
بل پرداخت  قا یات  ھای طرح و ھرگونھ مال یت دارایی مدیر

سط طرح را، بھ شدهمالیات  غیر از تو ضات  منظور در مفرو
مزایای ات گیری تعھداندازه درتفاده اکچوئری مورد اســـ

سر میمعین،  رج اداری از بازده اسایر مخ .)76(بند  کندک
 شود.داراییھای طرح کسر نمی

 ارائھ

 تھاتر

با بدھی  بوط بھ یک طرح راباید دارایی مرتنھا زمانی  تجاری واحد .131
 :طرح دیگر تھاتر کند کھ بھط ومرب

یک  برای اســـتفاده از مازاد قابل اعمالقانونی حق از   .الف
 ؛ و برخوردار باشد گریتعھدات طرح د ھیتسو درطرح 

شد  .ب شتھ با صد دا سویھ کند، یا  تعھدات را بر ق مبنای خالص ت
مان  یک طرح ھمز فترا مازاد  یا  یطبق طرحخود ات دھو تع در

  .نمایدتسویھ  را دیگر

 برایشـــده مشـــابھ معیارھای تعیین ،معیارھای تھاتر .132
 32حســابداری  المللیبینابزارھای مالی در اســتاندارد 

 است. ارائھابزارھای مالی: 
 غیرجاریجاری/تمایز 

 بای جاری بدھیھاو  داراییھاتجاری بین  برخی واحدھای .133
ـــوندمیتمایز قائل  ی غیرجاریبدھیھاو  داراییھا این  .ش

باید بین  تجاری واحدکند کھ آیا نمی مشــخصاســتاندارد 
ی ناشــی از بدھیھاو  داراییھابخشــھای جاری و غیرجاری 

 .یا خیر شودبازنشستگی تمایز قائل  دوران مزایای
 اجزای مخارج مزایای معین

مخارج خدمت و بھره  کندمیرا ملزم  تجاری واحد 120بند  .134
بدھی (دارایی) مزایای معین را در  مربوط بھ خالصخالص 

سایی کند.دوره  سود یا زیان ستاندارد  شنا تعیین این ا
 باید مخارج خدمت و بھرهچگونھ  تجاری واحدکھ کند مین

خالص خالص بھ  یای معین را  مربوط  بدھی (دارایی) مزا
ـــتاندارد  تجاری واحد .نماید ارائھ این اجزا را طبق اس
  کند.ارائھ می 1 حسابداریالمللیبین
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 افشا

 افشا کند کھ: یباید اطالعات تجاری واحد .135

مربوط بھ  ریســـکھایمزایای معین و با ای ھطرحویژگیھای   .الف
 مراجعھ شود)؛ 139آنھا را تشریح کند (بھ بند 

شی از طرحھای   .ب صورتھای مالی  مزایای معینبا مبالغ نا را در 
مراجعھ شود)؛  144تا  140د (بھ بندھای وضیح دھو تمشخص کند 

 و

طرحھای با مزایای معین بر مبلغ، زمانبندی و  تأثیرچگونگی   .پ
تجاری را  جریانھای نقدی آتی واحدنســـبت بھ عدم اطمینان 

 مراجعھ شود). 147تا  145(بھ بندھای  تشریح کند

باید  تجاری واحد، 135بھ اھداف بند  دســـتیابیبرای  .136
 تمام موارد زیر را در نظر بگیرد:

ــطح .الف ــتیابی بھبرای  مورد نیازجزئیات  س الزامات  دس
 افشا؛

 ؛مختلف بر ھر یک از الزاماتمیزان تأکید  .ب

 ؛ ومورد نیازجمیع یا تفکیک تمیزان  .پ

ـــورتھای مالی بھ اطالعات  نیاز .ت ـــتفاده کنندگان ص اس
 ی افشاشده.برای ارزیابی اطالعات کمّ  بیشتر

ــــای  اگر  .137 ئھموارد افش مات این ارا ــــده طبق الزا ش
ستانداردھای  سایر ا ستاندارد و  شگری  المللیبینا گزار
ستیابی بھ اھداف بند  شدکافی ن 135مالی برای د  واحد، با

ضــروری برای دســتیابی بھ آن  بیشــترباید اطالعات  تجاری
ــا کند.را اھداف  ــت برای مثال،  افش  تجاری واحدممکن اس

ھد یھ و تحلیلی از ارزش فعلی تع کھ  اتتجز یای معین  مزا
، کرده اســتمتمایز را  اتتعھدریســک ماھیت، ویژگیھا و 

ــایی ارائھ کند. تمایز د زیر رتواند بین موامی چنین افش
 قائل شود:

، شدهتعلیقفعال، اعضای  بین مبالغ بدھکار بھ اعضای .الف
 بگیران.یو مستمر

یا .ب ــــدهی قطعیبین مزا یای و  ش ما تحققمزا تھ ا یاف
 نشده.قطعی

 بین مزایای مشـــروط، مبالغ قابل تخصـــیص بھ افزایش .پ
 حقوق آتی و سایر مزایا.

 تمام یا بخشي از ارزیابی کند کھ آیاواحد تجاري باید  .138
ھایی طرحھا یا گروھ تمایز ھ منظوراید بموارد افشــــا ب

شکل از سًا متفاوت ھاییطرح مت سا سکھای ا  شودتفکیک  با ری
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ستواحد تجاري  ،مثال برای. یا خیر شا ممکن ا  درباره اف
 :کندطرحھا را با نشان دادن یك یا چند ویژگي زیر تفكیك 

 موقعیتھاي جغرافیایي متفاوت. .الف

 بازنشــســتگيمســتمری طرحھاي  مانندویژگیھاي متفاوت  .ب
ستمری، طرحھاي یكنواخت ستگي م ش مبتنی بر آخرین  بازن

 .بازنشستگیدوران درماني -بھداشتییا طرحھاي  حقوق

 متفاوت. قانونی ھایمحیط .پ

 قسمتھاي گزارشگري متفاوت. .ت

ھای  .ث مالتوافق فاوت ی تأمین  ثال، (مت کامالً برای م
 .)شدهتأمین مالي بخشییا تا شده، کامالً نتأمین مالي

 آنھاریسکھای مربوط بھ مزایاي معین و با ویژگیھاي طرحھاي 

 افشا كند:واحد تجاري باید موارد زیر را  .139

مزایاي معین، با درباره ویژگیھاي طرحھاي اطالعات  .الف
 شامل:

طرح  برای مثال،طرح ( توســط شــدهارائھماھیت مزایاي 
 ییا طرح مبتنمبتنی بر آخرین حقوق با مزایاي معین 

 ).تضمینھمراه با بر كمك 

یت قانونی چارچوب  از یشـــرح عال كھ طرح طبق آن ف
ــطح حداقل برای مثالكند، مي و  مالی تأمینالزامات  س

ســـقف  مانند ،تأثیر چارچوب قانوني بر طرح ھرگونھ
 مراجعھ شود). 64 (بھ بند دارایی

سئولیتھای سایر م  راھبری برایواحد تجاري  شرحی از 
امنا یا اعضـــاي ھیئت ھایولیتئمســـبرای مثال،  ،طرح
 مدیره طرح.ھیئت

شریح  .ب سکھایی ت در معرض آن را واحد تجاري  ،طرحكھ ری
ریسکھای عادي، غیر ریسکھایبا تمركز بر  ،دھدقرار می

 ریســکتمرکز خاص طرح و ریســکھای یا  تجاری واحدخاص 
در اســاســًا اگر داراییھاي طرح  ،مثال برای .بااھمیت

قھ یھاز  یك طب ما ثال گذاریســـر  ،امالکھا، برای م
شد گذاریسرمایھ ست طرحشده با واحد تجاري  ،، ممكن ا

 قرار دھد. امالکبازار ریسک  تمرکزرا در معرض 

 .طرح محدودسازی و تسویھ ،تغییر ھرگونھشرحی از  .پ
 در صورتھاي مالي مبالغ مندرجتشریح 

پایان و  ابتداواحد تجاري باید صـــورت تطبیق مانده  .140
ــورت دوره  ھر یك از موارد زیر تھیھ ، برای لزومرا در ص
 :کند
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یاي معین بدھي (دارایي) خالص .الف نھبھ ،مزا  کھای گو
 :دھدنشان جداگانھ را  موارد زیر تطبیق

 داراییھاي طرح.  .1

 .مزایاي معین اتارزش فعلي تعھد  .2

 .اثر سقف دارایی .3

ــترداد ھرگونھ  .ب واحد تجاري باید  ،ھمچنین .وجوهحق اس
را مربوط  اتو تعھداســـترداد ق ھرگونھ ح بینرابطھ 
  .کندتشریح 

در باید  140بند  شده دراشاره تطبیق ھایصورتیک از ھر  .141
 :دھدنشان  ھر یک از موارد زیر را، لزومصورت 

 جاري. خدمتمخارج  .الف

 .بھرهمد یا ھزینھ آدر .ب
 ،مزایاي معینبدھی (دارایی) گیري خالص اندازهتجدید  .پ

 :شودداده كھ موارد زیر جداگانھ نشان ای گونھبھ

شده منظور مبالغبھ غیر از  بازده داراییھاي طرح، .1
 .(ب)قسمت موضوع  در بھره

ـــودھا .2 ـــي ازاكچ ھایزیانو  س  در تغییر وئري ناش
ــات جمعیت ــيمفروض ــناس مراجعھ  )الف(76 (بھ بند ش

 .)شود

ـــودھا  .3 ـــي از تغیی ھایزیانو س ر در اكچوئري ناش
 شود). ھمراجع )ب(76مفروضات مالي (بھ بند 

مزایاي دارایي خالص  محدود کردن تأثیرتغییر در  .4
شده  مبالغبھ غیر از  سقف دارایی، معین بر منظور

ــمت بھره در  ــوع قس واحد تجاري  ،ھمچنین .(ب)موض
 اقتصــــادي در منافعحداكثر  نییتع یچگونگباید 

شا کند سترس را اف  منافعاینکھ  ،، بھ بیان دیگرد
ــورت بھ مزبور، ــترداد وجوهص ، كاھش در كمكھاي اس

 ست.ا ھر دوآتي یا تركیبي از 

ناشـــي از  ھایو زیان ھاگذشـــتھ و ســـود خدمتمخارج  .ت
ــویھ ــت، مجاز  100 بنددر كھ  گونھھمان .تس ــده اس ش
 ناشـــي از ھایزیان و ھاگذشـــتھ و ســـود خدمتمخارج 
، نیاز بھ تفكیك ھمزمان رخ دھند کھ یصورت در ،تسویھ
 د.نندار

 .یارز مبادلھتغییر در نرخھاي  اثر .ث
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کمکھای كارفرما و کمکھای کھ ای گونھبھ ،كمك بھ طرح .ج
 .شودداده نشان  جداگانھ ،كنندگان طرحمشاركت

در مبلغ پرداختي  ای کــھگونــھبــھ، پرداختھــاي طرح .چ
 .دشوداده جداگانھ نشان  ،تسویھ ارتباط با ھر

 آثار تركیبھاي تجاري و واگذاریھا. .ح

جاري .142 بھ منظور متمایز کردن ماھیت و ریســــک  واحد ت
 بھباید ارزش منصفانھ داراییھاي طرح را داراییھای طرح، 

را نیز  طرح ھایھر طبقھ از دارایی و نمایدتفکیک طبقاتي 
بازار فعال  درشده اعالم بازارقیمت كھ داراي طبقاتی بھ 

المللي گزارشــگري (طبق تعریف مندرج در اســتاندارد بین
 چنین و طبقاتی کھ اســـت) گیری ارزش منصـــفانھاندازه 13مالي 

با توجھ  ،مثالبرای . کندد، تقسیم نندار ایشدهقیمت اعالم
تواند ، واحد تجاري مي136 در بند شدهتشریحبھ سطح افشاي 

 شود:قایل  تمایزموارد زیر بین 

 نقد؛ ھایمعادل نقد و .الف

حســـب نوع صـــنعت، اندازه  ھاي مالكانھ (كھ برابزار .ب
 است)؛تفكیك شده  هو غیر ییجغرافیاموقعیت شركت، 

، كیفیت نوع ناشـــرھاي بدھي (كھ بر حســــب ابزار .پ
 )؛استو غیره تفكیك شده  ییجغرافیاموقعیت اعتباري، 

تفكیك ه و غیر ییجغرافیات عیموقامالك (كھ بر حســـب  .ت
 است)؛شده 

شتقابزارھای  .ث سب  ھم سك نوع (كھ برح صلیری ، دادقرار ا
ــال، ــاي نرخ بھره، قراردادقرار برای مث ــايدادھ  ھ

لھ باد نھ، قرارداد، قراریارز م كا مال ھاي دادھاي 
 است)؛تفكیك شده و غیره مدت بلند سوآپھایاعتباري، 

سرمایھ .ج صندوکھ گذاري (صندوقھاي  سب نوع  تفكیك  قبر ح
 )؛شده است

 ؛ وبا پشتوانھ دارایی اوراق بھادار .چ

 یافتھ.بدھي ساختار .ح

ھاي مالي قابل واحد تجاري باید ارزش منصـــفانھ ابزار .143
 ،کندمیانتقال خود كھ بھ عنوان داراییھاي طرح نگھداري 

ــفانھ دارا و ــتفاده  ھاي طرح كھییارزش منص امالک مورد اس
 واحد مورد استفادهداراییھاي  یریا ساواحد تجاری است، 

 .کندرا افشا  تجاری

یت  .144 جاري باید مفروضــــات اكچوئري بااھم حد ت مورد وا
مزایاي معین را  اتتعھد فعلیتعیین ارزش اســـتفاده در 
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باید  موارد افشا این .)شودمراجعھ  76 کند (بھ بندافشا 
صورت مطلق (براي  صدعنوان بھ  ،مثالبھ  ، و نھ مطلق یدر

صد ازای عنوان دامنھبھ  سایر متغیرھادر ھا) ي متفاوت و 
براي  کلی بطورموارد افشــا را اگر واحد تجاري باشــد. 

را بھ صــورت  ھاافشــا اینھا ارائھ كند، باید طرحگروه 
 .کندارائھ  محدودنسبتًا ھای یا بازهمیانگین موزون 

 جریانھاي نقدي آتي نسبت بھ و عدم اطمینان بندیمبلغ، زمان

 كند: واحد تجاري باید موارد زیر را افشا .145

ــیت  .الف ــاس ــات اكچوئري برای تحلیل حس ھر یك از مفروض
یان پا ) درشـــودافشـــا می 144 طبق بند کھبااھمیت (

مزایاي  اتدھد تعھد نشان ای کھگونھ، بھگزارشگريدوره
ــات اكچوئري اتتغییر تحت تأثیرچگونھ معین   در مفروض
ــتبودمحتمل  معقول بطوردر آن تاریخ كھ  مربوط ، ه اس
 .گیردمیقرار 

در تھیھ تحلیل  مورد اســـتفادهروشـــھا و مفروضـــات  .ب
آن  ی(الف) و محدودیتھادر قســـمت  مندرجحســـاســـیت 

 روشھا.

در تھیھ  مورد اســتفادهتغییر در روشــھا و مفروضــات  .پ
ــیت  ــاس ــبت بھتحلیل حس ــتھ نس  اینو دالیل  ،دوره گذش

 .تغییرات

ـــک، واحد تجاري باید  .146 ـــرحی از بھ منظور مدیریت ریس ش
سط بدھي -دارایي تطابقھرگونھ راھبرد  طرح یا واحد کھ تو

ست تجاري ستفاده قرار گرفتھ ا ستفاده از  ،مورد ا شامل ا
 را ،بلندمدت سوآپھای مانند ،تکنیکھاھا و سایر هسالوار
 .کندافشا 

ــــان دادن .147 یاي معین بر تأثیر  برای نش با مزا طرح 
جریانھاي نقدي آتي واحد تجاري، واحد تجاري باید موارد 

 :کندزیر را افشا 

ــرحی از .الف ــتداد تأمین مالي و گونھ قرارھر ش ــیاس  س
 .گذاردتأثیر می كمكھاي آتيکھ برتأمین مالي 

 دوره گزارشـــگري برایطرح  بھكمكھاي مورد انتظار  .ب
 بعدي. ساالنھ

این  مزایاي معین. اتســـررســـید تعھد بارهدراطالعات  .پ
مزایاي  اتتعھد دورهشــــامل میانگین موزون اطالعات 

ــت ــت و ممکن اس ــامل  معین اس دیگری درباره  اطالعاتش
مان ندی توزیع ز یا ھایپرداختب ند  ،مزا یھ ومان  تجز

 .باشدسررسید پرداختھاي مزایا  تحلیل
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 ییطرحھاي چندكارفرما

ــاري در اگر .148 ــد تج ــک واح ــا  طرح ی ــاي ب معین مزای
 :کندباید موارد زیر را افشا چندكارفرمایي مشاركت كند، 

ـــرحی از الف. ـــامل روش ، تأمین مالي توافقھای ش مورد ش
ستفاده  حداقل واحد تجاري و  ھایتعیین نرخ كمك برایا
 تأمین مالي. الزامات

تعھدات  بابتطرح  بھواحد تجاري  بدھیمیزان  شرحی از .ب
ھا حد ــــایر وا ج یس فاد و شـــرایط طرح ت اري طبق م

 چندكارفرمایي.

سري یا مازاد شرحی از  .پ صیص توافقي ك مربوط ھرگونھ تخ
 :بھ

 یا ؛طرح خاتمھ .1

 واحد تجاري از طرح. گیریکناره .2

، 34طبق بند آن طرح را  ،تجاري واحددر صـــورتی کھ  .ت
ند مان مك معین دریک  ھ با ك ید  ،گیردب نظر طرح  با
ــمتھایالزامی طبق بر اطالعات افزون   )پ(تا  )الف( قس

عات  جاي اطال بھ  ند الزامیو   ،147تا  139ھاي در ب
 کند: افشا موارد زیر را

 با مزایاي معین است. طرحیک ، كھ طرح موضوعاین  .1

ست تا اطالعات كافي  اینکھ چرا یللد .2 سترس نی در د
حد جاری وا ند ت با را طرح  بتوا بھ عنوان طرح 

 گیرد. نظر در مزایاي معین

 كمكھاي مورد انتظار بھ طرح در دوره گزارشـــگري .3
 .یبعدساالنھ 

واحد تجاری  كسري یا مازادھرگونھ  دربارهطالعات ا .4
بر مبلغ كمكھاي آتي مؤثر ممکن اســـت در طرح كھ 

براي تعیین كسري  مورد استفاده، شامل مبناي باشد
در صــورت وجود، براي  ،آن کاربردھاییا مازاد و 

 .تجاري واحد

در مقایسھ  ،تجاري در طرح سطح مشاركت واحد بیان .5
ــایر واحد ــاركتبا س از جملھ  .كنندهھاي تجاري مش

اطالعات،  دســـترســـی بھدر صـــورت کھ  معیارھایی
شان دھد،  تواندمی ضوع را بھ خوبی ن سھم این مو

 واحدســـھم بھ طرح یا واحد تجاري از كل كمكھا 
بازنشــســتھ و  كل اعضــاي فعال، اعضــاي از تجاری

 .باشدیم مزایا دریافت مستحق اعضاي پیشین
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ري تحت كنترل مشترك ھاي تجاواحد را بین ھاریسکكھ  یمزایاي معینبا طرحھاي 
 دنکنمیتقسیم 

شاركت  یاگر واحد تجاري در طرح با مزایاي معین .149 سک كھ  کندم را ری
ــیمواحد بین ــترك تقس ، باید موارد کندمی ھاي تجاري تحت كنترل مش

 :نمایدزیر را افشا 

براي منظور كردن  شــــدهرویھ تعییندادي یا توافق قرار  .الف
وجود  ایچنین رویھكھ  این موضوع مزایاي معین یامخارج خالص 
 ندارد.

 .تعیین كمكھاي قابل پرداخت توسط واحد تجاريرویھ   .ب

صورتی کھ   .پ صیص در  را  معینمخارج مزایاي خالص واحد تجاري تخ
طرح کل  دربارهتمام اطالعات  ،بھ حساب منظور کند 41بند طبق 

 .147تا  135ھاي طبق الزامات بند، مجموعھیک بھ عنوان 

طبق  دوره را طیكمك قابل پرداخت  ،واحد تجاريدر صــورتی کھ   .ت
طرح بھ  کل مربوط بھ، اطالعات بھ حســــاب منظور کند 41بند 

عھیک عنوان  مامجمو ند، طبق الزا ، 139، 137تا  135ھاي ت ب
 (ب). و(الف) 147و  144تا  142

عات  .150 ند الزامی طبقاطال در صـــورتی ، )ت) و (پ(149 ب
شا در بھ  متقابل د با عطفتوانمي  صورتھاي ماليموارد اف

 :کھافشا شود  گروه عضو واحد تجاري دیگر

ــورتھاي مالي .الف ــو واحد تجاري آن ص اطالعات گروه،  عض
؛ باشد کردهو افشا  جداگانھ مشخصرا الزم درباره طرح 

 و

ــورتھاي مالي .ب ــو  واحد تجاري آن ص طبق ھمان گروه، عض
صورتھاي مالي واحد تجاري و در ھمان زمان یا  شرایط 

دســـترس  ر، دزودتر از صـــورتھاي مالي واحد تجاري
 باشد. كنندگان صورتھاي مالياستفاده
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 المللي گزارشگري ماليھاي بیناستاندارد الزامات افشا در سایر

ستاندارد بین مواردی کھدر  .151 سط ا سابداري تو  24المللي ح
ست شده ا زیر درباره موارد  ی، واحد تجاری اطالعاتالزامی 

 کند:را افشا می

ـــتھ با طرحھاي مزایاي  .الف ـــخاص وابس دوران معامالت اش
 ؛ وبازنشستگی

 .مدیران اصلی بازنشستگیدوران مزایاي  .ب
سط  مواردی کھدر  .152 ستاندارد بینتو سابداري ا  37المللي ح

ــت ــده اس بدھیھاي اطالعاتی درباره  تجاری واحد، الزامی ش
شي از تعھدات مزایاي ستگی  دوران احتمالي نا ش شا بازن اف

 كند.می
 مدت كاركنانسایر مزایاي بلند

ستشامل اقالم زیر  سایر مزایای بلندمدت کارکنان .153 بھ  ،ا
ــرط آن پیش از دوازده ماه پس  این اقالم کھ انتظار نرودش

كھ كاركنان خدمت مربوط  یااز پایان دوره گزارشگري ساالنھ
 د:نکامل تسویھ شو بطور کنند،یارائھ مدر آن  را

مدت بلند خدمتمرخصي با حقوق مانند مدت مرخصي بلند .الف
 ؛فرصت مطالعاتییا 

ت اخدمیا ســــایر مزایاي  بلندمدتمزایای وفاداری  .ب
 مدت؛بلند

 مدت؛ارافتادگي بلندازکمزایاي  .پ

 ؛ وپاداشھا و مشارکت در سود .ت

 انتقالی. حقوق و مزایای .ث

مدت گیري ســــایر مزایاي بلنداندازهعدم اطمینان در  .154
گیري اندازهمعموالً بھ اندازه عدم اطمینان در كاركنان، 

این  ،بھ ھمین دلیل. نیســت بازنشــســتگیدوران مزایاي 
ستان سابداری دارد روش ا سایر مزایاي را ای سادهح براي 
حســــابداري روش  کند. برخالفالزامی میمدت كاركنان بلند

ـــتگی دوران مزایاي الزامی برای ـــس  ،این روشدر ، بازنش
ـــایر اقالمر د ھاگیریاندازهتجدید  ـــود و زیان جامع  س س

 .دشونمیشناسایي 
 یريگاندازهو خت شنا

سري و اندازه شناخت برای .155 مزایاي سایر طرحھاي در گیري مازاد یا ك
تا  113و  98تا  56ھاي بندواحد تجاری باید مدت كاركنان، بلند
گیري و اندازهشـــناخت برای را بكار گیرد. واحد تجاري باید  115

 گیرد.را بكار  119تا  116ھاي بند استرداد وجوهھرگونھ حق 
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سایر مزایاي بلند .156 كل  خالص بایدواحد تجاری  ،كنانمدت كاردر مورد 
سایيدوره زیان  یاسود  زیر را در مبالغ  تا میزانیكند، مگر شنا

ستاندارد  کھ شگري مالي دیگريبینا آنھا کردن  منظور ،المللي گزار
 :کند الزامي یا مجازرا  يیدارا شدهتمام بھای در

 ؛مراجعھ شود) 112تا  66ھاي (بھ بند خدمتمخارج   .الف

(بھ  بدھي (دارایي) مزایاي معین بھ خالص مربوطخالص  بھره  .ب
 و مراجعھ شود)؛ 126تا  123ھايبند

ید   .پ جد ندازهت یاي معینگیري ا بدھي (دارایي) مزا بھ  خالص  )
 .مراجعھ شود) 130تا  127ھاي بند

مدت كاركنان، مزایاي بلندمزایاي ســایر ی از اشــکال یک .157
ــت. بلندمدت افتادگي زكارا ــطح مزایا بھ طول چنانچھ اس س

شد، تعھد  خدمت شتھ با ستگي دا ھنگام ارائھ خدمت ایجاد ب
ی بودن ور، احتمال الزامزبگیري تعھد ماندازه در .شودمی

ــودلحاظ میپرداخت زمانی مورد انتظار پرداخت و دوره  . ش
سطح مزایا براي  نظر صرف ،افتادهكاركنان ازكارتمام اگر 

ــناز  ــد، مخارج مورد انتظار آن  ،وات خدمتس ــان باش یكس
ھنگام وقوع رویدادی کھ منجر بھ ازکارافتادگی  ،مزایا

 .شودشناسایي مي، شده است
 افشا

در مورد  ی راخاصافشاي  ،این استاندارد با وجود اینکھ .158
ــایر مزایاي بلند ــایر اما ، کندنمیمدت كاركنان مطرح س س

 ممکن اســـتالمللی گزارشـــگری مالی بین ھایاســـتاندارد
اســتاندارد در  ،مثال برای. دنرا الزامی کن ھاییافشــا

 در و مدیران اصلیمزایاي  یافشا ،24المللي حسابداريبین
ستاندارد بین سابداريا شای  ،1 المللي ح ھزینھ مزایاي اف

 .شده استالزامی كاركنان 
 مزایاي خاتمھ خدمت

ــتاندارد .159 ــایر را مزایاي خاتمھ خدمت  ،این اس جدا از س
ــاب منظور  مزایاي كاركنان كھ  زیرا رویدادي کندمیبھ حس

كاركنان، خاتمھ  خدمتبھ جاي  ،شودتعھد مي ایجاد منجر بھ
ــتخدمت  ــمیم واحد ،. مزایاي خاتمھ خدمتاس ــي از تص  ناش

صمیم كاركنان کارکنان  خدمتتجاري براي خاتمھ   براییا ت
  .استدر ازاي خاتمھ خدمت  ی پیشنھادیپذیرش مزایا

 ناشــی ازمزایاي كاركنان شـــامل  ،مزایاي خاتمھ خدمت .160
ـــنھاد واحد  خدمتخاتمھ  ـــت كاركنان بدون پیش بھ درخواس
ستگي اجباري  ،تجاري ش ستیا در نتیجھ الزامات بازن ، نی

د. نشومحسوب مي بازنشستگی دوران زیرا آن مزایا، مزایاي
 درخواســــت بھبابت خاتمھ خدمت  ،تجاري ھایواحدبرخی 

ســطح ) بازنشــســتگی دوران مزایاي ،كاركنان (در اصــل
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 خاتمھ خدمت بھ در مقایســــھ باتري از مزایا را پایین
ـــت واحد تجاري  مزایاي بینتفاوت . کنندمی ارائھ درخواس

بھ درخواست كاركنان و مزایاي  خدمتبابت خاتمھ  شدهارائھ
ــت واحد ارائھ باالتر ــده در حالت خاتمھ خدمت بھ درخواس ش
  شود.خدمت محسوب مي خاتمھمزایاي  ،تجاری

ــخص  .161 ــكل مزایاي كاركنان مش در ازاي  کند كھ مزایانمیش
 .شـــودیم ھئخدمت کارکنان ارایا در ازاي خاتمھ  خدمت

ـــتند، اما پرداختھای یكجا مزایاي خاتمھ خدمت معموالً  ھس
 :دنباشنیز مییر زموارد  شاملبرخی مواقع، 

ستقیمافزایش غیر .الف ستگی از  دوران مزایايدر  م ش بازن
 .یا افزایش مستقیم آن كاركنان طریق طرح مزایاي

در صـــورتي كھ  ،شـــدهماعال معین حقوق تا پایان دوره .ب
ـــتری تاخدمكاركنان  مزایاي برای واحد تجاری  کھ بیش
 ارائھ نكنند.، داشتھ باشداقتصادي 

زایاي كاركنان در دھد ممی نشــــاناز جملھ مواردی کھ  .162
 :استزیر  ، بھ شرحشودمی تأمینت اھ خدمئازاي ارا

ــروط بھ خدم .الف ــد کھ در آینده ارائھ امزایا مش تی باش
ھ خدمت بیشتر ئمزایایی کھ در نتیجھ ارا شاملشود (می

 یابد).افزایش می

 .شود ھارائمزایاي كاركنان  مزایا طبق شرایط طرح .ب

یاي برخی  163. مت طبق شـــرایط طرح فعلي مزا خد مھ  خات
ست این ممكن  ،مثال . برایدشومي ارائھكاركنان مزایاي ا
یا جب مزا یا توافق  دادقانون، قرار بھ مو خدام  اســـت

ست یا  شود، تعییناتحادیھ  شتھ  مبتنی برممکن ا رویھ گذ
 مثالیمزایاي مشابھ باشد. بھ عنوان  تأمینكارفرما براي 

شنھادمزایایی را اگر واحد تجاري  ،دیگر برای  کھ دھد پی
فاصلھ بین یا ، در دسترس باشد ای کوتاهمدتی بیش از دوره

ــنھاد و تاریخ مورد انتظار خاتمھ خدمت واقعي  تاریخ پیش
شد، کیاز  شیب ضوع را واحد تجاري  دوره کوتاه با این مو

ایجاد شده  كاركنانمزایاي جدید طرح کند کھ آیا بررسی می
مزایاي  ،مزایاي پیشنھادي طبق آن طرح و آیا است یا خیر،

سوب ميخاتمھ  ستگ دوران شود یا مزایايخدمت مح ش  .یبازن
 ارائھمزایاي كاركنان  كنان كھ طبق مفاد طرحمزایاي كار

صورت ،شودمی سوب ممزایاي خاتمھ  یدر   کھ شودیخدمت مح
كاركنان  خدمتخاتمھ  یبراواحد تجاري  ناشــي از تصــمیم

 باشد.ندر آینده  خدمتارائھ بھ  مشروطو باشد 

جدایي كاركنان دلیل  نظر ازصــرف ،مزایاي كاركنان رخیب .164
 قطعیشود. پرداخت چنین مزایایي مي از واحد تجاری ارائھ
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ــت ( ــدنبا توجھ بھ الزامات اس الزامات یا  ایمزا قطعی ش
با عدم ھا آن پرداخت بندیاما زمان ،)خدمت ھئاراحداقل 

چنین ، کشـــورھادر برخی  اگرچھ. اطمینان ھمراه اســــت
یا پاداش خاتمھ خاتمھ خدمت مزایایي بھ عنوان جبران 

 خاتمھ خدمت یایمزا ،مزایا این اما ،شودمي شناختھخدمت 
ستند و مزایای  ستگیدوران نی ش و  ندآییشمار م بھ بازن
ستگی دوران بھ عنوان مزایايرا واحد تجاري آنھا  ش  بازن
 .کندبھ حساب منظور می

 شناخت

یکی از ھزینھ مزایای خاتمھ خدمت را در  تجاري باید بدھي و واحد .165
 :کند شناسایي باشد، زودترکھ ، ھرکدام ھاي زیرمانز

واند پیشـــنھاد مزایا را تمینواحد تجاري دیگر کھ زمانی  .الف
 ؛ وكند لغو

دامنھ  را کھ در یتجدید ســـاختار كھ واحد تجاري مخارجزماني  .ب
و  گیردمی قرار 37المللي حســـابداريد اســـتاندارد بینكاربر
  .کندشناسایی می، استپرداخت مزایاي خاتمھ خدمت شامل 

تصــمیم کھ از در مورد مزایاي خاتمھ خدمت قابل پرداخت  .166
ــنھاد مزایا در ازاي خاتمھ قبول  رایكاركنان ب  خدمتپیش
تواند میدیگر ن ،زماني كھ واحد تجاري شـــود،ایجاد می

شنھاد مزایا را  ست زمانھاي زیریکی از كند  لغوپی ھر  ،ا
 :باشد زودترکھ کدام 

 ؛ و کنندقبول میھ كاركنان پیشنھاد را ماني كز .الف

مقرراتي  ،(مانند الزام قانوني یزماني كھ محدودیت  .ب
ـــایر محدودقراردادی یا  یتھا) بر توانایي واحد یا س

ــنھاد تأثیر لغو برای تجاري  در  چنانچھ گذارد.میپیش
شنھاد شد، ، محدودیتیزمان پی شتھ با ضعیت  وجود دا و
پیشنھاد بھ وجود خواھد آمد کھ  در صورتیمورد اشاره 

 .باشد شده ارائھ

کھ از قابل پرداخت خاتمھ خدمت مزایاي  در ارتباط با .167
صمیم واحد تجاری برای  شده  خاتمھ خدمت كاركنانت ایجاد 

ست صورتی، واحد تجاري ا شنھاد  توانددیگر نمی در  را پی
ھاي زیر را طرح خاتمھ خدمتی کھ تمام معیار كھ لغو کند
 بھ اطالع کارکنان متأثر از طرح رســـیده، کندمیاحراز 

 :باشد

ــان دھطرح  تکمیل برایالزم  اقدامات .الف  د کھ احتمالنش
 بعید است. قابل مالحظھ در طرح رییتغ

، یابدمی خاتمھ آنھا خدمتتعداد كاركنانی کھ  ،طرح .ب
نھ (اما یا وظایف و موقعیت آنھا مشـــاغل  بندیطبقھ
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تک مًا برای  نان تکلزو یل  )کارک تاریخ تكم مورد و 
 .کندمشخص  انتظار را

یاي  ،طرح .پ مھمزا فت  خات یا نان در کارک کھ  خدمتی را 
 مشـــخصکارکنان  یبرا یکاف اتیبا جزئخواھند کرد، 

بھ ند،  نھک ند کھ  ایگو نان بتوان مبلغ نوع و کارک
 کنند. تعیینرا  خدمتھنگام خاتمھ  یافتیدر یایمزا

سایي  ھنگامی .168 شنا كھ واحد تجاري مزایاي خاتمھ خدمت را 
ــت  تجاری واحدكند، مي ــود ممكن اس طرح یا  تغییرمجبور ش

سازی ساب منظور كاركنان سایر مزایاي محدود را نیز بھ ح
 .مراجعھ شود) 103بندبھ ( کند

 گیریاندازه

 ،اولیھ شـــناختزمان  دررا خدمت  تجاري باید مزایاي خاتمھ واحد 169
ندازه عدي را  گیريا ند وتغییرات ب نان ك كارك یاي  یت مزا ماھ طبق 
سایي اندازه شنا شروط ب، نمایدگیري و   مزایاي خاتمھاگر اینكھ  رم
تجاري باید  واحد ،شودبازنشستگی  دوران  مزایايموجب افزایش خدمت 

 صورت: این غیر گیرد. در را بكار بازنشستگی دوران الزامات مزایاي

ماه  دوازده پیش از ،خدمت خاتمھاگر انتظار رود مزایاي   .الف
خدمت  خاتمھمزایاي  کھایســاالنھپس از پایان دوره گزارشــگري 

سایی می شنا شود، واحد تجاري کامل ت بطورشود، در آن  سویھ 
 مدت كاركنان را بكار گیرد.باید الزامات مزایاي كوتاه

ماه دوازده خدمت پیش از  اگر انتظار نرود كھ مزایاي خاتمھ  .ب
شگري  شود، کامل  بطور ساالنھپس از پایان دوره گزار سویھ  ت

مدت كاركنان را واحد تجاري باید الزامات ســایر مزایاي بلند
  بكار گیرد.

 ارائھ خدمتدر ازاي  ،از آنجا كھ مزایاي خاتمھ خدمت .170
صیص مزایا در ارتباط 74تا  70ھاي شود، بندنمي بھ  با تخ
 .داردکاربرد ن خدمتھاي دوره

 170تا  159ھاي بندمربوط بھ مثال 
 زمینھپیش

 تجاری واحد ،ًا انجام شده استجدیدکھ تحصیلی در نتیجھ 
ریزی برنامھ ده ماهمدت در كارخانھ  تعطیل کردن برای
باقیمانده تمام كاركنان  خدمتبھ  در آن زمان، وکند می

بھ  واحد تجاري د. از آنجا کھدھخاتمھ میكارخانھ در 
صص كاركنان كارخانھ بھ منظور تكمیل ب ھا دادقرار رخیتخ

ــرح بھ خدمت را نیاز دارد، طرح خاتمھ  کرده اعالم زیر ش
 .است

باقی  كارخانھتعطیلی زمان كھ تا  یھر یك از كاركنان
مان ئھ  و خدمت دنب مھ خدمتدنکنارا خات  ،، در تاریخ 

د كرد. ننقدي دریافت خواھطور واحد پول ب 30ر000معادل 
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 170تا  159ھاي بندمربوط بھ مثال 
كارخانھ، واحد تجاري را تعطیلی كاركناني كھ پیش از 

 واحد پول دریافت خواھند كرد. 10ر000ترك كنند، 
در زمان اعالم  ھستند.بھ کار كارخانھ مشغول  نفر در 120
قبل کارکنان، نفر از  20دارد انتظار تجاری واحد، طرح
 ،كارخانھ واحد تجاري را ترك كنند. بنابراینتعطیلی از 

، طبق طرحمورد انتظــار كــل جریــانھــاي نقــدي خروجي 
ـــت واحد پول  3ر200ر000  +واحد پول100×  30ر000یعنی (اس
حد پول10ر000 ند20× وا جاري 160). طبق الزام ب حد ت ، وا

ـــدهارائھمزایاي  كاركنان را بھ  خدمتدر ازاي خاتمھ  ش
یایعنوان  مھ مزا مت  خات یاي گیرد می در نظرخد و مزا
ــدهارائھ مدت را بھ عنوان مزایاي كوتاه خدمتدر ازاي  ش

 کند.بھ حساب منظور میكاركنان 
 مزایای خاتمھ خدمت

ــدهارائھمزایاي  واحد پول  10ر000 در ازاي خاتمھ خدمت ش
اســت کھ معادل مبلغي اســت كھ واحد تجاري ناگزیر اســت 

نظر از ماندن و ارائھ خدمت تا زمان تعطیلی كارخانھ صرف
تجاري قبل از تعطیلی، در ازاي خاتمھ خدمت یا ترك واحد 

بل از تعطیلی  ند ق نان بتوان كارك بپردازد. حتي اگر 
واحد تجاري را ترك كنند، خاتمھ خدمت تمام كاركنان، 
صمیم واحد تجاري براي تعطیلی كارخانھ و خاتمھ  نتیجھ ت

ــود، ا خدمت آنھا ــت (یعني زماني كھ كارخانھ تعطیل ش س
یابد). بنابراین، واحد مھ ميخدمت تمام كاركنان خات

بھ مبلغ  بدھي  جاري  حد پول (یعني  1ر200ر000ت  10ر000وا
طبق  شـدهارائھ) بابت مزایاي خاتمھ خدمت 120× واحدپول 

ــود کھ خاتمھ خدمت اعالم میطرح مزایاي كاركنان، زمانی ش
کھ مخارج تجدید ســــاختار مربوط بھ تعطیلی یا زمانی

ر كدام زودتر باشد، شناسایي شود، ھكارخانھ شناسایی می
 كند.مي

 شده در ازای ارائھ خدمت مزایای فراھم

ــافي کھ كاركنان در ــورت ارائھ خدمت در کل  مزایاي اض ص
ــت کھ اھھ دریافت میدوره ده م کنند، در ازاي خدماتی اس

ئھ کرده یای در آن دوره ارا جاري، این مزا حد ت ند. وا ا
ـــافی را بھ عنوان مزایاي كوتاه کارکنان در نظر  مدتاض

زیرا واحد تجاری انتظار دارد آنھا را قبل از  ،گیردمي
سویھ  ساالنھ ت شگري  دوازده ماه پس از پایان دوره گزار

ست، بنابراین ھزینھ ای کند. در این مثال، تنزیل الزم نی
واحد پول)  2000ر000÷  10واحد پول (یعنی  200ر000معادل 

تناســـب با افزایش ماه، م دهدر ھر ماه طي دوره خدمت 
 کند.میشناسایی  ،مبلغ دفتري بدھي
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 افشا

ستاندارد ربا وجود اینکھ د .171 شا ،این ا ص یاف  درباره یخا
ــتاندارد ســایر نیســت، خدمت الزامي مزایاي خاتمھ ھاي اس

شگري مالي بین ست این المللي گزار شاموارد ممکن ا را  اف
ثال، در . دنالزامی کن ندارد بینبرای م تا المللي اســـ
استاندارد  در ی مزایاي مدیران اصلی وافشا ،24حسابداري

افشــای ھزینھ مزایاي كاركنان  ،1المللي حســابداري بین
 .شده استالزامی 

 و گذار اجرا تاریخ

ھاي واحد تجاري باید این اســـتاندارد را براي دوره .172
شروع  یا پس از آن 2013سال  اول ژانویھ ازكھ  ایساالنھ

از موعد مجاز است. اگر  پیشگیرد. بكارگیري  بكار ،شودمي
ــتاندارد را  از موعد بكار گیرد، پیش واحد تجاري این اس

  باید این موضوع را افشا كند.

ـــتاندارد را واحد .173 ـــتاندارد  طبقتجاري باید این اس اس
ــابداري بین ــابداريھیور 8المللي حس ی ھاتغییر در برآورد ،ھاي حس

مگر  ،بھ گذشــتھ بكار گیرد ریبا تســ ،و اشــتباھات حســابداری
 اینكھ:

نیاز نباشد واحد تجاری مبلغ دفتری داراییھای خارج از  الف.
ستاندارد را بابت تغییرات در مخارج  دامنھ کاربرد این ا
مزایای کارکنان، کھ پیش از تاریخ بکارگیری اولیھ بھ 

ست شده ا شی از مبلغ دفتری منظور   ، تعدیل کند.عنوان بخ
نخســـتین دوره گذشـــتھ  ابتدایتاریخ بكارگیري اولیھ، 

كھ واحد تجاري این  اســتشــده در صــورتھای مالی ارائھ
 .گیردبکار می برای تھیھ آن رااستاندارد 

ــورتھاي مالي دوره در .ب ــال پیش از اول ژانویھ ی کھھایص  س
ــروع می 2014 ــودش نیازي بھ ارائھ اطالعات  واحد تجاري ،ش

 بند الزامی طبقی افشابھ منظور رعایت الزامات اي مقایسھ
سیتتحلیل درباره  145 سا شتھ مزایاي معین  اتتعھد ح ندا
 .باشد

ستاندارد بین .174 شگري مالي ا شده 13المللي گزار شر در ، منت
صفانھ در بند ، 2011 سال مي صالح  8تعریف ارزش من و را ا
اصــالحات را این . واحد تجاري باید کردرا اصــالح  113 بند

ستاندارد شگري مالي بین ھنگام بكارگیري ا  13المللي گزار
 بكار گیرد.

ــتاندارد ( ھاي كاركنانكمكطرحھاي با مزایاي معین:  .175 ــالحات اس اص
 ،2013در نوامبر سال  شدهمنتشر ،)19المللي حسابداري بین

واحد تجاري باید این د. کررا اصـــالح  94 تا 93بندھاي 
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صالحات را  ستاندارد بینا سابداري طبق ا ھاي رویھ 8المللي ح

ھاي دوره ، برایحسابداري، تغییر در برآوردھاي حسابداري و اشتباھات
ــروع  2014اي كھ از اول جوالي ســال ســاالنھ یا پس از آن ش

شتھ بکشود، مي سری بھ گذ پیش از ار گیرد. بكارگیري با ت
صالحات را  موعد ست. اگر واحد تجاري این ا پیش از مجاز ا

 را افشا كند.موضوع باید این  موعد بکار گیرد،

تا  2012دوره  -مالی المللی گزارشگریاصالحات ساالنھ استانداردھای بین .176

را اصالح و  83، بند 2014شده در سپتامبر سال ، منتشر2014
ــافھ کرد. واحد تجاری باید ا 177بند  ــالح را را اض ین اص

یا  2016ای کھ از ابتدای ژانویھ سال ھای ساالنھبرای دوره
بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد  ،شودمی شروعپس از آن 

صالحات را پیش از موعد  ست. اگر واحد تجاری این ا مجاز ا
 بکار گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

ـــالحات مندرج در بند  177 را از آغاز  176واحد تجاری باید اص
در نخستین صورتھای مالی  شدهارائھای نخستین دوره مقایسھ

بکار گیرد کھ این اصــالحات، در تھیھ آن مورد اســتفاده 
ــی از بکارگیری این  ــت. تعدیالت اولیھ ناش قرار گرفتھ اس

دوره  انباشتھ در ابتدای آن سود یا زیاناصالحات باید در 
 شناسایی شود.
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 پیوست الف

 رھنمود بکارگیری

ست، این شدنی بخش پیو ستاندارد این جدان شگری مالی بین ا ستالمللی گزار . ا

ست، دراین شریح 93 تا 92 بندھای کاربرد پیو شھای سایر ھمانند و شودمی ت  بخ
 .است االجراالزم استاندارد، این

سابداری مربوط بھ کمکھای  .1الف شخاص الزامات ح کارکنان یا ا
 .شده استدر نمودار زیر بھ تصویر کشیده  ثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 کمکھای کارکنان یا اشخاص ثالث

از ناشی طرح (یا رسمی مفاد  شده درتعیین
 طرح) عرفی فراتر از مفاد اتتعھد

 اختیاری

عدم ارتباط با  مرتبط با خدمات
خدمات (برای 

کاھش مثال، 
 

وابستھ بھ 
سنوات 
 خدمت

مستقل از 
سنوات 
 خدمت

کاھش 
مخارج 
خدمت از 
طریق 

تخصیص بھ 
ھای دوره

 خدمت
 

 

کاھش 
مخارج 
خدمت در 

ای کھ دوره
در آن، 
خدمت 
مربوط 
 
 
 
 

تأثیر بر 
تجدید 

گیراندازه
 ی
 )93(بند 

کاھش 
مخارج 
خدمت 
ھنگام 

پرداخت بھ 
 طرح
ن  )92( 

)1
 

چین، بھ این معنی اســــت کھ واحد فلش نقطھ     )1(
شھ ست یکی از این رو را انتخاب  اتجاری مجاز ا

 کند 
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