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 ارجاع

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

 درآمد عملیاتی 18المللی حسابداری استاندارد بین •
 لھمسئ

یک واحد تجاری (فروشنده) ممکن اســت بـھ منظــور ارائـھ  .1
خدمات تبلیغـاتی در ازای دریافـت خـدمات تبلیغـاتی از 

ایــن  .، وارد یک معاملھ پایاپای شود(مشتری) مشتری خود
تبلیغـاتی اینترنتــی یـا  در سـایتھاتبلیغات ممکن است 

داشـتھ  ، پخــش تلویزیــونی یـا رادیـوییداده شود نمایش
یـا در ســایر  ،منتشـر شـود ، در مجالت یـا نشـریاتباشد
 . ارائھ گرددھا رسانھ

بــین  یازای دیگـرگونھ نقد یا مابــھدر برخی موارد، ھیچ .2
شود. در سایر موارد، مبــالغی نمی مبادلھواحدھای تجاری 

زای دیگــر انقـد یــا مابـھبـا  برابـریا تقریبًا  برابر
 شود.مبادلھ می

خــدمات  ،خـود عـادی ای کـھ در روال فعالیتھـایفروشنده .3
در صورتی بابت معاملھ پایاپـای  کند،تبلیغاتی ارائھ می

المللــی تاندارد بینطبق اس ،دربردارنده خدمات تبلیغاتی
عـالوه بـر سـایر کند کـھ درآمد شناسایی می 18حسابداری 

شده مشابھ نباشــند مبادلھ خدماتمعیارھای شناخت درآمد، 
) و مبلـغ 18المللــی حسـابداری اسـتاندارد بین 12(بند 

گیری باشــد قابـل انـدازه قابل اتکـا، ایگونھ درآمد بھ
). ایــن 18المللی حسابداری (الف) استاندارد بین20(بند 

خـدمات تبلیغـاتی غیرمشـابھ  مبادلھتفسیر تنھا درخصوص 
، 18المللــی حسـابداری کاربرد دارد. طبق استاندارد بین

خدمات تبلیغاتی مشابھ منجـر بــھ ایجــاد درآمــد  بادلھم
 شود.عملیاتی نمی

تواند درآمد این است کھ فروشنده در چھ شرایطی می لھئمس .4
بھ ارزش منصفانھ خدمات  قابل اتکاای گونھھعملیاتی را ب

ــاتی دریافت ــا ارائھتبلیغ ــده ی ــھ ش ــک معامل ــده در ی ش
 گیری کند.اندازه ،پایاپای

 اجماع

درآمد عملیاتی حاصل از یک معاملھ پایاپای دربردارنـده  .5
اتکا بھ ارزش منصــفانھ خـدمات قابل ای گونھبھ ،تبلیغات
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. بـا وجـود نیســتگیری اندازه قابل شدهتبلیغاتی دریافت
توانــد تنھــا بــا توجــھ بــا معــامالت ایــن، فروشــنده می

زیر ھستند، درآمد عملیاتی غیرپایاپایی کھ دارای شرایط 
بـھ  قابل اتکاای گونھحاصل از یک معاملھ پایاپای را بھ

ی رگیشــده انـدازهارزش منصفانھ خـدمات تبلیغـاتی ارائھ
 کند: 

تبلیغات آنھا مشابھ با تبلیغات معـامالت پایاپـای  .الف
 باشد؛

 بھ صورت مکرر انجام شود؛ .ب

ارائھ تبلیغـات در مقایسھ با تمام معامالت مرتبط با  .پ
باشــد، پایاپـای می معاملـھکھ مشابھ با تبلیغات در 

 تعداد معامالت و مبلغ آنھا قابل توجھ باشد؛

ازای (ماننــد دربردارنده نقد و/یا سایر اشکال مابـھ .ت
، داراییھای غیرمـالی و سـایر معامالتیاوراق بھادار 

قابـل ای گونـھخدمات) باشد کھ ارزش منصفانھ آنھا بھ
 گیری است؛ و قابل اندازهاتکا 

 ھمانند معامالت پایاپای، طرف یکسانی نداشتھ باشند. .ث
 تاریخ اجماع

 2001 سال می
 تاریخ اجرا

سـت. ا االجــراالزم 2001 سـال دسـامبر 31 تاریخ این تفسیر از
المللـی ھای حسابداری باید طبق استاندارد بینتغییر در رویھ

 بھ حساب منظور شود. 8حسابداری 
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