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 37المللی حسابداری استاندارد بین

 بدھیھای احتمالی و داراییھای احتمالیذخایر، 

 ھدف

ھدف این اســـتاندارد، اطمینان از بکارگیری معیارھای  .1
گیری مناســـب در مورد ذخایر، شـــناخت و مبانی اندازه

بدھیھای احتمالی و داراییھای احتمالی و نیز افشــــای 
اطالعات کافی در یادداشـــتھای توضـــیحی برای کمک بھ 

ــتفاده ماھیت، زمانبندی و مبلغ آنھا کنندگان جھت درک اس
  باشد.می

 دامنھ كاربرد
ھاي تجاري برای حســابداري این اســتاندارد باید توســط تمام واحد .2

بھ اســـتثناي  ،ذخایر، بدھیھای احتمالي و داراییھای احتمالي
 موارد زیر، بکار گرفتھ شود:

ھای  . الف ناشـــی از قرارداد كھ اجراییموارد  ، مگر مواردي 
 زیانبار باشد؛ وداد قرار

 [حذف شد]  . ب

 شود.ھا، پوشش داده میمواردی كھ توسط سایر استاندارد  . پ

ستاندارد، برای ابزار .3 ضمینھا(از جملھ ھاي مالي این ا ) ت
ستاندارد بین سابداری كھ در دامنھ كاربرد ا  39المللي ح

 قرار دارد، كاربرد ندارد. گیریشناخت و اندازه: ھاي ماليابزار

 ھایي است کھ بھ موجب آن ھیچداد، قراراجراییقراردادھای  .4
اند کدام از تعھدات خود را انجام ندادهیک از طرفین، ھیچ

دو طرف، بخشی از تعھدات خود را بطور مساوی انجام  یا ھر
کاربرد  اجراییاند. این استاندارد برای قراردادھای داده

 ندارد، مگر اینکھ زیانبار باشند.

 ف شد][حذ .5

استاندارد دیگری نوع خاصي از ذخایر، بدھیھای  در چنانچھ .6
د، واحد تجاري آن شواحتمالي یا داراییھای احتمالي مطرح 

ستاندارد بكار می ستاندارد را بھ جای این ا گیرد. برای ا
ستاندارد ھاي زیر، برخی از انواع ذخایر مطرح مثال، در ا

 شده است:

ــــاخت (ب . الف المللي ھ اســــتاندارد بینپیمانھاي س
 مراجعھ شود)؛ پیمانھاي ساخت ۱۱حسابداري 

ندارد بین  . ب تا بھ اســـ مد ( یات بر درآ المللي مال
 مراجعھ شود)؛ مالیات بر درآمد 12حسابداري 

 ۱۷المللي حســابداري ھا (بھ اســتاندارد بیناجاره  . پ
جاره كھ  ھاا بھ این جھ  با تو ما،  عھ شـــود). ا مراج
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ستاندارد بین سابداري ا ھاي ، برای اجاره17المللي ح
، در چنین شامل الزامات خاصی نیستعملیاتي زیانبار 

 مواردی این استاندارد كاربرد دارد؛

المللی حسابداری مزایای کارکنان (بھ استاندارد بین  ت.
 مراجعھ شود)؛  مزایای کارکنان 19

ندارد بین  ث. تا بھ اســــ مھ ( ھای بی المللی قرارداد
ــگری مالی  ــود). با  قراردادھای بیمھ 4گزارش مراجعھ ش

در مورد ذخایر، بدھیھای  اســتاندارد این وجود،این 
گر، بھ جز موارد احتمالي و داراییھای احتمالي بیمھ

ناشـــي از تعھدات و حقوق قراردادی طبق قراردادھای 
المللي ســـتاندارد بینبیمھ مشـــمول دامنھ كاربرد ا

 کاربرد دارد؛ و، ٤گزارشگري مالي 

کننده در یک ترکیب تحصـــیلواحد ازای احتمالی مابھ   ج.
 3المللی گزارشــگری مالی تجاری (بھ اســتاندارد بین

 .مراجعھ شود) ترکیبھای تجاری

شود، ممکن برخی مبالغی كھ با آن ھمانند ذخیره برخورد مي .6
شد. براي مثال،  شناخت درآمد عملیاتی مربوط با ست بھ  ا
ـــمین  مواردی کھ واحد تجاري در ازای دریافت کارمزد، تض

شناخت درآمد عملیاتی مربوط مي ستاندارد، بھ  دھد. این ا
، لیاتیدرآمد عم ۱۸المللي حسابداري شود. استاندارد بیننمی

كند و براي شــرایط شــناخت درآمد عملیاتی را مشــخص مي
ـــناخت، رھنمود عملي ارائھ ميبكارگیري معیار دھد. ھاي ش

المللي حسابداري این استاندارد، الزامات استاندارد بین
 .دھدرا تغییر نمي ۱۸

ـــتاندارد، ذخایر را بھ عنوان بدھ .7 زمان ھایي با یاین اس
ـــویھ کند. در تعریف می عدم اطمینان توأم با یا مبلغ تس

ـــور ـــطالح برخی كش در مورد اقالمي مانند » ذخیره«ھا، اص
الوصول نیز استھالك، كاھش ارزش داراییھا و مطالبات مشكوك

ستفاده می  شود: این اقالم، تعدیالت مبلغ دفتري داراییھاا
 شود.ست و در این استاندارد مطرح نمیا

شود یا ھزینھ، در اینکھ مخارج، بھ عنوان دارای .8 سوب  ی مح
ستانداردھا  شخص میسایر ا ضوعات، در این شودم . این مو
ستاندارد مطرح نمی ستاندارد، ا بھ شود. بنابراین، این ا
شــده در زمان کردن مخارج شــناســایی حســاب دارایی منظور

 کند. ایجاد ذخیره را منع یا الزامی نمی

ــاخ .9 ــتاندارد در مورد ذخیره تجدید س تار (از جملھ این اس
ــده) كاربرد دارد. ھرگاه تجدیدعملیات متوقف ــاختار،  ش س

یات متوقف جب تعریف عمل بھ مو ید،  ما ــــده را احراز ن ش
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جاري غیر داراییھای ٥المللي گزارشــگري مالي اســتاندارد بین

، افشاھاي بیشتر ضرورت شدهشده براي فروش و عملیات متوقفنگھداري
 یابد.می
 تعاریف

بكار رفتھ  زیر اســتاندارد اصــطالحات زیر با معاني مشــخص در این .10
 است:
توأم با عدم اطمینان یا مبلغ  زمان تســـویھیک بدھي با  ذخیره
 است.

تعھد فعلی واحد تجاری ناشــی از رویدادھای گذشــتھ اســت کھ  بدھي
ظار می نافع انت نابع دارای م بھ خروج م یھ آن، منجر  رود تســـو

 اقتصادی از واحد تجاری شود.

رویدادي اســــت كھ تعھد قانونی یا عرفی ایجاد  رویداد تعھدآور
 عملیجایگزین  شــود واحد تجاري، ھیچاي كھ موجب میگونھكند، بھمي

 برای تسویھ آن تعھد نداشتھ باشد.

 شود:تعھدي است كھ از موارد زیر ناشی می تعھد قانونی

 داد (مطابق مفاد صریح یا ضمنی آن)؛یک قرار . الف

 قانون؛ یا   . ب

 . حقوقیسایر الزامات   . پ

تعھدي اســــت کھ بر اثر اقدامات واحد تجاري ایجاد  تعھد عرفی
 شود، بطوری کھ:می

تھ،   . الف گذشـــ مل خود در  بھ نحوه ع جھ  با تو جاري،  حد ت وا
ر ھای جاری کامالً مشخص، بھ ساینامھشده یا آیینسیاستھای اعالم

لیتھاي خاصي را خواھد پذیرفت؛ اشخاص نشان داده است كھ مسئو
 و 

شخاص دیگر، انتظاری بجا   . ب در نتیجھ، واحد تجاري برای آن ا
 مبنی بر ایفای مسئولیتھای مزبور، ایجاد كرده است.

 عبارت است از: بدھي احتمالي

شی ميكھ از رویدادغیرقطعی تعھد  . الف شتھ نا شود و وجود ھاي گذ
توأم یا چند رویداد آتی  آن تنھا با وقوع یا عدم وقوع یك

كھ بطور كامل تحت كنترل واحد تجاري نیســت،  با عدم اطمینان
 تأیید خواھد شد؛ یا

بھ شـود، اما ھاي گذشـتھ ناشـی ميتعھد فعلي كھ از رویداد  . ب
 شود:شناسایي نميدالیل زیر 

ـــویھ لزوم  .1 ـــادي براي تس خروج منابع دارای منافع اقتص
 تعھد، محتمل نیست؛ یا

ھد .2 کای مبلغ تع یت ات قابل با  بل كافي،  ندازه قا گیري ا
 .نیست

ھاي گذشــتھ اســت كھ از رویداد غیرقطعییک دارایي  دارایي احتمالي
شـــود و وجود آن تنھا با وقوع یا عدم وقوع یك یا چند ناشـــی مي
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كھ بطور كامل تحت كنترل واحد  توأم با عدم اطمینانرویداد آتی 
 تجاري نیست، تأیید خواھد شد.

ــت كھ مخارج غیر قابل اجتناب ایفاي قرار قرارداد زیانبار دادي اس
شی از قرار ست کھ انتظار تعھدات نا صادي ا داد، بیش از منافع اقت

 رود از آن دریافت شود.می

ــاختار ــط مدیریت، برنامھ تجدید س ــت كھ توس نترل ریزی و كطرحی اس
 شود و بطور با اھمیتی:مي

 دھد؛ یاتجاري را تغییر می فعالیتھایدامنھ  . الف

 دھد. را تغییر می فعالیتھای تجاریشیوه اداره آن   . ب

 ذخایر و سایر بدھیھا

ھای توان از ســــایر بدھیھا مانند پرداختنيذخایر را می .11
ــایر بدھیھای  متمایز کرد، زیرا در مورد  معوقتجاري و س

ــویھ  ــویھ یا مبلغ مخارج آتی مورد نیاز برای تس زمان تس
 وجود دارد. در مقابل: عدم اطمینانآن، 

ھای تجاري، بدھیھای قابل پرداخت بابت پرداختني . الف
ساب  صورتح ست کھ  دریافت یا ارائھ كاالھا یا خدمات ا

وافق کننده تیا بطور رسمی، با ارائھشده  آن دریافت
 شده است؛ و 

ای قابل پرداخت بابت كاالھا ھ، بدھیمعوقبدھیھای   . ب
یا خدماتی اســــت کھ دریافت یا ارائھ شــــده، اما 
شده یا بطور  ساب آن دریافت ن صورتح شده،  پرداخت ن

ــمي با ارائھ ــترس ــده اس ــامل  ،کننده توافق نش کھ ش
مبالغ بدھی بھ کارکنان (از جملھ، مبالغ مربوط بھ 

ستف صي ا شده) میادهمرخ شد. ھرچند، گاھي برآورد ن با
سویھمبلغ یا  ست، اما  معوقبدھیھای  زمان ت ضروری ا

 آن بسیار کمتر از ذخایر است. عدم اطمینان

ھای اغلب بھ عنوان قســـمتی از پرداختني معوقبدھیھای 
ــایر پرداختني ــود، در حاليھا گزارش ميتجاری و س كھ  ش
 شود.ذخایر، جداگانھ گزارش مي

 احتمالي بدھیھایبین ذخایر و  ارتباط

ستند، زیرا از نظر زمان  .12 بطور کلی تمام ذخایر احتمالی ھ
سویھ یا مبلغ،  شند. اما در بامی توأم با عدم اطمینانت

برای بدھیھا و » احتمالي«این اســـتاندارد، اصـــطالح 
ستفاده می سایي نميداراییھایي ا شنا د، زیرا نشوشود كھ 

رفًا با وقوع یا عدم وقوع یك یا چند موجودیت آنھا صـــ
كھ بطور كامل در كنترل  آتی توأم با عدم اطمینانرویداد 

ست، تأیید مي صطالح واحد تجاري نی گردد. افزون بر این، ا
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شـــود كھ براي بدھیھایي اســـتفاده می “بدھي احتمالي”

 د.نكنھاي شناخت را احراز نميمعیار

 شود:مایز قایل میاین استاندارد بین موارد زیر ت .13

شود (با فرض کھ بھ عنوان بدھي شناسایي مي -ذخایر . الف
)، زیرا داداتكا انجام قابل  یبرآورد بتوان اینكھ

خروج منابع دارای منافع  لزومتعھدات فعلي اســـت و 
 اقتصادي براي تسویھ تعھدات، محتمل است.

بھ عنوان بدھي بھ دالیل زیر کھ  -ای احتماليھبدھی  . ب
 شود:اسایي نميشن

اســــت و وجود تعھد فعلی واحد  غیرقطعیتعھدات  .1
نافع  نابع دارای م بھ خروج م کھ منجر  جاری  ت

 شود، ھنوز تأیید نشده است؛ یااقتصادی 

ھاي شـــناخت این تعھدات فعلي اســــت كھ معیار .2
خروج  لزومکند (زیرا اســـتاندارد را احراز نمی

ــویھ تعھد،  ــادي براي تس منابع دارای منافع اقتص
ای کھ بھ گونھبھ محتمل نیست یا برآورد مبلغ تعھد

ــــد باش کا  بل ات قا کافی  ندازه  پذیر ا کان ، ام
 باشد).نمی
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  شناخت
 ذخایر

 ذخیره باید زمانی شناسایی شود کھ: .14

ھد فعلي  . الف تھ، تع جھ رویدادي در گذشـــ جاري در نتی واحد ت
 ) داشتھ باشد؛عرفی(قانونی یا 

صادي لزوم  . ب سویھ تعھد  ،خروج منابع دارای منافع اقت براي ت
 محتمل باشد؛ و

 از مبلغ تعھد، امکانپذیر باشد؛  قابل اتکابرآورد   . پ

 ود.اي نباید شناسایي شاگر این شرایط احراز نشود، ھیچ ذخیره

 تعھد فعلي

در موارد نادر، وجود تعھد فعلي روشــن نیســت. در این موارد، در  .15
شواھد در سترس، احتمال وجود  صورتی کھ با در نظر گرفتن تمام  د

تعھد فعلي در پایان دوره گزارشــگري بیش از عدم وجود آن باشــد، 
شــود رویدادی در گذشــتھ موجب ایجاد تعھد فعلي شــده چنین فرض می

 است.

شتھ موجب  .16 ست كھ آیا رویداد گذ شن ا شتر موارد، رو در بی
ـــت یا خیر. در موارد نادر،  ـــده اس ایجاد تعھد فعلي ش
كھ  باره این کان دارد در ثال در دعوي حقوقي، ام برای م

ــده یا آن رویدادآیا رویداد ــی واقع ش ھا موجب ھاي خاص
شد. در  شتھ با ست، اختالف نظر وجود دا شده ا تعھد فعلي 

ـــواھد این مو ارد، واحد تجاري با در نظر گرفتن تمام ش
سان، وجود  شنا سترس، از جملھ، برای مثال، نظر كار در د

ـــگري را تعیین مي كند. تعھد فعلي در پایان دوره گزارش
ست كھ بر  شتری ا شواھد بی شامل ھرگونھ  شواھد مورد نظر 

ھاي پس از دوره گزارشگری فراھم شده است. مبنای رویداد
 شواھد: اساس این بر

یان دوره  . الف پا ھد فعلي در  مال وجود تع گاه احت ھر
شد، واحد تجاري  شتر از عدم وجود آن با شگري بی گزار

ھاي كند (مشــروط بھ اینكھ معیارذخیره شــناســایي مي
 ؛ وشناخت احراز شود)

ھرگاه احتمال عدم وجود تعھد فعلي در پایان دوره   . ب
را  ھي احتماليگزارشگري بیشتر باشد، واحد تجاري بد

كند، مگر اینكھ احتمال خروج منابع دارای افشـــا مي
ـــد (بھ بند  ـــادي، بعید باش مراجعھ  ۸٦منافع اقتص

 شود).
 رویداد گذشتھ

ــتھ كھ موجب تعھد فعلي می .17 ــود، رویداد رویدادی در گذش ش
ـــود. براي اینكھ رویدادي، رویداد تعھدآور نامیده می ش

ــرورت دارد واحتعھد ــد، ض د تجاري ھیچ جایگزین آور باش



 37المللی حسابداری استاندارد بین
 ذخایر، بدھیھای احتمالی و داراییھای احتمالی

10 

ــده بر اثر این رویداد  ــویھ تعھد ایجادش عملی برای تس
 نداشتھ باشد. این موضوع تنھا در موارد زیر صادق است:

شد؛  . الف سویھ تعھد بھ موجب قانون، اجباری با ھرگاه ت
 یا

ھد   . ب یداد مورد نظر عرفیدر مورد تع كھ رو مانی  ، ز
) انتظاراتي (كھ ممكن اســت اقدام واحد تجاري باشــد

جاری، در  بجا مبنی بر ایفای تعھد توســـط واحد ت
 اشخاص دیگر ایجاد كند.

ــعیت مالي واحد تجاري در پایان  .18 ــورتھای مالي، بھ وض ص
شود و نھ وضعیت احتمالی آن دوره گزارشگري آن مربوط می

در آینده. بنابراین، برای مخارجي كھ جھت فعالیت در 
ــآینده تحمل می ــود، ذخیره ش ــایي نميش ــود. تنھا ناس ش

بدھیھایي در صــورت وضــعیت مالی واحد تجاری شــناســایي 
 شود کھ در پایان دوره گزارشگري وجود داشتھ باشد.مي

سایي مي .19 شنا شی تنھا تعھداتي بھ عنوان ذخیره  شود كھ نا
ـــتقل از اقدامات آتي واحد از رویداد ـــتھ و مس ھاي گذش

جاري (یعني اجرای امور آتي  جاری آن) ت ھای ت عالیت ف
خارج  یا م ھدات، جرایم  ھایی از این تع ثال ــــد. م باش

نظر از قانوني محیط زیست است كھ صرفپاكسازي تخریب غیر
ـــویھ ھر دو منجر بھ خروج  اقدامات آتي واحد تجاري، تس
ــد. ھمچنین، واحد  ــادي خواھد ش منابع دارای منافع اقتص

مرکز انرژي تجاري بابت مخارج برچیدن تأسیسات نفتي یا 
تھ جاری براي جبران ھســـ حد ت ھد وا بھ میزان تع اي، 

سایي  شنا ست، ذخیره  سارتھایی کھ تا کنون وارد کرده ا خ
یل مي بھ دل ــــت  جاری ممکن اس حد ت بل، وا قا ند. در م ك

فشــــارھای تجاري یا الزامات قانوني، تمایل یا نیاز 
ــد مخارجي را براي فعالیتی خاص در آینده،  ــتھ باش داش

ھاي تصفیھ غبار در (براي مثال، با نصب فیلترتقبل کند 
یک كارخانھ معین). از آنجا كھ واحد تجاري با اقدامات 

تواند آتي خود، برای مثال با تغییر روش عملیات خود، می
از مخارج آتي جلوگیری كند، براي آن مخارج آتی، تعھد 

 شود.اي شناسایي نميفعلي ندارد و ذخیره

ستل .20 سبت تعھد ھمواره م ست كھ آن تعھد ن زم طرف دیگری ا
ـــخص بودن ھویت طرف  بھ وی وجود دارد. با وجود این، مش

در واقع، ممکن است تعھد، نسبت بھ  -تعھد، ضرورت ندارد
ـــتلزم پذیرش  ـــد. از آنجا کھ تعھد ھمواره مس عموم باش
 مسئولیت در قبال طرف دیگر است، تصمیم مدیریت یا ھیئت

شگری مدیره، موجب ایجاد تعھد ع رفی در پایان دوره گزار
شگري، این نمی شود، مگر اینكھ قبل از پایان دوره گزار
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صمیم بھ صی کھ از آن تأثیر ت شخا شخص بھ ا شی کامالً م رو
گیرند، اطالع داده شـــود تا در آنھا انتظاراتي بجا می

 بر ایفای مسئولیت توسط واحد تجاری ایجاد شود.مبني

مان وقوع  .21 كھ در ز یدادي  ھد نمیرو جاد تع ند، ممكن ای ک
اســــت مدتي بعد، بھ دلیل تغییر در قانون یا بھ دلیل 
صدور یک اطالعیھ عمومی)  اقدام واحد تجاری (براي مثال، 

شـــود، تعھد ایجاد كند. میکھ موجب ایجاد تعھد عرفی 
ــت تخریب می ــود، ممکن برای مثال، زمانی کھ محیط زیس ش

ست تعھدي برای جبران آن وجود ندا شد، اما اگر ا شتھ با
ـــارت موجود را الزامی كند یا  ـــالح خس مقررات جدید، اص
ــارت را در برابر عموم  ــئولیت جبران خس واحد تجاري، مس

ای كھ تعھد عرفی ایجاد شـــود، رویداد گونھبپذیرد بھ
 تعھدآور خواھد بود.

ــده  .22 ــنھادی ھنوز نھایی نش ھرگاه جزئیات قانون جدید پیش
ــ ــد، تعھد تنھا در ص ــویب ورتی ایجاد میباش ــود کھ تص ش

نویس اولیھ، تقریبًا قطعی باشــــد. قانون طبق ھمان پیش
ـــتاندارد، با چنین تعھدی ھمانند  ـــد این اس برای مقاص

ـــرایط متفاوت حاکم بر تعھد قانونی برخورد می ـــود. ش ش
ــویب قانون، موجب مي ــود تا تعیین رویدادی واحد كھ تص ش

ممكن نونی است، غیرحاکی از قطعیت یافتن تقریبی تعھد قا
زماني كھ قانون تصویب نشود،  شود. در بسیاري موارد، تا

 ممكن است.اطمینان از قطعیت تصویب قانون، غیر
 محتمل بودن جریان خروج منابع دارای منافع اقتصادي

شناخت را احراز کند، نھ تنھا  .23 شرایط  برای اینکھ بدھی 
ــد، بلكھ م ــتھ باش حتمل بودن باید تعھد فعلي وجود داش

جریان خروج منابع دارای منافع اقتصادي برای تسویھ آن 
ــتاندارد ــد این اس ــرورت دارد. براي مقاص  1تعھد نیز ض

صورتی محتمل  جریان خروج منابع یا رویدادھای دیگر، در 
ـــود کھ احتمال وقوع رویداد بیش از عدم وقوع تلقی می ش

از  آن باشد، یعنی احتمال اینکھ رویداد واقع شود، بیش
این احتمال است کھ واقع نشود. چنانچھ وجود تعھد فعلي 

ــا مي ــد، واحد تجاري بدھي احتمالي افش كند، محتمل نباش
نافع  نابع دارای م یان خروج م مال جر كھ احت مگر این

 مراجعھ شود). ۸٦اقتصادي، بعید باشد (بھ بند 

ــمانت .24 ــابھ (مثل ض ــورت وجود چندین تعھد مش ھای نامھدر ص
صول یا قرار شابھ)، محتمل بودن جریان خروجی دادمح ھاي م

الزم براي تسویھ، با در نظر گرفتن مجموع تعھدات ھر گروه 

                                                      
احتمال وقوع بیشتر نسبت بھ عدم «در این استاندارد بھ عنوان » محتمل«تفسیر  .1

 ھا كاربرد ندارد. ، لزومًا در سایر استاندارد»وقوع
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شــود. با وجود اینکھ ممكن اســت احتمال جریان تعیین مي
راي خروجی برای ھر قلم کم باشد، اما جریان خروج منابع ب

ـــت بھ قدر کافی  ـــویھ مجموع تعھدات آن گروه ممکن اس تس
شناخت  سایر معیارھای  صورت (اگر  شد. در این  محتمل با

 شود. احراز گردد)، ذخیره شناسایی می
 ای قابل اتکاگونھبرآورد تعھد بھ

اســتفاده از برآوردھا، بخش اصــلی تھیھ صــورتھای مالی  .25
كند. این موضوع، مياست و قابلیت اتکای آنھا را تضعیف ن

ـــت كھ از نظر ماھیت، بھ ـــت اس ویژه در مورد ذخایر درس
نسبت بھ بیشتر اقالم صورت وضعیت مالی، از عدم اطمینان 

جز در موارد بسیار نادر، باشد. بھ بیشتری برخوردار می
تواند دامنھ نتایج ممکن را تعیین كند و واحد تجاري می
جھ، مي جام دھد کھ تواند برآوردی از تعدر نتی ھدات ان

ــناخت ذخیره، بھ اندازه کافی قابل  ــتفاده در ش برای اس
 اتکا است.

توان ھیچ برآورد قابل در موارد بســـیار نادر كھ نمی .26
اتکایی انجام داد، بدھی موجود قابل شــناســایی نیســت. 

شود (بھ بند این بدھی، بھ عنوان بدھی احتمالی افشا می
 مراجعھ شود). ۸٦

 احتماليبدھیھای 

 واحد تجاري نباید بدھي احتمالي را شناسایي كند. .27

ـــا مي ۸٦بدھي احتمالي، طبق بند  .28 ـــود، مگر اینكھ افش ش
ـــادي بعید  احتمال جریان خروج منابع دارای منافع اقتص

 باشد.

، مسئول تعھد باشد، منفرداگر واحد تجاري بطور مشترک و  .29
سآن بخش از تعھد كھ انتظار مي شخاص دیگر ایفا رود تو ط ا
سوب مي شود. واحد تجاري براي آن شود، بدھي احتمالي مح

ــادی برای  بخش از تعھد كھ خروج منابع دارای منافع اقتص
ستآن  سایي مي محتمل ا شنا شرایط ذخیره  ستثنای  كند، بھ ا

ذیر پامکان قابل اتکاییبســـیار نادر كھ ھیچ برآورد 
 نباشد.

ـــت بدھیھای احتمالي ب .30 ای تغییر کند كھ در گونھھممكن اس
ظار آن نمي ھا بطور آغاز، انت نابراین، این بدھی رفت. ب

ستمر ارزیابي مي شود تا تعیین گردد كھ آیا جریان خروج م
منابع دارای منافع اقتصادي محتمل شده است یا خیر. اگر 
صادی آتی برای اقالمی كھ پیش  لزوم جریان خروج منافع اقت

احتمالي محســوب شــده اســت محتمل از این بھ عنوان بدھي 
مالي دوره ھای  كھ تغییر در میزان گردد، در صـــورت اي 

سایي مياحتمال در آن واقع می شنا گردد (بھ شود، ذخیره 
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سیار نادر كھ ھیچ برآورد قابل اتکایی  شرایط ب ستثنای  ا
 امکانپذیر نباشد).

 داراییھای احتمالي

 اسایي كند.واحد تجاري نباید دارایي احتمالي را شن .31

یداد .32 مالي، معموالً از رو ھای احت مھدارایی نا ریزي ھاي بر
شود كھ احتمال جریان ورود اي ناشي ميمنتظرهنشده یا غیر

سازد. مثالی در منافع اقتصادي بھ واحد تجاري را ممکن می
این مورد، ادعایي اســــت كھ واحد تجاري از طریق مراحل 

 آن نامعلوم است.كند کھ نتیجھ قانونی پیگیري مي

سایي نمي .33 شنا صورتھای مالي  شود، داراییھای احتمالي در 
ساییزیرا این امر موجب  ست درآمدي می شنا شود كھ ممکن ا

مد  گاه تحقق درآ با وجود این، ھر بد.  یا ھرگز تحقق ن
ست  شد، دارایي مربوط، دارایی احتمالي نی تقریبًا قطعي با

 و شناخت آن صحیح است.

شود كھ ، دارایي احتمالي زماني افشا مي89م بند طبق الزا .34
 جریان ورود منافع اقتصادي محتمل باشد.

شـــود تا داراییھای احتمالي بطور مســـتمر ارزیابي مي .35
ای مناســب در گونھاطمینان حاصــل شــود كھ تغییرات آن بھ

صــورتھای مالي منعكس شــده اســت. اگر ایجاد جریان ورود 
صادي تقریباً  شد، دارایي و درآمد منافع اقت شده با  قطعي 

ـــورتھای مالي دوره واقع اي كھ تغییر در آن مربوط، در ص
شود. در صورتي كھ جریان ورود منافع است، شناسایي مي شده

شا  شود، واحد تجاري دارایي احتمالي اف صادي محتمل  اقت
 .مراجعھ شود) ۸۹كند (بھ بند مي
 گیرياندازه

 بھترین برآورد

ــنا .36 ــده بھ عنوان ذخیره، باید بھترین برآورد از مبلغ ش ــایي ش س
شگري  سویھ تعھد فعلي در پایان دوره گزار شد كھ براي ت مخارجي با

 الزم است.

بھترین برآورد از مخارج الزم براي تســـویھ تعھد فعلي،  .37
کند تا مبلغي است كھ واحد تجاري بھ طور منطقی پرداخت می

شگری  سویھ کند یا در آن تعھدی را در پایان دوره گزار ت
سویھ یا انتقال  شخص ثالث انتقال دھد. ت زمان، آن را بھ 
یا  لب غیرممکن  یان دوره گزارشـــگری، اغ پا ھد در  تع
ــت. با وجود این، برآورد مبلغي كھ واحد  ــادی اس غیراقتص
ھد  قال تع یا انت یھ  بھ طور منطقی برای تســـو جاري  ت

سویھ تعھد پردازد، بھترین برآورد از مخارج الزم برای تمی
 فعلی در پایان دوره گزارشگري است.
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ضاوت مدیریت واحد  .38 ساس ق برآورد نتایج و آثار مالي، بر ا
شابھ و در برخی  ساس تجربھ معامالت م تجاري تعیین و بر ا

شود. شواھد مورد موارد گزارش كارشناسان مستقل، تکمیل می
از ھاي پس توجھ، شامل ھرگونھ شواھد اضافی است كھ رویداد

 دھد.دوره گزارشگری بھ دست می

مبلغی کھ بھ عنوان ذخیره  عدم اطمیناننحوه برخورد با  .39
شود، بر حسب شرایط، متفاوت است. ھرگاه ذخیره شناسایی می

گیري شده، شامل اقالم متعددی باشد، تعھد از طریق اندازه
تمام نتایج ممكن بر حســــب احتماالت مربوط  وزن دادن بھ
ماری برآورد، شـــبرآورد مي ارزش مورد «ود. این روش آ

شـــود. بنابراین، ذخیره متناســـب با نامیده می» انتظار
ست دادن مبلغی معین، برای مثال  صد یا  ٦۰احتمال از د در

ستھ ۹۰ صد، متفاوت خواھد بود. ھرگاه دامنھ پیو ای از در
نتایج احتمالي موجود باشـــد و احتمال ھر نقطھ از این 

شد، از نقطھ میاني دامنھ تقریبًا برا سایر نقاط با بر با 
 شود. دامنھ مزبور استفاده می

 مثال

ضمانتیک  شد کھ می نامھواحد تجاري، کاالھا را با  فرو
بھ موجب آن، مشــتریان بابت مخارج تعمیر ھرگونھ عیب 
شش ماه اول پس از خرید  ساخت کھ طی  شی از  و نقص نا

گیرند. چنانچھ عیب نماید، تحت پوشــش قرار میبروز می
ــود،  ــف ش ــوالت فروش رفتھ کش و نقص جزئی در تمام محص

خارج تعمیر  یب و نقص  1م ھد بود. اگر ع میلیون خوا
ــوالت فروشعمده د ــود، مخارج ر تمام محص ــف ش رفتھ کش
میلیون خواھد بود. تجربھ گذشتھ و انتظارات  4تعمیر 

ــان می ــال آینده، آتی واحد تجاري نش  ۷٥دھد كھ در س
ـــد کاالھای فروش رفتھ ھیچ  ـــدرص نخواھد  یعیب و نقص

ــت،  ــد کاالھای فروش رفتھ  ۲۰داش جزئي عیب و نقص درص
عیب و فروش رفتھ داراي درصد کاالھای  ٥خواھد داشت و 

ند نقص  مات ب ھد بود. طبق الزا مده خوا حد 24ع ، وا
تجاری احتمال جریان خروجی برای تعھدات ضـــمانت را 

 کند.بطور کلی برآورد می

 ارزش مورد انتظار مخارج تعمیرات برابر است با:

×  0%) + (۲۰× 1ر000ر000%) + (5×  4ر000ر000= ( 400ر000
۷٥(% 

ترین شود، محتملگیري مياندازه واحد یكھ تعھددر مواردي  .40
شد. با وجود  ست بھترین برآورد از بدھي با نتیجھ، ممکن ا
این، حتي در این موارد، واحد تجاري سایر نتایج ممکن را 
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گیرد. اگر بخش عمده دیگر نتایج ممکن، باالتر در نظر مي
ــد، بھترین برآورد، ترین نتیجھ تر از محتملیا پایین باش

تر اســــت. برای مثال، اگر واحد یا پایین مبلغی باالتر
ـــین ـــود نقص جدی یکی از ماش ـــلی تجاري مجبور ش آالت اص

ترین نتیجھ ممکن شده براي مشتري را رفع کند، محتملساختھ
ـــدن در بار اول بھ بھای  واحد  1000برای تعمیر، موفق ش

ضرورت  شتر  شھای بی ست، اما اگر بھ احتمال زیاد تال پول ا
 شود.میزان باالتری در نظر گرفتھ می یابد، ذخیره بھ

با توجھ بھ اینکھ آثار مالیاتی ذخیره و تغییرات آن،  .41
ستاندارد بین سابداري مطابق ا سی می ۱۲المللي ح شود، برر

 گردد.گیری میذخیره قبل از مالیات اندازه

 عدم اطمینان ریسک و 

ـــكھا .42 ـــتیابی بھ بھترین برآورد ذخیره، باید ریس و عدم  برای دس
ھا و شرایط، در نظر گرفتھ حاکم بر بسیاری از رویداد اطمینانھای

 شود.

سك  .43 ست. تعدیل بابت ری سك بیانگر تغییرپذیری نتایج ا ری
ــت مبلغ بدھي اندازه ــده را افزایش دھد. ممكن اس گیری ش

نان، برای پرھیز از بیش عدم اطمی مایی در شـــرایط  ن
ھا یا بدھیھا، زینھنمایی ھھا یا داراییھا و کمدرآمد

ست. اگرچھ، وجود عدم  ضروری ا ضاوت  احتیاط در اعمال ق
ــافي یا بیش نمایي عمدی بدھیھا اطمینان ایجاد ذخایر اض

ـــورتی کھ ھزینھرا توجیھ نمي ھاي كند. برای مثال، در ص
نامطلوب خاص، با  بینی شــــده مربوط بھ یک پیامدپیش

شود، احتمال آن پیامد، بط ور عمدی، بیش احتیاط برآورد 
ــود. باید مراقب بود تا از از واقع در نظر گرفتھ نمی ش

ــك و عدم اطمینان و در نتیجھ،  ــاعف بابت ریس تعدیل مض
 نمایي ذخیره، اجتناب شود.بیش

شاي  .44 (ب) 85حاکم بر مبلغ مخارج، طبق بند عدم اطمینان اف
 شود.انجام مي
 ارزش فعلي

یت باشــــد، مبلغ ذخیره باید چنانچھ اثر ارزش زماني پول بااھم .45
 معادل ارزش فعلي مخارج مورد انتظار الزم براي تسویھ تعھد باشد.

بھ دلیل ارزش زماني پول، ذخایر مربوط بھ جریانھاي خروج  .46
ـــگري ایجاد می ـــود، نقد کھ مدت کمی پس از دوره گزارش ش

ــت کھ جریانھاي خروج نقد آن با زیانبار تر از ذخایری اس
دیرتر ایجاد شــود. بنابراین، ھرگاه اثر مبلغ یکســان، 

 شود.مزبور بااھمیت باشد، ذخایر تنزیل مي
نرخ (یا نرخھاي) تنزیل باید نرخ (نرخھای) قبل از مالیات باشد،  .47

ای کھ برآورد فعلي بازار از ارزش زماني پول و ریســـکھای گونھبھ
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نده کن(ھاي) تنزیل نباید منعکسخاص آن بدھي را مشـــخص کند. نرخ
ــد كھ برآورد جریانھاي نقدي آتي، بابت آن تعدیل  ــکھایی باش ریس

 شده است.

 رویدادھای آتی

سویھ تعھد مؤثر  .48 ست بر مبلغ الزم براي ت رویدادھای آتي کھ ممکن ا
ــود کھ در مورد  ــورتی باید در مبلغ ذخیره منظور ش ــد، در ص باش

 رخداد آنھا، شواھد عینی کافی وجود داشتھ باشد.

ــت در اندازهروید .49 گیری ادھای آتی مورد انتظار، ممکن اس
ــد. برای مثال، ممکن ذخایر، اھمیت ویژه ــتھ باش ای داش

ــد کھ مخارج برچیدن کارگاه  ــت واحد تجاری معتقد باش اس
در پایان عمر آن، بھ دلیل تغییرات آتی فناوری، کاھش 

ــایی ــناس ــده، منعکسخواھد یافت. مبلغ ش کننده انتظار ش
صالحیت فنی با در نظر گرفتن بی معقول ناظران طرف دارای 

تمام شواھد در دسترس مربوط بھ فناوری است کھ در زمان 
ست کھ برچیدن در سب ا اختیار خواھد بود. بنابراین، منا

برای مثال، كاھش مخارج مورد انتظار مربوط بھ افزایش 
گیري فناوري موجود یا مخارج مورد انتظار تجربھ در بكار

ــتردهگیري بكار تر فناوري موجود براي عملیات برچیدن گس
ــود. با وجود یا پیچیده ــتھ، در نظر گرفتھ ش تر از گذش

این، واحد تجاري ایجاد فناوري كامالً جدید براي برچیدن 
کند، مگر اینکھ با شـــواھد عینی کافی بیني نمیرا پیش

 پشتیبانی شود.

ندازه .50 مالی در ا ید احت جد قانون  ھد اثر  فعلي، گیري تع
شواھد عیني كافي مبني ھنگامی در نظر گرفتھ می شود کھ 

شد. تنوع  شتھ با صویب قانون وجود دا بر قطعیت تقریبی ت
آید، تعیین رویدادی واحد شرایطی کھ در عمل بھ وجود می

ند،  كافي فراھم ک ھد عیني  کھ در ھر مورد، شـــوا را 
ــوص آنچھ قانون الزام میممكن میغیر ــازد. در خص کند و س

ـــدن آن،  ـــویب قانون و زمان اجرایی ش قطعیت تقریبی تص
شواھد الزم است. در بسیاري موارد، شواھد عیني كافي تا 

 زمان تصویب قانون جدید، وجود نخواھد داشت.
 واگذاري مورد انتظار داراییھا

ید در  .51 با ھا ن ظار دارایی گذاري مورد انت ــــل از وا حاص ســـود 
 د.گیري ذخیره در نظر گرفتھ شواندازه

ســـود حاصــــل از واگذاري مورد انتظار داراییھا در  .52
ندازه تھ نميا شـــود، حتي اگر گیري ذخیره در نظر گرف

نده ذخیره،  جادکن یداد ای با رو ظار،  گذاري مورد انت وا
ــود  ــد. در عوض، واحد تجاري س ــتھ باش رابطھ نزدیك داش
حاصــــل از واگذاري مورد انتظار داراییھا را در زمان 
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ستاندارد مربوط بھ داراییھای مورد نظر، شده در تعیین ا
 كند.شناسایي مي

 جبران مخارج

ھرگاه انتظار رود تمام یا بخشي از مخارج مورد نیاز براي تسویھ  .53
ذخیره، توسط شخص دیگري جبران شود، این جبران مخارج تنھا زماني 

سایي  شنا سط واحد تجاری، باید  سویھ تعھد تو صورت ت شود كھ در 
ن تقریبًا قطعی باشــد. این جبران مخارج، باید بھ صــورت دریافت آ

ــده بابت  ــایی ش ــناس ــود. مبلغ ش دارایی جداگانھ در نظر گرفتھ ش
 جبران مخارج، نباید مازاد بر مبلغ ذخیره باشد.

سود .54 صورت  توان ھزینھ مربوط بھ ذخیره را پس جامع، می و زیان در 
 ارائھ کرد.شده براي جبران مخارج از کسر مبلغ شناسایي

کھ طرف دیگری،  .55 ظار دارد  جاری انت حد ت برخي مواقع، وا
ـــویھ ذخیره را  ـــی از مخارج الزم برای تس تمام یا بخش
مھ،  ھای بی ثال، از طریق قرارداد ند (برای م خت ک پردا

نت ما یا ضـــ ــــارت  بھ جبران خس فاد مربوط  مھم ھای نا
ضھ شده عر ست طرف دیگر، مبالغ پرداخت  کنندگان). ممكن ا

ســـط واحد تجاری را بھ واحد تجاری برگرداند یا آن تو
  مبالغ را بطور مستقیم پرداخت کند.

ـــتر موارد، واحد تجاری بابت کل مبلغ موردنظر،  .56 در بیش
اي كھ اگر شـــخص گونھماند، بھھمچنان متعھد باقی می

ثالث، بھ ھر دلیلی تعھد خود را ایفا نکند، واحد تجاري 
ــوی ــعیت، براي باید تمام مبلغ را تس ھ كند. در این وض

شــود و در صــورتی تمام مبلغ بدھي، ذخیره شــناســایي مي
نھ  گا جدا ظار، دارایي  خارج مورد انت بت جبران م با

سایي مي سط واحد شنا سویھ بدھی تو صورت ت گردد كھ در 
 تجاری، دریافت بابت جبران مخارج تقریبًا قطعی باشد.

ـــورت ع .57 دم ایفای تعھد در برخي موارد، واحد تجاري در ص
ــخص ثالث، بابت مخارج مورد نظر متعھد نخواھد  ــط ش توس
بود. در چنین مواردی، واحد تجاری بابت آن مخارج، ھیچ 

 کند.ای شناسایی نمیبدھی ندارد و ذخیره

شد، تعھدی کھ واحد تجاري  ۲۹طور كھ در بند ھمان .58 اشاره 
نی بطور مشترک و منفرد بابت آن مسئولیت دارد، بھ میزا

شود، کھ انتظار می سویھ  سایر طرفین ت سط  رود تعھد تو
 بدھی احتمالی است. 

 تغییر در ذخایر

ذخایر باید در پایان ھر دوره مالي بازنگری شــود و براي انعکاس  .59
خروج منابع دارای  لزومبھترین برآورد جاری، تعدیل گردد. ھرگاه 

، ذخیره باید منافع اقتصادی براي تسویھ تعھد، دیگر محتمل نباشد
 برگشت داده شود.
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شت زمان،  .60 ستفاده از تنزیل، برای انعکاس گذ صورت ا در 
بد. این مبلغ دفتري ذخیره در ھر دوره افزایش می یا

 شود.افزایش بھ عنوان مخارج مالي شناسایي می
 استفاده از ذخایر

آن  براي ابتداذخیره باید تنھا براي مخارجي استفاده شود كھ در  .61
 شناسایي شده است.

سر  .62 ست از آن ك تنھا مخارجي كھ مربوط بھ ذخیره اولیھ ا
ـــر مخارج از ذخیرهمي ـــود. كس اي كھ در ابتدا با ھدف ش

ست، تأثیر دو رویداد متفاوت را  شده ا سایي  شنا دیگري 
 کند.پنھان می

 گیريبكارگیري قواعد شناخت و اندازه

 زیانھای عملیاتي آتي
 زیانھای عملیاتي آتي نباید ذخیره شناسایي شود. بابت .63

بدھي در بنـد  .64 یانھـای عملیـاتي آتي، تعریف  و  ۱۰ز
را احراز  14ھاي عمومی شـــناخت ذخایر طبق بند معیار

 کند.نمی

ــت کھ ارزش  .65 انتظار زیانھای عملیاتي آتي، بیانگر این اس
. بعضی از داراییھای عملیاتي ممکن است کاھش یافتھ باشد

ــتاندارد بین المللي واحد تجاري این داراییھا را طبق اس
بابت كاھش ارزش آزمون  ،كاھش ارزش داراییھا ۳٦حســـابداري 

 كند.می
 ھاي زیانبار دادقرار

ــد، تعھد فعلي چنانچھ واحد تجاري قرار .66 ــتھ باش دادی زیانبار داش
ی گیرباید بھ عنوان ذخیره شــناســایي و اندازهمربوط بھ قرارداد 

 شود.

ھا ( برای مثال، برخی سفارشھای خرید دادبسیاري از قرار .67
سخ عادی) را می سارت بھ طرف دیگر، ف توان بدون پرداخت خ

ھا، ھم کرد و بنابراین، تعھدي وجود ندارد. سایر قرارداد
یک از طرفین قرا ھداتی را براي ھر داد رحقوق و ھم تع

وجب زیانبار شدن این ھایی، مكنند. ھرگاه رویدادایجاد مي
قراردادھا شود، قرارداد در دامنھ كاربرد این استاندارد 

شــود. گیرد و بدھي وجود دارد كھ شــناســایي ميقرار مي
دامنھ کاربرد  درکھ زیانبار نیستند،  اجراییقراردادھای 

 .گیرندقرار نمیاین استاندارد 

ستاندارد، قرار .68 ست کھ دادي اداد زیانبار قرارطبق این ا
مخارج غیرقابل اجتناب برای ایفاي تعھدات ناشـــی از 

بل قرار قا ظار  ــــادي مورد انت نافع اقتص داد، بیش از م
ـــی از  ـــد. مخارج غیرقابل اجتناب ناش دریافت از آن باش
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کننــده حــداقــل خــالص مخــارج خروج از داد، منعکسقرار
داد و داد، یعنی معادل اقل زیان ناشي از اجرای قرارقرار
 ھ جبران خسارت یا جرائم ناشي از ترک قرارداد است.ھرگون

نھ براي قرار .69 گا جدا بل از در نظر گرفتن ذخیره  داد ق
صی  صی زیانبار، واحد تجاري زیان كاھش ارزش داراییھای تخ

ـــایي ميبھ آن قرار ـــناس ـــتاندارد داد را ش كند (بھ اس
 مراجعھ شود). ۳٦المللي حسابداري بین

 تجدید ساختار
ـــت كھ در دامنھ ھایي از رویدادد زیر نمونھموار .70 ھایي اس

 گیرد:تعریف تجدید ساختار قرار می

 تجاری؛ فعالیتفروش یا توقف یک  . الف

بستن مكان فعالیتھای تجاری در یك كشور یا منطقھ   . ب
یا تغییر مكان فعالیتھاي تجاری از یك كشـــور یا 

 منطقھ بھ كشور یا منطقھ دیگر؛

ـــاختار مدیریت، براي مثال، حذف یك  تغییرات در  . پ س
 رده از مدیریت؛ و

ــازمان بنیادی كھ اثر بااھمیتي بر ماھیت   . ت تجدید س
 و محور عملیات واحد تجاري دارد.

برای مخارج تجدید ساختار، تنھا در صورتي ذخیره شناسایي  .71
ــود كھ معیارمي ــناخت ذخایر، مندرج در بند ش ھاي عمومي ش
، چگونگي بكارگیري 83تا  ۷۲ھاي بند، احراز شـــود. ۱٤

ھاي عمومي شناخت در مورد تجدید ساختارھا را تعیین معیار
 كند.مي

شود كھ واحد تعھد عرفی بابت تجدید ساختار، تنھا زماني ایجاد می .72
 تجاري:

براي تجدید ســاختار طرح تفصــیلي مصــوب داشــتھ باشــد كھ  . الف
 حداقل، موارد زیر را مشخص کند:

 مورد نظر؛ فعالیت تجارییا بخشی از  فعالیت تجاری .1

 مکانھای اصلي متأثر از تجدید ساختار؛ .2

مھ  .3 ناني كھ بابت خات عداد تقریبي كارك كان، وظیفھ و ت م
 خدمت، بھ آنھا مزایایي پرداخت خواھد شد؛

 مخارجي كھ تقبل خواھد شد؛ و .4

 زمانی کھ طرح اجرا خواھد شد؛ و .5

ـــروع اج  . ب ـــلي آن بھ با ش راي آن طرح یا اعالم ویژگیھاي اص
شوند، انتظاری بجا مبنی بر اینکھ اشخاصي كھ از آن متأثر مي

 تجدید ساختار انجام خواھد شد، در آن اشخاص ایجاد کند.
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شـــواھدی مبني بر اینكھ واحد تجاري اجراي طرح تجدید  .73
ســـاختار را شـــروع کرده اســـت، برای مثال، از طریق 

ــازي پیاده ــینس آالت یا فروش داراییھا یا اعالم عمومي ماش
ــلي طرح، فراھم مي ــود. اعالم عمومي یک طرح ویژگیھاي اص ش

صورتي تعھد عرفی  ساختار، تنھا در  صیلي براي تجدید  تف
كند كھ با جزئیات كامل براي تجدید ســــاختار ایجاد مي

(یعني تعیین ویژگیھاي اصلي طرح) باشد و بھ روشی انجام 
شتریان، شود کھ در  ضھطرفھای دیگر مانند م کنندگان و عر

جا مبني بر  ظاري ب ھا) انت گان آن ند مای یا ن نان ( کارک
 اینکھ تجدید ساختار انجام خواھد شد، ایجاد کند.

شخاص متأثر از آن، بھ  .74 برای آنکھ طرح، ھنگام اعالم بھ ا
حدی کامل باشــــد کھ تعھد عرفی ایجاد کند، اجرای آن 

ستلزم برنامھ شروع و در یک ریزم سرع وقت  ست تا در ا ی ا
ــود، بھ ای کھ ایجاد تغییرات گونھچارچوب زمانی تکمیل ش

ـــد. اگر انتظار  رود قبل بااھمیت در طرح غیرمحتمل باش
شد  شتھ با ساختار، تأخیر طوالني وجود دا شروع تجدید  از 

ای غیرمعقول طوالني شود، گونھیا اینکھ تجدید ساختار بھ
ـــت کھ طرح مذكور در دیگران انتظاری بجا مبنی  بعید اس

بر اینکھ واحد تجاری ھنوز بھ تجدید ســــاختار متعھد 
ـــت، ایجاد كند زیرا چارچوب زماني براي واحد تجاري  اس

 كند.فرصتھایي جھت تغییر در طرحھاي خود ایجاد مي

ــاختار پیش  .75 ــمیم مدیریت یا ھیئت مدیره براي تجدید س تص
شگری،  تعھد اعتباری در پایان دوره از پایان دوره گزار

شگری ایجاد نمی کند، مگر اینكھ واحد تجاري پیش از گزار
 پایان دوره گزارشگری:

 اجرای طرح تجدید ساختار را شروع كرده باشد؛ یا . الف

صی   . ب شخا ساختار را بھ ا صلي طرح تجدید  ویژگیھاي ا
تأثیر آن قرار می حت  بھکھ ت ند،  نھگیر کامالً گو ای 

عالم كرده باشـــد تا در آنھا انتظاري بجا مشـــخص، ا
مبني بر اینکھ واحد تجاری تجدید ســــاختار خواھد 

 کرد، ایجاد کند.

واحد تجاری، تنھا پس از دوره گزارشگری، شروع بھ  چنانچھ
ــلي آن را  ــاختار کند یا ویژگیھاي اص اجرای طرح تجدید س

شخاص متأثر از آن اعالم  ساختار براي ا نماید، اگر تجدید 
ااھمیت باشــد و عدم افشــای آن، تصــمیمات اقتصــادی کھ ب

ــتفاده ــورتھای مالی اتخاذ میاس کنند کنندگان بر مبنای ص
ندارد بین تا ھد، طبق اســـ تأثیر قرار د حت  المللي را ت

ـــگریرویداد ۱۰حســـابداري  ، افشـــای آن ھاي پس از دوره گزارش
 شود.الزامی می
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شود، ایجاد نمي اگرچھ تعھد عرفی، تنھا با تصمیم مدیریت .76
ھاي گذشــتھ، ھمراه با این اما ممكن اســت ســایر رویداد

ــود. براي مثال، مذاكرات با  ــمیم موجب ایجاد تعھد ش تص
یان  پا بھ  ھای مربوط  نان براي پرداخت كارك گان  ند مای ن
یك بخش  یداران در مورد فروش  با خر مذاكرات  یا  مت  خد

ـــویب ھیئت مدیره واق ـــت فقط با تص ع عملیاتي، ممکن اس
شخاص دیگر، واحد تجاري  صویب و اعالم بھ ا شود. پس از ت

ــرایط بند ــورت احراز ش ، تعھد عرفی براي تجدید ۷۲در ص
 ساختار دارد.

شود ھا، اختیار نھایي بھ ھیئتي واگذار ميدر برخی كشور .77
جز مدیریت كھ اعضــــاي آن را نمایندگان ذینفعانی بھ 

یل مي نان) تشـــك كارك ند  مان یا ابال( ھد  بھ این د غ 
نمایندگان ممكن اســت پیش از تصــمیم آن ھیئت ضــرورت 

ستلزم اطالع صمیم این ھیئت، م سانی یابد. از آنجا کھ ت ر
ست اطالع ست، ممكن ا سانی منجر بھ بھ این نمایندگان ا ر

 تعھد عرفی برای تجدید ساختار شود.
تا زمانی کھ واحد تجاری، متعھد بھ فروش یک بخش عملیاتی نشـــده  .78

تعھدي برای  ، یعنی توافق فروش تعھدآور وجود ندارد، ھیچاســــت
 فروش آن بخش عملیاتی ایجاد نشده است.

ـــت یک بخش  .79 ـــمیم گرفتھ اس حتي زماني كھ واحد تجاري تص
ــمیم را بطور عمومی اعالم  ــد و آن تص عملیاتی را بفروش
ــد و  ــده باش ــخص نش ــت، تا زمانی کھ خریدار مش کرده اس

ــد، نمیداد فروش تعھدآوقرار ــتھ نباش توان ر وجود نداش
کھ  مانی  تا ز بھ فروش کرد.  ھد  جاری را متع حد ت وا

شد، واحد تجاري قرار شتھ با داد فروش تعھدآور وجود ندا
مل، در  ھد و در ع ھد بود نظر خود را تغییر د قادر خوا
شرایط قابل قبول بیابد،  صورتی کھ نتواند خریداري با 

اه فروش بخش عملیاتی، گزیند. ھرگراھكار دیگري را برمی
بھ عنوان بخشــي از تجدید ســاختار در نظر گرفتھ شــود، 

ــتاندارد بین المللي داراییھای آن بخش عملیاتی، طبق اس
شود. در صورتی ، از نظر كاھش ارزش بررسي مي36حسابداري 

ست  شد، ممكن ا ساختار با شي از تجدید  کھ فروش، فقط بخ
ساختار، قبل شھاي تجدید  سایر بخ از آنكھ توافق  برای 

 فروش تعھدآور وجود داشتھ باشد، تعھد عرفی ایجاد شود.
ــي از  .80 ــتقیم ناش ــامل مخارج مس ــاختار باید تنھا ش ذخیره تجدید س

 :واجد ھر دو شرط زیر است باشد کھ یتجدید ساختار

 براي تجدید ساختار ضروري است؛ و . الف

 .نیستبھ فعالیتھاي مستمر واحد تجاري مربوط   . ب
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ــامل مخارجي مانند موارد زیر  .81 ــاختار، ش ذخیره تجدید س
 شود:نمی

 بازآموزي یا جابجایي كاركنان دائم؛ . الف

 بازاریابي؛ یا  . ب

 ھاي توزیع جدید.ھا و شبكھگذاري در سیستمسرمایھ  . پ

در آینده  فعالیتھای تجاریاین مخارج، مربوط بھ اداره 
ــگري، بدھي مربوط بھ تجدید  ــت و در پایان دوره گزارش اس

سایی ساختار نمی شنا سی  سا شد. این مخارج بر ھمان ا با
شود آنھا مستقل از تجدید ساختار ایجاد شود کھ فرض میمی
 اند.شده

ھای عملیاتي قابل تشـــخیص تا تاریخ تجدید برای زیان .82
ود، مگر اینكھ طبق شــســاختار، ذخیره در نظر گرفتھ نمی

 ، قراردادي زیانبار باشد.10تعریف بند 

، ســود غیر عملیاتی حاصــل از واگذاري مورد 51طبق بند  .83
گیري ذخیره تجدید ساختار در انتظار داراییھا، در اندازه

ـــود، حتي اگر فروش دارایینظر گرفتھ نمي ـــي از ھش ا بخش
 تجدید ساختار تلقي شود.

  افشا 

باید برای ھر طبقھ از ذخایر، موارد زیر را افشـــا واحد تجاري  .84
 كند:

 مبلغ دفتري در ابتدا و پایان دوره؛ . الف

 ذخایر ایجاد شده طي دوره، شامل افزایش ذخایر موجود؛   . ب

شده (یعنی تحقق یافتھ یا ھزینھ شـده در   . پ مبالغ اسـتفاده 
 مقابل ذخیره) طي دوره؛

 ده طي دوره؛ ومبالغ استفاده نشده برگشت ش  . ت

افزایش مبلغ تنزیل شـده طي دوره، ناشـي از گذشـت زمان و   . ث
 اثر ھرگونھ تغییر در نرخ تنزیل.

 اي الزامی نیست.ارائھ اطالعات مقایسھ

واحد تجاري باید برای ھر طبقھ از ذخایر، موارد زیر را افشـــا  .85
 كند:

صری از ماھیت تعھد و زمانبندی مورد  . الف انتظار براي شرح مخت
 جریانھای خروج منافع اقتصادي؛

یان   . ب ھایب نان ندی  عدم اطمی مانب یا ز بھ مبلغ  مربوط 
ضرورت ارائھ اطالعات كافي،  صورت  جریانھای خروجی مزبور. در 

صلی مربوط بھ رویداد ضات ا ھاي آتي را واحد تجاری باید مفرو
 افشا کند؛ و  ٤۸بند  طبق
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مورد انتظار، ھمراه با مبلغ ھر  مبلغ ھرگونھ جبران مخارج  . پ
شده  سایي  شنا دارایي کھ بابت آن جبران مخارج مورد انتظار 

 است.

واحد تجاري باید براي ھر طبقھ از بدھیھای احتمالي، در پایان  .86
صورت  صری از ماھیت بدھي احتمالي و در  شرح مخت شگری  دوره گزار

مال ھرگونھ عملی بودن، موارد زیر را افشـــا كند، مگر اینكھ احت
 جریان خروجی براي تسویھ بعید باشد:

گیري اندازه ٥۲تا  ۳٦ھاي مالي آن كھ طبق بند آثاربرآورد  . الف
 شده است؛

ھرگونھ  مربوط بھ مبلغ یا زمانبندی عدم اطمینانھایبیان   . ب
 جریان خروجی؛ و

 گونھ جبران مخارج.امكان ھر  . پ

بد .87 یا  خایر  كدام ذ كھ  مالي در تعیین این ھای احت ھی
شوند، مي شکیل یک طبقھ با یکدیگر تجمیع  توانند برای ت

ستفاده  شد کھ ا شابھ با ست ماھیت این اقالم چنان م الزم ا
ند مات ب یت الزا عا بھ منظور ر حد  بارتی وا ھاي از ع

(الف) و (ب)، امکـانپـذیر گردد. ۸٦(الف) و (ب) و 85
بھ  بالغ ذخیره مربوط  ئھ م ــــت ارا نابراین، ممکن اس ب

صوالت متفاوت در طبقھ ضمانت شد، مح سب با ای واحد، منا
ھای عادي و مبالغي نامھاما ارائھ مبالغ مربوط بھ ضمانت

ای واحد كھ موکول بھ اقدامات قانوني اســــت، در طبقھ
 مناسب نباشد.

ــرایط  .88 ــورتی کھ ذخیره و بدھي احتمالي از مجموعھ ش در ص
 ۸٤ھاي در بند یكسان ناشي شود، واحد تجاري موارد مقرر

ــا ميرا بھ گونھ ۸٦تا  كند كھ ارتباط بین ذخیره اي افش
 و بدھي احتمالي را نشان دھد.

شد، واحد تجاري باید  .89 صادي محتمل با ھرگاه جریان ورود منافع اقت
شــرح مختصــری از ماھیت داراییھای احتمالي در تاریخ پایان دوره 

ــگری مالی ــورت عملی بودن، برآو ،گزارش مالي  آثارردي از و در ص
صول  ستفاده از ا ھاي برای ذخایر طبق بند شدهتعیینآنھا كھ با ا

 گیري شده است را افشا کند.اندازه ٥۲تا  ۳٦

ـــوع اھمیت دارد كھ موارد مربوط بھ داراییھای  .90 این موض
ھای ای افشا شود کھ مانع انتقال نشانھگونھاحتمالی، بھ

 آمد گردد.كننده از احتمال ایجاد درگمراه
، بھ دلیل عملي ۸۹و  ۸٦ھرگاه ھر یک از اطالعات مقرر در بندھاي  .91

 نبودن، افشا نشود، این موضوع باید بیان شود.

ــیار نادر، انتظار می .92 ــي از در موارد بس ــاي تمام یا بخش رود افش
خصوص موضوع ذخایر، بدھیھای در 89تا  84ھاي اطالعات مندرج در بند

ست احتمالی یا دارا ضاوت نادر ییھای احتمالی، بھ طور جدی موجب ق
شود. در این  شخاص دیگر  ضعیت واحد تجاری در دعاوی با ا درباره و
موارد، ضــرورتی ندارد واحد تجاري آن اطالعات را افشــا كند، اما 
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باید ماھیت كلي این دعاوي را ھمراه با این موضـــوع کھ اطالعات، 
 افشا کند.افشا نشده است و دلیل عدم افشاي آن، 

 شرایط گذار

ندارد  .93 تا پذیرش این اســـ ثار  یا پیش از  درآ تاریخ اجرای آن (
ــتھ برای  آغازینموعد)، باید بھ عنوان تعدیل مانده  ــود انباش س

ــتین بار پذیرفتھ ميدوره ــتاندارد براي نخس ــود، اي كھ این اس ش
، شودالزام نمیشود، اما گزارش گردد. بھ واحدھای تجاری توصیھ می

ستین دوره ارائھ، تعدیل آغازینمانده  شتھ را براي نخ  سود انبا
. اگر اطالعات نماینداي را تجدید ارائھ و اطالعات مقایســـھ کنند

 اي تجدید ارائھ نشود، این موضوع باید افشا شود.مقایسھ

 [حذف شد] .94
 تاریخ اجرا

ــتاندارد، براي  .95 ــورتھاین اس ھای پس از ای مالي كھ دورهص
شود. كاربرد دھد، اجرا میرا پوشش می ۱۹۹۹جوالی سال اول 

یھ مي عد توصـــ جاري این پیش از مو حد ت شـــود. اگر وا
ستاندارد را براي دوره بكار  ۱۹۹۹ھاي پیش از اول جوالي ا

 گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

 [حذف شد] .96

ه اســت و االجرا نشــداین بند اشــاره بھ اصــالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .97

 .]شودبنابراین در این ویرایش درج نمی

االجرا نشده است بنابراین این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .98

 ]شود.در این ویرایش درج نمی

ستانداردھای بین .99 ساالنھ ا صالحات  شگری ا تا  2010دوره  -مالیالمللی گزار

را بھ عنوان  5، بند 2013منتشرشده در دسامبر سال  ،2012
المللی از اصــالحات اســتاندارد بین ناشــیاصــالح بااھمیت 
اصالح کرد. واحد تجاری باید آن اصالحات  3گزارشگری مالی 

ــری بھ آینده را  ــالحات با تس برای ترکیبھای تجاری کھ اص
در مورد آنھا  3المللی گزارشــگری مالی اســتاندارد بین

 ربرد دارد، بکار گیرد.کا

االجرا نشده است بنابراین این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .100

 .]شوددر این ویرایش درج نمی

االجرا نشده است بنابراین این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .101

 .]شوددر این ویرایش درج نمی
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