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 مباحث جاریسیر اتھ تفکمی 10تفسیر 

 عدم ارتباط مشخص با فعالیتھای عملیاتی -کمکھای دولت

 ارجاع

 ھای حسابداری، تغییررویھ 8حسابداری  المللیاستاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

حسابداری کمکھای بالعوض  20المللی حسابداری استاندارد بین •
 دولت و افشای کمکھای دولت

 لھئمس

در برخی کشورھا، کمک دولت بھ واحدھای تجاری ممکن اسـت  .1
با ھدف تشویق یا حمایت بلندمدت از فعالیتھای تجاری در 

گونـھ خــاص باشـد. شـرایط دریافــت این یصنایعیا  مناطق
ارتباط مشخصی بـا فعالیتھــای عملیـاتی کمکھا ممکن است 

ھایی از این کمکھا شامل داشتھ باشد. نمونھنواحد تجاری 
 : بھ واحدھای تجاری زیر استانتقال منابع توسط دولت 

 د؛نکندر یک صنعت خاص فعالیت میکھ تجاری  ھایواحد .الف

 اخیـراً  بھ فعالیت خـود در صـنایع کھ تجاری ھایواحد .ب
 د؛ یاندھمیشده ادامھ خصوصی

ــد .پ ــاری  ھایواح ــھ تج ــود ک ــت خ ــاطق را فعالی در من
 د.ندھیا ادامھ می اندکردهآغاز  نیافتھتوسعھ

کمـک ”گونـھ کمکھـای دولـت، لھ این است کھ آیــا اینئمس .2
المللی حسابداری در دامنھ کاربرد استاندارد بین “بالعوض

طبـق اسـتاندارد مـذکور ، و بنــابراین شود، محسوب می20
 یا خیر. گرددبھ حساب منظور ید با

 اجماع

 درتجاری، تعریف کمکھای بالعوض  کمکھای دولت بھ واحدھای .3
حتــی کند را احراز می 20المللی حسابداری استاندارد بین

شرایط کمکھای دولت، بھ غیـر از الـزام بـھ انجـام  اگر
خاص، ھیچ ارتباط مشخصی بــا  یفعالیت در مناطق یا صنایع

 چنــینلیاتی واحـد تجــاری نداشـتھ باشـد. فعالیتھای عم
حســاب منـافع بــھ  بطــور مسـتقیمنباید  ی،کمکھای بالعوض

 منظور شود.سھامداران 
 تاریخ اجماع

 1998 سال ژانویھ
 تاریخ اجرا
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است. تغییـر در ا االجرالزم 1998 سال یر از اول آگوستفساین ت
حســابداری المللی ھای حسابداری باید طبق استاندارد بینرویھ

 بھ حساب منظور شود. 8
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