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 26المللی حسابداری استاندارد بین

 توسط طرحھای مزایای بازنشستگیحسابداری و گزارشگری 

 دامنھ کاربرد

 ،این استاندارد باید در صورتھاي مالي طرحھاي مزایاي بازنشستگي .1
 شوند، بكار گرفتھ شود.كھ این صورتھاي مالي تھیھ مي مواردیدر 

طرحھاي مزایاي بازنشـــســـتگي گاھي اوقات با نامھاي  .2
ناگون  مھدیگري نظیر گو نا بازنشـــســـتگي""بر ، ھاي 

 "ھاي مزایاي بازنشستگيبرنامھ"یا  ي"مندھاي سالبرنامھ"
نشستگي شود. این استاندارد طرحھاي مزایاي بازمي شناختھ

كارفرمایان  از جدا یک واحد گزارشـــگربھ عنوان را 
 تمــام. گیردمیطرح در نظر  در کننــدگــانمشـــــارکــت
تا زمانی برای صـــورتھاي مالي  ی دیگرھااســـتاندارد

سط این  ستگي کاربرد دارند کھ تو ش طرحھاي مزایاي بازن
 .نشده باشنداستاندارد جایگزین 

طرح توســط گزارشــگری  حســابداری و ،این اســتاندارددر  .3
ـــارکتتمام  برای مد نظر  ،بھ عنوان یک گروه کنندگانمش

ق حقوگری گزارشموضوع  ،این استاندارددر . گیردقرار می
  .شودمطرح نمی کنندگانمشارکتتک تک مزایای بازنشستگی 

صـــورتھاي مالي  تعیین مخارج مزایاي بازنشـــســـتگي در .4
ستاندارد بینھاكارفرمایان داراي این طرح المللي ، در ا

این  ،. بنابراینمطرح شده است مزایاي كاركنان 19حسابداري 
 19المللي حســابداريبین اســتاندارد مكمل اســتاندارد

 .باشدمی

ــت طرحھاي با كمكطرحھاي مزایاي باز .5 ــتگي ممكن اس ــس  نش
شطرحھاي با  یامعین  سیاری از در د. نمزایاي معین با ب
پرداخت كمكھا و  برای دریافت صندوقھاي جداگانھ موارد،

ستگي ش شتن صرف ،مزایاي بازن صیت قنظر از دا انوني شخ
شتن  یا جداگانھ ستاندارد  شود.ایجاد می ،امیندا این ا

وجود یا نظر از صرف ھایی وچنین صندوقایجاد از  نظرصرف
  ، کاربرد دارد.امینعدم وجود 

ــتگي .6 ــس خود را برای داراییھاي  کھ طرحھاي مزایاي بازنش
 مشــمول ،ســپارندمی شــركتھاي بیمھگذاری بھ ســرمایھ

ــابداري و تأمین  ــان با الزامات حس  توافقھایمالي یکس
، این بر ھمین اساسھستند.  یگذاری اختصاصدارای سرمایھ

ـــتند ـــتاندارد ھس مگر  ،طرحھا در دامنھ كاربرد این اس
ــركت بیمھ بھ نام اینكھ قرار ــاركتیک داد با ش كننده مش
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ــاركت خاص ــد یا گروھي از مش مزایاي  و تعھدكنندگان باش
 ولیت شركت بیمھ باشد.ئمس گي منحصراً بازنشست

این اســـتاندارد ســـایر اشـــكال مزایاي كاركنان نظیر  .7
انتقالي،  حقوق و مزایای توافقھای، خدمت خاتمھمزایای 

ي یا مدت، طرحھاي بازنشــســتگت طوالنيمخدمزایاي مرخصــي 
ـــت و درمانھاي بیكاري پیش از موعد خاص، طرح یا  بھداش

 توافقھای . انواعدھدقرار نمینظر  را مد طرحھاي پاداش
اجتمــاعي دولــت نیز از دامنــھ كــاربرد این  مینأتــ

 مستثنی ھستند.استاندارد 
 تعاریف

شخص زیر بکار رفتھ  .8 صطالحات زیر با معاني م ستاندارد، ا در این ا
 است:

ــتگي ــس ــت كھ بھ موجب آن واحد  توافقھایی طرحھاي مزایاي بازنش اس
بھ یا پس از آن ( خاتمھ خدمتدر  تجاري مزایایي را براي كاركنان

ساالنھ شرطي كھ بتوان این کنیا یكجا) فراھم مي شكل درآمد  د، بھ 
 بر اســاس ،بازنشــســتگیقبل از را بھ آن  معطوفی مزایا یا كمكھا
 یا برآورد كرد.تعیین  ،واحد تجاری ھایرویھشرایط مصوب یا 

طرحھاي مزایاي بازنشستگي است كھ بھ موجب آن  طرحھاي با كمك معین
 ستگي پرداخت شود برمبالغي كھ قرار است بھ عنوان مزایاي بازنش

صندوق كمك  مبنای ضافھبھ  سرمایھسود بھ ا صل از گذاري ھاي  آن حا
 شود.تعیین مي

طرحھاي مزایاي بازنشستگي است كھ بھ موجب  طرحھاي با مزایاي معین
ست بھ عنوان مزایاي بازنشستگي پرداخت شود آن مبالغي كھ قرار ا

یا ســـنوات خدمت /مبتني بر حقوق و ی کھ معموالً فرمول بر اســـاس
 د.شوتعیین مي ،كاركنان است

 تجاری واحدیک انتقال داراییھا بھ  عبارت اســــت از مین ماليأت
كارفرما بھ منظور ایفاي تعھدات تجاری ) مجزا از واحد صـــندوق(

 بازنشستگي.آتي پرداخت مزایاي 

مورد استفاده قرار  نیز زیر، اصطالحات این استاندارد برای مقاصد
 است: گرفتھ

شامل اعضاي طرح مزایاي بازنشستگي و سایر افرادي  کنندگانمشارکت
 شوند.مند ميكھ از مزایاي طرح بازنشستگي بھرهاست 

سترسخالص داراییھاي  ست از داراییھاي طرح ا عبارت برای مزایا در د
ھاي آن پس از کســـر یاي  بھ جز ،بدھی ارزش فعلي اكچوئري مزا

 .دهتعھدشبازنشستگي 

ستگي مزایاي  اكچوئريمبتنی بر ارزش فعلي  ش شدهبازن ست ا عبارت تعھد
طرح مزایـاي  از طریقاز ارزش فعلي پرداختھــاي مورد انتظــار 

خدمات قابل انتساب بھ  ، کھبازنشستگي بھ كاركنان فعلي و گذشتھ
 است.  قبلی شدهارائھ

شــرایط یی اســت کھ حق تعلق آن با توجھ بھ مزایا شــدهقطعیمزایاي 
 نیست.اشتغال شستگي، مشروط بھ تداوم طرح مزایاي بازن
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ستگي داراي حامیان .9 ش ضي از طرحھاي مزایاي بازن غیر  یبع
ست صورتھاي  ؛از كارفرمایان ا ستاندارد در مورد  این ا

 .کاربرد داردمالي چنین طرحھایي نیز 

 ھایبسیاري از طرحھاي مزایاي بازنشستگي بر مبناي توافق .10
ضي ستند. بع سمي ھ سطرحھا غیر از ر ستند اما در ر مي ھ

میزاني از تعھد را  ،رمایانكارف رایج ھایرویھنتیجھ 
جاد ند. كرده ای حالیا ھااز بعضـــي  کھ در  بھ  طرح

تعھدات خود طبق این طرحھا  دھند تااجازه میكارفرمایان 
 نگھداری قصددر صورتی کھ كارفرما ، اما کنندرا محدود 
شتھ كاركنان  شد، را دا ست. لغو معموالً با شوار ا طرح د

سمي و طرحھاي غیر سمي، برای طرحھاي ر سابداري ر مبناي ح
 .شودگرفتھ میبكار یکسانی و گزارشگري 

ستگي .11 ش سیاري از طرحھاي مزایاي بازن شك ،ب صندوقھاي ت یل 
طریق از و مزایا  ای کھ کمکھا بھ آن پرداخت شودجداگانھ

ـــود را تدارک دیده ـــندوقھایي اندآن پرداخت ش . چنین ص
مســتقل بطور اداره شــود كھ  اشــخاصــیممكن اســت توســط 

ـــندوق  ـــخاص .کنندمیرا مدیریت داراییھاي ص در  این اش
شور برخی ستاندارد نشونامیده مي امینھا ك د. در این ا

شکیل واحد امیننظر از صرفواژه امین  شکیل یا عدم ت ، ت
 رود.بكار مياشخاصی چنین برای توصیف 

ـــتگي بھ طور معمول بھ  .12 ـــس عنوان طرحھاي مزایاي بازنش
كھ ھر  ،طرحھاي با كمك معین یا طرحھاي با مزایاي معین

ـــیف ميیك ویژگیھاي متمایزي دارند،  ـــوتوص  گاھید. نش
ھایي  کھ نوجود دارطرح ھای ھر دو از د  برخوردار ویژگی

این طرحھاي تركیبي  ،این استاندارد برای مقاصد. ھستند
 شوند.ميدر نظر گرفتھ بھ عنوان طرحھاي با مزایاي معین 

 طرحھاي با كمك معین

صورت خالص داراییھاي شامل صورتھاي مالي طرح با كمك معین باید  .13
 تأمین مالي باشد. یسیاستھاشرحی از و در دسترس برای مزایا 

شاركت در طرح .14 از كننده با كمك معین، مبلغ مزایاي آتي م
شاركت طریق سط كارفرما، م یا  ،كنندهكمكھاي پرداختي تو

گذاري صــندوق ھر دو، و كارایي عملیاتي و ســود ســرمایھ
ـــود. تعھد كارفرما تعیین مي كمك  از طریق بطور معمولش

ــندوق ایفا مي ــود.بھ ص ــاوره اکچوئری معموالً  ش مورد مش
از مشاوره اكچوئري  در برخی موارد، ھر چند ،نیستنیاز 
یاي آتيبرای  ھاي فعلي و کھ  برآورد مزا ناي كمك بر مب

سرمایھ سود  تواند میگذاري، سطوح مختلف كمكھاي آتي و 
 استفاده می شود. ،قابل دستیابی باشد
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ــاركت .15 ــتندفعالیتھاي طرح  درگان كنندمش زیرا  ذینفع ھس
ــتقیماین فعالیتھا  مزایاي آتي آنھا میزان  بر بطور مس

شاركتگذاردمی تأثیر ستند مایلكنندگان . م كھ  بدانند ھ
ــده آیا كمكھا ــبی برای و كنترل  انددریافت ش حفظ مناس

ـــت یا خیر. كارفرما  اعمالحقوق ذینفعان  ـــده اس  بھش
 .توجھ داردعملیات كارا و مطلوب طرح 

ـــگري .16 ـــط ھدف گزارش با كمك معین ارائھ اطالعات طرح  توس
سرمایھ ادواری ست. درباره طرح و عملكرد  گذاریھاي آن ا
ـــورتھاي مالي  تھیھھدف معموالً از طریق این  ـــت ص بھ دس
 موارد زیر است:شامل كھ  آیدمی

ھرگونھ دوره و اثر طی فعالیتھاي عمده شرحی از   الف.
 ؛و عضویت و مفاد و شرایط طرح ،طرح مرتبط با تغییر

سرمایھ کھ درباره يیصورتھا . ب گذاري معامالت و عملكرد 
گزارش در پایان دوره طرح و وضـــعیت مالي  طی دوره

 و ؛دھندمی

 .گذاريسرمایھ سیاستھایشرحی از  . پ
 طرحھاي با مزایاي معین

شامل یكطرح بصورتھاي مالي  .17 از موارد زیر  یا مزایاي معین باید 
 باشد:

 نشان دھد:موارد زیر را صورتي كھ   .الف

 ؛مزایادر دسترس برای خالص داراییھاي  .1

ستگي اكچوئري مزایاي ارزش فعلي  .2 ش شدهبازن مزایاي  ، كھتعھد
 ؛ ورا تفکیک کند قطعیو غیر قطعی

 ؛ یاایجاد شدهمازاد یا كسري  .3

از  یکیكھ شامل  ،مزایا در دسترس برایصورت خالص داراییھاي  . ب
 موارد زیر باشد:

تعھدشده مزایای بازنشستگی یادداشتي كھ ارزش فعلي اكچوئري  .1
 ؛ یانمایدتفکیک را  قطعیو غیر قطعیمزایاي  و افشا کند را

 .ھمراه اكچوئري بھ این اطالعات در گزارش اشاره .2

اكچوئري در تاریخ صورتھاي مالي تھیھ نشده باشد،  ارزشیابیاگر 
شیابی آخرین  ستفاده قرار گیردبھ عنوان مبنا باید ارز و  مورد ا
 .شودافشا ارزشیابی تاریخ 

ــــدبرای  .18 قاص ند م یای اكچوئري مبتنی بر ، ارزش فعلي 17 ب مزا
ستگی  ش شدهبازن شدهباید بر مبنای مزایای  ،تعھد شرایط طبق  تعھد

با استفاده از سطوح  ،شده تا آن تاریخخدمات ارائھمربوط بھ طرح 
ـــدهبینیحقوق پیش یا جاریحقوق  ـــاي  ش مورد  مبنایھمراه با افش

شد. ا ستفاده با ضات ا تأثیر اكچوئري كھ ثر ھرگونھ تغییر در مفرو
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ستگی اكچوئري مبتنی بر  ارزش فعليبر ایقابل مالحظھ ش مزایای بازن
 ز باید افشا شود.باشد نیداشتھ تعھدشده 

ھاي مالي باید روابط  .19 مبتنی بر اكچوئري ارزش فعلي  بینصـــورت
برای  در دســترسو خالص داراییھاي  تعھدشــدهمزایای بازنشــســتگی 

 .کندرا تشریح  تعھدشدهتأمین مالي مزایاي  سیاستھایو  مزایا

ستگی طرح با مزایاي معین، پرداخت یک  در .20 ش مزایای بازن
ــده ــعیت مالي طرح و توانایي كمك ،تعھدش كنندگان بھ وض

ــھ  ــک ب ــت کم ــده و عملكرد برای پرداخ طرح در آین
 گذاري و كارایي عملیاتي طرح بستگي دارد.سرمایھ

ـــاوره ادواري نیازمند طرح با مزایاي معین  .21 اکچوئری مش
سی، طرحمالي  شرایطارزیابی  بھ منظور ضات و  برر مفرو

 .است پیشنھادی كمك در آینده سطوح

ـــگري .22 ـــط ھدف از گزارش ارائھ  ،زایاي معینطرح با م توس
عات ھاي طرح  ادواري اطال عالیت مالي و ف نابع  باره م در

ـــت منابع و  ـــت كھ براي ارزیابي ارتباط بین انباش اس
شد. این ھدف معموالً با  در طول زمان مزایاي طرح مفید با

 شود:شامل موارد زیر تأمین مي صورتھای مالیارائھ 

ـــرحی از فعالیتھاي عمده طی دوره  . الف ھرگونھ و اثر ش
 ، و عضویت و مفاد و شرایط آن؛طرحبا  تغییر مرتبط

 دوره طیگذاري عملكرد سرمایھمعامالت و  کھي یصورتھا . ب
 ؛در پایان دوره را گزارش کندطرح و وضعیت مالي 

از اطالعات اكچوئري بھ عنوان بخشي از آن صورتھا یا  . پ
  ؛ وجداگانھ رشطریق گزا

 گذاري.ي سرمایھسیاستھااز شرحی  . ت
 ارزش فعلی مبتنی بر اکچوئری مزایای بازنشستگی تعھدشده 

طرح مزایاي  از طریقارزش فعلي پرداختھاي مورد انتظار  .23
یا  جاری حقوقسطوح بازنشستگي ممكن است با استفاده از 

ستگي تا  شدهبینیپیشحقوق  ش شاركتزمان بازن  ،كنندگانم
 محاسبھ و گزارش شود.

ـــده برای انتخاب رویكرد حقوق ارائھ دالیل .24  عبارت جاریش
 ست از:ا

ــتگی اکچوئری مبتنی بر ارزش فعلي  . الف ــس مزایای بازنش
شده صل جمع مبالغي کھ  ،تعھد ستحا ضر  ا كھ در حال حا

ــاب بھ ھر یك از  ــارکتقابل انتس طرح در  کنندگانمش
شدمی سطوح حقوق تواند می، با سبت بھ   شدهبینیپیشن

سبھ بطور عیني ضات كمتري را  شودتري محا زیرا مفرو
 ؛گیرددر برمي
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 ،حقوق افزایش بھ قابل انتســــابافزایش در مزایاي  . ب
 ؛ وشودميدر زمان افزایش حقوق تعھد طرح  تبدیل بھ

لي  . پ ع لغ ارزش ف ب نی بر م ت ب چوئري م ــای اك مزای
 ،حقوق جاریبا استفاده از سطوح  تعھدشدهبازنشستگی 
پرداخت  تري با مبلغ قابلارتباط نزدیك بطور معمول

 .طرح داردخاتمھ یا توقف  در صورت

 ست از:ا عبارت شدهبینیپیشدالیل انتخاب رویكرد حقوق  25

ــرف، اطالعات مالي . الف ــات و برآوردنظر از مفروص ھایي ض
باید بر مبناي فرض تداوم  کھ باید انجام شـــود،

 تھیھ شود؛فعالیت 

مزایا با توجھ بھ حقوق  طبق طرحھاي پرداخت نھایي، . ب
ستگیدر تاریخ باز ش ؛ شودیا نزدیك بھ آن تعیین مي ن

باید  بازده ھایو نرخ بنابراین حقوق، ســـطوح كمك
 و  شود؛ بینیپیش

ھ بخش در شـــرایطي ك ،حقوقھای بینیپیشلحاظ نكردن  . پ
، اســـتحقوق ھای بینیپیشمالي بر مبناي تأمین  عمده

ست منجر بھ گزارش  شکار ممكن ا بیش از مالي  تأمینآ
بیش از واقع تأمین مالی در زماني شود كھ طرح واقع 

مالي كافي در  تأمینیا منجر بھ گزارش  ،نشــده اســت
ــود كھ طرح  ــده زماني ش کمتر از واقع تأمین مالي ش

 .است

بازنشـــســـتگی اكچوئري ر مبتنی بارزش فعلي  .26 یای  مزا
ــده بر مبنای حقوق جاري ــورتھاي مالي طرح  ،تعھدش در ص

تا  شــدهی کســبشــود تا تعھدات مربوط بھ مزایاافشــا مي
صورتھاي مالي شان دھد. ارزش فعلي را تاریخ   اكچوئري ن

 بینی شدهپیشبرمبنای حقوق  تعھد شده بازنشستگي مزایاي
فرض تداوم مبناي  بر بالقوهشود تا میزان تعھد ا ميافش

نشان  ،استمین مالی أتمبنای  بطور معمول کھرا فعالیت 
ھد.  ــــاي ارزش فعلي افزوند اكچوئري  مبتنی بر بر افش

بھ منظور ، ممكن اســت تعھدشــدهمزایای بازنشــســتگی 
اكچوئري  مبتنی بر ارزش فعليکھ در آن  ایحوزهسازی شفاف

ستگی  ش شدهمزایای بازن ، نیاز بھ شودسیر باید تف تعھد
این توضــیحات ممكن اســت بھ صــورت  .توضــیح كافي باشــد

شده آتي كفایت تأمین مالي برنامھ دربارهاطالعاتي  ریزي 
ستو  شد. شده بینیپیشحقوق  تأمین مالي مبتني بر سیا با

ــورتھاي مالي یا در گزارش این اطالعات  ــت در ص ممكن اس
 شود. درجاكچوئري 
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 اكچوئري مبتنی بر يبیاشتناوب ارز

ــیاري  .27 ــوراز در بس ــارز ،ھاكش اكچوئري مبتنی بر یابي ش
ــال یكبار انجام مي 3 حداقل ھر ــود. اگر ارزس ــش  یابيش
ــورتھاي مالي تھیھ  مبتنی بر ــده ناكچوئري در تاریخ ص ش

مورد اســتفاده مبنا بھ عنوان ارزشــیابي باشــد، آخرین 
 .شودافشا ميارزشیابي و تاریخ گیرد قرار می

 محتواي صورتھاي مالي

كاس  .28 ھاي با مزایاي معین، اطالعات بھ منظور انع در طرح
شا و ارائھ اطالعات اكچوئري بھ یكي  ھایشیوه متفاوت اف
 شود:زیر ارائھ مي شکلھایاز 

كھ  شودگنجانده می صورتھاي مالي مجموعھ در یصورت .الف 
 ، ارزش فعليمزایا در دســـترس برای خالص داراییھاي

یا  مازادو  ،شــدهتعھدمزایای بازنشــســتگی اكچوئري 
سري  شدهك شان مي ایجاد  ،صورتھاي مالي طرح .دھدرا ن

ــورت تغییرات در خالص داراییھاي  ــترس برای ص در دس
یا  اكچوئري  مبتنی بر و تغییرات در ارزش فعليمزا

ستگی  ش شدهمزایای بازن گیرد. را نیز در بر مي تعھد
با ــــت  مالي ممكن اس ھاي  گزارش اكچوئري  صـــورت

مبتنی  باشد كھ پشتوانھ ارزش فعليھمراه اي جداگانھ
 ؛است تعھدشدهمزایای بازنشستگی اكچوئري  بر

ــورت خالص داراییھاي  . ب ــامل ص ــورتھاي مالي كھ ش در ص
یا  خالص  اتو صـــورت تغییردســـترس برای مزا در 

ــترس برای مزایا داراییھاي  ــتدر دس  . ارزش فعلياس
در  تعھدشــدهمزایای بازنشــســتگی اكچوئري  مبتنی بر

اي مالي ممكن شود. صورتھیادداشتھاي توضیحي افشا مي
كھ پشتوانھ ارزش  باشدھمراه است با گزارش اكچوئري 

ستگي اكچوئري مزایايمبتنی بر لي فع ش شده تعھد بازن
 ؛ واست

ــورت خالص داراییھاي در  . پ ــامل ص ــورتھاي مالي كھ ش ص
یا و صـــورت تغییر خالص دســـترس برای مزا ات در 

 ارزش فعليســت و ا داراییھاي در دســترس برای مزایا
ستگی اكچوئري مبتنی بر  ش شدهمزایای بازن در  ،تعھد

 .شودارائھ مییك گزارش اكچوئري جداگانھ 

ست باال شکلھایدر ھر یك از   امین در قالبگزارش  ممكن ا
 گذاريو گزارش سرمایھ هت مدیرئھیگزارش مدیریت یا گزارش 

 .ارائھ شود صورتھاي مالي نیز ھمراه

 (الف) و (ب)28بند  شـــده درارائھ ھایشـــكلطرفداران  .29
و  تعھدشــدهمزایای بازنشــســتگی ارائھ كّمي  معتقدند کھ
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عات  ــــایر اطال یھس ــــده تھ ھاطبق آن روش بھ  یکرد
كند تا وضـــعیت فعلي طرح و كنندگان كمك مياســـتفاده

. آنھا ھمچنین کنند را ارزیابي آناحتمال ایفاي تعھدات 
ــد و متكي بھ  ندمعتقد ــورتھاي مالي باید كامل باش كھ ص

ــورتھاي  ــتص ــد.  پیوس ــكل عده امانباش اي معتقدند كھ ش
(الف) ممكن است این موضوع را تداعي 28بند  شده درتوصیف

بدھي وجود دارد،  كھ  ند  حاليك مبتنی  كھ ارزش فعليدر 
تمام ویژگیھاي  ،تعھدشدهمزایای بازنشستگی اكچوئري  بر

 .را نداردبدھي 

معتقدند كھ  )پ(28بند  در شدهبیان ارائھشكل  طرفداران .30
بازنشـــســـتگی اكچوئري  مبتنی بر ارزش فعلي یای  مزا

در دسترس برای نباید در صورت خالص داراییھاي شده تعھد
شکل  ،مزایا شود یا منظور (الف) 28بند  شده درارائھبھ 

شا در یا )ب(28حتي طبق بند  ضیحي اف شتھاي تو ، گرددددا
ستقیمزیرا  سھ مي بطور م شود و با داراییھاي طرح مقای

. آنھا معتقدند كھ ممکن است صحیح نباشداي چنین مقایسھ
مًا ارزش فعلي ھااكچوئر یای اكچوئري  مبتنی بر لزو مزا

ستگی  ش شدهبازن سرمایھ تعھد گذاریھا را با ارزش بازار 
ــھ نمي ــتممکن ا بلکھكنند مقایس بھ جاي آن ارزش فعلي  س

ا گذاریھا رجریانھاي نقدي مورد انتظار حاصل از سرمایھ
ارائھ  شــــکلاین  طرفداران ،كنند. بنابراینارزیابي 

ــت معتقدند كھ ــھ بعید اس اي بیانگر ارزیابي چنین مقایس
درک نادرست موجب ممکن است و  باشد اكچوئرتوسط  طرح كلي

ظر از ارائھ كّمي، ناي معتقدند كھ صرفعده ،ھمچنین شود.
ستگی اطالعات درباره  ش شدهمزایای بازن باید تنھا  تعھد

توضـــیحات تواند می کھ جداگانھ گزارش اكچوئري یک در
 مناسبی ارائھ کند، گنجانده شود.

ــتاندارد دیدگاھ .31 ــاي اطالعات ھای موافقاین اس مربوط  افش
در گزارش اكچوئري  تعھدشـــدهمزایای بازنشـــســـتگی بھ 

ستاندارد پذیردمیرا جداگانھ  ستداللھای مخالف. این ا  ا
ــای  اكچوئري مبتنی بر ارزش فعلي کردنكّمي  مزای

تا  ،. بر این اســاسپذیردنمیرا  تعھدشــدهبازنشــســتگی 
کھ  مانی  مالی ز ھای  كھ یک بھ صـــورت گزارش اكچوئري 

ــده ــای اكچوئري  مبتنی بر ارزش فعلي دربرگیرن مزای
ستگی بازن شده ش شی تعھد ست، ارجاع دھند و چنین گزار ا

ارائھ آنھا باشــد، طبق این اســتاندارد شــكلھای  ھمراه
شكل بیان28شده در بند بیان شده در (الف) و (ب) ھمانند 
 (پ) قابل قبول است.28بند 
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 تمام طرحھا

 یابي داراییھاي طرحشارز

ستگي باید بھ سرمایھ .32 ش صفانھ گذاریھاي طرح مزایاي بازن ارزش من
ــود. در مورد اورااندازه ــریع المعاملھق بھادار گیري ش ارزش  ،س

ارزش بازار است. در صورتي كھ امكان برآورد ارزش  معادل منصفانھ
ــرمایھ ــفانھ س ــد، دالیل عدم منص ــتھ باش گذاریھاي طرح وجود نداش

 استفاده از ارزش منصفانھ باید افشا شود.

منصــفانھ  ارزش ،المعاملھســریع در مورد اوراق بھادار  .33
ــــت زیرا معموالً  بازار اس یدترین عنوانھ ب ارزش   مف

ھادار  گیری ازاندازه عملكرد  تاریخ گزارش و دراوراق ب
سوب میدوره  طیگذاري سرمایھ اوراق بھاداري كھ  .شودمح

ند و  یداراي ارزش بازخرید ثابت طابق با برایھســـت  ت
اند، ممكن است شده از آن تحصیلمشخصی  تعھدات طرح یا بخش

 تابا فرض نرخ بازده ثابت نھایي بر مبناي ارزش بازخرید 
سید شونداندازه ،سرر ارزش  برآوردكھ  در مواردی .گیري 

 توسط طرح امکانپذیر شدهنگھداریگذاریھاي منصفانھ سرمایھ
 ، دالیل عدمیک واحد تجاری کاملمالكیت  مانندنباشـــد، 

شا  صفانھ اف ستفاده از ارزش من  در مواردی کھ .شودمیا
گذاریھا بھ مبلغي غیر از ارزش بازار یا ارزش ســـرمایھ

صفانھ اندازه صفانھ نیز عمومًا میگیري من شوند، ارزش من
شا مي صندوقاف شده در عملیات  ستفاده   ،شود. داراییھاي ا

 شوند.گیري مياندازه مربوطھاي طبق استاندارد
 اافش

عین یا ممزایاي نظر از صرفمزایای بازنشستگی،  صورتھاي مالي طرح .34
 باشد:نیز معین، باید شامل اطالعات زیر  کمکھای

 ؛دسترس برای مزایا درصورت تغییرات در خالص داراییھاي  . الف

 ؛ و ھاي حسابداريرویھاھم اي از خالصھ . ب

 .در طرح طي دوره اتاز طرح و اثر ھرگونھ تغییر شرحی . پ

 ،طرحھاي مزایاي بازنشستگي توسطشده تھیھصورتھاي مالي  .35
 :استشامل موارد زیر  ،لزومدر صورت 

ــورت خالص داراییھاي  الف . ــترس برای مزایا  درص كھ دس
 :کندمی افشا را موارد زیر

یان دوره .1 پا ھا در  ناســـبي  كھ دارایی بھ نحو م
 بندي شده است؛طبقھ

 داراییھا؛ یابيشمبناي ارز .2
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ــرمایھئجز .3 % 5گذاري منفرد كھ بیش از یات ھرگونھ س
ـــترس برای مزایا ی درخالص داراییھا % ھر 5یا  دس

 اوراق بھادار باشد؛از نوع ھر طبقھ یا 

 كارفرما؛ و گذاري درسرمایھ ھرگونھ یاتئجز .4

اكچوئري مبتنی بر غیر از ارزش فعلي بھ بدھیھایي  .5
 .تعھدشدهمزایای بازنشستگی 

ــورت تغییرات در . ب ــترس برای  درخالص داراییھاي  ص دس
 دھد:میرا نشان  اطالعات زیرمزایا كھ 

 ؛کمکھای کارفرما .1

 کمکھای کارکنان؛ .2

 ؛تقسیمی و سود بھره مانندگذاري درآمد سرمایھ .3

 ھا؛سایر درآمد .4

یا پرداختني ( .5 یاي پرداختي  ثال،مزا بھ  برای م
ستگيتفکیک مزایای  ش  ،افتادگيكاراز ، فوت و بازن

 ؛)و پرداختھاي یكجا

 ھاي اداري؛ھزینھ .6

 ھا؛سایر ھزینھ .7

 ؛مالیات بر درآمد .8

در  اتگذاریھا و تغییرسود و زیان واگذاري سرمایھ .9
 گذاریھا؛ وارزش سرمایھ

 سایر طرحھا؛ بھو  ازانتقاالت  .10
 ؛مین مالیشرحی از سیاست تأ . پ

مبتنی  با مزایاي معین، ارزش فعلي در مورد طرحھای . ت
(كھ ممکن  تعھدشــده بازنشــســتگي مزایاياكچوئري  بر

) تمایز قائل شــود قطعیو غیرقطعی اســت بین مزایاي 
در ارتباط  ،طبق مفاد طرح تعھدشدهبر مبناي مزایاي 

شــده تا آن تاریخ و با اســتفاده از خدمات ارائھ با
؛ این اطالعات شــدهبینییا حقوق پیش جاریســطوح حقوق 
ست  ست در گزارش اكچوئري ممکن ا شود پیو  وگنجانده 

 و ؛گرددصورتھاي مالي مربوط تفسیر  باھمراه 

ضات  شرحیدر مورد طرحھاي با مزایاي معین،  . ث از مفرو
یتاكچوئري  تھ بااھم ــــدهدرنظرگرف مورد و روش  ش
ستفاده سبھ ارزش فع ا اكچوئري  مبتنی بر ليبراي محا

 .تعھدشده مزایای بازنشستگی
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صیفي از طرح بھ گزارش طرح  .36 شامل تو ستگي  ش مزایاي بازن
 ،عنوان بخشي از صورتھاي مالي یا در یك گزارش جداگانھ

 :باشدموارد زیر شامل باشد. این گزارش ممكن است مي

 ؛ششكاركنان تحت پو ھایگروهکارفرمایان و نام  . الف

و  کنندمیدریافت  ی کھ مزایاکنندگانمشـــارکتتعداد  . ب
ــارکت تعداد ــایر مش ــب ای گونھھبكھ  کنندگانس مناس
 بندي شده باشد؛طبقھ

 با كمك معین یا با مزایاي معین؛ -ع طرحنو . پ

کنندگان مشــارکت یا عدم کمک یادداشــتي مبني بر كمك . ت
 طرح؛ بھ

 تعھدشـــدهتوصـــیفی از مزایای بازنشـــســـتگی  .  ث
 ؛کنندگانمشارکت

 طرح؛ وتوصیفي از ھرگونھ شرایط خاتمھ  . ج

 تحت پوشـــش) طي دوره جتغییر در موارد (الف) تا ( . چ
 گزارش.

ـــنادی کھ  ـــایر اس ـــھولت ارجاع بھ س ـــترس بھ س در دس
ستفاده ستکنندگان ا شریحو طرح در آن  ا ست، و  ت شده ا

عات  ندن اطال جا ھاگن غیرمعمول تغییرات آتی، مورد در  تن
 نیست.
 تاریخ اجرا

ـــورتھاي  .38 ـــتاندارد برای ص طرحھاي مزایاي  مالياین اس
ستگي  ش شش  تحت دوره کھبازن سال از آن پو اول ژانویھ 

 االجرا است.الزمشود، شروع مییا پس از آن  1988
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