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 درآمد عملیاتی 18المللی حسابداری استاندارد بین •

ذخایر، بدھیھای احتمالی و  37المللی حسابداری استاندارد بین •
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المللــی گزارشــگری مــالی کمیتــھ تفاســیر بین 13 تفســیر •
 ھای وفاداری مشتریانبرنامھ

 ینھزمپیش

 ممکـن اسـت در صنعت امالک، واحدھای تجاری سازنده امـالک .1
فرعــی، پـیش از  ھـایبطور مستقیم یا از طریـق پیمانکار

منعقد  ھایی با یک یا چند خریدارنامھتتکمیل ساخت موافق
 ھا اشکال متنوعی دارند.نامھد. این موافقتنکن

برای مثال، واحدھای تجاری سازنده امـالک مســکونی ممکــن  .2
پـیش ”را است ھر یک از واحـدھا (آپارتمـان یــا خانـھ) 

یعنی در حالی کھ ساخت ھنوز در جریان است،  .کنند “فروش
ای را نامـھیا حتی قبل از شروع ساخت. ھر خریدار موافقت

واحد مشخصی  ،موجب آن کند کھ بھا واحد تجاری منعقد میب
د. نمایـمیرا ھنگامی کھ برای تصرف آمـاده شـد، تحصــیل 

واحــد  بھ سپرده مبلغی را بھ عنوان بطور معمول، خریدار
کھ تنھا در صـورتی قابــل اسـترداد  کندداخت میپرتجاری 

شـده را طبـق مفـاد است کـھ واحــد تجـاری، واحـد تکمیل
تنھـا قیمت خرید معموالً  باقیماندهقرارداد تحویل ندھد. 

خریدار مالکیت آن واحد قرارداد، کھ  طبق در زمان تکمیل
 شود.، بھ واحد تجاری پرداخت میآورددست می را بھ

ی کھ بھ ساخت امالک تجاری یا اداری اشتغال واحدھای تجار .3
نامـھ منعقــد موافقتواحد دارند ممکن است با یک خریدار 

ممکن است ملزم باشـد بــین زمـان موافقـت  خریدار کنند.
قرارداد، پرداختھای تدریجی انجــام طبق  اولیھ و تکمیل 

کــھ خریـدار انجام شـود ممکن است روی زمینی ساخت دھد. 
 تملک یا اجاره کرده است.آن را  ،پیش از شروع ساخت
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 دامنھ کاربرد

این تفسیر توسط واحدھای تجاری کھ بطور مسـتقیم یـا از  .4
برای  اشتغال دارند،بھ ساخت امالک طریق پیمانکار فرعی، 

 .شودبکار گرفتھ می ھای مربوطحسابداری درآمدھا و ھزینھ

قـرار  دامنھ کاربرد ایـن تفسـیر کھ در یھاینامھموافقت .5
. عـالوه بـر ھســتندھای ساخت امـالک نامھ، موافقتگیرندمی

ھا ممکـن اسـت تحویـل سـایر نامھساخت امالک، این موافقت
 د.نکاالھا یا خدمات را دربرگیر

 مسائل

 : شودمطرح میاین تفسیر دو مسئلھ در  .6

نامھ در دامنـھ کـاربرد اسـتانداردھای آیا موافقت .الف
 ؟گیرندمیقرار  18و  11المللی حسابداری بین

بایــد شناسـایی  یدرآمد حاصل از ساخت امالک چھ زمـان .ب
 شود؟

 اجماع

نامــھ موافقتقــبالً کھ واحد تجاری  شودمیدر بحث زیر فرض  .7
را تجزیــھ و  بـوطنامـھ مرساخت امـالک و ھرگونــھ موافقت

مـدیریتی  نھ مشـارکتتحلیل کرده و نتیجھ گرفتھ است کھ 
 ھ معموالً با مالکیت در ارتباط اسـت ومستمر بھ میزانی ک

میزانـی کـھ مــانع  بھشده کنترل مؤثر بر امالک ساختھ نھ
 بـھ عنــوان درآمــد ازابـھماشناسایی تمام یا بخشــی از 

. اگر از شناسایی بخشـی نخواھد کردحفظ  را شود عملیاتی
جلوگیری شود، بحـث عملیاتی بھ عنوان درآمد  ازابھمااز 

درآمـد بـرای آن نامھ کھ شی از موافقتبخزیر تنھا برای 
 ، کاربرد دارد.خواھد شدشناسایی 

نامھ واحد، ممکن است واحد تجاری افزون بر در یک موافقت .8
قرارداد منعقـد برای تحویل کاالھا یا خدمات  ،ساخت امالک

(برای مثال، فروش زمین یا ارائـھ خــدمات مـدیریتی  کند
، 18المللی حســابداری استاندارد بین 13. طبق بند امالک)

ای ممکن است مستلزم تفکیــک بـھ اجـزای نامھچنین موافقت
قابل تشخیص جداگانھ، شامل یـک جـزء بـرای ســاخت امـالک 

ی دریافتی یا دریـافتنی ازابھماباشد. ارزش منصفانھ کل 
باید بھ ھر جـزء تخصـیص یابـد. اگــر  ،نامھبابت موافقت

تــا  10د، واحد تجاری بنـدھای ناگانھ مشخص باشاجزای جد
این تفسیر را برای جزء مربوط بھ ســاخت امـالک بکـار  12
گیرد تا تعیــین کنــد کـھ آن جــزء در دامنــھ کـاربرد می

گیرد قرار می 18و  11المللی حسابداری استانداردھای بین
المللــی بندی اسـتاندارد بینیا خیر. سپس معیارھای قسمت
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نامھ کـھ پیمـان سـاخت موافقت ھر جزءبرای  11حسابداری 
 رود.، بکار میشودمیمحسوب 

، امـا کنـداشاره مینامھ ساخت امالک بھ موافقتزیر، بحث  .9
سـاخت امـالک در  بـوط بـھشـده مربرای جـزء تشـخیص داده

نیــز کـاربرد  باشـدمی شامل سایر اجزا ای کھنامھموافقت
 دارد.
المللــی نامھ در دامنھ کاربرد اســتاندارد بینموافقت اینکھتعیین 

گیــرد قــرار می 18المللی حسابداری یا استاندارد بین 11حسابداری 
 یا خیر

نامھ ساخت امالک در دامنھ کاربرد یک موافقت اینکھتعیین  .10
ــتاندارد بین ــابداری اس ــی حس ــتاندارد  11الملل ــا اس ی

بـھ مفـاد د یا خیر، گیرقرار می 18المللی حسابداری بین
نامھ و تمام واقعیتھا و شرایط پیرامون آن بستگی موافقت

، نامـھھـر موافقت این موضوع در ارتباط با دارد. تعیین
 است. مستلزم قضاوت

زمـانی کـاربرد دارد  11المللی حسابداری استاندارد بین .11
اسـتاندارد  3بند در تعریف پیمان ساخت  ،نامھکھ موافقت

اســت  پیمـانی”کند: میاحراز را  11ی حسابداری المللبین
کھ بطور مشخص بھ منظور ساخت یک دارایی یـا ترکیبــی از 

تعریف  در صورتینامھ ساخت امالک موافقت. “ی...یداراییھا
کند کھ خریــدار بتوانـد عناصــر پیمان ساخت را احراز می

ساختاری اصلی طراحی امالک را پیش از آغـاز ســاخت و/یـا 
 تعیـین کنـد، در جریان سـاخترا  اصلیتغییرات ساختاری 

 توانایی را اعمال کند یا خیر).این  صرف نظر از اینکھ(
ربرد کا 11المللی حسابداری استاندارد بین در مواردی کھ

گونھ قرارداد یا اجزای مرتبط دارد، پیمان ساخت شامل ھر
با ارائھ خدمات است کھ بطور مستقیم با ساخت امالک طبــق 

 4و بنــد  11المللی حسابداری (الف) استاندارد بین5بند 
 .داردارتباط  ،18المللی حسابداری استاندارد بین

خریداران  نامھ ساخت امالک کھ در آنموافقتیک در مقابل،  .12
محدودی برای تأثیرگذاری بر طراحی امـالک،  اییتوانتنھا 
ھای ای از گزینــھانتخـاب طراحــی از میــان دامنــھ مانند
تغییرات کوچک  تنھاشده توسط واحد تجاری، یا تعیین مشخص

نامھ فروش کاال در دامنھ دارند، موافقت، در طراحی اولیھ
 شود.محسوب می 18المللی حسابداری کاربرد استاندارد بین

 حاصل از ساخت امالک عملیاتی حسابداری درآمد 

 پیمان ساخت است نامھ،موافقت

ــھ موافقت .13 ــتاندارد چنانچ ــاربرد اس ــھ ک ــھ در دامن نام
بــھ آن  نتــایجقــرار گیــرد و  11المللــی حســابداری بین
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، واحد تجاری باید باشدبرآورد  قابل ،ای قابل اتکاگونھ
طبــق  پیمـانتکمیل فعالیــت میزان درآمد را با توجھ بھ 

 شناسایی کند. ،11المللی حسابداری استاندارد بین

نامھ تعریف پیمان ساخت را احراز نکنـد ممکن است موافقت .14
المللــی و در نتیجــھ در دامنــھ کــاربرد اســتاندارد بین

قرار گیرد. در این مورد، واحد تجاری باید  18حسابداری 
ارائھ خــدمات اســت  مربوط بھ ،نامھتعیین کند کھ موافقت

 یا فروش کاال.
 نامھ ارائھ خدمات استموافقتیک نامھ، موافقت

اگر واحد تجاری ملزم بھ تحصیل و عرضھ مواد اولیھ ساخت  .15
بـرای نامـھ موافقت تنھا یکتواند می نامھنباشد، موافقت

 18المللـی حسـابداری ارائھ خدمات طبـق اسـتاندارد بین
استاندارد  20، چنانچھ معیارھای بند موردباشد. در این 

احراز شود، طبــق آن اسـتاندارد  18المللی حسابداری بین
تکمیل معاملھ با استفاده  میزانبا توجھ بھ  باید درآمد

شـود. الزامـات ، شناسـایی میپیمـان تکمیل درصداز روش 
معموالً برای شناســایی  11المللی حسابداری استاندارد بین
اعمال است  ای قابلچنین معاملھ مربوطھای نھدرآمد و ھزی

 .)18المللی حسابداری استاندارد بین 21بند (
 نامھ فروش کاالستنامھ، موافقتموافقت

بھ منظور ایفای تعھدات قـراردادی خـود اگر واحد تجاری  .16
ملـزم بـھ ارائـھ خـدمات  ،برای تحویل امالک بھ خریـدار

ــا ــراه ب ــد،  ھم ــاخت باش ــھ س ــواد اولی ــھ، موافقتم نام
ست و معیارھای شناسایی درآمد در ا نامھ فروش کاالموافقت
کــاربرد  ،18المللــی حســابداری اســتاندارد بین 14بنــد 
 دارد.

ممکن است واحد تجاری کنترل و ریسـکھا و مزایـای عمــده  .17
را در وضـعیت فعلـی آن پیشـرفت مالکیت کــار در جریـان 

انتقال دھـد.  بھ خریدار ھنگامی کھ ساخت در جریان است،
اسـتاندارد  14، اگر تمــام معیارھـای بنـد صورتدر این 

بطور مستمر ھنگامی کھ سـاخت در  18المللی حسابداری بین
 عملیـاتی جریان است احراز شود، واحد تجاری باید درآمد

درصـد تکمیل بــا اسـتفاده از روش  میزانرا با توجھ بھ 
ــل  ــان تکمی ــات پیم ــد. الزام ــایی کن ــتاندارد شناس اس

معمـوالً بــرای شــناخت درآمـد و  11المللی حسـابداری بین
 ای کاربرد دارد. چنین معاملھ بوطھای مرھزینھ

ممکن است واحد تجاری کنترل و ریسـکھا و مزایـای عمــده  .18
 در زمان(برای مثال،  و یکجامالکیت امالک را بطور کامل 

نتقـال تکمیل، در زمان تحویل یا پس از آن) بھ خریدار ا
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را  عملیـاتی ، واحد تجاری باید درآمدصورتدھد. در این 
اسـتاندارد  14ھنگام احراز تمــام معیارھـای بنـد  تنھا
 شناسایی کند. 18المللی حسابداری بین

ھنگامی کھ واحد تجاری ملزم است کار بیشتری در ارتبـاط  .19
با امالکی کھ پیش از این بـھ خریـدار منتقـل شـده اســت 

 19بــدھی و ھزینــھ طبــق بنــد  یــک ایــدانجــام دھــد، ب
شناسایی کند. ھرگـاه  18المللی حسابداری استاندارد بین

واحد تجاری ملزم بھ ارائھ کاال و خدمات بیشتری باشد کھ 
است، بطـور  تحویل داده شدهبھ خریدار  ی کھ قبالً از امالک
قابـل تشـخیص باشـد، بایـد کاالھـا یـا خــدمات  جداگانھ

 8ن جزء جداگانھ فروش، طبـق بنـد را بھ عنواباقیمانده 
 این تفسیر مشخص کند.

 افشا

ھایی نامـھموافقتعملیاتی ھنگامی کھ واحد تجاری، درآمد  .20
اســتاندارد  14را کــھ تمــام معیارھــای منــدرج در بنــد 

ھنگامی کھ ســاخت را بطور مستمر  18المللی حسابداری بین
یمــان پ، با روش درصد تکمیـل دنکاحراز می در جریان است

ایــن تفســیر مراجعـھ شـود)،  17کند (بھ بند شناسایی می
 : نمایدباید موارد زیر را افشا 

ھا، تمــام نامــھنحــوه تعیــین اینکــھ کــدام موافقت .الف
 18المللی حسـابداری استاندارد بین 14معیارھای بند 
ھنگامی کھ ساخت در جریان است، احراز را بطور مستمر 

 کنند؛می

ھایی نامـھحاصل از چنـین موافقتعملیاتی مبلغ درآمد  .ب
 طی دوره؛ و 

تکمیــل  میـزانروشھای مـورد اسـتفاده بـرای تعیـین  .پ
 نامھ در جریان.موافقت

کــھ در  20شــده در بنــد ھای تشریحنامــھدر مــورد موافقت .21
تاریخ گزارشگری در جریـان ھســتند، واحـد تجــاری بایـد 

 موارد زیر را نیز افشا کند: 

شده (پس بلغ مخارج تحمل شده و سودھای شناساییمکل  .الف
 شده) تا آن تاریخ؛ و از کسر زیانھای شناسایی

 دریافتھا.مبلغ پیش .ب
 18المللی حسابداری استاندارد بین ھمراهاصالحات مثالھای توضیحی 

اســتاندارد  ھمــراه[اصالحات در مثالھـای توضــیحی  .23تا  22
 ه است.]اعمال شد 18المللی حسابداری بین



 المللی گزارشگری مالیکمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 15تفسیر 

 نامھ ساخت امالکموافقت
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 گذارتاریخ اجرا و 

ای ھـای سـاالنھسیر را برای دورهواحد تجاری باید این تف .24
شـود، می شــروعیا پس از آن  2009ژانویھ سال  اولکھ از 

بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز است. اگر واحـد 
 ژانویھ اولاز  قبلای کھ تجاری این تفسیر را برای دوره

شود، بکار گیرد، باید ایــن موضـوع را می شروع 2009 سال
 افشا کند.

المللی حسابداری باید طبق استاندارد بین تغییر در رویھ .25
 بھ حساب منظور شود.با تسری بھ گذشتھ،  8حسابداری 
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