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 ارجاع

 ارائــھ صــورتھای مــالی 1المللــی حســابداری اســتاندارد بین •
 )2007شده در سال (تجدیدنظر

 آالت و تجھیزاتامالک، ماشین 16المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2003(تجدیدنظر شده در سال 

(تجدیـدنظر  ھـااجاره 17المللی حسـابداری استاندارد بین •
 )2003شده در سال 

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

ــتادارد بین • ــابدای اس ــی حس ــھود  38الملل ــای نامش داراییھ

 )2004(تجدیدنظر شده در سال 

ــیر  • ــیر 21تفس ــھ تفاس ــتانداردھای کمیت ــی بین اس الملل
 توافقھای امتیاز خدماتگزارشگری مالی 

 ھئلمس

واحد تجاری (مجری) ممکن است با واحد تجــاری دیگـری یک  .1
 ،ارائھ خـدماتی کـھ بــرای عمــوم بھ منظور(اعطاکننده) 

دسترسی بھ امکانـات اقتصـادی و اجتمـاعی عمــده فــراھم 
کننده ممکن است یک . اعطایدنماکند، توافقی را منعقد می

 دســتگاهواحد تجاری بخش عمـومی یـا خصوصـی، شـامل یــک 
ھای توافقھای امتیــاز خــدمات شــامل دولتی، باشد. نمونھ

امکانات تصـفیھ و توزیــع آب، آزادراھھـا، پارکینگھـای 
ھای مخـابرات خودرو، تونلھا، پلھا، فرودگاھھـا و شـبکھ

فقھای امتیاز خدمات ھای توافقھایی کھ تواباشد. نمونھمی
واحـد تجـاری اسـت کــھ عملیــات  یک شود، شاملمحسوب نمی

خدمات داخلی خــود (نظیـر رســتوران کارکنـان، نگھـداری 
حسابداری یا فنـاوری اطالعـات) را  کارکردھایساختمان و 

 کند.برونسپاری می

کننـده بـرای دوره معمــوالً اعطا ،در توافق امتیاز خدمات .2
 اعطای امتیاز بھ مجری:

دھد کھ دسترسی عموم می انتقال حق ارائھ خدماتی را .الف
بــھ امکانــات اقتصــادی و اجتمــاعی عمــده را فــراھم 

 کند، و می
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در برخی موارد، حق اســتفاده از داراییھــای مشـھود،  .ب
داراییھای نامشھود، یا داراییھـای مــالی مشخصـی را 

 دھد،میانتقال 

 و در ازای آن مجری: 

طـی  معــینمتعھد بھ ارائھ خدمات طبق مفاد و شــرایط  .پ
 شود، و دوره اعطای امتیاز می

شــود حقــوق دریـافتی در در موارد مقتضــی، متعھـد می .ت
شـده طــی دوره یا تحصیل/ابتدای دوره اعطای امتیاز و

اعطــای امتیــاز را در پایــان دوره اعطــای امتیــاز 
 داند. برگر

توافقھای امتیاز خدمات این اسـت کــھ تمام ویژگی مشترک  .3
کند مجری برای ارائھ خدمات عمومی، ھم حقی را دریافت می

 شود.و ھم تعھدی را متحمل می

چـھ اطالعـاتی را  ،کننـدهلھ این است کھ مجری و اعطائمس .4
 در یادداشتھای توضیحی صورتھای مالی افشا کنند. باید 

افشـای مـرتبط بـا برخـی توافقھـای موارد اص و خابعاد  .5
ــدمات ــاز خ ــبالً  ،امتی ــتانداردھای بین ق ــی در اس الملل

گزارشگری مالی موجود مطرح شده اسـت (نظیـر اسـتاندارد 
کــھ بــرای تحصــیل اقــالم امـالک،  16المللی حسابداری بین

المللی استاندارد بین دارد، آالت و تجھیزات کاربردماشین
و  برای اجاره داراییھـا کـاربرد دارد،کھ  17حسابداری 

کــھ بــرای تحصــیل  38المللــی حســابداری اســتاندارد بین
داراییھای نامشھود کاربرد دارد). با وجود ایـن، ممکــن 
است یک توافق امتیاز خدمات شــامل قراردادھـای اجرایـی 

المللی گزارشگری مالی بــھ باشد کھ در استانداردھای بین
قراردادھــای مــذکور  کـھ اگـر ای نشده اسـت،آنھا اشاره

در  37المللـی حسـابداری زیانبار باشد، اسـتاندارد بین
 ،ایــن تفسـیر در کـاربرد دارد. بنــابراین،مورد آنھـا 

مطرح توافقھای امتیاز خدمات درباره اضافی  یافشا موارد
 . شودمی
 اجماع

مــوارد باید در تعیین  ،توافق امتیاز خدمات ابعادتمام  .6
قـرار  مــورد توجـھمناسب در یادداشتھای توضـیحی  یافشا

مــوارد زیــر  ،کننده باید در ھر دورهگیرد. مجری و اعطا
 را افشا کنند: 

 شرح توافق؛ .الف
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تواند بــر مبلــغ، زمانبنـدی و مفاد مھم توافق کھ می .ب
بـرای اطمینان جریانھای نقدی آتی تأثیرگذار باشـد (

گذاری مجـدد یمتدوره اعطای امتیاز، تاریخھای ق مثال
 گذاری مجدد یا مذاکره مجدد)؛و مبنای تعیین قیمت

مقـدار، دوره  حسب مـورد ،ماھیت و میزان (برای مثال .پ
 زمانی یا مبلغ): 

 حق استفاده از داراییھای مشخص؛ .1

تعھد بھ ارائھ خدمات یا حق انتظار ارائھ خدمات  .2
 از طرف مقابل؛ 

آالت و امالک، ماشـینتعھد بھ تحصیل یا ساخت اقالم  .3
 تجھیزات؛ 

تعھد بھ تحویل یا حق دریافت داراییھای مشخص در  .4
 پایان دوره اعطای امتیاز؛ 

 تمدید یا خاتمھ؛ و  اختیار .5

سـازی سایر حقـوق و تعھـدات (بـرای مثـال پیاده .6
 ؛عمده)

 تغییر در توافق طی دوره؛ و  .ت

 بندی توافق خدمات. نحوه طبقھ .ث

و ســودھا یــا  عملیــاتی بایــد مبلــغ درآمــد مجــری الف.6
خـدمات ســاخت  مبادلھشده طی دوره بابت زیانھای شناسایی

 با یک دارایی مالی یا یک دارایی نامشھود را افشا کند. 

بایـد  ،ایـن تفسـیر 6افشـای الزامــی طبـق بنـد موارد  .7
جداگانھ برای ھر توافق امتیاز خدمات یا در مجموع برای 

ھای امتیـاز خـدمات ارائـھ شـود. یــک ھر طبقھ از توافق
کھ خـدماتی  گروھی از توافقھای امتیاز خدمات است ،طبقھ

آوری شود (بـرای مثــال، جمـعبا ماھیت مشابھ را شامل می
 و خدمات تصفیھ آب). مخابراتعوارض، 
 تاریخ اجماع

 2001می سال 
 تاریخ اجرا

 ست. ا االجراالزم 2001دسامبر سال  31این تفسیر از 

الـف را 6(ث) و 6بنـدھای منـدرج در تجاری باید اصـالح  واحد
یا پس از  2008ای کھ از اول ژانویھ سال ھای ساالنھبرای دوره

کمیتھ  12شود، بکار گیرد. اگر واحد تجاری تفسیر می شروعآن 
را پــیش از  المللی گزارشگری مـالیبین استانداردھای تفاسیر
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ی آن دوره پــیش از موعد بکار گیرد، اصالح مـذکور بایـد بــرا
 اعمال شود.  ،موعد
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