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 3  شماره حسابداري استاندارد

  عملياتي درآمد

 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهناي

شود.گرفتهبكار

مقذمـٍ

اس   است  ، زرآهس ػجبرت هالي  گعاضضگطي  ًظطي  هفاّين  سَم  زر فػل  ضسُ  ارائِ  ثٌبثز تؼزيف . 1

ِ   ثجش هَارزي  سزهبيِ  غبحجبى  زر حمَق  افشايص ِ   وـ ِ   غـبحجبى   زُآٍر  ثـ   هزثـَ    سـزهبي

را  “زرآهـس ييزػوليـبتي   ”ٍ  “ زرآهـس ػوليـبتي   ”  زرآهـس، ّـز زٍ گـزٍُ     ضَز. هفْـَم  هي

ٍ هستوز   اغلي  اس فؼبليتْبي ِ ـو  است  اس زرآهسي  برتـػج  س ػوليبتيگيزز. زرآهـ ثزهي زر

  سَز تضويي ، الشحوِ ، حك فزٍش  اس لجيل  هرتلفي  گززز ٍ ثب ػٌبٍيي هي  حبغل  ٍاحس تجبري

 .گيزز لزار هي  اهتيبس هَرز اضبرُ ٍ حك  ، سَز سْبم ضسُ

زرآهـس    ضٌبذت  سهبى  تؼييي  ثِ  هؼطَف ػوستبً  زرآهس ػوليبتي  زر حسبثساري  اغلي  هجحث . 2

  يـه   ثز ٍلَع هجٌي  ضَاّس وبفي  ضَز وِ هي  ضٌبسبيي  سهبًي  . زرآهس ػوليبتي است  ػوليبتي

ثب   هزتجط  التػبزي  هٌبفغ  جزيبى  ثبضس )يؼٌي  ٍجَز زاضتِ  التػبزي  هٌبفغ  ٍرٍزي  آتي  جزيبى

ِ   را ثتـَاى   هٌـبفغ   ثبضـس  ٍ ايـي    هحتول  ٍاحس تجبري  زرٍى  ثِ  زرآهس ػوليبتي ِ  ثـ   اي گًَـ

 وزز.  گيزي اتىبپذيز اًساسُ

كارترددامىٍ

ظيدط تاداض     ٍ ضٍيدسازّاي   اظ هؼاهالت حاصل  هس ػولياتيزضآ  حساتساضي  استاًساضز تايس تطاي  ايي . 3

 ضَز:  گطفتِ

 كاال،  فطٍش .  الف

 ، ٍ ذسهات  اضائدِ .  ب

اهتياظ ٍ  ، زضآهس حك ضسُ  هَلس سَز تضويي  كِ  ٍاحس تجاضي  اظ زاضاييْاي  زيگطاى  استفازُ .  ج

 . است  سَز سْام
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  ذزيساري  وبالي  ٍ ّوچٌيي  فزٍش  ثزاي  تجبري ٍاحس  تَسط  تَليس ضسُ  وبالي  وبال ضبهل . 4

  يب سهيي  ٍاحس ثبسرگبًي  يه  تَسط  ضسُ  ذزيساري  وبالي  هجسز اس لجيل  فزٍش  جْت  ضسُ

 . هجسز است  فزٍش  ثزاي  ضسُ  ًگْساري  ٍ سبيز اهالن

  تَسط  يـهؼي  هستي  طي  هَرز تَافك  ايِ ـٍظيف  زايـاج  ، هؼوَال هتضوي بتـذسه ِ ـارائ . 5

اس  ضَز. ثزذـي   ارائِ  هبلي  يب چٌس زٍرُ  يه  طي  است  هوىي  . ذسهبت است  ٍاحس تجبري

اس  حبغـل   . زرآهس ػوليبتي است  ثلٌسهست  پيوبًْبي  هبّيتبً اس ًَع  ذسهبت  ارائـِ  پيوبًْبي

  تلٌسهست  پيواًْاي  يحساتساض  ػٌَاى ثب 9  ضوبرُ  استبًسارز حسبثساري  ، طجك پيوبًْبيي  چٌيي

 ضَز. هي  ضٌبسبيي

ِ  هٌجـز   ٍاحس تجبري  اس زاراييْبي  زيگزاى  استفبزُ . 6 سيـز    ػوليـبتي   زرآهـسّبي   تحػـيل   ثـ

 ضَز: هي

ِ   س يب هؼبزلـًم  َُـاس ٍج  بزُـاستف  ثبثت ِ ـو  هجبلغي : سُدض  َز تضوييدس .  الف ًمـس    ٍجـ

 ضَز، هي  هطبلجِ  تجبري ٍاحس

ًظيز   ٍاحس تجبري  ييزجبري  اس زاراييْبي  استفبزُ  ثبثت  وِ  هجبلغي : اهتياظ ضآهس حكز .  ة

 ضَز، ٍ هي  هطبلجِ  اي افشار رايبًِ اًتطبر ٍ ًزم  ، حك تجبري  ، ػالين اهتيبس سبذت

ِ  ثب سْن  هتٌبست  پذيز وِ ٍاحس سزهبيِ  ضسُ  اس سَز تَسيغ  هجبلغي : سَز سْام .  ج   الطـزو

 ضَز. هي  ػبيس آى  تجبري ٍاحس

 ضَز: ًوي  اس هَارز سيز هطزح حبغل  استبًسارز، زرآهـس ػوليبتي  زر ايي . 7

ِ   ٍيژُ  ارسش  رٍش  ثِ  وِ  گذاريْبيي اس سزهبيِ حبغل  سَز سْبم .  الف ِ   حسـبة  ثـ   گزفتـ

 ضَز، هي

  حساتساضي  ػٌَاى ثب 9  ضوبرُ  استبًسارز حسبثساري  ضَز ثِ  )رجَع  ثلٌسهست  پيوبًْبي .   ة

  ، تلٌسهست  پيواًْاي

 ، اجبرُ  لزارزازّبي .  ج
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ِ   ٍ سبيز ووىْـبي   ثالػَؼ  ووىْبي .  ز ِ    )رجـَع   زٍلتـي   هطـبث اسـتبًسارز    ضـَز ثـ

  ، زٍلت  تالػَض  كواْاي  حساتساضي  ثب ػٌَاى 11  ضوبرُ  حسبثساري

 ، ثيوِ  زر ضزوتْبي  ثيوِ  لزارزازّبي .  ّ

بذت اٍليِ تَليس وطبٍرسي ٍ ضٌبذت اٍليِ ٍ تغييزات ارسش هٌػفبًِ زاراييْـبي  ضٌ .  ٍ

سيستي ييزهَلس هزثَ  ثِ فؼبليت وطبٍرسي )رجَع ضَز ثِ اسـتبًسارز حسـبثساري   

  ،فؼاليتْاي كطاٍضظي ػٌَاى ثب 26ضوبرُ 

 ، ٍ هَاز هؼسًي  استرزاج .  س

  ترػػـي   گذاريْب )زر هؤسسبت سزهبيِ  اس لجيل  جبري  سبيز زاراييْبي  تغييز ارسش .  ح

ِ   تجـبري   زر ٍاحسّبي  زر اهالن  گذاري   يب سزهبيِ گذاري سزهبيِ ِ   وـ ذزيـس ٍ    ثـ

 زارًس.  اضتغبل  اهالن  فزٍش

 .اس فؼبليتْبي سبذت اهالن زرآهس ًبضي .  

تعاريف

 : تاس  ظيط تااض ضفتِ  هطرص  استاًساضز تا هؼاًي  زض ايي  شيل  اصغالحات . 8

 تدا    ، تجدع هدَاضز هدطتثظ    سطهايِ  صاحثاى  زض حمَق  اظ افعايص  است  ػثاضت : زضآهس ػولياتي

 تاضس.  ضسُ  ًاضي  ٍ هستوط ٍاحس تجاضي  اصلي  اظ فؼاليتْاي  ، كِ سطهايِ  صاحثاى  آٍضزُ

 تَاًٌس  هي  ٍ هايل  هغلغ  اي ٍ فطٍضٌسُ  ٍ هايل  هغلغ  ذطيساضي  كِ  است  هثلغي :  هٌصفاًِ  اضظش

ِ    هثلغ  ضا زض اظاي  زاضايي  ، يك ػازي  ٍ زض ضطايظ  حميمي  اي زض هؼاهلِ   هعتَض تا يادسيگط هثازلد

 كٌٌس.

  ضَز، ثِ هي  هبليبتْب  ٍغَل  ثزذي  )اس لجيل  ثبلث  اضربظ  اس طزف  ًوبيٌسگي  ثِ  وِ  هجبلغي . 9

ضـَز.   ًوـي   هحسَة  زرآهس ػوليبتي گززز ٍ لذا هٌجز ًوي  سزهبيِ  غبحجبى  حمَق  افشايص

  حمـَق   افـشايص   ثِ  يب زريبفتٌي  زريبفتي  ًبذبلع  ، هجبلغ هَرز وبرگشاراى ، زر هطبثِ  گًَِ ثِ

  يـب وـبرهشز، زرآهـس ػوليـبتي      الؼوـل  حك  گززز ٍ لذا تٌْب هجلغ هٌجز ًوي  سزهبيِ  غبحجبى

 ضَز. هي  هحسَة
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 ضَز.  گيطي اًساظُ  يا زضيافتٌي  زضيافتي  اظاي هاتِ  هٌصفاًِ  اضظش تايس تِ  ضآهس ػولياتيز . 11

ِ   تَافمي  طجك هؼوَالً  هؼبهلِ  هاس ي حبغل  زرآهس ػوليبتي  هجلغ . 11 ٍ   ٍاحـس تجـبري    ثـيي   وـ

ِ   هجلـغ   ضـَز. ايـي   هـي   آيس، تؼيـيي  هي  ػول  ثِ  اس زارايي  وٌٌسُ ذزيسار يب استفبزُ   ارسش ثـ

 ضَز. هي  گيزي اًساسُ  تجبري  ترفيفبت  ثب احتسبة  زريبفتي ٍ زريبفتٌي  اساي هٌػفبًِ هبثِ

زرآهس   ثبضس ٍ هجلغ هي  آى  ًمس يب هؼبزل  ٍجِ  ضىل  ، ثِ هزثَ   اساي ، هبثِ حبالت  زر ثسيبري . 12

ِ   ٍجِ  ٍرٍزي  جزيبى ُ ، ّزگب حبل ايي . ثب است  ًمس زريبفتي  ٍجِ  هجلغ  ّوبى  ػوليبتي   ًمس ثـ

  ٍ ذزيسار ٍ يب ضـَاثط   فزٍضٌسُ  ثيي  لزارزاز هٌؼمسُ  طجك  وِ  اي گًَِ  ضَز، ثِ  هَوَل  آيٌسُ

ضـَز،    زريبفـت   وـبال يـب ذـسهبت     ًمـسي   فزٍش  ثز ثْبي  اضبفِ  ، هجلغي فزٍضٌسُ  هؼوَل

ِ   ٍ هجلـغ   اسـت   ًمـسي   زٍشف  ، ثْبي هزثَ   اساي هبثِ  هٌػفبًِ  ارسش  حبلت ايي زر   اضـبف

  تجـبري   هحتَاي  ثِ  ثبيس ثبتَجِ  ضَز، ثلىِ ًوي  هحسَة  فزٍضٌسُ  زرآهس ػوليبتي  زريبفتي

 يبثس.  ًوبيص  طَر جساگبًِ ثِ “ هبلي  زرآهس تأهيي ”  ػٌَاى  تحت  هؼبهلِ

ِ   زيگزي  وبالّب يب ذسهبت  زر لجبل  وبالّب يب ذسهبت  ّزگبُ . 13   ٍ ارسش  هبّيـت   س لحـب  ا  وـ

  هثـبل  ضَز. ثـزاي  ًوي  زرآهسسا تلمي  اي هؼبهلِ  ػٌَاى ثِ  هجبزلِ  گززز، ايي  ثبضس هجبزلِ  هطبثِ

ِ   تأهيي  جْت  لجٌي  هحػَالت  تَليسوٌٌسُ  زٍ ضزوت  ضيز تَسط  اس هجبزلِ  تَاى هي   هَلـغ   ثـ

ِ    اضـبرُ   هحػَالتطبى  غتَسي  زر حَسُ  هطتزيبى  تمبضبي   وـبال يـب ذـسهبت     وـزز. چٌبًچـ

  حبلت ايي گززز. زر هي  زرآهسسا تلمي  اي هؼبهلِ  ػٌَاى ثِ  هجبزلِ  ضَز، ايي هجبزلـِ  هطبثِ ييز

  سـزن   اس ثبثت  اس تؼسيل  پس  زريبفتي  وبالّب يب ذسهبت  هٌػفبًِ  ارسش ثِ  زرآهس ػوليبتي

  را ًتـَاى   زريـبفتي   وبالّـب يـب ذـسهبت    ِ هٌػفبً  ارسش  . ّزگبُضَز هي  گيزي اًساسُ  ًمسي

  وبالّب يـب ذـسهبت    هٌػفبًِ  ارسش ثِ  وزز، زرآهس ػوليبتي  گيزي اتىبپذيز اًساسُ  اي گًَِ ثِ

 ضَز. هي  گيزي ، اًساسُ ًمسي  سزن  اس ثبثت  اس تؼسيل  پس  ٍاگذار ضسُ
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ِ    زر  طَر جساگبًِ ز هؼوَالً ثِاستبًسار  زر ايي  هٌسرج  ضٌبذت  هؼيبرّبي . 14   هـَرز ّـز هؼبهلـ

ِ   هحتـَاي   اًؼىبس  ، جْت ضزايط  ثزذي ، زر حبل ايي ضَز. ثب هي  اػوبل   اسـت   السم  هؼبهلـ

ِ   يـه   تفىيه  لبثل  هَرز اجشاي زر  ضٌبذت  هؼيبرّبي ِ     هؼبهلـ ضـَز.    هٌفـزز ثىـبر گزفتـ

ثـب    زرارتجب   جساگبًِ  تفىيه  لبثل  هجلغ  يه  ضبهل  هحػَل  فزٍش  ليوت  ، ّزگبُ هثبل ثزاي

  زٍرُ  طي  زرآهس ػوليبتي  ػٌَاى ٍ ثِ  هٌتمل  آتي  ّبي زٍرُ  ثِ  هجلغ  ثبضس، ايي  ثؼسي  ذسهبت

ِ   زٍ يب چٌس هؼبهلِ  ، ّزگبُ گيزز. ثبلؼىس لزار هي  هَرز ضٌبذت  ذسهبت  اجزاي ِ  ثـ   اي گًَـ

  وزز، هؼيبرّبي  زرن  آى  وليت  ثِ  تَجِ  ثسٍى  را ًتَاى  آى  اثز تجبري  ثبضس وِ  پيَستِ  ّن  ثِ

  هوىـي   ٍاحـس تجـبري    ، يه هثبل ضَز. ثزاي هي  طَر يىجب اػوبل ثِ  هَرز آى زر  ضٌبذت

وبالّب   ثبسذزيس ّوبى  ثزاي  جساگبًِ  لزارزازي  رسبًس ٍ ّوشهبى  فزٍش  را ثِ  وبالّبيي  است

  چٌـيي  ضَز ٍ لذا زر هي  فزٍش  هؼبهلِ  اثز هحتَايي  ًفي  اهز هَجت  هٌؼمس وٌس. ايي  يٌسُزرآ

 وزز.  وبال را يىجب ضٌبسبيي  ٍ ثبسذزيس ّوبى  فزٍش  ثبيس زٍ هؼبهلِ  حبلتي

كاالفريش

ِ   ظيط تحمك  ضطايظ  كليِ  ضَز كِ  ضٌاسايي  ظهاًيكاال تايس   فطٍش اظ  حاصل  زضآهس ػولياتي . 15   يافتد

 تاضس:

ِ   هَضز هؼاهلِ  كاالي  هالايت  ػوسُ  ٍ هعاياي  هراعطات  ٍاحس تجاضي .  الف   ذطيدساض هٌتمدل    ضا تد

 تاضس،  كطزُ

يدا    اسدت   ّوطاُ  تا هالايت هؼوَالً  كِ  هستوط زضحسي  هسيطيتي  زذالت  ّيچ  ٍاحس تجاضي .   ب

 ًاٌس،  اػوال  ضفتِ  فطٍش  كاالي  تِ  ًسثت  هؤثطي  كٌتطل

 كطز،  گيطي اتااپصيط اًساظُ  اي گًَِ  تِ  ضا تتَاى  زضآهس ػولياتي  غهثل .  ج

 تاضس، ٍ  هحتول  ٍاحس تجاضي  زضٍى  تِ  فطٍش  تا هؼاهلِ  هطتثظ  التصازي  هٌافغ  جطياى .  ز

ِ   تِ  تتَاىيا ذَاّس ضس   ضسُ  تحول  ضفتِ  فطٍش  تا كاالي  زضاضتثاط  ضا كِ  هراضجي . ّ    اي گًَد

 كطز.  گيطي پصيط اًساظُاتاا

 



 3  شماره حسابداري استاندارد

  عملياتي درآمد

 >9 

  وـزز، السم   تؼيـيي   ذزيسار را ثتـَاى   ثِ  هبلىيت  ٍ هشايبي  هربطزات  اًتمبل  سهبى  ايٌىِ  ثزاي . 16

  ٍ هشايـبي   هربطزات  ، اًتمبل حبالت  لزار گيزز. زر ايلت  هَرز ثزرسي  هؼبهلِ  ضزايط  است

  ذزيـسار ّوـزاُ    تَسـط   هَرز هؼبهلِ  ب تػزفذزيسار ي  ثِ  لبًًَي  هبلىيت  ثب اًتمبل  هبلىيت

  ًيش ٍجَز زارز وِ  وٌس. هَارزي هي  فزٍضيْب غسق  ذززُ  هَرز ايلت زر  هَضَع  . ايي است

  يـب تػـزف    لـبًًَي   هبلىيت  اًتمبل  اس سهبى  هتفبٍت  زر سهبًي  هبلىيت  ٍ هشايبي  هربطزات

 يبثس. هي  ذزيسار اًتمبل  تَسط

ِ    را حفـ    هبلىيـت   ٍ هشايـبي   اس هربطزات  اي ػوسُ  ثرص  تجبري اگز ٍاحس . 17   وٌـس، هؼبهلـ

  اهز هوىي  ضَز. ايي ًوي  ضٌبسبيي  آى  اس ثبثت  گززز ٍ لذا زرآهسي ًوي  تلمي  ، فزٍش هزثَ 

  اسـت   هوىي  ٍاحس تجبري  وِ  اس هَارزي  ّبيي ثيفتس. ًوًَِ  اتفبق  هرتلفي  زر حبالت  است

 : سيز است  ضزح  وٌس ثِ  را حف   هبلىيت  ػوسُ  ٍ هشايبي  هربطزات

  وِ  هَرز هؼبهلِ  هطلَة ثب ػولىزز ييز  را زرارتجب   تؼْساتي  ٍاحس تجبري  وِ  سهبًي .  الف

 ثگيزز،  ػْسُ  ثبضس، ثِ  ًيبفتِ  پَضص  رفتِ  فزٍش  وبالي  ًبهِ هفبز ضوبًت  تَسط

  تحػـيل   ثِ  ، هطزٍ  ذبظ  فزٍش  يه  ثِ  هزثَ   ػوليبتي زرآهس  زريبفت  وِ  سهبًي .   ة

 ثبضس،  هَرز هؼبهلِ  وبالي  فزٍش  ذزيسار اس هحل  زرآهس تَسط

  ذـسهبت   ثبضـس، لـيىي    ًػت  ذسهبت  هتضوي  هَرز هؼبهلِ  وبالي  ارسبل  وِ  سهبًي .   ج

  ٍاحـس تجـبري    سـط زّس، تَ هي  لزارزاز را تطىيل  اس هجلغ  اي ػوسُ  ثرص  وِ  ًػت

 ثبضس، ٍ  ًطسُ  اًجبم  طَر وبهل  ثِ

ِ    را ثزاسبس  هؼبهلِ  فسد  ذزيسار حك  وِ  سهبًي .  ز ثبضـس ٍ ٍاحـس     هفبز لـزارزاز زاضـت

 ًجبضس.  هطوئي  رفتِ  فزٍش  وبالي  ثزگطت  هَرز احتوبل زر  تجبري

ِ    را ثزاي  هبلىيت  اس هربطزات  اّويتي ون  تٌْب ثرص  ، ٍاحس تجبري چٌبًچِ . 18 زارز،   ذـَز ًگـ

  ، فزٍضـٌسُ  هثـبل  ضَز. ثـزاي  هي  ضٌبسبيي  ٍ زرآهس ػوليبتي  تلمي  هَرز ًظز، فزٍش  هؼبهلِ

  وـبال را ثـزاي    لـبًًَي   ، هبلىيت هطبلجبت  ٍغَل  لبثليت  ذبطز تضويي  تٌْب ثِ  است  هوىي

را   هبلىيـت   ػوـسُ   ٍ هشايبي  تهربطزا  ، اگز ٍاحس تجبري يحبلت  چٌيي وٌس. زر  ذَز حف 
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  گـززز. هثـبل   هي  ضٌبسبيي  آى  ٍ زرآهس ػوليبتي  تلمي  ، فزٍش هؼبهلِ  ثبضس، ايي  وززُ  هٌتمل

  فزٍضـي   زر ذـززُ   ، ٍجـَز ضـزطي   هبلىيت  اس هربطزات  اّويتي  ون  ثرص  زيگز اس حف 

ِ  وبال ٍ استززاز هبثِ  ، ثزگطت هطتزي  رضبيت  ػسم  زرغَرت  وِ  اي گًَِ  ثِ  وبالست   اسا ثـ

را   آتـي   ثزگطـتي   ثتَاًس هجـبلغ   فزٍضٌسُ  آًىِ  ضز  ، ثِ حبلتي  چٌيي هيسز ثبضس. زر  هطتزي

ِ    اس ثزگطـت   ًبضي  اتىب پذيز ثزاٍرز وٌس ٍ ثسّي  اي گًَِ ثِ ِ   وـبال را ثبتَجـ   تجزثيـبت   ثـ

  هَرز ضـٌبذت   فزٍش  سهبى زر  بتيوٌس، زرآهس ػولي  ضٌبسبيي  هزثَ   ٍ سبيز ػَاهل  گذضتِ

 گيزز. لزار هي

  زرٍى ثِ  ثب هؼبهلِ  هزتجط  التػبزي  هٌبفغ  جزيبى  ثَزى  ، هحتول زرآهس ػوليبتي  ضٌبذت  ثزاي . 19

  اثْـبم   اسا يـب رفـغ   هبثِ  زريبفت  هَارز، تب سهبى  ثزذي . زر است  اسبسي  ضز   ٍاحس تجبري

  ، ّزگـبُ  هثبل ًجبضس. ثزاي  هحتول  التػبزي  هٌبفغ  ٍرٍزي  جزيبى  است  ، هوىي سهيٌِ ايي زر

  غسٍر هجَس زٍلت  ثِ  هٌَ   وطَر ذبرجي  زر يه  اس فزٍش حبغل  اساي هبثِ  هجبلغ  ذزٍج

ٍجَز   هذوَر اثْبم  ثب فزٍش  هزتجط  التػبزي  هٌبفغ  ٍرٍزي  هَرز جزيبى وطَر ثبضس، زر  آى

  ضٌبسـبيي   ٍ زرآهس ػوليبتي  ثزطزف  ، اثْبم ٍجَُ  سٍر هجَس ذزٍجغ اس  زارز، لذا تٌْب پس

  ضسُ  ضٌبسبيي  اس زرآهس ػوليبتي  ثرطي  ٍغَل  هَرز لبثليت زر  ، ّزگبُ حبل ايي ضَز. ثب هي

،  اسـت   هحتوـل  ييز  آى  ثبسيبفت  وِ  يب هجلغي  ٍغَل  ييزلبثل  ٍجَز آيس، هجلغ  ثِ  اثْبم  لجلي

ِ   حسـبة  ثِ  لجلي  ضسُ  ضٌبسبيي  زرآهس ػوليبتي  تؼسيل ػٌَاى ثِ  ايٌىِ  جبي  ثِ ضـَز،    گزفتـ

 گززز. هٌظَر هي  ّشيٌِ  حسبة ثِ

ِ    هؼبهلِ  ثب يه  هزتجط  ّبي ٍ ّشيٌِ  زرآهس ػوليبتي . 21   ضٌبسـبيي   طـَر ّوشهـبى   يب رٍيـساز ثـ

  ّشيٌِ  ّب، اسجولِ ضَز. ّشيٌِ يه  ًبهيسُ “ زرآهس ٍ ّشيٌِ  تطبثك ”فزايٌس، ػوَهبً   ضَز. ايي هي

ضـَز،    ٍالغ  است  وبال هوىي  اس حول  پس  وِ  ٍ سبيز هربرجي  رفتِ  فزٍش  وبالي  تضويي

  اتىبپذيز لبثـل   اي گًَِ  زرآهس ثزلزار ثبضس، هؼوَالً ثِ  ضٌبذت  سبيز ضزايط  وِ  غَرتي زر

وزز،   گيزي اتىبپذيز اًساسُ  اي گًَِ  ثِ  تَاىً ّب را ّشيٌِ  ، ّزگبُ حبل ايي . ثب است  گيزي اًساسُ

ِ  ضـزايطي   چٌيي وزز. زر  ضٌبسبيي تَاى را ًوي  زرآهس ػوليبتي ِ   ، ّزگًَـ   زريـبفتي   اساي هبثـ

 ضَز. هي  ضٌبسبيي  ثسّي  ػٌَاى ثِ
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خذماتارائـٍ

اتااپصيط تطاٍضز كطز،   اي ًَِگ تِ  تتَاى  است  ذسهات  اضائدِ  هتضوي  ضا كِ  اي هؼاهلِ  هاحصل  ّطگاُ . 21

ِ   ضَز. هاحصدل   ضٌاسايي  هؼاهلِ  آى  تاويل  هيعاى  تِ  تايس تا تَجِ  هطتَط  زضآهس ػولياتي ،  هؼاهلد

 تاضس:  احطاظ ضسُ ظيط  ضطايظ  ّوِ  كِ  ٍضز استآتط  اتااپصيط لاتل  اي گًَِ تِ  ظهاًي

 تاضس،  هحتول  ٍاحس تجاضي  زضٍى  تِ  تا هؼاهلِ  هطتثظ  التصازي  هٌافغ  جطياى .  الف

 كطز،  گيطي اتااپصيط اًساظُ  اي گًَِ  تِ  ضا تتَاى  زضآهس ػولياتي  هثلغ .  ب

 تاضس، ٍ  گيطي اًساظُ  اتااپصيط لاتل  اي گًَِ  تِ  هؼاهلِ  تاويل  هيعاى .   ج

  اتااپصيط لاتل  اي گًَِ تِ يا ذَاّس ضس،  ضسُ  تحول  ذسهات  تا اضائدِ  زضاضتثاط  كِ  هراضجي .  ز

 تاضس .  گيطي اًساظُ

  ًبهيـسُ   زرغـس تىويـل    رٍش  وبر، ايلـت   تىويل  هيشاى  ثزاسبس  زرآهس ػوليبتي  ضٌبذت . 22

وبر زر اسـتبًسارز    تىويل  هيشاى  تؼييي  ثز ًحَُ  هشثَر، هطتول  رٍش  اػوبل  ضَز. ضَاثط هي

 . است  ضسُ  تطزيح  تلٌسهست  پيواًْاي  ضيحساتسا  ثب ػٌَاى 9  ضوبرُ  حسبثساري

  ٍرٍزي  جزيبى  ثَزى  ًيش، هحتول  ذسهبت  اس ارائـِ حبغل  يبتيزرآهس ػول  هَرز ضٌبذت زر . 23

  هـَرز لبثليـت   زر  ٍجَز اثْبم  ، زرغَرت حبل ايي . ثب است  اسبسي  ، ضز  التػبزي  هٌبفغ

ِ   يب هجلغـي   ٍغَل  لبثل ييز  ، هجلغ لجلي ُ ضس  ضٌبسبيي  اس زرآهس ػوليبتي  ثرطي  ٍغَل   وـ

  زرآهـس ضٌبسـبيي    تؼـسيل   غَرت  ثِ  ٍ ًِ  ّشيٌِ  ػٌَاى ، ثِ ًيست  زيگز هحتول  آى  ثبسيبفت

 ضَز. ، زر حسبثْب هٌظَر هي لجلي  ضسُ

  است  السم اتىبپذيز ثزاٍرز وزز، هؼوَالً  اي گًَِ  را ثِ  هؼبهلِ  يه  هبحػل  ثتَاى  ايٌىِ  ثزاي . 24

هؤثز ثزذَرزار ثبضـس.    هبلي  ٍ گشارضگزي  ثٌسي ثَزجِ  زاذلي  سيستن  اس يه  ٍاحس تجبري

  ٍ زر غـَرت   ثزرسي  ذسهبت  ثب ارائِ  را ّوشهبى  زرآهس ػوليبتي  ، ثزاٍرزّبي ٍاحس تجبري

تجسيس ًظز   است  يهوى  حبون  ضزايط  وِ  ٍالؼيت  ايي  حبل ايي زّس. ثب را تغييز هي  آى  لشٍم

  تـَاى  را ًوـي   هؼبهلِ  هبحػل  وِ  ًيست  هؼٌي  وٌس، لشٍهبً ثسيي  ثزاٍرزّب را ايجبة  ازٍاري

  هـَرز ضـزايط   زر  اس تَافك  ػوَهبً پس  ٍاحس تجبري  اتىبپذيز ثزاٍرز وزز. يه  اي گًَِ  ثِ

 : است اتىبپذيز  زّبيثزاٍر  اًجبم  لبزر ثِ  زيگز هؼبهلِ  ثب طزفْبي ضسُ زر غفحِ ثؼس هطزح
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ِ   لزار اسـت   وِ  هَرز ذسهبتي زر  اس طزفيي  ّزيه  اػوبل  لبثل  حمَق .  الف   يـب زريبفـت    ارائـ

 ضَز،

 ضَز، ٍ  هجبزلِ  لزار است  وِ  اسايي  هبثِ .  ة

 . تسَيِ  ٍ ضزايط  ًحَُ .  ج

  سهـبًي   زٍرُ  يـه   طـي   تاس ػوليب  تؼساز ًبهطرػي  اًجبم  ، هتضوي ذسهبت  ارائـِ  ّزگبُ . 25

ضـَز،   هـي   ضٌبسـبيي   سهبًي  زٍرُ  آى  طي  هستمين  ذط  رٍش  ثِ  ثبضس، زرآهس ػوليبتي  هؼيي

  را ثْتـز هـٌؼىس    زٍرُ  زرآهس ػوليبتي  وِ  زيگزي  ضَاّس هَجَز، رٍش  طجك  وِ  هگز ايي

  اس اّويـت   يز ػوليـبت ثب سـب   زر همبيسِ  ذبظ  فؼبليت  يه  ثبضس. ّزگبُ  وٌس، ٍجَز زاضتِ

  تؼَيك ثِ  ذبظ  فؼبليت  آى  اجزاي  تب سهبى  زرآهس ػوليبتي  ثزذَرزار ثبضس، ضٌبذت  اي ٍيژُ

 افتس. هي

ِ   تِ  ًتَاى  است  ذسهات  اضائدِ  هتضوي  ضا كِ  اي هؼاهلِ  هاحصل  ّطگاُ . 26 اتااپدصيط تدطاٍضز     اي گًَد

لدطاض    هدَضز ضدٌاذت    تاظيافت  لاتل  ضسُ تحول  هراضج  يعاىضا تايس تٌْا تا ه  كطز، زضآهس ػولياتي

 زاز.

ِ   ثـزاٍرز اتىبپـذيز هبحػـل      ، ايلـت  هؼبهلِ  اٍليِ  هزاحل زر . 27 .  پـذيز ًيسـت   اهىـبى   هؼبهلـ

  ضسُ تحول  هربرج  ٍاحس تجبري  ثبضس وِ  ٍجَز زاضتِ  احتوبل  ايي  است  ، هوىي حبل ايي ثب

اًتظبر   وِ  اي ضسُ تحول  هربرج  تٌْب تب هيشاى  زرآهس ػوليبتي  وٌس. ثٌبثزايي  را ثبسيبفت  هؼبهلِ

ِ   تـَاى  را ًوي  هؼبهلِ  هبحػل  گززز. اس آًجب وِ هي  رٍز ضٌبسبيي هي  آى  ثبسيبفت ِ  ثـ   اي گًَـ

 ضَز. ًوي  ضٌبسبيي  سَزي  اتىبپذيز ثزاٍرز وزز، ّيچگًَِ

  هرـبرج   اتىبپذيز ثـزاٍرز وـزز ٍ ثبسيبفـت     اي گًَِ  ثِ  را ًتَاى  هؼبهلِ  يه  هبحػل  ّزگبُ . 28

  ػٌَاى ثِ  ضسُ تحول  ضَز ٍ هربرج ًوي  ضٌبسبيي  ًجبضس، زرآهس ػوليبتي  هحتول  ضسُ تحول

  ثزاٍرز اتىبپـذيز هبحػـل    هبًغ  وِ  اثْبهبتي  گيزز. ّزگبُ لزار هي  هَرز ضٌبذت  زٍرُ  ّشيٌِ

  ضٌبسـبيي  21ثٌـس    ثزاسبس 26ثٌس   جبي  ثِ  ضَز، زرآهس ػوليبتي  ثَز، ثزطزف  ضسُ  هؼبهلِ

 ضَز. هي
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سًدسُامامتيازي ،درآمذحقشذٌسًدتضميه

ُ   ًاضي  ػولياتي  زضآهسّاي . 22 ِ   ٍاحدس تجداضي    اظ زاضاييْداي   زيگدطاى   اظ اسدتفاز  سدَز   هتضدوي   كد

 30زض تٌدس    هٌدسضج   هؼياضّاي  تايس تطاساس  است  ماهتياظ ٍ سَز سْا ، زضآهس حك ضسُ  تضويي 

 ضَز:  ظيط ضٌاسايي  ضطايظ  تحمك  ضطط تِ

 تاضس، ٍ  هحتول  ٍاحس تجاضي  زضٍى  تِ  تا هؼاهلِ  هطتثظ  التصازي  هٌافغ  جطياى .  الف

 كطز.  گيطي اتااپصيط اًساظُ  اي گًَِ  تِ  ضا تتَاى  زضآهس ػولياتي  هثلغ .  ب

 ضَز:  ظيط ضٌاسايي  هثاًي  تِ  تايس تا تَجِ 22هصكَض زض تٌس   هس ػولياتيزضآ . 30

 ، هطتَط  ٍ ًطخ  علة  اصل  هاًسُ  تِ  ٍ تاتَجِ  ظهاى  هست  تطاساس  ضسُ  سَز تضويي .  الف

 ، ٍ لطاضزاز هطتَط  هحتَاي  اهتياظ عثك زضآهس حك .  ب

ِ   گصاضيْايي اظ سطهايِ حاصل  سَز سْام .  ج ِ   كد ُ   اضظش  ضٍش  تد ُ   ثثدت   ٍيده ،  اسدت   ًطدس

  گصاضي اظ سطهايِ حاصل  سَز سْام  استثٌاي  سْاهساض، تِ  تَسظ  زضيافت  احطاظ حك  ظهاى زض

 . ٍ ٍاتستِ  فطػي  تجاضي  زض ٍاحسّاي

  سْبهسار ضٌبسـبيي   تَسط  زريبفت  احزاس حك  سهبى زر  ثب سَز سْبم  هزتجط  زرآهس ػوليبتي . 31

ِ   اس هحل  سَز سْبم  وِ  هَارزي ، هثالً، زر ضزايط  ثزذي ز. زرَض هي ّـب يـب سـَز     اًسٍذتـ

ِ   ضـَز، ايـي   هـي   اػالم  گذاري سزهبيِ  اس تحػيل  پيص  هػَة  اًجبضتِ   هؼـزف   هجـبلغ   گًَـ

  ثيـبى  ضَز. ثِ ًوي  ٍ زرآهس هحسَة  است  گذاري سزهبيِ  ضسُ  توبم  اس ثْبي  ثرطي  ثبسيبفت

  يـب زريـبفتٌي    زريـبفتي   سَز سـْبم   ثبثت  تٌْب ٌّگبهي  گذاري سزهبيِ  ضسُ توبم  بيزيگز، ثْ

ِ   ضزوت  هشثَر هبساز ثز سْن  سَز سْبم  ضَز وِ هي  زازُ  وبّص   گـذار اس سـَزّبي   سـزهبي

 ثبضس.   گذاري سزهبيِ  اس تحػيل  پذيز پس سزهبيِ  ضزوت  هػَة

  ّوـيي  ثـز  گيزز ٍ هؼوَالً هي  تؼلك  زر لزارزاز هزثَ   رجسهٌ  ضزايط  اهتيبس طجك زرآهس حك . 32

  زرآهـس ثزهجٌـبي    لزارزاز، ضٌبسبيي  هحتَاي  ثِ  ثب تَجِ  ضَز، هگز آًىِ هي  ضٌبسبيي  اسبس

 تز ثبضس. هٌبست  يزيگز  ٍ هٌطمي  سيستوبتيه  رٍضْبي

ـ   اسبسي  ضز   التػبزي  هٌبفغ  ٍرٍزي  جزيبى  ثَزى  هحتول . 33 ،  ضـسُ   سـَز تضـويي    بييضٌبس

  ، ّزگـبُ  حـبل  ايـي  . ثـب  اسـت   زرآهـس ػوليـبتي    ػٌـَاى  ثِ  اهتيبس ٍ سَز سْبم زرآهس حك
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  ثِ  ، اثْبهي ضسُ  ضٌبسبيي  زرآهس ػوليبتي  ػٌَاى ثِ لجالً  وِ  هجلغي  ٍغَل  لبثليت  زرذػَظ

ِ  ًيسـت   حتولهزيگز   آى  ثبسيبفت  وِ  يب هجلغي  ٍغَل  لبثل ييز  ٍجَز آيس هجلغ   ػٌـَاى  ، ثـ

، زر حسبثْب هٌظـَر   لجلي  ضسُ زرآهس ػوليبتي ضٌبسبيي  تؼسيل  غَرت  ثِ  ٍ ًِ  زٍرُ  ّشيٌِ

 ضَز. هي

افشا
 :افطا كٌس  تَضيحي  تايس هَاضز ظيط ضا زض ياززاضتْاي  ٍاحس تجاضي . 34

ِ   يزضآهدس ػوليدات    ضٌاذت  تطاي  هَضز استفازُ  حساتساضي  ّاي ضٍيِ .  الف ِ   تاتَجد   العاهدات   تد

 ، ٍ“ هالي  صَضتْاي  اضائِ  ًحَُ "  تا ػٌَاى 1  ضواضُ  استاًساضز حساتساضي

َاضز ظيط:  ًاضي  زٍضُ  عي  ضسُ  ضٌاسايي  زضآهس ػولياتي  ػوسُ  اظ عثمات  ّط يك  هثلغ .  ب  اظ ه

 كاال،  فطٍش د

 ، ذسهات  اضائِ د

 ، ضسُ  سَز تضويي د

 ظ،هتياا زضآهس حك د

 ، ٍ سَز سْام د

ِ   كاال يا ذسهات ِ اظ هثازلد حاصل  زضآهس ػولياتي  هثلغ .  ج ُ   اظ عثمدات   زض ّدط يدك    كد   ػودس

 . است  هٌظَض ضسُ  زضآهس ػولياتي

 4  ضـوبرُ   اسـتبًسارز حسـبثساري    را طجك  احتوبلي  سَز يب سيبى  ثبيس ّزگًَِ  ٍاحس تجبري . 35

  سَزّب يب سيبًْب هوىي  گًَِ افطب وٌس. ايي لي ٍ زاضاييْاي احتواليشذائط، تسّيْاي احتواػٌَاى  ثب

 ثبضس.  احتوبلي  ّب يب سيبًْبي ، ازػبّب، جزيوِ تضويي  هربرج  لجيل اس  اس الالهي  ًبضي  است

اجراتاريخ

ٍ تؼدس   1/1/1380  آًْا اظ تاضيد  هالي  زٍضُ  كِ  هالي  صَضتْاي  يِهَضز كل استاًساضز زض  ايي  العاهات . 36

 . االجطاست ضَز، الظم هي  ضطٍع  اظ آى

حساتذاريالملليتيهتااستاوذاردَايمطاتقت

  ثب ػٌـَاى  18  ضوبرُ  حسبثساري  الوللي استبًسارز، هفبز استبًسارز ثيي  ايي  الشاهبت  ثب اجزاي . 37

 ضَز. هي  ًيش رػبيت  زضآهس ػولياتي





 

 >< 
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اس   را زر تؼـسازي   وـبرثزز اسـتبًسارز حسـبثساري     ، ًحـَُ  پيَسـت   زر ايـي   ضسُ  ارائِ  ّبي ًوًَِ

ٍ   است  هؼبهلِ  اس يه  ذبغي  ّبي جٌجِ  ثِ  ّب هؼطَف ًوًَِ  وٌس. ايي هي  تطزيح  تجبري  ٍضؼيتْبي

ِ  ًوي  را ارائِ  زرآهس ػوليبتي  زر ضٌبذت  هؤثز احتوبلي  ػَاهل  هَرز ّوِ زر  جبهؼي  ثحث   وٌس. ثـ

ِ   هَرز اضبرُ  تجبري  ٍضؼيتْبي  هطرػبً زر تحليل  وِ  جش هَارزي ِ  اسـت   لزار گزفتـ ّـب   ، ًوًَـ

ِ   اسايي هبثِ  ٍغَل  يب لبثليت  هَرز هجلغ زر  هالحظِ  لبثل  اثْبم  ّيچ  وِ  است  فزؼ  ايي  هتضوي   وـ

  ثزگطـت   حتوبليا  ذَاّس ضس، يب هيشاى  يب ٍالغ  ضسُ  ٍالغ  وِ  ّبيي ضَز، ّشيٌِ  زريبفت  لزار است

 . ًيست  اس استبًسارز حسبثساري  زارز ٍ ثرطي  تطزيحي  ّب تٌْب جٌجِ ًوًَِ  وبال ٍجَز ًسارز. ايي

كاالفريش.الف

 كاال:رتحًيلدتاتعًيق،َمراٌفريش .1

بِث وـبال    تحَيـل ذزيسار،   زرذَاست  ٌث

ِ   آى  هبلىيـت   ٍلي  افتبزُ  تؼَيك ثِ   ثـ

  ٍ ٍي  اسـت  ُ ضـس   لـسار هٌتمذزيــ

.پذيزز را هي  غَرتحسبة

 

ِ   هبلىيت  ّزگبُ ضـَز،    ذزيـسار هٌتمـل    ثـ

  سيز زرآهس ػوليبتي  ضزايط  تحمك  زرغَرت

 ضَز: هي  ضٌبسبيي

 ثبضس.  ذزيسار هحتول  بال ِثو  تحَيل . الف

زرآهس، وبال هَجـَز،    ضٌبذت  سهبى زر .  ة

َيل  ٍ آهبزُ  تطريع  لبثل  ذزيـسار   ِث  تح

 ثبضس.

زر   ، تؼَيـك  طَر هطرع سار ثِـذزي .   ج

 ثبضس.  وبال را تبييس وززُ  تحَيل

 ثزلزار ثبضس.  پززاذت  هؼوَل  ضزايط . ز
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:مشريطارسال.2

ــب . . الف 2 ــِال و ــز  ث ــت  ض ،  ًػ

ـ   ييـزُ  ٍ  ثبسرسي  ِ ـفزٍذت

 ضَز. هي

ِ   تـب ٌّگـبهي   هؼوَالً وـبال را    هطـتزي   وـ

ــل ــِ  تحَي ــي ٍ  ًػــت ٍ  ًگزفت   آى  ثبسرس

  زرآهس ضٌبذتي  ثِ  ثبضس، ًسجت  ًيبفتِ  ذبتوِ

  ثزذـي  ، زر ثب ٍجَز ايي. گيزز ًوي  غَرت

  لسري  ثِ  ًػت  ػوليبت  است  هَارز، هوىي

جِ  ثسٍى  ثتَاى  بضس وِث  سبزُ   تىويل  ػسم  ِث  َت

ـثالً    زًاسـت   همتضـي  فـزٍش را   ، ضٌبذت آى )ه

ًَي  گيزًسُ  يه  ًػت َيشي ِ   تل ِ   وـ   زر وبرذبًـ

  ذـبرج   ، تٌْـب هسـتلشم   است  ضسُ  آسهبيص

  ٍ ٍغل  آًتي  ، اتػبل ثٌسي اس ثستِ  آى  وززى

 . زر هـَارز   اسـت   ثزق  ثِ  تلَيشيَى  وززى

هٌظَر  تٌْب ِث  ثبسرسي  است  هوىي  وِ زيگز

ــبيي  تؼيــيي  گيــزز  لــزارزاز غــَرت  هجلــغ  ًْ

ــزاي ــبل )ث ــَرز هحوَ زر  هث ــه ــبيِ ـل ّ  

ِ   آّـي  سٌگ  ،  سـَيب ٍ ييـزُ    ، ضـىز، زاًـ

ِ   ًسـجت   اسـت   همتضي   هجلـغ   ضـٌبذت   ثـ

  يـب سهـبى    حوـل   زرآهس زر تـبريد   ترويٌي

 ضَز.  السام  زيگزي  هٌبست
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تبييــس ذزيــسار   ثــِ  ٌــَ ه .  . ة 2

ــزاُ ــَرزاري   ّو ــب ثزذ   ث

ــسار اس حــك هحــسٍز   ذزي

 وبال.  ثزگطت  ثزاي

  ثزگطـت   هـَرز اهىـبى   زر  فزٍضٌسُ  ّزگبُ

ِ   ثبضس، تب سهبًي  وبال ًبهطوئي ِ   وـ   هحوَلـ

  يـب هْلـت    ًطسُ  ذزيسار لجَل  رسوبً تَسط

ثبضس،   ًطسُ  وبال هٌمضي  ثزگطت  همزر ثزاي

 گيزز. ًوي  غَرت  آهس ضٌبذتيزر  ثِ  ًسجت

  وـبال جْـت    اهبًي  تحَيل .  . ج 2

  گيزًـسُ   : وبال ثـزاي  فزٍش

ِ   ضـَز ٍ ٍي  هي  ارسبل   ثـ

  غــبحت  اس طــزف  ًيبثــت

  ػْسُ  را ثِ  آى  وبال، فزٍش

 گيزز. هي

ِ   ثـبلثي   ضـرع   وبال ِث  وِ  تب سهبًي    فزٍذتـ

 گيزز. ًوي  زرآهس غَرت  ، ضٌبذت است  ًطسُ

  تحَيل  ٌّگبم  ًمسي  فزٍش . . ز 2

 وبال.

  ًمس تَسـط   ٍجِ  ثب زريبفت  زرآهس ّوشهبى

 ضَز. هي  ضٌبسبيي  ٍي  يب ًوبيٌسُ  فزٍضٌسُ

:خاصَايمحمًلٍ ي خاص سفارشُاي .3

ِ   وـباليي   اس ثْـبي   يب ثرطي  توبم   وـ

  هَجَز ًيست  ٍجَُ  زريبفت  سهبى زر

هـَرز   زر  بلهث ضَز )ثزاي هي  زريبفت

ثؼساً تَليـس يـب     لزار است  وِ  وباليي

  هســتميوبً ثــِ  ثــبلثي  ضــرع  تَســط

 ضَز .  تحَيل  هطتزي

  فزٍضْب هٌـَ    لجيل  زرآهس زر ايي  ضٌبذت

 . ذزيسار است  وبال ثِ  تحَيل  ثِ



 3  شماره حسابداري استاندارد

  عملياتي درآمد

پيًست

 درآمذعملياتيازمًاردشىاختَاييومًوٍ

 999 

جــسيتازخريــذهتــٍفــريشقراردادَــاي .4

 (:مشاتٍكاالَايمعايضٍ

وٌس  هي  هَافمت  فزٍش  ٌّگبم  فزٍضٌسُ

را ثؼساً ثبسذزيـس وٌـس.    وبال  ّوبى  وِ

اذتيـبر    فزٍضٌسُ  است  هوىي  ّوچٌيي

ثبضس يب ذزيسار   ثبسذزيس وبال را زاضتِ

  فزٍضٌسُ  ثبضس وِ  اذتيبر را زاضتِ  ايي

 ثبسذزيس وبال وٌس.  ثِ  را هلشم

 
 

لـزار    لزارزازّب را ثبيس هَرز ثزرسي  ضزايط

ِ    حبغل  يٌبىزاز تب اطو   اس لحـب    ضـَز وـ

  ٍ هشايـبي   هرـبطزات   ، فزٍضـٌسُ  هحتَايي

ِ   است  وززُ  ذزيسار هٌتمل  را ثِ  هبلىيت   وـ

  ضٌبسـبيي   زرآهس ػوليـبتي   غَرت  زر ايي

ٍ   ، هرـبطزات  فزٍضـٌسُ   ضـَز. ّزگـبُ   هي

ِ    را ثزاي  هبلىيت  هشايبي ِ   ذـَز ًگـ   زاضـت

  لـبًًَي   ىيتهبل  ثب ٍجَز اًتمبل  ثبضس، حتي

ِ   زستيبثي  هبّيتبً جْت  ذزيسار، هؼبهلِ  ثِ   ثـ

  ٍ زرآهـس ضٌبسـبيي    گزفتِ  اًجبم  هبلي  هٌبثغ

 ضَز. ًوي

َا:ياسطٍتٍفريش.5

،  وٌٌـسگبى  تَسيـغ   وبال هجسزاً تَسـط 

ــسُ ــبى  ػو ــزُ  فزٍض ــِ  ٍ يي   فزٍذت

 ضَز. هي

 

  اس ايـي  زرآهس حبغل  ضٌبذت  طَر ولي ثِ

  اس اًتمــبل  تَاًــس پــس ٍضــْب هــيفز  لجيــل

  غـَرت   هبلىيت  ػوسُ  ٍ هشايبي  هربطزات

  ز هوىـي هـَار   ثزذي ، زر حبل ايي گيزز. ثب

  فزٍضـٌسُ   ًوبيٌـسُ   ذزيسار زر ٍالـغ   است

  ثبيس ارسبل  هؼبهلِ  غَرت  زر ايي  ثبضس وِ

 ضَز.  تلمي  فزٍش  ثزاي  اهبًي

ِ   ارسش  هَرز ًظز زاراي  مالال  ّزگبُ وشرياتاشتراكحق.6 زر   هطـبث

  ضــٌبذت  جــبي  ثبضــس، ثــِ  سهــبًي  زٍرُ ّــز
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  غَرتحسـبة   زريبفتي  هجبلغ  ٍ يىجب  ثالفبغلِ

ٍ   اضتزان  هست  زرآهس زر طَل  ، ضٌبذت ضسُ

ضـَز،   هـي   اًجـبم   هستمين  ذط  رٍش  ثزاسبس

  ّـبي  زر زٍرُ  ارسبلي  ًطزيبت  اگز ارسش  ٍلي

  زرآهس ثزهجٌبي  ثبضس، ضٌبذت  هتفبٍت  هرتلف

  ضسُ  ارسبل  ًطزيبت  وليِ  فزٍش  ليوت  ًسجت

  هَرز اضـتزان   الالم  وليِ  فزٍش  ليوت  ول  ِث

 گيزز. هي  غَرت

  السبطي  غَرت  ثِ  فزٍش  اساي هبثِ  چٌبًچِ اقساطيفريش.7

ِ   اس فـزٍش  ضَز، زرآهس حبغل  زريبفت   ثـ

  فـزٍش   تـبريد  زر  ضسُ  وسز سَز تضويي

گيزز.  لزار هي  زرآهس هَرز ضٌبذت  ػٌَاى ثِ

  هزثـَ    ضـسُ   زرآهس سَز تضويي  ضٌبذت

ِ   سهبى  هست  ثزاسبس ِ   ٍ ثب تَجـ   هبًـسُ   ثـ

هـَرز    ضسُ  سَز تضويي  ٍ ًزخ  طلت  اغل

 گيزز. هي  غَرت  تَافك

  حذف ضسُ است..8

ارائـٍخذمات.ب

وصةاجرت.1

 

 

ِ   ًػت  اجزت ِ   ثب تَجـ   تىويـل   هيـشاى   ثـ

  زرآهـس ضٌبسـبيي    ىػٌَا ثِ  ًػت  ػوليبت

  اس ثْبي  ًػت  اجزت  وِ  ايي ضَز، هگز هي

ِ   تفىيه  هحػَل  فزٍش زر   پذيز ًجبضـس وـ
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ثـب    ّوشهـبى   هزثـَ    اجـزت   غـَرت   ايي

 ضَز. هي  وبال ضٌبسبيي  ٍشفز
 

فريشخذماتتاتتكٍمثالغي.2 از تعذ

 .استمىظًرشذٌفريشرقيمتد

 

اس   پـس   تضـويٌي   ذـسهبت   ثبثـت   چٌبًچِ

  فـزٍش   زر ليوـت   هطرػـي   هجلغ  فزٍش

ذَاّـس    همتضـي  ثبضس، هؼوَالً  هٌظَر ضسُ

  فـزٍش   اس ليوت  حػِ  آى  ضٌبذت  ثَز وِ

ِ    َاىػٌ ثِ   افتـس ٍ طـي    تؼَيـك  زرآهـس ثـ

  ضَز، غـَرت  هي  ارائِ  ذسهبت  وِ  اي زٍرُ

  افتس، هجلغـي  هي  تؼَيك ثِ  وِ  گيزز. زرآهسي

هـَرز    هرـبرج   ثـز ججـزاى   ػالٍُ  وِ  است

،  لــزارزاز فــزٍش  تحــت  اًتظــبر ذــسهبت

، ػبيس  ذسهبت  اًجبم  اس ثبثت  هؼمَل  سَزي

 وٌس.  فزٍضٌسُ
 

 تثليغاتكارگسارانالعملحق.3

 

  ضٌبسـبيي   ، سهبًي تجليغبت  پرص  الؼول حك

  هـَرز ًظـز اس طزيـك     تجليغبت  وِ ضَز هي

ِ   الؼوـل  يبثـس. حـك    ّب اًؼىبس رسبًِ   تْيـ

  تىويـل   هزحلِ  ثِ  ثبتَجِ  تجليغبتي  طزحْبي

 گيزز. لزار هي  هَرز ضٌبذت  طزح

  هستلشم  وِ  ثيوِ  زرآهس وبرهشز ًوبيٌسگيْبي تيمٍكارمسدومايىذگيُاي.4

وـبرگشار    تَسـط   اضـبفي   ذـسهبت   اًجبم

  يب تجسيس ثيوِ  هؤثز ضزٍع  ، زر تبريد ًيست
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گيزز.  لزار هي  هَرز ضٌبذت  هزثَ   ّبي ًبهِ

لزارزاز، ًيبسهٌس   اًتظبر رٍز وِ  چٌيي  ّزگبُ

ـــِ ــسهبت  ارائ ــبفي  ذ ــَل  اض   زٍرُ  زر ط

وبرهشز يب   ول  ذَاّس ثَز، ضٌبذت  ًبهِ ثيوِ

  تــَاًس زر طــَل   هـي   اس آى  هٌبسجي  حػِ

 گيزز.  غَرت  ًبهِ يوـِث  زٍرُ



 يريديٍ.5

 

، جطـــٌْب ٍ  ٌّـــزي  زرآهـــس ًوبيطـــْبي

  ثب ثزگشاري  زيگز ّوشهبى  ذبظ  رٍيسازّبي

چٌـس    ضـَز. اگـز ثـزاي    هـي   ، ضٌبسبيي آى

ِ   هطتزن  ثليت  يه  رٍيساز هرتلف   فزٍذتـ

ــس حبغــل ــزٍش ضــَز، زرآه ــت  اس ف   ثلي

ــبيي ــتوبتيه  ثزهجٌــ ــي  سيســ   ٍ هٌطمــ

  زازُ  اس رٍيـسازّب ترػـيع    يـه  ّـز   ثِ

 ضَز. هي
 

 شُريٍ.6

 

  ضٌبســبيي  آهــَسش  زٍرُ  زرآهـس زر طــَل 

 ضَز. هي
 

عضًيتحق.7

 

 

ــٌبذت ــل  ض ــس حبغ ــي زرآه ــغ  اس اي ،  هٌج

  ضَز ثسـتگي  هي  ارائِ  وِ  ذسهبتي  هبّيت  ثِ

  ػضـَيت   تٌْب جْت  زريبفتي  زارز. اگز هجلغ

سـبيز    ثـزاي   يزيگـز   يب ٍجـَُ   ٍ ٍجِ  ثَزُ

طَر  ثِ  ّزيه  )ثزاي  يب هحػَالت  ذسهبت



 3  شماره حسابداري استاندارد

  عملياتي درآمد

پيًست

 درآمذعملياتيازمًاردشىاختَاييومًوٍ

 999 

  اضتزان  حك  يه  غَرت  ، يب والً ثِ جساگبًِ

  زرآهـس حـك    ضَز، ضٌبذت    زريبفت سبالًِ

  اثْبم  گيزز وِ  غَرت  ثبيس ٌّگبهي  ػضَيت

  آى  ٍغـَل   هـَرز لبثليـت   زر  تَجْي  ثللب

  هلضب  زريبفتي  ثبضس. اگز ٍجِ  ٍجَز ًساضتِ

  زر طـَل   ًطـزيبتي   يب ارسبل  ذسهبت  ارائـِ

  زرآهس هزثَ   ثبضس، ضٌبذت  ػضَيت  هست

ِ   تَجِ ثبيس ثب ٍ   ٍ هبّيـت   ثٌـسي   سهـبى   ثـ

ِ   ذسهبت  وليِ  ارسش   ، ثزهجٌـبيي  ضـسُ   ارائـ

 پذيزز.  اًجبم  هٌطميٍ   سيستوبتيه

 

هفراوشيس(اوحصـاريخذمـاتالسحمٍحق.8
 

  است  ّب هوىي الشحوِ حك  ، ايي يطَر ول ثِ

ِ   هرتلفي  تزويجبت  ثبثت   ذـسهبت   اس ارائــ

ٍ   تجْيـشات   ، ارسبل ثؼسي  ٍ ذسهبت  اٍليِ

  زريبفـت   ٍ ييـزُ   فٌـي   ، زاًـص  سبيز الالم

ِ  حـك   گززز. ايي ِ   ّـب ثزهجٌـبيي   الشحوـ   وـ

ِ  حـك   زريبفـت   ّسف  وٌٌسُ هٌؼىس   الشحوـ

لـزار    ضـٌبذت  زرآهس هَرز  ػٌَاى ، ثِ است

 هٌسرج زر غـفحِ ثؼـس    گيزز. رٍضْبي هي

  : است  زرآهس فزاًطيش هٌبست  ضٌبذت  ثزاي
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ـبل - ـشات  ارس ْي ـبي  تج ـز زارايْي ـبي َز  ٍ س  هطْ



َيل  ّوشهبى - ًتمبل  الالم  ثب تح   هبلىيت  يب ا

ًَي بي  ، زرآهس ػوليبتي لبً   ارسش  ثزهٌج

بي  هٌػفبًِ   ٌبسبييض  رفِت  فزٍش  زارايْي

 ضَز. هي

- ِ ٍليـِ  ذسهبت  اراـئ رز ثرطي زر -  ٍ ثؼـسي  ا طيش وِ  َه   هزَث   اس زرآهس فزًا

ٌبذت  هستوز است  ذسهبت  ِث زرآهس   ض

ِ  ٌّگبم  گيزز. هي  غَرت  ذسهبت  اراـئ

ي  ّبي الشحوِ اگز حك -   طجك  وِ  زريبفٌت

ضَز  هي  طَر هستوز زريبفت لزارزاز ِث

ضص  ثزاي ٍ  هستوز  ذسهبت  ّبي شيٌِّ  َپ

  ثرطي  تىبَف ًىٌس، ضٌبذت  هؼمَل  سَزي

حػبري  ذسهبت  اس حك اس زرآهس حبغل   ًا

ٍلِي َيك ، ِث ا  افتس. هي  تؼ

اػطبيي هستوز ٍ   حمَق  الشحوِ حك -

 سبيز ذسهبت

  اس حمَق  استفبزُ  ِث  هزَث   الشحوِ حك -

  الشحوِ لزارزاز يب حك  هستوز طجك  اػطبيي

لزارزاز،   زٍرُ  طي  ضسُ  اراِئ  سبيز ذسهبت

يب   اػطبيي  اس حمَق  ثب استفبزُ  ّوشهبى

ِ َاى ِث  ذسهبت  اراـئ   زرآهس ػوليبتي  ػٌ

 ضَز. هي  ضٌبسبيي
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وـرمالسحمـٍحق.9 راياوٍتًليـذ تاايافـسار

كارتـردخاص

 

ِ  حك افـشار   اس تَليـس ًـزم   حبغـل   الشحوـ

  هزحلِ  ثِ  ثب تَجِ  ثزز ذبظثب وبر  اي رايبًِ

ــل ــِ  تىوي ــس اس جول ــس تَلي ــل  فزآيٌ   تىوي

ِ   ثؼسي  پطتيجبًي  ذسهبت زرآهـس    ػٌـَاى  ثـ

 ضَز. هي  ضٌبسبيي  ػوليبتي

درآمذحق.ج ياالمتيازسًدتضميهشذٌ،

سًدسُام

ذـيدرآماستفـادٌاجـازٌالسحمـٍحق.1

 امتيازساخت حق

  زرلجبل  اهتيبس زريبفتي س حكٍ زرآه  الشحوِ حك

)اس   ٍاحس تجـبري   اس زاراييْبي  زيگزاى  استفبزُ

افـشار   ، ًـزم  اذتـزاع  ، حـك  تجبري  ػالين  لجيل

ـ   هَسيمي  تىثيز لطؼبت  ، حك اي رايبًِ   كـٍ ح

    هؼوـَالً ثزاسـبس   سيٌوبيي  بيـفيلوْ  ًوبيص

ِ  هي  لزارزاز ضٌبسبيي  هحتَاي   ػٌـَاى  ضَز. ثـ

  رٍش  زرآهس را ِث  تَاى ، هي ػولي  حل  راُ  يه

  لـزارزاز ضٌبسـبيي    زٍرُ  ٍ طـي   هستمين  ذط

ِ   ًبم  اس هَرزي  تَاى هي  هثبل وزز. ثزاي   ثزز وـ

  زٍرُ  يه  ثزاي  ذبغي  اس فٌبٍري  استفبزُ  حك

 . است  اػطب ضسُ  وٌٌسُ استفبزُ  ِث  هؼيي  سهبًي

يـب    ثبثت  الشحوِ حك  زر لجبل  حمَق  اػطبي

  لـزارزازي   استززاز تحـت   ييزلبثل  تضويي

ـ   فسـد   زلبثلـيي ِ  ِ ـو ـ  اسـتفبزُ   ثـ   سُـوٌٌ

  اػطـبيي   اس حمَق  آسازاًِ  گيزي ثْزُ  بسُـاج

ِ   ، هلـشم  حمـَق   زّس ٍ اػطب وٌٌسُ را هي   ثـ

  ، هبّيتبً فزٍش ًيست  زيگزي  تؼْسات  ايفبي

َ   ثبرس اس ايي  هثبل  ضَز. يه هي  تلمي ارز، هـ
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افشار    اس ًزم )ليسبًس  استفبزُ  لزارزاز اجبسُ

  وٌٌسُ اػطب  آى  هَجت  ثِ  وِ  است  اي رايبًِ

  ًسارز. هثبل  آى  ثؼس اس تحَيل  تؼْس زيگزي

  سـيٌوبيي   فيلن  ًوبيص  حمَق  زيگز، اػطبي

ِ   است  بسارّبييزر ث ، ثـز   وٌٌـسُ  اػطـب   وـ

ًـسارز ٍ    ثبسارّب وٌتزلي  زر ايي  فيلن  تَسيغ

.  ًيسـت   سـْين   ثليـت   لذا زر زرآهس فزٍش

  فـزٍش   سهـبى  زرآهس، زر  ضزايطي  چٌيي زر

 ضَز. هي  ضٌبسبيي

سًدسُام.2

 

ِ   گذاريْبيي اس سزهبيِ حبغل  سَز سْبم   وـ

،  اسـت   ًطـسُ   ثجـت   ٍيـژُ   ارسش  رٍش  ثِ

سْبهسار   تَسط  زريبفت  حزاس حكا  سهبى زر

  سـَز سـْبم    استثٌبي  َز )ثِض هي  ضٌبسبيي

  زر ٍاحــسّبي  گــذاري اس ســزهبيِ حبغــل

  ثــِ   . ثــب تَجــِ ٍ ٍاثســتِ  فزػــي  تجــبري

  حك 1347  هػَة  تجبرت  لبًَى  اغالحيِ

  هجوـغ   ثـب تػـَيت    سـَز سـْبم    زريبفت

 ضَز. پذيز احزاس هي سزهبيِ  ضزوت  ػوَهي
 


