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مقدمه

سرمایهانصاحبحقوقدرافزایشازاستعبارتآمددرمالی،گزارشگرینظریمفاهیمسومفصلدرشدهارائهتعریفبنابر
غیرآمددر"و"عملیاتیآمددر“گروهدوهرآمد،درمفهوم.شودمیمربوطسرمایهصاحبانآوردهبهکهمواردیبجز

میاصلحتجاریواحدمستمرواصلیفعالیتهایازکهاستآمدیدرازعبارتعملیاتیآمددر.گیردمیبردرراعملیاتی
.گیردمیقراراشارهموردامتیازحقوسهامسودشده،تضمینسودالزحمه،حقفروش،قبیلازمختلفیعناوینباوگردد

اتیعملیآمددر.استعملیاتیآمددرشناختزمانتعیینبهمعطوفعمدتاعملیاتیآمددرحسابداریدراصلیمبحث
یعنی)دباشداشتهوجوداقتصادیمنافعورودیآتیجریانیکوقوعبرمبنیکافیشواهدکهشودمیشناساییزمانی
اتکاایهگونبهبتوانرامنافعاینوباشدمحتملتجاریواحددرونبهعملیاتیآمددربامرتبطاقتصادیمنافعجریان

.شودتهگرفبکارومطالعهحسابداریاستانداردهایبرایمقدمه“بهتوجهبابایداستاندارداین.کردگیریاندازهپذیر
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دامنه کاربرد
:این استاندارد باید برای حسابداری در آمد عملیاتی حاصل از معامالت و رویدادهای زیر بکار گرفته شود■

فروش کاال،.الف 

ارائه خدمات، و. ب 

.  استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که مولد سود تضمین شده، در آمد حق امتیاز و سود سهام است. ج 

ده کاال شامل کاالی تولید شده توسط واحد تجاری برای فروش و همچنین کاالی خریداری شده جهت فروش مجدد از قبیل کاالی خریداری ش
توافق ارائه خدمات، معموال متضمن اجرای وظیفه ای مورد. توسط یک واحد بازرگانی یا زمین و سایر امالک نگهداری شده برای فروش مجدد است

نوع برخی از پیمانهای ارائه خدمات ماهیتا از. خدمات ممکن است طی یک یا چند دوره مالی ارائه شود. طی مدتی معین توسط واحد تجاری است
با عنوان حسابداری پیمانهای بلندمدت 9در آمد عملیاتی حاصل از چنین پیمانهایی، طبق استاندارد حسابداری شماره . پیمانهای بلندمدت است

.شناسایی می شود

:استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری منجر به تحصیل در آمدهای عملیاتی زیر می شود■

مبالغی که بابت استفاده از وجوه نقد یا معادل وجه نقد واحد تجاری مطالبه می شود،: سود تضمین شده. الف

مبالغی که بابت استفاده از داراییهای غیر جاری واحد تجاری نظیر امتیاز ساخت، عالیم تجاری،: در آمد حق امتیاز . ب 

حق انتشار و نرم افزار رایانه ای مطالبه می شود، و

.مبالغی از سود توزیع شده واحد سرمایه پذیر که متناسب با سهم الشرکه واحد تجاری عاید آن می شود: سود سهام. ج
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: در این استاندارد، در آمد عملیاتی حاصل از موارد زیر مطرح نمی شود

سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه به حساب گرفته می شود،. الف•

، (با عنوان حسابداری پیمانهای بلندمدت9رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره )پیمانهای بلندمدت . ب •

قراردادهای اجاره، . ج •

با عنوان حسابداری10رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره )کمکهای بالعوض و سایر کمکهای مشابه دولتی . د •

، (کمکهای بالعوض دولت•

قراردادهای بیمه در شرکتهای بیمه، . هـ •

جوع شود به ر)شناخت اولیه تولید کشاورزی و شناخت اولیه و تغییرات ارزش منصفانه داراییهای زیستی غیر مولد مربوط به فعالیت کشاورزی . و •
، (با عنوان فعالیتهای کشاورزی26استاندارد حسابداری شماره 

استخراج مواد معدنی، و . ز •

ای یا سرمایه گذاری و در امالک در واحده( در مؤسسات تخصصی سرمایه گذاری)تغییر ارزش سایر داراییهای جاری از قبیل سرمایه گذاریها . ح •
.تجاری که به خرید و فروش امالک اشتغال دارند

.در آمد ناشی از فعالیتهای ساخت امالک. ط•
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تعاریف 

:اصطالحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است

عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از : در آمد عملیاتی
مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و: ارزش منصفانه . فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد

دیگر فروشندهای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یک
.  مبادله کنند

ان سرمایه وصول می شود، به افزایش حقوق صاحب( از قبیل برخی مالیاتها)مبالغی که به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث 
ی با به گونه مشابه، در مورد کارگزاران، مبالغ ناخالص دریافت. منجر نمی گردد و لذا در آمد عملیاتی محسوب نمی شود

محسوب دریافتنی به افزایش حقوق صاحبان سرمایه منجر نمی گردد و لذا تنها مبلغ حق العمل یا کارمزد، در آمد عملیاتی
.  می شود
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اندازه گیری در آمد عملیاتی 
طبقعموالممعاملهیکازحاصلعملیاتیآمددرمبلغ.شودگیریاندازهدریافتنییادریافتیازایمابهمنصفانهارزشبهبایدعملیاتیآمددر

ودریافتیزایامابهمنصفانهارزشبهمبلغاین.شودمیتعیینآید،میعملبهداراییازکنندهاستفادهباخریداروتجاریواحدبینکهتوافقی
درمبلغواشدبمیآنمعادلیانقدوجهشکلبهمربوط،ازایمابهحاالت،بسیاریدر.شودمیگیریاندازهتجاریتخفیفاتاحتساببادریافتنی

اردادقرطبقکهایگونهبهشود،موکولآیندهبهنقدوجهورودیجریانگاههرحال،اینبا.استدریافتینقدوجهمبلغهمانعملیاتیآمد
ارزشالتحایندرشود،دریافتخدماتیاکاالنقدیفروشبهایبراضافهمبلغیفروشنده،معمولضوابطیاوخریداروفروشندهبینمنعقده

محتوایبهتوجهاببایدبلکهشود،نمیمحسوبفروشندهعملیاتیآمددردریافتیاضافهمبلغواستنقدیفروشبهایمربوط،ازایمابهمنصفانه
.یابدنمایشجداگانهطوربهمالیتأمینآمددر“عنوانتحتمعاملهتجاری

درایمعاملهعنوانبهمبادلهاینگردد،مبادلهباشدمشابهارزشوماهیتلحاظازکهدیگریخدماتیاکاالهاقبالدرخدماتیاکاالهاگاههر
درمشتریانایتقاضموقعبهتأمینجهتلبنیمحصوالتکنندهتولیدشرکتدوتوسطشیرمبادلهازتوانمیمثالبرای.شودنمیتلقیآمدزا
ایندر.رددگمیتلقیآمدزادرایمعاملهعنوانبهمبادلهاینشود،مبادلهمشابهغیرخدماتیاکاالچنانچه.کرداشارهمحصوالتشانتوزیعحوزه
منصفانهشارزگاههر.شودمیگیریاندازهنقدیکیسربابتازتعدیلازپسدریافتیخدماتیاکاالهامنصفانهارزشبهعملیاتیآمددرحالت
ازپسدهشواگذارخدماتیاکاالهامنصفانهارزشبهعملیاتیآمددرکرد،گیریاندازهپذیراتکاایگونهبهنتوانرادریافتیخدماتیاکاالها
شودمیگیریاندازهنقدی،کیسربابتازتعدیل
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تشخیص معامله

برخیدرحال،اینبا.شودمیاعمالمعاملههرمورددرجداگانهطوربهمعموالاستانداردایندرمندرجشناختمعیارهای
اربکمنفردمعاملهیکتفکیکقابلاجزایمورددرشناختمعیارهایاستالزممعاملهمحتوایانعکاسجهتشرایط،
باشد،بعدیخدماتباارتباطدرجداگانهتفکیکقابلمبلغیکشاملمحصولفروشقیمتگاههرمثال،برای.شودگرفته

عکس،بال.گیردمیقرارشناختموردخدماتاجرایدورهطیعملیاتیآمددرعنوانبهومنتقلآتیهایدورهبهمبلغاین
رد،کدرکآنکلیتبهتوجهبدوننتوانراآنتجاریاثرکهباشدپیوستههمبهایگونهبهمعاملهچندیادوگاههر

فروشبهراکاالهاییاستممکنتجاریواحدیکمثال،برای.شودمیاعمالیکجاطوربهآنمورددرشناختمعیارهای
املهمعمحتواییاثرنفیموجبامراین.کندمنعقدآیندهدرکاالهاهمانبازخریدبرایجداگانهقراردادیهمزمانورساند
.کردشناسایییکجاراکاالهمانبازخریدوفروشمعاملهدربایدحالتیچنیندرلذاوشودمیفروش
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فروش 
:باشدیافتهتحققزیرشرایطکلیهکهشودشناساییزمانیبایدکاالفروشازحاصلعملیاتیآمددر

باشد،کردهمنتقلخریداربهرامعاملهموردکاالیمالکیتعمدهمزایایومخاطراتتجاریواحد.الف▪

بهنسبتمؤثریکنترلیااستهمراهمالکیتبامعموالکهحدیدرمستمرمدیریتیدخالتهیچتجاریواحد.ب▪

نکند،اعمالرفتهفروشکاالی▪

کرد،گیریاندازهپذیراتکاایگونهبهبتوانراعملیاتیآمددرمبلغ.ج▪

وباشد،محتملتجاریواحددرونبهفروشمعاملهبامرتبطاقتصادیمنافعجریان.د▪

یریگاندازهپذیراتکاایگونهبهبتوانشدخواهدیاشدهتحملرفتهفروشکاالیباارتباطدرکهرامخارجی.هـ▪
.کرد

قرارررسیبموردمعاملهشرایطاستالزمکرد،تعیینبتوانراخریداربهمالکیتمزایایومخاطراتانتقالزماناینکهبرای
توسطلهمعامموردتصرفیاخریداربهقانونیمالکیتانتقالبامالکیتمزایایومخاطراتانتقالحاالت،اغلبدر.گیرد

مزایایومخاطراتکهداردوجودنیزمواردی.کندمیصدقفروشیهاخردهاغلبمورددرموضوعاین.استهمراهخریدار
.یابدمیانتقالخریدارتوسطتصرفیاقانونیمالکیتانتقالزمانازمتفاوتزمانیدرمالکیت
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ا در اگر واحد تجاری بخش عمده ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله مریوط، فروش تلقی نمی گردد و لذ
ه واحد نمونه هایی از مواردی ک. این امر ممکن است در حاالت مختلفی اتفاق بیفتد. آمدی از بابت آن شناسایی نمی شود

:تجاری ممکن است مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را حفظ کند به شرح زیر است

ه کاالی زمانی که واحد تجاری تعهداتی را در ارتباط با عملکرد غیر مطلوب مورد معامله که توسط مفاد ضمانتنام. الف•
فروش رفته پوشش نیافته باشد، به عهده بگیرد، 

ل زمانی که دریافت در آمد عملیاتی مربوط به یک فروش خاص، مشروط به تحصیل در آمد توسط خریدار از مح. ب•
فروش کاالی مورد معامله باشد،

غزمانی که ارسال کاالی مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، لیکن خدمات نصب که بخش عمده ای از مبل. ج•
قرارداد را تشکیل می دهد، توسط واحد تجاری به طور کامل انجام نشده باشد، و 

زمانی که خریدار حق فسخ معامله را بر اساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاری در مورد احتمال برگشت . د•
.کاالی فروش رفته مطمئن نباشد
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موردمعاملهدارد،نگهخودبرایرامالکیتمخاطراتازاهمیتیکمبخشتنهاتجاریواحدچنانچه،
خاطربهتنهااستممکنفروشندهمثال،برای.شودمیشناساییعملیاتیآمددروتلقیفروشنظر،

واحداگری،حالتچنیندر.کندحفظخودبرایراکاالقانونیمالکیتمطالبات،وصولقابلیتتضمین
آمددروتلقیفروشمعامله،اینباشد،کردهمنتقلرامالکیتعمدهمزایایومخاطراتتجاری

دوجومالکیت،مخاطراتازاهمیتیکمبخشحفظازدیگرمثال.گرددمیشناساییآنعملیاتی
سترداداوکاالبرگشتمشتری،رضایتعدمصورتدرکهایگونهبهکاالستفروشیخردهدرشرطی

بهراآتیشتیگبرمبالغبتواندفروشندهآنکهشرطبهحالتی،چنیندر.باشدمیسرمشتریبهازامابه
عواملسایروهگذشتتجربیاتبهتوجهباراکاالبرگشتازناشیبدهیوکندبراوردپذیراتکاایگونه

.گیردمیقرارشناختموردفروشزماندرعملیاتیآمددرکند،شناساییمربوط
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جاریتواحددرونبهمعاملهبامرتبطاقتصادیمنافعجریانبودنمحتملعملیاتی،آمددرشناختبرای•
جریاناستممکنزمینه،ایندرابهامرفعیاازامابهدریافتزمانتاموارد،برخیدر.استاساسیشرط

شورکیکدرفروشازحاصلازایمابهمبالغخروجهرگاهمثال،برای.نباشدمحتملاقتصادیمنافعورودی
شفروبامرتبطاقتصادیمنافعورودیجریانمورددرباشد،کشورآندولتمجوزصدوربهمنوطخارجی
شناساییعملیاتیآمددروبرطرفابهاموجوه،خروجمجوزصدورازپستنهالذادارد،وجودابهاممذکور

بهبهاماقبلیشدهشناساییعملیاتیآمددرازبخشیوصولقابلیتمورددرگاههرحال،اینبا.شودمی
درتعدیلعنوانبهاینکهجایبهاست،محتملغیرآنبازیافتکهمبلغییاوصولغیرقابلمبلغآید،وجود

.گرددمیمنظورهزینهحساببهشود،گرفتهحساببهقبلیشدهشناساییعملیاتیآمد

رایند،فاین.شودمیشناساییهمزمانطوربهرویدادیامعاملهیکبامرتبطهایهزینهوعملیاتیآمددر•
سایرورفتهفروشکاالیتضمینهزینهجملهازها،هزینه.شودمینامیده“هزینهوآمددرتطابق"عموما

اشد،ببرقرارآمددرشناختشرایطسایرکهصورتیدرشود،واقعاستممکنکاالحملازپسکهمخارجی
اتکایاگونهبهنتوانراهاهزینهگاههرحال،اینبا.استگیریاندازهقابلپذیراتکاایگونهبهمعموال

ازایهمابگونههرشرایطی،چنیندر.کردشناساییتواننمیراعملیاتیآمددرکرد،گیریاندازهپذیر
.شودمیشناساییبدهیعنوانبهدریافتی
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ارائه خدمات

در،کردبراوردپذیراتکاایگونهبهبتواناستخدماتارائهمتضمنکهراایمعاملهماحصلهرگاه
بهمانیزمعامله،ماحصل.شودشناساییمعاملهآنتکمیلمیزانبهتوجهبابایدمربوطعملیاتیآمد

:باشدشدهاحراززیرشرایطهمهکهاستبرآوردقابلاتکاپذیرایگونه

باشد،محتملتجاریواحددرونبهمعاملهبامرتبطاقتصادیمنافعجریان.الف•

کرد،گیریاندازهپذیراتکاایگونهبهبتوانراعملیاتیآمددرمبلغ.ب•

وباشد،گیریاندازهقابلپذیراتکاایگونهبهمعاملهتکمیلمیزان.ج•

اندازهقابلپذیراتکاایگونهبهشد،خواهدیاشدهتحملخدماتارائهباارتباطدرکهمخارجی.د•
.باشدگیری
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شرواعمالضوابط.شودمینامیدهتکمیلدرصدروشاغلبکار،تکمیلمیزانبراساسعملیاتیآمددرشناخت❑
پیمانهایحسابداریعنوانبا9شمارهحسابداریاستاندارددرکارتکمیلمیزانتعییننحوهبرمشتملمزبور،

یورودجریانبودنمحتملنیز،خدماتارائهازحاصلعملیاتیآمددرشناختمورددر.استشدهتشریحبلندمدت
یاتیعملآمددرازبخشیوصولقابلیتمورددرابهاموجودصورتدرحال،اینبا.استاساسیشرطاقتصادی،منافع

صورتبهنهونههزیعنوانبهنیست،محتملدیگرآنبازیافتکهمبلغییاوصولقابلغیرمبلغقبلی،شدهشناسایی
.شودمیمنظورحسابهادرقبلی،شدهشناساییآمددرتعدیل

سیستم برای اینکه بتوان ماحصل یک معامله را به گونه ای اتکا پذیر براورد کرد، معموال الزم است واحد تجاری از یک❑
رائه واحد تجاری، براوردهای در آمد عملیاتی را همزمان با ا. داخلی بودجه بندی و گزارشگری مالی مؤثر برخوردار باشد

د نظر با این حال این واقعیت که شرایط حاکم ممکن است تجدی. خدمات بررسی و در صورت لزوم آن را تغییر می دهد
.راورد کردادواری براوردها را ایجاب کند، لزوما بدین معنی نیست که ماحصل معامله را نمی توان به گونه ای اتکا پذیر ب

14

امله یک واحد تجاری عموما پس از توافق در مورد شرایط مطرح شده در صفحه بعد با طرفهای دیگر مع
:قادر به انجام براوردهای اتکا پذیر است

حقوق قابل اعمال هریک از طرفین در مورد خدماتی که قرار است ارائه یا دریافت شود، . الف❖

مابه ازایی که قرار است مبادله شود، و. ب ❖

.نحوه و شرایط تسویه. ج❖

آمد هر گاه ارائه خدمات، متضمن انجام تعداد نامشخصی از عملیات طی یک دوره زمانی معین باشد، در
وجود، عملیاتی به روش خط مستقیم طی آن دوره زمانی شناسایی می شود، مگر این که طبق شواهد م

یت هر گاه یک فعال. روش دیگری که در آمد عملیاتی دوره را بهتر منعکس کند، وجود داشته باشد
ان خاص در مقایسه با سایر عملیات از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، شناخت در آمد عملیاتی تا زم

.اجرای آن فعالیت خاص به تعویق می افتد

15

یرپذاتکاایگونهبهنتواناستخدماتارائهمتضمنکهراایمعاملهماحصلگاههر
موردبازیافتقابلشدهتحملمخارجمیزانتاتنهابایدراعملیاتیآمددرکرد،براورد

امکانمعاملهماحصلپذیراتکابراورداغلبمعامله،اولیهمراحلدر.دادقرارشناخت
تجاریواحدکهباشدداشتهوجوداحتمالایناستممکنحال،اینبا.نیستپذیر

مخارجمیزانتاتنهاعملیاتیآمددربنابراین.کندبازیافترامعاملهشدهتحملمخارج
لماحصکهآنجااز.گرددمیشناساییرودمیآنبازیافتانتظارکهایشدهتحمل
.شودنمیشناساییسودیهیچگونهکرد،براوردپذیراتکاایگونهبهتواننمیرامعامله

ارجمخبازیافتوکردبراورداتکاپذیرایگونهبهنتوانرامعاملهیکماحصلگاههر
بههشدتحملمخارجوشودنمیشناساییعملیاتیآمددرنباشد،محتملشدهتحمل
.گیردمیقرارشناختمورددورههزینهعنوان

16

سود تضمین شده، در آمد حق امتیاز و سود سهام
ود سهام در آمدهای عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که متضمن سود تضمین شده، در آمد حق امتیاز و س

:است باید براساس معیارهای مندرج به شرط تحقق شرایط زیر شناسایی شود 

جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد، و . الف▪

.مبلغ در آمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد. ب ▪

:در آمد عملیاتی باید با توجه به مبانی زیر شناسایی شود▪

سود تضمین شده بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط، . الف▪

در آمد حق امتیاز طبق محتوای قرارداد مربوط، و . ب ▪

دار، سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهام. ج ▪
.  به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته

17

در.شودمیشناساییسهامدارتوسطدریافتحقاحراززماندرسهامسودبامرتبطعملیاتیآمددر
ازپیشمصوبانباشتهسودیاهااندوختهمحلازسهامسودکهمواردیدرمثال،شرایط،برخی

سرمایههشدتمامبهایازبخشیبازیافتمعرفمبالغگونهاینشود،میاعالمگذاریسرمایهتحصیل
امیهنگتنهاگذاریسرمایهشدهتمامبهایدیگر،بیانبه.شودنمیمحسوبآمددرواستگذاری

رکتشسهمبرمازادمزبورسهامسودکهشودمیدادهکاهشدریافتنییادریافتیسهامسودبابت
حقآمددر.باشدگذاریسرمایهتحصیلازپسپذیرسرمایهشرکتمصوبسودهایازگذارسرمایه
شود،میشناساییاساسهمینبرمعموالوگیردمیتعلقمربوطقرارداددرمندرجشرایططبقامتیاز

دیگریقیمنطوسیستماتیکروشهایمبنایبرآمددرشناساییقرارداد،محتوایبهتوجهباآنکهمگر
شده،مینتضسودشناساییاساسیشرطاقتصادیمنافعورودیجریانبودنمحتمل.باشدترمناسب

تقابلیخصوصدرگاههرحال،اینبا.استعملیاتیآمددرعنوانبهسهامسودوامتیازحقآمددر
قابلرغیمبلغآیدوجودبهابهامیشده،شناساییعملیاتیآمددرعنوانبهقبالکهمبلغیوصول
آمددریلتعدصورتبهنهودورههزینهعنوانبهنیست،محتملدیگرآنبازیافتکهمبلغییاوصول

.شودمیمنظورحسابهادرقبلی،شدهشناساییعملیاتی
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افشا
:واحد تجاری باید موارد زیر را در یادداشتهای توضیحی افشا کند

با 1ه رویه های حسابداری مورد استفاده برای شناخت در آمد عملیاتی با توجه به الزامات استاندارد حسابداری شمار. الف
نحوه ارائه صورتهای مالی، و "عنوان 

:مبلغ هر یک از طبقات عمده در آمد عملیاتی شناسایی شده طی دوره ناشی از موارد زیر. ب 

فروش کاال، ارائه خدمات،  سود تضمین شده،  در آمد حق امتیاز، سود سهام، و 

.تمبلغ در آمد عملیاتی حاصل از مبادله کاال یا خدمات که در هر یک از طبقات عمده در آمد عملیاتی منظور شده اس. ج 

با عنوان ذخائر، بدهیهای احتمالی و 4واحد تجاری باید هر گونه سود یا زیان احتمالی را طبق استاندارد حسابداری شماره 
جریمه ها این گونه سودها یا زیانها ممکن است ناشی از اقالمی از قبیل مخارج تضمین، ادعاها،. داراییهای احتمالی افشا کند

.یا زیانهای احتمالی باشد

19

تاریخ اجرا 

و بعد از آن 1380/1/1الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 
.شروع می شود، الزم االجراست

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری
با عنوان در آمد 18با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی حسابداری شماره 

.عملیاتی نیز رعایت می شود
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پیوست

نمونه هایی از موارد شناخت در آمد عملیاتی

جاریتوضعیتهایازتعدادیدرراحسابداریاستانداردکاربردنحوهپیوست،ایندرشدهارائههاینمونه
مههمورددرجامعیبحثواستمعاملهیکازخاصیهایجنبهبهمعطوفهانمونهاین.کندمیتشریح
لتحلیدرمشخصاکهمواردیجزبه.کندنمیارائهراعملیاتیآمددرشناختدراحتمالیمؤثرعوامل

مالحظهقابلابهامهیچکهاستفرضاینمتضمنهانمونهاست،گرفتهقراراشارهموردتجاریوضعیتهای
خواهداقعویاشدهواقعکههاییهزینهشود،دریافتاستقرارکهازاییمابهوصولقابلیتیامبلغمورددر

ستاندارداازبخشیوداردتشریحیجنبهتنهاهانمونهاین.نداردوجودکاالبرگشتاحتمالیمیزانیاشد،
.نیستحسابداری
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فروش کاال.الف
:  فروش همراه با تعویض در تحویل کاال.1■

ه است و وی بنا به درخواست خریدار، تحویل کاال به تعویق افتاده ولی مالکیت ان به خریدار منتقل شد
ر آمد هر گاه مالکیت به خریدار منتقل شود، در صورت تحقق شرایط زیر د. صورتحساب را می پذیرد

:  عملیاتی شناسایی می شود

. تحویل کاال به خریدار محتمل باشد. الف•

. در زمان شناخت در آمد، کاال موجود، قابل تشخیص و آماده تحویل به خریدار باشد. ب •

. خریدار به طور مشخص، تعویق در تحویل کاال را تایید کرده باشد. ج •

.شرایط معمول پرداخت برقرار باشد. د•

22

:مشروطارسال.2■

.شودمیفروختهغیرهوبازرسینصب،شرطبهکاال.الف.2•

بهنسبتد،باشنیافتهخاتمهآنبازرسیونصبونگرفتهتحویلراکاالمشتریکههنگامیتامعموال
یقدربهنصبعملیاتاستممکنموارد،برخیدراین،وجودبا.گیردنمیصورتشناختیدرآمد
یکصبنمثال)دانستمقتضیرافروششناختآن،تکمیلعدمبهتوجهبدونبتوانکهباشدساده

اتصالندی،ببستهازآنکردنخارجمستلزمتنهااست،شدهآزمایشکارخانهدرکهتلویزیونیگیرنده
تعیینظورمنبهتنهابازرسیاستممکنکهدیگرموارددر.(استبرقبهتلویزیونکردنوصلوآنتن

،(رهغیوسویادانهشکر،آهن،سنگهایمحمولهمورددرمثالبرای)گیردصورتقراردادمبلغنهایی
.شودقدامادیگریمناسبزمانیاحملتاریخدرآمددرتخمینیمبلغشناختبهنسبتاستمقتضی

23

.کاالبرگشتبرایمحدودحقازخریداربرخورداریباهمراهخریدارتاییدبهمنوط.ب.2•

ریدارختوسطرسممحمولهکهزمانیتاباشد،نامطمئنکاالبرگشتامکانمورددرفروشندهگاههر
نمیصورتشناختیآمددربهنسبتباشد،نشدهمنقضیکاالبرگشتبرایمقررمهلتیانشدهقبول
.گیرد

طرفازنیابتبهویوشودمیارسالگیرندهبرایکاال:فروشجهتکاالامانیتحویل.ج.2•
.گیردمیعهدهبهراآنفروشکاال،صاحب

.گیردنمیصورتآمددرشناختاست،نشدهفروختهثالثیشخصبهکاالکهزمانیتا

کاالتتحویلهنگامنقدیفروش.د.2•

.شودمیشناساییوینمایندهیافروشندهتوسطنقدوجهدریافتباهمزمانآمددر

24
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:خاصهایمحمولهوخاصسفارشهای.3■

ردمودرمثالبرای)شودمیدرریافتنیستموجودوجوهدریافتزماندرکهکاالییبهایازبخشییاتمام
(.شودتحویلمشتریبهمستقیماثالثیشخصتوسطیاتولیدبعدااستقرارکهکالیی

.استخریداربهکاالتحویلبهمنوطفروشهاقبیلایندردرآمدشناخت

:(مشابهکاالهایمعاوضهجزبه)بازخیدوفروشقراردادهای.4■

اختیاردهفروشناستممکنهمچنین.کندبازخریدبعداراکاالهمانکهکندمیموافقتفروشهنگامفروشنده
.کندکاالبازخریدبهملزمرافروشندهکهباشدداشتهرااختیاراینخریداریاباشدداشتهراکاالخریدباز

وراتمخاطفروشندهمحتوایی،لحاظازکهشودحاصلاطمینانتادادقراربررسیموردبایدراقراردادهاشرایط
اهگهر.شودمیشناساییعملیاتیآمددرصورتایندرکهاستکردهمنتقلخریداربهرامالکیتمزایای

بهیقانونمالکیتانتقالوجودباحتیباشد،داشتهنگهخودبرایرامالکیتمزایایومخاطراتفروشنده،
.شودنمیشناساییآمددروگرفتهانجاممالیمنابعبهدستیابیجهتماهیتامعاملهخریدار،

25

هاواسطهبهفروش.5■

.شودمیفروختهغیروفروشانعمده،کنندگانتوزیعتوسطمجدداکاال

عمدهمزایایومخاطراتانتقالازپستواندمیفروشهاقبیلاینازحاصلدرآمدشناختکلیطوربه
کهاشدبفروشندهنمایندهواقعدرخریداراستممکنمواردبرخیدرحال،اینبا.گیردصورتمالکیت

.شودتلقیفروشبرایامانیارسالبایدمعاملهصورتایندر

نشریاتاشتراکحق.6■

ایکجوبالفاصلهشناختجایبهباشد،زمانیدورههردرمشابهارزشداراینظرمورداقالمگاههر
یممستقخطروشبراساسواشتراکمدتطولدرآمددرشناختشده،صورتحسابدریافتیمبالغ
ربآمددرشناختباشد،متفاوتمختلفهایدورهدرارسالینشریاتارزشاگرولیشود،میانجام

شتراکامورداقالمکلیهفروشقیمتکلبهشدهارسالنشریاتکلیهفروشقیمتنسبتمبنای
.گیردمیصورت
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اقساطیفروش.7■
سرکبهفروشازحاصلآمددرشود،دریافتاقساطیصورتبهفروشازایمابهچنانچه

اختشن.گیردمیقرارشناختموردآمددرعنوانبهفروشتاریخدرشدهتضمینسود
نرخوطلباصلماندهبهتوجهباوزمانمدتبراساسمربوطشدهتضمینسودآمددر

.گیردمیصورتتوافقموردشدهتضمینسود

27

ارائه خدمات. ب

نصباجرت.1■

نصبرتاجکهاینمگرشود،میشناساییآمددرعنوانبهنصبعملیاتتکمیلمیزانبهتوجهبانصباجرت
میاییشناسکاالفروشباهمزمانمربوطاجرتصورتایندرکهنباشدپذیرتفکیکمحصولفروشبهایاز

.شود

.استشدهمنظورفروشقیمتدرفروشازبعدخدماتبابتکهمبالغی.2■

قتضیممعموالباشد،شدهمنظورفروشقیمتدرمشخصیمبلغفروشازپستضمینیخدماتبابتچنانچه
هارائخدماتکهایدورهطیوافتدتعویقبهآمددرعنوانبهفروشقیمتازحصهآنشناختکهبودخواهد

ارانتظموردمخارججبرانبرعالوهکهاستمبلغیافتد،میتعویقبهکهآمدیدر.گیردصورتشود،می
.کندفروشندهعایدخدمات،انجامبابتازمعقولسودیفروش،قراردادتحتخدمات
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تبلیغاتکارگزارانالعملحق.3■

نعکاساهارسانهطریقازنظرموردتبلیغاتکهشودمیشناساییزمانیتبلیغات،پخشالعملحق
.یردگمیقرارشناختموردطرحتکمیلمرحلهبهتوجهباتبلیغاتیطرحهایتهیهالعملحق.یابد

کارمزد نمایندگیهای بیمه.4■

اریخ مؤثر در آمد کارمزد نمایندگیهای بیمه که مستلزم انجام خدمات اضافی توسط کارگزار نیست، در ت
رارداد، هر گاه چنین انتظار رود که ق. شروع یا تجدید بیمه نامه های مربوط مورد شناخت قرار می گیرد

ی از نیازمند ارائه خدمات اضافی در طول دوره بیمه نامه خواهد بود، شناخت کل کارمزد یا حصه مناسب
.آن می تواند در طول دوره بیمه نامه صورت گیرد
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ورودیه.5■
آن،برگزاریباهمزماندیگرخاصرویدادهایوجشنهاهنری،نمایشهایآمددر

آمددرود،شفروختهمشترکبلیتیکمختلفرویدادچندبرایاگر.شودمیشناسایی
خصیصترویدادهاازیکهربهمنطقیوسیستماتیکمبناییبربلیتفروشازحاصل

.شودمیداده

شهریه.6■

.شودمیشناساییآموزشدورهطولدرآمددر
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عضویتحق.7■

جهتتنهادریافتیمبلغاگر.داردبستگیشودمیارائهکهخدماتیماهیتبهمنبع،اینازحاصلدرآمدشناخت
هبکالیاجداگانه،طوربههریکبرای)محصوالتیاخدماتسایربرایدیگریوجوهیاوجهوبودهعضویت
بهاماکهگیردصورتهنگامیبایدعضویتحقآمددرشناختشود،دریافت(ساالنهاشتراکحقیکصورت

شریاتینارسالیاخدماتارائهشاملدریافتیوجهاگر.باشدنداشتهوجودآنوصولقابلیتمورددرتوجهیقابل
تخدماکلیهارزشوماهیتوبندیزمانبهتوجهبابایدمربوطآمددرشناختباشد،عضویتمدتطولدر

.پذیردانجاممنطقیوسیستماتیکمبناییبرشده،ارائه

(فرانشیز)انحصاریخدماتالزحمهحق.8■

ارسال،بعدیخدماتواولیهخدماتارائهازمختلفیترکیباتبابتاستممکنهاالزحمهحقاینکلی،طوربه
هدفدهکننمنعکسکهمبناییبرهاالزحمهحقاین.گردددریافتغیرهوفنیدانشاقالم،سایروتجهیزات

برایبعدصفحهدرمندرجروشهای.گیردمیقرارشناختموردآمددرعنوانبهاست،الزحمهحقدریافت
:استمناسبفرانشیزآمددرشناخت
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ارسال تجهیزات و سایر داراییهای مشهود➢

وش رفته همزمان با تحویل اقالم یا انتقال مالکیت قانونی، درآمد عملیاتی بر مبنای ارزش منصفانه داراییهای فر
.شناسایی میشود

ارائه ی خدمات اولیه و بعدی➢

ی در مورد بخشی از درآمد فرانشیز که مربوط به خدمات مستمر است شناخت در آمد هنگام ارائه خدمات صورت م
اگر حق الزحمه های دریافتی که طبق قرارداد به طور مستمر دریافت می شود برای پوشش هزینه های. گیرد

خدمات مستمر و سودی معقول تکافو نکند، شناخت بخشی از درآمد حاصل از حق خدمات انحصاری اولیه، به 
.تعویق می افتد

حق الزحمه حقوق اعطایی مستمر و سایر خدمات➢

دوره حق الزحمه مربوط به استفاده از حقوق اعطایی مستمر طبق قرارداد با حق الزحمه سایر خدمات ارائه شده طی
.قرارداد، همزمان با استفاده از حقوق اعطایی یا ارائه خدمات به عنوان در آمد عملیاتی شناسایی می شود
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:حق الزحمه تولید نرم افزار رایانه ای با کاربرد خاص.9■

تولید از حق الزحمه حاصل از تولید نرم افزار رایانه ای با کاربرد خاص با توجه به مرحله تکمیل فرآیند
.جمله تکمیل خدمات پشتیبانی بعدی به عنوان در آمد عملیاتی شناسایی می شود
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سود تضمین شده، درآمد حق االمتیاز و سود سهام.ج

ساختامتیازحقدرامدواستفادهاجازهالزحمهحق.1■

عالئمقبیلاز)تجاریواحدداراییهایازدیگراناستفادهقبالدردریافتیامتیازحقآمددروالزحمهحق
موالمعسینماییفیلمهاینمایشحقوموسیقیقطعاتتکثیرحقای،رایانهافزارنرماختراع،حقتجاری،
خطروشبهراآمددرتوانمیعملی،حلراهیکعنوانبه.شودمیشناساییقراردادمحتوایبراساس
یفناورازاستفادهحقکهبردنامموردیازتوانمیمثالبرای.کردشناساییقرارداددورهطیومستقیم
یاتثابالزحمهحققبالدرحقوقاعطای.استشدهاعطاکنندهاستفادهبهمعینزمانیدورهیکبرایخاصی

حقوقازهآزادانگیریبهرهاجازهکنندهاستفادهبهکهفسخقابلغیرقراردادیتحتاستردادغیرقابلتضمین
یک.ودشمیتلقیفروشماهیتانیست،دیگریتعهداتایفایبهملزمحقوق،کنندهاعطاودهدمیرااعطایی

ندهکناعطاآنموجببهکهاستایرایانهافزارنرماز(لیسانس)استفادهاجازهقراردادموارد،اینازبارزمثال
اعطاکهاستبازارهاییدرسینماییفیلمنمایشحقوقاعطایدیگر،مثال.نداردآنتحویلازبعددیگریتعهد

درشرایطینچنیدر.نیستسهیمبلیتفروشدرآمددرلذاونداردکنترلیبازارهاایندرفیلمتوزیعبرکننده،
.شودمیشناساییفروشزماندرآمد،
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سود سهام.2■

سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق 
احدهای به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در و)دریافت توسط سهامدار شناسایی می شود 

حق دریافت سود سهام با 1347با توجه به اصالحیه قانون تجارت مصوب (. تجاری فرعی و وابسته
.تصویب مجمع عمومی شرکت سرمایه پذیر احراز می شود
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پرسش ها

استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری منجر به تحصیل چه درآمدهایی می شود؟. 1✓

.درآمد عملیاتی را تعریف کنید.2✓

در چه صورت مبادله به عنوان معامله ای در آمدزا تلقی نمی شود؟. 3✓

الزمه اینکه بتوان ماحصل یک معامله را به گونه ای اتکا پذیر براورد کرد، چیست؟. 4✓

واحد تجاری باید چه مواردی را در یادداشتهای توضیحی افشا کند؟. 5✓

.شرایط شناسایی درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال را نام ببرید. 6✓
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