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 المللی گزارشگری مالیتھ تفاسیر بینکمی 13تفسیر 

 ھای وفاداری مشتریانبرنامھ

 ارجاع

گیری ارزش اندازه 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •
 منصفانھ

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

 درآمد عملیاتی 18 المللی حسابداریاستاندارد بین •

ذخایر، بدھیھای احتمالی و  37 المللی حسابداریاستاندارد بین •
 داراییھای احتمالی

 زمینھپیش

ھای وفـاداری مشـتریان را بــھ واحدھای تجـاری، برنامـھ .1
 خــود،خرید کاالھــا یـا خـدمات  بھمشتریان  تشویقمنظور 

دھند. در صورتی کھ مشــتری کاالھــا مورد استفاده قرار می
یا خدماتی را خریـداری کنــد، واحـد تجـاری بـھ مشـتری 

 اعطـاشود) گفتھ می “امتیاز”اعتبار جایزه (اغلب بھ آن 
جوایزی نظیر  بھتواند اعتبار جایزه را کند. مشتری میمی

 کند. تبدیل ،دارتخفیف کاالھا یا خدمات رایگان یا

ند. ممکن اسـت نکھای مختلف عمل میھا بھ شیوهاین برنامھ .2
قبل از آنکـھ بتواننـد اعتبارھـای مشتریان ملزم باشند 

حداقل تعداد یــا ارزش مشخصــی از  کنند، تبدیلجایزه را 
. اعتبارھای جایزه ممکن است بھ نمایندآوری آنھا را جمع

طی  سفارشھای مستمرھا، یا بھ یک خرید یا گروھی از خرید
 ای مشخص بستگی داشتھ باشد. ممکن است واحد تجـاری،دوره

ھای وفاداری مشتریان را خـود اجـرا کنـد یـا در برنامھ
شـود، مشـارکت ای کھ توسط یک شخص ثالــث اجـرا میبرنامھ
شـامل کاالھـا یـا  توانــدمیھای پیشــنھادی . جایزهنماید

اری و/یا حق مطالبھ کاالھـا شده توسط واحد تجخدمات عرضھ
 یا خدمات از یک شخص ثالث باشد.

 دامنھ کاربرد

این تفسیر برای اعتبارھـای جــایزه وفــاداری مشـتریانی  .3
 کاربرد دارد کھ: 

واحد تجاری بھ عنوان بخشی از معاملھ فروش، یعنـی  .الف
فروش کاالھا، ارائھ خدمات یـا اسـتفاده مشـتریان از 

آن را بھ مشتریان خود اعطــا  داراییھای واحد تجاری،
 کند؛ و می
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مشتریان، مشروط بھ احراز شرایط دیگری، بتواننـد در  .ب
کاالھا یا خــدمات رایگــان یـا  آن را تبدیل بھآینده 
 .کننددار تخفیف

تجـاری کــھ  ھایواحـددر حسـابداری  نحوه ،این تفسیردر 
، مطـرح دنـکناعتبارھای جایزه بھ مشتریان خود اعطـا می

 .شودمی
 مسائل

 از:  شود، عبارتندمی مطرحمسائلی کھ در این تفسیر  .4

اینکھ تعھد واحد تجــاری بـرای ارائـھ کاالھـا یـا  .الف
در آینده باید ) “جایزه”(دار خدمات رایگان یا تخفیف

 :گیری شودکدام شیوه زیر شناسایی و اندازه ھب

 ی دریافتی یــا دریــافتنیازامابھتخصیص بخشی از  .1
جـایزه و  ھــایمعاملھ فـروش بـھ اعتبار از حاصل

 13درآمــد (بکــارگیری بنــد  ختشــنا معــوق کــردن
 )؛ یا18المللی حسابداری استاندارد بین

مشروط کردن آن بـھ مخـارج آتــی بـرآوردی عرضـھ  .2
المللی استاندارد بین 19ھا (بکارگیری بند جایزه

 )؛ و 18حسابداری 

تخصــیص داده بـھ اعتبارھــای جــایزه  ازامابھچنانچھ  .ب
 شود: 

 ؛چھ میزان باید بھ آنھا تخصیص یابد .1

 ؛ ودرآمد چھ زمانی باید شناسایی شود .2

ھـا را عرضـھ کنـد، درآمـد اگر شخص ثالثی جایزه .3
 گیری شود؟چگونھ باید اندازه

 اجماع

المللی حسابداری استاندارد بین 13واحد تجاری باید بند  .5
ن جـزء عنـوا جایزه را بھار گیرد و اعتبارھای را بک 18

آن(ھـا)  در(ھای) فروشی کـھ قابل تشخیص مجزا از معاملھ
بھ حساب منظور کند. ارزش ) “فروش اولیھ”(اعطا شده است 

ی دریافتی یا دریافتنی مربوط بھ فــروش ازامابھمنصفانھ 
اولیھ باید بین اعتبارھای جایزه و سـایر اجــزای فـروش 

 .یابدتخصیص 

شده بھ اعتبارھای جایزه بایـد بـا داده ی تخصیصازامابھ .6
 گیری شود.بھ ارزش منصفانھ آنھا اندازه توجھ

ھـا را خـود عرضـھ کنـد، بایــد اگر واحــد تجـاری جایزه .7
ارھای جایزه را ھنگامی بھ بیافتھ بھ اعتی تخصیصازامابھ
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 تبـدیلعنوان درآمد شناسایی کند کھ اعتبارھـای جــایزه 
ھـدات خـود نســبت بـھ عرضـھ شده باشد و واحد تجـاری تع

شـده ھا را ایفا کرده باشد. مبلـغ درآمـد شناساییجایزه
در  شــدهتبدیل باید مبتنی بر تعـداد اعتبارھـای جــایزه

 تبــدیلھا نسبت بھ کل تعـداد مـورد انتظــار ازای جایزه
 باشد.

ھا را عرضھ کند، واحد تجــاری بایـد اگر شخص ثالث جایزه .8
یافتھ بـھ اعتبارھـای ی تخصیصاازمابھ آیا بررسی کند کھ

بـھ عنـوان کند (یعنـی جایزه را بھ حساب خود دریافت می
معاملھ) یا بھ از طرف شخص ثالث (یعنی بھ عنوان  آمر در

 نماینده شخص ثالث).
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را از طـرف شـخص ثالـث  ازامابـھاگر واحد تجـاری  .الف
 کند، باید: دریافت می

را بھ مبلغ خالص باقیمانـده بـھ عملیاتی درآمد  .1
ی ازامابــھکنــد، یعنــی تفـاوت بــین  منظورحساب 
یافتھ بھ اعتبارھای جـایزه و مبلــغ قابـل تخصیص

 ھا؛ و پرداخت بھ شخص ثالث بابت عرضھ جایزه

این مبلـغ خـالص را ھنگـامی بـھ عنــوان درآمـد  .2
شناسایی کند کــھ شـخص ثالــث بــھ عرضـھ عملیاتی 

بابـت  ازامابھبت بھ دریافت ھا متعھد و نسجایزه
انجام این کار دارای حـق شـود. ایـن رویــدادھا 
ممکن است بھ محـض اعطــای اعتبارھــای جـایزه رخ 

اختیار داشتھ باشـد دھند. در مقابل، اگر مشتری 
شــخص ثالـث از از واحـد تجــاری یـا را ھا جایزه

تنھــا در ، این رویدادھا ممکـن اسـت مطالبھ کند
ھا از شخص ثالث را ھ جایزهمشتری مطالب صورتی کھ

 برگزید، رخ دھد.

را بــھ حسـاب خـود دریافــت  ازامابھتجاری  اگر واحد .ب
ــھ می ــد را ب ــد درآم ــد، بای ــھکن ــالص ازاماب ی ناخ

گیری و درآمد یافتھ بھ اعتبارھای جایزه اندازهتخصیص
ھنگامی شناسایی کند کھ تعھدات خود در رابطھ بـا  را

 شد.ھا را ایفا کرده باجایزه

انتظار رود کھ مخارج غیرقابل اجتنـاب  اگر در ھر زمانی .9
ی دریافتی یا ازامابھ نسبت بھھا ایفای تعھد عرضھ جایزه

یافتھ بــھ ی تخصــیصازامابـھدریافتنی بابت آنھا (یعنـی 
اعتبارھای جایزه ھنگام فروش اولیھ کھ ھنوز بـھ عنـوان 

ی ازامابـھدرآمد شناسایی نشده است، بھ اضـافھ ھرگونــھ 
اعتبارھای جایزه توســط تبدیل بیشتر قابل دریافت ھنگام 

، واحــد تجــاری قراردادھـای زیانبـار بیشتر شودمشتری) 
المللــی باید طبق اســتاندارد بین مازاددارد. بابت این 

بدھی شناسایی شود. شناسایی چنین بـدھی در  37حسابداری 
کھ مخارج مورد انتظار عرضـھ تواند ضرورت یابد می صورتی
ھا افزایش یابد، برای مثال چنانچھ واحد تجاری در جایزه

ای کـھ هجــایز اعتبارھــایانتظارات خود دربـاره تعــداد 
 خواھد شد، بازنگری کند. تبدیل
 گذار و تاریخ اجرا

ای ھـای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .10
شـود، می شـروعیــا پـس از آن  2008کھ از اول جوالی سال 

بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. اگر واحـد 
ای کھ پـیش از اول جــوالی تجاری این تفسیر را برای دوره
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شود، بکار گیرد بایــد ایـن موضـوع را می شروع 2008سال 
 افشا کند.

ــد رب الف.10 ــب 2بن ــھ موج ــتانداردھای بین ب ــالحات اس ــی اص الملل

اصالح شد. واحـد  ،2010در می سال  منتشرشده ،یگزارشگری مال
ای کــھ از ھــای سـاالنھتجاری باید آن اصالح را برای دوره

شــود، بکـار می شـروعیا پس از آن  2011اول ژانویھ سال 
گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. اگر واحد تجاری 

را پیش از موعــد بکـار گیـرد، بایـد ایــن مزبور  اصالح 
 فشا کند.موضوع را ا

ده در ش، منتشر13الملللی گزارشگری مالی استاندارد بین ب.10
را اصـالح کـرد.  3تـا رب 1بو ر 6، بنـدھای 2011می سال 

ــارگیری  ــام بک ــالحات را ھنگ ــد آن اص ــاری بای ــد تج واح
 اعمال کند. 13المللی گزارشگری مالی استاندارد بین

ــھ .11 ــر در روی ــتانداتغیی ــق اس ــد طب ــابداری بای رد ھای حس
  .شودبھ حساب منظور  8المللی حسابداری بین
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 پیوست

 رھنمود بکارگیری

 این پیوست بخش جدانشدنی این تفسیر است.

 گیری ارزش منصفانھ اعتبارھای جایزه اندازه

یافتھ بھ ی تخصیصازامابھکند کھ الزام می ،اجماع 6. بند 1رب
بـا توجـھ بـھ ارزش منصـفانھ آنھـا  ،اعتبارھای جـایزه

شـده بـازار بـرای یــک گیری شود. اگر قیمـت اعالماندازه
وجود نداشتھ باشد، ارزش منصـفانھ  ھمانند اعتبار جایزه

گیری باید با استفاده از تکنیک ارزشیابی دیگری انـدازه
 شود.

ممکن است واحد تجاری ارزش منصفانھ اعتبارھـای جــایزه  .2رب
بارھــا ھـایی کــھ اعترا با توجھ بھ ارزش منصفانھ جایزه

گیری کند. موارد شود، اندازه تبدیلن آتواند در ازای می
ارزش منصـفانھ اعتبارھـای  تعیـین زیر، حسـب مـورد، در

 شود: جایزه در نظر گرفتھ می

مبلــغ تخفیفــات یــا مشــوقھایی کــھ در غیــاب ایــن  الف.
اعتبار، بھ مشتریانی کھ بابت فـروش اولیــھ اعتبـار 

 شد؛میاند، ارائھ جایزه دریافت نکرده

رود توسـط نسبتی از اعتبارھای جایزه کھ انتظار نمــی ب.
 شود؛ و  تبدیلمشتریان 

 .عدم ایفای تعھدریسک  پ.

ھـای ای از جایزهاگر مشتریان بتواننــد از میــان دامنــھ
مختلــف، یکــی را برگزیننــد، ارزش منصــفانھ اعتبارھــای 

ھــای در ارزش منصــفانھ دامنـھ جایزه هکننـدجایزه منعکس
کــھ انتظــار  دفعــاتیدسترس خواھد بود، کھ متناسـب بـا 

 موزون شده است. رود ھر جایزه انتخاب شود،می

در برخی شرایط تکنیکھای ارزشــیابی دیگـری ممکـن اسـت  .3رب
مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، اگر یک شخص ثالـث 

اری بابـت ھــر اعتبـار ھا را عرضھ کند و واحد تجـجایزه
کند مبلغی بھ شخص ثالث پرداخت کند، ای کھ اعطا میجایزه

تواند ارزش منصفانھ اعتبارھای جایزه را با توجھ بـھ می
مبلغ پرداختی بھ شخص ثالث، بھ اضافھ حاشیھ سودی منطقی 

گیری کند. انتخاب و بکارگیری تکنیک ارزشیابی کھ اندازه
ق کنـد و در شـرایط موجـود اجماع را محق 6الزامات بند 

 ترین باشد، مستلزم قضاوت است.مناسب
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