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 20المللی حسابداری استاندارد بین

 1دولت و افشای کمکھای دولتحسابداری کمکھای بالعوض 

 کاربرددامنھ 

 وكمكھاي بالعوض دولت  و افشاي حسابداري درباید  ،این استاندارد .1
 دولت بكار گرفتھ شود.کمکھای  اشکالسایر  افشای

 شود:موارد زیر در این استاندارد مطرح نمی .2

مسائل خاص ناشي از حسابداري كمكھاي بالعوض دولت   .الف
را منعکس آثار تغییر قیمتھا کھ در صـــورتھاي مالي 

 ماھیت مشابھ. با تکمیلیاطالعات کند یا در می

بھ واحد تجاری  مزایاییدر قالب  کھدولت  کمکھای  .ب
ــودارائھ می ــمول مالیات یا  ش ــود مش كھ در تعیین س

 مالیاتبدھي  بر مبناییا ، مؤثر اســتزیان مالیاتی 
. شـــود یا محدود بھ آن اســــتمیتعیین بر درآمد 

نھ یاییھاي چنین نمو ند مزا بارت عافیتاز  ع ھای م
 روش پذیرشگذاري، مالیاتي ســرمایھ اعتبار، یمالیات

 .بر درآمد استھالك تسریعي و كاھش نرخھاي مالیات

 .مشاركت دولت در مالكیت واحد تجاري  پ.

ندارد  ت. تا لت طبق اســـ ھاي بالعوض دو المللي بین كمك
 .كشاورزي 41حسابداري 

 تعاریف

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

ـــابھ، اعم از  دولت ـــتگاھھای اجرایی و نھادھای مش بھ دولت، دس
 المللی اشاره دارد.محلی، ملی یا بین

اقتصــادي  مزایایبھ منظور فراھم كردن  اقدام دولت ،دولتکمکھای 
 واجدشــرایط طبقھاي تجاري واحد تجاري یا گروھي از واحدیک  برای

ــد.می ،ی معینمعیارھا ــتاندارد،  در باش كھ تنھا مزایایی این اس
بر شرایط عمومي تجاري  اثرگذار اقداماتمستقیم از طریق بطور غیر

ي در مناطق در حال امكانات زیربنای تأمینشـــود، مانند مي فراھم
دولت کمکھای  ءجز ،ر رقبابتوســـعھ یا تحمیل محدودیتھاي تجاري 

 .شودنمیمحسوب 

                                                                        
، ھیئت 2008، منتشرشده در می سال المللی گزارشگری مالیاصالحات استانداردھای بیندر     1

اصطالحات مورد استفاده در این استاندارد را بھ منظور ھماھنگی با سایر 
"سود مشمول بھ  "درآمد مشمول مالیات"استانداردھا بھ شرح زیر اصالح کرد: (الف) 

 "شده بھ عنوان درآمد/ھزینھشناساییتغییر کرد، (ب) " "یا زیان مالیاتی مالیات
بطور مستقیم بھ منافع "تغییر یافت، (پ)  "شده در سود یا زیان دورهاییشناس"بھ 

 "خارج از سود یا زیان دوره شناسایی شد"بھ  "سھامداران/ حقوق مالکانھ منظور شد
 "تغییر در برآورد حسابداری"بھ  "تجدیدنظر در برآورد حسابداری"تغییر کرد و (ت) 

 تغییر کرد.
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واحد  بھ منابع انتقالدر قالب  دولت كمكھاي ،كمكھاي بالعوض دولت
در  یا آینده گذشـــتھ در رعایت شـــرایط معینی ازای، در تجاري

آن این کمکھا  .اســـت یتھای عملیاتی واحد تجاریلارتباط با فعا
 امكانپذیر معقولطور آنھا ب ارزش تعیین كھ دولت كمكھايدستھ از 
قابل  تجاری واحد عادي معامالت از كھ دولت با معامالت و نیســــت
 2شود.را شامل نمی نیستتفکیک 

ست از  داراییھا مربوط بھبالعوض كمكھاي  دولت بالعوض كمكھاي عبارت ا
ــرط  ــلیكھ ش ــرایطاین آن  اص ــت کھ واحد تجاری واجد ش باید  ،اس

ای دیگر تحصیل بلندمدت را خریداری، احداث یا بھ شیوه ھایدارایی
ــرایط جانبي نیز . کند ــتش ــود ممکن اس ــافھ ش ع یا مكان نوو  اض

یا دوره ھا  کھ داراییدارایی ید ھاھایی  یا  طی آن با یل  تحصـــ
 نگھداری شوند را محدود کند.

ھاي  بھ كمك مددربالعوض مربوط  ھاي  ھاآ لت بالعوض كمك غیر از بھ دو
 ست.ا داراییھاکمکھای مربوط بھ 

شودگي ھایموا شمول بخ ست  وامھایی م شود در متعھد می دھندهوامكھ ا
 .پوشی کندآن چشم بازپرداختاز  معین و خاص،شرایط 

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

ندازه بھ ا ھد بود. ( خت خوا بل پردا قا یا  فت  یا بل در قا گیری 
 گیری ارزشاندازه 13المللی گزارشـــگری مالی اســـتاندارد بین

 مراجعھ شود.) منصفانھ

ـــرایط ،دولت کمکھای .4 ی کھ از نظر ماھیت كمك اعطایي و ش
 متفاوتی اســت. اشــکال، دارای با آن ھمراه اســتمعموالً 

ــت ھدف این كمكھا  ــویق واحد تجاري بھ ممکن اس  انجامتش
ــدفعالیتي  ــرایط عادي باش ــورت فراھم و در  ،كھ در ش ص

 شد.انجام نمي، نشدن آن کمک
ـــط واحد تجاري کمکھای دریافت  .٥ بھ دو تواند میدولت توس

صورتھاي مالي در  دلیل شد. برخوردار اھمیت  ازتھیھ  با
ست اینکھ،  صورتنخ سب باید منابع،  انتقال در  روش منا

ــابداري ــودانتقال  برای حس بھتر  ،دوم اینکھ .تعیین ش
ست  صی ا کمکی از میزان انتفاع واحد تجاری از چنین شاخ

صورتھاي مقایسھ  ،این كار طی دوره گزارشگری ارائھ شود.
و با ھاي گذشتھ دورهصورتھای مالی مالي واحد تجاري با 

 .کندمیآسان ھاي تجاري را واحدسایر صورتھای مالی 

اســــامی دیگری  ،دولتبالعوض كمكھاي برخی مواقع، برای  .6
 شود.استفاده مییا پاداش  ،یارانھ، كمك ھزینھ مانند

                                                                        
بدون ارتباط خاص با فعالیتھای  -کمکھای دولتکمیتھ تفاسیر مباحث جاری  10بھ تفسیر     2

 مراجعھ شود.نیز  عملیاتی
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 كمكھاي بالعوض دولت

لت .7 ھاي بالعوض دو ھاي بالعوض غیر ،كمك مل كمك ــــا بھ ارزش ش پولي 
 ،اطمینان معقول نسبت بھ موارد زیر کسبتا زمان نباید  ،منصفانھ

 شناسایي شود:

 ؛خواھد کردرعایت آنھا را شرطھای مربوط بھ واحد تجاري   الف.
 و

 .خواھد شددریافت ی بالعوض كمكھا  .ب

شرطھای نسبت بھ رعایت  ی کھكمكھاي بالعوض دولت تا زمان .8
ــط  دریافت کمک مربوطو در آینده واحد تجاري  مربوط توس

شد، اطمینان معقول  در آینده شتھ با سایي وجود ندا شنا
 طعیقشواھد  ،بھ خودي خود ،بالعوضشود. دریافت كمك نمي

اند درباره اینکھ شرطھای مربوط بھ کمک بالعوض رعایت شده
 .کندیا رعایت خواھند شد، فراھم نمی

 مورد استفادهبر روش حسابداري  بالعوض كمك دریافتشیوه  .۹
 اینکھ ،تأثیر ندارد. بنابراین ،آن كمكدر ارتباط با 

صورت نقدی  کمک شود بھ  صورت کاھش بدھی دریافت  یا بھ 
 .شودبھ حساب منظور میبطور یکسان  ،باشد بھ دولت

شودگي  وامھای .10 شمول بخ سط م شده تو صورتي  ،دولتاعطا در 
لت مك بالعوض بھ عنوان ك تھ ميدو كھ در نظر گرف شـــود 

توسط واحد  وامشرایط بخشودگي  از احراز اطمینان معقول
  تجاری، وجود داشتھ باشد.

یای .الف10 تر از نرخ پایین بھرهنرخ  اب یدولتوام  مزا
مك بالعوض  ،بازاربھره  در نظر گرفتھ دولت بھ عنوان ك

المللي باید طبق اســـتاندارد بین وامشـــود. این مي
سابداری سایی و  ،گیريو اندازه ختشنا :ھاي ماليابزار 39 ح شنا

تر از بھره پایینحاصل از نرخ مزایای شود. گیری اندازه
ــورت  باید بھ ،بازار نرخ بھره دفتري  ارزش بینتفاوت ص
ــتاندارد بین وام کھاولیھ  ــابداری المللي طبق اس  39حس

گیري شود. این اندازه ،و عواید دریافتيتعیین شده است 
. واحد شودبھ حساب منظور میطبق این استاندارد  ،مزایا
این مزایای از طریق  ی کھمخارج تشـــخیصھنگام  ،تجاري
شــرایط و تعھداتي  آن وجود دارد، بایدجبران قصــد وام 

احراز شـــود را در نظر باید یا اســـت كھ احراز شـــده 
 بگیرد.

ــایي  .11 ــناس ــودمیھنگامي كھ كمك بالعوض دولت ش ھرگونھ  ،ش
طبق استاندارد  ،بدھي احتمالي یا دارایي احتمالي مربوط

ذخایر، بدھیھاي احتمالي و داراییھاي  ۳۷المللي حســابداري بین

 .شودبھ حساب گرفتھ می احتمالي
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جبران  ھ قصــــدک را یبوطمر مخارجھ ک ھایيطي دوره ،واحد تجاری .۱2
لت از طریق ھاآن ھای بالعوض دو نھ ابھ عنو وجود دارد كمك ن ھزی

بر مبنای سیستماتیک در سود این کمکھا را باید  ،كندشناسایي مي
 د.کنزیان دوره شناسایی  یا

سابداري كمكھاي بالعوض رویکرددو  .۱۳ وجود  دولت كلي براي ح
كمك بالعوض خارج  ،بھ موجب آناي كھ سرمایھ رویکرددارد: 

سود  سایي ميدوره زیان  یااز  و سود  یکردشود و روشنا
در سود طی یک یا چند دوره، بالعوض  كمك ،زیاني كھ در آن

 شود.شناسایي ميدوره زیان  یا

اســـتدالل  ، بھ صـــورت زیرايســـرمایھ رویکردطرفداران  .14
 :کنندمی

و بھ  استابزار تأمین مالي ، دولت كمكھاي بالعوض  .الف
سایی درجاي  تھاتر بھ منظور  دوره زیان یاسود  شنا
شی از اقالم ھزینھ با صورت تأمین مالی،  نا باید در 

وضـــعیت مالی بھ عنوان تأمین مالی در نظر گرفتھ 
کھ  .شـــود جا  ظار  یبازپرداختھیچ از آن مورد انت

 یا باید خارج از سود یای بالعوضچنین کمکھباشد، نمی
 شناسایی شود.دوره زیان 

سایی کمکھای   ب. سود بالعوض شنا دوره زیان  یادولت در 
 بلکھ انداین کمکھا کســب نشــدهزیرا  ،مناســب نیســت

ــان ــوقھای نش ــدهفراھمدھنده مش ــط ش بدون  ،دولت توس
 مخارج مربوط است.

ــود و زیانی  .15 ــتداللھای مطرح در حمایت از رویکرد س بھ اس
 :شرح زیر است

دریافتھای ناشی  ،دولتبالعوض از آنجا کھ کمکھای   الف.
ــت، نباید بطور  غیر از از منبعی بھ ــھامداران اس س

مستقیم در حقوق مالکانھ شناسایی شود بلکھ باید در 
ــب ھایدوره ــود  ،مناس ــایی دوره زیان  یادر س ــناس ش
 .دگرد

اســــت. واحد  رایگاندولت بھ ندرت بالعوض کمکھای   ب.
تجاری این کمکھا را با رعایت شـــرایط آن و ایفای 

ھا كمكاین کند. بنابراین، کســب میمورد نظر ات تعھد
شــناســایی دوره زیان  یاھایي در ســود دورهطی باید 

کھ قصـــد جبران ی بوطشـــود كھ واحد تجاري مخارج مر
بھ عنوان ھزینھ  ،از طریق این كمكھا دارد ھا راآن

 .کندمیشناسایي 

درآمد و ســــایر مالیاتھا  از آنجا کھ مالیات بر  پ.
سوب  ست کھد، نشومیھزینھ مح بالعوض کمکھای  منطقی ا
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سدولت صداق  سود ، کھ م ست، در  ستھای مالی ا  یایا
 .دوره منظور شودزیان 

ساس  .16 سود و زیانی ا ست کھ این رویکرد  طي واحد تجاری، ا
ـــد جبران آنھا از  ی راھایي کھ مخارج مربوطدوره کھ قص

ھا لت طریق كمك نھ ی بالعوض دو بھ عنوان ھزی وجود دارد 
سایي مي ستماتیک این کمکھا را كند، شنا سی سود بطور  در 

ــایی دوره زیان  یا ــناس ــناخت . نمایدش بالعوض کمکھای ش
سود  با مطابق دریافت،  بر مبنایدوره زیان  یادولت در 

المللی (بھ اســتاندارد بین نیســتفرض حســابداری تعھدی 
ــابداری  ــورتھای مالی 1حس ــود) و مر ارائھ ص تنھا در اجعھ ش

کھ ھیچ مبنایی برای تخصیص قبول خواھد بود قابل صورتی 
مک فتغیر از ھایی بھ دوره بالعوض ک یا وجود  ،دوره در

 نداشتھ باشد.

ـــتر در  .17 مخارج یا  ی کھ واحد تجاریھایدوره ،مواردبییش
 کند،دولت را شناسایی می كمك بالعوض ھط بوھاي مربھزینھ

در  ،بالعوضبھ آساني قابل تعیین است. بنابراین كمكھاي 
سایی زمان  صیھاي ھزینھشنا سود  ،خا ھمان زیان  یادر 
سایي مي ،ھاي مربوطھزینھشناخت دوره   ،شود. ھمچنینشنا

ـــتھالك ھط بومرببالعوض كمكھاي  بطور  ،پذیرداراییھاي اس
ــبتیو  چند دوره طیمعمول  ــایی می بھ نس ــناس ــود ش کھ ش

 .دگردشناسایی می نھ استھالك آن داراییھاھزی

ـــتھالكیدارای ھط بومكھاي بالعوض مربک .18 ناپذیر نیز ھاي اس
و بنابراین  باشد یایفاي تعھدات معینممکن است مستلزم 

شــود كھ مخارج شــناســایي مي ھاییزیان دوره یاســود  در
 اعطایممكن است  ،مثال رایشود. بمي تحملایفاي تعھدات 

صورت بالعوضزمین  ساختمان در آن  ،بھ  شروط بھ احداث  م
شد و  ستبا سود  ممکن ا سایي كمك بالعوض در   زیان وشنا

 باشد.عمر ساختمان مناسب  طی دوره،

ـــتھ  برخی مواقع، .19 ـــي از بس كمكھاي بالعوض بھ عنوان بخش
چندین بھ احراز  وابســـتھکھ  مالیاتییا مالي کمکھای 

ــت ــرط اس ــوددریافت مي ،ش ــخیص  ،در چنین مواردي .ش تش
كھ منھایشـــرط جاد بھ  جري  نھای خارج و ھزی  یھام
ــب آن كمكھا ميکننده تعیین ــودوره كس د، نیازمند دقت ش

بخشــي از كمك بر یك مبنا و بخش دیگر بر  تخصــیصاســت. 
 ممکن است مناسب باشد. ،مبناي دیگر

شده تحملھا یا زیانھاي كمك بالعوض دولت كھ بھ عنوان جبران ھزینھ .20
بدون ھرگونھ  ،واحد تجارياز فوري  مالیبرای حمایت یا در گذشتھ 
ـــودط آتي قابل دریافت ميومخارج مرب ـــود  ،ش زیان  یاباید در س

 شود.قابل دریافت مي آن کمکاي شناسایي شود كھ دوره
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بھ جای آنکھ ممکن است كمك بالعوض دولت  ،شرایط برخیدر  .21
شد،  سط واحد تجاری با شوقی برای تقبل مخارجی معین تو م

ـــود. واحد تجاري اعطا مياز مالی فوري با ھدف حمایت  ش
 یبھ واحد تجاري مشــخصــمحدود چنین كمكھایي ممكن اســت 

شد شد ،یك طبقھذینفعان تمام  برایو  با سترس نبا . در د
و در ســود  کمک بالعوض موجب شــود این شــرایط ممكن اســت

شود ایزیان دوره سایی  شرایط  کھ شنا واحد تجاري واجد 
شن اثر آندرک ، و برای اطمینان از شودآن می دریافت  رو

 .افشا گردد

ــت  .۲۲ ھا یا ھزینھ جبران عنوانبھ كمك بالعوض دولت ممكن اس
ــدهتحملزیانھاي  ــتھ ش ــط واحد تجاری  ،در دوره گذش توس

ــودقابل دریافت  ــود یا . چنین كمكي در ش ای زیان دورهس
برای اطمینان از و شــناســایي  ،شــودمیکھ قابل دریافت 
 شود.افشا می ،درک روشن اثر آن
 پولي دولتكمكھاي بالعوض غیر

ــكل انتقال دارایي  ،كمكھاي بالعوض دولت .۲۳ ــت بھ ش ممكن اس
ــایر منابع مینمانند ز ،پوليغیر ــتفاده  برای ،یا س اس

ـــدواحد تجاري  ـــرایط ارزش بطور معمول، . باش در این ش
نھ دارایي غیر فا مك منصـــ یابي و ك و بالعوض پولي ارز

. شودمی منظوربھ حساب بھ ارزش منصفانھ ، ھر دو، دارایي
ستفاده قرار ی کھ نحوه عمل جایگزین برخی مواقع، مورد ا

ــاب منظور کردن ، گیردمی بھ  بالعوض، دارایي و كمكبھ حس
 .استمبلغ اسمي 

 داراییھامربوط بھ عوض ارائھ كمكھاي بالوه حن

شــامل كمكھاي بالعوض  ،اراییھادر ارتباط با دكمكھاي بالعوض دولت  .24
صفانھغیر ضعیت مالي بھ عنوان  ،پولي بھ ارزش من صورت و باید در 

ــرانتقالی یا از طریق کدرآمد  ــیدن بھ مبلغ  برایمبلغ کمک  س رس
 دفتری دارایی ارائھ شود.

سبي از كمكھاي  سھمارائھ كمكھاي بالعوض (یا  برای .25 متنا
ـــورتھاي مالي مربوط بھبالعوض)   ، دو روشداراییھا در ص

 شود.محسوب می قابل قبولبھ عنوان روشھاي 

ــوب كمك بالعوض بھ عنوان درآمد  ،یک روشدر  .26 انتقالی محس
در عمر مفید دارایي طی  ،ی سیستماتیکیبر مبناو د شومی

 .شودمیشناسایی دوره زیان  یاسود 

، كمك محاســـبھ مبلغ دفتري دارایيبرای  ،دیگرروش در  .27
طي عمر مفید دارایي  ،. این كمك بالعوضدشومیكسر بالعوض 
ستھالك سایی کاھش در  بھ عنوان ،پذیرا شنا ستھالک  ھزینھ ا

 شود.می
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 تواندمی ،طومرببالعوض ا و دریافت كمكھاي ھخرید دارایی .۲۸
واحد تجاري  ینقد ھایجریان درتغییرات عمده منجر بھ 

ـــرمایھ ـــود. بھ این دلیل و بھ منظور انعكاس س گذاري ش
ــرف تغییراتیچنین  ،ناخالص در داراییھا اینكھ  نظر ازص

ــعیت مالي از  ،کمک بالعوض ــورت وض بھ منظور ارائھ در ص
بھ عنوان اقالم یا خیر، شـــود دارایي مربوط كســـر مي

 شود.افشا مي ینقد ھایجریانجداگانھ در صورت 
  درآمد مربوط بھارائھ كمكھاي بالعوض نحوه 

سود  ،درآمد ھط بوكمكھاي بالعوض مرب .۲۹ شي از  بھ عنوان بخ
عمومی  یک عنوان تحتطور جداگانھ یا ب ،دوره زیان یا

ــایر درآمدھا« مانند ــود؛ بھ عنوان نحوه ارائھ مي »س ش
شگري  ،عمل جایگزین  ،ھاي مربوطھزینھاین كمكھا در گزار

 د.نشوكسر مي

 ][حذف شد .الف۲۹

اقالم درآمد و  تھاتركھ کنند ادعا میطرفداران روش اول  .30
 مقایسھ از ھزینھ،بالعوض و تفكیك كمك مناسب نیست  ھزینھ
 اندھایي كھ تحت تأثیر آن كمك قرار نگرفتھبا ھزینھآن 
سھیل میرا  ستدالل  . در مورد روش دومکندت ست كھ ا این ا

این ممكن اســت  ،نباشــد در دســترسبالعوض کمک  چنانچھ
ــطھا ھزینھ ــتحمل ن واحد تجاری توس ارائھ ھزینھ  و دوش
 كننده باشد.گمراه تواندمی ،كمك تھاتر با آنبدون 

ھر دو روش  ،درآمد بھط بوبراي ارائھ كمكھاي بالعوض مر .31
شھاي قابل قبول  سوب ميبھ عنوان رو ست  ممکنشوند. مح ا

بھ منظور درك صــحیح صــورتھاي مالي  بالعوض، افشــاي كمك
 درآمد ھر قلمافشاي اثر كمكھاي بالعوض بر  .باشدضروري 

بطور معمول ، افشا شودجداگانھ  باید بطوركھ  یا ھزینھ
 .استمناسب 

 بازپرداخت كمكھاي بالعوض دولت

اید بھ ب ،شــودقابل بازپرداخت در صــورتی کھ كمكھاي بالعوض دولت  .32
تھ شـــود ( عنوان تغییر در برآورد ــــابداري در نظر گرف  بھحس

ــتاندارد ــابداري بین اس ــابداري، تغییر در رویھ ۸المللي حس ھاي حس
). بازپرداخت كمك مراجعھ شــود و اشــتباھات ی حســابداریھابرآورد
اعتبار ھرگونھ در مقابل نخســــت باید  ھادرآمد مربوط بھبالعوض 

، بھ حساب با آن كمكارتباط در  شدهشناسایي نشدهمستھلكانتقالی 
یا  ،یانتقالاعتبار این  نســبت بھبازپرداخت  مازاد شــود. منظور
پرداخت باید وجود نداشتھ باشد، باز انتقالیاعتبار كھ صورتی در 

شــناســایی شــود. بازپرداخت كمك دوره زیان  یاســود  در بالفاصــلھ
مبلغ دفتري آن دارایي  باید با افزایش ھاداراییمربوط بھ بالعوض 

 ،پرداختبازمبلغ قابل  بھ میزانانتقالی یا كاھش مانده درآمد 
تا  ،كھ در نبود كمك بالعوض مازادیشناسایي شود. استھالك انباشتھ 
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در  بالفاصلھباید  ،شدمیشناسایي دوره زیان یا در سود آن تاریخ 
 .گرددشناسایي دوره زیان  یاسود 

 ھبمربوط شـــرایطي كھ منجر بھ بازپرداخت كمك بالعوض  .33
ستلزم ،شودمی ھادارایی ست م كاھش در نظر گرفتن  ممکن ا

 باشد.دارایي  جدیدارزش احتمالي مبلغ دفتري 
 دولت کمکھای

ـــکال  .۳٤ ـــی از کمکھایاش  ایگونھبھتوان نمي دولت كھ خاص
ــي ، معقول  براي آنھا تعیین كرد و معامالت با دولتارزش

ـــت ، از كھ قابل تفكیك از معامالت عادي واحد تجاري نیس
 است. حذف شده ۳تعریف كمكھاي بالعوض دولت در بند 

ھایی  .35 ثال ھایی  ازم نھبھوان تكھ نميکمک  معقولای گو
اي رایگان ھکرد شــامل مشــاورهتعیین  ارزشــي براي آنھا

ــتارائھ یابي و فني یا بازار ــمینھا اس از ای نمونھ. تض
ھایی  جاريکمک عامالت عادي واحد ت یک  كھ از م قابل تفک

کھ در قبال بخشی ای گونھبھ است سیاست خرید دولت ،نیست
شھای واحد تجاری  شداز فرو سئول با ممکن مزایا  وجود .م

ــت ــد اس ــي  محرز باش فعالیتھاي  برای تفکیکاما ھر تالش
  تیاری باشد.ختواند امی ،کمکھای دولتاز  تجاري

ست  مثال باال مزایا دراھمیت  .36 شد ای گونھبھممكن ا  کھبا
ــاي ماھیت، میزان و مدت كمك ــورتھای  ،افش برای اینکھ ص

 .ضرورت یابدمالی گمراه کننده نباشد 

 ][حذف شد .37

ـــتاندارد .38 زیربنایي از طریق  امکانات تأمین ،در این اس
و ارائھ عمومی  اتشـــبكھ حمل و نقل و ارتباطبھبود 

سھیالت  ش از قبیل مدرنت ساني كھ بر بكھ آبآبیاري یا  ر
ــتمر  منافع كل جامعھمین أتبا ھدف  ،نامعینو  مبناي مس

 گیرد.، در زمره کمکھای دولت قرار نمیشودانجام مي محلی
 

 افشا

 موضوعات زیر باید افشا شود: .39

كمكھاي بالعوض دولت،  برای بکار رفتھرویھ حســــابداري   الف.
 ؛در صورتھاي مالي استفاده موردشامل روشھاي ارائھ 

رتھاي مالي ماھیت و میزان كمكھاي بالعوض دولت كھ در صـــو  .ب
از سایر اشكال كمكھاي دولت كھ واحد شاخصی و شده شناسایي 

 و شده است؛منتفع ستقیم از آن بطور متجاري 

ت كھ لو سایر احتماالت مربوط بھ كمكھاي دو شرطھای احرازنشده  پ.
 شناسایي شده است.
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 شرایط گذار

ستین بار واحد تجاری کھ .40 ستاندارد را برای نخ  گیردبکار می این ا
 :باید

 و ؛کندالزامات افشا را رعایت  ،در موارد مقتضی  الف.

 :انجام دھدیکی از موارد زیر را   ب.

ــورتھای ما .1 ــابداری لی خود را بابت تغییر در رویھص طبق  ،حس
 یا ؛کندتعدیل  8المللی حسابداری استاندارد بین

ـــابداری  الزامات .2 ـــتاندارد را تنھا این حس برای کمکھای اس
ــھایی از  پس از تاریخ اجرای کھ کمکھای بالعوض بالعوض یا بخش

ستاندارد  بکار ،شوددریافت یا قابل پرداخت میقابل  ،این ا
 .گیرد

 تاریخ اجرا

اول از  ھایی کھصورتھای مالی دورهاین استاندارد برای  .41
االجرا مالز ،شــودپس از آن شــروع می یا 1984ســال ژانویھ 

 .است

سال  در تجدیدنظرشده( 1المللی حسابداری استاندارد بین .42
ــطالحات  ،)2007 ــتفادهاص ــتانداردھای  کل در مورد اس اس
شگری مالی بین صالح المللی گزار بر آن، افزون . کردرا ا
ضافھ کردف ال29بند  صالحات را ا . واحد تجاری باید آن ا

 2009 ژانویھ ســال اولکھ از ای ســاالنھھای را برای دوره
شروع می یا شود، بکار گیرد. اگر واحد تجاری پس از آن 

 سالدر ظرشده نتجدید( 1المللی حسابداری استاندارد بین
ـــالحات  پیشرا  )2007 باید مزبور از موعد بکار گیرد، اص

 شود. اعمالھا برای آن دوره

اســـتانداردھای اصـــالحات  بھ موجبالف 10حذف و بند  37بند  .43

اضافھ  ،2008می سال  شده درمنتشر ،المللی گزارشگری مالیبین
ـــد ـــالحات را این . واحد تجاری باید ش وامھای برای اص

ـــال  ولکھ از ا یھایدر دوره دولت دریافتی از ژانویھ س
شروع می یا 2009 سری بھ آینده شود، پس از آن  بکار با ت

از موعد مجاز است. اگر واحد تجاری پیش گیرد. بکارگیری 
 موضوع، باید این بکار گیرداز موعد  پیشاصالحات را این 

 .دنمایرا افشا 
ــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .44 ــاره بھ اص ــدهاین بند اش ــت االجرا نش و  اس

 ]نشده است. درجبنابراین، در این ویرایش 

ستاندارد بین .45 شگری مالی ا شده  ،13المللی گزار شر  درمنت
سال  صفانھ در بند 2011می  صالح  را 3، تعریف ارزش من ا

یدکرد با جاری  حد ت گام این مورد اصـــالحی  . وا را ھن
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ـــتاندارد بین ـــگری مالی بکارگیری اس  ،13المللی گزارش
 .اعمال نماید

ستاندارد ( اقالم سـود و زیان جامع سـایراجزای  ارائھ .46 صالحات ا ا
سابداریبین شده در)1 المللی ح شر سال  ، منت ، 2011ژوئن 
ـــالح و بند  29بند  . واحد تجاری کردالف را حذف 29را اص

اصـــالحات را ھنگام بکارگیری اســـتاندارد این باید 
 ،2011ژوئن ســال در  شــدهاصــالح ،1المللی حســابداری بین

 .اعمال کند

ــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .47 ــاره بھ اص ــدهاین بند اش ــت االجرا نش و  اس

 .]نشده است درجبنابراین، در این ویرایش 

ــالحات[ .48 ــاره بھ اص ــتی دارد کھ ھنوز الزماین بند اش ــده اس و  االجرا نش

 .]نشده است درجبنابراین، در این ویرایش 
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