
 

 

المللی گزارشگري مالی و با  كميته تدوين استانداردهاى حسابداري، براساس استانداردهاي بين

“ از قرارداد با مشتريان  درآمد عملياتی حاصل ”نويس استاندارد  تشکيل جلسات متعدد، پيش

نويس با هدف كسب نظرات و  را تدوين كرده است. انتشار استاندارد به صورت پيش

گيرد و از ضروريات افزايش كيفيت  عالقه در جامعه صورت می پيشنهادات افراد ذينفع و ذي

گيري و سياستهاي اساسی  اي بر جهت كننده استانداردهاي حسابداري است و نقش تعيين

 وين استانداردهاي حسابداري دارد.تد

نظتر تقاضتا دارد كته ضتمن      كميته تدوين استتانداردهاى حستابداري از تمتاف افتراد صتاحب      

بتراي   1401تيتر متاه    31نويس استتاندارد، پيشتنهادات دتود را حتداكار تتا       مطالعه دقيق پيش

وازدهتت  متتديريت تتتدوين استتتانداردها ربتته آدرس  تهتتران، ديابتتان بيهقتتد، نتت ش ديابتتان د  

بتته  كميتتته تتتدوين استتتانداردهاي حستتابداري بتته پستتت الکترونيکتتی يتتا  12غربتتی، پتتال 
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 هدف

درباار   ماالی   کننادگا  صاورتیای   اساتفاد  باه   مفیاد تجاری برای گزارش اطالعاا    است که واحد هدف این استاندارد تعیین اصولی . 1
 بکار گیرد.باید ، مشتری یک با قرارداد از حاصلنقدی  و جریانیای درآمد عملیاتی اطمینا  زمانبندی و عدم، مبلغ، ماهیت

 به هدف دستیابی

کهه  شناسهایی کنهد   ای  گونهه  بهه را  تجاری باید درآمد عملیاتی که واحد است آناین استاندارد اصل اساسی ، 1هدف بند  برای دستیابی به . 2
 ،کاالهها یها خهدمات   آن  قبهال  تجهاری انتاهار دارد در   که واحهد  باشد ازایی مابه مبلغ انتقال کاالها یا خدمات تعهدشده به مشتریان بهبیانگر 
 .باشد محقبه آن نسبت 

تجهاری بایهد    قرار دهد. واحد نار مدرا  مربوطو شرایط  اواقعیتهقرارداد و تمام  شرایطباید ، هنگام بکارگیری این استانداردتجاری  واحد . 3
یکنواخت بهرای قراردادههای دارای وییگیههای مشهابه و در شهرایط مشهابه        بطوررا ، اقتضای عملیهرگونه  استفاده ازشامل ، این استاندارد
 بکار گیرد.

واحهد تجهاری   ، اقتضهای عملهی   یهک  عنوان به، ند. با وجود اینک با مشتری را تعیین می منفردقرارداد یک نحوه حسابداری  ،این استاندارد . 4
یاا تعیادا    از قراردادههای    ای مجموعهه بهرای   بکهارگیری ایهن اسهتاندارد   ناشهی از   آثهار  انتاهار داشهته باشهد   بطور معقول که  صورتی در

قراردادههای  یها تعههدات    برای ههر یهک از   بکارگیری این استاندارد  ناشی از آثاربا ، بر صورتهای مالی ( دارای وییگیهای مشابهعملکردی
واحهد تجهاری    بکار گیرد. آن مجموعهرا برای  استاندارد این تواند می ،باشد نداشته تفاوت بااهمیتی مذکور مجموعه در موجود (عملکردی

 آن مجموعهه زه و ترکیه   انهدا  دهنهده  نشهان باید از برآوردها و مفروضاتی استفاده کند کهه  ، مجموعه قراردادک یحسابداری انجام  هنگام
 باشد.

 دامنه کاربرد

   :بکار گیرد، استثنای موارد زیر به، تجاری باید این استاندارد را برای تمام قراردادها با مشتریان واحد . 5
 ؛  اه اجار   حسابداری 21حسابداری استاندارد قراردادهای اجاره مشمول دامنه کاربرد  الف.
 ؛  عمومی بیمهفعالیتیای  28استاندارد حسابداری منه کاربرد قراردادهای بیمه مشمول دا .   ب
، تیارکاشا م 40حسهابداری   اسهتاندارد ، ماالی تلفیقای   صاورتیای  39حسهابداری  اسهتاندارد  ابزارهای مالی مشهمول دامنهه کهاربرد     .پ

ی تجااری وابساته و   گاااری در واحادها   سارمایه  20اسهتاندارد حسهابداری   و  جداگاناه مالی  صورتیای 18حسابداری  استاندارد

 و؛ مشارکتیای خاص
برای تسهیل فروش به مشتریان یا مشهتریان بهالقوه. بهرای     ،همانند دارای فعالیتهای تجاری غیرپولی بین واحدهای تجاری های مبادله ت.

 قاضهای مشهتریان  بهه ت  بهه موقه    رای پاسهگگویی کنند به       توافق میقرارداد بین دو شرکت نفتی که  در خصوصاین استاندارد ، مثال
 کاربرد ندارد.نفت را با یکدیگر مبادله کنند  شده تعیینی در مکانها خود

کهه رهرف    ( بکهار گیهرد  5در بنهد   شده اشارهاستثنای قراردادهای  برای یک قرارداد  بهباید صورتی  تجاری این استاندارد را تنها در واحد . 6
فعالیتههای   خروجهی کاالهها یها خهدماتی کهه     دستیابی به برای ازا  ل پرداخت مابهدر قبااست که  شگصیمشتری باشد. مشتری یک قرارداد 

جهای انعقهاد قهرارداد     بهه ، کهه رهرف قهرارداد     صورتی در، مثال. برای کرده استمنعقد با واحد تجاری  قرارداد ،استتجاری  عادی واحد
مشارکت در یک فعالیت یا فراینهد منعقهد کهرده باشهد کهه       رمناو بهقراردادی را  ،تجاری فعالیتهای عادی واحد خروجی دستیابی بهبرای 
، سههی  باشهند   نایر ایجاد یهک دارایهی از رریهق توافهق همکهاری(       آن فعالیت یا فراینداز  حاصل مزایایو  ریسکها قرارداد درآن ررفین 

 شود. ررف قرارداد مشتری محسوب نمی
 شهده  اشهاره در دامنه کاربرد سهایر اسهتانداردهای    ،آند این استاندارد و بگش دیگر در دامنه کاربر است ممکناز قرارداد با مشتری  بگشی . 7

 .قرار گیرد 5در بند 
 آنگهاه واحهد  ، شده باشهد  مشگصاز قرارداد  یک یا چند بگشگیری اولیه  تفکیک و/ یا اندازه گیچگون سایر استانداردهادر  اگر الف.

 یها   یتجهاری بایهد مبلهغ بگشه     آن استانداردها را بکار گیرد. واحهد  مندرج در گیری تجاری باید ابتدا الزامات تفکیک و/ یا اندازه
کنهد و بهرای تگصهیص    جهدا   قیمت معاملاه از ، گیری شده اسهت  ابتدا ربق سایر استانداردها اندازه در کهرا بگشهایی( از قرارداد 

 بگشههای سهایر  بهه  نهه کهاربرد ایهن اسهتاندارد و     مشهمول دام  عملکردیهر تعهد   در صورت وجود( به قیمت معاملهباقیمانده مبلغ 
 بکار گیرد.را  86تا  73بندهای ،  ب(7بند  ربققرارداد 
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آنگهاه  ، نشهده باشهد   مشهگص یهک یها چنهد بگهش از قهرارداد      گیری اولیه  تفکیک و یا/ اندازه چگونگیسایر استانداردها  اگر در .ب

  یا بگشهای( قرارداد با مشتری بکار گیرد. آن بگشگیری اولیه  دازهیا انین استاندارد را برای تفکیک و/ تجاری باید ا واحد

کهاربرد  قهرارداد بها مشهتری در دامنهه      ایفهای بهرای   شهده  تحمهل قرارداد با مشتری و مگهارج   دستیابی به مگتصمگارج چنانچه  . 8
مراجعهه   104تها   91د  بهه بنهدهای   کنه  این استاندارد نحوه حسابداری مگارج مذکور را تعیین می، داستاندارد دیگری قرار نگیر

 یها بگشهی از آن قهرارداد(    قرارداد با مشهتری   با مرتبط شده تحملتجاری باید بندهای مذکور را تنها برای مگارج  شود(. واحد
 بکار گیرد.، استکه در دامنه کاربرد این استاندارد 

 شناخت

 تشخیص قرارداد

کاه تماام    کناد منظاور   حساا   باه ، را تنیاا هنااامی   استدر دامنه کاربرد این استاندارد که ، مشتری یک قرارداد باواحد تجاری باید  . 9
 :شودمعیارهای زیر احراز 

 نسابت باه انجاام   کارد  باشاند و   تأییاد  تجاری(  مرسوم های مکتو ، شفاهی یا طبق سایر رویه صور  به)قرارداد را ، طرفین الف.
 ؛  باشند متعید، خودتعیدا  

 ؛  تشخیص دهد، کاالها یا خدماتی که باید انتقال یابد در ارتباط باک از طرفین را ی ند حقوق هرتجاری بتوا واحد  .

 ؛  تشخیص دهدرا  کاالها یا خدماتی که باید انتقال یابد برایتجاری بتواند شرایط پرداخت  واحد پ.

نتیجاه   در ،تجااری  نقادی آتای واحاد    ریانیاای زمانبندی یا مبلغ ج، ریسکباشد )یعنی انتظار رود داشته قرارداد محتوای تجاری   .
 و؛ (کندقرارداد تغییر 

واحد تجااری  . محتمل باشد، نسبت به آ  محق است به مشتری کاالها یا خدما  انتقال قبال درتجاری  واحدازایی که  مابه وصول ث.
ازای مااکور در   شتری برای پرداخت مبلغ ماباه توانایی و قصد مباید تنیا ، محتمل است یا خیر ازا مبلغ مابهاینکه وصول ارزیابی  در 

 ازایی کاه واحاد   مبلغ مابه، متغیر باشد تریبه مش امتیاز قیمتبه دلیل پیشنیاد  ازا مبلغ مابه اگرقرار دهد.  مورد توجهسررسید را 
 مراجعه شود(. 52کمتر باشد )به بند قرارداد  در ذکرشد قیمت  از است ممکن ،نسبت به آ  محق استتجاری 

 یهک  بهودن حقهو  و تعههدات در   آور  الهزام . کنهد  آور ایجهاد مهی   الهزام است که حقهو  و تعههدات    ررفبین دو یا چند  توافقی، قرارداد . 10
 هها و فراینهدهای   رویهه د. نباشتجاری  مرسوم های رویهبر   شفاهی یا مبتنی، د مکتوبنتوان موضوع حقوقی است. قراردادها مییک ، قرارداد

هها و فراینهدهای مزبهور     رویهه ، ایهن  بهر  افهزون اسهت.  متفاوت صنای  و واحدهای تجاری ، های قانونی حوزهبین  ،با مشتریان هادانعقاد قراردا
مشتری یا ماهیت کاالها یها خهدمات تعهدشهده    ربقه به  است ممکن، مثالباشد  برای  متفاوتنیز تجاری  واحد یک در داخل است ممکن

حقهو    زمهانی  چهه و  یا خیر، کند ایجاد میآور  الزامحقو  و تعهدات  ،برای تعیین اینکه توافق با مشتریتجاری  بستگی داشته باشد(. واحد
 قرار دهد. مدنارها و فرایندها را  باید این رویه، دکن آور ایجاد می الزامو تعهدات 

در ههر زمهانی   ، قهرارداد  ههای یهک از ررف  ههر  توسط اآنها ر مدت زمان معینی نداشته باشند و بتوان است ممکنبرخی قراردادها با مشتریان  . 11
د. نتمدیهد شهو  طهور خودکهار   ب، ای که در قرارداد مشگص شده اسهت  مبنای دوره بر است ممکن. سایر قراردادها کردیا تعدیل  خاتمه داد

 آور الهزام داد حقهو  و تعههدات   ررفین قرار مدت، که در آن قرارداد  یعنی دوره قراردادی( مدتبرای  این استاندارد را تجاری باید واحد
 بکار گیرد.، دارند فعلی

آور  الهزام  از حهق ، ( دیگهر ررفههای بدون جبران خسارت ررف  یا ، قراردادررفهای یک از  هر اگر، بکارگیری این استاندارد برای مقاصد . 12
قهرارداد در صهورتی   اردادی وجهود نهدارد.   قهر ، باشهد  برخهوردار نشده اسهت   اجرابطور کامل قراردادی که  به دادن خاتمهبرای  جانبه یک

 :شده باشدمعیار زیر احراز  دوکه هر شود  محسوب میبطور کامل اجرانشده 
 و؛ تجاری هنوز کاالها یا خدمات تعهدشده را به مشتری انتقال نداده باشد واحد الف.
 محهق دریافهت آن   بهه نسهبت  هنهوز  رده باشهد و  کاالها یا خدمات تعهدشده دریافت نکه  قبال ازایی در مابههیچ تجاری هنوز  واحد .ب

 نباشد.

، تجهاری نبایهد ایهن معیارهها را مجهددای ارزیهابی کنهد        واحد، قرارداد احراز کند آغازرا در  9شتری معیارهای مندرج در بند مقرارداد با  اگر . 13
 شهکل  بهه ازا  توانایی مشتری برای پرداخهت مابهه   اگر، لمثاباشد. برای  وجود داشتهو شرایط واقعیتها در  عمده یای از تغییر اینکه نشانه مگر
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نسهبت بهه    ،کاالها یا خدمات بهه مشهتری   مابقی انتقال قبال ازایی که در مابهوصول تجاری احتمال  واحد، ای کاهش یافته باشد مالحاه قابل
 .کند مجددای ارزیابی میرا  شود میمحق آن 

آیها  نمایهد کهه   تعیهین  به ارزیهابی قهرارداد ادامهه دههد تها      تجاری باید  واحد، را احراز نکند 9بند  معیارهای مندرج درقرارداد با مشتری  اگر . 14
 .یا خیر است شدهاحراز  متعاقبای 9معیارهای مندرج در بند 

واحهد  ، کنهد  مهی افهت  ازایی را از مشتری دری تجاری مابه کند و واحد میرا احراز ن 9بند مندرج در معیارهای شتری مقرارداد با که  هنگامی . 15
 واق  شده باشد:رویدادهای زیر یکی از درآمد عملیاتی شناسایی کند که  عنوان بهازای دریافتی را  باید مابهتنها در صورتی تجاری 
عهدشهده  ازای ت مابهه  یها تقریبهای تمهام    برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری نداشته باشد و تمهام  ای باقیماندهات تجاری تعهد واحد الف.

 یا؛ باشد استرداد قابلتوسط مشتری را دریافت کرده باشد و غیر
 باشد.استرداد  قابلغیرازای دریافتی از مشتری  باشد و مابه یافتهقرارداد خاتمه  .ب

عیارههای منهدرج در   می کهه  تا زمهان یا  15بند مندرج در  هایاز رویداد یکی وقوع تا زمانازای دریافتی از مشتری را  تجاری باید مابه واحد . 16
، قهرارداد  بها  مهرتبط و شهرایط   واقعیتهها به  با توجهبدهی، این بدهی شناسایی کند.  عنوان بهمراجعه شود(،  14  به بنداحراز شود متعاقبای  9بند 
ازای دریهافتی اسهت. در    مابهه  به اسهترداد واحد تجاری است یا بیانگر تعهد انتقال کاالها یا خدمات در آینده  بهتجاری  تعهد واحد بیانگریا 
 گیری شود. ازای دریافتی از مشتری اندازه مابه مبلغ بهباید مذکور  بدهی، حالت دو هر

 ترکیب قراردادها

بها  های نزدیهک بهه هه     مانززمان یا در  ه که را  باید دو یا چند قرارداد، در صورت احراز یک یا چند معیار از معیارهای زیر، تجاری واحد . 17
 :در نار بگیردقراردادی منفرد  عنوان بهرا  آنها و کندترکی   ،کرده استمشتری( منعقد آن  به وابسته اشگاص یا  یک مشتری

 ؛  دنباششده مذاکره  ،واحدتجاری  هدفیک  با بسته صورت یک بهقراردادها  .الف
 یا؛ ی داشته باشدقیمت یا عملکرد قرارداد دیگر بستگ به یک قرارداد درقابل پرداخت ازای  مبلغ مابه ب.
 30تها   22ربهق بنهدهای    ،(هها قرارداد یک از  یا برخی کاالها یا خدمات تعهدشده در هر هاکاالها یا خدمات تعهدشده در قرارداد پ.

 .باشندمنفرد  عملکردیتعهد 

 قراردادتعدیل 
برخهی صهنای  و    اسهت. در قهرارداد رسهیده    رفههای ر تأییهد بهه  کهه  اسهت  قهرارداد  یهک  ( دو ههر تغییر در دامنه یا قیمت  یا  تعدیل قرارداد، . 18

قهرارداد زمهانی    تعهدیل . شناخته شودقرارداد متم  یا الحاقیه  اصالح،، دستور تغییر عنوان به است ممکنقرارداد  تعدیل، ی مقرراتیها حوزه
تغییهر حقهو  و تعههدات    بهه  یها  جدیهد  آور  الهزام تعههدات  حقهو  و   بهه ایجهاد   یا کنند که تأییدرا  تعدیلی ،قرارداد هایکه ررف داردوجود 
مرسهوم   ههای  رویهه بطور ضمنی ربق  یاشفاهی ، کتبی صورت بهتواند  قرارداد میتعدیل شود.  منجر قرارداد  هایررف برای آور موجود الزام

بهرای قهرارداد    راسهتاندارد  ایهن ا  بکارگیری تجاری باید واحد، دنباش نکردهتأیید  را اردادقرتعدیل  ،ررفهای قرارداد اگرشود.  تأییدتجاری 
 .، تا زمان تأیید تعدیل قرارداد ادامه دهدموجود

ررفههای  یها  ، داشهته باشهند   ، اخهتالف ناهر  (دو ههر  یها  تعهدیل  یا قیمهت  تعدیل  قرارداد درباره دامنهررفهای که  صورتی حتی در . 19
تعهدیل   اسهت  ممکهن ، تعیهین نکهرده باشهند   را در قیمهت  ظر متنااما هنوز تغییر  کرده باشندتأیید قرارداد تغییر در دامنه قرارداد را 

، آور اسهت یها خیهر    ، الهزام تعهدیل رریق  ایجادشده یا تغییریافته از حقو  و تعهدات اینکه قرارداد وجود داشته باشد. برای تعیین
 ررفههای  اگهر دههد.   قهرار  مهدنار را شهرایط قهرارداد و شهواهد دیگهر      جمله ازو شرایط مرتبط  واقعیتهاتجاری باید تمام  واحد

تجهاری بایهد    واحهد ، را تعیهین نکهرده باشهند   در قیمت  متناظراما هنوز تغییر کرده باشند، تأیید تغییر در دامنه قرارداد را  ،قرارداد
ازای  مابهه  ردن برآوردههای کمحهدود  در ارتباط بها  58تا  56و بندهای  ازای متغیر برآورد مابهدر ارتباط با  54تا  50ربق بندهای 

 برآورد کند.را  شود قیمت معامله که از تعدیل ناشی می در تغییر ،تغیرم
 بگیرد: نار درقراردادی جداگانه  عنوان بهشرط زیر،  دو هر وجوددر صورت قرارداد را  تعدیلتجاری باید  واحد . 20

 و؛ افزایش یابدمتمایز هستند،  30 تا 26ای که ربق بندهای  شدهاضافه کردن کاالها یا خدمات تعهددلیل  دامنه قرارداد به الف.
و هرگونهه تعهدیل   اضهافی   تعهدشهده کاالهها یها خهدمات     قیمت فروش مساتقل  دهنهده  نشان ازایی که مابه به مبلغ، قیمت قرارداد .ب

قیمهت   اسهت  ممکهن تجهاری   واحد، افزایش یابد. برای مثال، استقرارداد خاص آن انعکاس شرایط  جهتدر آن قیمت  مقتضی
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 واحهد  نهدارد ی تزیهرا ضهرور   ،تعدیل کنهد  کند کاال یا خدمت اضافی را بابت تگفیفی که مشتری دریافت مییک ل فروش مستق

 .دش تحمل میم، مشتری جدید یک یا خدمت مشابه به فروش کاال در صورتی را تحمل کند که تجاری مگارج فروش
ای کهه در   شهده تجاری باید کاالهها یها خهدمات تعهد    واحد، گرفته نشود نار درقرارداد جداگانه  عنوانبه  قراردادتعدیل ، 20ربق بند   اگر . 21

کهاربرد  کهه   کهدام  هر، زیر های شیوهاز  به یکی را  یعنی کاالها یا خدمات تعهدشده باقیمانده( است  قرارداد هنوز انتقال نیافتهتعدیل تاریخ 
 :به حساب مناور کند، باشدداشته 
تجهاری   واحهد ، دباشه آن  از قبهل یا قرارداد تعدیل تاریخ یافته در  کاالها یا خدمات انتقالاز متمایز  ،اندهکاالها یا خدمات باقیم اگر الف.

شهده   منعقهد قهرارداد جدیهد   یهک  ای به حساب مناور کند که گویی قرارداد موجود خاتمهه یافتهه و    گونه بهقرارداد را تعدیل باید 
منفهرد  عملکهردی  تعههد  یک باقیمانده  یا کاالها یا خدمات متمایز باقیمانده در  یعملکردازایی که باید به تعهدات  مبلغ مابهاست. 

 مجموع موارد زیر است:، ( تگصیص یابد ب(22ربق بند شده  مشگص
بهرآورد قیمهت معاملهه     شهده اسهت( کهه در    ازای تعهدشده توسط مشتری  شامل مبالغی که قهبالی از مشهتری دریافهت    مابه . 1

 و؛ نشده است درآمد عملیاتی شناسایی عنوان و به شدهمناور 
 قرارداد.تعدیل از  عنوان بگشی ازای تعهدشده به مابه . 2

 تها از آن  قسهمتی را تشکیل دهنهد کهه   منفردی عملکردی از تعهد  بگشی در نتیجه ،متمایز نباشند و ،کاالها یا خدمات باقیمانده اگر ب.
از  بگشهی ای بهه حسهاب مناهور کنهد کهه گهویی        گونه بهقرارداد را تعدیل ید تجاری با واحد، ایفا شده است قراردادتعدیل تاریخ 
، عملکهردی تعههد  کامهل  ایفهای  در واحد تجهاری   پیشرفت گیری اندازهقرارداد بر قیمت معامله و تعدیل  . اثراست موجودقرارداد 

 یعنهی تعهدیل   شهود   تی( شناسهایی مهی  ش درآمهد عملیها  تعدیل درآمد عملیاتی  افزایش یا کهاه  عنوان بهقرارداد تعدیل در تاریخ 
 (.بر مبنای آثار انباشته تغییراتدرآمد عملیاتی 

عملکهردی  بهر تعههدات   تعهدیل   آثهار تجهاری بایهد    واحهد ، کاالها یا خدمات باقیمانده ترکیبی از موارد  الهف( و  ب( باشهد   اگر پ.
 بها کهه   بهه حسهاب مناهور کنهد    ای  بهه شهیوه  را  شهده  لتعهدی در قهرارداد   از آن ایفا نشده است( نشده  شامل تعهداتی که بگشیایفا

 باشد. سازگاراین بند  اهداف

 عملکرديتشخیص تعهدات 
بارای انتقاال ماوارد     تعیاد  گونهتجاری باید کاالها یا خدما  تعیدشد  در قرارداد با مشتری را ارزیابی کند و هر واحد، قرارداد آغازدر  . 22

 :تشخیص دهد لکردیعمتعید یک  عنوا  بهزیر به مشتری را 
 یا؛ از کاالها یا خدما ( که متمایز است ای بستهکاال یا خدمت )یا یک  الف.
 23)باه بناد    اسات به مشتری یکساا   آنیا انتقال  الاوییکسا  هستند و  تا حد زیادیکه  متمایز مجموعه از کاالها یا خدما یک   .

 مراجعه شود(.

 یکسان خواهد بود: در صورت احراز هر دو معیار زیر ،ا خدمات متمایزکاالها یاز مجموعه یک انتقال  یالگو . 23
را  35معیارههای منهدرج در بنهد    ، تجاری متعهد به انتقهال آن بهه مشهتری اسهت     ی که واحدا هر کاال یا خدمت متمایز در مجموعه الف.

 و؛ احراز کنددر رول زمان، شده تعهد عملکردی ایفا عنوان بهبرای در نار گرفتن 
بهرای انتقهال ههر کهاال یها      عملکهردی  ایفهای کامهل تعههد     درتجهاری   گیری پیشرفت واحد اندازه به مناور، 40تا  39ربق بندهای  ب.

 .شوداستفاده از شیوه یکسانی ، به مشتریمجموعه  آن خدمت متمایز در

 انتعهدات در قرارداد با مشتری

. بها  شهود  مهی مشهگص   صهراحت  بهه ، اسهت آنها به مشتری انتقال  بهتجاری متعهد  احدعمومای کاالها یا خدماتی که و، قرارداد با مشتریدر  . 24
در  بهه صهراحت  محدود به کاالهها یها خهدماتی نباشهد کهه       است ممکن شده در قرارداد با مشتری مشگصعملکردی تعهدات ، وجود این
رریهق   از ضهمنی بطهور   تعههداتی باشهد کهه    شهامل  اسهت  ممکهن که قرارداد با مشتری  استموضوع آن  است. دلیل این شده ذکرقرارداد 

، در زمهان انعقهاد قهرارداد   ، اینکهه  ربه  مشروط بیان شده است،ی خاص منتشرشده واحد تجار های یانیهب یا یاستهاس ی،مرسوم تجار های یهرو
 کرد. کاال یا خدمات را به مشتری منتقل خواهدآن تجاری  در مشتری ایجاد کند که واحد جایی به توق تعهدات مذکور 

اینکه فعالیتهای مهذکور کهاال یها     مگر شود نمی درج، تقبل کندبرای ایفای قرارداد  دتجاری بای واحد کهفعالیتهایی عملکردی، تعهدات در  . 25
 تناهی  اداری گونهاگونی را بهرای   وظهایف   ،خهدمات دهنهدگان   ارائهه ممکن است الزم باشهد   ،مثال. برای دنانتقال دهخدمتی را به مشتری 
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تناهی   فعالیتههای   ایهن ، کنهد. بنهابراین   بهه مشهتری منتقهل نمهی    همزمهان بها اجهرای آن،    د. اجرای این امور هیچ خدمتی را نداد انجام دهقرار

   شود. محسوب نمیعملکردی  تعهد، قرارداد

 کاالها یا خدمات متمایز

 نیست: ما محدود به این مواردا، شامل موارد زیر باشد است ممکن ، بسته به قراردادتعهدشدهکاالها یا خدمات  . 26
 ؛  واحد تولیدی( موجودی کاالی یک، مثالتجاری  برای  واحدیک فروش کاالهای تولیدشده توسط  الف.
 ؛  (بازرگانیواحد کاالی یک موجودی ، مثالتجاری  برای  شده توسط واحد فروش مجدد کاالهای خریداری .ب
بلهیط توسهط    فهروش مجهدد  ، مثهال تجاری  بهرای   واحدیک شده توسط  ریکاالها یا خدمات خریدا نسبت به فروش مجدد حق پ.

 ؛  (کند می عمل ،42بتا  34بندهای ب ربق توصیف ،اصیل وانعن بهتجاری که  احدیک و
 ؛  آن توافق شده است مورد در یقرارداد بطورکه  ،برای مشتری  یا وظایفی( انجام وظیفه ت.
در ”مبنهای   افهزار کهه بهر     نرم نشده تعیین  از پیش آوریروز به، مثالالها یا خدمات  برای برای فراه  کردن کا  آمادگیارائه خدمت  ث.

مشهتری جههت   بهرای  در دسهترس  فهراه  کهردن کاالهها یها خهدمات       ارائه خهدمت  شود( یا عرضه می“ صورت در دسترس بودن
 ؛  اینکه مشتری تصمی  بگیرد محض بهاستفاده 

نماینهده   عنهوان  بهه  عمهل ، دیگهر  بهرای مثهال    شگصهی  بهرای ال کاالها یا خهدمات بهه مشهتری    ارائه خدمت فراه  کردن بستر انتق .ج
 ؛  (42بتا  34بندهای ب ربق توصیف، دیگر شگصی

بهرای مشهتریان   مجهددای   را آن بتواندمشتری  ای که گونه به، ارائه شوددر آینده قرار است کاالها یا خدماتی که  به نسبتاعطای حق  چ.
متعههد  ، فروشهد  مهی ی واحد بازرگهان را به یک تجاری که محصول خود  واحدیک ، مثالبفروشد  برای به آنها  خود فراه  کند یا

 ؛  انتقال دهد(، کند میخریداری ی واحد بازرگانمحصول را از آن شود کاال یا خدمتی اضافی را به فردی که  می
 ؛  مشتری یک جان یک دارایی از  ایجادتولید یا ، ساخت ح.
 و؛ مراجعه شود( 69بتا  56مجوز  به بندهای ب انتقال خ.
ربهق  ، کنهد  ایجهاد مهذکور حهق بهااهمیتی بهرای مشهتری       هایاختیار در صورتی کهاعطای اختیار خرید کاالها یا خدمات اضافی   د.

 .(47بتا  43توصیف بندهای ب

 :شود ب میمتمایز محسودر صورت احراز هر دو معیار زیر ، تعهدشده به مشتری کاال یا خدمت . 27
منتفه  شهود  یعنهی کهاال یها      ، اسهت به سهولت در دسترس یا همراه با سایر منابعی که  به تنهاییاز آن کاال یا خدمت، مشتری بتواند  الف.

 و؛ (بودن را دارد قابلیت متمایزخدمت 
تشهگیص   قابهل جداگانهه   بطهور  از سایر تعهدات منهدرج در قهرارداد   ،کاال یا خدمت به مشتریآن تجاری برای انتقال  تعهد واحد ب.

 باشد(. شده قرارداد متمایز در متن انتقال کاال یا خدمت، برایتعهد باشد  یعنی 

، دنه کاسهتفاده   درا بتوانه کهاال یها خهدمت     الف( از یک کاال یا خهدمت منتفه  شهود کهه آن     27تواند ربق بند  یک مشتری در صورتی می . 28
اقتصهادی آتهی ایجهاد     کهه منهاف    کنهد نگههداری   ای شیوه بهیا  رساندب فروش بهرا آن  ،اسقاط از ارزش بیشترازای مبلغی  در ،کندمصرف 
 دیگهر از  برخهی  مهورد  درمنتفه  شهود.   بهه تنههایی    ،بتواند از کاال یا خهدمت  است ممکنمشتری ، برخی کاالها یا خدمات مورد در. نماید

منتفه    اسهت،  دسهترس  در دیگری کهه بهه سههولت    نها در ترکی  با مناب بتواند از کاال یا خدمت ت است ممکنمشتری ، کاالها یا خدمات
 تجاری یا واحهد تجهاری دیگهر(    رسد  توسط واحد به فروش میجداگانه  بطورکاال یا خدمتی است که ، دسترسبه سهولت در  شود. منب 

اری ربق قرارداد، قبالی بهه مشهتری منتقهل کهرده     تج تجاری  شامل کاالها یا خدماتی که واحد آن را از واحدیا منبعی است که مشتری قبالی 
مشهتری   دههد  که نشان مهی  فراه  کند شواهدی ممکن استاست. عوامل گوناگون  به دست آوردهمعامالت یا رویدادها  از سایریا است( 
 ایهن موضهوع کهه واحهد    ، المثه بهرای   شهود. منتفه    دسهترس  در به سهولت یا در ترکی  با سایر مناب  به تنهایی ،از کاال یا خدمتتواند  می

یها در   بهه تنههایی   ،کاال یا خهدمت آن تواند از  که مشتری می دهد نشان می، فروشد جداگانه می بطور معموالی کاال یا خدمت رایک تجاری 
 .منتف  شود ،دسترس دربه سهولت ترکی  با سایر مناب  

 ب( بطور جداگانه قابل تشهگیص اسهت یها    27ا خدمات به مشتری، ربق بند ارزیابی اینکه تعهد واحد تجاری برای انتقال کاالها ی هدف از . 29
خدمات بطور جداگانهه اسهت یها انتقهال یهک       یاانتقال هر یک از آن کاالها در متن قرارداد،  ماهیت تعهدمشگص شود این است که خیر، 
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تجهاری   تعههد واحهد  دو یها چنهد   دههد   ی که نشان میعواملباشد.  خدمات مزبور، ورودی آنها می یاکه کاالها است یا اقالمی ترکیبی قل  
 :نیستاما محدود به این موارد ، استشامل موارد زیر  ستنیتشگیص  جداگانه قابل بطور ،ت به مشتریایا خدم هابرای انتقال کاال

یر کاالهها یها خهدمات    با سها تعهدشده در قرارداد ت اخدمها یا کاالآن  سازی برای یکپارچه ای مالحاه قابلتجاری خدمت  واحد الف.
چنهدین  یها  ترکیبهی  خروجهی  یهک  دهنهده   نشانکه  دست یابد یاز کاالها یا خدمات ای بسته بهتا  کند ارائه می در قرارداد تعهدشده
آن تجهاری از   واحهد ، دیگهر  عبهارت  بهه . قهرارداد را منعقهد کهرده اسهت    خروجیها، آن دستیابی به مشتری برای  کهاست  خروجی

توسهط مشهتری را    شهده  مشهگص  خروجهی چندین یا ترکیبی  خروجییک کند تا  استفاده می ورودی عنوان هبت ایا خدم هاکاال
   ممکن است شامل بیش از یک مرحله، عنصر یا واحد باشد. یخروج ینچند یا یبیترک یخروج یک. کند یا تحویل دهدتولید 

تعهدشهده در قهرارداد را   دیگهر  کاال یا خدمت یک یا چند ی ا مالحاه قابل طورب تعهدشده در قرارداد، کاال یا خدمتیک یا چند  ب.
ای توسط یک یا چند کاال یا خهدمت دیگهر تعهدشهده در قهرارداد تعهدیل یها        یا بطور قابل مالحاه سازی کند، تعدیل یا سفارشی

   سازی شود. سفارشی
بطهور   ،هر یهک از کاالهها یها خهدمات    ، عبارت دیگربه  یکدیگر داشته باشند.با  بسیار زیادی ارتباطوابستگی یا ، تایا خدم هاکاال پ.

دو یها   بهرای مثهال، در برخهی مهوارد،     قهرار گیهرد.   یک یا چند کاال یا خدمت دیگر مندرج در قرارداد ای تحت تأثیر قابل مالحاه
انهد از رریهق   تو واحهد تجهاری نمهی   د کهه  گیرنه  قرار مییکدیگر ای تحت تأثیر  چند کاال یا خدمت به این دلیل بطور قابل مالحاه

 کاالها یا خدمات بطور مستقل از دیگری، تعهد خود را ایفا کند.آن انتقال هر کدام از 
ترکیه    کاالهها یها خهدمات تعهدشهده    سایر با تا جایی کاال یا خدمت را آن تجاری باید  واحد، شده متمایز نباشدکاال یا خدمت تعهد اگر . 30

شود تمهام کاالهها یها خهدمات تعهدشهده       میموج  این امر ، برخی موارد . دررا تشگیص دهد زمتمایاز کاالها یا خدمات  ای بستهکند که 
 گرفته شوند. نار در منفرد عملکردیتعهد یک  عنوان به ،در قرارداد

 عملکرديایفاي تعهدات 
 طریق انتقال کااال یاا خادمت    ازرا  عملکردیتعید یک درآمد عملیاتی را شناسایی کند که زمانی(  در طولیا ) زمانیتجاری باید  واحد . 31

را دارایای  آ   کنترلمشتری که یابد  می  انتقالزمانی( در طول یا زمانی )یک دارایی . نمایددارایی( به مشتری ایفا یک )یعنی  تعیدشد 
 آورد. می دست به

را  عملکهردی داد تعیهین کنهد کهه آیها تعههد      قرار آغازتجاری باید در  واحد، 30تا  22شده ربق بندهای   مشگصعملکردی برای هر تعهد  . 32
را در رهول  عملکهردی  تجهاری تعههد    واحهد  اگهر  .کنهد  ایفا مهی  (38 ربق بند  زمان ای از نقطهیا در  (37تا  35در رول زمان  ربق بندهای 

 .شده استای از زمان ایفا  در نقطهعملکردی تعهد ، زمان ایفا نکند
 همهانطور کهه در مهورد بسهیاری از خهدمات       هسهتند دارایهی  ، حتی اگر برای لحااتی باشد ،استفاده دریافت و در زمان، خدمات وکاالها  . 33

شهامل   کنتهرل اشهاره دارد.   دارایی  باقیمانده فو کس  تقریبای تمام منا دارایی از استفاده هدایتدارایی به توانایی یک  کنترل. اینگونه است(
 ،دارایههییههک . منههاف  اسههت دارایههی از حاصههلکسهه  منههاف   و دارایههی از سههتفادها هههدایت ازسههایر واحههدهای تجههاری   منهه توانههایی 
، بهه  مسهتقی  یها غیرمسهتقی    طهور  بکهه  اسهت   ای بهالقوه  (جریانهای نقهدی از خروج  جلوگیریورودی یا نقدی نقدی  جریانهای  جریانهای

 تواند به دست آِید: می های متعدد از جمله موارد زیر شیوه
 ؛  (عمومییی برای تولید کاالها یا ارائه خدمات  شامل خدمات دارا از استفاده .الف
 ؛  دارایی برای افزایش ارزش سایر داراییها از استفاده ب.
 ؛  ها دارایی برای تسویه بدهیها یا کاهش هزینه از استفاده پ.
 ؛  فروش یا معاوضه دارایی ت.
 و؛ وامیک وثیقه گذاشتن دارایی برای تضمین  ث.
 ی.نگهداری دارای ج.

بازخریهد دارایهی    توافهق بایهد هرگونهه   ، یا خیر آورده است دست بهدارایی را یک  کنترلمشتری یک هنگام ارزیابی اینکه تجاری،  واحد . 34
 مراجعه شود(. 82تا ب 70ب به بندهای  دهد قرار مدناررا 

 ایفاشده در طول زمان عملکرديتعهدات 

در رهول زمهان   ، و بنابراینکند  میکاال یا خدمت را در رول زمان منتقل  کنترل یارهای زیر،در صورت احراز هر یک از معتجاری،  واحد . 35
 د:نمای را ایفا و درآمد عملیاتی را شناسایی میعملکردی تعهد 
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دریافهت  همزمهان  تجهاری را   عملکرد واحد از ایجادشدهمناف  تعهد عملکردی توسط واحد تجاری،  ایفایدر رول زمان  ،مشتری .الف

 ؛  مراجعه شود( 4تا ب 3مصرف کند  به بندهای بو 
 یجهاد ا در رهول زمهان   یتوسعه دهد کهه مشهتر   یاکند  یجاد( را ایشرفتپ یانمثال، کار در جر ی برا ییدارا ی،عملکرد واحد تجار ب.

 یا؛ مراجعه شود( 5 به بند ب آن را کنترل کند یی،توسعه دارا یا
نسهبت   تجهاری  مراجعه شود( و واحهد  36تجاری ایجاد نکند  به بند  جایگزین برای واحد دارایی با کاربرد، تجاری عملکرد واحد پ.

 مراجعه شود(. 37داشته باشد  به بند  آور ، حق الزامتاریخآن شده تا  بابت عملکرد تکمیلمشتری پرداخت  به
 در رهول  جهایگزین نهدارد کهه واحهد تجهاری،     تجاری، در صورتی برای واحد تجاری کهاربرد   رریق عملکرد واحد دارایی ایجادشده از . 36

در دارایهی   ههدایت بهرای   یها مواجهه باشهد    دیگهر  ای اسهتفاده  بهه مناهور  دارایی  هدایتبرای قراردادی  قیودبا ، دارایی توسعهزمان ایجاد یا 
ی کهاربرد جهایگزین   تجهار  ارزیابی اینکهه دارایهی بهرای واحهد     .باشدداشته  ای دیگر محدودیت عملی  جهت استفادهشده  تکمیلوضعیت 

روزآوری  تجاری نباید ارزیابی کاربرد جهایگزین دارایهی را بهه    واحد، قراردادآغاز از  پسگیرد.   قرارداد صورت می آغازدر ، یا خیر دارد
تها   6دهای ببنه در . کنهد تغییر تعهد عملکردی اساسای  کنند که به موج  آن،تأیید در قرارداد را  یتعدیل، قرارداد هایاینکه ررف مگر ،کند
 .شده استارائه ، یا خیر اردد برای واحد تجاری کاربرد جایگزینارزیابی اینکه دارایی  یرهنمود ،8ب

 داردآور  تهاریخ، حهق الهزام   آن تها  شده  بابت عملکرد تکمیل مشتری پرداخت به نسبت  پ(35ارزیابی اینکه ربق بند  هنگامتجاری  واحد . 37
بابهت   مشهتری  پرداخهت نسهبت بهه   هد. ضهرورتی نهدارد کهه حهق     دقرار  مدناررا قرارداد  مرتبط با قوانیننیز  وشرایط قرارداد باید ، یا خیر

بهه  ، تجهاری  واحهد  توسهط  عدم ایفای تعههد از  غیر دالیلیقرارداد به  اگر، مبلغی ثابت باشد. با وجود این تاریخ،آن شده تا  عملکرد تکمیل
، باشهد کهه حهداقل    نسهبت بهه مبلغهی محهق    ، قهرارداد  مهدت در تمام رهول  تجاری باید  دواح، یابدخاتمه  شگص دیگریمشتری یا وسیله 

بهودن  آور  الهزام ارزیهابی وجهود و    مهورد  در ،13تا ب 9بندهای بدر تاریخ را جبران کند. آن تجاری تا  واحدتوسط شده  عملکرد تکمیل
بهه پرداخهت مشهتری بابهت عملکهرد      را  یواحد تجهار  ،مشتری نسبت به پرداختتجاری  و اینکه حق واحدمشتری پرداخت نسبت به حق 

 .شده استارائه  کند یا خیر، رهنمود میمحق شده تا آن تاریخ  تکمیل

 اي از زمان شده در نقطهاایفعملکردي تعهدات 

 شهده اسهت.   یفها اان از زمه  یا نقطهدر  ینکند، تعهد عملکرد یفادر رول زمان ا 37تا  35ربق بندهای را  یتعهد عملکرد یاگر واحد تجار . 38
را ایفها  عملکهردی  تجهاری تعههد    آورد و واحهد  مهی  دسهت  بهه دارایهی تعهدشهده را    کنترلمشتری  ،در آنای از زمان که  برای تعیین نقطه

ل انتقها  ههای  نشهانه تجهاری بایهد    واحهد ، ایهن  بر افزون. مد نار قرار دهدرا  34تا  31بندهای  ربق کنترل الزاماتتجاری باید  واحد، کند می
 بگیرد: نار دررا ، نیستاما محدود به آنها ، که شامل موارد زیر است، کنترل
پرداخهت   بهه  متعههد حاضهر   حهال  درمشهتری   چنانچه -ددارایی داشته باش پرداخت مشتری بابت به نسبتتجاری حق فعلی  واحد الف.

 کهرده کسه   را مهورد مبادلهه   دارایی  از ادهاستف هدایتکه مشتری توانایی  نشان دهد است ممکناین موضوع ، بابت دارایی باشد
 آورده است. دست بهدارایی را حاصل از آن و تقریبای تمام مناف  باقیمانده 

قهرارداد توانهایی    ههای یهک از ررف  که کهدام دهد   نشان است ممکنقانونی مالکیت  -مشتری مالکیت قانونی دارایی را داشته باشد ب.
توانهد دسترسهی    یها مهی  ، آورد بهه دسهت مهی   دارایهی را  حاصهل از  تقریبای تمهام منهاف  باقیمانهده     دارایی را دارد و از استفاده هدایت

نشهان دههد کهه     ممکهن اسهت  دارایهی  یک انتقال مالکیت قانونی ، به مناف  مذکور را محدود کند. بنابرایندیگر واحدهای تجاری 
 برابههر درمحافاههت  مناههور بهههانونی را صههرفای تجههاری مالکیههت قهه واحههد اگههرآورده اسههت.  دسههت بهههدارایههی را  کنتههرلمشههتری 

 .شود نمیدارایی توسط مشتری  کنترلآوردن  دست به مان  تجاری حق واحد این، مشتری حفظ کندی هاپرداخت عدم
مشهتری توانهایی   نشهان دههد    اسهت  ممکهن فیزیکهی دارایهی   تصهرف   -فیزیکی دارایی را منتقل کرده باشهد  تصرفتجاری  واحد پ.

واحهدهای تجهاری   تواند دسترسهی   یا می، آورد به دست میو تقریبای تمام مناف  باقیمانده دارایی را دارایی را دارد  از استفاده هدایت
همزمهان بها یکهدیگر وجهود     ممکهن اسهت   ، کنتهرل دارایهی  تصرف فیزیکی و ، محدود کند. با وجود ایندیگر به مناف  مذکور را 

 کهار  العمهل  حهق مشهتری یها   ، العملکهاری  حهق  قراردادههای برخهی   بازخریهد و در  توافقههای برخهی   در، مثهال . بهرای  نداشته باشهند 
فههروش و  توافقههای  برخهی  در، مقابههل درداشهته باشهد.   را تجهاری   واحههد کنتهرل تحهت  فیزیکههی دارایهی   تصهرف  اسهت  ممکهن 

، 82تها ب  70بنهدهای ب  در مشهتری را داشهته باشهد.   تحهت کنتهرل   فیزیکی دارایی صرف ت است ممکنتجاری  واحد ،نگهداری
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و العملکههاری  توافقههای حهق  ، بازخریههد توافقههای حسهابداری   بههارهترتیه  رهنمودههایی در   بههه، 88بتها   85بو  84تها ب  83ب
 .شده استارائه  فروش و نگهداریتوافقهای 

 دارایهی بهه  یهک  مالکیهت   عمده و مزایای ریسکهاانتقال  -اشته باشددمالکیت دارایی را عمده و مزایای  ریسکهامشتری  ت.
حاصهل از  باقیمانهده   منهاف  دارایهی و تقریبهای تمهام     از استفاده هدایتتوانایی  ،مشترینشان دهد آن  است ممکنمشتری 

تجهاری   واحد، شدهریسکها و مزایای مالکیت دارایی تعهدهنگام ارزیابی ، است. با وجود اینبه دست آورده دارایی را 
شود را مستثنی کند.  می انتقال داراییعملکردی تعهد  بر مازاد، انهجداگعملکردی ایجاد تعهد  منجر بهکه ریسکی باید 
 عملکهردی اضهافی  امها هنهوز تعههد    ، دارایی را به مشتری انتقال داده باشهد  کنترل است ممکنتجاری  واحد، مثالبرای 

 را ایفا نکرده باشد. یافته یی انتقالادار با مرتبط و نگهداری حفاظتبرای ارائه خدمات 
 هدایتتوانایی مشتری که  بیانگر آن باشدممکن است پذیرش دارایی توسط مشتری  -دارایی را پذیرفته باشدمشتری  ث.

 های. برای ارزیابی تأثیر شرربه دست آورده استدارایی را حاصل از باقیمانده  مناف دارایی و تقریبای تمام  از استفاده
تا  89ببندهای مندرج در تجاری باید رهنمود  واحد، اییدار کنترل انتقال قراردادی پذیرش توسط مشتری بر زمان

 .مورد توجه قرار دهدرا  92ب

 عملکرديتعهد کامل ایفاي در گیري پیشرفت  اندازه

رریهق   از در رول زمان تجاری باید درآمد عملیاتی را واحد، شود زمان ایفا میدر رول  37تا  35که ربق بندهای عملکردی برای هر تعهد  . 39
عملکهرد   ههدف ایهن اسهت کهه    ، پیشهرفت  گیری اندازه هنگامشناسایی کند.  مذکورعملکردی تعهد کامل ایفای در گیری پیشرفت  هانداز
 .نشان داده شود تجاری( واحدعملکردی کاالها یا خدمات تعهدشده به مشتری  یعنی ایفای تعهد  کنترلتجاری در انتقال  واحد

بایهد آن روش  و  استفاده کنهد شده در رول زمان ایفا عملکردیگیری پیشرفت هر تعهد  برای اندازه واحدروش  یکاز تجاری باید  واحد . 40
تجهاری بایهد    واحهد ، شهگری رمشابه و در شهرایط مشهابه بکهار گیهرد. در پایهان ههر دوره گزا      عملکردی یکنواخت برای تعهدات  بطوررا 

 گیری کند. تجدید اندازهایفاشده در رول زمان را عملکردی تعهد کامل ایفای  در پیشرفت
 گیري پیشرفت اندازه روشهاي

روشههای  اسهت. بهرای بکهارگیری     ورودیمبتنهی بهر   و روشههای   خروجیمبتنی بر شامل روشهای  ،گیری پیشرفت روشهای مناس  اندازه . 41
عملکهردی،  تعههدات  کامهل  ایفهای   در گیهری پیشهرفت   اندازه مناور بهتوسط واحد تجاری  مبتنی بر ورودیو روشهای مبتنی بر خروجی 

کهاال یها    بایهد ماهیهت  ، گیهری پیشهرفت   انهدازه برای تعیین روش مناس   درتجاری،  واحدد. شو ارائه میرهنمود  19تا ب 14بندهای بدر 
 قرار دهد. مدناررا منتقل کند به مشتری  استخدمتی که متعهد 

منتقهل  بهه مشهتری    را آن کنتهرل باید هرگونهه کهاال یها خهدمتی کهه       گیری پیشرفت برای اندازه یک روشهنگام بکارگیری تجاری  واحد . 42
بها ایفهای تعههد    را کهه کنتهرل آن   اال یها خهدمتی   هرگونهه که   تجاری بایهد  واحد، مقابل در. نمایدمستثنی گیری پیشرفت  اندازهاز کند،  مین

 گیری پیشرفت در نار بگیرد. اندازهکند، در  میمنتقل به مشتری عملکردی 
عملکهردی را  تعههد   ههرگونهه تغییهر در نتیجه   تها   آوری کنهد روز به گیری پیشرفت را اندازه، ر رول زماند تغییر شرایطبا جاری باید واحد ت . 43

تغییار در  ، حساابداری  هاای  رویاه  34 استاندارد حسابداریباید ربق ، واحد تجاری گیری پیشرفت اندازه در یتغییرات چنین. منعکس نماید

 گرفته شود. نار درحسابداری  برآورد درتغییر  عنوان به، اشتباها  برآوردهای حسابداری و
 معقول پیشرفت گیري اندازه

بایهد بابهت تعههد     ،گیهری کنهد   را انهدازه  تعههد عملکهردی  کامهل  ایفهای   در پیشهرفت  معقول ورطبکه بتواند  صورتی تنها درتجاری  واحد . 44
بهرای بکهارگیری روش مناسه      الزم قابهل اتکهای  ارالعهات   چنانچهه یی کنهد.  شناسها درآمد عملیهاتی   ،ایفاشده در رول زمانعملکردی 

گیهری   معقهول انهدازه   طهور برا  عملکهردی ایفای کامل تعههد  در تواند پیشرفت  تجاری نمی واحد، وجود نداشته باشد پیشرفتگیری  اندازه
 کند.

 معقهول بطهور  را عملکهردی  تعههد  یهک  نتوانهد نتیجهه    اسهت  کنمم در مراحل ابتدایی قرارداد(، برخی شرایط  برای مثال درواحد تجاری  . 45
 واحهد  کهه  مهادامی  ،شهرایط  ایهن  در .نمایهد  بازیافهت  را عملکهردی  تعههد  ایفهای  بهرای  شدهتحمل مگارج باشد داشته انتاار اما کند گیری اندازه

شناسهایی   شهده  تحمهل را تنهها تها میهزان مگهارج     باید درآمد عملیاتی ، گیری کند اندازه معقولبطور را عملکردی نتیجه تعهد  نتواندتجاری 
 .نماید
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 گیري اندازه

طباق   شاد  محدودمتغیار   ازای باه ما برآورد )که معامله قیمت باید ،شود می ایفا عملکردی تعید که زمانی( در طولزمانی )یا  ،واحد تجاری .46
   درآمد عملیاتی شناسایی کند. عنوا  به، فته استیا تخصیص عملکردی( را که به آ  تعید از آ  مستثنی شد  است 58تا  56بندهای 

 تعیین قیمت معامله
مبلاغ  ، یمات معاملاه  ق .در نظار بایارد  برای تعیاین قیمات معاملاه    خود را تجاری مرسوم  های رویهتجاری باید شرایط قرارداد و  واحد     . 47

باشاد، باه اساتثنای     محقنسبت به آ  ، به مشتریشد  تعیدما  انتقال کاالها یا خد قبال تجاری انتظار دارد در که واحداست ازایی  مابه
در قارارداد باا    تعیدشاد  ازای  (. ماباه مالیاا  بار ارزش افازود     ،مثاال شود )برای  مبالغی که به نمایندگی از اشخاص ثالث وصول می

 باشد. دو هریا ، مبالغ متغیر، مبالغ ثابت شامل است ممکن ،مشتری

، گهذارد. هنگهام تعیهین قیمهت معاملهه      بهر بهرآورد قیمهت معاملهه تهأثیر مهی      ، ازای تعهدشهده توسهط مشهتری    لهغ مابهه  زمانبندی و مب، ماهیت . 48
 :در نار بگیردتمام موارد زیر را  آثارتجاری باید  واحد
 ؛  مراجعه شود( 59و  55تا  50ازای متغیر  به بندهای  مابه .الف
 ؛  مراجعه شود( 58تا  56های ازای متغیر  به بند مابه هایبرآوردمحدود کردن  ب.
 ؛  مراجعه شود( 65تا  60در قرارداد  به بندهای  عمدهمالی تأمین وجود جزء  پ.
 و؛ مراجعه شود( 69تا  66ازای غیرنقدی  به بندهای  مابه ت.
 مراجعه شود(. 72تا  70به مشتری  به بندهای  پرداخت قابلازای  مابه ث.

بهه مشهتری    قهرارداد فعلهی   در منهدرج  ربهق تعههد  ، باید فرض کند که کاالها یا خدمات عاملهتعیین قیمت مبرای تجاری  واحد . 49
 نگواهد شد. تعدیلتمدید یا ، فسخ ،و قرارداد خواهد یافتانتقال 

 ازاي متغیر مابه

انتقهال کاالهها یها خهدمات      قبهال  ازایهی کهه در   تجاری بایهد مبلهغ مابهه    واحد، متغیر باشد مبلغ شامل یکازای تعهدشده در قرارداد  مابه اگر . 50
 برآورد کند. محق است رانسبت به آن ، به مشتری تعهدشده

تغییهر   دیگهر  اقهالم مشهابه   یها   جرائ، عملکرد هایپاداش، مشوقها، قیمت اتامتیاز، اعتبارات، استردادها، هادلیل تگفیف تواند به ازا می مبلغ مابه . 51
 ی تعهدشهده ازا مابهه  نیهز  رویهداد آتهی باشهد   یهک  وقهوع   وقوع یا عهدم  به، مشروط ازا مابهه نسبت بتجاری  واحدحق که   صورتی کند. در

 بهه  دسهتیابی  بهرای پهاداش عملکهرد    عنهوان  بهه مبلغ ثابتی اگر یا  به فروش برسدمحصول با حق برگشت اگر ، تغییر کند. برای مثالتواند  می
 .استازا متغیر  مبلغ مابه، شودسطح مشگص تعهد یک 

صهورت   در، شهرایط قهرارداد   بهر  افهزون باشد.  شدهذکر صراحت در قرارداد به  است ممکن ،توسط مشتری تعهدشدهازای  مابه یر بودنمتغ . 52
 :استمتغیر ، تعهدشدهازای  مابه، یک از شرایط زیر هر وجود
داشهته باشهد کهه     بهه جهایی   توقه   تجهاری،  واحهد  منتشرشده های خاص تجاری، سیاستها یا بیانیه مرسوم های رویهنتیجه  درمشتری  الف.

قیمهت  امتیهاز  تجهاری   واحهد رود کهه   مهی  انتاهار  را بپهذیرد. یعنهی  در قرارداد  ذکرشدهقیمت  کمتر ازازایی  تجاری مبلغ مابه واحد
 .ودمطرح شیا اعتبار  استرداد، تگفیف عنوان بهتواند  صنعت یا مشتری می، مقرراتیحوزه به  توجه باپیشنهاد،  این کند. پیشنهاد

 .استبه مشتری  امتیاز قیمتپیشنهاد هنگام انعقاد قرارداد با مشتری،  تجاری واحدقصد و شرایط نشان دهد که  واقعیتهاسایر  ب.

 هنسهبت به  کهه   ازایهی  مبلهغ مابهه  روش  کهدام  داردانتاهار   که واحهد تجهاری  این بسته بهاستفاده از یکی از روشهای زیر،  باتجاری باید  واحد . 53
 :نمایدبرآورد ازای متغیر را  مبلغ مابه، کند بینی  ن محق خواهد بود را بهتر پیشآ دریافت
. اسهت  ازا مابهه ممکهن  از مبهالغ  ای  دامنهه در  ،احتماالت شده بر اساس مجموع مبالغ موزون ،انتاار موردارزش  -انتظار موردارزش  الف.

بهرآورد   اسهت  ممکهن  انتاهار  مهورد ارزش ، به داشهته باشهد  قهرارداد بها وییگیههای مشها    تعداد زیادی تجاری  واحددر صورتی که 
 ازای متغیر باشد. مناسبی از مبلغ مابه

 یعنهی   ، بیشهترین احتمهال وقهوع را دارد   ی ممکهن ازا مبالغ مابهاز  ای دامنهی است که در مبلغترین مبلغ،  محتمل -ترین مبلغ محتمل ب.
تجهاری بهه پهاداش     واحهد اینکهه   بهرای مثهال،    داشته باشدممکن دو نتیجه ا تنهقرارداد  در صورتی که ترین نتیجه قرارداد(. محتمل
 ازای متغیر باشد. برآورد مناسبی از مبلغ مابه است ممکن ،ترین مبلغ محتمل، (خیررسد یا  میعملکرد 
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یکنواخهت در   بطهور را  روش کبایهد یه  ، نسبت به آن محق اسهت ازای متغیری که  مبلغ مابهبر ارمینان  برآورد اثر عدم تجاری برای واحد . 54
بهه آنهها   معقهول   طهور ببینهی( کهه    و پهیش  جهاری ،  تهاریگی  یتجاری باید تمهام ارالعهات   واحد، این بر افزونقرارداد بکار گیرد.  کل دوره
مبلهغ   تجهاری بهرای بهرآورد    . ارالعهاتی کهه واحهد   مشگص کندرا  ی ممکنازا لغ مابهاقرار دهد و تعداد معقول مب مدناردارد را دسترسی 

تعیهین قیمهت   در تجاری در فراینهد پیشهنهاد قیمهت و     مشابه ارالعاتی است که مدیریت واحد معمولبطور ، کند ازای متغیر استفاده می مابه
 .دهد قرار میاستفاده ورد ده مشتعهدیا خدمات ها کاال

 استردادبدهیهاي 

، داشهته باشهد  بهه مشهتری   را ازا  مابهه آن تمهام یها قسهمتی از     اسهترداد نتاار ازایی از مشتری دریافت کند و ا تجاری مابه که واحد صورتی در . 55
دارد نه تجهاری انتاهار    ( کهه واحهد  دریهافتنی ازای دریهافتی  یها    مابهه  مبلغ به استرداد، شناسایی کند. بدهی  استردادتجاری باید بدهی  واحد

 و تغییهر متنهاظر در   اسهترداد   عاملهه مناهور نشهده اسهت(. بهدهی     شود  یعنی مبالغی که در قیمهت م  گیری می اندازه، باشد محقنسبت به آن 
آوری شههود. روز بههه بابههت تغییههر در شههرایط، ره گزارشههگریدو هههر( بایههد در پایههان قااراردادناشاای از  باادهیقیمههت معاملههه و بنههابراین 

را  27تها ب  20در بنهدهای ب بایهد رهنمهود منهدرج    ، حق برگشهت  بافروش  مربوط بهاسترداد بدهی  گرفتنبه حساب برای تجاری  واحد
 بکار گیرد.

 ازاي متغیر برآوردهاي مابهمحدود کردن 

در در قیمهت معاملهه مناهور کنهد کهه      را تنهها تها میزانهی     53ربهق بنهد    شهده ازای متغیر برآورد تجاری باید تمام یا قسمتی از مبلغ مابه واحد . 56
در مبلهغ درآمهد عملیهاتی     ای عمهده  بسیار محتمل باشد که برگشهت ، آیندهازای متغیر در  مابه با مرتبطارمینان  صورت برررف شدن عدم

 د.دهرخ ن شده شناساییانباشته 

ای  عمهده  برگشهت کهه  محتمهل اسهت    یاربس یاآ، ازای متغیر در آینده مابه با مرتبطارمینان  برررف شدن عدم در صورتارزیابی اینکه  در . 57
و میهزان برگشهت درآمهد     تجهاری بایهد احتمهال برگشهت درآمهد عملیهاتی       واحهد ، ندهدرخ ه شد شناساییدر مبلغ درآمد عملیاتی انباشته 

امها  ، شهامل مهوارد زیهر اسهت    ، تواند احتمال یا میزان برگشت درآمد عملیهاتی را افهزایش دههد    قرار دهد. عواملی که می مدناررا عملیاتی 
 :شود نمیمحدود به آنها 

 شهامل نوسهان   اسهت  ممکهن حساس باشد. این عوامهل   بسیار، تجاری است واحد کنترل از ارجخعواملی که  به نسبتازا  مبلغ مابه الف.
 باشد. تعهدشدهکاال یا خدمت  منسوخ شدن ریسک باالیوضعیت آب و هوا و ، اشگاص ثالث اتقضاوت یا اقدام، بازار در

 .برررف شود روالنی برای مدت، ازا مابه مبلغ مرتبط باارمینان  رود عدمنانتاار  ب.

 ،یها تجربهه  یها سهایر شهواهد( مهذکور      ، قراردادههای مشهابه محهدود باشهد    انواع با  ارتباط درتجاری  یا سایر شواهد(  تجربه واحد پ.
 باشد.داشته  یکنندگی محدود بینی ارزش پیش

مشهابه   شهرایط  در شهابه م قراردادههای شهرایط پرداخهت    مفهاد و  قیمت یا تغییهر  از امتیازاتوسیعی  دامنه پیشنهاد، تجاری واحد رویه ت.
 باشد.

 باشد. ی ممکنازا ابهممبالغ تعداد زیادی و دامنه وسیعی از قرارداد دارای  ث.
ازای مجهوز دارایهی فکهری     که در استفادهبر   یا مبتنی فروشبر   امتیاز مبتنیحق  شکل بهازا  مابه مناور کردنبه حساب تجاری برای  واحد . 58

 بکار گیرد.را  67بباید بند ، شده استتعهد 
 ازاي متغیر مابهمجدد ارزیابی 

صهادقانه شهرایط موجهود در پایهان دوره      بیهان  مناهور  بهه را معاملهه  قیمهت بهرآوردی   ، در پایهان ههر دوره گزارشهگری   تجاری باید  واحد . 59
 محهدود ، ازای متغیهر  رد مابهروزآوری ارزیابی اینکه برآو روزآوری کند  شامل به به، شرایط ری دوره گزارشگری در تغییر گزارشگری و

 .به حساب مناور کند 90تا  87ربق بندهای را قیمت معامله در  غییرتجاری باید ت (. واحدیا خیر است شده

 در قرارداد  عمدهمالی  وجود جزء تأمین

کهه   ی پهول تعهدیل کنهد   ارزش زمهان  آثهار را بابهت   تعهدشهده ازای  باید مبلغ مابهه در صورتی تجاری  واحد، تعیین قیمت معامله در . 60
از رریهق   یا عمهده  منهاف   تجهاری  برای مشتری یا واحد، (ضمنییا  صریحبطور قرارداد   هایررفمورد توافق زمانبندی پرداختهای 

  عمهده مهالی   رنهده جهزء تهأمین   داقهرارداد دربر ، چنین شهرایطی  کند. در فراه انتقال کاالها یا خدمات به مشتری  جهتمالی  تأمین
رریهق شهرایط    از بیهان ضهمنی  یها   ر قهرارداد دمهالی   تعههد تهأمین  تصهریح  ناهر از   صهرف  است ممکن  عمدهمالی  أمینجزء تاست. 

 ه باشد.وجود داشت ،قرارداد هایپرداخت مورد توافق ررف
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برابهر بها قیمتهی    لغهی  شناسایی درآمد عملیهاتی بهه مب   ، عمدهمالی  بابت جزء تأمین تعهدشدهازای  تعدیل مبلغ مابههنگام  هدف واحد تجاری . 61

نقهد   وجهه  کاالها یا خهدمات بهه مشهتری   زمان( انتقال در رول یا در زمان  تعهدشده، کاالها یا خدمات  برایاگر قرار بود مشتری که  است
 ارزیهابی اینکهه   بهرای تجاری  . واحدکرد پرداخت میکاالها یا خدمات آن بابت مزبور را  قیمت پرداخت کند  یعنی قیمت فروش نقدی(،

بایهد تمهام واقعیتهها و    ، اسهت یها خیهر   از اهمیت برخهوردار  قرارداد در  ،مالی مذکور جزء تأمیناینکه و خیر دارد یا مالی  قرارداد جزء تأمین
 قرار دهد: مدناررا  زیر مورد ود، شامل هر شرایط مربوط

 و؛ وجود صورت در، دهتعهدشو قیمت فروش نقدی کاالها یا خدمات  تعهدشدهازای  تفاوت بین مبلغ مابه الف.
 زیر:هر دو مورد اثر ترکیبی  ب.

پرداخهت   بهه مشهتری و زمهان    توسهط واحهد تجهاری    تعهدشهده  کاالها یا خدماتانتقال زمان  انتاار بین مدت زمان مورد . 1
 و؛ مشتری بابت کاالها یا خدمات مذکور توسط

 .مربوطرایج در بازار  سودنرخهای  . 2
 :داردن  عمدهمالی  قرارداد با مشتری جزء تأمین، از عوامل زیر هر یکوجود   صورت در، 61بند  ج درمندررغ  ارزیابی  علی . 62

 مشهتری  اختیهار در  ،مهذکور  خهدمات  یها  کاالهها  انتقال زمانبندی و باشد داده انجام پرداخت پیش ،خدمات یا کاالها بابت مشتری الف.

  .باشد
وقهوع   برمبنای وقهوع یها عهدم    ،ازای مذکور متغیر باشد و مبلغ یا زمانبندی مابه، ط مشتریتوس تعهدشدهازای  قسمت عمده مبلغ مابه . ب

امتیهاز  حهق  ، ازا کهه مابهه   صهورتی  در،  بهرای مثهال   تغییر کنهد ، تجاری یا مشتری نیست واحد کنترلدر  اساسایرویداد آتی که یک 
 بر فروش باشد(.  مبتنی

مهالی   منهاب   از تهأمین  دالیلهی غیهر   بهه  (،61 بنهد  ربق توصیفروش نقدی کاال یا خدمت  و قیمت ف تعهدشدهازای  تفاوت بین مابه . پ
شهرایط پرداخهت   ، . بهرای مثهال  باشهد  مبالغ متناس  با دلیل تفاوت آنو تفاوت بین ، ایجاد شده باشد تجاری مشتری یا واحدبرای 
مهام یها قسهمتی از تعههدات منهدرج در      ای کامهل ت عهدم ایفه   برابهر  درتجهاری   مشتری یا واحهد ای باشد که از  گونه به است ممکن
 .توسط ررف دیگر، محافات کند قرارداد

 تعهدشهده کهاال یها خهدمت     انتقهال انتاار داشته باشد که دوره زمهانی بهین    قرارداد آغازتجاری در  واحد اگر، اقتضای عملییک  عنوان به . 63
ضهرورتی نهدارد   ، یکسهال یها کمتهر باشهد    ، یها خهدمت مهذکور   بابهت کهاال   مشهتری   پرداخهت توسهط  بهه مشهتری و    توسط واحد تجاری

 تعدیل کند.  عمدهمین مالی آثار جزء تأرا بابت  تعهدشدهازای  تجاری مبلغ مابه واحد

نهرخ تنزیلهی   از تجهاری بایهد    واحهد ،  عمهده مهالی   بابهت جهزء تهأمین    تعهدشدهازای  تعدیل مبلغ مابه هنگام، 61به هدف بند  دستیابی برای . 64
مهورد   شهد، آن نهرخ تنزیهل    تجهاری و مشهتری انجهام مهی     مالی جداگانه بین واحهد تأمین معامله یک  قرارداد آغازاگر در  کهاده کند استف

 تضهمین وثیقهه یها   هرگونهه  نیهز  و ، مهالی در قهرارداد   کننهده تهأمین   وییگیهای اعتباری ررف دریافهت ، . نرخ مذکورگرفت استفاده قرار می
واحد تجهاری ممکهن اسهت بتوانهد     کند.  را منعکس می در قراردادشده  های منتقلدارایی جمله از، تجاری واحدتوسط مشتری یا  شده مینأت

بابت کاالهها یها خهدمات در زمهان     پرداخت نقدی مشتری را با  تعهدشدهازای  با مشگص کردن نرخ تنزیلی که ارزش فعلی مبلغ اسمی مابه
نبایهد نهرخ تنزیهل را     قهرارداد  آغازاز  پستجاری  واحد .نمایدتعیین  نرخ مورد نار را کند، می در رول زمان( انتقال آنها به مشتری برابریا  

 آوری کند. روز بهاعتباری مشتری(  ریسک ارزیابییا سایر شرایط  نایر تغییر در  سودبابت تغییر در نرخهای 

سهود و   صهورت  درقهرارداد بها مشهتری    درآمد عملیاتی حاصل از از  ( را جدامالییا هزینه  مالیمالی  درآمد  تأمین آثارتجاری باید  واحد . 65
ناشهی از  ( یها بهدهی   دریهافتنی  یها   قارارداد از  حاصال دارایای  که  شود میتنها تا میزانی شناسایی درآمد مالی یا هزینه مالی زیان ارائه کند. 

 .شده باشدشناسایی ، گرفتن قرارداد با مشتری حساب بههنگام ، قرارداد

 اي غیرنقدياز مابه

ازای  تجهاری بایهد مابهه    واحهد ، دکنه  تعهد می نقداز  ازا را به شکلی غیر برای تعیین قیمت معامله در قراردادهایی که مشتری مابه . 66
 گیری کند. اندازه منصفانه ارزش به( را یازای غیرنقد  یا تعهد مابه یغیرنقد

 مراجعهه  بها ، غیرمسهتقی   طهور ب ازا را مابهه  بایهد ، معقهول بهرآورد کنهد    طهور برا  ییرنقهد ازای غ مابهه  منصفانه ارزشتجاری نتواند  واحد اگر . 67
 .نمایدگیری  اندازه، ازای مذکور مابه ازای مشتری( در ربقهت تعهدشده به مشتری  یا ایا خدم هاقیمت فروش مستقل کاال به

نسهبت  تجهاری   تغییر در قیمت سهمی که واحهد ، مثال برای ییر کند تغازا  دلیل شکل مابه به است ممکن یازای غیرنقد مابه منصفانه ارزش . 68
شهکل   صهرفای از  دالیلهی غیهر   بهه  ،توسهط مشهتری   تعهدشهده  یازای غیرنقهد  مابه منصفانه ارزش اگراست(.  محق از مشتریدریافت آن  به
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منهدرج در  تجهاری بایهد الزامهات     واحهد ، (یابهد  تجاری تغییهر  دلیل عملکرد واحد بهتواند  می منصفانه ارزش،  برای مثالتغییر کند ازا  مابه
 را بکار گیرد. 58تا  56بندهای 

 ،تجهاری  برای تسهیل ایفای قهرارداد توسهط واحهد    تجهیزات یا نیروی کار(، اولیهمواد ، یا خدمات  برای مثال هاکاالدر تأمین مشتری  اگر . 69
تجهاری بایهد در    واحهد . آورده است یا خیهر  دست بهرا  مزبوریا خدمات کاالها  کنترلکند آیا  ارزیابیتجاری باید  واحد، مشارکت کند

 گیرد. نار دردریافتی از مشتری  غیرنقدیازای  مابه عنوان بهرا  کاالها یا خدماتاین ، صورت کس  کنترل

 به مشتريقابل پرداخت ازاي  مابه

کهه کاالهها یها خهدمات      یدیگهر  اشهگاص ری بهه مشهتری  یها بهه     تجها  ی است که واحدنقد به مشتری شامل مبالغ قابل پرداختازای  مابه . 70
همچنهین   ،بهه مشهتری  قابل پرداخهت  ازای  کند یا انتاار دارد پرداخت کند. مابه کنند( پرداخت می تجاری را از مشتری خریداری می واحد

کهه   یدیگهر  اشهگاص  بهه تجاری  یا  ه واحدمبلغ بدهی ب مقابل درتواند  ( است که میتگفیفکوپن ، شامل اعتبار یا سایر اقالم  برای مثال
بهه  قابهل پرداخهت   ازای  تجهاری بایهد مابهه    قرار گیرد. واحد استفاده مورد( کنند خریداری میتجاری را از مشتری  کاالها یا خدمات واحد

کهاال یها    قبهال  شهتری در اینکه پرداخت بهه م  مگر، گیردب نار دردرآمد عملیاتی کاهش  کاهش قیمت معامله و بنابراین عنوان بهمشتری را 
بهه مشهتری   قابل پرداخهت  ازای  مابه اگرکند.  تجاری منتقل می که مشتری به واحد باشد( 30تا  26بندهای  توصیف ربق  متمایزیخدمت 
ازای  د مابهه  شامل ارزیابی اینکهه بهرآور   قیمت معامله را برآورد کند، 58تا  50ربق بندهای  تجاری باید واحد، رنده مبلغی متغیر باشددادربر

 .متغیر، محدود شده است یا خیر(

تجهاری بایهد    واحهد ، کنهد  تجاری منتقل مهی  بابت کاال یا خدمت متمایزی باشد که مشتری به واحد، مشتری قابل پرداخت به ازای مابه اگر . 71
مبلهغ   اگهر د. نمایه  میحساب مناور به را کنندگان  عرضهکه سایر خریدها از  مناور کندبه حساب ای  خرید کاال یا خدمت را به همان شیوه

، کنهد بیشهتر باشهد    تجهاری از مشهتری دریافهت مهی     کاال یا خدمت متمایزی که واحهد  منصفانه ارزشبه مشتری از قابل پرداخت ازای  مابه
کهاال یها خهدمت     نهمنصهفا  ارزشتجاری نتواند  واحد اگربگیرد.  نار درمعامله کاهش قیمت  عنوان بهمبلغ مازاد را این تجاری باید  واحد
 ناهر  درکهاهش قیمهت معاملهه     عنهوان  بهه بهه مشهتری را    قابهل پرداخهت  ازای  باید تمام مابه، برآورد کندبطور معقول از مشتری را  یدریافت
 بگیرد.

د کهاهش  تجهاری بایه   واحهد ، گرفتهه شهود   ناهر  درکاهش قیمت معاملهه   عنوان به ،به مشتریقابل پرداخت ازای  مابه اگر، اساس همین بر . 72
 کند: شناسایی ،هر کدام که دیرتر باشداز رویدادهای زیر،  وقوع یکی( زمان در رولیا زمان  در درآمد عملیاتی را 

 و؛ کند میشناسایی ، درآمد عملیاتی به مشتریمرتبط انتقال کاالها یا خدمات  بابتتجاری  واحد .الف
رویهداد آتهی باشهد(.     بهه  مشهروط  حتی اگر پرداخت شود  میازا  پرداخت مابهکند یا متعهد به  میازا را پرداخت  تجاری مابه واحد .ب

 .شده باشدالزامی  تجاری واحد تجاری مرسوم های رویهرریق  از بطور ضمنی است ممکنتعهد مذکور 

 عملکرديتخصیص قیمت معامله به تعهدات 

باه   )یاا کااال یاا خادمت متماایز(      عملکردیبه هر تعید  راکه قیمت معامله  است این معامله تخصیص قیمت هناامتجاری  هدف واحد . 73

باه   تعیدشاد  انتقال کاالهاا یاا خادما      قبال تجاری انتظار دارد در که واحدباشد ازایی  مابهدهند  مبلغ  تخصیص دهد که نشا مبلغی 

 .باشدمحق  نسبت به آ   ،مشتری

، 80تها   76ربهق بنهدهای    نسهبی  مبنهای قیمهت فهروش مسهتقل     ه را بهر بایهد قیمهت معامله   ، به ههدف تگصهیص   دستیابی برایواحد تجاری  . 74
 شهامل ازایهی کهه     بهرای تگصهیص مابهه    86تها   84 برای تگصیص تگفیفها( و بنهدهای   83تا  81در بندهای  شده مشگصاستثنای موارد  به

 در قرارداد تگصیص دهد. شده مشگص عملکردیبه هر تعهد ، مبالغ متغیر است(

متعههد   تجهاری  واحهد  اگهر ، کاربرد نهدارد. بها وجهود ایهن     86تا  76بندهای ، داشته باشد منفرد عملکردیتنها یک تعهد  ،ادقراردیک  اگر . 75
ازای  د و مابهه دهه  انتقهال  منفرد عملکردیتعهد یک  عنوان ب( به 22شده را ربق بند  مشگصای از کاالها یا خدمات متمایز  مجموعهباشد 

 کاربرد داشته باشد. ممکن است 86ا ت 84بندهای ، دمتغیر باش شامل مبالغ تعهدشده

 فروش مستقل هايمبناي قیمت تخصیص بر
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قیمهت فهروش   آغاز قهرارداد  در باید ، نسبی مبنای قیمت فروش مستقل بر عملکردیتعهد هر تگصیص قیمت معامله به برای تجاری  واحد . 76
آن  بها  متناسه  را تعیهین کنهد و قیمهت معاملهه را      اسهت  در قهرارداد  جمنهدر  عملکردیتعهد  هری که اساس مستقل کاال یا خدمت متمایز

 تگصیص دهد. ،قیمتهای فروش مستقل

مشهتری  یهک  بهه   بهه آن قیمهت   جداگانهه  ورطه برا   تعهدشهده کهاال یها خهدمت    یهک  تجهاری   قیمتی است که واحد، قیمت فروش مستقل . 77
کهاال یها    ی اسهت کهه واحهد تجهاری، آن    کاال یا خدمت در زمهان یک  هقابل مشاهدقیمت ، قیمت فروش مستقل شواهدفروشد. بهترین  می

فهرسهت  قیمهت منهدرج در   قرارداد یا  ذکرشده در. قیمت رساند به فروش میدر شرایط مشابه و به مشتریان مشابه بطور جداگانه  را خدمت
کهاال یها خهدمت    آن  قیمهت فهروش مسهتقل     اما نباید تصور شود که حتمهای چنهین اسهت(    ممکن استنیز کاال یا خدمت  ها برای یکقیمت

 محسوب شود.

موجه   تجاری باید قیمت فروش مستقل را بهه مبلغهی بهرآورد کنهد کهه       واحد، نباشد مشاهده قابلمستقی   بطورقیمت فروش مستقل  اگر . 78
م بهرآورد قیمهت   هنگها تجهاری  واحهد  . گهردد  احهراز  73 در بنهد  منهدرج  که هدف تگصهیص تگصیص یابد ای  گونه بهقیمت معامله  شود

 بطهور مشهتری( کهه    ربقهدرباره مشتری یا  یو ارالعات تجاری عوامل مگتص واحد، شرایط بازار شامل  یباید تمام ارالعات، فروش مستقل
ر کنهد و د  حهداکثر را قابل مشهاهده   هایورودی از استفادهتجاری باید  واحد ،به همین مناوربگیرد.  نار دربه آنها دسترسی دارد را معقول 

 بکار گیرد.یکنواخت  بطورروشهای برآورد را ، شرایط مشابه

 :نیستاما محدود به آنها ، روشهای مناس  برآورد قیمت فروش مستقل کاال یا خدمت شامل موارد زیر است . 79
 رسهاند،  فهروش مهی  بهه  را در آن خهود  که کاالها یها خهدمات   را تواند بازاری  تجاری می واحد -شد  ارزیابی بازار تعدیل رویکرد الف.

 را بهرآورد کنهد.  پرداخهت نمایهد   ازای کاالهها یها خهدمات مهذکور      در داردمایهل  ت بهازار آن و قیمتی که مشتری در  کندارزیابی 
تجاری برای کاالها یها خهدمات مشهابه     رقبای واحدبه دست آمده از به قیمتهای  مراجعه شامل است ممکنرویکرداین  همچنین،

 تجاری باشد. و حاشیه سود واحد شده تمام بهایانعکاس  جهتقیمتها  آن تعدیل، لزوم صورت درو 
ایفهای تعههد    انتاهار  مهورد  شهده  تمهام  بههای توانهد   تجاری مهی  واحد -حاشیه سوداضافه   به انتظار مورد شد  تمام بیایرویکرد  ب.

 .نمایدافه حاشیه سود مناسبی را اضبرای کاال یا خدمت مذکور،  و سپس کندبینی  را پیش عملکردی
کسهر مجمهوع    از پهس کهل قیمهت معاملهه     مراجعهه بهه   بها قیمت فروش مسهتقل را   ممکن استتجاری  واحد -باقیماند  رویکرد پ.

بهرای  تجهاری   واحهد ، برآورد کند. با وجود این ،در قرارداد تعهدشدهسایر کاالها یا خدمات قابل مشاهده فروش مستقل  هایقیمت
ممکهن اسهت از   ، شهرایط زیهر   احهراز یکهی از   صهورت  درتنهها  ، 78ربهق بنهد    ال یها خهدمت  کایک قیمت فروش مستقل برآورد 
 :استفاده کندباقیمانده  رویکرد

 ای گسهترده  دامنهه در ( همزمان یا در زمانهای نزدیک بهه هه    به مشتریان مگتلف را یکسانی تجاری کاال یا خدمت  واحد . 1
، بهر اسهاس معهامالت    معرف قیمت فروش مستقلمتغیر است زیرا یک  قیمت فروش بسیار  یعنیبه فروش برساند  از مبالغ

 یا؛ (نیست تشگیصیر شواهد قابل مشاهده، قابل گذشته یا سا
 ، قهبالی بطهور مسهتقل   کهاال یها خهدمت   آن  تجاری هنوز قیمتی را برای کاال یا خدمت مذکور تعیهین نکهرده باشهد و    واحد . 2

 (.است شگصنامفروش نرسیده باشد  یعنی قیمت فروش  به

، باشهد نامشهگص  بسهیار متغیهر یها    ، از کاالها یها خهدمات تعهدشهده در قهرارداد     دو یا چند کاال یا خدمتقیمت فروش مستقل  اگر . 80
تجهاری   واحهد ، نیاز باشد. برای مثهال  ترکیبی از روشها مورد، اتکاالها یا خدمآن برای برآورد قیمت فروش مستقل  است ممکن
ای کهه قیمهت فهروش مسهتقل بسهیار متغیهر یها         تعهدشدهکاالها یا خدمات  تجمیعیقیمت فروش مستقل  برای برآورد است ممکن

مستقل ههر یهک از کاالهها     روش دیگری را برای برآورد قیمت فروش ،استفاده کند و سپسباقیمانده  رویکرداز ، دارندنامشگص 
کهه   . هنگهامی بکهار گیهرد  باقیمانهده،  رویکهرد   از دهاسهتفا  بها قیمهت فهروش مسهتقل تجمیعهی برآوردشهده       بها  متناس ، یا خدمات

قهرار  اسهتفاده  مهورد  در قهرارداد   تعهدشهده خهدمت   برای برآورد قیمت فهروش مسهتقل کهاال یها     را تجاری ترکیبی از روشها واحد
گصهیص  ت ههدف  بها ، قیمتهای فهروش مسهتقل بهرآوردی    آن از استفاده باباید ارزیابی کند که آیا تگصیص قیمت معامله ، دهد می

 .یا خیرسازگار است ، 78 بند درفروش مستقل  هایو الزامات برآورد قیمت 73بند مندرج در 
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 تخصیص تخفیف

در قهرارداد   تعهدشهده ازای  از مابهه  بیشهتر  در قهرارداد  تعهدشهده کاالهها یها خهدمات    از  ای بستهجم  قیمتهای فروش مستقل  که صورتی در . 81
قابهل  شهواهد   تجهاری  کهه واحهد   اسهتثنای زمهانی   . بهه کنهد  دریافهت مهی  تگفیهف   ،یا خدمات کاالهااز  بستهآن مشتری بابت خرید ، باشد

، آنهها  تمهام نهه  ، عملکهردی منهدرج در قهرارداد   یک یها چنهد تعههد     با ، تنهاتگفیفمبلغ  کلدهد  نشان میکه  دارد 82ربق بند  ای مشاهده
تگصهیص دههد. تگصهیص متناسه  تگفیهف در شهرایط        عملکردیات تمام تعهد به تناس  بهتجاری باید تگفیف را  واحد، مرتبط است

کاالهها یها   نسهبی  مبنهای قیمتههای فهروش مسهتقل      بهر ، عملکهردی به ههر تعههد    توسط واحد تجاری تگصیص قیمت معامله نتیجه، مذکور
 .دهد را تشکیل می تعهد عملکردی هر ی است که اساسخدمات متمایز

تمهام  بهه   نهه ، منهدرج در قهرارداد   عملکهردی تگفیف را به یک یا چنهد تعههد    کل، زیرمعیارهای ام در صورت احراز تمتجاری باید  واحد . 82
 تگصیص دهد:، آنها

 بهه صهورت  در قهرارداد را   منهدرج  از کاالها یا خهدمات متمهایز(   بستههر کاال یا خدمت متمایز  یا هر  معمول بطور ،تجاری واحد الف.
 ؛  مستقل بفروشد

 نسهبت بهه   کاالهها یها خهدمات متمهایز را بها تگفیهف      از آن  برخهی  از (یهای یا بسته  یک بستهمعمول  بطورهمچنین  ،تجاری واحد ب.
 و؛ بفروشدمستقل  به صورت ،موجود در هر مجموعهقیمتهای فروش مستقل کاالها یا خدمات 

در قهرارداد  منهدرج  تگفیهف  کهل  بها   تقریبهای ، (ب 82در بنهد   شهده  توصهیف از کاالها یها خهدمات    بستهبه هر  انتسابتگفیف قابل  پ.
 یها تعههدات    عملکهردی تعههد  از  قابهل مشهاهده   یشهواهد ، بسهته ههر  موجود در تحلیل کاالها یا خدمات  و یکسان باشد و تجزیه

 دارد، فراه  کند.( که کل تگفیف قرارداد به آن تعلق عملکردی

تجهاری بایهد تگفیهف را     واحهد ، رارداد تگصهیص داده شهود  در قه عملکهردی منهدرج   تگفیف به یک یا چند تعههد  کل ، 82ربق بند  اگر . 83
 تگصیص دهد.، (پ 79کاال یا خدمت ربق بند یک باقیمانده برای برآورد قیمت فروش مستقل  رویکردبکارگیری  از قبل

 ازاي متغیر تخصیص مابه

 باشد: انتساب قابل زیر، موارد از یک هر مانند ،قرارداد از معینی بگشبه قرارداد یا  کل به است ممکن ،قرارداد در تعهدشده متغیر ازای مابه . 84
کهاال یها   یهک  انتقهال   بهه  مشهروط  اسهت  ممکهن  پهاداش ،  برای مثهال  هانه تمام آن، در قراردادعملکردی مندرج یک یا چند تعهد  الف.

 باشد(؛ یا دوره زمانی خاصیک در توسط واحد تجاری  تعهدشدهخدمت 
 (ب 22کهه ربهق بنهد    ، امها نهه تمهام آنهها    ، ای از کاالها یا خدمات متمهایز  در مجموعه تعهدشدهیز یک یا چند کاال یا خدمت متما ب.

بابهت دومهین سهال یهک قهرارداد دو سهاله        تعهدشدهازای  مابه، دهد  برای مثال منفرد را تشکیل میعملکردی از یک تعهد  بگشی
 (.اهد یافتخوافزایش ، شاخص تورمدر مبنای تغییر  برکه ، ت ناافتاارائه خدم

بهه یهک   یها  عملکردی تعهد یک در آن مبلغ( را به  بعدیمتغیر  و تغییرات  کل مبلغباید ، زیر معیاردر صورت احراز هر دو تجاری،  واحد . 85
 تگصیص دهد:، دهد را تشکیل می  ب(22منفرد ربق بند عملکردی تعهد یک از  بگشیکه  کاال یا خدمت متمایز

 نتیجهه  یها  متمایز یا انتقال کاال یا خدمت عملکردی تجاری برای ایفای تعهد  تالش واحد بهمشگص  طورب ،متغیرشرایط پرداخت  الف.
 و؛ باشد( مرتبط متمایز یا انتقال کاال یا خدمتعملکردی ایفای تعهد  از حاصلمشگص 

یهک  ازا بهه   مابهه  بلهغ متغیهر  مکهل  تگصهیص  ، و شرایط پرداخت موجود در قراردادعملکردی گرفتن تمام تعهدات  نار در هنگام ب.
 باشد.سازگار  73بند مندرج در تگصیص  هدف با، متمایز یا خدمت کاالیک یا عملکردی تعهد 

بایهد الزامهات تگصهیص منهدرج در بنهدهای      ، کنهد  را احراز نمی 85بند  مندرج در برای تگصیص مبلغ باقیمانده قیمت معامله که معیارهای . 86
 شود. گرفته بکار 83تا  73

 تغییر در قیمت معامله

 یا سایر تغییهرات در شهرایط   غیرقطعیرویدادهای  حل و فصل مانند؛ تغییر کند دالیل مگتلفی قرارداد به آغاز از پس تواند می معامله قیمت . 87
 .باشدمحق  ه آننسبت ب ،تعهدشدهت اکاالها یا خدم قبال تجاری انتاار دارد در که واحدشود  میازایی  مبلغ مابهدر تغییر  موج که 

عملکهردی  بهه تعههدات   ، قهرارداد آغهاز  مبنای زمهان  یکسان با  تگصیص مبنای در قیمت معامله را بر بعدیتغییر  هرگونهتجاری باید  واحد . 88
از  پهس فهروش مسهتقل    ههای قیمتدر  تغییهر  انعکهاس بهرای  تجاری نباید قیمت معاملهه را   واحد، نتیجه در قرارداد تگصیص دهد. در مندرج
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 تغییهر  ای کهه قیمهت معاملهه     بایهد در دوره ، ایفاشهده عملکهردی  تعههد  یهک  یافتهه بهه    مجددای تگصیص دهد. مبالغ تگصهیص ، قراردادغاز آ
 درآمد عملیاتی یا کاهش درآمد عملیاتی شناسایی شود. عنوان بهکند،  می

قیمهت معاملهه را   در تغییهر  بایهد  ، ازای متغیهر  گصهیص مابهه  در ارتبهاط بها ت   85بند معیارهای مندرج در  احراز صورت تنها در ،تجاری واحد . 89
ای از کاالها یا خدمات متمایز، امها نهه بهه تمهام آنهها، کهه ربهق بنهد          در مجموعه تعهدشدهیک یا چند کاال یا خدمت متمایز  به کامل بطور
 تگصیص دهد. دهد، از یک تعهد عملکردی منفرد را تشکیل می  ب( بگشی22

، . بها وجهود ایهن   به حسهاب مناهور کنهد    21تا  18ربق بندهای است،  ناشی از تعدیل قراردادکه را قیمت معامله در ید تغییر تجاری با واحد . 90
 در تغییهر تگصهیص   مناهور  بهه  را 89تها   87بندهای  تجاری باید واحد، شود قرارداد ایجاد میتعدیل از  پسکه   قیمت معاملهدر  تغییر برای

 بکار گیرد:هر کدام که کاربرد داشته باشد،  یر،ز های یوهاز ش یکیبه ، قیمت معامله
 از قبهل  در قهراردادِ  شهده  مشهگص عملکهردی  بهه تعههدات   ، میزانهی  و بهه ، صهورتی  قیمت معامله را دردر  تغییرباید  تجاری واحد الف.

تعهدیل  باشهد و   انتسهاب ابهل  ق ،تعهدیل  از قبهل  تعهدشهده ازای متغیهر   مابهه  مبلهغ  به ،قیمت معامله در که تغییر تگصیص دهدتعدیل 
 .به حساب مناور شود (الف 21ربق بند ، قرارداد

 تجهاری بایهد تغییهر    واحهد  ،شهود  گرفته نمی نار قراردادی جداگانه در عنوان به 20ربق بند قرارداد تعدیل دیگر که موارد در تمام  . ب
ی تعههدات عملکهردی کهه بالفاصهله پهس از تعهدیل        یعنه شده  تعدیلدر قرارداد مندرج  را به تعهدات عملکردی قیمت معامله در

 .اند یا بگشی از آنها ایفا نشده است( تگصیص دهد قرارداد، ایفا نشده

 مخارج قرارداد

 قرارداد دستیابی به مختصمخارج 
 عناوا   باه خاارج را  بایاد ایان م  ، بازیافات کناد  را با مشتری قرارداد  دستیابی به مختصمخارج  داشته باشد تجاری انتظار واحد چنانچه . 91

 .نمایددارایی شناسایی 

 و اگهر  دکنه  مهی  تحمهل  قرارداد با مشتری دستیابی به بابتتجاری  شود که واحد به مگارجی ارال  می، قرارداددستیابی به  مگتصمگارج  .92
 .فروش( کمیسیون،  برای مثالشد  مگارج تحمل نمی نای ،آمد نمیبه دست  قرارداد

هزینهه   عنهوان  بهه در زمهان وقهوع   بایهد  ، شهود   مهی تحمهل   اینکه قرارداد به دست آیهد یها خیهر،   نار از  صرف که قرارداددستیابی به مگارج  .93
 مشتری باشد.قابل احتساب به حساب ، قرارداد دستیابی بهنار از  صرف، اینکه مگارج مذکور مگر ،گرددشناسایی 

هزینهه شناسهایی کنهد،     عنهوان  بهه  را در زمان وقوعدستیابی به قرارداد  مگتص تواند مگارج تجاری می واحد، اقتضای عملییک  عنوان به .94
د، یهک سهال یها    کهر  شناسایی می اقتضای عملیدر صورت عدم بکارگیری این  دوره استهالک دارایی که واحد تجاری  اینکهمشروط بر 
 کمتر باشد.

 مخارج ایفاي قرارداد

 8 اساتاندارد حساابداری  ، مثاال در دامناه کااربرد اساتاندارد دیااری )بارای       ،باا مشاتری  برای ایفای قرارداد  شد  تحملمخارج اگر  .95
(دارایییاای نامشایود  17حساابداری  استاندارد یا دارایییای ثابت مشیود11استاندارد حسابداری ،مواد و کاال موجودیحسابداری 
مخاارج مااکور   کند کاه   ییشناسا ییقرارداد را به عنوا  دارا اییفا یشد  برا مخارج تحمل یدبا یتنیا در صورت یواحد تجار، قرار نایرد

  نماید:زیر را احراز  معیارهایتمام 
تشاخیص  طاور خااص   با ر آ تواناد   مای تجاری  که واحد مورد انتظارقرارداد  یک قرارداد یایک مستقیم به  بطور مزبور مخارج .الف

باید ارائه شاود یاا مخاارج طراحای      موجوددلیل تمدید قرارداد  ه بهخدماتی ک با مرتبطمخارج ، مثالبرای ) مرتبط باشد ،دهد
 ؛  (انتقال یابد، نشد  استتأیید که هنوز  ی مشخصطبق قراردادقرار است دارایی که یک 

افازای   خواهاد شاد،    در آیناد  اساتفاد    عملکردی( تعیدا  یتداوم ایفایا )ی که برای ایفا را تجاری منابع واحد، مزبور مخارج  .
 و؛ یا منابع جدیدی ایجاد کند هدد

 بازیافت شود.مزبور انتظار رود مخارج  پ.

 ایهن تجهاری بایهد    واحد، گیرد ایفای قرارداد با مشتری که در دامنه کاربرد استاندارد دیگری قرار میبرای  شده تحملمگارج  در خصوص . 96
 .به حساب مناور کندمگارج را ربق استانداردهای مذکور 

 :است موارد زیرهر یک از  شامل، شود میمربوط ( مشگص مورد انتاارقرارداد  یک قرارداد  یایک به  بطور مستقی ی که مگارج . 97
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 ؛  ند(کن مستقی  به مشتری ارائه می بطوررا  تعهدشدهحقو  و دستمزد کارکنانی که خدمات ، مثالدستمزد مستقی   برای  .الف
 ؛  به مشتری( تعهدشدهت ابرای ارائه خدم شده مصرفومات ملزمواد و ، مثالمواد مستقی   برای  ب.
مگهارج مهدیریت و ناهارت بهر     ، مثهال  بهرای   اسهت مستقی  به قرارداد یها فعالیتههای قهرارداد مربهوط     بطور تگصیص مگارجی که  پ.

 ؛  ایفای قرارداد( برای استفاده مورد ای و داراییهای اجارهتجهیزات ، آالتبیمه و استهالک ابزار ،قرارداد
 و؛ قابل احتساب به حساب مشتری است ،مگارجی که ربق قرارداد ت.
پرداخهت بهه پیمانکهاران    ، مثهال  بهرای   دشهو  مهی  تحمهل  وارد کردن یک شگص دیگر به قهرارداد، دلیل  سایر مگارجی که تنها به ث.

 (.دست دوم

 :دهزینه شناسایی کن عنوان به، تجاری باید مگارج زیر را در زمان وقوع واحد . 98
 مهورد کهه در ایهن    اسهت،  قابهل احتسهاب بهه حسهاب مشهتری     بهه اسهتثنای مگهارجی کهه ربهق قهرارداد       مگارج عمومی و اداری   الف.

 ؛  ارزیابی کند( 97تجاری باید مگارج مذکور را ربق بند  واحد
 ؛  د منعکس نشده استکه در قیمت قراردا ایفای قراردادبه مناور یا سایر مناب   نیروی کار، اولیه مواد هدررفتمگارج  ب.
از آن ایفها   بگشهی کهه  عملکهردی منهدرج در قهرارداد     یا تعهدات  مندرج در قرارداد شدهعملکردی ایفامگارجی که به تعهدات  پ.

 و؛ (عملکرد گذشته مرتبط با  یعنی مگارج باشد میشده است( مرتبط 
عملکهردی  تعههدات  مهرتبط بها   یها  است نشده دی ایفاعملکرتعهدات تشگیص دهد مرتبط با تواند  تجاری نمی مگارجی که واحد ت.

 (.یا تعهدات عملکردی که بگشی از آن ایفا شده استایفاشده  

 استهالک و کاهش ارزش

 بهه آن مزبهور   دارایهی اسهت و   به مشهتری  انتقال کاالها یا خدمات که سازگار بای منا  مبنای باید بر، 95یا  91شده ربق بند  شناسایی دارایی .99
قهرارداد  یهک  ربهق   قرار است  کاالها یا خدماتی باشد کهمرتبط با ممکن است . دارایی گرددمستهلک ، شود می یا خدمات مربوط کاالها

 د.یاب( انتقال (الف 95بند ربق توصیف   مشگص مورد انتاار

ه مشتری که دارایی به آن کاالهها یها خهدمات    تجاری برای انتقال کاالها یا خدمات ب واحد انتاار موردای در زمانبندی  چنانچه تغییر عمده .100
اسهتاندارد  آوری کنهد. چنهین تغییهری بایهد ربهق      روز بهه استهالک را  این تغییر انعکاس برایتجاری باید  واحدشود واق  گردد،  مربوط می
 .شود در نار گرفتهحسابداری  برآورد درتغییر به عنوان  ،34حسابداری 

تفهاوت الهف و ب زیهر، زیهان کهاهش ارزش       نسبت به 95یا  91شده ربق بند  بلغ دفتری دارایی شناساییازاد مبه میزان م تجاری باید واحد .101
 :در سود یا زیان دوره شناسایی کند

 ؛کاالها یا خدماتی که دارایی به آنها مرتبط است دریافت کند قبال تجاری انتاار دارد در که واحد ای ازای باقیمانده مبلغ مابه الف.
 97اسهت  بهه بنهد    نشهده   هزینهه شناسهایی   عنهوان  بهه و  اسهت مستقی  به ارائه کاالها یا خدمات مهذکور مهرتبط    بطورارجی که مگ ب.

 .مراجعه شود(
 الزامهات تجهاری بایهد    واحهد ، تجاری انتاهار دارد دریافهت کنهد    ازایی که واحد تعیین مبلغ مابهبه مناور  ،101بکارگیری بند برای مقاصد  .102

اسهتفاده  را ازای متغیهر(   ارتباط بها محهدود کهردن برآوردههای مابهه      در 58تا  56استثنای الزامات مندرج در  بندهای   بهمعامله  تعیین قیمت
 .نمایداعتباری مشتری تعدیل  ریسک آثارانعکاس  جهتکند و مبلغ مذکور را 

ا داراییههای مهرتبط به   بهرای  بایهد  یان کاهش ارزش شناسایی کند، ز، 95یا  91شده ربق بند  دارایی شناساییبرای تجاری  واحد اینکه از قبل .103
( شناسهایی  17 اسهتاندارد حسهابداری   و 11 اسهتاندارد حسهابداری   ،8حسهابداری   اسهتاندارد که ربق سایر اسهتانداردها  بهرای مثهال     قرارداد

تجهاری بایهد مبلهغ     واحهد ، 101بنهد  در منهدرج   ارزش کهاهش از بکارگیری آزمهون   پسشناسایی کند.  را ارزش کاهشزیان  ،شوند می
مناور کنهد کهه بهرای مقاصهد بکهارگیری       در مبلغ دفتری واحد مولد نقدیرا  95یا  91شده ربق بند  شناسایی حاصل برای دارایی دفتری 

 ه آن تعلق دارد.دارایی ب، ارزش دارایییا ه کا 32 استاندارد حسابداری
تمهام یها بگشهی از زیهان کهاهش      تجهاری بایهد برگشهت     واحد، یا بهبود یافته باشدشته باشد دیگر وجود ندا ،ارزش کاهشچنانچه شرایط  .104

بیشهتر از  مبلهغ دفتهری دارایهی نبایهد     افهزایش در  شناسهایی کنهد.   دوره در سود یها زیهان    شده است را شناسایی 101که قبالی ربق بند ارزش 
 د.ش ، دارایی به آن مبلغ  خالص از استهالک( تعیین میکاهش ارزش در گذشتهزیان مبلغی باشد که در صورت عدم شناسایی 
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 ارائهنحوه 

تجااری و   باه رابطاه باین عملکارد واحاد      با توجه تجاری باید واحد، باشد ایفا کرد  تعید خود را ، قراردادطرفیای از  یکی در صورتی که .105
 حاق تجااری بایاد    ارائاه کناد. واحاد   ور  وضاعیت ماالی   را در ص قراردادناشی از قرارداد یا بدهی از  حاصلدارایی ، پرداخت مشتری

 .نمایدارائه  دریافتنی عنوا  بهجداگانه  بطورازا را  مابه به نسبتغیرمشروط 

 یعنهی  حهق غیرمشهروط   ازا،  مبلغی از مابهه  به نسبتتجاری  یا واحد بپردازد ازا را انتقال کاالها یا خدمات به مشتری، مشتری مابه از قبل اگر .106
ناشهی از   بهدهی ، زودتهر باشهد(  کهه   کهدام  ههر  در زمان سررسهید پرداخهت   پرداخت یا در زمان تجاری باید  واحد، باشدفتنی( داشته دریا

 بابهت آن  واحهد تجهاری،   تجاری برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری است که تعهد واحد، بدهی ناشی از قراردادارائه کند. را  قرارداد
 .(است ازا سررسید شده  یا مبلغی از مابه است کردهیافت ازا در مابهاز مشتری 

بایهد  ، کاالها یا خدمات را به مشتری انتقهال دههد  ، پرداختشدن رسیدسر از قبلازا توسط مشتری یا  پرداخت مابه از قبلتجاری  واحد اگر .107
حهق  ، از قهرارداد  حاصهل دارایهی  . نمایهد ی، ارائهه  دریهافتن  عنهوان  بهه شهده   لغ ارائهه امبه  دارایی حاصل از قهرارداد را پهس از مسهتثنی کهردن    

دارایهی  تجهاری بایهد    تجاری به مشهتری انتقهال داده اسهت. واحهد     کاالها یا خدماتی است که واحد قبال ازا در مابه به نسبتتجاری  واحد
 .نیز مراجعه شود(  ب(113ارزیابی کند  به بند  از قرارداد را  بابت کاهش ارزش حاصل

تنهها گذشهت زمهان     کهه غیرمشروط است   صورتی درازا،  مابه به نسبتحق ازا است.  مابه به نسبتتجاری  واحد غیرمشروط حق،  دریافتنی .108
 بهه  نسهبت  حهق فعلهی   کند که تجاری در صورتی یک دریافتنی شناسایی می واحد ،. برای مثالشود ازا مابه شدن پرداختسررسید منجر به 
 از حاصهل دریهافتنی  . در زمهان شهناخت اولیهه    استرداد آن مبلغ در آینده وجود داشهته باشهد  امکان  اگر حتی ،باشدداشته یک مبلغ  دریافت

زیهان   عنهوان  بهه ، هزینهه  بهرای مثهال    عنهوان  بهباید ، شده شناساییمتناظر  و مبلغ درآمد عملیاتی دریافتنی مبلغتفاوت بین ، قرارداد با مشتری
 ( ارائه شود.ارزش کاهش

 ازواحهد تجهاری   اسهتفاده   مهان  امها   ،کنهد  اسهتفاده مهی   “بدهی ناشی از قهرارداد ”و  “از قرارداد حاصلدارایی ”ارد از اصطالحات این استاند .109
دارایهی ناشهی   بهرای   جایگزینیک معادل تجاری از  واحد اگر. شود مینمالی  وضعیت صورت دربرای اقالم مذکور جایگزین  معادلهای
و هها   دریهافتنی بهین  نهد  آنهها بتوان  تها  نمایهد مهالی فهراه     صهورتهای از   کننهدگان  ارالعات کافی بهرای اسهتفاده   باید، استفاده کنداز قرارداد 
 د.نقائل شو تمایزاز قرارداد حاصل داراییهای 

 افشا
، مبلاغ ، تماهیا  بتوانناد ماالی   کننادگا  صاورتیای   اساتفاد  افشا کناد تاا   اطالعا  کافی این است که واحد تجاری،  هدف الزاما  افشا .110

 ،باه هادف مااکور    دستیابی برایرا درک کنند.  مشتریاز قرارداد با  حاصلنقدی  اطمینا  درآمد عملیاتی و جریانیای زمانبندی و عدم
 کند: افشا را ی و کیفی دربار  تمام موارد زیرتجاری باید اطالعا  کمّ واحد
 ؛  مراجعه شود( 122تا  113با مشتریا  )به بندهای  واحد تجاری هایقرارداد الف.
تاا   123قضاوتیا )باه بنادهای   آ  در بکارگیری این استاندارد برای قراردادهای ماکور و تغییر در  گرفته صور عمدهقضاوتیای   .

 و؛ مراجعه شود( 126
)باه   95یاا   91ایفای قرارداد با مشتری طباق بناد   حاصل از یا  دستیابی به قراردادمخارج  از حاصلشد   هرگونه دارایی شناسایی پ.

 مراجعه شود(. 128و  127بندهای 

قهرار  مهورد توجهه   را یک از الزامهات مگتلهف    بر هر کیدبه هدف افشا و میزان تأ برای دستیابی مورد نیازتجاری باید سطح جزئیات  واحد .111
 جزئیهات از زیهادی  افشهای حجه     لمفیهد، بهه دلیه   ای تجمی  یا تفکیهک کنهد کهه ارالعهات      گونه بهرا  موارد افشاتجاری باید  دهد. واحد

 .دماننپنهان ، اقالمی که اساسای وییگیهای متفاوتی دارند تجمی اهمیت یا  بی
 ربق این استاندارد افشا کند. را ارالعات آن ندارد ضرورتی ،باشد کرده افشا دیگری استاندارد ربق را ارالعاتی تجاری واحد چنانچه .112

 قرارداد با مشتریان
جداگانهه   وربطه اینکهه مبهالغ مهذکور ربهق سهایر اسهتانداردها        مگهر ، جاری باید تمام مبالغ زیر را برای دوره گزارشگری افشا کنهد ت واحد .113

 باشد: شده ارائهسود و زیان  صورت در
 و؛ عملیاتی افشا کنداز سایر مناب  درآمد  جدا را آن باید تجاری واحد که ،مشتریان با قرارداد از حاصل شده شناسایی عملیاتی درآمد الف.
آن را تجهاری بایهد    کهه واحهد  ، از قرارداد با مشتریانحاصل داراییهای یا ها  در ارتباط با دریافتنی شده شناسایی ارزش کاهشزیان  . ب

 سایر قراردادها افشا کند. ارزش کاهشاز زیانهای  جدا
 تفکیک درآمد عملیاتی
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، ماهیهت  پهذیری تأثیر کهه نحهوه  کنهد  تفکیهک  ربقهاتی   بهه قرارداد با مشتریان را  از حاصلده ش باید درآمد عملیاتی شناسایی تجاری واحد .114

انتگهاب ربقهات    هنگهام  تجهاری  . واحهد دهنشان درا عوامل اقتصادی  ازنقدی  ارمینان درآمد عملیاتی و جریانهای زمانبندی و عدم، مبلغ
 را بکار گیرد. 95بتا  93ببندهای  رمندرج د باید رهنمود برای تفکیک درآمد عملیاتی، استفاده مورد

بایهد ارالعهات کهافی افشها     ، را بکار گیرد مختلفقسمتهای گزارشگری بر حسب  25حسابداری استاندارد تجاری  واحد اگر، این بر افزون .115
ارالعهات درآمهد عملیهاتی     ( و114شده  ربق بنهد   رابطه بین افشای درآمد عملیاتی تفکیک بتوانندمالی  کنندگان صورتهای کند تا استفاده

 برای هر قسمت قابل گزارش را درک کنند.افشاشده 
 قراردادحسابهاي  مانده

 تجاری باید تمام موارد زیر را افشا کند: واحد .116
، انشهتری و بهدهیهای ناشهی از قهرارداد بها م     انبها مشهتری  از قهرارداد   حاصهل داراییههای  ، هها  ابتدای دوره و پایان دوره دریافتنی  مانده الف.

 ؛  دنجداگانه ارائه یا افشا نشده باش بطوردیگر  ای گونه بهچنانچه 
 و؛ شده است مناوردوره  ابتدایدر بدهی ناشی از قرارداد شده در دوره گزارشگری که در مانده  درآمد عملیاتی شناسایی .ب
( در عملکهردی  تعههدات ایفهای بگشهی از   یا   عملکردیایفای تعهدات  ازکه  در دوره گزارشگریشده  شناساییدرآمد عملیاتی  پ.

 . برای مثال، تغییر در قیمت معامله( استحاصل شده  قبل های دوره
پرداخهت   معمهول بنهدی  ن مراجعه شود( با زمها   الف(119 به بند عملکردی بندی ایفای تعهدات ارتباط زماننحوه تجاری باید  واحد .117

در دههد.   شهرح را ناشی از قهرارداد   هایاز قرارداد و بدهی حاصلداراییهای   عوامل بر ماندهاین و اثر  مراجعه شود(  ب(119 به بند 
 .شوداستفاده ارالعات کیفی  از مکن استم شده ارائه شرح

 را رهی دوره گزارشهگری  بهدهیهای ناشهی از قهرارداد    و از قهرارداد  حاصل داراییهای   ماندهدر  عمدهاز تغییرات  تجاری باید شرحی واحد .118
بهدهیهای ناشهی از   و از قهرارداد  حاصل داراییهای   ماندهدر  هایی از تغییر ی و کیفی باشد. نمونهارالعات کمّ شاملکند. این شرح باید  ارائه

 شامل موارد زیر است:قرارداد واحد تجاری، 
 ؛  تجاری هایدلیل ترکیب تغییر به .الف
تهأثیر  ناشهی از قهرارداد    متنهاظر  بهدهی یا از قرارداد  حاصلمتناظر  داراییکه بر  یراتبر مبنای آثار انباشته تغیتعدیل درآمد عملیاتی  ب.

در ارزیهابی اینکهه بهرآورد     تغییر در بهرآورد قیمهت معاملهه  شهامل تغییهر      ،پیشرفت میزان در از تغییر ناشی شامل تعدیل، گذارد می
 ؛  قرارداد تعدیل( یا یا خیر استشده محدود ، ازای متغیر مابه

 ؛  دارایی ناشی از قرارداد ارزش اهشک پ.

از قهرارداد  حاصهل  دارایهی  بندی  برای تجدید ربقه یعنی شدن آن غیرمشروط  برای ازا مابه به نسبتتغییر در چارچوب زمانی حق  ت.
 و؛ (دریافتنیبه 

 (.بدهی ناشی از قرارداد از صلحادرآمد عملیاتی  شناسایی برایایفا شود  یعنی  بایدکه عملکردی چارچوب زمانی تعهد  در تغییر ث.

 عملکرديتعهدات 

 افشا کند: را موارد زیر استتمام که شامل شرح  ،در قرارداد با مشتریان خودعملکردی باید ارالعاتی درباره تعهدات  تجاری واحد .119
، زمهان تحویهل  ، زمان بهارگیری ، کند  برای مثال میدر چه زمانی ایفا  عملکردی خود راتعهدات  معمول بطورتجاری  واحد اینکه الف.

 ؛  فروش و نگهداری توافقهایدر عملکردی تعهدات  ایفای زمان شامل، زمان تکمیل خدمت(در ارائه خدمات یا  زمان در رول
 غمبله   خیهر،  یا دارد  عمدهمالی  قرارداد جزء تأمین، دشو میسررسید معمول  بطورزمانی که پرداخت ، پرداخت  برای مثالمه  شرایط  ب.

  ؛(خیر یا است شده محدود معمول بطور ،58 تا 56 بندهای ربق ،متغیر ازای مابه برآورد آیا و خیر یا است متغیر ازا مابه
فهراه  کهردن بسهتر    بهرای  عملکهردی   اتبا تأکیهد بهر تعههد   ، تجاری متعهد به انتقال آنها است ماهیت کاالها یا خدماتی که واحد پ.

 ؛  کند( می عملنماینده  عنوان بهتجاری  واحد اگر یعنی تری برای شگصی دیگر انتقال کاالها یا خدمات به مش
 و؛ و سایر تعهدات مشابه وجوه استرداد، کاال برگشت قبال درتعهدات  ت.
 انواع ضمانتها و تعهدات مرتبط. ث.

 باقیماندهعملکردي به تعهدات یافته  قیمت معامله تخصیص

 افشا کند:خود   باقیماندهعملکردی ا درباره تعهدات تجاری باید ارالعات زیر ر واحد .120
ایفها   هها از آن بگشهی  یها   اسهت  در پایان دوره گزارشگری ایفا نشهده یافته به تعهدات عملکردی که  تگصیصقیمت معامله مجموع  الف.

 و؛ شده است(
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بهه عنهوان   را ( الهف  120 ربهق بنهد   شاشهده افتجهاری انتاهار دارد مبلهغ     که واحهد  زمانیدر مورد  های زیر  از شیوه به یکی شرحی . ب

 :شناسایی کنددرآمد عملیاتی 
 یا؛ عملکردی باقیماندهتعهدات  زمان برای مدتهای زمانی  ترین بازه مناس از  استفاده ی بامبنای کمّ بر . 1
 از ارالعات کیفی. استفاده با . 2

 120بنهد   منهدرج در  افشهای ارالعهات   رایبه  الزامهی تجاری  واحد، ریک از شرایط زی هراحراز صورت  در، اقتضای عملییک  عنوان به .121
 ندارد:عملکردی تعهد یک درباره 
 یا؛ ستایکسال یا کمتر آن  انتاار مورداز قراردادی باشد که مدت زمان اولیه  بگشی عملکردیتعهد   الف.
 سایی کند.شنا 16را ربق بند بعملکردی تجاری درآمد عملیاتی حاصل از ایفای تعهد  واحد ب.

 از حاصهل ازای  و آیها مابهه   گرفتهه اسهت   را بکار 121بند مندرج در  اقتضای عملیآیا که  توضیح دهدبه صورت کیفی تجاری باید  واحد .122
 یها  باشهد درج نشهده   120ربهق بنهد    شده افشادر ارالعات ، بنابراین، و باشددر قیمت معامله مناور نشده  وجود دارد کهقرارداد با مشتریان 

 مراجعه شود(. 58تا  56 به بندهای  نباشد ،ازای متغیر محدودشده مابه یمبالغ برآورد شاملبرآورد قیمت معامله ، . برای مثالخیر

 این استاندارد در بکارگیري گرفته صورت  عمدهقضاوتهاي 

تعیهین مبلهغ و زمانبنهدی    بهر    عمدهبطور  که وتهاقضادر آن  و تغییر این استانداردگرفته در بکارگیری  صورتتجاری باید قضاوتهای  واحد .123
بهرای  شهده   اسهتفاده تجهاری بایهد قضهاوتهای     واحهد ، بطور خاصافشا کند. را  گذارد ان تأثیر میقرارداد با مشتری از حاصلدرآمد عملیاتی 

 :دهد شرحرا  و تغییر در آن قضاوتها تعیین دو مورد زیر
 و؛ مراجعه شود( 125 و 124بندهای  به  عملکردیزمانبندی ایفای تعهدات  الف.
 مراجعه شود(. 126 به بند عملکردی  اتیافته به تعهد قیمت معامله و مبالغ تگصیص ب.

 عملکرديتعیین زمانبندي ایفاي تعهدات 

 افشا کند: مورد زیر را دو هرتجاری باید  در رول زمان، واحدشده ایفاعملکردی با تعهدات  ارتباط در .124
ورودی مبتنهی بهر   خروجهی یها   مبتنهی بهر   از روشههای   شهرحی ، مثهال برای شناسایی درآمد عملیهاتی  بهرای    شده استفادهروشهای  .الف

 و؛ این روشها( بکارگیری نحوهو شده  استفاده
 د.نک می فراه انتقال کاالها یا خدمات از ای  صادقانه بیان، شده استفادهچرا روشهای  اینکه شرح ب.

بهرای ارزیهابی زمهان    گرفتهه   صهورت    عمهده تجهاری بایهد قضهاوتهای     واحهد ، ای از زمان شده در نقطهعملکردی ایفاات با تعهد ارتباط در .125
 افشا کند. ار تعهدشدهکاالها یا خدمات  کنترلبه مشتری  دستیابی

 عملکرديیافته به تعهدات  تعیین قیمت معامله و مبالغ تخصیص

 برای تمام موارد زیر را افشا کند:شده  استفادهو مفروضات  هاورودی، هاتجاری باید ارالعاتی درباره روش واحد .126
 یازای غیرنقهد  گیهری مابهه   ارزش زمانی پول و انهدازه  آثارازا بابت  تعدیل مابه، ازای متغیر که شامل برآورد مابه، تعیین قیمت معامله الف.

 ؛  اما محدود به این موارد نیست، است
 ؛  یا خیر محدود شده است، ازای متغیر بهارزیابی اینکه برآورد ما ب.
ازای متغیهر   و تگصیص تگفیفهات و مابهه  تعهدشده  فروش مستقل کاالها یا خدمات هایشامل برآورد قیمت، تگصیص قیمت معامله پ.

 و؛ (وجود صورت دراز قرارداد   معینی بگشبه 
 مشابه. و سایر تعهدات وجوه استرداد کاال، برگشت بابتگیری تعهدات  اندازه ت.

 ایفاي قرارداد با مشتريمخارج یا دستیابی به قرارداد با مشتري از مخارج  حاصل شده داراییهاي شناسایی

 :شرح دهدمورد زیر را  دو هرتجاری باید  واحد .127
قهرارداد بها مشهتری    ایفای مگارج  یادستیابی به قرارداد با مشتری برای  شده تحملگرفته برای تعیین مبلغ مگارج  صورت قضاوتهای الف.

 و؛ (95یا  91 ربق بند 
 هر دوره گزارشگری.برای برای تعیین استهالک استفاده  مورد روش ب.

 تجاری باید تمام موارد زیر را افشا کند: واحد .128
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شهده   تحمهل  ارجدستیابی به قرارداد بها مشهتری یها مگه    برای  شده تحملمگارج  حاصل ازشده  پایان دوره داراییهای شناسایی  مانده الف.
، قهرارداد بها مشهتریان   دستیابی به مگارج ، مثالاساس ربقه اصلی دارایی  برای  بر، (95یا  91 ربق بند  ایفای قرارداد با مشتری برای

 و؛ قرارداد( تنای از قرارداد و مگارج  قبلمگارج 
 شده در دوره گزارشگری. شناسایی ارزش کاهشمبلغ استهالک و زیان  ب.

   لیعم اقتضاهاي

 دربهاره مگهارج    94( یها بنهد     عمهده مالی   درباره وجود جزء تأمین 63مندرج در بند  اقتضای عملیاز  تصمی  بگیردتجاری  واحد چنانچه .129
 .نمایدباید این موضوع را افشا ، استفاده کند( قرارداددستیابی به  مگتص

 کنارگذاري سایر استانداردها

 شود: نداردهای زیر میاین استاندارد جایگزین استا .130
   درآمد عملیاتی؛ 3استاندارد حسابداری  الف.
   حسابداری پیمانیای بلندمد ؛ 9استاندارد حسابداری  ب.
   های ساخت امالک. فعالیت 29استاندارد حسابداری  پ.

 تاریخ اجرا

شاود،   مای   شارو    و بعاد از آ   1/1/1402  تااری   آنیاا از   ماالی   دور   که  مالی  صورتیای  مورد کلیه استاندارد در  این  الزاما  .131
 . االجراست الزم

 

 المللی گزارشگري مالی مطابقت با استانداردهاي بین

 ویهرایش   درآمد عملیاتی حاصل از قارارداد باا مشاتریا     15استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی   این  الزامات  با اجرای .132
 شود. می  ( نیز رعایت2018
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 پیوست الف

 اصطالحات تعریف شده

 .د استرپیوست، بخش جدانشدنی این استاندااین 
 .کند ایجاد می آور الزامکه حقو  و تعهدات  شگصچند  یادو  ینب توافق قرارداد

ه تجهاری به   قبال کاالها یا خدماتی است که واحهد  ازا در مابه به نسبتتجاری  حق واحد از قرارداد حاصلدارایی 
از گذشهت زمهان    یهر غ یهزی مشروط به چ، حق هنگامی که آن انتقال داده است، مشتری

 .باشد (یواحد تجار ی، عملکرد آتمثال ی برا

ی بابهت آن  که واحد تجهار ، یمشتر خدمات به یا انتقال کاالها یبرا یتعهد واحد تجار قراردادی ناشی از بده
 .(است سررسید شدهازا  مابه ازی مبلغ یا  است کرده یافتازا در مابه از مشتری

 یکهه خروجه   یخهدمات  یها کاالهها  ازا برای دستیابی بهه   در قبال پرداخت مابه که شگصی یمشتر
 .کرده استمنعقد قرارداد  یبا واحد تجار ،است یواحد تجار یعاد یتهایفعال

 یشافهزا  یها  یورود یانههای به شهکل جر  یدوره حسابدار یری مناف  اقتصاددر  یشافزا درآمد
 مهوارد از  یهر به غ شود؛ یحقو  مالکانه مدر  یشافزامنجر به  یها کهکاهش بده یا ییهادارا

 حقو  مالکانه. مبادالت با دارندگانمرتبط با 

 :یبه مشتر یراز موارد ز یکانتقال هر  یبرا یمشتر باقرارداد  درتعهد  عملکردیتعید 

 دمات( که متمایز است؛ یاز کاالها و خا ای بستهیک کاال یا خدمت  یا  الف.  

 و هسهتند   یکسهان  یهادی کهه تها حهد ز    یزخدمات متمها  یامجموعه از کاالها یک     ب.
 .است یکسان یانتقال آنها به مشتر یلگو

 .یواحد تجار یعاد یتهایفعال روال در شده کس  درآمد یاتیدرآمد عمل

 بهه  یمهت را بطور جداگانه بهه آن ق   خدمت تعهدشده یا کاال قیمتی که واحد تجاری یک خدمت( یافروش مستقل )کاال  یمتق
 .فروشد یم یمشتر یک

خهدمات   یها انتقهال کاالهها    قبهال انتاهار دارد در   یکه واحد تجهار  ییازا مبلغ مابه (یمعامله )در قرارداد با مشتر یمتق
 ینهدگی که بهه نما  یمبالغ یبه استثنا ،باشد نسبت به آن محق ،یتعهدشده به مشتر

 .شود یثالث وصول ماز اشگاص 
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 پیوست ب

 رهنمود بکارگیري

 یان ا یبخشاها  یرو همانند ساا  شود یم یحتشر 129تا  1 یکاربرد بندها یوستپ یناست. در ا یاستاندارد حسابدار ینا یبخش جدانشدن یوست،پ ینا

 االجرا است. استاندارد، الزم

 شده است:در سرفصلهای زیر سازماندهی بکارگیری  رهنموداین  .1ب
 ؛  (13تا ب 2 بندهای بدر رول زمان ایفاشده  عملکردیتعهدات  الف.
 ؛  (19تا ب 14 بندهای بعملکردی تعهد کامل ایفای  در پیشرفت گیری اندازهروشهای  ب.
 ؛  (27تا ب 20حق برگشت  بندهای ب بافروش  پ.
 ؛  (33تا ب 28ضمانتها  بندهای ب ت.
 ؛  (42بتا  34نماینده  بندهای ب مربوط به در مقابل مالحااتمربوط به اصیل حاات الم ث.
 ؛  (47تا ب 43کاالها یا خدمات اضافی  بندهای بتحصیل برای  مشتری اختیار ج.
 ؛  (51تاب 48مشتری  بندهای ب توسط نشده حق اعمال چ.
 ؛  (55تا ب 52 بندهای بمگارج مرتبط(  یاسترداد  و برخ یرقابلغ یهاول  الزحمه حق .ح
 ؛  (69تا ب 56بندهای مجوز  ب انتقال خ.
 ؛  (82تا ب 70ببازخرید  بندهای  توافقهای د.
 ؛  (84بتا  83 بندهای ب العملکاری حق توافقهای ذ.
 ؛  (88بتا  85بفروش و نگهداری  بندهای توافقهای  ر.
 و؛ (92بتا  89مشتری  بندهای ب توسط پذیرش ز.
 (.95بتا  93ب بندهای  ربقاتتفکیک به افشای درآمد عملیاتی  ژ.

 شده در طول زمانایفاعملکردي تعهدات 

 :شود میدر رول زمان ایفا عملکردی تعهد ، زیر معیارهایدر صورت احراز یکی از ، 35ربق بند  .2ب
 یافهت را همزمهان در  یاز عملکرد واحد تجهار  یجادشدهمناف  ا ی،توسط واحد تجار یتعهد عملکرد یفایدر رول زمان ا ی،مشتر الف.

 مراجعه شود(؛   4تا ب 3بندهای ب به و مصرف کند 
 در رهول زمهان  مشهتری  کهه   ( را ایجاد کند یا توسعه دههد پیشرفتجریان  تجاری، یک دارایی  برای مثال، کار در واحد عملکرد ب.

 مراجعه شود(؛ یا 5 به بند ب کند کنترلایجاد یا توسعه دارایی، آن را 
مراجعهه شهود( و    8تها ب  6تجاری ایجاد نکند  بهه بنهدهای ب   ن برای واحدعملکرد واحد تجاری، یک دارایی با کاربرد جایگزی پ.

تها   9آور داشهته باشهد  بهه بنهدهای ب     تهاریخ، حهق الهزام   آن شده تها   بابت عملکرد تکمیل مشتری واحد تجاری نسبت به پرداخت
 مراجعه شود(. 13ب

 (()الف35تجاري )بند  عملکرد واحداز ایجادشده دریافت و مصرف همزمان منافع 

تعههد  زمهان ایفهای    در رهول تجهاری را   واحهد منهاف  ایجادشهده از عملکهرد    ارزیابی اینکه مشهتری  ، عملکردیبرخی از انواع تعهدات  در .3ب
 ،از جملهه ایهن مهوارد   سهاده اسهت.   ، دنمایه  آنهها را مصهرف مهی    کند و همزمان با دریافهت منهاف  مهذکور    تجاری دریافت می توسط واحد

منهاف  ایجادشهده از عملکهرد    دریافهت و مصهرف همزمهان    ، کهه در آن  اسهت شهونده  نایهر خهدمت ناافهت(     خهدمات روزمهره یها تکرار   
 تشگیص است. قابل به سادگی، تجاری توسط مشتری واحد

زمهان ایفهای تعههد     در رهول تشگیص دهد که مشتری به سادگی نتواند  است ممکنتجاری  واحد، عملکردیبرخی دیگر از تعهدات  در .4ب
تعههد  ، شهرایط  ایهن  . دریها خیهر   کنهد  تجاری را همزمهان دریافهت و مصهرف مهی     عملکرد واحد از ایجادشدهمناف  تجاری،  توسط واحد

اههد  بگوتجهاری دیگهری    واحهد تجاری تشهگیص دههد اگهر     واحد عملکردی واحد تجاری در صورتی در رول زمان ایفا شده است که
را مجهددای  تها آن تهاریخ   توسط واحهد تجهاری    شده تکمیلبگش عمده کار م نیست الز، ایفا کندرا برای مشتری  باقیمانده عملکردیتعهد 



 43حسابداري  استاندارد
 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان

 

26 

 

را مجهددای   تها آن تهاریخ  توسط واحد تجاری شده  بگش عمده کار تکمیلواحد تجاری دیگر ندارد ضرورت اینکه برای تعیین  .انجام دهد
 :در نار بگیردزیر را فرض  هر دو تجاری باید واحد، انجام دهد

باقیمانهده بهه   عملکهردی  انتقهال تعههد    واحهد تجهاری از   ههای دیگهر مهان     بهه شهیوه  ی بالقوه یا محدودیتهای عملی که درداقرا قیود الف.
 و؛ بگیردنادیده  را شود میتجاری دیگر  احدو

کنهد، از دارایهی کهه در حهال حاضهر در کنتهرل واحهد         تعهد عملکردی را ایفها مهی  باقیمانده واحد تجاری دیگری که  کندفرض  ب.
مانهد، منهافعی    جاری است و در صورت انتقال تعهد عملکردی به واحد تجاری دیگر، همچنان در کنترل واحد تجاری بهاقی مهی  ت

 نگواهد داشت.  

 ()ب(35)بند  کنترل کندایجاد یا توسعه دارایی، آن را در طول زمان مشتري 

تجهاری بایهد الزامهات     واحهد ، یا خیر کند می کنترلآن را عه دارایی، ایجاد یا توسدر رول زمان مشتری  ب(، 35ربق بند برای تعیین اینکه  .5ب
توانهد مشههود یها     می، (پیشرفتجریان  کار در،  برای مثال یافته توسعهرا بکار گیرد. دارایی ایجادشده یا  38و  34تا  31بندهای  ربق کنترل

 نامشهود باشد.

 ()پ(35)بند نکند  یجادا یگزینبا کاربرد جا ییدارا یک ي،عملکرد واحد تجار

قهراردادی و   قیهود  آثهار تجهاری بایهد    واحهد ، یها خیهر   داردبرای واحد تجاری جایگزین  کاربرددارایی ، یک 36ربق بند  ارزیابی اینکه در .6ب
 اردیگهر  فهروش آن بهه مشهتری     ماننهد ، ای دیگهر  استفاده جهتدارایی آسان آن  هدایتتجاری برای  محدودیتهای عملی بر توانایی واحد

دیگهر   ای بهرای اسهتفاده  دارایهی را   بهه سههولت  توانهد   تجاری می که واحددر ارزیابی این، قرارداد با مشتری دادن بررسی کند. امکان خاتمه
 شود. مربوط تلقی نمی یهدایت کند یا خیر، موضوع

جهایگزین بهرای    کهاربرد دارایهی کهه   رد ای دیگهر، در مهو   یک دارایی جههت اسهتفاده   تجاری برای هدایت قراردادی بر توانایی واحد قید .7ب
جههت  دارایهی   در صهدد ههدایت  تجهاری   کهه اگهر واحهد    اسهت  مهاهوی قراردادی در صورتی  قید باشد. ماهویباید  واحد تجاری ندارد

وی مهاه قهراردادی در صهورتی    قیهد ، مقابهل  دراعمهال کنهد.    را تعهدشهده دارایی  به نسبتمشتری بتواند حق خود  برآید،ای دیگر  استفاده
بهدون نقهض    آنهها را  توانهد  مهی تجهاری   واحهد کهه  باشد دیگری  هایبا دارایی قابل معاوضه زیادیتا حد دارایی یک  که برای مثال، نیست

 .  منتقل کنددیگری به مشتری  شد، صورت در ارتباط با قرارداد تحمل نمی که در غیر این  عمدهتحمل مگارج بدون قرارداد و 

تجهاری   توانهایی واحهد   بهر محدودیت عملی ، تحمل کند ای ، زیانهای عمدهای دیگر جهت استفادههدایت دارایی برای  تجاری واحد اگر .8ب
تجهاری مگهارج    کهه واحهد  ایجاد شهود  به این دلیل ممکن است  عمدهدیگر وجود دارد. زیان  ای ستفادهجهت ادارایی یک  هدایتبرای 
تجهاری   واحهد ، مثهال رساند. برای  فروش هب عمدهی دارایی را با زیان تواند میتنها  یا شود متحمل میدارایی روی  مجدد کاربرای  ای عمده
قهرار   افتهاده دورمنهارق  یهک مشهتری اسهت یها در      مگهتص  تنهها  آنهها  مشگصات رراحهی مجدد داراییهایی که  هدایتبرای  است ممکن
 .شودبا محدودیت مواجه در عمل ، اند گرفته

 ()پ(35)بند  تاریخآن شده تا  رد تکمیلعملک بابتمشتري  پرداخت نسبت به حق

 دیگهر  شهگص تا تاریگی کهه مشهتری یها     تجاری واحد توسط شده عملکرد تکمیل بابت جبرانحداقل تجاری  واحد چنانچه، 37ربق بند  .9ب
تجهاری   واحهد  ،دمحهق باشه  غهی  لمبنسبت بهه دریافهت   ، خاتمه داده باشد تجاری واحد عدم ایفای تعهد توسطاز  دالیلی غیر قرارداد را به

آن تجهاری تها    واحهد توسهط  شهده   شده تا آن تاریخ حق دارد. مبلغی که عملکهرد تکمیهل   بابت عملکرد تکمیلمشتری پرداخت  به نسبت
 شهده  تحمهل  برای مثهال، بازیافهت مگهارج     استیافته تا آن تاریخ  قیمت فروش کاالها یا خدمات انتقال ازتقریبی ، کند تاریخ را جبران می

 خاتمهه  صهورت  درکهاهش بهالقوه در سهود را     صهرفای  نه مبلغی که، اضافه سود معقول( بهتجاری برای ایفای تعهد عملکردی  حدتوسط وا
 امها ؛ برابهر باشهد  ، صورت ایفای قهرارداد ربهق تعههد    در انتاار موردجبران سود معقول با سود  ندارد یضرورتد. نک جبران می قرارداددادن 
 باشد:محق مبالغ زیر  یکی از برانج نسبت بهتجاری باید  واحد
آن توسهط   خاتمهه  از قبهل  را تجهاری ربهق قهرارداد    زان عملکهرد واحهد  میه  معقهول  بطوردر قرارداد که  انتاار موردنسبتی از سود  الف.

 یا؛ کند می منعکس، دیگر( شگصمشتری  یا 
بهازده  ، آورد مهی  دسهت  بهه از قراردادههای مشهابه    بطهور معمهول  تجاری  که واحدباشد ای  از بازدهبیشتر قرارداد مگتص سود اگر  ب.

تجهاری بهرای    تجاری برای قراردادهای مشهابه  یها سهود عملیهاتی معمهول واحهد       واحد شده توسط مگارج انجام به نسبتمعقولی 
 قراردادهای مشابه(.
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نسهبت بهه    غیرمشهروط  حق فعلهی یک ضرورت ندارد ، تاریخآن شده تا  عملکرد تکمیلبابت  مشتری پرداخت نسبت بهتجاری  حق واحد .10ب
حهق  ، عملکهردی ایفهای کامهل تعههد     صهورت  درتوافهق یها   مهورد   مقهار  تجهاری تنهها در    واحهد ، پرداخت باشهد. در بسهیاری از مهوارد   

شهده تها آن    مشهتری بابهت عملکهرد تکمیهل     نسبت به پرداخهت ارزیابی اینکه  درتجاری  واحددارد.  مشتری پرداخت به نسبتغیرمشروط 
ایفهای تعههد   عهدم  از  دالیلهی غیهر   بهه ، تکمیهل  از قبهل قهرارداد  اگر  کهمورد توجه قرار دهد باید این موضوع را ، یا خیر حق استمتاریخ 

بابهت عملکهرد    مشهتری  پرداخهت  از دسهت نهدادن  یها   مطالبهه بهرای   آور الهزام تجاری حهق   آیا واحد، یافت خاتمه میتوسط واحد تجاری 
 ت یا خیر.داش می راشده تا آن تاریخ  تکمیل

داشهته باشهد یها    تنهها در زمانههای معینهی در رهول مهدت قهرارداد        قهرارداد را  دادن بهه  حق خاتمه برخی قراردادها، در است ممکن مشتری .11ب
 خاتمهه حهق   آنکهه بهدون  ، دههد  قرارداد را خاتمهه مشتری  چنانچهقرارداد نداشته باشد.  دادن به خاتمههیچ حقی برای  است ممکنمشتری 
قهرارداد  یها قهوانین دیگهر(     ، کند(ایفا نرا ربق قرارداد  خود که مشتری تعهدات در آن زمان داشته باشد  شامل زمانیرا قرارداد  آن دادن به
و مشهتری را  انتقهال دههد   بهه مشهتری   را همچنهان  در قهرارداد  منهدرج   تعهدشدهکاالها یا خدمات  بداند محقتجاری را  واحد است ممکن
 پرداخهت  بهه  نسهبت تجهاری   واحهد ، شهرایط  ایهن  . درنمایهد کاالها یا خهدمات مهذکور را پرداخهت     قبال در عهدشدهتازای  مابه کند ملزم

و  ربهق قهرارداد ادامهه دههد    را ایفای تعهدات خهود  دارد تجاری حق  زیرا واحد، محق استشده تا آن تاریخ  بابت عملکرد تکمیل مشتری
 .را ایفا نماید( تعهدشدهازای  ه شامل پرداخت مابخود تعهدات کند  ملزممشتری را 

بایهد شهرایط    ،تهاریخ آن شهده تها    عملکهرد تکمیهل   بابهت مشهتری  پرداخهت  نسبت به حق آور بودن  الزامارزیابی وجود و  درتجاری  واحد .12ب
 موضهوع، ر دههد. ایهن   قهرا را مهدنار  شرایط قراردادی باشد آن کننده  یا ابطالتواند مکمل  که می قانونی قانون یا رویه همچنینو قراردادی 

 که آیا: است شامل ارزیابی این
اعطها   ، حهق تها آن تهاریخ  شهده   بابت عملکرد تکمیلمشتری پرداخت نسبت به تجاری  به واحد، حقوفیرویه یا  اداری  رویه، قانون الف.

 ؛  نشده باشد تصریحدر قرارداد با مشتری  ،حقآن حتی اگر  کند می
تهاریخ در قراردادههای   آن شده تها   عملکرد تکمیلبابت  مشتری پرداختنسبت به  که حق مشابهدهد  نشان می مربوط حقوقیرویه  ب.

 یا؛ نداردآور  قانونی الزام اثر ،مشابه
حهق   کهه شده اسهت  این  به منجر، مشتری پرداخت نسبت به اعمال حق عدممبنی بر تجاری تجاری واحد  مرسوم های رویه پ.

تصهمی  بگیهرد از    اسهت  ممکهن واحهد تجهاری   علیرغ  اینکه ، وجود این . باور نباشدآ الزام ،ر آن محیط حقوقیاعطاشده د
تجهاری   حهق واحهد  ، در قهرارداد بها مشهتری    اگر، کند نار صرفدر قراردادهای مشابه مشتری پرداخت  به نسبتحق خود 

آن تها  مشهتری  داخهت  پرنسهبت بهه   تجهاری   واحهد آن ، آور باشد الزامتاریخ آن عملکرد تا بابت  مشتری پرداخت به نسبت
 .محق است ،تاریخ

آور نسهبت   الزامتجاری حق  این نیست که واحد دهنده نشانالزامای ، مشگص شده استکه در قرارداد پرداخت  بندیجدول زمان .13ب
 زمانبنهدی ، در قراردادمندرج پرداخت زمانبندی جدول  اگرچهتاریخ دارد. آن شده تا  عملکرد تکمیلبابت  مشتری پرداختبه 

 نسهبت بهه  تجهاری   با حهق واحهد   ارتباط درشواهدی لزومای اما ، کند یمشگص متوسط مشتری را قابل پرداخت ازای  و مبلغ مابه
قهرارداد   ربهق اسهت کهه بهرای مثهال،      آن امهر ایهن  دلیل کند.  میتاریخ فراه  نآن شده تا  عملکرد تکمیلبابت  مشتری پرداخت

 .باشدعدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد، قابل استرداد از  دالیلی غیر به، یاز مشتر شده  ازای دریافت مابهممکن است 

   يکامل تعهد عملکرد یفايا در یشرفتپ یريگ اندازه يروشها

شهامل  شهود،   ایفا مهی  در رول زمان 37تا  35عملکردی که ربق بندهای ایفای کامل تعهد  درتجاری  گیری پیشرفت واحد روشهای اندازه .14ب
   زیر است:موارد 
 و؛ مراجعه شود( 17تا ب 15 به بندهای ب خروجیمبتنی بر روشهای  الف.
 مراجعه شود(. 19تا ب 18 به بندهای ب ورودیمبتنی بر روشهای  ب.

 خروجیمبتنی بر روشهاي 

بهه  یافتهه   نتقهال قی  ارزش کاالهها یها خهدمات ا   مسهت  ههای  گیهری  مبنای اندازه درآمد عملیاتی بر، مبتنی بر خروجیروشهای ربق  .15ب
مبتنهی بهر   . روشهای شود شناسایی می ،باقیمانده ربق قرارداد تعهدشدهکاالها یا خدمات ارزش  در مقایسه با تاریخآن تا  مشتری
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دسهتیابی بهه مقهار     ، آمهده  دسهت  بهه نتهایج   ارزیهابی ، شهده تها آن تهاریخ    شامل روشهایی نایر بررسی عملکرد تکمیلخروجی 
مبتنهی  روش  ارزیهابی  هنگامتجاری  واحدشده است.  داده واحدهای تولیدشده یا واحدهای تحویلشده و  زمان سپری، مشگص

ای از  صهادقانه  تصهویر ، شهده  بانتگه ا خروجهی آیها  داشهته باشهد کهه     ناهر  دربایهد  ، خودگیری پیشرفت  برای اندازهخروجی بر 
کهه  در صهورتی   ،مبتنهی بهر خروجهی   روش  .یها خیهر   کند منعکس میعملکردی ایفای کامل تعهد  برایتجاری  عملکرد واحد

، آنها به مشتری منتقل شده اسهت را نداشهته باشهد    کنترلگیری برخی کاالها یا خدماتی که  قابلیت اندازه، شده انتگاب خروجی
 تجهاری  عملکرد واحهد ، در پایان دوره گزارشگری اگر، . برای مثالدهد تجاری نشان نمی ای از عملکرد واحد تصویر صادقانه

 خروجهی گیهری   و در انهدازه  اسهت مشهتری   کنترلکه در  شودای  شده یا کاالهای تکمیل پیشرفتجریان  کار در تولیدجر به من
ای از  تصهویر صهادقانه  ، شهده   واحدهای تولیدشده یا واحدهای تحویهل  مبنایبر  مبتنی بر خروجی روشهای ، نشودگرفته  نار در

 د.نده نشان نمی یعملکردایفای تعهد  برایتجاری  عملکرد واحد

 ارزش بها مسهتقی    طوربمبلغ آن از مشتری داشته باشد که را  ییازا مابه حق دریافتتجاری  واحد اگر، اقتضای عملییک  عنوان به .16ب
کهه  یهک قهرارداد ارائهه خهدمات     ،  بهرای مثهال   داردتهاریخ ارتبهاط   آن تجهاری تها    واحدتوسط برای مشتری شده  عملکرد تکمیل

درآمهد عملیهاتی    است ممکنتجاری  واحد، کند( صورتحساب می شده ارائههر ساعت خدمت  به ازایلغ ثابتی را تجاری مب واحد
 دارد. را آنکه حق صورتحساب کردن شناسایی کند را به مبلغی 

سهتقی   م بطهور  اسهت  ممکهن  ،گیهری پیشهرفت   بهرای انهدازه  شهده   اسهتفاده  خروجیههای ایهن اسهت کهه     مبتنی بر خروجهی روشهای  معای  .17ب
، نباشهد. بنهابراین   واحهد تجهاری   دسهترس  در مگهارج زیهاد  بهدون صهرف    نیاز برای بکارگیری آنهها  د و ارالعات موردننباش مشاهده  قابل

 .ضروری باشدمبتنی بر ورودی روش یک استفاده از  است ممکن

 مبتنی بر وروديروشهاي 

 برای مثال، منهاب  مصهرف شهده، سهاعات     تجاری  یهای واحددوروشها یا مبنای تال درآمد عملیاتی بر، مبتنی بر ورودیروشهای ربق  .18ب
کهل   در مقایسهه بها   عملکهردی برای ایفای تعهد آالت(  ماشین کردشده یا ساعات کار ، زمان سپریشده تحملشده، مگارج  کار صرف

دوره  رهول در  ،تجهاری  واحهد  ههای ورودیاگهر تالشهها یها    د. شهو  شناسایی میعملکردی، برای ایفای آن تعهد  انتاار ورودیهای مورد
مناسه   واحهد تجهاری   بهرای   بر مبنهای خهط مسهتقی     درآمد عملیاتی شناساییممکن است ، مصرف شودطور یکنواخت ب ایفای تعهد

 .باشد

 ،کاالهها یها خهدمات بهه مشهتری      کنتهرل تجهاری و انتقهال    واحهد  ههای ورودیکهه بهین    اسهت  ایهن  مبتنی بهر ورودی روشهای  نقطه ضعف .19ب
ههر   آثهار  ،39بنهد   ربقگیری پیشرفت  اندازه از هدف در راستای تجاری باید واحد، وجود نداشته باشد. بنابراین رابطه مستقی  است ممکن

مبتنهی بهر ورودی   روش  در، نیسهت مشهتری   کاالها یا خدمات به کنترلانتقال  درتجاری  عملکرد واحد دهنده نشان که یک از ورودیها را
 ت داشهته پیشهرفت ضهرور  معیهار  تعهدیل   اسهت  ممکهن  در شرایط زیهر ، مگارجبر   روش مبتنی از استفادههنگام ، ثالم. برای در نار نگیرد

 باشد:
، . بههرای مثههالکمههک نکههرده باشههدعملکههردی ایفههای تعهههد  درتجههاری  پیشههرفت واحههدبههه ، شههده تحمههلمگههارج  کههه هنگههامی .الف

در  عمده در عملکهرد تحمهل کهرده و    که به دلیل ناکارامدیکند  میشناسایی نی مبنای مگارج تجاری درآمد عملیاتی را بر واحد
کهه بهرای ایفهای تعههد     اولیهه، نیهروی کهار یها سهایر منهاب         مگهارج ههدررفت مهواد   ، است  بهرای مثهال   نشده لحاظقیمت قرارداد 
 است(. شده تحملعملکردی 

، چنهین شهرایطی   نباشهد. در عملکهردی  د ایفای تعهه  درتجاری  پیشرفت واحد با متناس  شده تحملمگارج هنگامی که  ب.
 تنهها درآمد عملیاتی  به مناور شناساییمبتنی بر ورودی تعدیل روش  است ممکنتجاری  از عملکرد واحد بیانبهترین 

 هایشهرر تمهام  انتاار داشته باشهد کهه   قرارداد  آغازدر تجاری  واحد اگر، . برای مثالباشد شده تحملتا میزان مگارج 
 بهرای ایفهای تعههد    شهده  بههای تمهام شهده کهاالی اسهتفاده      مبلغهی برابهر بها    درآمد عملیاتی به شناسایی، احراز شودزیر 

 :استتجاری  عملکرد واحدای از  صادقانه بیان، عملکردی
 ؛  کاال متمایز نباشد . 1
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 ؛  دبه دست آوربا کاال  از دریافت خدمات مرتبط قبل اساسایمشتری انتاار داشته باشد کنترل کاال را  . 2
 و؛ باشد عمده، عملکردیایفای کامل تعهد برای انتاار  کل مگارج مورد در مقایسه بایافته   شده کاالی انتقال تمام بهای . 3
نداشهته باشهد    ای عمهده نقش  ،کاالآن و در رراحی و تولید  کرده باشد تأمین شگص ثالثی تجاری کاال را از واحد . 4

 کند(. عمل اصیلعنوان  به 42ب تا 34تجاری ربق بندهای ب  اما واحد

 فروش با حق برگشت

دالیهل مگتلهف  نایهر     محصهول بهه  آن برگشهت   کنهد و حهق   محصول را به مشتری منتقهل مهی   کنترلتجاری  واحد، برخی قراردادها در .20ب
 :نماید به مشتری اعطا میترکیبی از موارد زیر را  دریافت از محصول( و نارضایتی

 ؛  شده ی پرداختازا از مابه گشیبتمام یا  استرداد الف.
 و؛ باشد اعمال قابل، تبدیل خواهد شد واحد تجاری یا مبالغی که به بدهی تجاری واحد بدهیلغ امب مقابل درکه  اعتباری ب.
 .معاوضه با محصولی دیگر پ.

، (اسهت وجهوه  اسهترداد   شهرط  دارایحهق برگشهت  و بهرای برخهی خهدماتی کهه       بها  انتقهال محصهوالت    مناهور کهردن   حساب برای به .21ب
 تجاری باید تمام موارد زیر را شناسایی کند: واحد
،  بنهابراین  نسهبت بهه آن محهق باشهد    تجهاری انتاهار دارد    ازایی کهه واحهد   مابه مبلغ به یافته محصوالت انتقال بابتدرآمد عملیاتی  الف.

 ؛  شود( ی نمیشناسای، رود برگشت داده شوند درآمد عملیاتی بابت محصوالتی که انتاار می
 و؛ استردادبدهی  ب.
بهدهی   تسهویه  هنگهام ( بابت حق دریافت مجدد محصوالت از مشتریان در فروش شده تمام بهای یک دارایی  و تعدیل متناظر در پ.

 .استرداد

افهزون بهر    عملکهردی تعههد  یهک   عنهوان  بهنباید ، ری دوره برگشت شده برگشت محصولآمادگی جهت پذیرفتن به تجاری  تعهد واحد .22ب
 گرفته شود. نار در به استردادتعهد 

رود  مهی محصهوالتی کهه انتاهار    در ناهر نگهرفتن    یعنهی  نسهبت بهه آن محهق باشهد     ازایی که انتاار دارد  برای تعیین مبلغ مابهتجاری  واحد .23ب
( را 58تها   56زای متغیهر ربهق بنهدهای    ا مابهه  هایبرآوردمحدود کردن  شامل الزامات  72تا  47باید الزامات بندهای ، برگشت داده شوند(

نبایهد درآمهد عملیهاتی را در    ، نسهبت بهه آن محهق باشهد    که انتاار نهدارد   دریافتنی(  یا تیدریافمبالغ با  ارتباط درتجاری  واحدبکار گیرد. 
پهس  شناسهایی کنهد.   اسهترداد  دهی به  عنوان به( را دریافتنی یا  یبلکه باید آن مبالغ دریافت ،به مشتری شناسایی کند تانتقال محصوال زمان
نسهبت بهه    ،یافتهه  محصهوالت انتقهال   قبال تجاری باید ارزیابی خود از مبالغی که انتاار دارد در واحد، در پایان هر دوره گزارشگری از آن،
 ا تغییر دهد.شده ر مبلغ درآمد عملیاتی شناسایی، نتیجه و در، قیمت معامله متناظر با آن،آوری کند و روز بهباشد را  محقآن 

آوری روز بهه  اسهترداد را در پایان هر دوره گزارشگری بابت تغییهر در انتاهارات دربهاره مبلهغ     استرداد گیری بدهی  تجاری باید اندازه واحد .24ب
 درآمد عملیاتی  یا کاهش درآمد عملیاتی( شناسایی کند. عنوان بهرا  تناظرتجاری باید تعدیالت م کند. واحد

 بها  ،بایهد در ابتهدا  ، هنگام تسویه بدهی اسهترداد  دریافت مجدد محصوالت از مشتری به نسبتتجاری  حق واحد بابتشده  ساییدارایی شنا .25ب
آن بهرای دریافهت مجهدد     انتاهار  مهورد کسهر هرگونهه مگهارج     از پهس  موجودیهها( ، دفتهری قبلهی محصهول  بهرای مثهال      مبلغ بهمراجعه 

، گیهری شهود. در پایهان ههر دوره گزارشهگری      تجهاری( انهدازه   الت برگشهتی واحهد   شامل کاهش بهالقوه در ارزش محصهو   محصوالت
آوری کنهد.   روز بهه شهود را   محصهوالتی کهه برگشهت داده مهی    دربهاره  تغییر در انتاارات  از حاصلگیری دارایی  تجاری باید اندازه واحد
 .نمایدارائه استرداد جدا از بدهی  تجاری باید دارایی را واحد

( دیگهر بها همهان رنه  یها انهدازه       محصهول از همان نوع، کیفیت، شرایط و قیمت  بهرای مثهال    یدیگر ک محصول با محصولیمعاوضه  .26ب
 شود. گرفته نمی نار دربه عنوان برگشت  ،این استاندارد برای مقاصد بکارگیری ،توسط مشتری

باید ربهق رهنمهود مهرتبط بها     ، سال  برگشت دهدمحصول با معاوضه  درمعیوبی را  محصول است ممکنمشتری آنها  ربققراردادهایی که  .27ب
 ارزیابی شود. ،33تا ب 28بندهای ب درضمانتها 
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 ضمانتها

محصهول  کهاال یها     یهک  فهروش  هنگهام تجاری  توسط واحد تجاری واحد تجاری( مرسوم های  ربق قرارداد، قانون یا رویه ضمانت ارائه .28ب
مشهتری   بهه داشته باشد. برخهی ضهمانتها    ای قابل مالحاهتفاوت تواند  می نای  و قراردادهاص دراست. ماهیت ضمانت  عادیخدمت( امری 

، سهایر ضهمانتها  مطابقهت دارد.   شهده  توافهق بها وییگیههای    ، ربق خواست ررفین اسهت، زیهرا  محصول مربوطکارکرد که  دهد میارمینان 
 د.کن می ارائهمشتری  بهخدمتی را ، شده توافقوییگیهای محصول با مطابقت ارمینان از ایجاد  بر عالوه

گهذاری شهده یها     جداگانهه قیمهت   ،بهه ایهن علهت کهه ضهمانت     ،  برای مثهال  داشته باشدرا ضمانت یک  خرید جداگانهاگر مشتری اختیار  .29ب
 تقابلیه محصهولی بها    بهر افهزون   اسهت  متعههد تجهاری   واحهد  ، زیهرا  اسهت  متمهایز  خهدمت  ،ضمانتآن ، مذاکره قرار گرفته است( مورد

تعههد  یک  عنوان بهرا  تعهدشده  تجاری باید ضمانت واحد، این شرایط ارائه کند. در این خدمت را برای مشتری ،شده در قرارداد توصیف
 تگصیص دهد.عملکردی به آن تعهد ، 86تا  73ربق بندهای از قیمت معامله را  بگشیبگیرد و  نار در 30تا  22ربق بندهای  عملکردی

بادهییای  ، ذخاایر  4ربهق اسهتاندارد حسهابداری     را تجاری باید ضهمانت  واحد، را نداشته باشد جداگانه ضمانتختیار خرید اگر مشتری ا .30ب

ایجهاد ارمینهان    بهر  عهالوه ، تعهدشهده یا قسمتی از ضمانت  تعهدشدهاینکه ضمانت  مگر به حساب مناور کند، احتمالی و دارایییای احتمالی
 کند. ارائهمشتری  بهخدمتی را ، شده وافقتاز مطابقت محصول با وییگیهای 

 ارائهه  مشهتری  بهه خهدمتی  ، شهده  توافهق محصول بها وییگیههای   ایجاد ارمینان از مطابقت  بر عالوه، ارزیابی اینکه ضمانت درتجاری  واحد .31ب
 بگیرد: نار درباید عواملی نایر موارد زیر را ، کند یا خیر می
، قهانون ملهزم بهه ارائهه ضهمانت شهده باشهد        بهه موجه   تجاری  اگر واحد -یا خیر شد  است قانو  الزامیبه موجب ضمانت  آیا الف.

زیهرا چنهین الزامهاتی معمهوالی بهرای محافاهت از       ، نیسهت عملکهردی  تعههد  ، تعهدشهده دهد که ضمانت  قانون نشان می اینوجود 
 د.نریسک خرید محصوالت معیوب وجود دار برابر در انمشتری

بیشهتر   ،باشهد عملکهردی  تعهد  تعهدشدهکه ضمانت ایناحتمال ، تر باشد هر چه دوره پوشش روالنی -تپوش  ضمان دور  طول ب.
شهود، بیشهتر    ارائهه مشتری  بهشده، خدمتی  توافقایجاد ارمینان از مطابقت محصول با وییگیهای  بر عالوهاینکه زیرا احتمال ، است
 .  شود می

 ایجهاد  بهرای  تجهاری  چنانچه اجرای وظایفی مشگص توسهط واحهد   -ی آنیا استتجاری متعید به اجرا که واحد وظایفیماهیت  پ.
برگشهت کهاالی    حمهل مربهوط بهه   خهدمت  ، ضرورت داشته باشد  برای مثالشده  توافقارمینان از مطابقت محصول با وییگیهای 

 شود. نمیعملکردی ایجاد تعهد منجر به احتماالی  مذکور وظایف، صورت این در، معیوب(

، کنهد  ارائهه مشهتری   بهه شده، خدمتی  توافقایجاد ارمینان از مطابقت محصول با وییگیهای  بر عالوه، از ضمانت قسمتییا  ضمانتچه چنان .32ب
تجاری باید قیمهت معاملهه را بهه محصهول و خهدمت تگصهیص دههد. اگهر          واحد، . بنابراینعملکردی استتعهد یک ، تعهدشدهخدمت 
 حسهاب  بهه آنهها را جداگانهه    معقهول  بطهور اما نتواند ، ضمانت از نوع خدمت را متعهد شوده  ن و ضمانت از نوع ارمیناه  تجاری  واحد

 بگیرد. نار درمنفرد  عملکردییک تعهد  عنوان به با ه ضمانت را  دو هرباید ، مناور کند

، کنهد  مهی  خسهارت بهه پرداخهت    ملهزم  ،تجاری محصوالت واحد ناشی از در صورت ایجاد خسارت یا آسی  تجاری را قانونی که واحد .33ب
 ربهق  برسهاند کهه   فهروش  بهه  محصوالت خود را در کشهوری  است ممکنیک تولیدکننده ، . برای مثالشود عملکردی نمیتعهد  موج 

مهورد ناهر    اسهتفاده  در نتیجهه  اسهت  ممکنکه است اموال شگصی( بر ،  برای مثالی هرگونه خسارتمسئول تولیدکننده ، قوانین آن کشور
بهدهیها و خسهارتهای   بابهت   مشهتری جبران خسارت  بهتجاری  تعهد واحد، به همین ترتی آید.  وجود به کننده مصرف توسط محصولاز 

ایجهاد   بهه منجهر  ، تجهاری  محصهوالت واحهد   ناشهی از  دیگر عالمت تجاری یا نقض حقو ، تکثیرحق ، اختراع حقناشی از ادعا نسبت به 
 .به حساب مناور کند 4ربق استاندارد حسابداری  را یتعهدات چنینباید تجاری  شود. واحد نمیعملکردی تعهد 

   یندهدر مقابل مالحظات مربوط به نما یلمالحظات مربوط به اص

تجاری بایهد تعیهین کنهد کهه آیها ماهیهت تعههد         واحد، داردکاالها یا خدمات برای مشتری نقش  فراه  کردندیگری در  شگص هنگامی که .34ب
کهردن  است( یها فهراه     اصیلتجاری   یعنی واحد او است توسط خود معین کاالها یا خدمات ارائهبرای عملکردی  تعهدیک ، واحد تجاری

واحد تجاری بهرای ههر کهاال یها خهدمت       است(. نمایندهتجاری   یعنی واحد استکاالها یا خدمات  به مناور ارائهدیگر  شگصبرای  بستری
از  ای بسهته یها  کاال یا خهدمت متمهایز    یک است یا نماینده. مناور از یک کاال یا خدمت معین،  کند اصیل معین تعهدشده به مشتری، تعیین می
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اگر قرارداد با مشهتری دربردارنهده چنهدین     .مراجعه شود( 30تا  27 به بندهای  شود کاالها یا خدمات متمایز( است که باید برای مشتری فراه  
 .باشد ند برای برخی از کاالها یا خدمات معین، اصیل و برای برخی دیگر، نمایندهتوا کاال یا خدمت معین باشد، واحد تجاری می

 ، باید:(34بند ب  توصیفربق واحد تجاری برای تعیین ماهیت تعهد خود   .35ب
 یها  ، برای مثهال، حهق نسهبت بهه کهاال     تواند می را مشگص کند  که شودمشتری فراه  قرار است برای کاالها یا خدمات معینی که  الف.

 (؛ و  مراجعه شود( 26 به بند  توسط شگصی دیگر فراه  شود قرار استخدمتی باشد که 
  کنهد یها خیهر  ربهق توصهیف      کاال یا خدمت به مشتری، کنترل می انتقال آنارزیابی کند که آیا هر کاال یا خدمت معین را، قبل از  ب.

 (.  33بند 

شهود. بها وجهود     محسهوب مهی   اصهیل ، کند کنترلکاال یا خدمت به مشتری آن انتقال  از لقبرا  تجاری کاال یا خدمت معین واحد چنانچه .36ب
 لزومهای ، بهه دسهت آورد  انتقال مالکیت قانونی به مشهتری   ازقبل موقت  طورب تنهارا  ی معینیک کاالتجاری مالکیت قانونی  واحد اگر، این
عملکهردی خهود در فهراه  کهردن کهاال یها       تعهد  است ممکن ودش می محسوب اصیلتجاری که  واحدیک . کند کاال را کنترل نمی آن

از تعههد   قسهمتی تمهام یها   را بهرای ایفهای    مانند یک پیمانکار دست دوم(  یدیگر شگصممکن است خودش ایفا کند یا خدمتی معین را 
 .خود بکار گمارد ررف ازعملکردی 

ههر  کنتهرل  اسهت،  اصهیل   کهه  تری بکار گمارده شهود، واحهد تجهاری   فراه  کردن کاالها یا خدمات برای مش برایهرگاه شگص دیگری  .37ب
 آورد:   موارد زیر را به دست مییک از 
 .شود منتقل میبه مشتری  بعدای که شگص دیگراز  دریافتی کاال یا دارایی دیگریک  الف.
یی ههدایت آن شهگص بهرای    جاری توانها تبه واحد  این حق شود، که  ایفاتوسط شگص دیگر  قرار استحق نسبت به خدمتی که  ب.

 دهد.   به مشتری از ررف واحد تجاری را می آن خدمتارائه 
بهرای   یتا کهاال یها خهدمت معینه     دکن با کاالها یا خدمات دیگر ترکی  میآن را  از شگص دیگر که بعدایدریافتی ال یا خدمت کا پ.

شهده   سهازی کاالهها یها خهدمات فهراه       ای یکپارچهای بر مشتری فراه  کند. برای مثال چنانچه واحد تجاری خدمت قابل مالحاه
مشهتری بابهت   قهرارداد بها    الف( مراجعه شود( تا به کاال یا خدمت معینی دست یابد کهه  29توسط شگص دیگر ارائه نماید  به بند 

کنهد،   یمه  کسه  آن کهاال یها خهدمت را    کنتهرل  است، واحد تجاری قبل از انتقال کاال یا خدمت معین به مشتری،  شدهآن منعقد 
 کهه شهامل کاالهها یها خهدمات از اشهگاص       به کاال یها خهدمتی معهین     دستیابینگست کنترل ورودیها را برای  ،زیرا واحد تجاری

معهین اسهت، ههدایت     یو استفاده از ورودیها را برای ایجاد خروجی ترکیبی که خهدمت یها کهاالی   گیرد  در اختیار میدیگر است( 
 کند. می

کنهد، واحهد تجهاری درآمهد عملیهاتی را بهه مبلهغ ناخهالص          تعهد عملکردی را ایفها مهی  ، مانی( که واحد تجاری اصیلز در رولزمانی  یا  .38ب
 د.  نمای ، شناسایی مینسبت به آن محق باشد ،کاال یا خدمت تعهدشده قبالازایی که انتاار دارد در  مابه

 .اسهت نماینهده  تجهاری،   واحد، دیگر باشد شگصها یا خدمات توسط کاال ارائهکردن بستر فراه  ، تجاری واحدتعهد عملکردی  چنانچه .39ب
شهده توسهط شهگص دیگهر را قبهل از انتقهال آن کهاال یها          کاال یا خدمت معهین فهراه   کنترل باشد، نماینده  ،تجاری واحد در صورتی که

درآمهد عملیهاتی   ، کنهد  ردی را ایفا مهی زمانی( که واحد تجاری نماینده، تعهد عملک در رولزمانی  یا  کند. نمی کس خدمت به مشتری، 
 شهگص کاالهها یها خهدمات توسهط      ارائهه  بسهتر ازای فراه  کهردن   که انتاار دارد در نماید شناسایی می ارمزدییا ک الزحمه حق مبلغ بهرا 

ازای  مابهه محهل  از از پرداخهت  پهس  کهه  اسهت  ازایهی   مابهمبلغ خالص کارمزد واحد تجاری، الزحمه یا  . حقباشد محقنسبت به آن ، دیگر
 .ماند برای واحد تجاری باقی می، شود ارائه شگصکاالها یا خدماتی که باید توسط آن  قبال در ی به شگص دیگردریافت

اصهیل   35ربهق بنهد ب   کنهد  و بنهابراین   دهد واحد تجاری کاال یا خدمتی معین را قبل از انتقال به مشتری کنترل می ی که نشان مییمعیارها .40ب
 :  نیستمل موارد زیر است، اما محدود به این موارد است(، شا

بابهت قابهل   واحد تجاری اساسای مسئول ایفای تعهد فراه  کردن کاال یا خدمتی معین باشد. این امر بطهور معمهول شهامل مسهئولیت      الف.
مهورد ناهر مشهتری را    بابت اینکه کهاال یها خهدمت، مشگصهات      اصلیقبول بودن کاال یا خدمتی معین است  برای مثال، مسئولیت 

  نشهان این موضهوع ممکهن اسهت    واحد تجاری اساسای مسئول ایفای تعهد فراه  کردن کاال یا خدمتی معین باشد،  اگراحراز کند(. 
 کند.   می عمل، از ررف واحد تجاری نقش دارد اه  کردن کاال یا خدمت معینی که در فرکه شگص دیگر دده
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 برای مثال، اگر مشهتری حهق برگشهت     یا خدمت معین به مشتری یا پس از انتقال کنترل به مشتریقبل از انتقال کاال  تجاری واحد ب.
دستیابی به قرارداد با مشتری، به کاال یها خهدمت معهین    از  قبل. برای مثال، اگر واحد تجاری را دارد، ریسک موجودی داشته باشد(

کهه واحهد   دهنهده آن باشهد    نشهان ، ایهن موضهوع ممکهن اسهت     کنهد دست یابد یا خود را متعهد به دستیابی به آن کاال یا خهدمت  
تمهام منهاف     تقریبهای  دسهتیابی بهه  تجاری قبل از انتقال کاال یا خدمت به مشتری، توانایی ههدایت اسهتفاده از آن کهاال یها خهدمت یها       

  .   داردباقیمانده حاصل از کاال یا خدمت مزبور را 
تعیین قیمتی که مشتری بابت کاال یا خهدمتی معهین پرداخهت     معین را داشته باشد. خدمت یا تجاری اختیار تعیین قیمت کاال واحد پ.

تمهام   تقریبهای بهه   یابیدستدهنده آن باشد که واحد تجاری توانایی هدایت استفاده از آن کاال یا خدمت یا  کند، ممکن است نشان می
ممکهن  نماینهده  تواند اختیار تعیین قیمت داشته باشهد. بهرای مثهال،     می ، نمایندهمواردمناف  باقیمانده را دارد. با وجود این، در برخی 

توسهط   کهه قهرار اسهت    فراه  کردن بستر ارائهه کاالهها یها خهدمات    خدمت ایجاد درآمد عملیاتی بیشتر از رریق  در راستایاست 
        .در تعیین قیمتها انعطاف داشته باشد، تا حدودی ارائه شود اشگاص دیگر به مشتری

 ، که  و بهیش  در ارزیهابی کنتهرل  ممکهن اسهت    40و شرایط قهرارداد، معیارههای منهدرج در بنهد ب     با توجه به ماهیت کاال یا خدمت معین .41ب
 تری فراه  کند.   در قراردادهای مگتلف شواهد متقاعدکنندهممکن است مربوط تلقی شوند. افزون بر این، معیارهای دیگری 

ای  گونهه  بهه  تقبهل کنهد،   قرارداد مندرج استرا که در تجاری  و حقو  قراردادی واحدعهدات عملکردی ت، تجاری دیگری واحد چنانچه .42ب
 عنهوان  بهه دیگهر   ،تجهاری  واحد  یعنی نباشدشتری مبه  معین انتقال کاال یا خدمتتعهد عملکردی متعهد به ایفای دیگر تجاری،  که واحد
تجهاری بایهد ارزیهابی کنهد      واحد، ملکردی درآمد عملیاتی شناسایی کند. در مقابلتعهد عتجاری نباید بابت آن  واحد، نکند( عمل اصیل

  یعنهی آیها واحهد   یها خیهر   درآمهد عملیهاتی شناسهایی کنهد     باید ، به قرارداد دیگردستیابی شگص برای تعهد عملکردی که آیا بابت ایفای 

 (.یا خیر کند می عمل نماینده عنوان بهتجاری 

 کاالها یا خدمات اضافی تحصیلاختیار مشتري براي 

 بهه  جملهه آن  ازکهه  شهود   ارائهه مهی   مگتلهف به شهکلهای  ، رایگان یا با تگفیفطور باختیار مشتری برای تحصیل کاالها یا خدمات اضافی  .43ب
تهوان   مهی  مات آتهی کاالهها یها خهد   ارتبهاط بها    در هاگفیفسایر تاختیار تمدید قرارداد یا مشتری، به  جایزه یا امتیاز(  اعتبار، مشوقهای فروش

 .اشاره کرد

صهورتی   اختیار مذکور تنهها در ، اعطا کندتحصیل کاالها یا خدمات اضافی را به مشتری  اختیارتجاری  واحد، قراردادیک در  اگر .44ب
آن قهاد  انعبهدون   ای که مشتری گونه ، بهشود که حق بااهمیتی برای مشتری فراه  کند میدر قرارداد تعهد عملکردی ایجاد  منجر به
بابت آن کاالها یا خهدمات بهه    بطور معمولتگفیفاتی که  دامنهمقایسه با  تگفیفی که در،  برای مثال نیابد دستآن حق  به، قرارداد

فهراه   این اختیهار حهق بهااهمیتی بهرای مشهتری       اگر(. استبیشتر ، دوش اعطا مییا بازار جغرافیایی حوزه آن ربقه از مشتری در آن 
شناسهایی   هنگامیتجاری درآمد عملیاتی را دهد و واحد  پرداخت انجام می پیش بابت کاالها یا خدمات آتی واق در مشتری ، کند
 اختیار منقضی شود. اینکه د یانانتقال یابمزبور کند که کاالها یا خدمات آتی  می

اسهت،  قیمت فروش مسهتقل آن کهاال یها خهدمت     ده دهن نشانکه داشته باشد به قیمتی را کاال یا خدمت اضافی  تحصیلمشتری اختیار  اگر .45ب
چنهین   اعمهال باشهد. در   قهرارداد قبلهی قابهل    انعقهاد بها  تنهها   مزبهور،  اختیهار  اگهر حتی کند،  این اختیار حق بااهمیتی برای مشتری فراه  نمی

کهه   ه حسهاب مناهور شهود   بایهد به  تنهها زمهانی    ربق این اسهتاندارد  است که کردهارائه  ابیبازاریی با هدف تجاری پیشنهاد واحد، مواردی
 .کند میمشتری اختیار خرید کاالها یا خدمات اضافی را اعمال 

قیمهت   اگرتگصیص دهد. تعهدات عملکردی به نسبی  قیمت فروش مستقل مبنای بررا  قیمت معامله استتجاری ملزم  واحد ،74بند ربق  .46ب
 را آنتجهاری بایهد    واحهد ، نباشهد  مشهاهده  قابهل مستقی   بطور ،اضافیت تحصیل کاالها یا خدما جهتاختیار مشتری  برای فروش مستقل

را منعکس کنهد و بابهت ههر دو مهورد زیهر تعهدیل       آورد  می دست بهاعمال اختیار  هنگامی که مشتری فبرآورد کند. این برآورد باید تگفی
 :شود
 و؛ بدون اعمال اختیار دریافت کند ستتوان هرگونه تگفیف که مشتری می الف.
 .اعمال شود اختیار اینکهاحتمال میزان  .ب
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مشابه کاالهها یها خهدمات اولیهه      ،مشتری حق بااهمیتی برای تحصیل کاالها یا خدمات آتی داشته باشد و کاالها یا خدمات مذکور چنانچه .47ب
 رایبه  اقتضهای عملهی  یهک   انعنهو  بهه واحهد تجهاری ممکهن اسهت     ؛ شده باشهند  ارائه اولیه قرارداد مندرج در قرارداد باشند و ربق شرایط

 مهورد ازای  شهود و مابهه  فهراه   رود  به کاالها یا خدماتی کهه انتاهار مهی    مراجعه با رامعامله قیمت ، اختیار برای برآورد قیمت فروش مستقل
 .استتمدید قرارداد  برای ،این نوع اختیار بطور معمول،به کاالها یا خدمات اختیاری تگصیص دهد.  آنها، برای انتاار

 مشتريتوسط نشده  حق اعمال

بابهت   مشتری  پرداخت پیش مبلغ بهرا  ناشی از قراردادتجاری باید بدهی  واحد، پرداخت مشتری هنگام دریافت پیش، 106ربق بند  .48ب
 کهه  تجهاری هنگهامی   شناسهایی کنهد. واحهد    ،کاالها یا خدمات در آینده یا آمادگی برای انتقال، انتقالتعهد عملکردی خود برای 

را قطه  شهناخت   بدهی ناشهی از قهرارداد    کند، باید تعهد عملکردی را ایفا می بنابراینو  ،دهد کاالها یا خدمات مذکور را انتقال می
 کند(. و درآمد عملیاتی شناسایی  نماید

تجهاری را   دههد  و واحهد   یحق دریافت کاال یا خدمت در آینهده را مه  به مشتری ، تجاریواحد مشتری به  استرداد قابل پرداخت غیر پیش .49ب
   .تمام حقو  قرادادی خود را اعمال نکنند است ممکنمشتریان ، این وجود انتقال کاال یا خدمت باشد(. با آمادهکند  میمتعهد 

لهغ مهورد   مببایهد  ، باشهد  محهق توسط مشهتری   نشده اعمال حقمبلغ نسبت به در بدهی ناشی از قرارداد، تجاری انتاار داشته باشد  واحد اگر .50ب
 اگهر درآمهد عملیهاتی شناسهایی کنهد.      عنهوان  بهه ، توسط مشهتری  شده اعمال حقالگوی  با متناس را توسط مشتری نشده  حق اعمالانتاار 
حهق   انتاهار  مهورد بایهد مبلهغ   زمهانی  ، باشهد  حهق داشهته  توسهط مشهتری   نشده  حق اعمالنسبت به مبلغ تجاری انتاار نداشته باشد که  واحد
باقیمانده توسط مشتری بعیهد باشهد. بهرای تعیهین      حقدرآمد عملیاتی شناسایی کند که احتمال اعمال  عنوان بهرا  مشتری توسطنشده  اعمال

 58تها   56بنهدهای  منهدرج در   بایهد الزامهات  ، یا خیر باشد محقتوسط مشتری نشده  حق اعمالنسبت به مبلغ تجاری انتاار دارد  اینکه واحد
 .گیردقرار مورد توجه ازای متغیر  بهمابرآورد  کردنمحدود  بارهدر

پرداخهت آن بهه    بهه  ملزمتجاری  واحدکه مشتری  توسط نشده اعمال حقبه  انتساب قابلازای دریافتی  تجاری باید بابت هرگونه مابه واحد .51ب
 شناسایی کند.   و نه درآمد عملیاتی( بدهی ، دیگر است شگصی

 مخارج مرتبط(   ی)و برخاسترداد  یرقابلغاولیه   الزحمه حق

مثالهها  . کند مطالبه میرا از مشتری  استردادی قابل غیراولیه الزحمه  حق، آنقرارداد یا نزدیک به  آغازتجاری در  واحد، برخی قراردادها در .52ب
، اه دورسهازی در قراردادههای ارتبارهات از ر    فعهال الزحمهه   حهق ، تندرستیدر باشگاه قراردادهای عضویت مندرج در حق عضویت  شامل
 .است تأمینبرخی قراردادهای  اولیه در  الزحمه حققراردادهای خدماتی و  تنای  برخیالزحمه  حق

بهه انتقهال کهاال یها     ، اولیهه  الزحمهه  کهه آیها حهق    باید ارزیهابی کنهد    چنین قراردادهایی در عملکردیبرای تشگیص تعهدات  یواحد تجار .53ب
کهه   باشهد بهه فعهالیتی    مربهوط  اسهترداد  غیرقابهل اولیهه  الزحمهه   حهق  حتهی اگهر  ، ری از موارد. در بسیایا خیر است بوطمرتعهدشده خدمت 
انتقهال کهاال یها     بهه  منجهر فعالیت مهذکور  ، نجام دهدا آنقرارداد یا نزدیک به  آغاز درفعالیت را آن ایفای قرارداد، باید برای تجاری  واحد

کاالهها یها خهدمات آتهی     بابهت  ت دریافه  پهیش ، اولیهه  الزحمه حق. در مقابل، (مراجعه شود 25شود  به بند  به مشتری نمی تعهدشدهخدمت 
اختیهار تمدیهد    تجهاری  واحهد  اگرشود.  درآمد عملیاتی شناسایی می عنوان به، در آیندهکاالها یا خدمات آن  ارائه هنگام، و بنابرایناست 

درآمهد   دوره شناسهایی ، نمایهد بهرای مشهتری فهراه      40نهد ب ب ربهق توصهیف  حهق بهااهمیتی   ، قرارداد را به مشتری اعطا کند و این اختیار
 .رفتخواهد  فراتر ،عملیاتی از دوره قراردادی اولیه

کهاال یها   آن آیها  تجهاری بایهد ارزیهابی کنهد کهه       واحد، باشد مربوطکاال یا خدمت یک به ، استرداد الزحمه غیرقابل دریافت حق پیشاگر  .54ب
 .به حساب مناور کند یا خیرجداگانه تعهد عملکردی  نوانع به، 30تا  22ربق بندهای  را خدمت

 وظهایف قهرارداد  یها سهایر     تناهی  برای  شده تحملجبران مگارج  بابترا  استردادالزحمه غیرقابل  از حق تجاری بگشی واحد است ممکن .55ب
گیهری   تجهاری بایهد در زمهان انهدازه     واحد، باشندن عملکردیتعهد ، قراردادتنای  فعالیتهای  اگر( مطالبه کند. 25در بند  شده تشریحاداری 
مگهارج فعالیتههای    دلیهل ایهن موضهوع ایهن اسهت کهه      فعالیتهای مذکور  و مگارج مرتبط( را نادیده بگیرد. ، 19پیشرفت ربق بند بمیزان 
، قهرارداد تناهی   بهرای   شده حملتتجاری باید ارزیابی کند که آیا مگارج  انتقال خدمات به مشتری نیست. واحددهنده  نشان ،قراردادتنای  
 ایجاد کرده است یا خیر. شناسایی شود 95دارایی که باید ربق بند یک 
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 مجوز انتقال

مهوارد زیهر    بابهت  اسهت  ممکهن کنهد. مجوزههای دارایهی فکهری      ایجاد میحق تجاری  دارایی فکری واحدنسبت به برای مشتری ، مجوز .56ب
 اما محدود به آنها نیست:، باشد
 ؛  افزار و فناوری نرم .الف
 ؛  موسیقی و سایر اشکال رسانه و سرگرمی، فیل  ب.
 و؛ فرانشیز پ.
 .تکثیر عالئ  تجاری و حق، اختراع حق ت.

بهه مشهتری   ی نیهز  دیگهر متعهد به انتقال کاالهها یها خهدمات    ، به مشتری  مجوزها( مجوزانتقال  به تعهد برافزون  است ممکنتجاری  واحد .57ب
ههای   های مرسوم تجاری، سیاستها یها بیانیهه   رویهرریق  از ضمنیبطور یا  ذکر شوددر قرارداد به صراحت  است ممکنتی . چنین تعهداباشد

 بهر  افهزون ، بها مشهتری  قهرارداد  که  هنگامی، مراجعه شود(. همانند سایر انواع قراردادها 24 به بند  بیان گردد تجاری خاص منتشرشده واحد
را بهرای تشهگیص    30تها   22تجهاری بنهدهای    واحهد ، باشهد   یها مجوزهها(   مجهوز  انتقهال بهه  تعهد  شامل، هتعهدشدسایر کاالها یا خدمات 

 گیرد. قرارداد بکار می مندرج در یتعهدات عملکردیک از  هر

 تجهاری بایهد تعههد    واحد، متمایز نباشد در قرارداد تعهدشدهکاالها یا خدمات  دیگرمجوز از  انتقال به تعهد، 30تا  26ربق بندهای  چنانچه .58ب
ههایی از مجوزههایی    بگیهرد. نمونهه   ناهر  درمنفرد  عملکردیتعهد یک  عنوان بهبا ه  را  تعهدشده کاالها یا خدمات سایرمجوز و انتقال به 

 شامل موارد زیر است:، در قرارداد متمایز نیستند تعهدشدهکاالها یا خدمات  سایرکه از 
 ؛ واست آن کاال قابلیتبگش جدانشدنی دهد و  ل مییشکتد را کاالی مشهویک  از جزئیمجوزی که  .الف
تجهاری کهه دسترسهی     شده توسهط واحهد    مانند خدمت برخط ارائهخدمت مرتبط یک همراه با  تنهاتواند  مجوزی که مشتری می ب.

 .از آن منتف  شودکند(  مشتری به محتوا را از رریق انتقال مجوز امکانپذیر می

شهده  در رهول زمهان ایفها     اسهت(  تعهدشهده  که شامل مجوز  یتعهد عملکردتجاری باید برای تعیین اینکه  واحد، نباشد مجوز متمایز اگر .59ب
 بکار گیرد.را  38تا  31بندهای ، ای از زمان یا در نقطه است

تعههد   یهک ، مجهوز انتقهال   بهه  تعههد ، اینبنابردر قرارداد متمایز باشد و مندرج  تعهدشدهکاالها یا خدمات  سایرمجوز از انتقال  به تعهد اگر .60ب
یها در رهول    شهود  منتقهل مهی  به مشهتری  ای از زمان  تجاری باید تعیین کند که آیا مجوز در نقطه واحد، محسوب شود عملکردی جداگانه

 کهردن  اه فهر ، مجهوز بهه مشهتری   انتقهال  در تجهاری   واحد که ماهیت تعهد بررسی کندتجاری باید  واحد، . برای تعیین این موضوعزمان
 :برای مشتری استموارد زیر کدام یک از 

 یا؛ دوره زمانی مجوز وجود داردسراسر که در  تجاری به دارایی فکری واحد حق دسترسی .الف
 وجود دارد. مجوزانتقال  یزماننقطه که در  تجاری دارایی فکری واحد از استفادهحق  ب.

 تجاري تعیین ماهیت تعهد واحد

بهه دارایهی فکهری     حهق دسترسهی   کهردن  فراه  به تعهد، در صورت احراز تمام معیارهای زیرتجاری در انتقال مجوز،  دماهیت تعهد واح .61ب
 :استواحد تجاری 

آن حهق   بهه  نسهبت که بر دارایی فکری که مشتری  انجام دهدرا فعالیتهایی  ،معقول مشترییا انتاار  ربق الزام قراردادتجاری  واحد الف.
 ؛  مراجعه شود( 63و ب 62 به بند ب داشته باشدتأثیر عمده ، دارد

در بنهد  کهه  واحهد تجهاری    منفهی یها مثبهت فعالیتههای    در معهرض آثهار   بطهور مسهتقی    مشهتری را  ، مجهوز از رریق  شده حق منتقل ب.
 و؛ ، قرار دهدمشگص شده است الف( 61ب

 مراجعه شود(. 25نشود  به بند  انتقال کاال یا خدمت به مشتری به منجر، وقوع در زمان، فعالیتهای مذکور پ.

بهر    عمهده  تهأثیر کهه   انجام دههد تجاری فعالیتهایی را  داشته باشد که واحدمعقول تواند انتاار  نشان دهد مشتری می است ممکنعواملی که  .62ب
اقتصهادی   ود منهاف  اسهت. وجه   تجهاری  های خهاص منتشرشهده واحهد    های مرسوم تجاری، سیاستها یا بیانیه رویهشامل ، دارددارایی فکری 

آن حهق   بهه  نسهبت بها دارایهی فکهری کهه مشهتری       ارتباط در تجاری و مشتری بر فروش( بین واحد  امتیاز مبتنی حق ،مشترک  برای مثال
تجهاری چنهین    کهه واحهد   داشهته باشهد  معقول  یانتاار تواند می که مشتری نشان دهدممکن است  ،کننده نیست تعیین عاملیاگرچه ، دارد

 .دهدانجام یی را فعالیتها
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  تهأثیر عمهده   ،فعالیتهای واحد تجاری بر دارایی فکری که مشهتری نسهبت بهه آن حهق دارد    زمانی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد،  .63ب
 گذارد: می
( آن دارایهی  وظیفهه ا یه  عمهل یهک   انجهام  بهرای مثهال توانهایی     قابلیهت انتاار رود آن فعالیتها، شکل  برای مثال رراحی یا محتوا( یا  الف.  

 فکری را تغییر دهد؛ یا
بهرای   توانایی مشتری برای دستیابی به مناف  حاصل از آن دارایی فکری، اساسای ناشهی از آن فعالیتهها یها وابسهته بهه آن فعالیتهها باشهد.        ب.

را حفهظ یها پشهتیبانی    مثال، مناف  حاصل از یک نام تجاری، اغله  از فعالیتههای مسهتمر واحهد تجهاری کهه ارزش دارایهی فکهری         
 شود یا به آن فعالیتها وابسته است.   کنند، ناشی می می

ته باشهد، بگهش عمهده منهاف  آن     داشه  مهمهی مسهتقل   قابلیتبر این اساس، اگر دارایی فکری که مشتری نسبت به آن حق دارد، 
منهاف  حاصهل از آن دارایهی فکهری، از     شود. در نتیجه، توانایی مشهتری بهرای دسهتیابی بهه      ناشی می قابلیتدارایی فکری، از آن 

آن دارایهی فکهری ایجهاد     قابلیتای در شکل یا  پذیرد، مگراینکه آن فعالیتها، تغییر عمده نمی  فعالیتهای واحد تجاری تأثیر عمده
هها، و  افهزار، ترکیبهات بیولوژیهک یها فرمهول دارو      دارند، شامل نهرم  مهمیکنند. انواع داراییهای فکری که اغل  ماهیت مستقل 

  .  استشده(  طبض هایتلویزیونی و موسیقی نمایشهای، هافیلمبرای مثال شده   ای تکمیل محتوای رسانه

 ،زماندر رول ایفاشده  عملکردیتعهد  عنوان به را مجوزانتقال به باید تعهد ، 58بند بمندرج در معیارهای  در صورت احرازتجاری  واحد .64ب
به دارایی فکری،  یعنی فراه  کردن دسترسیدر رول زمان ایفای تعهد عملکردی توسط واحد تجاری، زیرا مشتری  به حساب مناور کند،

 تجهاری بهرای   مراجعهه شهود(. واحهد     الف(35دریافت و مصرف خواهد کرد  به بند همزمان  راعملکرد واحد تجاری  از ایجادشدهمناف  

را  45تها   39بایهد بنهدهای    ،دسترسهی  کردن فراه  برای عملکردی تعهدآن کامل ایفای  در خود پیشرفت گیری اندازه مناس  روش انتگاب
 .گیرد بکار

دارایهی فکهری    از اسهتفاده  حهق  کهردن  فهراه   تجهاری  ماهیهت تعههد واحهد   ، احهراز نشهود   61بند بمندرج در معیارهای  اگر .65ب
به . شود می منتقلت که مجوز به مشتری ای از زمان اس ( در نقطهقابلیتموجود  از نار شکل یا  وضعیتدر همان تجاری  واحد

 را آن از حاصهل تمهام منهاف  باقیمانهده     تقریبهای کند و  هدایت، زمان انتقال مجوزمجوز را در  از استفادهتواند  مشتری میعبارتی 
ملکردی تعهد ع عنوان بهتجاری را  دارایی فکری واحد از استفاده حق کردن فراه به تجاری باید تعهد  آورد. واحد دست به

ای از زمهان کهه مجهوز بهه مشهتری منتقهل        تجهاری بهرای تعیهین نقطهه     . واحدبه حساب مناور کند ،ای از زمان ایفاشده در نقطه
قبهل از شهروع   تجاری را  دارایی فکری واحد از استفاده حقمجوزی که بابت ، بکار گیرد. با وجود اینرا  38باید بند ، شود می

تواند از مجوز استفاده نماید و مناف  آن را به دسهت آورد، درآمهد عملیهاتی قابهل      ن مشتری میکند که ری آ ای فراه  می دوره
 مشهتری  رمهز بهرای  یهک   قرار دادن( دسترس درای دیگر  گونه به یا  کردن فراه زمان  از قبل اگر، . برای مثالشناسایی نیست

درآمد عملیهاتی  نباید تجاری  واحد، شروع شود افزار مجوز نرم ، دوره زمانیافزار استفاده کند بالفاصله از نرم بتواند که مشتری
 .کندمذکور شناسایی  رمزقرار دادن(  دسترس درای دیگر  گونه بهیا   کردن فراه  از قبلرا 

یها   کنهد  یرا فهراه  مه   تجاری دارایی فکری واحد از استفاده حقتجاری یا  به دارایی فکری واحد حق دسترسی ،هنگام تعیین اینکه مجوز .66ب
 :را نادیده بگیردتجاری باید عوامل زیر  واحد، خیر
تجهاری   جهای تعیهین اینکهه واحهد     این محهدودیتها بهه   -استفادهمحدودیتهای منطقه جغرافیایی یا محدودیتهای ، محدودیتهای زمان الف.

 .کنند را تعیین می هتعهدشدوییگیهای مجوز ، یا در رول زمان کند ای از زمان ایفا می را در نقطهتعهد عملکردی 
 اختهراع  دارد و از آن حهق  اختهراع  حقدارایی فکری  به نسبتتجاری  واحد مبنی بر اینکهتجاری  توسط واحد شده ارائهضمانتهای  ب.

، اختهراع  حهق زیرا عمهل دفهاع از    ،نیستتعهد عملکردی ، اختراع حقدفاع از به تعهد  -کند دفاع می بدون مجوزاستفاده  مقابل در
وییگیههای مجهوز    بها  یافتهه  کند که مجوز انتقهال  کند و مشتری ارمینان حاصل می را حفظ می واحد تجاری اراییهای فکریارزش د
 .مطابقت دارددر قرارداد  تعهدشده

 بر استفاده  بر فروش یا مبتنی  امتیاز مبتنیحق 

کهه  را  بهر اسهتفاده    بهر فهروش یها مبتنهی      امتیهاز مبتنهی  حق اتی تجاری باید درآمد عملی واحد، 59تا  56بندهای مندرج در با وجود الزامات  .67ب
شناسهایی  ، کهه دیرتهر باشهد    کدام هر، وقوع رویدادهای زیر زمان( در رولتنها در زمان  یا است،  شده تعهدازای مجوز دارایی فکری  در

 کند:
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 و؛ واق  شود بعدیفروش یا استفاده  .الف
 یها   شهده باشهد  ایفها  ، است یافتهبر استفاده به آن تگصیص   بر فروش یا مبتنی  مبتنیق امتیاز حاز  قسمتیکه تمام یا  عملکردیتعهد  ب.

 (.شده باشدآن ایفا قسمتی از 

امتیهاز مزبهور تنهها بهه مجهوز دارایهی        حق که شود هنگامی بکار گرفته می، امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده برای حق 67بند بالزام  .68ب
امتیاز بهه آن مربهوط اسهت  بهرای مثهال، هنگهامی کهه واحهد تجهاری          حق اصلی باشد که  جزءط باشد یا مجوز دارایی فکری، فکری مربو
 برای مجوز در مقایسه با کاالها یا خدمات دیگری که مجوز بهه آن مربهوط اسهت   ارزش بسیار بیشتری انتاار دارد که مشتری بطور معقول 

 امتیاز به آن مربوط است(.حق اصلی باشد که  جزءاست قائل باشد، مجوز دارایی فکری ممکن 

 67بایهد بطهور کامهل ربهق بنهد ب      امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده، حق احراز شود، درآمد عملیاتی حاصل از 68هرگاه الزام بند ب .69ب
امتیاز مبتنی بهر فهروش یها مبتنهی بهر       حق ، برای59تا  50ی ازای متغیر در بندها الزامات مابهاحراز نشود،  68بشناسایی شود. هرگاه الزام بند 

 شود. استفاده بکار گرفته می

 بازخرید توافقهاي

همهان   درشهود یها اختیهار دارد      فروشد و همچنهین متعههد مهی    دارایی را مییک تجاری  واحد ،است که در آن یقرارداد، بازخرید توافق .70ب
دارایی باشهد کهه بهه مشهتری فروختهه شهده       همان  است ممکن ا بازخرید کند. دارایی بازخریدشدهقراردادی دیگر( دارایی ردر قرارداد یا 

 .استاز آن  بگشی، اولیهشده  فروختهیا دارایی دیگری باشد که دارایی ، استدارایی  همانند آن اساسایکه باشد دارایی ، یک است

 :دارندسه شکل  ،بازخرید توافقهای، کلی بطور .71ب
 ؛  بازخرید دارایی  پیمان آتی( بهتجاری  واحدتعهد  .الف
 و؛ تجاری برای بازخرید دارایی  اختیار خرید( حق واحد ب.
 درخواست مشتری  اختیار فروش(. بهبازخرید دارایی  بهتجاری  تعهد واحد پ.

 پیمان آتی یا اختیار خرید

 بهه دارایهی را   کنتهرل مشهتری  ، را داشته باشهد  اختیار خرید( رید دارایی بازخ یا حق پیمان آتی(  به بازخرید داراییتجاری تعهد  واحد اگر .72ب
 از اسهتفاده  ههدایت  مشهتری بهرای   توانهایی امها  ، باشهد  داشهته اختیهار   دررا فیزیکی دارایهی   تصرفمشتری  حتی اگرزیرا  ،آورد نمی دست
 روشههای از  تجاری باید قرارداد را بهه یکهی   واحد، نابراینبست. حاصل از دارایی محدود شده امناف  باقیمانده  تقریبای تمامکس  و ، دارایی
 :به حساب مناور کندزیر 
تجهاری بتوانهد یها ملهزم باشهد دارایهی را بهه مبلغهی          واحد چنانچه، ها اجار  حسابداری 21به عنوان اجاره ربق استاندارد حسابداری  الف.

 .  بازخرید کند دارایی آنقیمت فروش اولیه  از کمتر
قیمهت   برابهر یها بیشهتر از   تجاری بتواند یا ملزم باشد دارایی را به مبلغهی   واحد چنانچه 74بن یک توافق تأمین مالی ربق بند به عنوا ب.

 بازخرید کند.دارایی  آنفروش اولیه 

 .مدنار قرار دهدباید ارزش زمانی پول را  هنگام مقایسه قیمت بازخرید با قیمت فروشتجاری  واحد .73ب

دریهافتی از  ازای  بابهت مابهه   ،د و همچنهین ادامهه دهه  واحد تجاری باید به شناسایی دارایی ، مالی باشد تأمین توافقیک  ،بازخرید توافق اگر .74ب
بهه مشهتری    بایهد ازایهی کهه    ازای دریهافتی از مشهتری و مبلهغ مابهه     تجاری باید تفاوت بین مبلغ مابهه  واحدد. کنشناسایی  مشتری بدهی مالی
 بیمه( شناسایی کند.،  برای مثال دارایی یا نگهداری پردازشمگارج  عنوان به، اقتضا صورت در، و هزینه مالی نوانع بهپرداخت شود را 

 تجاری باید بدهی را قط  شناخت و درآمد عملیاتی شناسایی کند. واحد، شودمنقضی اعمال،  بدونخرید اختیار  چنانچه .75ب

 اختیار فروش

 ،باشهد  آناز قیمهت فهروش اولیهه     بهه قیمتهی کمتهر    اختیهار فهروش(   دارایی  متعهد به بازخرید واست مشتریدرخ بهتجاری  واحد چنانچه .76ب
. اعمهال ایهن   دارد یها خیهر  حهق  آن  اعمالبرای ای  قابل مالحاهاقتصادی  انگیزهیا مشتری آبررسی کند قرارداد  آغازتجاری باید در  واحد

 ازا مابهه  تجهاری  بهه واحهد  ، یهک دوره زمهانی  بهرای   معهین از دارایی  استفاده حق بابتشود مشتری  در عمل موج  میحق توسط مشتری 
توافهق را  آن  تجهاری بایهد   واحهد ، باشدداشته برای اعمال حق مذکور ای  قابل مالحاهاقتصادی  انگیزهمشتری  اگر، . بنابراینپرداخت کند
 د.به حساب مناور کنعنوان اجاره  به ،21 حسابداریربق استاندارد 
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شهامل  ، مگتلهف تجهاری بایهد عوامهل     واحهد ، یا خیر خود داردبرای اعمال حق  ای مالحاه قابلاقتصادی  انگیزه ،تعیین اینکه مشتری برای .77ب
قهرار دههد.    مهدنار را  مهذکور تها انقضهای حهق    باقیمانده دارایی در تاریخ بازخرید و زمان  انتاار مورد بازار ارزش بارابطه قیمت بازخرید 

دهنهده   نشهان  اسهت  ممکهن این موضهوع  ، دارایی باشد بازار ارزشاز  ای بیشتر بطور قابل مالحاه انتاار رود قیمت بازخرید اگر، برای مثال
 .باشدبرای اعمال اختیار فروش  مشتری مالحاه قابلاقتصادی  انگیزه

واحهد  ، ت فهروش اولیهه دارایهی نداشهته باشهد     از قیمه  کمتهر ای برای اعمال حق خهود بهه قیمتهی     مالحاه قابلاقتصادی  انگیزهمشتری  اگر .78ب
تها   20بنهدهای ب  ربق توصهیف  فروش محصول با حق برگشتتوافق،  این گویی که ای به حساب مناور کند گونه بهتجاری باید توافق را 

 .است 27ب

یهک   در عمهل قهرارداد  ، دارایهی باشهد   اهار انت مهورد  بهازار  ارزشبیشتر از از قیمت فروش اولیه و  برابر یا بیشتر ،قیمت بازخرید دارایی اگر .79ب
 .شود به حساب مناور  74باید ربق بند ب، و بنابراین استمالی  تأمین توافق

 انگیهزه و مشهتری  ، دارایهی باشهد  مهورد انتاهار    بازار ارزشاز کمتر برابر یا از قیمت فروش اولیه و  برابر یا بیشتر ،قیمت بازخرید دارایی اگر .80ب
 کهه گهویی  ای بهه حسهاب مناهور کنهد      گونهه  بهه را   تجاری بایهد توافهق   واحد، ای برای اعمال حق خود نداشته باشد اهمالح قابلاقتصادی 

 .است 27تا ب 20ب توصیف بندهای ربقفروش محصول با حق برگشت 

 بگیرد. نار درباید ارزش زمانی پول را ، مقایسه قیمت بازخرید با قیمت فروش هنگامتجاری  واحد .81ب

 د.نمایو درآمد عملیاتی شناسایی  کندتجاری باید بدهی را قط  شناخت  ، واحدشوداعمال منقضی  بدونر اختیار فروش اگ .82ب

 العملکاري توافقهاي حق

، بهه مشهتریان نههایی بفروشهد    آن را کننهده( انتقهال دههد تها      یها توزیه    گر معامله مانند  یدیگرشگص تجاری محصولی را به  واحد هرگاه .83ب
 اگهر . یها خیهر   آورده اسهت  دسهت  بهه از زمهان   هنقطه آن محصهول را در   کنتهرل  ،دیگهر  آن شگصجاری باید ارزیابی کند که آیا ت واحد

 العملکهاری  توافهق حهق   در قاله  یهک   اسهت  ممکهن بهه او  شهده   محصهول منتقهل  ، نیاورده باشد دست بهمحصول را  کنترلدیگر شگص 
 انتقهال تجهاری نبایهد هنگهام     واحهد ، نگهداری شهود  العملکاری بر اساس توافق حق فتهانتقال یامحصول  اگر، اساس این نگهداری شود. بر

 درآمد عملیاتی شناسایی کند. ،دیگرشگص محصول به 

 نیست: این موارداما محدود به ، شامل موارد زیر است ،العملکاری است حق توافق از نوعدهد  که نشان میی یمعیارها .84ب
دوره منقضهی شهدن یهک    گهر یها    معامله ان شگصمشترییکی از محصول به  فروش مانند ی معین،ویدادروقوع  تا زمانمحصول،  الف.

 ؛  تجاری باشد واحد کنترلدر ، معینزمانی 
 و؛ گر دیگر( را الزامی کند  نایر یک معامله شگص ثالثبرگشت محصول یا انتقال محصول به  بتواندتجاری  واحد ب.
 (.شده باشدپرداخت سپرده  به ملزم ممکن است اگرچهنداشته باشد   ، تعهد غیرمشروطحصولبرای پرداخت بابت مگر  معامله .پ

 فروش و نگهداريتوافقهاي 

 تصهرف امها  ، کنهد  تجاری محصول را برای مشهتری صورتحسهاب مهی    واحد ،آن به موج قراردادی است که  ،فروش و نگهداریتوافق  .85ب
دلیهل کمبهود    بهه  اسهت  ممکنمشتری ، کند. برای مثال حفظ می ه،ای از زمان در آیند نقطهدر انتقال به مشتری  زمانتا  را فیزیکی محصول

تجهاری درخواسهت کنهد کهه چنهین قهراردادی را        از واحهد ، تولیهد ی بنهد دلیل تأخیر در برنامه زمان برای محصول یا به دسترس درفضای 
 .نمایدمنعقد 

 کسه  کنتهرل آن محصهول توسهط     ارزیهابی زمهان  برای انتقهال محصهول را از رریهق     عملکردی خودتجاری باید زمان ایفای تعهد  واحد .86ب
 کنتهرل ، با توجه به شهرایط قهرارداد  شهامل شهرایط تحویهل و بهارگیری(      ، برخی قراردادها مراجعه شود(. در 38تعیین کند  به بند ، مشتری

حتهی  ، برخهی قراردادهها   در، . با وجهود ایهن  گردد گیریباریا محصول  محصول به محل مشتری تحویل داده شودشود که  زمانی منتقل می
چنهین   آورده باشهد. در  دسهت  بهه محصهول را   کنتهرل  اسهت  ممکهن مشهتری  ، تجاری باقی بمانهد  واحد نزدمحصول اگر تصرف فیزیکی 

، حتهی اگهر   اردد رامحصهول   آنحاصهل از  باقیمانهده   منهاف   کسه  تقریبهای تمهام   و  محصهول آن  از استفاده هدایتمشتری توانایی ، حالتی
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 ، بلکهه کنهد  نمهی  کنتهرل را محصول  تجاری واحد، بنابراین. تصمی  گرفته باشد حق خود برای تصرف فیزیکی آن محصول را اعمال نکند
 د.ده نگهداری دارایی مشتری را به مشتری ارائه میحفاظت و  خدمات

تمهام معیارههای   ، آورد دسهت  بهه فهروش و نگههداری    توافقدر  را محصول کنترلبرای اینکه مشتری ، 38بکارگیری الزامات بند  برافزون  .87ب
 زیر باید احراز شود:

 ؛  باشد( درخواست کردهرا  توافقمشتری این ،  برای مثال نباید صوری باشد ،فروش و نگهداریتوافق دلیل  الف.
 ؛  ه شودتشگیص داد مشتری به متعلقبه عنوان محصول  جداگانه بطور بایدمحصول  ب.
 و؛ برای انتقال فیزیکی به مشتری آماده باشد ، محصول بایدحاضر الح در پ.
 .داشته باشدنرا مشتری دیگر آن به ارسال محصول یا توانایی استفاده از تجاری  واحد ت.

سهی  برربایهد  واحهد تجهاری   ، درآمهد عملیهاتی شناسهایی کنهد    ، فروش و نگهداریتوافق مبنای  تجاری بابت فروش محصول بر واحداگر  .88ب
تها   73 دارد کهه ربهق بنهدهای   را نگههداری(  حفاظهت و   برای مثال، خهدمات  ای  باقیمانده عملکردیتعهد ، 30تا  22آیا ربق بندهای  کند
 .یا خیرباشد  از قیمت معامله به آنبگشی ملزم به تگصیص ، 86

 مشتريتوسط پذیرش 

آورده اسهت.   دسهت  بهه دارایهی را   کنتهرل کهه مشهتری   ایهن باشهد   بیهانگر   ممکهن اسهت  پذیرش دارایی توسط مشهتری  ، (ث 38  ربق بند .89ب
شهده نباشهد،    توافهق که کاال یا خدمت مطابق با وییگیهای   صورتی دردهد  به مشتری اجازه می ،مشتریتوسط پذیرش  قراردادی شررهای

کهاال یها خهدمت توسهط      کنتهرل  کسه  مهان  . هنگام ارزیهابی ز دجبرانی نمایاقدامات  به انجامتجاری را ملزم  یا واحد رارداد را فسخ کندق
 بگیرد. نار دررا  این شررهاتجاری باید  واحد، مشتری

در قرارداد بهه مشهتری منتقهل شهده     شده  توافقربق وییگیهای  ،کاال یا خدمت کنترلعینی تعیین کند که  بطوربتواند تجاری  واحد چنانچه .90ب
گهذارد.   تهأثیر نمهی  ، کاال یا خدمت توسط مشهتری  کنترلآوردن  دست به زمانتشریفاتی است که بر تعیین  ،مشتری توسط پذیرش، است

 از قبهل تجهاری   ، واحهد باشهد  معینهی بر رعایت وییگیههای انهدازه و وزن     مشتری مبتنی توسط پذیرش های قراردادیشرر اگر، برای مثال
تجهاری   . تجربهه واحهد  یها خیهر   احهراز شهده اسهت   تواند تعیین کند که آیها معیارههای مهذکور     می، مشتری توسط دریافت تأییدیه پذیرش

شهده بهرای    تهأمین کهاال یها خهدمت     فراه  کند مبنی بر اینکه شواهدی است ممکنمشابه، کاالها یا خدمات ارتباط با قراردادهایی برای  در
تجهاری بایهد    واحهد ، شودشناسایی  ،مشتریپذیرش توسط  از قبلدرآمد عملیاتی  اگر. استدر قرارداد شده  توافقوییگیهای  ربقمشتری 

ارزیهابی   در صهورت وجهود،   و یها خیهر   وجهود دارد  برای مثال، نص  تجهیزات(  ای باقیماندهعملکردی همچنان بررسی کند که آیا تعهد 
 .به حساب مناور نماید یا خیرجداگانه  طورب باید آنها را آیاکند که 

شهده در   ربهق وییگیههای توافهق    ،بهرای مشهتری  شهده   تأمینکاال یا خدمت ن کند که عینی تعیی بطورتجاری نتواند  واحد اگر، با وجود این .91ب
دارایهی   کنتهرل تواند نتیجه بگیرد کهه مشهتری    نمی، نکرده باشدمشتری را دریافت  توسط تجاری پذیرش که واحد تا زمانی، قرارداد است

 ههدایت توانهد تعیهین کنهد کهه مشهتری توانهایی        ری نمهی تجها  چنین شرایطی واحهد  دراست که  آندلیل این امر آورده است.  دست بهرا 
 .دارد را آن از حاصلکس  تقریبای تمام مناف  باقیمانده و  کاال یا خدمت از استفاده

وره سههپری شههدن د و تهها زمههان دهههدتحویههل مشههتری  هبهه ارزیههابی بههه قصههدآزمههایش یهها  بههرایتجههاری محصههوالت را  واحههد چنانچههه .92ب
 محصهول را پهذیرد یها دوره آزمهایش     کهه مشهتری   تا زمانیمحصول  کنترل، نباشد نشده ازایی داخت هیچ مابهمشتری متعهد به پر،آزمایش

 .گردد به مشتری منتقل نمی، سپری شود

 طبقاتتفکیک  افشاي درآمد عملیاتی به

ماهیهت،  نشهان دههد   کنهد کهه    تفکیکی ربقات بهقرارداد با مشتریان را  از حاصلکه درآمد عملیاتی کند  تجاری را ملزم می واحد 114بند  .93ب
میهزان تفکیهک   ، نتیجهه  در. پهذیرد  تهأثیر مهی  عوامهل اقتصهادی   از چگونه نقدی  ارمینان درآمد عملیاتی و جریانهای مبلغ، زمانبندی و عدم
ری بها مشهتریان مربهوط    تجها  واحدهای که به قراردادبستگی دارد و شرایطی  واقعیتهابه  در این استاندارد، افشا اهدافدرآمد عملیاتی برای 
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ربقهه  نوع  چند از استفاده به نیاز ،عملیاتی درآمد تفکیک برای 114 بند هدف به دستیابی مناور به است ممکن تجاری واحدهای برخی .است
 ابند.ف تفکیک درآمد عملیاتی دست یبه هد ،ربقهنوع یک  از استفاده با تنها است ممکن . برخی دیگر از واحدهای تجاریداشته باشند

درآمهد   دربهاره ارائهه ارالعهات    نحهوه تجاری بایهد   واحد، برای تفکیک درآمد عملیاتی استفاده موردهنگام انتگاب نوع ربقه  یا ربقات(  .94ب
 را بررسی کند: شامل تمام موارد زیر، مقاصد دیگرعملیاتی برای 

 شهده بهه   ارائهه ای تفسهیری مهدیریت یها سهایر گزارشههای      گزارشهه ، مهالی  بهرای مثهال    صورتهای از خارج شده ارائهافشای  موارد الف.
 ؛  گذار( سرمایه

 و؛ شود می بررسی عملیاتی قسمتهای مالی عملکرد ارزیابی مناور به منا  طوربکه  ارالعاتی ب.

تجههاری یهها  اسههت و توسههط واحههدمشههابه الههف( و  ب( 94بشههده در بنههد  مشههگصانههواع ارالعههات بهها  ی کهههسههایر ارالعههات پ.
 شود. استفاده می ،یا تصمیمات تگصیص مناب  برای ارزیابی عملکرد مالی ،تجاری واحد مالی ندگان صورتهایکن استفاده

 اما محدود به آنها نیست:، شامل موارد زیر است، مناس  باشد است ممکنهایی از ربقاتی که  نمونه .95ب
 ؛  (تولید خطوط اصلی، مثالنوع کاال یا خدمت  برای  .الف
 ؛  کشور یا منطقه(، مثالفیایی  برای جغرا منطقه ب.
 ؛  مشتریان دولتی و غیردولتی(، مثالبازار یا نوع مشتری  برای  پ.
 ؛  (مقطوعقراردادهای ، مثالنوع قرارداد  برای  ت.
 ؛  (و بلندمدت مدت قراردادهای کوتاه، مدت زمان قرارداد  برای نمونه .ث
از  یهک نقطهه  به مشهتریان در   یافته کاالها یا خدمات انتقال از حاصلدرآمد عملیاتی ، مثالزمانبندی انتقال کاالها یا خدمات  برای  ج.

 و؛ در رول زمان( یافته کاالها یا خدمات انتقال از حاصلزمان و درآمد عملیاتی 
هها   واسهطه  رریهق  و کاالههایی کهه از   شهود  میفروخته  کنندگان مصرفمستقی  به  بطورکاالهایی که ، مثالکانالهای فروش  برای  چ.

 (.رسد می فروش به
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 پیوست پ

 گذار

 االجرا است. استاندارد، الزم ینا یبخشها یرو همانند سا است یاستاندارد حسابدار ینا یبخش جدانشدن یوست،پ ینا

 گذار

 :8تا پ 3الزامات گذار در بندهای پ مقاصدبرای  .1پ
 و؛ گیرد میبار بکار  نگستینتجاری این استاندارد را برای  دوره گزارشگری است که واحد شروع، تاریخ بکارگیری اولیه .الف
اسهتاندارد   ربهق  قهرارداد را مهرتبط بها آن    معهین تجهاری تمهام کاالهها یها خهدمات       قراردادی است که واحهد  ،شده قرارداد تکمیل ب.

فعالیتیاای   29بداری اسهتاندارد حسها  و  بلندماد  پیمانیاای   حساابداری  9اسهتاندارد حسهابداری    درآمد عملیاتی، 3حسهابداری  

 .استانتقال داده  ،ساخت امالک

 های زیر بکار گیرد: یکی از شیوه از استفاده باتجاری باید این استاندارد را  واحد .2پ
های حسابداری، تغییر در برآوردهاای حساابداری    رویه 34با تسری به هر دوره گزارشگری گذشته که ربق استاندارد حسابداری  الف.

 ؛ یا5اقتضای عملی بند پ با در نار گرفتناست و  شده ارائه و اشتباها 
 .8تا پ 6پ ربق بندهای اولیه بکارگیری تاریخ در استاندارد این اولیه بکارگیری انباشته اثر همراه با شناسایی گذشته، به تسری با ب.

تجهاری ملهزم اسهت بهرای      شود، واحد گرفته بکارستین بار ، هرگاه این استاندارد برای نگ34استاندارد حسابداری  27با وجود الزامات بند  .3پ
کههه   صههورتی بکههارگیری ایههن اسههتاندارد  دوره قبلههی( قههرار دارد، و تنههها در  نگسههتین دوره سههاالنه از قبههلای کههه بالفاصههله  دوره سههاالنه

 ج( 27ت کمّهی الزامهی ربهق بنهد     ارالعها  صهرفای گیهرد،   الهف( بکهار مهی   2تجاری این استاندارد را با تسری به گذشهته ربهق بنهد پ    واحد
ای قبلهی نیهز    های مقایسهه  جاری یا برای دوره تجاری این ارالعات را برای دوره واحد است ممکنرا ارائه نماید.  34استاندارد حسابداری 

 کار نیست. این انجام به ملزمارائه کند، اما 

 بکهار  را زیهر  عملهی  اقتضهای  چنهد  یها  یهک  اسهت  ممکن تجاری واحد  الف(،2پ بند ربق گذشته به  تسری با استاندارد این بکارگیری هنگام .4پ

 گیرد:
 ارائه قراردادهای زیر ندارد: تجاری نیازی به تجدید شده، واحد برای قراردادهای تکمیل الف.

 یایابند؛  شوند و خاتمه می قراردادهایی که در یک دوره گزارشگری شروع می . 1
 شوند. شده محسوب می شده، قراردادهای تکمیل ین دوره ارائهقراردادهایی که در شروع نگست .2

ازای متغیهر دارنهد، از قیمهت معاملهه در تهاریخ تکمیهل قهرارداد         ای کهه مابهه   شهده  برای قراردادهای تکمیل تواند میتجاری  واحد ب.
 ای، استفاده کند؛ و های گزارشگری مقایسه ازای متغیر در دوره جای برآورد مبالغ مابه به

انهد، قهرارداد را بهه دلیهل تعهدیل       شده تعهدیل شهده   واحد تجاری ملزم نیست برای قراردادهایی که قبل از شروع نگستین دوره ارائه پ.
، با تسری به گذشته تجدید ارائه کند. به جای آن، واحد تجهاری بایهد اثهر تجمیعهی تمهام تعهدیالت       21تا  20قرارداد ربق بندهای 

 دهد: نشانشده را در زمانهای زیر  ن دوره ارائهشده قبل از شروع نگستی واق 
 تشگیص تعهدات عملکردی ایفاشده و ایفانشده؛   . 1
 تعیین قیمت معامله؛ و   .2
 تگصیص قیمت معامله به تعهدات عملکردی ایفاشده و ایفانشده. .3

ری اولیهه، مبلهغ قیمهت معاملهه     تهاریخ بکهارگی   ازشهده قبهل    ههای گزارشهگری ارائهه    تجهاری ملهزم نیسهت بهرای تمهام دوره      واحد ت.
یافته به تعهدات عملکردی باقیمانده را افشها کنهد و دربهاره زمهان مهورد انتاهار واحهد تجهاری بهرای شناسهایی آن مبلهغ             تگصیص

 مراجعه شود(. 120درآمد عملیاتی، توضیح دهد  به بند  عنوان به
 یکنوخهت بهرای   بطهور تجاری باید آن راهکار را  دهد، واحد فاده قرار میکه واحد تجاری مورد است4عملی مندرج در بند پ اقتضای برای هر 5پ

 تجاری باید تمام ارالعات زیر را افشا کند: ، بکار گیرد. افزون بر این، واحدشده ارائههای گزارشگری  تمام قراردادهای موجود در تمام دوره
 قرار گرفته است؛ و استفاده موردعملی که  اقتضاهای الف.
 .پذیر استمعقول امکان بطور، تا میزانی که عملکردهایک از  ی کیفی اثر برآوردی بکارگیری هرارزیاب ب.
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 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان
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، بایهد اثهر انباشهته بکهارگیری اولیهه ایهن       بکهار گیهرد   ب( 2این استاندارد را با تسری به گذشته ربق بند پ تصمی  بگیردتجاری  اگر واحد .6پ

 یها جهزء دیگهری از حقهو  مالکانهه، در صهورت اقتضها( در ابتهدای دوره گزارشهگری           هانباشهت  سهود تعهدیل مانهده    عنوان بهاستاندارد را 
تجهاری ممکهن اسهت تصهمی  بگیهرد ایهن        گذار، واحد  گیرد، شناسایی کند. ربق این شیوه ای که تاریخ بکارگیری اولیه را دربرمی ساالنه

شهده محسهوب    در تهاریخ بکهارگیری اولیهه، قراردادههای تکمیهل     استاندارد را تنها برای قراردادهایی با تسری بهه گذشهته بکهار گیهرد کهه      
 است(. اسفند 29مالی آن  تجاری که پایان سال برای یک واحد 1402سال  فروردینشوند  برای مثال، اول  نمی

ملهی  ع اقتضهای گیهرد، همچنهین ممکهن اسهت       ب( بها تسهری بهه گذشهته بکهار مهی      2یک واحد تجاری که این اسهتاندارد را ربهق بنهد پ    .7پ
  پ( را نیز برای موارد زیر بکار گیرد:4شده در بند پ توصیف
 اند؛ یا شده واق  شده برای تمام تعدیالت قرارداد که قبل از شروع نگستین دوره ارائه الف.
 اند. برای تمام تعدیالت قرارداد که قبل از تاریخ بکارگیری اولیه واق  شده ب.

فاده کند، باید آن را بطور یکنواخت برای تمهام قراردادهها بکهار گیهرد و ارالعهات الزامهی ربهق        عملی است اقتضایاگر واحد تجاری از این 
 را افشا نماید. 5بند پ

که این اسهتاندارد بها تسهری بهه گذشهته       صورتی  تجاری باید در های گزارشگری که تاریخ بکارگیری اولیه را دربردارد، واحد برای دوره .8پ
را بهه دلیهل بکهارگیری ایهن      در دوره گزارشهگری جهاری   مهالی  صهورتهای  اصلی قل  هر که مبلغی شود، می گرفته بکار ب( 2ربق بند پ
 .افشا کند ،دهد تأثیر قرار می تحت 29 و 9، 3حسابداری  هایمقایسه با استاندارد استاندارد در

 




