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 هدف

درآمد عبارت است از    مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، بنا بر تعريف ارائه شده در  .   1

ارزش خززال   به افزززايش  دو که منجر  افزايش در دارايی، کاهش در بدهی يا ترکیبی از هر 

از عملیززات   حاصززل ”درآمد  دو گروه   ، هر در بخش عمومی   درآمد   شود. مفهوم طی دوره می 

هززدف ايززن اسززتاندارد،    گیرد. “ را دربرمی ای از عملیات غیرمبادله  حاصل “ و درآمد  ای مبادله 

کززه    ديگززری اقالم  ای است.  مبادله   عملیات از   نحوه عمل حسابداری درآمدهای حاصل   ارائه 

ه کززاربرد  شوند و در دامن استانداردها مطرح می  د در ساير ن عنوان درآمد شناسايی گرد  بايد به 

 د. ن گیر اين استاندارد قرار نمی 

مبحث اصلی در حسابداری درآمد عمدتًا معطوف به تعیین زمان شناخت آن اسززت. درآمززد،   .   2

بززه درون  رسززانی آتززی  تززوان خدمت يززا  اقتصززادی  جريان منافع  شود که زمانی شناسايی می 

 گیری کرد. اتکاپذير اندازه  ای گونه به را بتوان    آن   گزارشگر محتمل باشد و  واحزد 

 دامنه کاربرد

 گرفته شود: ای زیر بکارمبادله  عملیاتاز   ارد باید برای حسابداری درآمدهای حاصلد این استان .  3

 ؛ارائه خدمات . الف

 و  ؛فروش کاال . ب

،  شتتدد گزارشتتگر کتته مولتتد ستتود   تتمین استتتفادد دیگتترا  از داراییوتتای واحتتتد  . پ

 است.  و سود سوام  ،امتیاز حقدرآمد 

 دهد.بررسی قرار نمی ای را مورداز عملیات غیرمبادله اين استاندارد، درآمدهای حاصل . 4

يززا عملیززات   ایمبادله  عملیات  است درآمدهای خود را از عمومی ممکن واحدهای بخش . 5

واحززد گزارشززگر،  يکآن که در، عملیاتی است ایمبادله  عملیات  ای کسب کنند.غیرمبادله

 يباآن ارزش تقر یکند و در ازا یم  يهرا تسو  یبده  ياکند    یم  يافترا در  یخدمت  يا  يیدارا

 یم( به طور مستقيیهااستفاده از دارا  يارا )عمدتا در قالب وجه نقد، کالها، خدمات    یبرابر

 ایمبادلززهای مززدهدرآای از توان نمونه. فروش کالها يا ارائه خدمات را میکندیواگذار م

 دانست. 
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بر شکل، بايززد  اای، رجحان محتوای و غیرمبادلهمبادله  عملیات  بین درآمدهای  تشخی در   . 6

 از اسززت ای عبارتغیرمبادلهحاصل از عملیات    درآمدهایهايی از  مدنظر قرار گیرد. نمونه

.، و انتقالت از ساير واحدهاهدايا ،کمکهامالیات، 

طززی مززدتی معززین توسزز    توافززق، مززوردای   متضمن اجرای وظیفهمولًمع  ارائه خدمات، . 7

عمومی کززه  شده توس  واحدهای بخش گزارشگر است. مثالهايی از خدمات ارائه واحزد

خدمات بهداشتی، آموزشی، ثبتی تواند شامل  شود میازای آنها درآمد ايجاد می معمولً در

باشد. و قضايی

شززده  کالی خريززداری  ،گزارشگر برای فروش   واحزدتوسده  ش تولید  کالی  کال شامل . 8

شده برای فروش است. و همچنین اموال نگهداری فروشجهت 

شود:به تحصیل درآمدهای زير می گزارشگر منجر استفاده ديگران از دارايیهای واحزد . 9

نقززد  نقززد يززا معززادل وجززه از وجززوه مبالغی که بابززت اسززتفاده  شدد: سود   مین الف.

 شود،گزارشگر مطالبه می داحزو

گزارشززگر  از دارايیهای غیرجاری واحزززد مبالغی که بابت استفاده  درآمد حق امتیاز: . ب

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

 و

شززرکه السهمپذير که متناسب با  مبالغی از سود توزيع شده واحد سرمايه  سود سوام: . پ

شود.گزارشگر عايد آن می واحزد

شود:از موارد زير مطرح نمی حاصل ایمبادله عملیات هایدر اين استاندارد، درآمد . 10

حسززاب گرفتززه  ويژه بززه روش ارزش گذاريهايی که بهاز سرمايه سود سهام حاصل الف.

 ؛شودمی

؛پیمانهای بلندمدت . ب

؛قراردادهای اجاره . پ
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منصفانه دارايیهززای  تولید کشاورزی و شناخت اولیه و تغییرات ارزش  لیهاو  شناخت . ت

؛به فعالیت کشاورزی زيستی غیرمولد مربوط

 ؛استخراج مواد معدنی . ث

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

فززروش  و بززه خريززدکه يی واحدها برایگذاری در امالک گذاری( يا سرمايهسرمايه

و ؛امالک اشتغال دارند

از فعالیتهای ساخت امالک. درآمد ناشی . چ

تعاریف

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

ند در  ن واای مطلع و مایل میمبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندد  :منصفانه ارزش

ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند. ر شرایط عادی، یک دارایی را درو دقی  ای حقیمعامله

یتتاکند  یم یافترا در یخدمت یا ییواحد گزارشگر، دارا یککه درآ   یا یعمل :ایمبادلهعملیات  

را )عمد ا در قالب وجه نقتتد، کاالهتتا،    یبرابر  یباآ  ارزش  قر  یکند و در ازا یم یهرا  سو یبده

 .کند یواگذار م  یم( به طور مستقییوااستفادد از دارا  یاخدمات  

درآمد

بززه افزززايش   گززردد و منجززر وصززول    ت دول گزارشگر به نمايندگی از   منابعی که توس  واحزد  .   12

 شود. می محسوب    از دولت   يندگی به نما ارزش خال  نشود، درآمد 

ایمبادلهعملیات  از گیری درآمد حاصلاندازه 

ازای دريززافتی يززا دريززافتنی منصفانه مابه ارزش بايد به  ایمبادلهعملیات  از   آمد حاصلرد . 13

گیری شود.اندازه

باشززد و مبلزز  نقد يا معززادل آن می شکل وجه ، بهدريافتیازای  حالت، مابهاز  در بسیاری   . 14

ی ازامابه  هکتی  صور دراست.  يا دريافتنی  نقد يا معادل نقد دريافتی   درآمد همان مبل  وجه
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ازای دريززافتی يززا منصززفانه مابززه شکل غیرنقدی باشد، درآمززد براسززاز ارزش به مربوط

به آينده موکززول   يا معادل آن  نقد هرگاه جريان ورودی وجه  شود.گیری میدريافتنی اندازه

که طبق قرارداد منعقده بززین فروشززنده و خريززدار و يززا مززواب  معمززول   ایگونهبهشود،  

کال يا خدمات دريافت شود، در اين حالززت   روش نقدیر بهای فامافه ب  یغلمب  فروشنده،

است و مبلزز  امززافه دريززافتی درآمززد   ازای مزبور، بهای فروش نقدیمنصفانه مابه ارزش

توجززه بززه محتززوای معاملززه  شود، بلکه بايد بززامحسوب نمی  کال يا ارائه خدمات  فروش

 ه شود.مايش دادن هگانطور جدا به “سود تضمین شده”عنوان  تحت

 ارائه خدمات

 وجه   ای ا کاپذیر برآورد کرد، درآمد مربوط باید باگونهبتوا  به راارائه خدمات هرگاد ماحصل  .  15

ای ا کاپذیر قابل  گونه، زمانی بهارائه خدماتشناسایی شود. ماحصل  خدمات ارائه شددمیزا   به

شد:برآورد است که همه شرایط زیر احراز شدد با

 ؛ گزارشگر محتمل باشد   به درو  واحد   ، مر بط   رسانی  وا  خدمت یا    اقتصادی  منافع   جریا   الف. 

؛گیری کردای ا کاپذیر اندازدگونهمبلغ درآمد را بتوا  به . ب

 و   ؛ گیری باشد اندازد  ای ا کاپذیر قابل گونه گزارشگری به    اریخ   شدد  ا  خدمات ارائه میزا   . پ

ا کاپتتذیر   ایگونتتهبهشدد یتتا خواهتتد شتتد،  حملخدمات    با ارائه  طار با مخارجی که در . ت

گیری باشد.اندازد قابل

کار، اغلب روش درصززد تکمیززل  براساز میزان تکمیل  عملیاتاز   شناخت درآمد حاصل . 16

از کززار،   تعیززین میزززان تکمیززلاعمال روش مزبور، مشتمل بر نحززوه    برایشود.  نامیده می

اسززتفاده   حستتابداری پیمانوتتای بلندمتتدت  با عنززوان  9ی شماره  رادسابح  استاندارد  مواب 

شود.می

 از ارائززه خززدمات، محتمززل بززودن جريززان از شززراي  شناسززايی درآمززد حاصززل یيکزز  . 17

بززا اسززت.  رسانی مرتب  با معامله، به درون واحد گزارشگر  يا توان خدمتاقتصادی   منافع

شززده   يیدرآمد شناسززاز  ا  یبخشل صوو  یتحال، در صورت وجود ابهام در مورد قابل  ينا

و  ينززهبه عنوان هز  یست،محتمل ن  يگرآن د  يافتکه باز  یمبلغ  ياوصول    یرقابلمبل  غ  ی،قبل

.شودیدر حسابها منظور م ی،شده قبل يیدرآمد شناسا يلنه به صورت تعد
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ن ز عملیات طی يک دوره زمانی معیخصی انامش  دادتع  هرگاه ارائه خدمات، متضمن انجام . 18

شود، مگر اينکززه طبززق مستقیم طی آن دوره زمانی شناسايی می روش خ  آمد بهباشد، در

شواهد موجود، روش ديگری که درآمد دوره را بهتر منعکس کنززد، وجززود داشززته باشززد. 

 باشززد،ردار  وخزز ری بامقايسه با ساير عملیات از اهمیت ويژه هرگاه يک فعالیت خاص در

افتد.تعويق می ص بهفعالیت خا شناخت درآمد تا زمان اجرای آن

اتکاپذير برآورد کززرد و بازيافززت   ایگونهبهرا نتوان    ایبادلهمعملیات  هرگاه ماحصل يک   . 19

عنوان  شده به شود و مخارج تحملشده محتمل نباشد، درآمد شناسايی نمی مخارج تحمل

گیرد.هزينه دوره مورد شناخت قرار می

 فروش کاال

یافته باشد: انی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر  حققفروش کاال باید زم  از درآمد حاصل . 20

گزارشگر مخاطرات و مزایای عمدد مالکیت کاالی مورد معامله را به خریدار منتقل   واحتد  الف.

 ؛کردد باشد 

لت مدیریتی مستمر در حدی که معموالً با مالکیت همتتراد استتت یتتا  گزارشگر دخا واحتد  . ب

؛رفته اعمال نکند  به کاالی فروش نسبتی  کنترل مؤثر

 ؛گیری کردا کاپذیر اندازد  ایگونهبهمبلغ درآمد را بتوا    . پ

گزارشتتگر   با فروش به درو  واحتتتد  مر بط  یرسان وا  خدمت  یااقتصادی   جریا  منافع . ت

 و  ؛محتمل باشد 

ایگونتتهبهبتوا     را  شدد یا خواهد شد   حملرفته   ار باط با کاالی فروش مخارجی که در . ث

گیری کرد.ا کاپذیر اندازد

برای اينکه زمان انتقال مخاطرات و مزايای مالکیت به خريدار را بتززوان تعیززین کززرد، لزم  . 21

نتقال مخززاطرات و مزايززای بررسی قرار گیرد. در اغلب حالت، ا مورد  بادلهاست شراي  م

ف مورد معامله توسزز  خريززدار همززراه صرمالکیت با انتقال مالکیت قانونی به خريدار يا ت

کنززد. مززواردی نیززز وجززود دارد کززه اغلب فروشها صدق میمورد   است. اين موموع در

مخاطرات و مزايای مالکیت در زمانی متفاوت از زمان انتقال مالکیت قززانونی يززا تصززرف 

يابد.ريدار انتقال میتوس  خ
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مزايای مالکیت را حفظ کنززد، معاملززه و  از مخاطرات  ای  گزارشگر بخش عمده اگر واحزد . 22

شززود. ايززن امززر بابززت آن شناسززايی نمی گردد و لذا درآمدی ازمربوط، فروش تلقی نمی

گزارشززگر  هايی از مواردی کززه واحزززداست در حالت مختلفی اتفاق بیفتد. نمونه ممکن

 شرح زير است: است مخاطرات و مزايای عمده مالکیت را حفظ کند به کنمم

ارتباط بززا عملکززرد غیززر مطلززوب مززورد  گزارشگر تعهداتی را در که واحزد انیزم الف.

عهززده  رفته پوشش نیافته باشد، بززه نامه کالی فروشمعامله که توس  مفاد ممانت

 ؛بگیرد

بززه تحصززیل درآمززد  روش خاص، مشروطبه يک ف که دريافت درآمد مربوط زمانی . ب

 ؛ه باشدملمحل فروش کالی مورد معا توس  خريدار از

که ارسال کالی مورد معامله متضمن خدمات نصب باشززد، لززیکن خززدمات  زمانی . پ

گزارشگر  دهد، توس  واحزدای از مبل  قرارداد را تشکیل مینصب که بخش عمده

 و ؛طور کامل انجام نشده باشد به

که خريدار حززق فسززخ معاملززه را براسززاز مفززاد قززرارداد داشززته باشززد و  انیزم . ت

 رفته مطمئن نباشد. مورد احتمال برگشت کالی فروش گزارشگر در دواحز

اهمیتززی از مخززاطرات مالکیززت را بززرای خززود گزارشگر تنهززا بخززش کم چنانچه، واحزد . 23

شود. برای مثززال، فروشززنده می  نظر، فروش تلقی و درآمد شناسايی دارد، معامله مورد نگه

البات، مالکیت قززانونی کززال را بززرای مطاست تنها به خاطر تضمین قابلیت وصول   ممکن

گزارشگر مخاطرات و مزايای عمده مالکیززت  چنین حالتی، اگر واحزد خود حفظ کند. در

گر از گردد. مثال ديرا منتقل کرده باشد، اين معامله، فروش تلقی و درآمد آن شناسايی می

 ایگونززهبهاهمیتی از مخاطرات مالکیت، وجود شرطی در فروش کالسززت  حفظ بخش کم

ازا به مشتری میسر باشززد. مشتری، برگشت کال و استرداد مابهرمايت   صورت عدم که در

اتکاپززذير   ایگونززهبهشرط آنکه فروشنده بتواند مبال  برگشتی آتززی را   چنین حالتی، به در
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توجه به تجربیات گذشته و سززاير عوامززل  از برگشت کال را با ناشی  برآورد کند و بدهی

 شود.سايی کند، درآمد در زمان فروش شناسايی مینامربوط ش

بززا   مززرتب  رسززانی  يا تززوان خدمت اقتصادی   برای شناخت درآمد، محتمل بودن جريان منافع  .   24

تززا زمززان دريافززت  برخززی مززوارد،  گزارشگر شرط اساسی است. در  معامله به درون واحزد 

تززوان   يززا اقتصززادی  ی منززافع ود اسززت جريززان ور  ازا يا رفع ابهام در اين زمینه، ممکززن مابه 

از فززروش در يززک   ازای حاصززل محتمل نباشد. برای مثال، هرگاه خروج مابه   ی رسان خدمت 

مززورد جريززان ورودی   به صدور مجززوز دولززت آن کشززور باشززد، در  کشور خارجی منوط 

از صدور مجوز خروج   با فروش مذکور ابهام وجود دارد، لذا تنها پس  اقتصادی مرتب   منافع 

مورد قابلیززت وصززول  حال، هرگاه در  اين  شود. با هام برطرف و درآمد شناسايی می اب وجوه،  

وجود آيد، مبل  غیرقابل وصول يززا مبلغززی کززه   شده قبلی ابهام به  از درآمد شناسايی  بخشی 

شززده قبلززی   عنوان تعززديل درآمززد شناسززايی  ينکه به جای ا  بازيافت آن غیرمحتمل است، به 

گردد. هزينه منظور می ب  حسا  حساب گرفته شود، به  به 

شززود. ايززن طور همزمان شناسايی می با يک معامله يا رويداد به های مرتب درآمد و هزينه . 25

ین جملززه هزينززه تضززم ها، ازشود. هزينززه“ نامیده می”تطابق درآمد و هزينهفرايند، عموماً  

، اسززت واقززع شززود از حمززل کززال ممکززن رفته و ساير مخارجی که پززس کالی فروش

ای اتکاپززذير گونززهصورتی که ساير شراي  شناخت درآمززد برقززرار باشززد، معمززولً به در

گیری ای اتکاپذير انززدازهگونهها را نتوان بهحال، هرگاه هزينه اين گیری است. بااندازه قابل

ازای دريززافتی چنززین شززرايطی، هرگونززه مابززه ان شناسايی نمود. درتوکرد، درآمد را نمی

شود.ی شناسايی میدهعنوان ب به

 امتیاز و سود سهام درآمد حق ،شده  سود تضمین 

گزارشگر که مت تتمن   از استفادد دیگرا  از داراییوای واحتد  ای ناشیمبادله  عملیات  درآمدهای .  26

سوام است بایتتد براستتای معیارهتتای منتتدر  در    امتیاز و سود شدد، درآمد حق سود   مین

اسایی شود:شن  زیر  شرط  حقق شرایط به  27بند 
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بتته درو   عملیتتات متتذکور  رستتانی متتر بط بتتایتتا  تتوا  خدمت  اقتصتتادی جریا  منافع الف.

گزارشگر محتمل باشد، و واحتد 

گیری کرد.ای ا کاپذیر اندازدگونهمبلغ درآمد مربوطه را بتوا  به . ب

مبانی زیر شناسایی شود:  وجه به باید با  26درآمدهای مذکور در بند   .  27

 ؛ وجه به ماندد اصل طلب و نرخ مربوط شدد براسای مدت زما  و با ود   مینس .لفا

 و  ؛امتیاز طبق محتوای قرارداد مربوط درآمد حق . ب

ستتت، در  ویژد ثبتتت نشتتدد ا روش ارزش گذاریوایی که بهاز سرمایه سود سوام حاصل . پ

گذاری  رمایهز ستت ا استثنای سود سوام حاصل حراز حق دریافت  وسط سوامدار، بهازما   

 .در صور وای مالی  لفیقی  وابسته  و  در واحدهای فرعی

شززود. می  شناسايیبا سود سهام در زمان احراز حق دريافت توس  سهامدار   درآمد مرتب  . 28

انباشته مصوب  ها يا سودمحل اندوخته م ازبرخی شراي ، مثاًل، در مواردی که سود سها در

از  گونه مبززال  معززرف بازيافززت بخشززیشود، اينمی  المگذاری اعاز تحصیل سرمايه پیش

شود.گذاری است و درآمد محسوب نمیشده سرمايه تمام بهای

گیززرد و معمززولً امتیززاز طبززق شززراي  منززدرج در قززرارداد مربززوط تعلززق می درآمد حق . 29

د توجه به محتوای قرارداد، شناسززايی درآمزز  آنکه با شود، مگرشناسايی میساز  ا همین بر

تر باشد.رمبنای روشهای سیستماتیک و منطقی ديگری مناسبب

شرط اساسززی شناسززايی رسانی توان خدمتيا  اقتصادی محتمل بودن جريان ورودی منافع . 30

ای اسززت. آمززد مبادلززهعنززوان در امتیاز و سززود سززهام بززه شده، درآمد حق سود تضمین

شده،  عنوان درآمد شناسايی به حال، هرگاه درخصوص قابلیت وصول مبلغی که قباًل اين با

وجود آيد، مبل  غیرقابل وصول يا مبلغی که بازيافت آن ديگززر محتمززل نیسززت،  ابهامی به

شده قبلی، در حسابها منظززور  صورت تعديل درآمد شناسايی نه به عنوان هزينه دوره و به

شود.می

افشا

 افشا کند:حی  گزارشگر باید موارد زیر را در یادداشتوای  وضی واحتد  .  31

و  ؛ایمبادله  عملیات  استفادد برای شناخت درآمد  های حسابداری موردرویه الف.
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از   شدد طی دورد ناشتتی ای شناساییمبادله  عملیات  یک از طبقات عمدد درآمد  مبلغ هر . ب

موارد زیر:

 ،فروش کاال -

 ارائه خدمات، -

 شدد، سود   مین -

و  امتیاز، درآمد حق -

 سود سوام. -

 خ اجرااریت

متتالی کتته دورد متتالی آنوتتا از  تتاریخ   متتورد کلیتته صتتور وای الزامتتات ایتتن استتتاندارد در .  32

االجراست.شود، الزمو بعد از آ  شروع می  1394 فروردین اول
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