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 ارجاع

 1تھیھ و ارائھ صورتھای مالی چارچوب •

پذیرش اسـتانداردھای  1المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •

(تجدیدنظرشده در سال  بار گزارشگری مالی برای نخستین المللیبین
2008( 

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

 آالت و تجھیزاتامالک، ماشین 16المللی حسابداری استاندارد بین •

 درآمد عملیاتی 18داری ابالمللی حساستاندارد بین •

حسـابداری کمکھـای بالعـوض  20المللی حسابداری استاندارد بین •
 افشای کمکھای دولت دولت و

ــیر  • ــیر  12تفس ــھ تفاس ــتانداردھای کمیت ــی بیناس الملل
 توافقھای امتیاز خدماتگزارشگری مالی 

 ینھزمپیش

در صــنعت خــدمات ھمگــانی، ممکــن اســت واحــد تجــاری از  .1
آالت و تجھیـزات را مشتریان خود اقالمی از امـالک، ماشـین

مشتریان بھ شـبکھ و آن دریافت کند کھ باید برای اتصال 
ستمر آنھا بھ عرضھ کاالھایی نظیـر بــرق، دسترسی م ایجاد

گاز یا آب مورد استفاده قرار گیرد. ھمچنین، ممکن اسـت 
امـالک،  تجاری بابت تحصیل یا ساخت چنین اقالمــی ازواحد 
وجوه نقد دریافت کند. از مشتریان آالت و تجھیزات، ماشین

بطور معمول، مشتریان بر حسب استفاده، ملزم بھ پرداخـت 
 مبالغ اضافی بابت خرید کاالھا یا خدمات ھستند.

انتقال داراییھا از مشتریان ممکن است در صــنایع دیگــر  .2
خدمات ھمگانی نیـز رخ دھـد. بــرای مثــال، واحـد بھ جز 

فناوری اطالعات خـود را برونســپاری  کارکردھایتجاری کھ 
آالت و تجھیزات کند، ممکن است اقالم موجود امالک، ماشینمی

 کننده خدمات برونسپاری منتقل کند.خود را بھ ارائھ

 در عمــل دھنده دارایی ممکن اســتدر برخی موارد، انتقال .3
کھ دسترسی مستمر بـھ عرضـھ کـاال یـا نباشد تجاری  واحد

خدمات خواھد داشت و کاالھا یا خدمات را دریافـت خواھـد 
واحد تجاری  ،کرد. با وجود این، برای سھولت، این تفسیر
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مــورد اشـاره قــرار بـھ عنــوان مشـتری را دھنده انتقال
 .دھدمی
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 دامنھ کاربرد

آالت اقالم امالک، ماشـیناین تفسیر برای حسابداری انتقال  .4
را از  ھـاو تجھیزات توسط واحد تجـاری کـھ ایـن انتقال

 کند، کاربرد دارد.مشتریان خود دریافت می

قـرار دامنھ کاربرد ایـن تفسـیر  کھ دری یھانامھموافقت .5
واحد تجـاری  ھاکھ در آنھستند ھایی نامھموافقتگیرند می

ت و تجھیـزات را آالاز یک مشتری، قلمی از امــالک، ماشـین
باید آن را جھت اتصال مشتری بـھ شـبکھ  وکند دریافت می

دسترسی مستمر مشتری بھ عرضھ کاالھا یا خدمات،  ایجادیا 
 مورد استفاده قرار دھد. ،یا ھر دو

 ھاھایی کھ در آننامھھمچنین، این تفسیر در مورد موافقت .6
ر کنــد دواحد تجاری از مشـتریان وجـوه نقــد دریافــت می

بـھ  تنھـاآن مبلغ از نقد بایــد  صورتی کاربرد دارد کھ
آالت و تجھیـزات منظور ساخت یا تحصیل قلم امـالک، ماشـین

از آن واحد تجاری بایـد مورد استفاده قرار گیرد و سپس 
آالت و تجھیزات برای اتصـال مشـتری بـھ قلم امالک، ماشین

ر سترسی مستمر بھ عرضھ کاالھا یا خدمات، یا ھـدشبکھ یا 
 .کنددو استفاده 

یا  انتقال ھا،ھایی کھ در آننامھموافقت برایاین تفسیر  .7
کمــک بالعــوض دولــت طبــق تعریــف اســتاندارد  بــھ صــورت

زیرسـاخت مــورد بـھ صــورت یـا  20المللی حســابداری بین
دامنھ کاربرد تفسیر  درخدمات  زاستفاده در توافق امتیا

ی گزارشـگری المللــبین اســتانداردھای کمیتھ تفاســیر 12
 مالی است، کاربرد ندارد.

 مسائل

 : شودمطرح می مسائل زیراین تفسیر در  .8

 شود؟تعریف دارایی احراز میآیا  .الف

 یافتــھدر صورت احــراز تعریـف دارایــی، قلـم انتقال .ب
 در زمـانآالت و تجھیـزات چگونـھ بایــد امالک، ماشـین

 گیری شود؟شناخت اولیھ اندازه

آالت و تجھیزات در شناخت اولیــھ امالک، ماشیناگر قلم  .پ
گیری شـود، طــرف بســتانکار بھ ارزش منصفانھ انـدازه

 ناشی از آن چگونھ باید بھ حساب منظور شود؟

واحد تجاری چگونھ باید انتقال نقد از مشـتریان را   .ت
 بھ حساب منظور کند؟

 اجماع
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 شود؟آیا تعریف دارایی احراز می

جاری از یکی از مشتریان انتقال قلمـی ھنگامی کھ واحد ت .9
کنـد، بایــد آالت و تجھیزات را دریافت میاز امالک، ماشین

تعریـف دارایــی را طبـق  یافتھانتقالبررسی کند کھ قلم 
توضـیح  2چـارچوب(الـف) 49کند یا خیر. بند احراز می چارچوب

اسـت احد تجـاری ودارایی یک منبع تحت کنترل ”دھد کھ می
و انتظـار  شده استحاصل رویدادی در گذشتھ در نتیجھ کھ 
رود منافع اقتصادی آتــی آن بـھ واحـد تجــاری جریـان می

، واحد تجـاری حـق مالکیـت قلـم مواقعبیشتر در  “یابد.
آالت و تجھیــزات را بــھ دسـت امـالک، ماشـین یافتھانتقال

وجــود  اینکھ دارایی ھنگام تعیین با این وجود،آورد. می
 شـود.محسـوب نمی عامل اساسـی ،مالکیت، حق دارد یا خیر

ادامــھ  یافتھ، اگر مشتری بھ کنترل قلم انتقالبنابراین
تعریــف دارایـی احـراز رغم انتقـال مالکیـت، علـیدھد، 

 .شودنمی

توانـد معموالً می ،کندواحد تجاری کھ دارایی را کنترل می .10
. مـورد اسـتفاده قــرار دھـد ار بنا بھ میل خود دارایی

توانـد آن دارایـی را بـا ال، واحـد تجـاری میبرای مثـ
داراییھای دیگر معاوضھ کنـد، آن را بـھ منظــور تولیـد 
کاالھا یا خدمات بکار گیرد، از دیگران بابت استفاده از 
آن مبــالغی دریافــت کنــد، از آن بــرای تســویھ بــدھیھا 
استفاده کند، آن را نگھ دارد، یــا آن را بـین مالکـان 

ی کـھ انتقـال قلمــی از امــالک، توزیع کند. واحـد تجـار
کنـد، بایــد مشتری دریافت میاز آالت و تجھیزات را ماشین

را ھنگام ارزیابی کنتــرل مربوط تمام واقعیتھا و شرایط 
بـا . بـرای مثـال، در نظر بگیـرد ،یافتھقلم انتقال بر

امـالک،  یافتـھواحد تجاری باید قلـم انتقال وجود اینکھ
ھ منظور ارائھ یک یا چند خدمت تجھیزات را بو آالت ماشین

گیری بھ آن مشتری بکار گیرد، ممکن است توانـایی تصـمیم
امـالک،  یافتھدرباره نحوه عملکرد و نگھداری قلم انتقال

آالت و تجھیــزات و زمــان جــایگزینی آن را داشــتھ ماشــین
بـھ ایـن ، بطور معمول واحـد تجـاری موردباشد. در این 

آالت و امـالک، ماشـین یافتـھکھ قلـم انتقال رسدنتیجھ می
 کند.تجھیزات را کنترل می

 در زمـانآالت و تجھیزات چگونھ باید امالک، ماشین یافتھقلم انتقال
 د؟وگیری ششناخت اولیھ اندازه

اگر واحد تجاری بھ این نتیجھ برسد کــھ تعریــف دارایـی  .11
را بھ عنـوان  یافتھاحراز شده است، باید دارایی انتقال

 
 مفاھیم نظری (الف)4.4اکنون بند . ھم2
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ــین ــالک، ماش ــم ام ــک قل ــد ی ــق بن ــزات، طب  7آالت و تجھی
شناسـایی و در زمـان  16المللی حسابداری استاندارد بین

شناخت اولیھ، بھای تمام شـده آن را بـھ ارزش منصــفانھ 
 گیری کند.ھمان استاندارد اندازه 24د نطبق ب

 طرف بستانکار چگونھ باید بھ حساب منظور شود؟

کننـده کھ واحـد تجـاری دریافت شودمیھ بحث فرض در ادام .12
 بھ این نتیجھ رسیده است آالت و تجھیزاتقلم امالک، ماشین
شناســایی  11تا  9ھای دباید طبق بن یافتھکھ قلم انتقال

 گیری شود.و اندازه

کنــد بیــان می 18المللی حسابداری استاندارد بین 12بند  .13
یـا  ھـاكاال مبادلـھ بـار د یا خدمات ھاكاال ھرگاه ”کھ 

 ایـنیــا ارائـھ شـود،  بھ فـروش برســد مشابھغیر خدمات
طبــق . “شودمي درآمدزا محسوب ايملھمعا عنوان بھ مبادلھ

امنھ کاربرد این تفسیر، انتقال د ای درنامھمفاد موافقت
 مبادلـھتوانــد آالت و تجھیـزات مییک قلم امـالک، ماشـین

کاالھا یا خدمات غیرمشابھ باشد. در نتیجھ، واحد تجـاری 
المللــی را طبــق اســتاندارد بینعملیــاتی بایــد درآمــد 

 شناسایی کند. 18حسابداری 
 بطور جداگانھ قابل تشخیص خدمات مشخص کردن

حویــل یــک یــا چنـد خـدمت در تممکن است واحد تجاری با  .14
آالت و اشـیناز امـالک، م یافتــھانتقالاقــالم  مبادلھ بـا

 ایجادتجھیزات موافقت کند، نظیر اتصال مشتری بھ شبکھ، 
دسترسی مستمر مشتری بھ عرضھ کاالھا یا خــدمات، یـا ھــر 

، 18 المللــی حســابداریبین اسـتاندارد 13طبق بنـد  .دو
قابـل  خــدماتی را کـھ بطــور جداگانـھواحد تجاری باید 

 .نمایدنامھ مشخص در موافقت است،تشخیص 

قابـل  دھد مشتری بـھ شــبکھ خــدمتیھایی کھ نشان میویژگ .15
 از:  عبارتند، متصل است بطور جداگانھ تشخیص

ــتری  .الف ــھ مش ــدمات ب ــال خ ــراراتص ــده  برق ــت ش و اس
 ارزشی مستقل برای آن مشتری است. دھندهنشان

قابل  قابل اتکاای گونھارزش منصفانھ اتصال خدمات بھ .ب
 .استگیری اندازه

دسترسی مستمر مشتری بـھ  ایجاددھد ویژگی کھ نشان مییک  .16
قابل  ی است کھ بطور جداگانھعرضھ کاالھا یا خدمات، خدمت

سـت از اینکـھ، در آینـده، مشــتری ا ست، عبــارتاتشخیص 
کاالھا یا خدمات، یا ھر دو  ،مستمر دسترسیدھنده، انتقال

را بھ قیمتی پــایینتر از آنچــھ بـدون انتقــال آن قلـم 
 پرداخت، دریافت کند.آالت و تجھیزات میمآشین امالک،
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 ایجــاد نســبت بـھ دھد تعھددر مقابل، ویژگی کھ نشان می .17
مستمر مشتری بھ عرضھ کاالھا یا خدمات، ناشـی از  دسترسی

مفاد مجوز عملیاتی واحد تجاری یا سایر مقـررات اسـت و 
مربـوط بـھ انتقـال یـک قلـم از امـالک،  نامھاز موافقت

مشـتری  این اسـت کـھگیرد، آالت و تجھیات نشأت نمیماشین
کند کــھ دیگـران ھمان قیمتی را پرداخت می ،دھندهانتقال

بابت دسترسی مستمر، یا بابت کاالھا یا خدمات، یا بابــت 
 پردازند.ھر دو می

 شناخت درآمد

اگر تنھا یک خدمت تشخیص داده شود، واحـد تجــاری بایـد  .18
المللــی بین اســتاندارد 20نـد ھنگام انجام خدمت، طبق ب

 درآمد را شناسایی کند. 18 حسابداری

تشـخیص  ،بطور جداگانــھبیش از یک خدمت قابل تشخیص  اگر .19
المللــی بیناسـتاندارد  13داده شود، طبـق الــزام بنـد 

ازای دریـافتی یــا ، ارزش منصفانھ کل مابــھ18حسابداری 
نامھ بھ ھـر خــدمت تخصــیص داده و دریافتنی بابت موافقت

 18المللی حســابداری بینسپس معیارھای شناخت استاندارد 
 شود.خدمات بکار گرفتھ میاز در مورد ھر یک 

نامـھ تشـخیص اگر خدمات مستمر بھ عنوان بخشی از موافقت .20
آن خـدمت  ای کھ طی آن درآمد مربـوط بـھداده شود، دوره

نامھ بـا باید شناسایی شود، معموالً از طریق مفاد موافقت
ای مشـخص نامـھ دورهشود. اگــر در موافقتمشتری تعیین می

ای کـھ از عمـر مفیـد نشده باشد، درآمد بایـد طـی دوره
دارایی انتقالی مورد استفاده جھت ارائھ آن خدمت مستمر 

 طوالنیتر نیست، شناسایی شود.
ونھ باید انتقال نقد از مشتری را بھ حســاب منظـور واحد تجاری چگ

 کند؟

ھنگامی کھ واحــد تجـاری از مشـتری انتقــال وجـوه نقـد  .21
نامھ در وافقتم ارزیابی کند کھ آیاکند، باید دریافت می

. گیرد یا خیرقرار می 6دامنھ کاربرد این تفسیر طبق بند
در صورت شمول، واحد تجاری بایـد بررســی کنــد کـھ قلـم 

آالت و اختھ شــده یــا خریــداری شــده از امــالک، ماشــینســ
کنــد احراز می 10و  9تجھیزات تعریف دارایی را طبق بند 

واحـد تجـاری  یا خیر. چنانچھ تعریف دارایی احراز شود،
آالت و تجھیزات را بھ بھـای باید آن قلم از امالک، ماشین

ــت ــتاندارد م ــق اس ــده طب ــابداری بینام ش ــی حس  16الملل
بـھ مبلــغ  20تـا  13و درآمد را طبـق بنــدھای  شناسایی

 دریافتی از مشتری شناسایی کند.
 گذارتاریخ ا جرا و 
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واحد تجاری باید این تفسیر را با تسری بھ گذشتھ بـرای  .22
 2009انتقال داراییھا از مشتریان کھ در اول جوالی سـال 

شود، بکار گیرد. بکــارگیری پــیش یا پس از آن دریافت می
ھا و ســایر مجاز است، مشروط بر آنکھ ارزشـیابیاز موعد 

اطالعات مـورد نیـاز جھـت بکــارگیری ایـن تفسـیر بـرای 
گذشتھ در زمان وقـوع آن انتقالھــا بـھ دســت  ھایانتقال

آمده باشد. واحد تجاری باید تاریخی را کھ از آن تاریخ 
  این تفسیر را بکار گرفتھ است، افشا کند.
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