
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 14تفسیر 
 گزارشگری مالی

 دارایی بر محدودیت -19 حسابداری المللیبین استاندارد
 تعامل و وجوه حداقل بھ مربوط الزامات معین، مزایای

آنھا بین  
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محدودیت بر دارایی مزایای معـین،  -19المللی حسابداری استاندارد بین
 حداقل وجوه و تعامل بین آنھابھ الزامات مربوط 

 منابع

 ارائھ صورتھای مالی 1المللی حسابداری استاندارد بین •

ھای حسـابداری، تغییـر رویـھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 برآوردھای حسابداری و اشتباھاتدر 

 مزایــای کارکنــان 19المللــی حســابداری اســتاندارد بین •
 )2011شده در سال (تجدیدنظر

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

 زمینھپیش

خــالص  مبلـغ، 19المللی حسابداری استاندارد بین 64بند  .1
ی معین را بھ اقل مازاد طـرح بــا مزایــای دارایی مزایا

اسـتاندارد  8کنـد. بنـد معین و سقف دارایـی محـدود می
ارزش ”، سقف دارایی را بھ عنوان 19المللی حسابداری بین

فعلی ھرگونھ منافع اقتصادی در دسترس در قالب اســترداد 
کند. تعریف می “وجوه از طرح یا کاھش کمکھای آتی بھ طرح

شود این اســت کـھ چـھ زمـانی کھ مطرح می االتییکی از سؤ
در دسـترس در  ، بایـداسترداد وجوه یا کاھش کمکھای آتی

خصوص ھنگامی کھ الزامات مربـوط بــھ  شود، بھ نظر گرفتھ
 حداقل وجوه وجود دارد.

در برخی کشورھا، وجود الزامات مربوط بھ حـداقل وجـوه،  .2
بازنشستگی برای دوران با ھدف بھبود تضمین تعھد مزایای 

گونــھ گیــرد. در ایناعضای طرح مزایای کارکنان صـورت می
حداقل مبلغ یا سطح کمکھـایی کـھ  ،الزامات، بطور معمول

شـود. می مشخصباید طی یک دوره مشخص بھ طرح صورت گیرد، 
توانـد بنابراین، الزامـات مربـوط بــھ حــداقل وجـوه می

ا محـدود توانایی واحد تجاری برای کاھش کمکھـای آتـی ر
 سازد.

گیری دارایــی مزایـای افزون بر این، محدودیت بر اندازه .3
زیانبار تواند الزامات مربوط بھ حداقل وجوه را معین می

. بطور معمول، الزام بھ انجام کمک بھ یک طرح، بـر سازد
گیری دارایــی یــا بــدھی مزایــای معــین تــأثیر انــدازه

ھنگـام  کھـاکــھ کمدلیل این موضوع این اسـت گذارد. نمی
پرداخت، دارایی طرح محسـوب خواھنـد شـد و از ایـن رو، 

، چنانچـھ بـا وجــود ایـنباشد. می صفرخالص بدھی اضافی 
پرداخــت در دســترس واحـد تجـاری ضـروری پـس از کمکھای 
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نباشد، الزام مربوط بھ حداقل وجوه منجر بھ ایجاد بدھی 
 خواھد شد.

ـــوامبر الف.3 ـــال در ن ـــتانداردھ2009 س ـــت اس ای ، ھیئ
ـــیر بین ـــابداری تفس ـــی حس ـــیر 14الملل ـــھ تفاس  کمیت

المللی گزارشگری مالی را اصالح کرد تا بین استانداردھای
پرداخــت پیش نحوه عمل در مـوردپیامد ناخواستھ ناشی از 

کمکھای آتی در برخی شرایط کھ در آن الزامات مربوط بــھ 
 .رفع کندحداقل وجوه وجود دارد را 

 دامنھ کاربرد

بازنشسـتگی  دوران سیر در مورد تمام مزایای معیناین تف .4
 و سایر مزایای بلندمدت معین کارکنان کاربرد دارد.

 ،حداقل وجـوه بھ این تفسیر، الزامات مربوط برای مقاصد .5
با نیاز یک طرح  بھ ھرگونھ الزام برای تأمین وجوه مورد

مزایــای  طــرح بــابازنشســتگی یــا دوران مزایــای معــین 
 شود.اطالق میدیگر  بلندمدت معین

 مسائل

 شوند: مسائل زیر در این تفسیر مطرح می .6

ــد  .الف ــی در بن ــقف دارای ــف س ــق تعری ــتاندارد  8طب اس
، چھ زمانی استرداد وجوه یـا 19المللی حسابداری بین

باید بھ عنوان در دسـترس تلقـی  آتیکاھش در کمکھای 
 .شود

در تواند بر چگونھ یک الزام مربوط بھ حداقل وجوه می .ب
 .کمکھای آتی اثرگذار باشد کاھش در دسترس بودن

توانـد چھ زمانی یک الزام مربوط بھ حـداقل وجــوه می .پ
 .منجر بھ ایجاد بدھی شود

 اجماع

 استرداد وجوه یا کاھش در کمکھای آتی در دسترس بودن

ایط طرح و ھرگونھ الزام واحد تجاری باید طبق مفاد و شر .7
، در دسترس بـودن اسـترداد طرح مقرراتیقانونی در حوزه 

 کند. تعیین وجوه یا کاھش در کمکھای آتی را

اقتصـادی در قالـب اســترداد وجـوه یــا کـاھش در  منافع .8
شـود کـھ واحــد کمکھای آتی، در صورتی در دسترس تلقی می

 ھنگـام یـا عمر طرح مراحلبرخی تجاری بتواند آن را در 
 منـافعبھ ویـژه، چنــین  .، محقق کندبدھیھای طرح تسویھ

در پایان دوره گزارشگری قابل بالفاصلھ اقتصادی حتی اگر 
  ، ممکن است در دسترس باشد.نباشد تحقق
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نحـوه اقتصادی در دسترس، بھ قصد واحد تجـاری در  منافع .9
استفاده از مــازاد بســتگی نـدارد. واحـد تجــاری بایـد 

اقتصادی در دسترس ناشی از استرداد وجوه، ع منافحداکثر 
 .کاھش در کمکھای آتی یا ترکیبی از ھر دو را تعیین کند

واحــد تجــاری نبایــد منــافع اقتصــادی ناشــی از ترکیــب 
مبنـای  بـررا استرداد وجـوه و کـاھش در کمکھـای آتـی 

 ، شناسایی نماید.مفروضات متناقض

واحد تجاری باید ، 1المللی حسابداری طبق استاندارد بین .10
در برآوردھــا اطالعات درباره منابع اصلی عـدم اطمینــان 

تعــدیل  کھ ریسـک قابـل مالحظـھرا پایان دوره گزارشگری 
داراییھـا یــا بـدھیھای اھمیت در مبلغ دفتـری خـالص با

 را بـھ ھمــراه دارد، شده در صورت وضـعیت مــالیشناسایی
ھرگونـھ . این یادداشت ممکن است شامل افشای نمایدافشا 

مـازاد یـا افشـای مبنـای دستیابی فعلی بھ در  محدودیت
مورد استفاده برای تعیین مبلغ منافع اقتصادی در دسترس 

 باشد. 
 استرداد وجوه بھ صورتاقتصادی در دسترس  منافع

 استرداد وجوهنسبت بھ حق 

است کــھ واحد تجاری استرداد وجوه تنھا زمانی در دسترس  .11
بـا  ،وجـوه اســترداد نسبت بـھشروط مواحد تجاری حق غیر

 توجھ بھ موارد زیر داشتھ باشد: 

ی اببھ منظـور دسـتیکھ طی عمر طرح، بدون این فرض  .الف
، بـدھیھای طــرح بایـد تسـویھ شـود وجوه بھ استرداد

ھای مقرراتی، واحد تجـاری (برای مثال، در برخی حوزه
 حــقاسترداد وجــوه طــی عمـر طــرح نسبت بھ ممکن است 
نظر از اینکھ بدھیھای طرح تسویھ شده شد صرفداشتھ با

 یا نشده باشد): یا

با این فرض کھ بدھیھای طرح با گذشت زمان بـھ صـورت  .ب
تدریجی تسویھ شود تا زمانی کھ تمــام اعضـا از طــرح 

 خارج شوند؛ یا

با این فرض کھ بدھیھای طرح در یک رویـداد جداگانــھ  .پ
 د.تسویھ شوبطور کامل (مانند تسویھ طرح) 

نظر از تواند صـرفمیوجوه استرداد  نسبت بھحق غیرمشروط 
میزان وجوه طرح در پایان دوره گزارشگری، وجــود داشـتھ 

 باشد.

استرداد مازاد، بھ وقوع  نسبت بھچنانچھ حق واحد تجاری  .12
یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامطمئن آتـی کـھ بطــور 

اشـد، واحــد کنترل واحد تجاری نیست، وابســتھ ب درکامل 
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تجاری از حـق غیرمشــروط برخـوردار نیسـت و نبایـد یــک 
 دارایی شناسایی کند.

 اقتصادی منافعگیری اندازه

اقتصــادی در دســترس در نتیجـھ  منـافعواحد تجاری باید  .13
در پایـان دوره  یاسترداد وجوه را بھ عنوان مبلغ مازاد

(کـھ معــادل ارزش منصــفانھ گیری کنـد انــدازهگزارشگری 
داراییھای طرح پس از کسـر ارزش فعلــی تعھـدات مزایـای 
 معین است) کھ واحد تجاری حق دریافت بھ عنوان اســترداد

، مثـالرا دارد. بـرای  بوطھای مرپس از کسر ھزینھ وجوه
مشمول مالیات، بھ غیر از مالیات وجوه، چنانچھ استرداد 

را  وجوه بر درآمد، باشد واحد تجاری باید مبلغ استرداد
 گیری کند.از کسر مالیات اندازه پس

در دسترس ھنگـامی  وجوه استرداد میزانگیری برای اندازه .14
(پ))، واحــد تجــاری بایـد 11شود (بنــد کھ طرح تسویھ می

 مخارج مربوط بھ تسویھ بدھیھای طـرح و مخـارج اسـترداد
را در نظر بگیرد. برای مثـال واحــد تجــاری بایــد  وجوه
 ،ھا توسط طرحالزحمھچنانچھ این حق ای،ھای حرفھالزحمھحق

 پرداخت گردد و مخارج ھرگونھ حق بیمھ ،و نھ واحد تجاری
 برای تضمین بدھی در زمان تسویھ طرح را کسر کند. الزم

کامـل یـا مبلغـی ، بھ صـورت وجوه چنانچھ مبلغ استرداد .15
نھ یک مبلغ ثابت، تعیین شــده باشـد،  بخشی از مازاد، و
د بابت ارزش زمانی پول تعـدیلی انجـام واحد تجاری نبای

تنھا در یک تاریخ آتی قابل  وجوه دھد، حتی اگر استرداد
 تحقق باشد.

 کمکدر کاھش  بھ صورتاقتصادی در دسترس  منافع

الـزام مربـوط بـھ حـداقل وجـوه بـرای  گونھچنانچھ ھیچ .16
منـافع کمکھای مرتبط با خدمات آتی وجود نداشتھ باشــد. 

برابـر  ،کاھش در کمکھای آتی بھ صورترس اقتصادی در دست
مخارج خدمات آتی برای واحد تجاری طی عمر مـورد  است با

انتظار طرح و عمر مورد انتظار واحد تجاری ھرکـدام کــھ 
مخارج خدمات آتی برای واحد تجاری شـامل . تر باشدکوتاه

 شده توسط کارکنان نیست.مبالغ تحمل

آتـی را بـا اسـتفاده از واحد تجاری باید مخارج خدمات  .17
مفروضاتی تعیین کند کھ با مفروضات مورد استفاده بـرای 

مزایای معــین و شـرایط موجـود در پایـان  اتتعیین تعھد
المللــی حسـابداری دوره گزارشگری کھ طبق استاندارد بین

تعیین شده است، سازگار باشد. بنابراین، واحد تجاری  19
توسـط شده فراھمیای باید فرض کند کھ ھیچ تغییری در مزا

صورت نخواھد گرفت و  ،تا زمان تغییر طرح ،ر آیندهدطرح 
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کھ نیروی کار واحد تجاری در آینده ثابــت  کندباید فرض 
پوشـش است، مگر اینکھ واحد تجاری تعداد کارکنـان تحـت 

طرح را کاھش دھد. در مورد دوم، فرض مربـوط بـھ نیــروی 
 شامل شود.را نیز کار در آینده باید کاھش کمکھا 

بھ اقتصادی در دسترس  منافعتأثیر الزام مربوط بھ حداقل وجوه بر 
 کاھش کمکھای آتی صورت

ھرگونـھ الــزام  در یـک تــاریخ مشـخص، واحد تجاری باید .18
بھ منظـور الزامی مربوط بھ حداقل وجوه را برای کمکھای 

 خـدمات گذشـتھ بـر بابتپوشش (الف) ھرگونھ کسری موجود 
 وجوه و (ب) خدمات آتی، تجزیھ کند.مبنای حداقل 

مبنای حـداقل  کمک بھ منظور پوشش ھرگونھ کسری موجود بر .19
وجوه درخصوص خدماتی کھ قبالً دریافت شده است، بر کمکھای 
آتی بابت خدمات آتی تأثیر ندارد. این کمکھا ممکن اسـت 

 منجر بھ ایجاد بدھی شود. ،26تا  23طبق بندھای 

مربــوط کھای مرتبط با خدمات آتی، الزام کم برایچنانچھ  .20
اقتصـادی در  منـافعحداقل وجوه وجود داشــتھ باشـد، بھ 

از مجموع مــوارد زیـر  ،کاھش کمکھای آتی بھ صورتدسترس 
 آید: بھ دست می

پرداخت توسـط ھرگونھ مبلغی کھ، بھ دلیل انجام پیش .الف
 پرداخــتواحد تجاری (پرداخت مبلغ قبل از الزام بــھ 

آن)، طبق الزام مربوط بھ حداقل وجوه منجر بھ کـاھش 
 شود؛ و کمکھای آتی بابت خدمات آتی می

 16مخارج برآوردی خدمات آتی در ھر دوره طبق بندھای  .ب
برای خـدمات  ضروری یپس از کسر کمکھای برآورد ،17و 

ھا طبق الزام مربوط بھ حداقل وجـوه، آتی در آن دوره
 شد.وع بند (الف) انجام نمیپرداخت موضچنانچھ پیش

واحد تجاری باید کمکھای آتی بابت خدمات آتی طبق الزام  .21
مربوط بھ حداقل وجوه را با در نظر گرفتن اثــر ھرگونـھ 

شده با استفاده از مبنای حداقل وجوه مازاد موجود تعیین
(الف) را نباید 20پرداخت موضوع بند برآورد کند اما پیش
احد تجاری باید از مفروضاتی ســازگار مدنظر قرار دھد. و

با مفروضات مبنای حداقل وجوه استفاده کند و برای سایر 
عواملی کھ در این مبنا مشخص نشـده اســت، از مفروضـاتی 
استفاده کند کھ با مفروضات مورد استفاده بــرای تعیـین 

مزایــای معــین و شــرایط موجــود در پایـان دوره  اتتعھد
 19المللـی حسـابداری د بینگزارشگری کھ طبـق اسـتاندار

تعیین شده است، سازگار باشد. این بـرآورد بایـد شــامل 
مورد انتظاری باشد کھ در نتیجــھ پرداخــت  تغییرگونھ ھر
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ایجـاد  ،سررســید زماندر توسط واحد تجاری حداقل کمکھا 
شود. با وجود این، برآورد مزبـور نبایـد شـامل اثـر می

یط مبنــای حـداقل تغییرات مورد انتظار در مفـاد و شـرا
وجوھی باشد کھ در پایان دوره گزارشگری تصویب شـده یـا 

 مورد توافق قرار گرفتھ است. بطور قراردادی 

(ب) را 20ھنگامی کھ واحد تجاری مبلغ توصیف شده در بند  .22
طبـق کند، چنانچھ کمکھای آتی برای خدمات آتـی تعیین می

خدمات آتی بیشتر از مخارج الزام مربوط بھ حداقل وجوه، 
 19المللی حسابداری در یک دوره مشخص طبق استاندارد بین

بھ سترس دباشد، مبلغ مازاد سبب کاھش منافع اقتصادی در 
با وجـود ایـن، مبلـغ  .شودکاھش در کمکھای آتی میصورت 
 تواند کمتر از صفر باشد.(ب) نمی20بند  شده طبقتعیین

 شودبدھی میایجاد جر بھ ھنگامی کھ الزام مربوط بھ حداقل وجوه من

اسـاس الـزام مربــوط بـھ حـداقل  چنانچھ واحد تجاری بر .23
وجوه، متعھد بھ پرداخت کمکھایی برای پوشش کسری موجــود 

شـده خـدمات دریافت بـا در ارتباطحداقل وجوه  مبنای بر
قبلی باشد، واحد تجاری باید تعیین کند کھ آیا کمکھـای 

وجوه یا کـاھش کمکھـای  قابل پرداخت، در نتیجھ استرداد
 در دسترس خواھد بود یا خیر. پس از پرداخت بھ طرح ،آتی

ای کھ کمکھای قابل پرداخت پس از پرداخـت بــھ تا اندازه .24
طرح، در دسترس نباشد، واحد تجاری بایــد ھنگــام ایجـاد 

بدھی شناسـایی کنـد. بــدھی بایـد خـالص دارایـی  ،تعھد
مزایــای معـین را مزایای معین را کاھش یا خـالص بـدھی 

در نتیجــھ ای کــھ انتظــار نــرود گونــھافــزایش دھــد بھ
ــد  ــارگیری بن ــتاندارد بین 64بک ــابداری اس ــی حس الملل

 ھنگام پرداخت کمکھا، سود یا زیانی ایجاد شود.19

 .[حذف شد]26تا  25
 تاریخ اجرا

ای ھـای سـاالنھواحد تجاری باید این تفسیر را برای دوره .27
شـود، می شــروعیا پس از آن  2008 سال کھ از اول ژانویھ

 بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است.

شده در (تجدیدنظر 1المللی حسابداری استاندارد بین الف.27
مورد استفاده در کل اسـتانداردھای  اصطالحات ،)2007سال 
المللی گزارشگری مالی را اصالح کرد. افزون بر ایـن، بین

. واحد تجاری باید ایـن اصـالحات را نیز اصالح شد 26بند 
یـا  2009 ســال ای کھ از اول ژانویھھای ساالنھبرای دوره
شود، بکار گیرد. چنانچھ واحـد تجـاری می شروعپس از آن 

(تجدیدنظرشده در ســال  1المللی حسابداری استاندارد بین
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بکار گیرد، بایــد اصــالحات  ترای قبل) را برای دوره2007
 آن دوره اعمال کند. مزبور را برای 

الف را اضافھ 3، بند پرداخت بابت الزام مربوط بھ حداقل وجـوهپیش ب.27
. واحـد کــردرا اصــالح  22تـا  20و  18تــا  16و بندھای 

ای کھ از ھای ساالنھتجاری باید این اصالحات را برای دوره
شــود، بکـار می شـروعیا پس از آن  2011 سال اول ژانویھ

گیرد، بکارگیری پیش از موعد مجاز اسـت. چنانچـھ واحـد 
بکــار گیـرد،  ترقبـلای تجاری این اصالحات را برای دوره
 باید این موضوع را افشا کند. 

شـده در سـال (اصالح 19المللی حســابداری استاندارد بین پ.27
 26و  25را اصالح و بندھای  24و  17، 6، 1) بندھای 2011
حذف کرد. واحد تجاری بایـد ایـن اصــالحات را ھنگـام را 

شـده (اصالح 19المللی حســابداری بکارگیری استاندارد بین
 ) اعمال کند.2011در سال 

 ارذگ

واحد تجاری باید این تفسیر را از ابتدای نخسـتین دوره  .28
صورتھای مالی کھ این تفسیر اعمــال  نخستینشده در ارائھ

حـد تجــاری بایــد ھرگونـھ تعـدیل ، بکار گیرد. واشودمی
ر را در سود انباشـتھ تفسیاولیھ ناشی از بکارگیری این 
 ابتدای آن دوره شناسایی کند. 

 20و  18تــا  16الــف، 3واحد تجاری باید اصالحات بندھای  .29
شده در ای ارائھنخستین دوره مقایسھ ابتدایرا از  22تا 

شود، بکــار یصورتھای مالی کھ این تفسیر اعمال م نخستین
گیرد. چنانچھ واحد تجـاری، قبـل از بکـارگیری اصــالحات 
مذکور، این تفسیر را بکار گرفتـھ باشـد، بایـد تعــدیل 
ناشــی از بکــارگیری ایــن اصــالحات را در ســود انباشــتھ 

 شده شناسایی کند. ای ارائھابتدای نخستین دوره مقایسھ
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