
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 5تفسیر 
 گزارشگری مالی

 بازسازی برچیدن، صندوقھای از حاصل منافع بھ نسبت حقوق
  محیطی نوسازی و
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نوسـازی  برچیــدن، بازســازی و ھایقحاصل از صــندو حقوق نسبت بھ منافع
 محیطی

 ارجاع

مالی  صورتھای 10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •
 تلفیقی

  مشارکتھا 11المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •

 ھای حسابداری، تغییررویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

گذاری در واحدھای سرمایھ 28المللی حسابداری استاندارد بین •
 تجاری وابستھ و مشارکتھای خاص

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

ابزارھای مالی: شناخت و  39المللی حسابداری استاندارد بین •

 )2007شده در سال (تجدیدنظر گیریاندازه

 زمینھپیش

نوسازی محیطی کـھ از  برچیدن، بازسازی و ھدف صندوقھای .1
اطـالق  “صـندوق”یـا “برچیـدن ھایصـندوق”این پس بھ آن 

شود، تفکیک داراییھا بھ منظور تأمین تمام یا بخشـی می
ای) یـا از مخارج برچیدن کارخانھ (نظیر یک سایت ھسـتھ

محیطـی نوسـازی  ) یـا جھـتھاتجھیزات خاص (نظیر خودرو
) اسـت، معـدن (نظیر تصفیھ آلودگی آب یا بازسازی زمین

 شود.اطالق می “برچیدن”کھ در مجموع بھ آنھا 

 موجـببھ گونھ صندوقھا ممکن است اختیاری یا کمک بھ این .2
باشد. ساختار ایـن صـندوقھا  الزامی ،قوانین یا مقررات

 ممکن است بھ یکی از اشکال زیر باشد: 

بــھ کننده منفــرد توسـط یــک مشــارکت صندوقھایی کھ .الف
نظر از خـود، صـرفتعھدات برچیـدن مالی تأمین  منظور

تعـدادی با یک سایت خاص یا  در ارتباطاینکھ تعھدات 
، باشـند از سایتھای پراکنـده بـھ لحــاظ جغرافیـایی

 .شودمیتأسیس 

کننده بھ منظور تأمین صندوقھایی کھ توسط چند مشارکت .ب
و  شـودمیتعھدات مشترک یا منفرد برچیدن ایجاد مالی 
بھ میزان کمکھـای آنھـا بـھ اضــافھ  ،کنندگانمشارکت

کمکھا پس از کسر سھم  مربوط بھ آنھرگونھ سود واقعی 
ھای محق ھستند کھ ھزینھآنھا از مخارج اداره صندوق، 
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ــدن ــرای برچی ــود.  ب ــران ش ــا جب ــت آنھ ــن اس ممک
کمکھای بیشتر باشند، کنندگان متعھد بھ انجام مشارکت

دیگر ورشکست شده  کنندهبرای مثال، ھنگامی کھ مشارکت
 باشد.

 کننده بھ منظور تأمینصندوقھایی کھ توسط چند مشارکت .پ
و  شـودمیتعھدات مشترک یا منفرد برچیدن ایجاد  مالی

مبنــای فعالیــت فعلــی  نیــاز کمکھــا بــر ســطح مــورد
 بــر کنندهرکتمشـاشده توسط کننده و منافع کسبمشارکت

در این موارد،  شود.تعیین می اومبنای فعالیت گذشتھ 
 کننده (بــرشده توسـط مشــارکتبین مبلغ کمکھای انجام

حاصــل از  بازیــافتنیمبنــای فعالیــت فعلــی) و ارزش 
عــدم تطــابق  ،مبنــای فعالیــت گذشــتھ) صــندوق (بــر

 .ای وجود داردبالقوه

ــندوقھا، این .3 ــھ ص ــول از ویژگبگون ــور معم ــر ط ــای زی یھ
 د: ھستن برخوردار

صندوق بطور جداگانھ توسط ھیئت امنای مستقل اداره  .الف
 شود.می

 ھـاییکنندگان) بھ صــندوق کمکواحدھای تجاری (مشارکت .ب
بــدھی ابزارھای کنند کھ در داراییھای مختلف شامل می

پرداخت  بھکمک  برایو  شودگذاری میسرمایھو مالکانھ 
نحـوه  .کنندگان اســتمشـارکتمخارج برچیدن در دسترس 

شود کـھ گذاری کمکھا توسط ھیئت امنا تعیین میسرمایھ
اسناد راھبری صندوق و در شده تابع محدودیتھای تعیین

 است. و سایر مقرراتقابل اعمال  قوانینھرگونھ 

کنندگان تعھد بھ پرداخت مخارج برچیدن را حفظ مشارکت .پ
بـرای  جبـران مخـارج برچیــدننند. با وجود این، کمی

 بابـت شـدهتحمل میزان اقل مخـارج کنندگان تامشارکت
، کننده از داراییھــای صـندوقو سـھم مشـارکتبرچیدن 

  امکانپذیر است.

صـندوق کنندگان ممکن است بھ مازاد داراییھای مشارکت .ت
مخـارج  تـأمینشده بـرای نسبت بھ داراییھای استفاده

دسترسی نداشتھ باشند یا دسترسی  ،د شرایطجبرچیدن وا
 محدودی داشتھ باشند.

 دامنھ کاربرد

حســابداری منـافع حاصـل از صـندوقھای  بـرایاین تفسیر  .4
کننده کـاربرد دارد. برچیدن در صورتھای مالی یک مشارکت

 دو ویژگی زیر ھستند: ھر این صندوقھا دارای 
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در یک شخصـیت یا د (نشوداره میداراییھا جداگانھ ا .الف
شـده در انھ یا بھ عنوان داراییھای تفکیکحقوقی جداگ

 د)؛ و نشوواحد تجاری دیگر نگھداری می

 است. کننده بھ داراییھا محدودحق دسترسی مشارکت .ب

 از حـق جبـران فراتــرمنافع باقیمانده در یک صندوق کھ  .5
پــس از منـابع حق قراردادی نسبت بھ توزیــع  مانند، است

یک  است تکمیل فرایند برچیدن یا منحل کردن صندوق، ممکن
المللــی در دامنھ کاربرد اســتاندارد بین ابزار مالکانھ

و در دامنھ کاربرد این تفسـیر قـرار  باشد 39حسابداری 
 گیرد.نمی
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 ائلمس

 از:  شده در این تفسیر عبارتندمسائل مطرح .6

منافع خـود در صـندوق را  کننده چگونھ بایدمشارکت .الف
 بھ حساب منظور کند؟

جـام کمکھـای کننده متعھــد بـھ انھنگامی کھ مشـارکت .ب
در زمــان ورشکســتگی  بیشــتر اســت، بــرای مثــال

باید بھ حسـاب چگونھ  مزبور دیگر، تعھد کنندهِ مشارکت
 منظور شود؟

 اجماع

 حسابداری منافع در صندوق

کننده باید تعھد خود برای پرداخت مخارج برچیدن مشارکت .7
را بھ عنوان بدھی شناسایی کند و منافع خود در صـندوق 

بھ کننده را جداگانھ شناسایی نماید، مگر اینکھ مشارکت
لحاظ قانونی مسئولیتی برای پرداخت مخارج برچیدن، حتی 

 در صورت عدم پرداخت توسط صندوق، نداشتھ باشد.

المللـی کننده باید با توجھ بـھ اسـتاندارد بینکتمشار .8
المللـی گزارشـگری ، اسـتاندارد بین10گزارشگری مـالی 

، تعیـین 28المللی حسـابداری و استاندارد بین 11مالی 
کنترل، کنترل مشـترک یـا نفـوذ  کند کھ آیا بر صندوق،

گونھ باشـد، قابل مالحظھ دارد یا خیر. در صورتی کھ این
ــارکت ــق  کنندهمش ــندوق را طب ــود در ص ــافع خ ــد من بای

 استانداردھای مذکور بھ حساب منظور کند.

ا نفـوذ یـکنترل، کنتـرل مشـترک کننده، چنانچھ مشارکت .9
نداشتھ باشد، بایـد حـق دریافـت  بر صندوق قابل مالحظھ

المللی حسابداری از صندوق را طبق استاندارد بین خسارت
بھ عنوان جبران مخارج شناسـایی کنـد. ایـن جبـران  37

 گیری شود: مخارج باید بھ اقل موارد زیر اندازه

 شده بابت برچیدن؛ و مبلغ تعھد شناسایی .الف

کننده از ارزش منصفانھ خـالص داراییھـای سھم مشارکت .ب
 .کنندگانشارکتقابل انتساب صندوق بھ م

بــھ غیـر از  خسـارتدفتری حق دریافـت  مبلغدر ات تغییر
گرفتھ توسط شده بھ صندوق و پرداختھای صورتکمکھای انجام

 اتتغییــر وقـوع ایـن صندوق باید در سود یا زیــان دوره
 شناسایی شود.
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 انجام کمکھای بیشتر بھ حسابداری تعھد

کمکھای بالقوه بھ انجام  متعھدکننده ھنگامی کھ مشارکت .10
کننده ، برای مثال ھنگام ورشکسـتگی مشـارکتباشدبیشتر 

شـده گذاریارزش داراییھای سرمایھ در صورتی کھدیگر یا 
توسط صندوق بھ میزانـی کـاھش یابـد کـھ بـرای ایفـای 
تعھدات صندوق کفایت نکند، این تعھد یک بدھی احتمـالی 

ــتاندارد بین ــاربرد اس ــھ ک ــھ در دامن ــت ک ــی اس الملل
در کننده باید تنھـا . مشارکتگیردمیقرار  37سابداری ح

پرداخت کمکھـای بیشـتر محتمـل باشـد، بـدھی  صورتی کھ
 شناسایی کند.

 افشا

کننده باید ماھیت منافع خود در صندوق و ھرگونھ مشارکت .11
 محدودیت در دسترسی بھ داراییھای صندوق را افشا کند.

انجام کمکھای بالقوه  بھ متعھدکننده ھنگامی کھ مشارکت .12
کھ بھ عنوان بدھی شناسایی نشده است (بـھ  باشدبیشتری 
 86مراجعــھ شــود)، بایــد الــزام افشــای بنــد  10بنــد 

 را رعایت کند. 37المللی حسابداری استاندارد بین

کننده منافع خود در صندوق را طبـق کھ مشارکت در صورتی .13
شـای الزامـی کند، باید موارد افبھ حساب منظور  9بند 

را  37المللـی حسـابداری (پ) استاندارد بین85طبق بند 
 .ارائھ نماید

 تاریخ اجرا

ای ھای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .14
شود، بکار می شروعیا پس از آن  2006کھ از اول ژانویھ 

شـود. چنانچـھ گیرد. بکارگیری پیش از موعـد توصـیھ می
ای کھ قبــل از اول واحد تجاری این تفسیر را برای دوره

ین موضـوع  شودشروع می 2006ژانویھ  بکار گیرد، باید ا
 را افشا کند.

 اسـت االجرا نشده[این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم الف.14
 ].نشده است ویرایش درجدر این  ،و بنابراین

و اســتاندارد  10المللی گزارشگری مالی استاندارد بین ب.14
، 2011شـده در مـی ، منتشر11المللی گزارشگری مالی بین

. واحد تجـاری بایـد ایـن ندرا اصالح کرد 9و  8بندھای 
ــارگیری  ــام بک ــالحات را ھنگ ــتاص ــی اندارد بیناس الملل

المللـی گزارشـگری ارد بینو اسـتاند 10 گزارشگری مالی
 .کنداعمال  11مالی 

االجـرا نشــده اسـت و [این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم پ.14
 بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]
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االجـرا نشـده اسـت و [این بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم ت.14
 بنابراین، در این ویرایش درج نشده است.]

 گذار

ــھ .15 ــر در روی ــات تغیی ــق الزام ــد طب ــابداری بای ھای حس
 شود.ور ظبھ حساب من 8المللی حسابداری استاندارد بین
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