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 4عمومی شماره  بخش  حسابداري استاندارد

 اي مبادله عملیاتاز  درآمدهاي حاصل

 هدف

مفاهیم نظرا گنارشگرا  گنماهخشن  ا نننننن بنا بر تعریف ارائه شده در . 1

درآمد عبارت است از افزایش در دارایی،  ایا ش  عمومش،

بیه افیزایش  دو ایه منریر در بد ، یا ترایب، از  یر

ط، دوره م، خالص  مد ارزش  هوم درآ خش  شود. مف در ب

از عملیییات  حاصیی درآمیید ”دو گییروه     ییرعمییوم،

را “ ای از عملیات غیرمبادله حاص و درآمد “ ای مبادله

یرد. دربرم، ستاندارد   گ ین ا ئه دف ا م   ارا حوه ع ن

 ای اسیت. مبادلیه عملیاتاز  حسابداری درآمد ای حاص 

د نیعنوان درآمد شناسای، گرد اه باید به دیگریاقالم 

ه شییوند و در دامنیی در سییایر اسییتاندارد ا ممییر  م،

 د.نگیر ااربرد این استاندارد قرار نم،

سابداری  . 2 صل، در ح حث ا به مب موف  مدتًا مع مد ع درآ

سای،  مان، شنا مد  ز ست. درآ شناخت آن ا مان  یین ز تع

بیه  یا خدمات بالقوه اقتصادی جریان منافع شود اه م،

یین منیافع را ا گزارشگر محتمی  باشید و درون واحید

 گیری ارد. اتکاپذیر اندازه ای گونه بهبتوان 

 دامنه کاربرد

 گرفته شود: ای زیر بکار مبادله عملیاتاز  رآمدهای حاصلارد باید برای حسابداری دداین استان . 3

 ؛ارائه خدمات . الف

 و ؛فروش کاال . ب

امتیاز  حق شده، درآمد، گزارشگر که مولد سود تضمین استفاده دیگران از داراییهای واحـد . پ

 است. و سود سهام

از عملیییات  اییین اسییتاندارد  درآمیید ای حاصیی  . 4

 د د. ررس، قرار نم،ب ای را مورد غیرمبادله

 اسیت درآمید ای خیود را از عموم، ممکن واحد ای بخش . 5

 ای اسب انند. یا عملیات غیرمبادله ای مبادله عملیات

 ارزش آن   عملییات، اسیت ایه طی،ای مبادلیه عملیات

شیده تقریبیًا  واگیذار دریافت، با منیافع ازاي  مابه



 

 2 

ان تو برابر است. فروش ااال ا یا ارائه خدمات را م،

 دانست.  ای مبادلهدرآمد ای ای از  نمونه
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ای و  مبادلییه عملیییات بییین درآمیید ای تشییخیصدر  . 6

له تو غیرمباد حان مح مدنظر اای  رج ید  شک   با بر  ی 

نه یرد. نمو مد ای ای، از  قرار گ له درآ ای  غیرمباد

 و  دایا. امکهامالیات  عوارض   از است  عبارت

ای  اجییرای وفیفییهارائییه خییدمات  معمییوالً مت ییمن  . 7

گزارشگر است.  ط، مدت، معین توسط واحید توافق  مورد

شییده توسییط واحیید ای  مثالهییای، از خییدمات ارائییه

ازای آنهیا درآمید ایریاد  عموم، ایه معمیوالً در بخش

خدمات بهداشت،  آموزش،  ثبت، تواند شام   شود م، م،

 باشد. و ق ای،

زارشگر بیرای گ شده توسط واحید تولید ااالی ااال شام  . 8

و  مچنین امیوا   فروششده جهت  ااالی خریداری  فروش

 شده برای فروش است. نگهداری

گزارشییگر  اسییتفاده دیگییران از داراییهییای واحییید . 9

 شود: به تحصی  درآمد ای زیر م، منرر

نقتد   نقتد يتا معتادج وجته     از وجتوه  مبالغی که بابت  استتداده   رده: سودنتضممن الف.

 شود، البه میگزارشگر مط واحتد

گزارشتگر   از دارايیهای غیرجاری واحتتد  مبالغی که باب  استداده :دگآمدنحقنشمتمهز . ب

شود،  انتشار مطالبه می حق و ساخ ، عاليم تجاری برداری از معادن، بهره نظیر امتیاز

 و

الشترکه   پذير که متناسب با سهم مبالغی از سود توزيع شده واحد سرمايه :سودنسههم . پ

 شود. گزارشگر عايد آن می دواحت

مد. 10 ستاندارد  درآ ین ا یات  ایدر ا له عمل  ای مباد

 شود: از موارد زیر ممر  نم، حاص 

حستاب گرفتته    ويژه بته  روش ارزش گذاريهايی که به از سرمايه سود سهام حاصل الف.

 ؛شود می

 ؛پیمانهای بلندمدت . ب

 ؛قراردادهای اجاره . پ
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منصدانه دارايیهتای   اورزی و شناخ  اولیه و تغییرات ارزششناخ  اولیه تولید کش . ت

 ؛به فعالی  کشاورزی زيستی غیرمولد مربوط

 ؛استخراج مواد معدنی . ث

گذاريها )در مؤسسات تخصصتی   قبیل سرمايه تغییر ارزش ساير دارايیهای جاری از . ج

فتروش   و واحدهايی که بته خريتد   برایگذاری در امالک  گذاری( يا سرمايه سرمايه

 و ؛امالک اشتغاج دارند

 از فعالیتهای ساخ  امالک. درآمد ناشی . چ

 تعاریف

 :رفته است بکارزیر در این استاندارد با معانی مشخص شده  اصطالحات . 11

نـد در  نتوا ای مطلع و مایل می مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهن:منصفهظه شگزش

 ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند. ادی، یک دارایی را درای حقیقی و در شرایط ع معامله

 شود. می ستد و داداست که به موجب آن دارایی یا خدمت به ارزش منصفانه  عملیاتینمبهدخه:

 درآمد

گزارشگر به نمایندگ، از سایر  منابع، اه توسط واحید. 12

افیزایش  بیه منریر و گیردد واحد ای گزارشگر وصیو  م،

عنیوان  بیهشیود.  درآمید محسیون نم، شود نلص ارزش خا

مبیال   مورد سازمان امیور مالییات، اشیور  مثا   در

افیزایش  به منرر دریافت، یا دریافتن، مالیات ناخالص

خالص نم، سازمان   گردد ارزش  سهم  صد  صرفًا در کن  ل

 شود. عنوان درآمد محسون م، مذاور به

 یا مبادلهعملیات  از گیری درآمد حاصل اندازه

شزشگندگیاهتتشنیاهندگیاهتتنشنننننمنصافهظهنمه اهنن شگزش  هیدن اهننشگنمبهدخهعملمهتنشزن دگآمدنحهصل. 13

 ام گنرود.نشظدشزه

شییک     بییهدریییافت،ازای  در بسیییاری حییاالت  مابییه. 14

درآمید  میان باشد و مبلی   نقد یا معاد  آن م، وجه

ییا درییافتن، نقد یا معاد  نقد دریافت،  مبل  وجه
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شیک  غیرنقیدی  بیه ازای مربوط رت، اه مابهصو دراست. 

ازای  منصییفانه مابییه باشیید  درآمیید براسییا  ارزش

ندازه یافتن، ا یا در یافت،  گاه  شود. گیری م، در  ر

به آینده موایو   یا معاد  آن نقد جریان ورودی وجه

اه طبق قرارداد منعقده بین فروشنده  ای گونه بهشود  

  مبلغ، اضافه و خریدار و یا ضوابط معمو  فروشنده

ااال یا خدمات دریافت شود  در  بر بهای فروش نقدی

ازای مزبور  بهای فروش  منصفانه مابه این حالت ارزش

ااال یا  است و مبل  اضافه دریافت، درآمد فروش نقدی

توجه بیه  شود  بلکه باید با محسون نم، ارائه خدمات

 “میال، تیممیندرآمید ”عنیوان  محتوای معاملیه تحیت

 جداگانه نمایش داده شود. طور به

 ارائه خدمات

توجـه   ای اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد مربوط بایـد بـا   گونه بتوان به راارائه خدمات هرگاه ماحصل  . 15

ای اتکاپـذیر اابـل    گونـه  ، زمانی بهارائه خدماتشناسایی شود. ماحصل  خدمات ارائه شدهمیزان  به

 ه باشد:برآورد است که همه شرایط زیر احراز شد

 ؛گزارشگر محتمل باشد ااتصادی به درون واحـد جریان منافع الف.

 ؛گیری کرد ای اتکاپذیر اندازه گونه مبلغ درآمد را بتوان به . ب

 و ؛گیری باشد اندازه ای اتکاپذیر اابل گونه گزارشگری به تاریخ شده تا خدمات ارائهمیزان  . پ

اتکاپـذیر   ای گونـه  بـه شـده یـا خواهـد شـد،      تحمـل ارتباط بـا ارائـه خـدمات     مخارجی که در . ت

 گیری باشد. اندازه اابل

براسییا  میییزان  عملیییاتاز  شییناخت درآمیید حاصیی . 16

شیود.  اار  اغلب روش درصد تکمیی  نامییده م، تکمی 

تعیین میزان اعما  روش مزبور  مشتم  بر نحوه  برای

 9حسابداری شیماره  استاندارد از ضوابطاار   تکمی 

حد  فاعوا مدت” ،ای انت های بلند سابداری پیمان “  ح

 شود. استفاده م،

از ارائه خدمات   از شرایط شناسای، درآمد حاص  یک،. 17

اقتصییادی اسییت.  محتمیی  بییودن جریییان ورودی منییافع

قابلییت میورد  صورت وجیود ابهیام در حا   در این با

شده قبل،  مبلی  غیرقابی   درآمد شناسای،از  بخش، وصو 

یا مب صو   ست و م  نی گر محت فت آن دی اه بازیا غ،   ل
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شده  صورت تعدی  درآمد شناسای، نه به عنوان  زینه و به

 .شود قبل،  در حسابها منظور م،

ص، . 18 عداد نامشخ رام ت خدمات  مت من ان ئه  گاه ارا  ر

مد  شد  درآ عین با مان، م یک دوره ز ط،  یات  از عمل

شود   مستقیم ط، آن دوره زمان، شناسای، م، روش خط به

مگر اینکه طبق شوا د موجود  روش دیگری اه درآمد 

دوره را بهتر منعکس اند  وجود داشته باشد.  رگاه 

مقایسه با سایر عملیات از ا میت  یک فعالیت خاص در

ای برخوردار باشد  شناخت درآمد تا زمان اجرای  ویژه

 افتد. تعویق م، آن فعالیت خاص به

را نتییوان  ای بادلییهمعملیییات  رگییاه ماحصیی  یییک . 19

نه به خارج  ای گو فت م ارد و بازیا برآورد  پذیر  اتکا

شیود و  شده محتم  نباشد  درآمید شناسیای، نم، تحم 

عنوان  زینیه دوره میورد شیناخت  شده به مخارج تحم 

 گیرد. قرار م،

 فروش کاال

 یافته باشد: از فروش کاال باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق درآمد حاصل . 02

گزارشگر مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کاالی مورد معامله را به خریدار منتقل کرده  واحـد الف.

 ؛باشد

گزارشگر دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معمواًل با مالکیت همراه است یا کنترل  واحـد . ب

 ؛رفته اعمال نکند به کاالی فروش مؤثری نسبت

 ؛گیری کرد اتکاپذیر اندازه ای گونه بهان مبلغ درآمد را بتو . پ

 و ؛گزارشگر محتمل باشد با فروش به درون واحـد ااتصادی مرتبط جریان منافع . ت

 ای گونـه  بـه بتـوان   را شـده یـا خواهـد شـد     تحملرفته  ارتباط با کاالی فروش مخارجی که در . ث

 گیری کرد. اتکاپذیر اندازه

رات و مزایای مالکیت برای اینکه زمان انتقا  مخاط. 21

شرایط  ست  ارد  الزم ا یین  توان تع یدار را ب به خر

بررسی، قیرار گییرد. در اغلیب حیاالت   مورد بادلهم

انتقا  مخاطرات و مزایای مالکیت با انتقا  مالکیت 

سط  له تو مورد معام صرف  یا ت یدار  به خر قانون، 

اغلب فروشها مورد  خریدار  مراه است. این موضوع در

ن صدق م، خاطرات و ا اه م جود دارد  یز و مواردی ن د. 
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قا   مان انت فاوت از ز مان، مت یت در ز یای مالک مزا

مالکیییت قییانون، یییا تصییرف توسییط خریییدار انتقییا  

 یابد. م،

از مخییاطرات و ای  گزارشییگر بخییش عمییده اگییر واحییید. 22

فروش  بوط   له مر ند  معام فظ ا یت را ح یای مالک مزا

ابیت آن شناسیای، ب گردد و لذا درآمیدی از تلق، نم،

است در حاالت مختلفی، اتفیاق  شود. این امر ممکن نم،

گزارشیگر   ای، از میواردی ایه واحیید بیفتد. نمونه

است مخاطرات و مزایای عمیده مالکییت را حفیظ  ممکن

 شر  زیر است: اند به

ارتباط بتا عملرترد غیتر مطلتوب متورد       گزارشگر تعهداتی را در که واحتد زمانی الف.

عهتده   رفته پوشش نیافته باشد، بته  نامه کاالی فروش توسط مداد ضمان  معامله که

 ؛بگیرد

بته تصصتیل درآمتد     به يک فروش خاص، مشروط که درياف  درآمد مربوط زمانی . ب

 ؛مصل فروش کاالی مورد معامله باشد توسط خريدار از

ت که ارساج کاالی مورد معامله متضمن خدمات نصب باشتد، لتیرن ختدما    زمانی . پ

گزارشگر  دهد، توسط واحتد ای از مبلغ قرارداد را تشریل می نصب که بخش عمده

 و ؛طور کامل انجام نشده باشد به

که خريدار حتق فستخ معاملته را براستاا مدتاد قترارداد داشتته باشتد و          زمانی . ت

 رفته مطمئن نباشد. مورد احتماج برگش  کاالی فروش گزارشگر در واحتد

ا میتی، از  گزارشیگر تنهیا بخیش ام چنانچه  واحیید. 23

دارد  معاملیه  مخاطرات مالکیت را بیرای خیود نگیه

شود. برای  نظر  فروش تلق، و درآمد شناسای، م، مورد

اسیت تنهیا بیه خیاطر ت یمین  مثا   فروشنده ممکین

قابلیت وصو  ممالبات  مالکیت قانون، ااال را برای 

شیگر گزار چنین حالت،  اگیر واحیید خود حفظ اند. در

ارده  ق   یت را منت مده مالک یای ع خاطرات و مزا م

باشد  این معامله  فروش تلق، و درآمد آن شناسای، 

ا میتیی، از  گییردد. مثییا  دیگییر از حفییظ بخییش ام م،

مخییاطرات مالکیییت  وجییود شییرط، در فییروش ااالسییت 
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مشتری  برگشت ااال و رضایت  صورت عدم اه در ای گونه به

چنیین  میسیر باشید. درازا به مشیتری  استرداد مابه

شرط آنکه فروشنده بتواند مبال  برگشیت،  حالت،  به

ت، را  نه بهآ بد ،  ای گو ند و  برآورد ا پذیر  اتکا

توجه به ترربیات گذشیته و  از برگشت ااال را با ناش،

مان  مد در ز ند  درآ سای، ا بوط شنا م  مر سایر عوا

 شود. فروش شناسای، م،

دن جرییییان بیییرای شیییناخت درآمییید  محتمییی  بیییو. 24

بییا معاملییه بییه درون  اقتصییادی مییرتبط منییافع

برخ، میوارد  تیا  گزارشگر شرط اساس، است. در واحید

ازا یا رفع ابهام در این زمینه   زمان دریافت مابه

اقتصادی محتم  نباشید.  است جریان ورودی منافع ممکن

از فیروش در  ازای حاص  برای مثا    رگاه خروج مابه

به صدور مریوز دولیت آن اشیور  یک اشور خارج، منوط

بیا  اقتصادی مرتبط مورد جریان ورودی منافع باشد  در

از صدور  فروش مذاور ابهام وجود دارد  لذا تنها پس

سای،  مد شنا طرف و درآ هام بر جوه  اب خروج و روز  م

  میورد قابلییت وصیو  حیا    رگیاه در این شود. با م،

جیود و شیده قبلی، ابهیام بیه از درآمد شناسای، بخش،

آید  مبل  غیرقاب  وصو  یا مبلغ، اه بازیافت آن 

عنوان تعدی  درآمید  جای اینکه به غیرمحتم  است  به

حسیان  حسیان گرفتیه شیود  بیه شده قبل، بیه شناسای،

 گردد.  زینه منظور م،

با یک معامله ییا روییداد   ای مرتبط درآمد و  زینه. 25

عمومیًا  شود. این فرایند  طور  مزمان شناسای، م، به

نه” مد و  زی مابق درآ یده م،“ ت نه نام  ا   شود.  زی

رفته و سایر مخارج،  جمله  زینه ت مین ااالی فروش از

صیورت، ایه  است واقع شود  در از حم  ااال ممکن اه پس

موالً  شد  مع قرار با مد بر شناخت درآ شرایط  سایر 

گیری اسییت.  انییدازه ای اتکاپییذیر قابیی  گونییه به

ای  گونیه  ا را نتیوان به ه  زینیهحیا    رگیا این با

تییوان  گیری اییرد  درآمیید را نم، اتکاپییذیر انییدازه

ازای  چنین شرایم،   رگونیه مابیه شناسای، نمود. در

 شود. عنوان بد ، شناسای، م، دریافت، به
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 امتیاز و سود سهام درآمد حق ،شده سود تضمین

گزارشگر که متضمن سود  از داراییهای واحـداز استفاده دیگران  ای ناشی مبادله عملیات درآمدهای . 02

شرط  به 07امتیاز و سود سهام است باید براساس معیارهای مندرج در بند شده، درآمد حق تضمین

 شناسایی شود: زیر تحقق شرایط

 گزارشگر محتمل باشد، و به درون واحـد عملیات مذکورااتصادی  جریان منافع الف.

 گیری کرد. ای اتکاپذیر اندازه گونه ن بهمبلغ درآمد مربوطه را بتوا . ب
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 مبانی زیر شناسایی شود: توجه به باید با 02درآمدهای مذکور در بند  . 07

 ؛توجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط شده براساس مدت زمان و با سود تضمین الف.

 و ؛امتیاز طبق محتوای ارارداد مربوط درآمد حق . ب

ویژه ثبت نشده است، در زمان  روش ارزش گذاریهایی که به ایهاز سرم سود سهام حاصل . پ

گذاری در واحدهای  از سرمایه استثنای سود سهام حاصل حراز حق دریافت توسط سهامدار، بها

 وابسته. و فرعی

با سود سهام در زمان احراز حق دریافت  درآمد مرتبط. 28

 برخ، شرایط  مثالً  شود. در م، شناسای،توسط سهامدار 

 ا ییا  محی  اندوختیه در مواردی ایه سیود سیهام از

گذاری اعیالم  از تحصی  سیرمایه انباشته مصون پیش سود

از  گونییه مبییال  معییرف بازیافییت بخشیی، شییود  این م،

گذاری اسیت و درآمید محسیون  شیده سیرمایه تمام بهاي

 شود. نم،

امتییاز طبیق شیرایط منیدرج در قیرارداد  درآمد حق. 29

شناسیای، اسیا    مین د و معموالً برگیر مربوط تعلق م،

توجیه بیه محتیوای قیرارداد   آنکیه بیا شود  مگر م،

شناسای، درآمد برمبنای روشهای سیستماتیک و منمق، 

 تر باشد. دیگری مناسب

اقتصادی شرط اساسی،  محتم  بودن جریان ورودی منافع. 30

امتییاز و سیود  شده  درآمید حیق شناسای، سود ت مین

حیا    ایین ای اسیت. بیا درآمد مبادلهعنوان  سهام به

عنیوان   رگاه درخصوص قابلیت وصو  مبلغ، اه قبالً به

وجیود آیید  مبلی   شده  ابهیام، بیه درآمد شناسای،

غیرقاب  وصو  یا مبلغ، اه بازیافت آن دیگر محتم  

صیورت تعیدی   نیه بیه عنوان  زینیه دوره و نیست  به

 شود. ر م،شده قبل،  در حسابها منظو درآمد شناسای،

 افشا

 گزارشگر باید موارد زیر را در یادداشتهای توضیحی افشا کند: واحـد . 31

 و ؛ای مبادله عملیات استفاده برای شناخت درآمد های حسابداری مورد رویه الف.
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از موارد  شده طی دوره ناشی ای شناسایی مبادله عملیات یک از طبقات عمده درآمد مبلغ هر . ب

 زیر:

 اال،فروش ک -

 ارائه خدمات، -

 شده، سود تضمین -

 امتیاز، درآمد حق -

 سود سهام. -

 تاریخ اجرا

و بعد از  1/1/1331مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  مورد کلیه صورتهای الزامات این استاندارد در . 30

 االجراست. شود، الزم آن شروع می


