سازمان حسابرسى
استاندارد حسابداري 43
درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (پیشنویس )

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري ،براساس استانداردهاي بينالمللی گزارشگري مالی و با
تشکيل جلسات متعدد ،پيشنويس استاندارد ” درآمد عملياتی حاصل از قرارداد با مشتريان “
را تدوين كرده است .انتشار استاندارد به صورت پيشنويس با هدف كسب نظرات و
پيشنهادات افراد ذينفع و ذيعالقه در جامعه صورت میگيرد و از ضروريات افزايش كيفيت
استانداردهاي حسابداري است و نقش تعيينكنندهاي بر جهتگيري و سياستهاي اساسی
تدوين استانداردهاي حسابداري دارد.
كميته تدوين استتانداردهاى حستابداري از تمتاف افتراد صتاحبنظتر تقاضتا دارد كته ضتمن
مطالعه دقيق پيشنويس استتاندارد ،پيشتنهادات دتود را حتداكار تتا  31تيتر متاه  1401بتراي
متتديريت تتتدوين استتتانداردها ربتته آدرس تهتتران ،ديابتتان بيهقتتد ،ن ت ش ديابتتان دوازده ت
غربتتی ،پتتال  12يتتا بتته پستتت الکترونيکتتی كميتتته تتتدوين استتتانداردهاي حستتابداري بتته
آدرس ) )Accounting_tadvin@audit.org.irارسال فرمايند.
كميته تدوين استانداردهاى حسابداري
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4
هدف
.1

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

دستیابی به هدف

.2

برای دستیابی به هدف بند  ،1اصل اساسی این استاندارد آن است که واحد تجاری باید درآمد عملیاتی را بههگونههای شناسهایی کنهد کهه
بیانگر انتقال کاالها یا خدمات تعهدشده به مشتریان به مبلغ مابهازایی باشد که واحهد تجهاری انتاهار دارد در قبهال آن کاالهها یها خهدمات،
نسبت به آن محق باشد.

.3

واحد تجاری هنگام بکارگیری این استاندارد ،باید شرایط قرارداد و تمام واقعیتها و شرایط مربوط را مد نار قرار دهد .واحد تجهاری بایهد
این استاندارد ،شامل استفاده از هرگونه اقتضای عملی ،را بطور یکنواخت بهرای قراردادههای دارای وییگیههای مشهابه و در شهرایط مشهابه
بکار گیرد.

.4

این استاندارد ،نحوه حسابداری یک قرارداد منفرد با مشتری را تعیین میکند .با وجود این ،به عنوان یهک اقتضهای عملهی ،واحهد تجهاری
در صورتیکه بطور معقول انتاهار داشهته باشهد آثهار ناشهی از بکهارگیری ایهن اسهتاندارد بهرای مجموعههای از قراردادههای یاا تعیادا
عملکردی) دارای وییگیهای مشابه بر صورتهای مالی ،با آثار ناشی از بکارگیری این استاندارد برای ههر یهک از قراردادههای یها تعههدات
عملکردی) موجود در مجموعه مذکور تفاوت بااهمیتی نداشته باشد ،میتواند این استاندارد را برای آن مجموعه بکار گیرد .واحهد تجهاری
هنگام انجام حسابداری یک مجموعه قرارداد ،باید از برآوردها و مفروضاتی استفاده کند کهه نشهاندهنهده انهدازه و ترکیه آن مجموعهه
باشد.

دامنه کاربرد

.5

واحد تجاری باید این استاندارد را برای تمام قراردادها با مشتریان ،به استثنای موارد زیر ،بکار گیرد:
الف .قراردادهای اجاره مشمول دامنه کاربرد استاندارد حسابداری  21حسابداری اجار ها؛
ب .قراردادهای بیمه مشمول دامنه کاربرد استاندارد حسابداری  28فعالیتیای بیمه عمومی؛
پ .ابزارهای مالی مشهمول دامنهه کهاربرد اسهتاندارد حسهابداری  39صاورتیای ماالی تلفیقای ،اسهتاندارد حسهابداری  40مشاارکتیا،
استاندارد حسابداری  18صورتیای مالی جداگاناه و اسهتاندارد حسهابداری  20سارمایهگاااری در واحادهای تجااری وابساته و
مشارکتیای خاص؛ و
ت .مبادلههای غیرپولی بین واحدهای تجاری دارای فعالیتهای تجاری همانند ،برای تسهیل فروش به مشتریان یا مشهتریان بهالقوه .بهرای
مثال ،این استاندارد در خصوص قرارداد بین دو شرکت نفتی که توافق میکنند بهرای پاسهگگویی بهه موقه بهه تقاضهای مشهتریان
خود در مکانهای تعیینشده نفت را با یکدیگر مبادله کنند کاربرد ندارد.

.6

واحد تجاری این استاندارد را تنها در صورتی باید برای یک قرارداد به استثنای قراردادهای اشارهشده در بنهد  )5بکهار گیهرد کهه رهرف
قرارداد یک مشتری باشد .مشتری شگصی است که در قبال پرداخت مابهازا برای دستیابی به کاالهها یها خهدماتی کهه خروجهی فعالیتههای
عادی واحد تجاری است ،قرارداد با واحد تجاری منعقد کرده است .برای مثال ،در صورتی کهه رهرف قهرارداد ،بهه جهای انعقهاد قهرارداد
برای دستیابی به خروجی فعالیتهای عادی واحد تجاری ،قراردادی را به مناور مشارکت در یک فعالیت یا فراینهد منعقهد کهرده باشهد کهه
ررفین آن قرارداد در ریسکها و مزایای حاصل از آن فعالیت یا فرایند نایر ایجاد یهک دارایهی از رریهق توافهق همکهاری) سههی باشهند،
ررف قرارداد مشتری محسوب نمیشود.

.7

بگشی از قرارداد با مشتری ممکن است در دامنه کاربرد این استاندارد و بگش دیگر آن ،در دامنه کاربرد سهایر اسهتانداردهای اشهارهشهده
در بند  5قرار گیرد.
الف .اگر در سایر استانداردها چگونگی تفکیک و /یا اندازهگیری اولیه یک یا چند بگش از قرارداد مشگص شده باشهد ،آنگهاه واحهد
تجاری باید ابتدا الزامات تفکیک و /یا اندازهگیری مندرج در آن استانداردها را بکار گیرد .واحهد تجهاری بایهد مبلهغ بگشهی یها
بگشهایی) از قرارداد را که در ابتدا ربق سایر استانداردها اندازهگیری شده اسهت ،از قیمت معاملاه جهدا کنهد و بهرای تگصهیص
مبلغ باقیمانده قیمت معامله در صورت وجود) به هر تعهد عملکردی مشهمول دامنهه کهاربرد ایهن اسهتاندارد و بهه سهایر بگشههای
قرارداد ربق بند  7ب) ،بندهای  73تا  86را بکار گیرد.
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اگر در سایر استانداردها چگونگی تفکیک و یا /اندازهگیری اولیه یهک یها چنهد بگهش از قهرارداد مشهگص نشهده باشهد ،آنگهاه
واحد تجاری باید این استاندارد را برای تفکیک و /یا اندازهگیری اولیه آن بگش یا بگشهای) قرارداد با مشتری بکار گیرد.

چنانچه مگارج مگتص دستیابی به قرارداد با مشتری و مگهارج تحمهلشهده بهرای ایفهای قهرارداد بها مشهتری در دامنهه کهاربرد
استاندارد دیگری قرار نگیرد ،این استاندارد نحوه حسابداری مگارج مذکور را تعیین میکنهد بهه بنهدهای  91تها  104مراجعهه
شود) .واحد تجاری باید بندهای مذکور را تنها برای مگارج تحملشده مرتبط با قرارداد با مشهتری یها بگشهی از آن قهرارداد)
که در دامنه کاربرد این استاندارد است ،بکار گیرد.

شناخت
تشخیص قرارداد
.9

واحد تجاری باید قرارداد با یک مشتری ،که در دامنه کاربرد این استاندارد است ،را تنیاا هنااامی باه حساا

منظاور کناد کاه تماام

معیارهای زیر احراز شود:
الف.

طرفین ،قرارداد را (به صور
تعیدا

.
پ.
.

مکتو  ،شفاهی یا طبق سایر رویههای مرسوم تجاری) تأییاد کارد باشاند و نسابت باه انجاام

خود ،متعید باشند؛

واحد تجاری بتواند حقوق هر یک از طرفین را در ارتباط با کاالها یا خدماتی که باید انتقال یابد ،تشخیص دهد؛
واحد تجاری بتواند شرایط پرداخت برای کاالها یا خدماتی که باید انتقال یابد را تشخیص دهد؛
قرارداد محتوای تجاری داشته باشد (یعنی انتظار رود ریسک ،زمانبندی یا مبلغ جریانیاای نقادی آتای واحاد تجااری ،در نتیجاه
قرارداد تغییر کند)؛ و

ث.

وصول مابهازایی که واحد تجاری در قبال انتقال کاالها یا خدما

به مشتری نسبت به آ محق است ،محتمل باشد .واحد تجااری

در ارزیابی اینکه وصول مبلغ مابهازا محتمل است یا خیر ،تنیا باید توانایی و قصد مشتری برای پرداخت مبلغ ماباهازای مااکور در
سررسید را مورد توجه قرار دهد .اگر مبلغ مابهازا به دلیل پیشنیاد امتیاز قیمت به مشتری متغیر باشد ،مبلغ مابهازایی کاه واحاد
تجاری نسبت به آ محق است ،ممکن است از قیمت ذکرشد در قرارداد کمتر باشد (به بند  52مراجعه شود).

. 10

قرارداد ،توافقی بین دو یا چند ررف است که حقهو و تعههدات الهزامآور ایجهاد مهیکنهد .الهزامآور بهودن حقهو و تعههدات در یهک
قرارداد ،یک موضوع حقوقی است .قراردادها میتوانند مکتوب ،شفاهی یا مبتنی بر رویههای مرسوم تجاری باشند .رویهههها و فراینهدهای
انعقاد قراردادها با مشتریان ،بین حوزههای قانونی ،صنای و واحدهای تجاری متفاوت اسهت .افهزون بهر ایهن ،رویهههها و فراینهدهای مزبهور
ممکن است در داخل یک واحد تجاری نیز متفاوت باشد برای مثال ،ممکن است به ربقه مشتری یا ماهیت کاالها یها خهدمات تعهدشهده
بستگی داشته باشد) .واحد تجاری برای تعیین اینکه توافق با مشتری ،حقو و تعهدات الزامآور ایجاد میکند یا خیر ،و چهه زمهانی حقهو
و تعهدات الزامآور ایجاد میکند ،باید این رویهها و فرایندها را مدنار قرار دهد.

. 11

برخی قراردادها با مشتریان ممکن است مدت زمان معینی نداشته باشند و بتوان آنها را توسط ههر یهک از ررفههای قهرارداد ،در ههر زمهانی
خاتمه داد یا تعدیل کرد .سایر قراردادها ممکن است بر مبنای دورهای که در قرارداد مشگص شده اسهت ،بطهور خودکهار تمدیهد شهوند.
واحد تجاری باید این استاندارد را برای مدت قرارداد یعنی دوره قراردادی) که در آن مدت ،ررفین قرارداد حقهو و تعههدات الهزامآور
فعلی دارند ،بکار گیرد.

. 12

برای مقاصد بکارگیری این استاندارد ،اگر هر یک از ررفهای قرارداد ،بدون جبران خسارت ررف یا ررفههای) دیگهر ،از حهق الهزامآور
یکجانبه برای خاتمه دادن به قراردادی که بطور کامل اجرا نشده اسهت برخهوردار باشهد ،قهراردادی وجهود نهدارد .قهرارداد در صهورتی
بطور کامل اجرانشده محسوب میشود که هر دو معیار زیر احراز شده باشد:
الف .واحد تجاری هنوز کاالها یا خدمات تعهدشده را به مشتری انتقال نداده باشد؛ و
ب .واحد تجاری هنوز هیچ مابهازایی در قبال کاالها یا خدمات تعهدشده دریافت نکهرده باشهد و هنهوز نسهبت بهه دریافهت آن محهق
نباشد.

. 13

اگر قرارداد با مشتری معیارهای مندرج در بند  9را در آغاز قرارداد احراز کند ،واحد تجهاری نبایهد ایهن معیارهها را مجهدد یا ارزیهابی کنهد،
مگر اینکه نشانهای از تغییری عمده در واقعیتها و شرایط وجود داشته باشد .برای مثال ،اگر توانایی مشتری برای پرداخهت مابههازا بهه شهکل
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قابل مالحاهای کاهش یافته باشد ،واحد تجاری احتمال وصول مابهازایی که در قبال انتقال مابقی کاالها یا خدمات بهه مشهتری ،نسهبت بهه
آن محق میشود را مجددای ارزیابی میکند.
. 14

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

. 15

هنگامی که قرارداد با مشتری معیارهای مندرج در بند  9را احراز نمیکند و واحد تجاری مابهازایی را از مشتری دریافهت مهیکنهد ،واحهد
تجاری تنها در صورتی باید مابهازای دریافتی را به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کند که یکی از رویدادهای زیر واق شده باشد:
الف .واحد تجاری تعهدات باقیماندهای برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری نداشته باشد و تمهام یها تقریبهای تمهام مابههازای تعهدشهده
توسط مشتری را دریافت کرده باشد و غیرقابل استرداد باشد؛ یا
ب .قرارداد خاتمه یافته باشد و مابهازای دریافتی از مشتری غیرقابل استرداد باشد.

. 16

واحد تجاری باید مابهازای دریافتی از مشتری را تا زمان وقوع یکی از رویدادهای مندرج در بند  15یا تا زمهانی کهه معیارههای منهدرج در
بند  9متعاقبای احراز شود به بند  14مراجعه شود) ،به عنوان بدهی شناسایی کند .این بدهی ،با توجه به واقعیتهها و شهرایط مهرتبط بها قهرارداد،
یا بیانگر تعهد واحد تجاری به انتقال کاالها یا خدمات در آینده است یا بیانگر تعهد واحد تجاری به اسهترداد مابههازای دریهافتی اسهت .در
هر دو حالت ،بدهی مذکور باید به مبلغ مابهازای دریافتی از مشتری اندازهگیری شود.
ترکیب قراردادها

. 17

واحد تجاری ،در صورت احراز یک یا چند معیار از معیارهای زیر ،باید دو یا چند قرارداد را که ه زمان یا در زمانهای نزدیهک بهه هه بها
یک مشتری یا اشگاص وابسته به آن مشتری) منعقد کرده است ،ترکی کند و آنها را به عنوان قراردادی منفرد در نار بگیرد:
الف .قراردادها به صورت یک بسته با یک هدف تجاری واحد ،مذاکره شده باشند؛
ب .مبلغ مابهازای قابل پرداخت در یک قرارداد به قیمت یا عملکرد قرارداد دیگر بستگی داشته باشد؛ یا
پ .کاالها یا خدمات تعهدشده در قراردادها یا برخی کاالها یا خدمات تعهدشده در هر یک از قراردادهها) ،ربهق بنهدهای  22تها 30
تعهد عملکردی منفرد باشند.
تعدیل قرارداد

. 18

تعدیل قرارداد ،تغییر در دامنه یا قیمت یا ههر دو) یهک قهرارداد اسهت کهه بهه تأییهد ررفههای قهرارداد رسهیده اسهت .در برخهی صهنای و
حوزههای مقرراتی ،تعدیل قرارداد ممکن است به عنوان دستور تغییر ،اصالح ،متم یا الحاقیه قرارداد شناخته شود .تعهدیل قهرارداد زمهانی
وجود دارد که ررفهای قرارداد ،تعدیلی را تأیید کنند که یا بهه ایجهاد حقهو و تعههدات الهزامآور جدیهد یها بهه تغییهر حقهو و تعههدات
الزامآور موجود برای ررفهای قرارداد منجر شود .تعدیل قرارداد میتواند به صورت کتبی ،شفاهی یا بطور ضمنی ربق رویههههای مرسهوم
تجاری تأیید شود .اگر ررفهای قرارداد ،تعدیل قرارداد را تأیید نکرده باشند ،واحد تجاری باید بکارگیری ایهن اسهتاندارد را بهرای قهرارداد
موجود ،تا زمان تأیید تعدیل قرارداد ادامه دهد.

. 19

حتی در صورتیکه ررفهای قرارداد درباره دامنه تعدیل یا قیمهت تعهدیل یها ههر دو) ،اخهتالف ناهر داشهته باشهند ،یها ررفههای
قرارداد تغییر در دامنه قرارداد را تأیید کرده باشند اما هنوز تغییر متناظر در قیمهت را تعیهین نکهرده باشهند ،ممکهن اسهت تعهدیل
قرارداد وجود داشته باشد .برای تعیین اینکه حقو و تعهدات ایجادشده یا تغییریافته از رریق تعهدیل ،الهزامآور اسهت یها خیهر،
واحد تجاری باید تمام واقعیتها و شرایط مرتبط از جمله شهرایط قهرارداد و شهواهد دیگهر را مهدنار قهرار دههد .اگهر ررفههای
قرارداد ،تغییر در دامنه قرارداد را تأیید کرده باشند ،اما هنوز تغییر متناظر در قیمت را تعیهین نکهرده باشهند ،واحهد تجهاری بایهد
ربق بندهای  50تا  54در ارتباط با برآورد مابهازای متغیر و بندهای  56تا  58در ارتباط بها محهدودکردن برآوردههای مابههازای
متغیر ،تغییر در قیمت معامله که از تعدیل ناشی میشود را برآورد کند.

. 20

واحد تجاری باید تعدیل قرارداد را در صورت وجود هر دو شرط زیر ،به عنوان قراردادی جداگانه در نار بگیرد:
الف .دامنه قرارداد به دلیل اضافه کردن کاالها یا خدمات تعهدشدهای که ربق بندهای  26تا  30متمایز هستند ،افزایش یابد؛ و
ب .قیمت قرارداد ،به مبلغ مابهازایی که نشاندهنهده قیمت فروش مساتقل کاالهها یها خهدمات تعهدشهده اضهافی و هرگونهه تعهدیل
مقتضی در آن قیمت جهت انعکاس شرایط آن قرارداد خاص است ،افزایش یابد .برای مثال ،واحد تجهاری ممکهن اسهت قیمهت
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فروش مستقل یک کاال یا خدمت اضافی را بابت تگفیفی که مشتری دریافت میکند تعدیل کنهد ،زیهرا ضهرورتی نهدارد واحهد
تجاری مگارج فروشی را تحمل کند که در صورت فروش کاال یا خدمت مشابه به یک مشتری جدید ،متحمل میشد.
. 21

اگر ربق بند  ،20تعدیل قرارداد به عنوان قرارداد جداگانه در نار گرفته نشود ،واحد تجاری باید کاالهها یها خهدمات تعهدشهدهای کهه در
تاریخ تعدیل قرارداد هنوز انتقال نیافته است یعنی کاالها یا خدمات تعهدشده باقیمانده) را به یکی از شیوههای زیر ،هر کهدام کهه کهاربرد
داشته باشد ،به حساب مناور کند:
الف .اگر کاالها یا خدمات باقیمانده ،متمایز از کاالها یا خدمات انتقالیافته در تاریخ تعدیل قرارداد یا قبهل از آن باشهد ،واحهد تجهاری
باید تعدیل قرارداد را بهگونهای به حساب مناور کند که گویی قرارداد موجود خاتمهه یافتهه و یهک قهرارداد جدیهد منعقهد شهده
است .مبلغ مابهازایی که باید به تعهدات عملکردی باقیمانده یا کاالها یا خدمات متمایز باقیمانده در یک تعههد عملکهردی منفهرد
مشگصشده ربق بند  22ب)) تگصیص یابد ،مجموع موارد زیر است:
 . 1مابهازای تعهدشده توسط مشتری شامل مبالغی که قهبالی از مشهتری دریافهت شهده اسهت) کهه در بهرآورد قیمهت معاملهه
مناور شده و به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی نشده است؛ و
 . 2مابهازای تعهدشده به عنوان بگشی از تعدیل قرارداد.
ب .اگر کاالها یا خدمات باقیمانده ،متمایز نباشند و ،در نتیجه بگشی از تعهد عملکردی منفردی را تشکیل دهنهد کهه قسهمتی از آن تها
تاریخ تعدیل قرارداد ایفا شده است ،واحد تجاری باید تعدیل قرارداد را بهگونهای بهه حسهاب مناهور کنهد کهه گهویی بگشهی از
قرارداد موجود است .اثر تعدیل قرارداد بر قیمت معامله و اندازهگیری پیشرفت واحد تجهاری در ایفهای کامهل تعههد عملکهردی،
در تاریخ تعدیل قرارداد به عنوان تعدیل درآمد عملیاتی افزایش یا کهاهش درآمهد عملیهاتی) شناسهایی مهیشهود یعنهی تعهدیل
درآمد عملیاتی بر مبنای آثار انباشته تغییرات).
پ .اگر کاالها یا خدمات باقیمانده ترکیبی از موارد الهف) و ب) باشهد ،واحهد تجهاری بایهد آثهار تعهدیل بهر تعههدات عملکهردی
ایفانشده شامل تعهداتی که بگشی از آن ایفا نشده است) در قهرارداد تعهدیلشهده را بهه شهیوهای بهه حسهاب مناهور کنهد کهه بها
اهداف این بند سازگار باشد.
تشخیص تعهدات عملکردي

. 22

در آغاز قرارداد ،واحد تجاری باید کاالها یا خدما تعیدشد در قرارداد با مشتری را ارزیابی کند و هرگونه تعیاد بارای انتقاال ماوارد
زیر به مشتری را به عنوا یک تعید عملکردی تشخیص دهد:
الف .یک کاال یا خدمت (یا بستهای از کاالها یا خدما ) که متمایز است؛ یا
یک مجموعه از کاالها یا خدما متمایز که تا حد زیادی یکسا هستند و الاوی انتقال آنیا به مشتری یکساا اسات (باه بناد 23
.
مراجعه شود).

. 23

الگوی انتقال یک مجموعه از کاالها یا خدمات متمایز ،در صورت احراز هر دو معیار زیر یکسان خواهد بود:
الف .هر کاال یا خدمت متمایز در مجموعهای که واحد تجاری متعهد به انتقهال آن بهه مشهتری اسهت ،معیارههای منهدرج در بنهد  35را
برای در نار گرفتن به عنوان تعهد عملکردی ایفاشده در رول زمان ،احراز کند؛ و
ب .ربق بندهای  39تا  ،40به مناور اندازهگیری پیشرفت واحد تجهاری در ایفهای کامهل تعههد عملکهردی بهرای انتقهال ههر کهاال یها
خدمت متمایز در آن مجموعه به مشتری ،از شیوه یکسانی استفاده شود.
تعهدات در قرارداد با مشتریان

. 24

در قرارداد با مشتری ،عمومای کاالها یا خدماتی که واحد تجاری متعهد به انتقال آنها به مشتری اسهت ،بهه صهراحت مشهگص مهیشهود .بها
وجود این ،تعهدات عملکردی مشگصشده در قرارداد با مشتری ممکن است محدود به کاالهها یها خهدماتی نباشهد کهه بهه صهراحت در
قرارداد ذکر شده است .دلیل این موضوع آن است که قرارداد با مشتری ممکهن اسهت شهامل تعههداتی باشهد کهه بطهور ضهمنی از رریهق
رویههای مرسوم تجاری ،سیاستها یا بیانیههای خاص منتشرشده واحد تجاری بیان شده است ،مشروط بهر اینکهه ،در زمهان انعقهاد قهرارداد،
تعهدات مذکور توق بهجایی در مشتری ایجاد کند که واحد تجاری آن کاال یا خدمات را به مشتری منتقل خواهد کرد.

. 25

در تعهدات عملکردی ،فعالیتهایی که واحد تجاری باید برای ایفای قرارداد تقبل کند ،درج نمیشود مگر اینکه فعالیتهای مهذکور کهاال یها
خدمتی را به مشتری انتقال دهند .برای مثال ،ممکن است الزم باشهد ارائههدهنهدگان خهدمات ،وظهایف اداری گونهاگونی را بهرای تناهی
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قرارداد انجام دهند .اجرای این امور هیچ خدمتی را همزمهان بها اجهرای آن ،بهه مشهتری منتقهل نمهیکنهد .بنهابراین ،ایهن فعالیتههای تناهی
قرارداد ،تعهد عملکردی محسوب نمیشود.
کاالها یا خدمات متمایز

. 26

کاالها یا خدمات تعهدشده ،بسته به قرارداد ممکن است شامل موارد زیر باشد ،اما محدود به این موارد نیست:
الف .فروش کاالهای تولیدشده توسط یک واحد تجاری برای مثال ،موجودی کاالی یک واحد تولیدی)؛
ب .فروش مجدد کاالهای خریداریشده توسط واحد تجاری برای مثال ،موجودی کاالی یک واحد بازرگانی)؛
پ .فروش مجدد حق نسبت به کاالها یا خدمات خریداریشده توسط یک واحد تجاری بهرای مثهال ،فهروش مجهدد بلهیط توسهط
یک واحد تجاری که به عنوان اصیل ،ربق توصیف بندهای ب 34تا ب ،42عمل میکند)؛
ت .انجام وظیفه یا وظایفی) برای مشتری ،که بطور قراردادی در مورد آن توافق شده است؛
ث .ارائه خدمت آمادگی برای فراه کردن کاالها یا خدمات برای مثال ،بهروزآوری از پیش تعییننشده نرمافهزار کهه بهر مبنهای ”در
صورت در دسترس بودن“ عرضه میشود) یا ارائه خهدمت فهراه کهردن کاالهها یها خهدمات در دسهترس بهرای مشهتری جههت
استفاده به محض اینکه مشتری تصمی بگیرد؛
ج .ارائه خدمت فراه کردن بستر انتقال کاالها یا خهدمات بهه مشهتری بهرای شگصهی دیگهر بهرای مثهال ،عمهل بهه عنهوان نماینهده
شگصی دیگر ،ربق توصیف بندهای ب 34تا ب)42؛
چ .اعطای حق نسبت به کاالها یا خدماتی که قرار است در آینده ارائه شود ،بهگونهای که مشتری بتواند آن را مجهددای بهرای مشهتریان
خود فراه کند یا به آنها بفروشد برای مثال ،یک واحد تجاری که محصول خود را به یک واحد بازرگهانی مهیفروشهد ،متعههد
میشود کاال یا خدمتی اضافی را به فردی که آن محصول را از واحد بازرگانی خریداری میکند ،انتقال دهد)؛
ح .ساخت ،تولید یا ایجاد یک دارایی از جان یک مشتری؛
خ .انتقال مجوز به بندهای ب 56تا ب 69مراجعه شود)؛ و
اعطای اختیار خرید کاالها یا خدمات اضافی در صورتی که اختیارهای مهذکور حهق بهااهمیتی بهرای مشهتری ایجهاد کنهد ،ربهق
د.
توصیف بندهای ب 43تا ب.)47

. 27

کاال یا خدمت تعهدشده به مشتری ،در صورت احراز هر دو معیار زیر متمایز محسوب میشود:
الف .مشتری بتواند از آن کاال یا خدمت ،به تنهایی یا همراه با سایر منابعی که به سهولت در دسترس اسهت ،منتفه شهود یعنهی کهاال یها
خدمت قابلیت متمایز بودن را دارد)؛ و
ب .تعهد واحد تجاری برای انتقال آن کاال یا خدمت به مشتری ،از سایر تعهدات منهدرج در قهرارداد بطهور جداگانهه قابهل تشهگیص
باشد یعنی تعهد برای انتقال کاال یا خدمت ،در متن قرارداد متمایز شده باشد).

. 28

یک مشتری در صورتی میتواند ربق بند  27الف) از یک کاال یا خهدمت منتفه شهود کهه آن کهاال یها خهدمت را بتوانهد اسهتفاده کنهد،
مصرف کند ،در ازای مبلغی بیشتر از ارزش اسقاط ،آن را به فروش برساند یا به شیوهای نگههداری کنهد کهه منهاف اقتصهادی آتهی ایجهاد
نماید .در مورد برخی کاالها یا خدمات ،مشتری ممکن است بتواند از کاال یا خهدمت ،بهه تنههایی منتفه شهود .در مهورد برخهی دیگهر از
کاالها یا خدمات ،مشتری ممکن است بتواند از کاال یا خدمت تنها در ترکی با مناب دیگری کهه بهه سههولت در دسهترس اسهت ،منتفه
شود .منب به سهولت در دسترس ،کاال یا خدمتی است که بطور جداگانه به فروش میرسد توسط واحد تجاری یا واحهد تجهاری دیگهر)
یا منبعی است که مشتری قبالی آن را از واحد تجاری شامل کاالها یا خدماتی که واحد تجاری ربق قرارداد ،قبالی بهه مشهتری منتقهل کهرده
است) یا از سایر معامالت یا رویدادها به دست آورده است .عوامل گوناگون ممکن است شواهدی فراه کند که نشان مهیدههد مشهتری
میتواند از کاال یا خدمت ،به تنهایی یا در ترکی با سایر مناب به سهولت در دسهترس منتفه شهود .بهرای مثهال ،ایهن موضهوع کهه واحهد
تجاری یک کاال یا خدمت را معموالی بطور جداگانه میفروشد ،نشان میدهد که مشتری میتواند از آن کاال یا خهدمت ،بهه تنههایی یها در
ترکی با سایر مناب به سهولت در دسترس ،منتف شود.

. 29

هدف از ارزیابی اینکه تعهد واحد تجاری برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری ،ربق بند  27ب) بطور جداگانه قابل تشهگیص اسهت یها
خیر ،این است که مشگص شود ماهیت تعهد در متن قرارداد ،انتقال هر یک از آن کاالها یا خدمات بطور جداگانهه اسهت یها انتقهال یهک
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قل ترکیبی یا اقالمی است که کاالها یا خدمات مزبور ،ورودی آنها میباشد .عواملی که نشان میدههد دو یها چنهد تعههد واحهد تجهاری
برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری ،بطور جداگانه قابل تشگیص نیست شامل موارد زیر است ،اما محدود به این موارد نیست:
الف .واحد تجاری خدمت قابل مالحاهای برای یکپارچهسازی آن کاالها یا خدمات تعهدشده در قرارداد با سهایر کاالهها یها خهدمات
تعهدشده در قرارداد ارائه میکند تا به بستهای از کاالها یا خدماتی دست یابد که نشاندهنهده یهک خروجهی ترکیبهی یها چنهدین
خروجی است که مشتری برای دستیابی به آن خروجیها ،قهرارداد را منعقهد کهرده اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،واحهد تجهاری از آن
کاالها یا خدمات به عنوان ورودی استفاده میکند تا یک خروجی ترکیبی یا چندین خروجهی مشهگصشهده توسهط مشهتری را
تولید کند یا تحویل دهد .یک خروجی ترکیبی یا چندین خروجی ممکن است شامل بیش از یک مرحله ،عنصر یا واحد باشد.
ب .یک یا چند کاال یا خدمت تعهدشده در قرارداد ،بطور قابل مالحاهای یک یا چند کاال یا خدمت دیگهر تعهدشهده در قهرارداد را
تعدیل یا سفارشیسازی کند ،یا بطور قابل مالحاهای توسط یک یا چند کاال یا خهدمت دیگهر تعهدشهده در قهرارداد تعهدیل یها
سفارشیسازی شود.
پ .کاالها یا خدمات ،وابستگی یا ارتباط بسیار زیادی با یکدیگر داشته باشند .به عبارت دیگر ،هر یهک از کاالهها یها خهدمات ،بطهور
قابل مالحاهای تحت تأثیر یک یا چند کاال یا خدمت دیگر مندرج در قرارداد قهرار گیهرد .بهرای مثهال ،در برخهی مهوارد ،دو یها
چند کاال یا خدمت به این دلیل بطور قابل مالحاهای تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرنهد کهه واحهد تجهاری نمهیتوانهد از رریهق
انتقال هر کدام از آن کاالها یا خدمات بطور مستقل از دیگری ،تعهد خود را ایفا کند.
. 30

اگر کاال یا خدمت تعهدشده متمایز نباشد ،واحد تجاری باید آن کاال یا خدمت را تا جایی با سایر کاالهها یها خهدمات تعهدشهده ترکیه
کند که بستهای از کاالها یا خدمات متمایز را تشگیص دهد .در برخی موارد ،این امر موج میشود تمهام کاالهها یها خهدمات تعهدشهده
در قرارداد ،به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد در نار گرفته شوند.
ایفاي تعهدات عملکردي

. 31

واحد تجاری باید زمانی (یا در طول زمانی) درآمد عملیاتی را شناسایی کند که یک تعید عملکردی را از طریق انتقال کااال یاا خادمت
تعیدشد (یعنی یک دارایی) به مشتری ایفا نماید .یک دارایی زمانی (یا در طول زمانی) انتقال مییابد که مشتری کنترل آ دارایای را
به دست میآورد.

. 32

برای هر تعهد عملکردی مشگصشده ربق بندهای  22تا  ،30واحد تجاری باید در آغاز قرارداد تعیهین کنهد کهه آیها تعههد عملکهردی را
در رول زمان ربق بندهای  35تا  )37یا در نقطهای از زمان ربق بند  )38ایفا مهیکنهد .اگهر واحهد تجهاری تعههد عملکهردی را در رهول
زمان ایفا نکند ،تعهد عملکردی در نقطهای از زمان ایفا شده است.

. 33

کاالها و خدمات ،در زمان دریافت و استفاده ،حتی اگر برای لحااتی باشد ،دارایهی هسهتند همهانطور کهه در مهورد بسهیاری از خهدمات
اینگونه است) .کنترل یک دارایی به توانایی هدایت استفاده از دارایی و کس تقریبای تمام مناف باقیمانده دارایی اشهاره دارد .کنتهرل شهامل
توانههایی من ه سههایر واحههدهای تجههاری از هههدایت اسههتفاده از دارایههی و کس ه منههاف حاصههل از دارایههی اسههت .منههاف یههک دارایههی،
جریانهای نقدی جریانهای نقدی ورودی یا جلوگیری از خروج جریانهای نقهدی) بهالقوهای اسهت کهه بطهور مسهتقی یها غیرمسهتقی  ،بهه
شیوههای متعدد از جمله موارد زیر میتواند به دست آِید:
الف .استفاده از دارایی برای تولید کاالها یا ارائه خدمات شامل خدمات عمومی)؛
ب .استفاده از دارایی برای افزایش ارزش سایر داراییها؛
پ .استفاده از دارایی برای تسویه بدهیها یا کاهش هزینهها؛
ت .فروش یا معاوضه دارایی؛
ث .وثیقه گذاشتن دارایی برای تضمین یک وام؛ و
ج .نگهداری دارایی.

. 34

واحد تجاری ،هنگام ارزیابی اینکه یک مشتری کنترل یک دارایی را به دست آورده است یا خیر ،بایهد هرگونهه توافهق بازخریهد دارایهی
را مدنار قرار دهد به بندهای ب 70تا ب 82مراجعه شود).
تعهدات عملکردي ایفاشده در طول زمان

. 35

واحد تجاری ،در صورت احراز هر یک از معیارهای زیر ،کنترل کاال یا خدمت را در رول زمان منتقل میکند و بنابراین ،در رهول زمهان
تعهد عملکردی را ایفا و درآمد عملیاتی را شناسایی مینماید:
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الف .مشتری ،در رول زمان ایفای تعهد عملکردی توسط واحد تجاری ،مناف ایجادشده از عملکرد واحد تجهاری را همزمهان دریافهت
و مصرف کند به بندهای ب 3تا ب 4مراجعه شود)؛
ب .عملکرد واحد تجاری ،دارایی برای مثال ،کار در جریان پیشرفت) را ایجاد کند یا توسعه دهد کهه مشهتری در رهول زمهان ایجهاد
یا توسعه دارایی ،آن را کنترل کند به بند ب 5مراجعه شود)؛ یا
پ .عملکرد واحد تجاری ،دارایی با کاربرد جایگزین برای واحد تجاری ایجاد نکند به بند  36مراجعه شود) و واحهد تجهاری نسهبت
به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ ،حق الزامآور داشته باشد به بند  37مراجعه شود).
. 36

دارایی ایجادشده از رریق عملکرد واحد تجاری ،در صورتی برای واحد تجاری کهاربرد جهایگزین نهدارد کهه واحهد تجهاری ،در رهول
زمان ایجاد یا توسعه دارایی ،با قیود قراردادی برای هدایت دارایی بهه مناهور اسهتفادهای دیگهر مواجهه باشهد یها بهرای ههدایت دارایهی در
وضعیت تکمیلشده جهت استفادهای دیگر محدودیت عملی داشته باشد .ارزیابی اینکهه دارایهی بهرای واحهد تجهاری کهاربرد جهایگزین
دارد یا خیر ،در آغاز قرارداد صورت میگیرد .پس از آغاز قرارداد ،واحد تجاری نباید ارزیابی کاربرد جهایگزین دارایهی را بههروزآوری
کند ،مگر اینکه ررفهای قرارداد ،تعدیلی در قرارداد را تأیید کنند که به موج آن ،تعهد عملکردی اساسای تغییر کنهد .در بنهدهای ب 6تها
ب ،8رهنمودی ارزیابی اینکه دارایی برای واحد تجاری کاربرد جایگزین دارد یا خیر ،ارائه شده است.

. 37

واحد تجاری هنگام ارزیابی اینکه ربق بند  35پ) نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تها آن تهاریخ ،حهق الهزامآور دارد
یا خیر ،باید شرایط قرارداد و نیز قوانین مرتبط با قرارداد را مدنار قرار دهد .ضهرورتی نهدارد کهه حهق نسهبت بهه پرداخهت مشهتری بابهت
عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ ،مبلغی ثابت باشد .با وجود این ،اگر قرارداد به دالیلی غیر از عدم ایفای تعههد توسهط واحهد تجهاری ،بهه
وسیله مشتری یا شگص دیگری خاتمه یابد ،واحد تجاری باید در تمام رهول مهدت قهرارداد ،نسهبت بهه مبلغهی محهق باشهد کهه حهداقل،
عملکرد تکمیلشده توسط واحد تجاری تا آن تاریخ را جبران کند .در بندهای ب 9تا ب ،13در مهورد ارزیهابی وجهود و الهزامآور بهودن
حق نسبت به پرداخت مشتری و اینکه حق واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری ،واحد تجهاری را بهه پرداخهت مشهتری بابهت عملکهرد
تکمیلشده تا آن تاریخ محق میکند یا خیر ،رهنمود ارائه شده است.
تعهدات عملکردي ایفاشده در نقطهاي از زمان

. 38

اگر واحد تجاری تعهد عملکردی را ربق بندهای  35تا  37در رول زمان ایفا نکند ،تعهد عملکردی در نقطهای از زمهان ایفها شهده اسهت.
برای تعیین نقطهای از زمان که در آن ،مشتری کنترل دارایهی تعهدشهده را بهه دسهت مهیآورد و واحهد تجهاری تعههد عملکهردی را ایفها
میکند ،واحد تجاری باید الزامات کنترل ربق بندهای  31تا  34را مد نار قرار دهد .افزون بر ایهن ،واحهد تجهاری بایهد نشهانهههای انتقهال
کنترل ،که شامل موارد زیر است ،اما محدود به آنها نیست ،را در نار بگیرد:
الف .واحد تجاری حق فعلی نسبت به پرداخت مشتری بابت دارایی داشته باشد -چنانچه مشهتری در حهال حاضهر متعههد بهه پرداخهت
بابت دارایی باشد ،این موضوع ممکن است نشان دهد که مشتری توانایی هدایت استفاده از دارایی مهورد مبادلهه را کسه کهرده
و تقریبای تمام مناف باقیمانده حاصل از آن دارایی را به دست آورده است.
ب .مشتری مالکیت قانونی دارایی را داشته باشد -مالکیت قانونی ممکن است نشان دهد که کهدام یهک از ررفههای قهرارداد توانهایی
هدایت استفاده از دارایی را دارد و تقریبای تمهام منهاف باقیمانهده حاصهل از دارایهی را بهه دسهت مهیآورد ،یها مهیتوانهد دسترسهی
واحدهای تجاری دیگر به مناف مذکور را محدود کند .بنابراین ،انتقال مالکیت قانونی یک دارایهی ممکهن اسهت نشهان دههد کهه
مشههتری کنتههرل دارایههی را بههه دسههت آورده اسههت .اگههر واحههد تجههاری مالکیههت قهانونی را صههرفای بههه مناههور محافاههت در برابههر
عدم پرداختهای مشتری حفظ کند ،این حق واحد تجاری مان به دست آوردن کنترل دارایی توسط مشتری نمیشود.
پ .واحد تجاری تصرف فیزیکی دارایی را منتقل کرده باشهد -تصهرف فیزیکهی دارایهی ممکهن اسهت نشهان دههد مشهتری توانهایی
هدایت استفاده از دارایی را دارد و تقریبای تمام مناف باقیمانده دارایی را به دست میآورد ،یا میتواند دسترسهی واحهدهای تجهاری
دیگر به مناف مذکور را محدود کند .با وجود این ،تصرف فیزیکی و کنتهرل دارایهی ،ممکهن اسهت همزمهان بها یکهدیگر وجهود
نداشته باشهند .بهرای مثهال ،در برخهی توافقههای بازخریهد و در برخهی قراردادههای حهقالعملکهاری ،مشهتری یها حهقالعمهلکهار
ممکهن اسهت تصهرف فیزیکههی دارایهی تحهت کنتهرل واحههد تجهاری را داشهته باشهد .در مقابههل ،در برخهی توافقههای فههروش و
نگهداری ،واحد تجاری ممکن است تصرف فیزیکی دارایی تحهت کنتهرل مشهتری را داشهته باشهد .در بنهدهای ب 70تها ب،82
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ث.
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ب 83تها ب 84و ب 85تها ب ،88بههه ترتیه رهنمودههایی دربههاره حسهابداری توافقههای بازخریههد ،توافقههای حهقالعملکههاری و
توافقهای فروش و نگهداری ارائه شده است.
مشتری ریسکها و مزایای عمده مالکیت دارایی را داشته باشد -انتقال ریسکها و مزایای عمده مالکیهت یهک دارایهی بهه
مشتری ممکن است نشان دهد آن مشتری ،توانایی هدایت استفاده از دارایهی و تقریبهای تمهام منهاف باقیمانهده حاصهل از
دارایی را به دست آورده است .با وجود این ،هنگام ارزیابی ریسکها و مزایای مالکیت دارایی تعهدشده ،واحد تجهاری
باید ریسکی که منجر به ایجاد تعهد عملکردی جداگانه ،مازاد بر تعهد عملکردی انتقال دارایی میشود را مستثنی کند.
برای مثال ،واحد تجاری ممکن است کنترل دارایی را به مشتری انتقال داده باشهد ،امها هنهوز تعههد عملکهردی اضهافی
برای ارائه خدمات حفاظت و نگهداری مرتبط با دارایی انتقالیافته را ایفا نکرده باشد.
مشتری دارایی را پذیرفته باشد -پذیرش دارایی توسط مشتری ممکن است بیانگر آن باشد که مشتری توانایی هدایت
استفاده از دارایی و تقریبای تمام مناف باقیمانده حاصل از دارایی را به دست آورده است  .برای ارزیابی تأثیر شررهای
قراردادی پذیرش توسط مشتری بر زمان انتقال کنترل دارایی ،واحد تجاری باید رهنمود مندرج در بندهای ب 89تا
ب 92را مورد توجه قرار دهد.

اندازهگیري پیشرفت در ایفاي کامل تعهد عملکردي

. 39

برای هر تعهد عملکردی که ربق بندهای  35تا  37در رول زمان ایفا میشود ،واحد تجاری باید درآمد عملیاتی را در رول زمان از رریهق
اندازهگیری پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی مذکور شناسایی کند .هنگام اندازهگیری پیشهرفت ،ههدف ایهن اسهت کهه عملکهرد
واحد تجاری در انتقال کنترل کاالها یا خدمات تعهدشده به مشتری یعنی ایفای تعهد عملکردی واحد تجاری) نشان داده شود.

. 40

واحد تجاری باید از یک روش واحد برای اندازهگیری پیشرفت هر تعهد عملکردی ایفاشده در رول زمان استفاده کنهد و بایهد آن روش
را بطور یکنواخت برای تعهدات عملکردی مشابه و در شهرایط مشهابه بکهار گیهرد .در پایهان ههر دوره گزارشهگری ،واحهد تجهاری بایهد
پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی ایفاشده در رول زمان را تجدید اندازهگیری کند.
روشهاي اندازهگیري پیشرفت

. 41

روشهای مناس اندازهگیری پیشرفت ،شامل روشهای مبتنی بر خروجی و روشههای مبتنهی بهر ورودی اسهت .بهرای بکهارگیری روشههای
مبتنی بر خروجی و روشهای مبتنی بر ورودی توسط واحد تجاری به مناور اندازهگیهری پیشهرفت در ایفهای کامهل تعههدات عملکهردی،
در بندهای ب 14تا ب 19رهنمود ارائه میشود .واحد تجاری ،در تعیین روش مناس برای انهدازهگیهری پیشهرفت ،بایهد ماهیهت کهاال یها
خدمتی که متعهد است به مشتری منتقل کند را مدنار قرار دهد.

. 42

واحد تجاری هنگام بکارگیری یک روش برای اندازهگیری پیشرفت باید هرگونهه کهاال یها خهدمتی کهه کنتهرل آن را بهه مشهتری منتقهل
نمیکند ،از اندازهگیری پیشرفت مستثنی نماید .در مقابل ،واحد تجاری بایهد هرگونهه کهاال یها خهدمتی کهه کنتهرل آن را بها ایفهای تعههد
عملکردی به مشتری منتقل میکند ،در اندازهگیری پیشرفت در نار بگیرد.

. 43

واحد تجاری باید با تغییر شرایط در رول زمان ،اندازهگیری پیشرفت را بهروزآوری کنهد تها هرگونهه تغییهر در نتیجهه تعههد عملکهردی را
منعکس نماید .چنین تغییراتی در اندازهگیری پیشرفت واحد تجاری ،باید ربق استاندارد حسابداری  34رویاههاای حساابداری ،تغییار در
برآوردهای حسابداری و اشتباها  ،به عنوان تغییر در برآورد حسابداری در نار گرفته شود.
اندازهگیري معقول پیشرفت

. 44

واحد تجاری تنها در صورتی که بتواند بطور معقول پیشهرفت در ایفهای کامهل تعههد عملکهردی را انهدازهگیهری کنهد ،بایهد بابهت تعههد
عملکردی ایفاشده در رول زمان ،درآمد عملیهاتی شناسهایی کنهد .چنانچهه ارالعهات قابهل اتکهای الزم بهرای بکهارگیری روش مناسه
اندازهگیری پیشرفت وجود نداشته باشد ،واحد تجاری نمیتواند پیشرفت در ایفای کامل تعههد عملکهردی را بطهور معقهول انهدازهگیهری
کند.

. 45

واحد تجاری در برخی شرایط برای مثال ،در مراحل ابتدایی قرارداد) ممکن اسهت نتوانهد نتیجهه یهک تعههد عملکهردی را بطهور معقهول
تحملشده بهرای ایفهای تعههد عملکهردی را بازیافهت نمایهد .در ایهن شهرایط ،مهادامی کهه واحهد
اندازه گیری کند اما انتاار داشته باشد مگارج 
تجاری نتواند نتیجه تعهد عملکردی را بطور معقول اندازهگیری کند ،باید درآمد عملیاتی را تنهها تها میهزان مگهارج تحمهلشهده شناسهایی
نماید.
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اندازهگیري
.46

واحد تجاری ،زمانی (یا در طول زمانی) که تعید عملکردی ایفا میشود ،باید قیمت معامله (که برآورد ماباهازای متغیار محدودشاد طباق
بندهای  56تا  58از آ مستثنی شد است) را که به آ تعید عملکردی تخصیص یافته است ،به عنوا درآمد عملیاتی شناسایی کند.

تعیین قیمت معامله
. 47

واحد تجاری باید شرایط قرارداد و رویههای مرسوم تجاری خود را برای تعیاین قیمات معاملاه در نظار بایارد .قیمات معاملاه ،مبلاغ
مابهازایی است که واحد تجاری انتظار دارد در قبال انتقال کاالها یا خدما تعیدشد به مشتری ،نسبت به آ محق باشاد ،باه اساتثنای
مبالغی که به نمایندگی از اشخاص ثالث وصول میشود (برای مثاال ،مالیاا بار ارزش افازود ) .ماباهازای تعیدشاد در قارارداد باا
مشتری ،ممکن است شامل مبالغ ثابت ،مبالغ متغیر ،یا هر دو باشد.

. 48

ماهیت ،زمانبندی و مبلهغ مابههازای تعهدشهده توسهط مشهتری ،بهر بهرآورد قیمهت معاملهه تهأثیر مهیگهذارد .هنگهام تعیهین قیمهت معاملهه،
واحد تجاری باید آثار تمام موارد زیر را در نار بگیرد:
الف .مابهازای متغیر به بندهای  50تا  55و  59مراجعه شود)؛
ب .محدود کردن برآوردهای مابهازای متغیر به بندهای  56تا  58مراجعه شود)؛
پ .وجود جزء تأمین مالی عمده در قرارداد به بندهای  60تا  65مراجعه شود)؛
ت .مابهازای غیرنقدی به بندهای  66تا  69مراجعه شود)؛ و
ث .مابهازای قابل پرداخت به مشتری به بندهای  70تا  72مراجعه شود).

. 49

واحد تجاری برای تعیین قیمت معامله باید فرض کند که کاالها یا خدمات ،ربهق تعههد منهدرج در قهرارداد فعلهی بهه مشهتری
انتقال خواهد یافت و قرارداد ،فسخ ،تمدید یا تعدیل نگواهد شد.
مابهازاي متغیر

. 50

اگر مابهازای تعهدشده در قرارداد شامل یک مبلغ متغیر باشد ،واحد تجاری بایهد مبلهغ مابههازایهی کهه در قبهال انتقهال کاالهها یها خهدمات
تعهدشده به مشتری ،نسبت به آن محق است را برآورد کند.

. 51

مبلغ مابهازا میتواند به دلیل تگفیفها ،استردادها ،اعتبارات ،امتیازات قیمت ،مشوقها ،پاداشهای عملکرد ،جرائ یها اقهالم مشهابه دیگهر تغییهر
کند .در صورتی که حق واحد تجاری نسبت به مابهازا ،مشروط به وقوع یا عهدم وقهوع یهک رویهداد آتهی باشهد نیهز مابههازای تعهدشهده
میتواند تغییر کند .برای مثال ،اگر محصول با حق برگشت به فروش برسد یا اگر مبلغ ثابتی بهه عنهوان پهاداش عملکهرد بهرای دسهتیابی بهه
یک سطح مشگص تعهد شود ،مبلغ مابهازا متغیر است.

. 52

متغیر بودن مابهازای تعهدشده توسط مشتری ،ممکن است به صراحت در قرارداد ذکر شده باشد .افهزون بهر شهرایط قهرارداد ،در صهورت
وجود هر یک از شرایط زیر ،مابهازای تعهدشده ،متغیر است:
الف .مشتری در نتیجه رویههای مرسوم تجاری ،سیاستها یا بیانیههای خاص منتشرشده واحهد تجهاری ،توقه بهه جهایی داشهته باشهد کهه
واحد تجاری مبلغ مابهازایی کمتر از قیمت ذکرشده در قرارداد را بپهذیرد .یعنهی انتاهار مهیرود کهه واحهد تجهاری امتیهاز قیمهت
پیشنهاد کند .این پیشنهاد ،با توجه به حوزه مقرراتی ،صنعت یا مشتری میتواند به عنوان تگفیف ،استرداد یا اعتبار مطرح شود.
ب .سایر واقعیتها و شرایط نشان دهد که قصد واحد تجاری هنگام انعقاد قرارداد با مشتری ،پیشنهاد امتیاز قیمت به مشتری است.

. 53

واحد تجاری باید با استفاده از یکی از روشهای زیر ،بسته به اینکه واحهد تجهاری انتاهار دارد کهدام روش مبلهغ مابههازایهی کهه نسهبت بهه
دریافت آن محق خواهد بود را بهتر پیشبینی کند ،مبلغ مابهازای متغیر را برآورد نماید:
الف .ارزش مورد انتظار -ارزش مورد انتاار ،مجموع مبالغ موزونشده بر اساس احتماالت ،در دامنههای از مبهالغ ممکهن مابههازا اسهت.
در صورتی که واحد تجاری تعداد زیادی قهرارداد بها وییگیههای مشهابه داشهته باشهد ،ارزش مهورد انتاهار ممکهن اسهت بهرآورد
مناسبی از مبلغ مابهازای متغیر باشد.
ب .محتملترین مبلغ -محتملترین مبلغ ،مبلغی است که در دامنهای از مبالغ مابهازای ممکهن ،بیشهترین احتمهال وقهوع را دارد یعنهی
محتملترین نتیجه قرارداد) .در صورتی که قرارداد تنها دو نتیجه ممکن داشته باشد بهرای مثهال ،اینکهه واحهد تجهاری بهه پهاداش
عملکرد میرسد یا خیر) ،محتملترین مبلغ ،ممکن است برآورد مناسبی از مبلغ مابهازای متغیر باشد.
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واحد تجاری برای برآورد اثر عدم ارمینان بر مبلغ مابهازای متغیری که نسبت به آن محق اسهت ،بایهد یهک روش را بطهور یکنواخهت در
کل دوره قرارداد بکار گیرد .افزون بر این ،واحد تجاری باید تمهام ارالعهاتی تهاریگی ،جهاری و پهیشبینهی) کهه بطهور معقهول بهه آنهها
دسترسی دارد را مدنار قرار دهد و تعداد معقول مبالغ مابهازای ممکن را مشگص کند .ارالعهاتی کهه واحهد تجهاری بهرای بهرآورد مبلهغ
مابهازای متغیر استفاده میکند ،بطور معمول مشابه ارالعاتی است که مدیریت واحد تجاری در فراینهد پیشهنهاد قیمهت و در تعیهین قیمهت
کاالها یا خدمات تعهدشده مورد استفاده قرار میدهد.
بدهیهاي استرداد

. 55

در صورتیکه واحد تجاری مابهازایی از مشتری دریافت کند و انتاار اسهترداد تمهام یها قسهمتی از آن مابههازا را بهه مشهتری داشهته باشهد،
واحد تجاری باید بدهی استرداد شناسایی کند .بدهی استرداد ،به مبلغ مابههازای دریهافتی یها دریهافتنی) کهه واحهد تجهاری انتاهار نهدارد
نسبت به آن محق باشد ،اندازهگیری میشود یعنی مبالغی که در قیمهت معاملهه مناهور نشهده اسهت) .بهدهی اسهترداد و تغییهر متنهاظر در
قیمههت معاملههه و بنههابراین باادهی ناشاای از قاارارداد) بایههد در پایههان هههر دوره گزارشههگری ،بابههت تغییههر در شههرایط بهههروزآوری شههود.
واحد تجاری برای به حساب گرفتن بدهی استرداد مربوط به فروش با حق برگشهت ،بایهد رهنمهود منهدرج در بنهدهای ب 20تها ب 27را
بکار گیرد.
محدود کردن برآوردهاي مابهازاي متغیر

. 56

واحد تجاری باید تمام یا قسمتی از مبلغ مابهازای متغیر برآوردشهده ربهق بنهد  53را تنهها تها میزانهی در قیمهت معاملهه مناهور کنهد کهه در
صورت برررف شدن عدم ارمینان مرتبط با مابهازای متغیر در آینده ،بسیار محتمل باشد که برگشهت عمهدهای در مبلهغ درآمهد عملیهاتی
انباشته شناساییشده رخ ندهد.

. 57

در ارزیابی اینکه در صورت برررف شدن عدم ارمینان مرتبط با مابهازای متغیر در آینده ،آیا بسیار محتمهل اسهت کهه برگشهت عمهدهای
در مبلغ درآمد عملیاتی انباشته شناساییشده رخ ندهد ،واحهد تجهاری بایهد احتمهال برگشهت درآمهد عملیهاتی و میهزان برگشهت درآمهد
عملیاتی را مدنار قرار دهد .عواملی که میتواند احتمال یا میزان برگشت درآمد عملیهاتی را افهزایش دههد ،شهامل مهوارد زیهر اسهت ،امها
محدود به آنها نمیشود:
الف .مبلغ مابهازا نسبت به عواملی که خارج از کنترل واحد تجاری است ،بسیار حساس باشد .این عوامهل ممکهن اسهت شهامل نوسهان
در بازار ،قضاوت یا اقدامات اشگاص ثالث ،وضعیت آب و هوا و ریسک باالی منسوخ شدن کاال یا خدمت تعهدشده باشد.
ب .انتاار نرود عدم ارمینان مرتبط با مبلغ مابهازا ،برای مدت روالنی برررف شود.
پ .تجربه واحد تجاری یا سایر شواهد) در ارتباط با انواع قراردادههای مشهابه محهدود باشهد ،یها تجربهه یها سهایر شهواهد) مهذکور،
ارزش پیشبینیکنندگی محدودی داشته باشد.
ت .رویه واحد تجاری ،پیشنهاد دامنه وسیعی از امتیازات قیمت یا تغییهر مفهاد و شهرایط پرداخهت قراردادههای مشهابه در شهرایط مشهابه
باشد.
ث .قرارداد دارای تعداد زیادی و دامنه وسیعی از مبالغ مابهازای ممکن باشد.

. 58

واحد تجاری برای به حساب مناور کردن مابهازا به شکل حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده که در ازای مجهوز دارایهی فکهری
تعهد شده است ،باید بند ب 67را بکار گیرد.
ارزیابی مجدد مابهازاي متغیر

. 59

واحد تجاری باید در پایهان ههر دوره گزارشهگری ،قیمهت بهرآوردی معاملهه را بهه مناهور بیهان صهادقانه شهرایط موجهود در پایهان دوره
گزارشگری و تغییر در شرایط ری دوره گزارشگری ،بهروزآوری کند شامل بهروزآوری ارزیابی اینکه برآورد مابهازای متغیهر ،محهدود
شده است یا خیر) .واحد تجاری باید تغییر در قیمت معامله را ربق بندهای  87تا  90به حساب مناور کند.
وجود جزء تأمین مالی عمده در قرارداد

. 60

در تعیین قیمت معامله ،واحد تجاری در صورتی باید مبلغ مابههازای تعهدشهده را بابهت آثهار ارزش زمهانی پهول تعهدیل کنهد کهه
زمانبندی پرداختهای مورد توافق ررفهای قرارداد بطور صریح یا ضمنی) ،برای مشتری یا واحد تجهاری منهاف عمهدهای از رریهق
تأمین مالی جهت انتقال کاالها یا خدمات به مشتری فراه کند .در چنین شهرایطی ،قهرارداد دربردارنهده جهزء تهأمین مهالی عمهده
است .جزء تأمین مالی عمده ممکن است صهرفناهر از تصهریح تعههد تهأمین مهالی در قهرارداد یها بیهان ضهمنی از رریهق شهرایط
پرداخت مورد توافق ررفهای قرارداد ،وجود داشته باشد.
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. 61

هدف واحد تجاری هنگام تعدیل مبلغ مابهازای تعهدشده بابت جزء تأمین مالی عمده ،شناسایی درآمد عملیهاتی بهه مبلغهی برابهر بها قیمتهی
است که اگر قرار بود مشتری برای کاالها یا خدمات تعهدشده ،در زمان یا در رول زمان) انتقال کاالها یا خهدمات بهه مشهتری وجهه نقهد
پرداخت کند یعنی قیمت فروش نقدی) ،قیمت مزبور را بابت آن کاالها یا خدمات پرداخت میکرد .واحد تجاری بهرای ارزیهابی اینکهه
قرارداد جزء تأمین مالی دارد یا خیر و اینکه جزء تأمین مالی مذکور ،در قرارداد از اهمیت برخهوردار اسهت یها خیهر ،بایهد تمهام واقعیتهها و
شرایط مربوط ،شامل هر دو مورد زیر را مدنار قرار دهد:
الف .تفاوت بین مبلغ مابهازای تعهدشده و قیمت فروش نقدی کاالها یا خدمات تعهدشده ،در صورت وجود؛ و
ب .اثر ترکیبی هر دو مورد زیر:
 . 1مدت زمان مورد انتاار بین زمان انتقال کاالها یا خدمات تعهدشهده توسهط واحهد تجهاری بهه مشهتری و زمهان پرداخهت
توسط مشتری بابت کاالها یا خدمات مذکور؛ و
 . 2نرخهای سود رایج در بازار مربوط.

. 62

علیرغ ارزیابی مندرج در بند  ،61در صورت وجود هر یک از عوامل زیر ،قرارداد با مشتری جزء تأمین مالی عمده ندارد:
الف .مشتری بابت کاالها یا خدمات ،پیشپرداخت انجام داده باشد و زمانبندی انتقال کاالهها یها خهدمات مهذکور ،در اختیهار مشهتری
باشد.
ب  .قسمت عمده مبلغ مابهازای تعهدشده توسط مشتری ،متغیر باشد و مبلغ یا زمانبندی مابهازای مذکور ،برمبنای وقهوع یها عهدم وقهوع
یک رویداد آتی که اساسای در کنترل واحد تجاری یا مشتری نیست ،تغییر کنهد بهرای مثهال ،در صهورتیکهه مابههازا ،حهق امتیهاز
مبتنی بر فروش باشد).
پ  .تفاوت بین مابهازای تعهدشده و قیمت فروش نقدی کاال یا خدمت ربق توصیف بنهد  ،)61بهه دالیلهی غیهر از تهأمین منهاب مهالی
برای مشتری یا واحد تجاری ایجاد شده باشد ،و تفاوت بین آن مبالغ متناس با دلیل تفاوت باشهد .بهرای مثهال ،شهرایط پرداخهت
ممکن است بهگونهای باشد که از مشتری یا واحهد تجهاری در برابهر عهدم ایفهای کامهل تمهام یها قسهمتی از تعههدات منهدرج در
قرارداد توسط ررف دیگر ،محافات کند.

. 63

به عنوان یک اقتضای عملی ،اگر واحد تجاری در آغاز قرارداد انتاار داشته باشد که دوره زمهانی بهین انتقهال کهاال یها خهدمت تعهدشهده
توسط واحد تجاری بهه مشهتری و پرداخهت توسهط مشهتری بابهت کهاال یها خهدمت مهذکور ،یکسهال یها کمتهر باشهد ،ضهرورتی نهدارد
واحد تجاری مبلغ مابهازای تعهدشده را بابت آثار جزء تأمین مالی عمده تعدیل کند.

. 64

برای دستیابی به هدف بند  ،61هنگام تعدیل مبلغ مابهازای تعهدشده بابهت جهزء تهأمین مهالی عمهده ،واحهد تجهاری بایهد از نهرخ تنزیلهی
استفاده کند که اگر در آغاز قرارداد یک معامله تأمین مالی جداگانه بین واحهد تجهاری و مشهتری انجهام مهیشهد ،آن نهرخ تنزیهل مهورد
استفاده قرار میگرفت .نرخ مذکور ،وییگیهای اعتباری ررف دریافهتکننهده تهأمین مهالی در قهرارداد ،و نیهز هرگونهه وثیقهه یها تضهمین
تأمینشده توسط مشتری یا واحد تجاری ،از جمله داراییهای منتقلشده در قرارداد را منعکس میکند .واحد تجهاری ممکهن اسهت بتوانهد
با مشگص کردن نرخ تنزیلی که ارزش فعلی مبلغ اسمی مابهازای تعهدشده را با پرداخت نقدی مشتری بابت کاالهها یها خهدمات در زمهان
یا در رول زمان) انتقال آنها به مشتری برابر میکند ،نرخ مورد نار را تعیین نماید .واحد تجاری پس از آغاز قهرارداد نبایهد نهرخ تنزیهل را
بابت تغییر در نرخهای سود یا سایر شرایط نایر تغییر در ارزیابی ریسک اعتباری مشتری) بهروزآوری کند.

. 65

واحد تجاری باید آثار تأمین مالی درآمد مالی یا هزینه مالی) را جدا از درآمد عملیاتی حاصل از قهرارداد بها مشهتری در صهورت سهود و
زیان ارائه کند .درآمد مالی یا هزینه مالی تنها تا میزانی شناسایی میشود که دارایای حاصال از قارارداد یها دریهافتنی) یها بهدهی ناشهی از
قرارداد ،هنگام به حساب گرفتن قرارداد با مشتری ،شناسایی شده باشد.
مابهازاي غیرنقدي

. 66

برای تعیین قیمت معامله در قراردادهایی که مشتری مابهازا را به شکلی غیر از نقد تعهد میکنهد ،واحهد تجهاری بایهد مابههازای
غیرنقدی یا تعهد مابهازای غیرنقدی) را به ارزش منصفانه اندازهگیری کند.

. 67

اگر واحد تجاری نتواند ارزش منصفانه مابههازای غیرنقهدی را بطهور معقهول بهرآورد کنهد ،بایهد مابههازا را بطهور غیرمسهتقی  ،بها مراجعهه
به قیمت فروش مستقل کاالها یا خدمات تعهدشده به مشتری یا ربقه مشتری) در ازای مابهازای مذکور ،اندازهگیری نماید.

. 68

ارزش منصفانه مابهازای غیرنقدی ممکن است به دلیل شکل مابهازا تغییر کند برای مثال ،تغییر در قیمت سهمی که واحهد تجهاری نسهبت
به دریافت آن از مشتری محق است) .اگر ارزش منصفانه مابهازای غیرنقهدی تعهدشهده توسهط مشهتری ،بهه دالیلهی غیهر از صهرفای شهکل
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مابهازا تغییر کند برای مثال ،ارزش منصفانه میتواند به دلیل عملکرد واحد تجاری تغییهر یابهد) ،واحهد تجهاری بایهد الزامهات منهدرج در
بندهای  56تا  58را بکار گیرد.
. 69

اگر مشتری در تأمین کاالها یا خدمات برای مثال ،مواد اولیه ،تجهیزات یا نیروی کار) برای تسهیل ایفای قهرارداد توسهط واحهد تجهاری،
مشارکت کند ،واحد تجاری باید ارزیابی کند آیا کنترل کاالها یا خدمات مزبور را به دست آورده است یا خیهر .واحهد تجهاری بایهد در
صورت کس کنترل ،این کاالها یا خدمات را به عنوان مابهازای غیرنقدی دریافتی از مشتری در نار گیرد.
مابهازاي قابل پرداخت به مشتري

. 70

مابهازای قابل پرداخت به مشتری شامل مبالغ نقدی است که واحد تجهاری بهه مشهتری یها بهه اشهگاص دیگهری کهه کاالهها یها خهدمات
واحد تجاری را از مشتری خریداری میکنند) پرداخت میکند یا انتاار دارد پرداخت کند .مابهازای قابل پرداخهت بهه مشهتری ،همچنهین
شامل اعتبار یا سایر اقالم برای مثال ،کوپن تگفیف) است که میتواند در مقابل مبلغ بدهی به واحد تجاری یا بهه اشهگاص دیگهری کهه
کاالها یا خدمات واحد تجاری را از مشتری خریداری میکنند) مورد استفاده قرار گیرد .واحد تجهاری بایهد مابههازای قابهل پرداخهت بهه
مشتری را به عنوان کاهش قیمت معامله و بنابراین کاهش درآمد عملیاتی در نار بگیرد ،مگر اینکه پرداخت بهه مشهتری در قبهال کهاال یها
خدمت متمایزی ربق توصیف بندهای  26تا  )30باشد که مشتری به واحد تجاری منتقل میکند .اگر مابهازای قابل پرداخهت بهه مشهتری
دربردارنده مبلغی متغیر باشد ،واحد تجاری باید ربق بندهای  50تا  ،58قیمت معامله را برآورد کند شامل ارزیابی اینکهه بهرآورد مابههازای
متغیر ،محدود شده است یا خیر).

. 71

اگر مابهازای قابل پرداخت به مشتری ،بابت کاال یا خدمت متمایزی باشد که مشتری به واحد تجاری منتقل مهیکنهد ،واحهد تجهاری بایهد
خرید کاال یا خدمت را به همان شیوهای به حساب مناور کند که سایر خریدها از عرضهکنندگان را به حساب مناور مینمایهد .اگهر مبلهغ
مابهازای قابل پرداخت به مشتری از ارزش منصفانه کاال یا خدمت متمایزی که واحهد تجهاری از مشهتری دریافهت مهیکنهد بیشهتر باشهد،
واحد تجاری باید این مبلغ مازاد را به عنوان کاهش قیمت معامله در نار بگیرد .اگر واحد تجاری نتواند ارزش منصهفانه کهاال یها خهدمت
دریافتی از مشتری را بطور معقول برآورد کند ،باید تمام مابهازای قابهل پرداخهت بهه مشهتری را بهه عنهوان کهاهش قیمهت معاملهه در ناهر
بگیرد.

. 72

بر همین اساس ،اگر مابهازای قابل پرداخت به مشتری ،به عنوان کاهش قیمت معاملهه در ناهر گرفتهه شهود ،واحهد تجهاری بایهد کهاهش
درآمد عملیاتی را در زمان یا در رول زمان) وقوع یکی از رویدادهای زیر ،هر کدام که دیرتر باشد ،شناسایی کند:
الف .واحد تجاری بابت انتقال کاالها یا خدمات مرتبط به مشتری ،درآمد عملیاتی شناسایی میکند؛ و
ب.

واحد تجاری مابهازا را پرداخت میکند یا متعهد به پرداخت مابهازا میشود حتی اگر پرداخت مشهروط بهه رویهداد آتهی باشهد).
تعهد مذکور ممکن است بطور ضمنی از رریق رویههای مرسوم تجاری واحد تجاری الزامی شده باشد.

تخصیص قیمت معامله به تعهدات عملکردي
. 73

هدف واحد تجاری هناام تخصیص قیمت معامله این است که قیمت معامله را به هر تعید عملکردی (یاا کااال یاا خادمت متماایز) باه
مبلغی تخصیص دهد که نشا دهند مبلغ مابهازایی باشد که واحد تجاری انتظار دارد در قبال انتقال کاالهاا یاا خادما

تعیدشاد باه

مشتری ،نسبت به آ محق باشد.

. 74

واحد تجاری برای دستیابی به ههدف تگصهیص ،بایهد قیمهت معاملهه را بهر مبنهای قیمهت فهروش مسهتقل نسهبی ربهق بنهدهای  76تها ،80
به استثنای موارد مشگصشده در بندهای  81تا  83برای تگصیص تگفیفها) و بنهدهای  84تها  86بهرای تگصهیص مابههازایهی کهه شهامل
مبالغ متغیر است) ،به هر تعهد عملکردی مشگصشده در قرارداد تگصیص دهد.

. 75

اگر یک قرارداد ،تنها یک تعهد عملکردی منفرد داشته باشد ،بندهای  76تا  86کاربرد نهدارد .بها وجهود ایهن ،اگهر واحهد تجهاری متعههد
باشد مجموعهای از کاالها یا خدمات متمایز مشگصشده را ربق بند  22ب) به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد انتقهال دههد و مابههازای
تعهدشده شامل مبالغ متغیر باشد ،بندهای  84تا  86ممکن است کاربرد داشته باشد.
تخصیص بر مبناي قیمتهاي فروش مستقل
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. 76

واحد تجاری برای تگصیص قیمت معامله به هر تعهد عملکردی بر مبنای قیمت فروش مستقل نسبی ،باید در آغاز قهرارداد قیمهت فهروش
مستقل کاال یا خدمت متمایزی که اساس هر تعهد عملکردی منهدرج در قهرارداد اسهت را تعیهین کنهد و قیمهت معاملهه را متناسه بها آن
قیمتهای فروش مستقل ،تگصیص دهد.

. 77

قیمت فروش مستقل ،قیمتی است که واحد تجهاری یهک کهاال یها خهدمت تعهدشهده را بطهور جداگانهه بهه آن قیمهت بهه یهک مشهتری
میفروشد .بهترین شواهد قیمت فروش مستقل ،قیمت قابل مشاهده یک کاال یا خدمت در زمهانی اسهت کهه واحهد تجهاری ،آن کهاال یها
خدمت را بطور جداگانه در شرایط مشابه و به مشتریان مشابه به فروش میرساند .قیمت ذکرشده در قرارداد یا قیمهت منهدرج در فهرسهت
قیمتها برای یک کاال یا خدمت نیز ممکن است اما نباید تصور شود که حتمهای چنهین اسهت) قیمهت فهروش مسهتقل آن کهاال یها خهدمت
محسوب شود.

. 78

اگر قیمت فروش مستقل بطور مستقی قابل مشاهده نباشد ،واحد تجاری باید قیمت فروش مستقل را بهه مبلغهی بهرآورد کنهد کهه موجه
شود قیمت معامله بهگونهای تگصیص یابد که هدف تگصهیص منهدرج در بنهد  73احهراز گهردد .واحهد تجهاری هنگهام بهرآورد قیمهت
فروش مستقل ،باید تمام ارالعاتی شامل شرایط بازار ،عوامل مگتص واحد تجاری و ارالعاتی درباره مشتری یا ربقه مشهتری) کهه بطهور
معقول به آنها دسترسی دارد را در نار بگیرد .به همین مناور ،واحد تجاری باید استفاده از ورودیهای قابل مشهاهده را حهداکثر کنهد و در
شرایط مشابه ،روشهای برآورد را بطور یکنواخت بکار گیرد.

. 79

روشهای مناس برآورد قیمت فروش مستقل کاال یا خدمت شامل موارد زیر است ،اما محدود به آنها نیست:
الف.

رویکرد ارزیابی بازار تعدیلشد

 -واحد تجاری میتواند بازاری را که کاالها یها خهدمات خهود را در آن بهه فهروش مهیرسهاند،

ارزیابی کند و قیمتی که مشتری در آن بهازار تمایهل دارد در ازای کاالهها یها خهدمات مهذکور پرداخهت نمایهد را بهرآورد کنهد.
همچنین ،این رویکردممکن است شامل مراجعه به قیمتهای به دست آمده از رقبای واحد تجاری برای کاالها یها خهدمات مشهابه
و در صورت لزوم ،تعدیل آن قیمتها جهت انعکاس بهای تمام شده و حاشیه سود واحد تجاری باشد.
ب.
پ.

. 80

رویکرد بیای تمام شد

مورد انتظار به اضافه حاشیه سود -واحد تجاری مهیتوانهد بههای تمهام شهده مهورد انتاهار ایفهای تعههد

عملکردی را پیشبینی کند و سپس برای کاال یا خدمت مذکور ،حاشیه سود مناسبی را اضافه نماید.
رویکرد باقیماند  -واحد تجاری ممکن است قیمت فروش مسهتقل را بها مراجعهه بهه کهل قیمهت معاملهه پهس از کسهر مجمهوع
قیمتهای فروش مستقل قابل مشاهده سایر کاالها یا خدمات تعهدشده در قرارداد ،برآورد کند .با وجود این ،واحهد تجهاری بهرای
برآورد قیمت فروش مستقل یک کاال یها خهدمت ربهق بنهد  ،78تنهها در صهورت احهراز یکهی از شهرایط زیهر ،ممکهن اسهت از
رویکرد باقیمانده استفاده کند:
 . 1واحد تجاری کاال یا خدمت یکسانی را به مشتریان مگتلف همزمان یا در زمانهای نزدیک بهه هه ) در دامنهه گسهتردهای
از مبالغ به فروش برساند یعنی قیمت فروش بسیار متغیر است زیرا یک قیمت فروش مستقل معرف ،بهر اسهاس معهامالت
گذشته یا سایر شواهد قابل مشاهده ،قابل تشگیص نیست)؛ یا
 . 2واحد تجاری هنوز قیمتی را برای کاال یا خدمت مذکور تعیهین نکهرده باشهد و آن کهاال یها خهدمت ،قهبالی بطهور مسهتقل
به فروش نرسیده باشد یعنی قیمت فروش نامشگص است).

اگر قیمت فروش مستقل دو یا چند کاال یا خدمت از کاالها یها خهدمات تعهدشهده در قهرارداد ،بسهیار متغیهر یها نامشهگص باشهد،
ممکن است برای برآورد قیمت فروش مستقل آن کاالها یا خدمات ،ترکیبی از روشها مورد نیاز باشد .برای مثهال ،واحهد تجهاری
ممکن است برای برآورد قیمت فروش مستقل تجمیعی کاالها یا خدمات تعهدشده ای کهه قیمهت فهروش مسهتقل بسهیار متغیهر یها
نامشگص دارند ،از رویکرد باقیمانده استفاده کند و سپس ،روش دیگری را برای برآورد قیمت فروش مستقل ههر یهک از کاالهها
یا خدمات ،متناس بها قیمهت فهروش مسهتقل تجمیعهی برآوردشهده بها اسهتفاده از رویکهرد باقیمانهده ،بکهار گیهرد .هنگهامی کهه
واحد تجاری ترکیبی از روشها را برای برآورد قیمت فهروش مسهتقل کهاال یها خهدمت تعهدشهده در قهرارداد مهورد اسهتفاده قهرار
میدهد ،باید ارزیابی کند که آیا تگصیص قیمت معامله با استفاده از آن قیمتهای فهروش مسهتقل بهرآوردی ،بها ههدف تگصهیص
مندرج در بند  73و الزامات برآورد قیمتهای فروش مستقل در بند  ،78سازگار است یا خیر.
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تخصیص تخفیف

. 81

در صورتیکه جم قیمتهای فروش مستقل بستهای از کاالهها یها خهدمات تعهدشهده در قهرارداد بیشهتر از مابههازای تعهدشهده در قهرارداد
باشد ،مشتری بابت خرید آن بسته از کاالها یا خدمات ،تگفیهف دریافهت مهیکنهد .بهه اسهتثنای زمهانی کهه واحهد تجهاری شهواهد قابهل
مشاهدهای ربق بند  82دارد که نشان میدهد کل مبلغ تگفیف ،تنها با یک یها چنهد تعههد عملکهردی منهدرج در قهرارداد ،نهه تمهام آنهها،
مرتبط است ،واحد تجاری باید تگفیف را به تناس به تمام تعهدات عملکردی تگصهیص دههد .تگصهیص متناسه تگفیهف در شهرایط
مذکور ،نتیجه تگصیص قیمت معامله توسط واحد تجاری به ههر تعههد عملکهردی ،بهر مبنهای قیمتههای فهروش مسهتقل نسهبی کاالهها یها
خدمات متمایزی است که اساس هر تعهد عملکردی را تشکیل میدهد.

. 82

واحد تجاری باید در صورت احراز تمام معیارهای زیر ،کل تگفیف را به یک یا چنهد تعههد عملکهردی منهدرج در قهرارداد ،نهه بهه تمهام
آنها ،تگصیص دهد:
الف .واحد تجاری ،بطور معمول هر کاال یا خدمت متمایز یا هر بسته از کاالها یا خهدمات متمهایز) منهدرج در قهرارداد را بهه صهورت
مستقل بفروشد؛
ب .واحد تجاری ،همچنین بطور معمول یک بسته یا بستههایی) از برخهی از آن کاالهها یها خهدمات متمهایز را بها تگفیهف نسهبت بهه
قیمتهای فروش مستقل کاالها یا خدمات موجود در هر مجموعه ،به صورت مستقل بفروشد؛ و
پ .تگفیف قابل انتساب به هر بسته از کاالها یها خهدمات توصهیفشهده در بنهد  82ب) ،تقریبهای بها کهل تگفیهف منهدرج در قهرارداد
یکسان باشد و تجزیه و تحلیل کاالها یا خدمات موجود در ههر بسهته ،شهواهدی قابهل مشهاهده از تعههد عملکهردی یها تعههدات
عملکردی) که کل تگفیف قرارداد به آن تعلق دارد ،فراه کند.

. 83

اگر ربق بند  ،82کل تگفیف به یک یا چند تعههد عملکهردی منهدرج در قهرارداد تگصهیص داده شهود ،واحهد تجهاری بایهد تگفیهف را
قبل از بکارگیری رویکرد باقیمانده برای برآورد قیمت فروش مستقل یک کاال یا خدمت ربق بند  79پ) ،تگصیص دهد.
تخصیص مابهازاي متغیر

. 84

مابهازای متغیر تعهدشده در قرارداد ،ممکن است به کل قرارداد یا به بگش معینی از قرارداد ،مانند هر یک از موارد زیر ،قابل انتساب باشد:
الف .یک یا چند تعهد عملکردی مندرج در قرارداد ،نه تمام آنها برای مثهال ،پهاداش ممکهن اسهت مشهروط بهه انتقهال یهک کهاال یها
خدمت تعهدشده توسط واحد تجاری در یک دوره زمانی خاص باشد)؛ یا
ب .یک یا چند کاال یا خدمت متمایز تعهدشده در مجموعهای از کاالها یا خدمات متمهایز ،امها نهه تمهام آنهها ،کهه ربهق بنهد  22ب)
بگشی از یک تعهد عملکردی منفرد را تشکیل میدهد برای مثال ،مابهازای تعهدشده بابهت دومهین سهال یهک قهرارداد دو سهاله
ارائه خدمات ناافت ،که بر مبنای تغییر در شاخص تورم ،افزایش خواهد یافت).

. 85

واحد تجاری ،در صورت احراز هر دو معیار زیر ،باید کل مبلغ متغیر و تغییرات بعدی در آن مبلغ) را به یک تعهد عملکردی یها بهه یهک
کاال یا خدمت متمایز که بگشی از یک تعهد عملکردی منفرد ربق بند  22ب) را تشکیل میدهد ،تگصیص دهد:
الف .شرایط پرداخت متغیر ،بطور مشگص به تالش واحد تجاری برای ایفای تعهد عملکردی یا انتقال کاال یا خدمت متمایز یها نتیجهه
مشگص حاصل از ایفای تعهد عملکردی یا انتقال کاال یا خدمت متمایز) مرتبط باشد؛ و
ب .هنگام در نار گرفتن تمام تعهدات عملکردی و شرایط پرداخت موجود در قرارداد ،تگصهیص کهل مبلهغ متغیهر مابههازا بهه یهک
تعهد عملکردی یا یک کاال یا خدمت متمایز ،با هدف تگصیص مندرج در بند  73سازگار باشد.

. 86

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

. 87

قیمت معامله میتواند پس از آغاز قرارداد به دالیل مگتلفی تغییر کند؛ مانند حل و فصل رویدادهای غیرقطعی یا سایر تغییهرات در شهرایط
که موج تغییر در مبلغ مابهازایی میشود که واحد تجاری انتاار دارد در قبال کاالها یا خدمات تعهدشده ،نسبت به آن محق باشد.

. 88

واحد تجاری باید هرگونه تغییر بعدی در قیمت معامله را بر مبنای تگصیص یکسان با مبنای زمهان آغهاز قهرارداد ،بهه تعههدات عملکهردی
مندرج در قرارداد تگصیص دهد .در نتیجه ،واحد تجاری نباید قیمت معاملهه را بهرای انعکهاس تغییهر در قیمتههای فهروش مسهتقل پهس از
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آغاز قرارداد ،مجددای تگصیص دهد .مبالغ تگصهیصیافتهه بهه یهک تعههد عملکهردی ایفاشهده ،بایهد در دورهای کهه قیمهت معاملهه تغییهر
میکند ،به عنوان درآمد عملیاتی یا کاهش درآمد عملیاتی شناسایی شود.
. 89

واحد تجاری ،تنها در صورت احراز معیارهای مندرج در بند  85در ارتبهاط بها تگصهیص مابههازای متغیهر ،بایهد تغییهر در قیمهت معاملهه را
بطور کامل به یک یا چند کاال یا خدمت متمایز تعهدشده در مجموعه ای از کاالها یا خدمات متمایز ،امها نهه بهه تمهام آنهها ،کهه ربهق بنهد
 22ب) بگشی از یک تعهد عملکردی منفرد را تشکیل میدهد ،تگصیص دهد.

. 90

واحد تجاری باید تغییر در قیمت معامله را که ناشی از تعدیل قرارداد است ،ربق بندهای  18تا  21به حسهاب مناهور کنهد .بها وجهود ایهن،
برای تغییر در قیمت معامله که پس از تعدیل قرارداد ایجاد میشود ،واحد تجاری باید بندهای  87تها  89را بهه مناهور تگصهیص تغییهر در
قیمت معامله ،به یکی از شیوههای زیر ،هر کدام که کاربرد داشته باشد ،بکار گیرد:
الف .واحد تجاری باید تغییر در قیمت معامله را در صهورتی ،و بهه میزانهی ،بهه تعههدات عملکهردی مشهگصشهده در قهراردادِ قبهل از
تعدیل تگصیص دهد که تغییر در قیمت معامله ،به مبلهغ مابههازای متغیهر تعهدشهده قبهل از تعهدیل ،قابهل انتسهاب باشهد و تعهدیل
قرارداد ،ربق بند  21الف) به حساب مناور شود.
ب  .در تمام موارد دیگر که تعدیل قرارداد ربق بند  20به عنوان قراردادی جداگانه در نار گرفته نمیشهود ،واحهد تجهاری بایهد تغییهر
در قیمت معامله را به تعهدات عملکردی مندرج در قرارداد تعدیلشده یعنهی تعههدات عملکهردی کهه بالفاصهله پهس از تعهدیل
قرارداد ،ایفا نشدهاند یا بگشی از آنها ایفا نشده است) تگصیص دهد.

مخارج قرارداد
مخارج مختص دستیابی به قرارداد
. 91

چنانچه واحد تجاری انتظار داشته باشد مخارج مختص دستیابی به قرارداد با مشتری را بازیافات کناد ،بایاد ایان مخاارج را باه عناوا
دارایی شناسایی نماید.

.92

مگارج مگتص دستیابی به قرارداد ،به مگارجی ارال میشود که واحد تجاری بابت دستیابی به قرارداد با مشتری تحمهل مهیکنهد و اگهر
قرارداد به دست نمیآمد ،این مگارج تحمل نمیشد برای مثال ،کمیسیون فروش).

.93

مگارج دستیابی به قرارداد که صرفنار از اینکه قرارداد به دست آیهد یها خیهر ،تحمهل مهیشهود ،بایهد در زمهان وقهوع بهه عنهوان هزینهه
شناسایی گردد ،مگر اینکه مگارج مذکور ،صرفنار از دستیابی به قرارداد ،قابل احتساب به حساب مشتری باشد.

.94

به عنوان یک اقتضای عملی ،واحد تجاری میتواند مگارج مگتص دستیابی به قرارداد را در زمان وقوع بهه عنهوان هزینهه شناسهایی کنهد،
مشروط بر اینکه دوره استهالک دارایی که واحد تجاری در صورت عدم بکارگیری این اقتضای عملی شناسایی میکهرد ،یهک سهال یها
کمتر باشد.
مخارج ایفاي قرارداد

.95

اگر مخارج تحملشد برای ایفای قرارداد باا مشاتری ،در دامناه کااربرد اساتاندارد دیااری (بارای مثاال ،اساتاندارد حساابداری 8

حسابداری موجودی مواد و کاال،استاندارد حسابداری 11دارایییای ثابت مشیودیا استاندارد حساابداری 17دارایییاای نامشایود)
قرار نایرد ،واحد تجاری تنیا در صورتی باید مخارج تحملشد برای ایفای قرارداد را به عنوا دارایی شناسایی کند کاه مخاارج مااکور

تمام معیارهای زیر را احراز نماید :
الف.

مخارج مزبور بطور مستقیم به یک قرارداد یا یک قرارداد مورد انتظار که واحد تجاری مایتواناد آ را بطاور خااص تشاخیص
دهد ،مرتبط باشد (برای مثال ،مخارج مرتبط با خدماتی که به دلیل تمدید قرارداد موجود باید ارائه شاود یاا مخاارج طراحای
یک دارایی که قرار است طبق قراردادی مشخص که هنوز تأیید نشد است ،انتقال یابد)؛

.

مخارج مزبور ،منابع واحد تجاری را که برای ایفای (یا تداوم ایفای) تعیدا

عملکردی در آیناد اساتفاد خواهاد شاد ،افازای

دهد یا منابع جدیدی ایجاد کند؛ و
پ.

انتظار رود مخارج مزبور بازیافت شود.

. 96

در خصوص مگارج تحملشده برای ایفای قرارداد با مشتری که در دامنه کاربرد استاندارد دیگری قرار میگیرد ،واحد تجهاری بایهد ایهن
مگارج را ربق استانداردهای مذکور به حساب مناور کند.

. 97

مگارجی که بطور مستقی به یک قرارداد یا یک قرارداد مورد انتاار مشگص) مربوط میشود ،شامل هر یک از موارد زیر است:

استاندارد حسابداري 43
درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان

19

الف .دستمزد مستقی برای مثال ،حقو و دستمزد کارکنانی که خدمات تعهدشده را بطور مستقی به مشتری ارائه میکنند)؛
ب .مواد مستقی برای مثال ،مواد و ملزومات مصرفشده برای ارائه خدمات تعهدشده به مشتری)؛
پ .تگصیص مگارجی که بطور مستقی به قرارداد یها فعالیتههای قهرارداد مربهوط اسهت بهرای مثهال ،مگهارج مهدیریت و ناهارت بهر
قرارداد ،بیمه و استهالک ابزارآالت ،تجهیزات و داراییهای اجارهای مورد استفاده برای ایفای قرارداد)؛
ت .مگارجی که ربق قرارداد ،قابل احتساب به حساب مشتری است؛ و
ث .سایر مگارجی که تنها به دلیل وارد کردن یک شگص دیگر به قهرارداد ،تحمهل مهیشهود بهرای مثهال ،پرداخهت بهه پیمانکهاران
دست دوم).
. 98

واحد تجاری باید مگارج زیر را در زمان وقوع ،به عنوان هزینه شناسایی کند:
الف .مگارج عمومی و اداری بهه اسهتثنای مگهارجی کهه ربهق قهرارداد قابهل احتسهاب بهه حسهاب مشهتری اسهت ،کهه در ایهن مهورد
واحد تجاری باید مگارج مذکور را ربق بند  97ارزیابی کند)؛
ب .مگارج هدررفت مواد اولیه ،نیروی کار یا سایر مناب به مناور ایفای قرارداد که در قیمت قرارداد منعکس نشده است؛
پ .مگارجی که به تعهدات عملکردی ایفاشده مندرج در قرارداد یا تعهدات عملکهردی منهدرج در قهرارداد کهه بگشهی از آن ایفها
شده است) مرتبط میباشد یعنی مگارج مرتبط با عملکرد گذشته)؛ و
ت .مگارجی که واحد تجاری نمیتواند تشگیص دهد مرتبط با تعهدات عملکردی ایفانشده است یها مهرتبط بها تعههدات عملکهردی
ایفاشده یا تعهدات عملکردی که بگشی از آن ایفا شده است).
استهالک و کاهش ارزش

.99

دارایی شناساییشده ربق بند  91یا  ،95باید بر مبنایی منا که سازگار با انتقال کاالها یا خدمات به مشهتری اسهت و دارایهی مزبهور بهه آن
کاالها یا خدمات مربوط میشود ،مستهلک گردد .دارایی ممکن است مرتبط با کاالها یا خدماتی باشد که قرار است ربهق یهک قهرارداد
مورد انتاار مشگص ربق توصیف بند  95الف)) انتقال یابد.

.100

چنانچه تغییر عمدهای در زمانبندی مورد انتاار واحد تجاری برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری که دارایی به آن کاالهها یها خهدمات
مربوط میشود واق گردد ،واحد تجاری باید برای انعکاس این تغییر استهالک را بههروزآوری کنهد .چنهین تغییهری بایهد ربهق اسهتاندارد
حسابداری  ،34به عنوان تغییر در برآورد حسابداری در نار گرفته شود.

.101

واحد تجاری باید به میزان مازاد مبلغ دفتری دارایی شناساییشده ربق بند  91یا  95نسبت به تفهاوت الهف و ب زیهر ،زیهان کهاهش ارزش
در سود یا زیان دوره شناسایی کند:
الف .مبلغ مابهازای باقیماندهای که واحد تجاری انتاار دارد در قبال کاالها یا خدماتی که دارایی به آنها مرتبط است دریافت کند؛
ب .مگارجی که بطور مستقی به ارائه کاالها یا خدمات مهذکور مهرتبط اسهت و بهه عنهوان هزینهه شناسهایی نشهده اسهت بهه بنهد 97
مراجعه شود).

.102

برای مقاصد بکارگیری بند  ،101به مناور تعیین مبلغ مابهازایی که واحد تجاری انتاهار دارد دریافهت کنهد ،واحهد تجهاری بایهد الزامهات
تعیین قیمت معامله به استثنای الزامات مندرج در بندهای  56تا  58در ارتباط بها محهدود کهردن برآوردههای مابههازای متغیهر) را اسهتفاده
کند و مبلغ مذکور را جهت انعکاس آثار ریسک اعتباری مشتری تعدیل نماید.

.103

قبل از اینکه واحد تجاری برای دارایی شناساییشده ربق بند  91یا  ،95زیان کاهش ارزش شناسایی کند ،بایهد بهرای داراییههای مهرتبط بها
قرارداد که ربق سایر اسهتانداردها بهرای مثهال اسهتاندارد حسهابداری  ،8اسهتاندارد حسهابداری  11و اسهتاندارد حسهابداری  )17شناسهایی
میشوند ،زیان کاهش ارزش را شناسایی کند .پس از بکارگیری آزمهون کهاهش ارزش منهدرج در بنهد  ،101واحهد تجهاری بایهد مبلهغ
دفتری حاصل برای دارایی شناساییشده ربق بند  91یا  95را در مبلغ دفتری واحد مولد نقدی مناور کنهد کهه بهرای مقاصهد بکهارگیری
استاندارد حسابداری  32کاه ارزش دارایییا ،دارایی به آن تعلق دارد.

.104

چنانچه شرایط کاهش ارزش ،دیگر وجود نداشته باشد یا بهبود یافته باشد ،واحد تجهاری بایهد برگشهت تمهام یها بگشهی از زیهان کهاهش
ارزش که قبالی ربق بند  101شناسایی شده است را در سود یها زیهان دوره شناسهایی کنهد .افهزایش در مبلهغ دفتهری دارایهی نبایهد بیشهتر از
مبلغی باشد که در صورت عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در گذشته ،دارایی به آن مبلغ خالص از استهالک) تعیین میشد.
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نحوه ارائه
.105

در صورتی که یکی از طرفیای قرارداد ،تعید خود را ایفا کرد باشد ،واحد تجاری باید با توجه باه رابطاه باین عملکارد واحاد تجااری و
پرداخت مشتری ،دارایی حاصل از قرارداد یا بدهی ناشی از قرارداد را در صور وضاعیت ماالی ارائاه کناد .واحاد تجااری بایاد حاق
غیرمشروط نسبت به مابهازا را بطور جداگانه به عنوا دریافتنی ارائه نماید.

.106

اگر قبل از انتقال کاالها یا خدمات به مشتری ،مشتری مابهازا را بپردازد یا واحد تجاری نسبت به مبلغی از مابههازا ،حهق غیرمشهروط یعنهی
دریافتنی) داشته باشد ،واحد تجاری باید در زمان پرداخت یا در زمان سررسهید پرداخهت ههر کهدام کهه زودتهر باشهد) ،بهدهی ناشهی از
قرارداد را ارائه کند .بدهی ناشی از قرارداد ،تعهد واحد تجاری برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری است که واحهد تجهاری ،بابهت آن
از مشتری مابهازا دریافت کرده است یا مبلغی از مابهازا سررسید شده است).

.107

اگر واحد تجاری قبل از پرداخت مابهازا توسط مشتری یا قبل از سررسیدشدن پرداخت ،کاالها یا خدمات را به مشتری انتقهال دههد ،بایهد
دارایی حاصل از قهرارداد را پهس از مسهتثنی کهردن مبهالغ ارائههشهده بهه عنهوان دریهافتنی ،ارائهه نمایهد .دارایهی حاصهل از قهرارداد ،حهق
واحد تجاری نسبت به مابهازا در قبال کاالها یا خدماتی است که واحد تجاری به مشهتری انتقهال داده اسهت .واحهد تجهاری بایهد دارایهی
حاصل از قرارداد را بابت کاهش ارزش ارزیابی کند به بند  113ب) نیز مراجعه شود).

.108

دریافتنی ،حق غیرمشروط واحد تجاری نسبت به مابهازا است .حق نسبت به مابهازا ،در صورتی غیرمشروط است کهه تنهها گذشهت زمهان
منجر به سررسیدشدن پرداخت مابهازا شود .برای مثال ،واحد تجاری در صورتی یک دریافتنی شناسایی میکند که حهق فعلهی نسهبت بهه
دریافت یک مبلغ داشته باشد ،حتی اگر امکان استرداد آن مبلغ در آینده وجود داشهته باشهد .در زمهان شهناخت اولیهه دریهافتنی حاصهل از
قرارداد با مشتری ،تفاوت بین مبلغ دریافتنی و مبلغ درآمد عملیاتی متناظر شناساییشده ،باید به عنهوان هزینهه بهرای مثهال ،بهه عنهوان زیهان
کاهش ارزش) ارائه شود.

.109

این استاندارد از اصطالحات ”دارایی حاصل از قرارداد“ و ”بدهی ناشی از قهرارداد“ اسهتفاده مهیکنهد ،امها مهان اسهتفاده واحهد تجهاری از
معادلهای جایگزین برای اقالم مذکور در صورت وضعیت مالی نمیشود .اگر واحد تجاری از یک معادل جایگزین بهرای دارایهی ناشهی
از قرارداد استفاده کند ،باید ارالعات کافی بهرای اسهتفادهکننهدگان از صهورتهای مهالی فهراه نمایهد تها آنهها بتواننهد بهین دریهافتنیهها و
داراییهای حاصل از قرارداد تمایز قائل شوند.

افشا
.110

هدف الزاما افشا این است که واحد تجاری ،اطالعا کافی افشا کناد تاا اساتفاد کننادگا صاورتیای ماالی بتوانناد ماهیات ،مبلاغ،
زمانبندی و عدم اطمینا درآمد عملیاتی و جریانیای نقدی حاصل از قرارداد با مشتری را درک کنند .برای دستیابی باه هادف مااکور،
واحد تجاری باید اطالعا کمّی و کیفی دربار تمام موارد زیر را افشا کند:
الف .قراردادهای واحد تجاری با مشتریا (به بندهای  113تا  122مراجعه شود)؛
عمدهصور گرفته در بکارگیری این استاندارد برای قراردادهای ماکور و تغییر در آ قضاوتیا (باه بنادهای  123تاا

قضاوتیای
.
 126مراجعه شود)؛ و
هرگونه دارایی شناساییشد حاصل از مخارج دستیابی به قرارداد یا حاصل از ایفای قرارداد با مشتری طباق بناد  91یاا ( 95باه
پ.
بندهای  127و  128مراجعه شود).

.111

واحد تجاری باید سطح جزئیات مورد نیاز برای دستیابی به هدف افشا و میزان تأکید بر هر یک از الزامهات مگتلهف را مهورد توجهه قهرار
دهد .واحد تجاری باید موارد افشا را بهگونهای تجمی یا تفکیهک کنهد کهه ارالعهات مفیهد ،بهه دلیهل افشهای حجه زیهادی از جزئیهات
بیاهمیت یا تجمی اقالمی که اساسای وییگیهای متفاوتی دارند ،پنهان نماند.
چنانچه واحد تجاری ارالعاتی را ربق استاندارد دیگری افشا کرده باشد ،ضرورتی ندارد آن ارالعات را ربق این استاندارد افشا کند.

.112

قرارداد با مشتریان

.113

واحد تجاری باید تمام مبالغ زیر را برای دوره گزارشگری افشا کنهد ،مگهر اینکهه مبهالغ مهذکور ربهق سهایر اسهتانداردها بطهور جداگانهه
در صورت سود و زیان ارائه شده باشد:
الف .درآمد عملیاتی شناساییشده حاصل از قرارداد با مشتریان ،که واحد تجاری باید آن را جدا از سایر مناب درآمد عملیاتی افشا کند؛ و
ب  .زیان کاهش ارزش شناساییشده در ارتباط با دریافتنیها یا داراییهای حاصل از قرارداد با مشتریان ،کهه واحهد تجهاری بایهد آن را
جدا از زیانهای کاهش ارزش سایر قراردادها افشا کند.
تفکیک درآمد عملیاتی
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.114

واحد تجاری باید درآمد عملیاتی شناساییشده حاصل از قرارداد با مشتریان را بهه ربقهاتی تفکیهک کنهد کهه نحهوه تأثیرپهذیری ماهیهت،
مبلغ ،زمانبندی و عدم ارمینان درآمد عملیاتی و جریانهای نقدی از عوامل اقتصادی را نشان دهد .واحهد تجهاری هنگهام انتگهاب ربقهات
مورد استفاده برای تفکیک درآمد عملیاتی ،باید رهنمود مندرج در بندهای ب 93تا ب 95را بکار گیرد.

.115

افزون بر این ،اگر واحد تجاری استاندارد حسابداری  25گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف را بکار گیرد ،بایهد ارالعهات کهافی افشها
کند تا استفادهکنندگان صورتهای مالی بتوانند رابطه بین افشای درآمد عملیاتی تفکیکشده ربق بنهد  )114و ارالعهات درآمهد عملیهاتی
افشاشده برای هر قسمت قابل گزارش را درک کنند.
مانده حسابهاي قرارداد

.116

.117

.118

واحد تجاری باید تمام موارد زیر را افشا کند:
الف .مانده ابتدای دوره و پایان دوره دریافتنیهها ،داراییههای حاصهل از قهرارداد بها مشهتریان و بهدهیهای ناشهی از قهرارداد بها مشهتریان،
چنانچه بهگونهای دیگر بطور جداگانه ارائه یا افشا نشده باشند؛
ب .درآمد عملیاتی شناساییشده در دوره گزارشگری که در مانده بدهی ناشی از قرارداد در ابتدای دوره مناور شده است؛ و
پ .درآمد عملیاتی شناساییشده در دوره گزارشگری که از ایفای تعهدات عملکردی یا ایفهای بگشهی از تعههدات عملکهردی) در
دورههای قبل حاصل شده است برای مثال ،تغییر در قیمت معامله).
واحد تجاری باید نحوه ارتباط زمانبندی ایفای تعهدات عملکردی به بند  119الف) مراجعه شود) با زمهانبنهدی معمهول پرداخهت
به بند  119ب) مراجعه شود) و اثر این عوامل بر مانده داراییهای حاصل از قرارداد و بدهیهای ناشی از قهرارداد را شهرح دههد .در
شرح ارائهشده ممکن است از ارالعات کیفی استفاده شود.
واحد تجاری باید شرحی از تغییرات عمده در مانده داراییهای حاصل از قهرارداد و بهدهیهای ناشهی از قهرارداد رهی دوره گزارشهگری را
ارائه کند .این شرح باید شامل ارالعات کمّی و کیفی باشد .نمونههایی از تغییر در مانده داراییهای حاصل از قهرارداد و بهدهیهای ناشهی از
قرارداد واحد تجاری ،شامل موارد زیر است:
الف .تغییر به دلیل ترکیبهای تجاری؛
ب .تعدیل درآمد عملیاتی بر مبنای آثار انباشته تغییرات که بر دارایی متناظر حاصل از قرارداد یا بهدهی متنهاظر ناشهی از قهرارداد تهأثیر
میگذارد ،شامل تعدیل ناشی از تغییر در میزان پیشرفت ،تغییر در بهرآورد قیمهت معاملهه شهامل تغییهر در ارزیهابی اینکهه بهرآورد
مابهازای متغیر ،محدود شده است یا خیر) یا تعدیل قرارداد؛
پ .کاهش ارزش دارایی ناشی از قرارداد؛
ت .تغییر در چارچوب زمانی حق نسبت به مابهازا برای غیرمشروط شدن آن یعنی برای تجدید ربقهبندی دارایهی حاصهل از قهرارداد
به دریافتنی)؛ و
ث .تغییر در چارچوب زمانی تعهد عملکردی که باید ایفا شود یعنی برای شناسایی درآمد عملیاتی حاصل از بدهی ناشی از قرارداد).
تعهدات عملکردي

.119

واحد تجاری باید ارالعاتی درباره تعهدات عملکردی خود در قرارداد با مشتریان ،که شامل شرح تمام موارد زیر است را افشا کند:
الف .اینکه واحد تجاری بطور معمول تعهدات عملکردی خود را در چه زمانی ایفا میکند برای مثال ،زمان بهارگیری ،زمهان تحویهل،
در رول زمان ارائه خدمات یا در زمان تکمیل خدمت) ،شامل زمان ایفای تعهدات عملکردی در توافقهای فروش و نگهداری؛
ب .شرایط مه پرداخت برای مثال ،زمانی که پرداخت بطور معمول سررسید میشود ،قرارداد جزء تأمین مالی عمده دارد یا خیهر ،مبلهغ
مابهازا متغیر است یا خیر و آیا برآورد مابهازای متغیر ،ربق بندهای  56تا  ،58بطور معمول محدود شده است یا خیر)؛
پ .ماهیت کاالها یا خدماتی که واحد تجاری متعهد به انتقال آنها است ،با تأکیهد بهر تعههدات عملکهردی بهرای فهراه کهردن بسهتر
انتقال کاالها یا خدمات به مشتری برای شگصی دیگر یعنی اگر واحد تجاری به عنوان نماینده عمل میکند)؛
ت .تعهدات در قبال برگشت کاال ،استرداد وجوه و سایر تعهدات مشابه؛ و
ث .انواع ضمانتها و تعهدات مرتبط.
قیمت معامله تخصیصیافته به تعهدات عملکردي باقیمانده

.120

واحد تجاری باید ارالعات زیر را درباره تعهدات عملکردی باقیمانده خود افشا کند:
الف .مجموع قیمت معامله تگصیصیافته به تعهدات عملکردی که در پایان دوره گزارشگری ایفا نشهده اسهت یها بگشهی از آنهها ایفها
شده است)؛ و
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ب.

شرحی به یکی از شیوههای زیر در مورد زمانی که واحهد تجهاری انتاهار دارد مبلهغ افشاشهده ربهق بنهد  120الهف) را بهه عنهوان
درآمد عملیاتی شناسایی کند:
 . 1بر مبنای کمّی با استفاده از مناس ترین بازههای زمانی برای مدت زمان تعهدات عملکردی باقیمانده؛ یا
 . 2با استفاده از ارالعات کیفی.

.121

به عنوان یک اقتضای عملی ،در صورت احراز هر یک از شرایط زیر ،واحد تجاری الزامهی بهرای افشهای ارالعهات منهدرج در بنهد 120
درباره یک تعهد عملکردی ندارد:
الف .تعهد عملکردی بگشی از قراردادی باشد که مدت زمان اولیه مورد انتاار آن یکسال یا کمتر است؛ یا
ب .واحد تجاری درآمد عملیاتی حاصل از ایفای تعهد عملکردی را ربق بند ب 16شناسایی کند.

.122

واحد تجاری باید به صورت کیفی توضیح دهد که آیا اقتضای عملی مندرج در بند  121را بکار گرفتهه اسهت و آیها مابههازای حاصهل از
قرارداد با مشتریان وجود دارد که در قیمت معامله مناور نشده باشد و ،بنابراین ،در ارالعات افشا شده ربهق بنهد  120درج نشهده باشهد یها
خیر .برای مثال ،برآورد قیمت معامله شامل مبالغ برآوردی مابهازای متغیر محدودشده ،نباشد به بندهای  56تا  58مراجعه شود).
قضاوتهاي عمده صورتگرفته در بکارگیري این استاندارد

.123

واحد تجاری باید قضاوتهای صورتگرفته در بکارگیری این استاندارد و تغییر در آن قضاوتها که بطور عمده بهر تعیهین مبلهغ و زمانبنهدی
درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان تأثیر میگذارد را افشا کند .بطور خاص ،واحهد تجهاری بایهد قضهاوتهای اسهتفادهشهده بهرای
تعیین دو مورد زیر و تغییر در آن قضاوتها را شرح دهد:
الف .زمانبندی ایفای تعهدات عملکردی به بندهای  124و  125مراجعه شود)؛ و
ب .قیمت معامله و مبالغ تگصیصیافته به تعهدات عملکردی به بند  126مراجعه شود).
تعیین زمانبندي ایفاي تعهدات عملکردي

.124

در ارتباط با تعهدات عملکردی ایفاشده در رول زمان ،واحد تجاری باید هر دو مورد زیر را افشا کند:
الف .روشهای استفادهشده برای شناسایی درآمد عملیهاتی بهرای مثهال ،شهرحی از روشههای مبتنهی بهر خروجهی یها مبتنهی بهر ورودی
استفادهشده و نحوه بکارگیری این روشها)؛ و
ب .شرح اینکه چرا روشهای استفادهشده ،بیان صادقانهای از انتقال کاالها یا خدمات فراه میکند.

.125

در ارتباط با تعهدات عملکردی ایفاشده در نقطهای از زمان ،واحهد تجهاری بایهد قضهاوتهای عمهده صهورتگرفتهه بهرای ارزیهابی زمهان
دستیابی مشتری به کنترل کاالها یا خدمات تعهدشده را افشا کند.
تعیین قیمت معامله و مبالغ تخصیصیافته به تعهدات عملکردي

.126

واحد تجاری باید ارالعاتی درباره روشها ،ورودیها و مفروضات استفادهشده برای تمام موارد زیر را افشا کند:
الف .تعیین قیمت معامله ،که شامل برآورد مابهازای متغیر ،تعدیل مابهازا بابت آثار ارزش زمانی پول و انهدازهگیهری مابههازای غیرنقهدی
است ،اما محدود به این موارد نیست؛
ب .ارزیابی اینکه برآورد مابهازای متغیر ،محدود شده است یا خیر؛
پ .تگصیص قیمت معامله ،شامل برآورد قیمتهای فروش مستقل کاالها یا خدمات تعهدشده و تگصیص تگفیفهات و مابههازای متغیهر
به بگش معینی از قرارداد در صورت وجود)؛ و
ت .اندازهگیری تعهدات بابت برگشت کاال ،استرداد وجوه و سایر تعهدات مشابه.
داراییهاي شناساییشده حاصل از مخارج دستیابی به قرارداد با مشتري یا مخارج ایفاي قرارداد با مشتري

.127

واحد تجاری باید هر دو مورد زیر را شرح دهد:
الف .قضاوتهای صورتگرفته برای تعیین مبلغ مگارج تحملشده برای دستیابی به قرارداد با مشتری یا مگارج ایفای قهرارداد بها مشهتری
ربق بند  91یا )95؛ و
ب .روش مورد استفاده برای تعیین استهالک برای هر دوره گزارشگری.

.128

واحد تجاری باید تمام موارد زیر را افشا کند:
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الف .مانده پایان دوره داراییهای شناساییشده حاصل از مگارج تحملشده برای دستیابی به قرارداد بها مشهتری یها مگهارج تحمهلشهده
برای ایفای قرارداد با مشتری ربق بند  91یا  ،)95بر اساس ربقه اصلی دارایی برای مثال ،مگارج دستیابی به قهرارداد بها مشهتریان،
مگارج قبل از قرارداد و مگارج تنای قرارداد)؛ و
ب .مبلغ استهالک و زیان کاهش ارزش شناساییشده در دوره گزارشگری.
اقتضاهاي عملی

.129

چنانچه واحد تجاری تصمی بگیرد از اقتضای عملی مندرج در بند  63درباره وجود جزء تأمین مالی عمهده ) یها بنهد  94دربهاره مگهارج
مگتص دستیابی به قرارداد) استفاده کند ،باید این موضوع را افشا نماید.

کنارگذاري سایر استانداردها

.130

این استاندارد جایگزین استانداردهای زیر میشود:
الف .استاندارد حسابداری  3درآمد عملیاتی؛
استاندارد حسابداری  9حسابداری پیمانیای بلندمد
ب.
استاندارد حسابداری  29فعالیتهای ساخت امالک.
پ.

؛

تاریخ اجرا

.131

الزاما این استاندارد در مورد کلیه صورتیای مالی که دور ماالی آنیاا از تااری  1402/1/1و بعاد از آ شارو مایشاود،
الزماالجراست.

مطابقت با استانداردهاي بینالمللی گزارشگري مالی

.132

با اجرای الزامات این استاندارد ،مفاد استاندارد بین المللی گزارشگری مالی  15درآمد عملیاتی حاصل از قارارداد باا مشاتریا

 )2018نیز رعایت میشود.

ویهرایش
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پیوست الف
اصطالحات تعریف شده
این پیوست ،بخش جدانشدنی این استاندارد است.
قرارداد

توافق بین دو یا چند شگص که حقو و تعهدات الزامآور ایجاد میکند.

دارایی حاصل از قرارداد

حق واحد تجاری نسبت به مابهازا در قبال کاالها یا خدماتی است که واحهد تجهاری بهه
مشتری انتقال داده است ،هنگامی که آن حق ،مشروط به چیهزی غیهر از گذشهت زمهان
برای مثال ،عملکرد آتی واحد تجاری) باشد.

بدهی ناشی از قرارداد

تعهد واحد تجاری برای انتقال کاالها یا خدمات به مشتری ،که واحد تجهاری بابهت آن
از مشتری مابهازا دریافت کرده است یا مبلغی از مابهازا سررسید شده است).

مشتری

شگصی که در قبال پرداخت مابهازا برای دستیابی بهه کاالهها یها خهدماتی کهه خروجهی
فعالیتهای عادی واحد تجاری است ،با واحد تجاری قرارداد منعقد کرده است.

درآمد

افزایش در مناف اقتصادی ری دوره حسابداری به شهکل جریانههای ورودی یها افهزایش
داراییها یا کاهش بدهیها که منجر به افزایش در حقو مالکانه میشود؛ به غیهر از مهوارد
مرتبط با مبادالت با دارندگان حقو مالکانه.

تعید عملکردی

تعهد در قرارداد با مشتری برای انتقال هر یک از موارد زیر به مشتری:
الف .یک کاال یا خدمت یا بستهای از کاالها و خدمات) که متمایز است؛ یا
ب .یک مجموعه از کاالها یا خدمات متمهایز کهه تها حهد زیهادی یکسهان هسهتند و
لگوی انتقال آنها به مشتری یکسان است.

درآمد عملیاتی

درآمد کس شده در روال فعالیتهای عادی واحد تجاری.

قیمت فروش مستقل (کاال یا خدمت)

قیمتی که واحد تجاری یک کاال یا خدمت تعهدشده را بطور جداگانه بهه آن قیمهت بهه
یک مشتری میفروشد.

قیمت معامله (در قرارداد با مشتری)

مبلغ مابهازایی که واحد تجهاری انتاهار دارد در قبهال انتقهال کاالهها یها خهدمات
تعهدشده به مشتری ،نسبت به آن محق باشد ،به استثنای مبالغی که بهه نماینهدگی
از اشگاص ثالث وصول میشود.
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پیوست ب
رهنمود بکارگیري
این پیوست ،بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است .در این پیوست کاربرد بندهای  1تا  129تشریح میشود و همانند ساایر بخشاهای ایان
استاندارد ،الزماالجرا است.

ب.1

این رهنمود بکارگیری در سرفصلهای زیر سازماندهی شده است:
الف .تعهدات عملکردی ایفاشده در رول زمان بندهای ب 2تا ب)13؛
ب .روشهای اندازهگیری پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی بندهای ب 14تا ب)19؛
پ .فروش با حق برگشت بندهای ب 20تا ب)27؛
ت .ضمانتها بندهای ب 28تا ب)33؛
ث .مالحاات مربوط به اصیل در مقابل مالحاات مربوط به نماینده بندهای ب 34تا ب)42؛
ج .اختیار مشتری برای تحصیل کاالها یا خدمات اضافی بندهای ب 43تا ب)47؛
چ .حق اعمالنشده توسط مشتری بندهای ب 48تاب)51؛
ح .حقالزحمه اولیه غیرقابل استرداد و برخی مگارج مرتبط) بندهای ب 52تا ب)55؛
خ .انتقال مجوز بندهای ب 56تا ب)69؛
توافقهای بازخرید بندهای ب 70تا ب)82؛
د.
توافقهای حقالعملکاری بندهای ب 83تا ب)84؛
ذ.
توافقهای فروش و نگهداری بندهای ب 85تا ب)88؛
ر.
پذیرش توسط مشتری بندهای ب 89تا ب)92؛ و
ز.
افشای درآمد عملیاتی به تفکیک ربقات بندهای ب 93تا ب.)95
ژ.
تعهدات عملکردي ایفاشده در طول زمان

ب.2

ربق بند  ،35در صورت احراز یکی از معیارهای زیر ،تعهد عملکردی در رول زمان ایفا میشود:
الف .مشتری ،در رول زمان ایفای تعهد عملکردی توسط واحد تجاری ،مناف ایجادشده از عملکرد واحد تجهاری را همزمهان دریافهت
و مصرف کند به بندهای ب 3تا ب 4مراجعه شود)؛
ب .عملکرد واحد تجاری ،یک دارایی برای مثال ،کار در جریان پیشرفت) را ایجاد کند یا توسعه دههد کهه مشهتری در رهول زمهان
ایجاد یا توسعه دارایی ،آن را کنترل کند به بند ب 5مراجعه شود)؛ یا
پ .عملکرد واحد تجاری ،یک دارایی با کاربرد جایگزین برای واحد تجاری ایجاد نکند بهه بنهدهای ب 6تها ب 8مراجعهه شهود) و
واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تها آن تهاریخ ،حهق الهزامآور داشهته باشهد بهه بنهدهای ب 9تها
ب 13مراجعه شود).
دریافت و مصرف همزمان منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاري (بند (35الف))

ب.3

در برخی از انواع تعهدات عملکردی ،ارزیابی اینکه مشهتری منهاف ایجادشهده از عملکهرد واحهد تجهاری را در رهول زمهان ایفهای تعههد
توسط واحد تجاری دریافت میکند و همزمان با دریافهت منهاف مهذکور آنهها را مصهرف مهینمایهد ،سهاده اسهت .از جملهه ایهن مهوارد،
خهدمات روزمهره یها تکرارشهونده نایهر خهدمت ناافهت) اسهت کهه در آن ،دریافهت و مصهرف همزمهان منهاف ایجادشهده از عملکهرد
واحد تجاری توسط مشتری ،به سادگی قابل تشگیص است.

ب.4

در برخی دیگر از تعهدات عملکردی ،واحد تجاری ممکن است نتواند به سادگی تشگیص دهد که مشتری در رهول زمهان ایفهای تعههد
توسط واحد تجاری ،مناف ایجادشده از عملکرد واحد تجاری را همزمهان دریافهت و مصهرف مهیکنهد یها خیهر .در ایهن شهرایط ،تعههد
عملکردی واحد تجاری در صورتی در رول زمان ایفا شده است که واحد تجاری تشهگیص دههد اگهر واحهد تجهاری دیگهری بگواههد
تعهد عملکردی باقیمانده را برای مشتری ایفا کند ،الزم نیست بگش عمده کار تکمیلشده توسط واحهد تجهاری تها آن تهاریخ را مجهددای
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انجام دهد .برای تعیین اینکه ضرورت ندارد واحد تجاری دیگر بگش عمده کار تکمیلشده توسط واحد تجاری تها آن تهاریخ را مجهددای
انجام دهد ،واحد تجاری باید هر دو فرض زیر را در نار بگیرد:
الف .قیود قراردادی بالقوه یا محدودیتهای عملی که بهه شهیوهههای دیگهر مهان واحهد تجهاری از انتقهال تعههد عملکهردی باقیمانهده بهه
واحد تجاری دیگر میشود را نادیده بگیرد؛ و
ب .فرض کند واحد تجاری دیگری که باقیمانده تعهد عملکردی را ایفها مهی کنهد ،از دارایهی کهه در حهال حاضهر در کنتهرل واحهد
تجاری است و در صورت انتقال تعهد عملکردی به واحد تجاری دیگر ،همچنان در کنترل واحد تجاری بهاقی مهیمانهد ،منهافعی
نگواهد داشت.
مشتري در طول زمان ایجاد یا توسعه دارایی ،آن را کنترل کند (بند (35ب))

ب.5

برای تعیین اینکه ربق بند  35ب) ،مشتری در رول زمان ایجاد یا توسعه دارایی ،آن را کنترل میکند یا خیر ،واحهد تجهاری بایهد الزامهات
کنترل ربق بندهای  31تا  34و  38را بکار گیرد .دارایی ایجادشده یا توسعهیافته برای مثال ،کار در جریان پیشرفت) ،میتوانهد مشههود یها
نامشهود باشد.
عملکرد واحد تجاري ،یک دارایی با کاربرد جایگزین ایجاد نکند (بند (35پ))

ب.6

در ارزیابی اینکه ربق بند  ،36یک دارایی کاربرد جایگزین برای واحد تجاری دارد یها خیهر ،واحهد تجهاری بایهد آثهار قیهود قهراردادی و
محدودیتهای عملی بر توانایی واحد تجاری برای هدایت آسان آن دارایی جهت استفادهای دیگهر ،ماننهد فهروش آن بهه مشهتری دیگهر را
بررسی کند .امکان خاتمه دادن قرارداد با مشتری ،در ارزیابی اینکه واحد تجاری میتوانهد بهه سههولت دارایهی را بهرای اسهتفادهای دیگهر
هدایت کند یا خیر ،موضوعی مربوط تلقی نمیشود.

ب.7

قید قراردادی بر توانایی واحد تجاری برای هدایت یک دارایی جههت اسهتفادهای دیگهر ،در مهورد دارایهی کهه کهاربرد جهایگزین بهرای
واحد تجاری ندارد باید ماهوی باشد .قید قراردادی در صورتی مهاهوی اسهت کهه اگهر واحهد تجهاری در صهدد ههدایت دارایهی جههت
استفادهای دیگر برآید ،مشتری بتواند حق خود نسبت به دارایی تعهدشهده را اعمهال کنهد .در مقابهل ،قیهد قهراردادی در صهورتی مهاهوی
نیست که برای مثال ،یک دارایی تا حد زیادی قابل معاوضه با داراییهای دیگری باشد کهه واحهد تجهاری مهیتوانهد آنهها را بهدون نقهض
قرارداد و بدون تحمل مگارج عمده که در غیر این صورت در ارتباط با قرارداد تحمل نمیشد ،به مشتری دیگری منتقل کند.

ب.8

اگر واحد تجاری برای هدایت دارایی جهت استفادهای دیگر ،زیانهای عمدهای تحمل کند ،محدودیت عملی بهر توانهایی واحهد تجهاری
برای هدایت یک دارایی جهت استفادهای دیگر وجود دارد .زیان عمده ممکن است به این دلیل ایجاد شهود کهه واحهد تجهاری مگهارج
عمدهای برای کار مجدد روی دارایی متحمل میشود یا تنها میتواند دارایی را با زیانی عمده به فروش رساند .برای مثهال ،واحهد تجهاری
ممکن است برای هدایت مجدد داراییهایی که مشگصات رراحهی آنهها تنهها مگهتص یهک مشهتری اسهت یها در منهارق دورافتهاده قهرار
گرفتهاند ،در عمل با محدودیت مواجه شود.
حق نسبت به پرداخت مشتري بابت عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ (بند (35پ))

ب.9

ربق بند  ،37چنانچه واحد تجاری حداقل بابت جبران عملکرد تکمیلشده توسط واحد تجاری تا تاریگی کهه مشهتری یها شهگص دیگهر
قرارداد را به دالیلی غیر از عدم ایفای تعهد توسط واحد تجاری خاتمه داده باشد ،نسبت بهه دریافهت مبلغهی محهق باشهد ،واحهد تجهاری
نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ حق دارد .مبلغی که عملکهرد تکمیهلشهده توسهط واحهد تجهاری تها آن
تاریخ را جبران میکند ،تقریبی از قیمت فروش کاالها یا خدمات انتقالیافته تا آن تاریخ است برای مثهال ،بازیافهت مگهارج تحمهلشهده
توسط واحد تجاری برای ایفای تعهد عملکردی به اضافه سود معقول) ،نه مبلغی که صهرفای کهاهش بهالقوه در سهود را در صهورت خاتمهه
دادن قرارداد جبران میکند .ضرورتی ندارد جبران سود معقول با سود مورد انتاار در صورت ایفای قهرارداد ربهق تعههد ،برابهر باشهد؛ امها
واحد تجاری باید نسبت به جبران یکی از مبالغ زیر محق باشد:
الف .نسبتی از سود مورد انتاار در قرارداد که بطور معقهول میهزان عملکهرد واحهد تجهاری ربهق قهرارداد را قبهل از خاتمهه آن توسهط
مشتری یا شگص دیگر) ،منعکس میکند؛ یا
ب .اگر سود مگتص قرارداد بیشتر از بازدهای باشد که واحد تجاری بطهور معمهول از قراردادههای مشهابه بهه دسهت مهیآورد ،بهازده
معقولی نسبت به مگارج انجامشده توسط واحد تجاری برای قراردادهای مشهابه یها سهود عملیهاتی معمهول واحهد تجهاری بهرای
قراردادهای مشابه).
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ب.10

حق واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ ،ضرورت ندارد یک حق فعلهی غیرمشهروط نسهبت بهه
پرداخت باشهد .در بسهیاری از مهوارد ،واحهد تجهاری تنهها در مقهار مهورد توافهق یها در صهورت ایفهای کامهل تعههد عملکهردی ،حهق
غیرمشروط نسبت به پرداخت مشتری دارد .واحد تجاری در ارزیابی اینکه نسبت به پرداخهت مشهتری بابهت عملکهرد تکمیهلشهده تها آن
تاریخ محق است یا خیر ،باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد که اگر قهرارداد قبهل از تکمیهل ،بهه دالیلهی غیهر از عهدم ایفهای تعههد
توسط واحد تجاری خاتمه مییافت ،آیا واحد تجاری حهق الهزامآور بهرای مطالبهه یها از دسهت نهدادن پرداخهت مشهتری بابهت عملکهرد
تکمیلشده تا آن تاریخ را میداشت یا خیر.

ب.11

مشتری ممکن است در برخی قراردادها ،حق خاتمه دادن بهه قهرارداد را تنهها در زمانههای معینهی در رهول مهدت قهرارداد داشهته باشهد یها
مشتری ممکن است هیچ حقی برای خاتمه دادن به قرارداد نداشته باشد .چنانچه مشتری قرارداد را خاتمهه دههد ،بهدون آنکهه حهق خاتمهه
دادن به آن قرارداد را در آن زمان داشته باشد شامل زمانی که مشتری تعهدات خود را ربق قرارداد ایفا نکند) ،قهرارداد یها قهوانین دیگهر)
ممکن است واحد تجاری را محق بداند کاالها یا خدمات تعهدشده منهدرج در قهرارداد را همچنهان بهه مشهتری انتقهال دههد و مشهتری را
ملزم کند مابهازای تعهدشده در قبال کاالها یا خهدمات مهذکور را پرداخهت نمایهد .در ایهن شهرایط ،واحهد تجهاری نسهبت بهه پرداخهت
مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ محق است ،زیرا واحد تجاری حق دارد ایفای تعهدات خهود را ربهق قهرارداد ادامهه دههد و
مشتری را ملزم کند تعهدات خود شامل پرداخت مابهازای تعهدشده) را ایفا نماید.

ب.12

واحد تجاری در ارزیابی وجود و الزامآور بودن حق نسبت به پرداخهت مشهتری بابهت عملکهرد تکمیهلشهده تها آن تهاریخ ،بایهد شهرایط
قراردادی و همچنین قانون یا رویه قانونی که میتواند مکمل یا ابطالکننده آن شرایط قراردادی باشد را مهدنار قهرار دههد .ایهن موضهوع،
شامل ارزیابی این است که آیا:
الف .قانون ،رویه اداری یا رویه حقوفی ،به واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشهده تها آن تهاریخ ،حهق اعطها
میکند حتی اگر آن حق ،در قرارداد با مشتری تصریح نشده باشد؛
ب .رویه حقوقی مربوط نشان میدهد که حق مشابه نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تها آن تهاریخ در قراردادههای
مشابه ،اثر قانونی الزامآور ندارد؛ یا
پ .رویههای مرسوم تجاری واحد تجاری مبنی بر عدم اعمال حق نسبت به پرداخت مشتری ،منجر به این شده اسهت کهه حهق
اعطاشده در آن محیط حقوقی ،الزامآور نباشد .با وجود این ،علیرغ اینکه واحهد تجهاری ممکهن اسهت تصهمی بگیهرد از
حق خود نسبت به پرداخت مشتری در قراردادهای مشابه صرفنار کند ،اگر در قهرارداد بها مشهتری ،حهق واحهد تجهاری
نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تا آن تاریخ الزامآور باشد ،آن واحهد تجهاری نسهبت بهه پرداخهت مشهتری تها آن
تاریخ ،محق است.

ب.13

جدول زمانبندی پرداخت که در قرارداد مشگص شده است ،الزامای نشاندهنده این نیست که واحد تجاری حق الزامآور نسهبت
به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ دارد .اگرچه جدول زمانبندی پرداخت مندرج در قرارداد ،زمانبنهدی
و مبلغ مابهازای قابل پرداخت توسط مشتری را مشگص میکند ،اما لزومای شواهدی در ارتباط با حهق واحهد تجهاری نسهبت بهه
پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیلشده تا آن تاریخ فراه نمیکند .دلیل ایهن امهر آن اسهت کهه بهرای مثهال ،ربهق قهرارداد
ممکن است مابهازای دریافتشده از مشتری ،به دالیلی غیر از عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد ،قابل استرداد باشد.
روشهاي اندازهگیري پیشرفت در ایفاي کامل تعهد عملکردي

ب.14

روشهای اندازهگیری پیشرفت واحد تجاری در ایفای کامل تعهد عملکردی که ربق بندهای  35تا  37در رول زمان ایفا مهیشهود ،شهامل
موارد زیر است:
الف .روشهای مبتنی بر خروجی به بندهای ب 15تا ب 17مراجعه شود)؛ و
ب .روشهای مبتنی بر ورودی به بندهای ب 18تا ب 19مراجعه شود).
روشهاي مبتنی بر خروجی

ب.15

ربق روشهای مبتنی بر خروجی ،درآمد عملیاتی بر مبنای اندازهگیهریههای مسهتقی ارزش کاالهها یها خهدمات انتقهالیافتهه بهه
مشتری تا آن تاریخ در مقایسه با ارزش کاالها یا خدمات تعهدشده باقیمانده ربق قرارداد ،شناسایی میشود .روشهای مبتنهی بهر
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خروجی شامل روشهایی نایر بررسی عملکرد تکمیلشهده تها آن تهاریخ ،ارزیهابی نتهایج بهه دسهت آمهده ،دسهتیابی بهه مقهار
مشگص ،زمان سپریشده و واحدهای تولیدشده یا واحدهای تحویلدادهشده است .واحد تجاری هنگام ارزیهابی روش مبتنهی
بر خروجی برای اندازهگیری پیشرفت خود ،بایهد در ناهر داشهته باشهد کهه آیها خروجهی انتگهابشهده ،تصهویر صهادقانهای از
عملکرد واحد تجاری برای ایفای کامل تعهد عملکردی منعکس میکند یها خیهر .روش مبتنهی بهر خروجهی ،در صهورتی کهه
خروجی انتگابشده ،قابلیت اندازهگیری برخی کاالها یا خدماتی که کنترل آنها به مشتری منتقل شده اسهت را نداشهته باشهد،
تصویر صادقانهای از عملکرد واحد تجاری نشان نمیدهد .برای مثال ،اگر در پایان دوره گزارشگری ،عملکرد واحهد تجهاری
منجر به تولید کار در جریان پیشرفت یا کاالهای تکمیلشدهای شود که در کنترل مشهتری اسهت و در انهدازهگیهری خروجهی
در نار گرفته نشود ،روشهای مبتنی بر خروجی بر مبنای واحدهای تولیدشده یا واحدهای تحویهلشهده ،تصهویر صهادقانهای از
عملکرد واحد تجاری برای ایفای تعهد عملکردی نشان نمیدهند.
ب.16

به عنوان یک اقتضای عملی ،اگر واحد تجاری حق دریافت مابهازایی را از مشتری داشته باشد که مبلغ آن بطور مسهتقی بها ارزش
عملکرد تکمیلشده برای مشتری توسط واحد تجهاری تها آن تهاریخ ارتبهاط دارد بهرای مثهال ،یهک قهرارداد ارائهه خهدمات کهه
واحد تجاری مبلغ ثابتی را به ازای هر ساعت خدمت ارائهشده صورتحساب میکند) ،واحد تجاری ممکن است درآمهد عملیهاتی
را به مبلغی شناسایی کند که حق صورتحساب کردن آن را دارد.

ب.17

معای روشهای مبتنی بر خروجهی ایهن اسهت کهه خروجیههای اسهتفادهشهده بهرای انهدازهگیهری پیشهرفت ،ممکهن اسهت بطهور مسهتقی
قابل مشاهده نباشند و ارالعات مورد نیاز برای بکارگیری آنهها بهدون صهرف مگهارج زیهاد در دسهترس واحهد تجهاری نباشهد .بنهابراین،
ممکن است استفاده از یک روش مبتنی بر ورودی ضروری باشد.
روشهاي مبتنی بر ورودي

ب.18

ربق روشهای مبتنی بر ورودی ،درآمد عملیاتی بر مبنای تالشها یا ورودیهای واحد تجاری برای مثال ،منهاب مصهرف شهده ،سهاعات
کار صرفشده ،مگارج تحملشده ،زمان سپریشده یا ساعات کارکرد ماشینآالت) برای ایفای تعهد عملکهردی در مقایسهه بها کهل
ورودیهای مورد انتاار برای ایفای آن تعهد عملکردی ،شناسایی میشهود .اگهر تالشهها یها ورودیههای واحهد تجهاری ،در رهول دوره
ایفای تعهد بطور یکنواخت مصرف شود ،ممکن است شناسایی درآمد عملیاتی بر مبنهای خهط مسهتقی بهرای واحهد تجهاری مناسه
باشد.

ب.19

نقطه ضعف روشهای مبتنی بهر ورودی ایهن اسهت کهه بهین ورودیههای واحهد تجهاری و انتقهال کنتهرل کاالهها یها خهدمات بهه مشهتری،
ممکن است رابطه مستقی وجود نداشته باشد .بنابراین ،واحد تجاری باید در راستای هدف از اندازهگیری پیشرفت ربق بنهد  ،39آثهار ههر
یک از ورودیها را که نشاندهنده عملکرد واحد تجاری در انتقال کنترل کاالها یا خدمات به مشهتری نیسهت ،در روش مبتنهی بهر ورودی
در نار نگیرد .برای مثال ،هنگام استفاده از روش مبتنی بر مگارج ،در شرایط زیهر ممکهن اسهت تعهدیل معیهار پیشهرفت ضهرورت داشهته
باشد:
الف .هنگههامی کههه مگههارج تحمههلشههده ،بههه پیشههرفت واحههد تجههاری در ایفههای تعهههد عملکههردی کمههک نکههرده باشههد .بههرای مثههال،
واحد تجاری درآمد عملیاتی را بر مبنای مگارجی شناسایی نمیکند که به دلیل ناکارامدی عمده در عملکهرد تحمهل کهرده و در
قیمت قرارداد لحاظ نشده است بهرای مثهال ،مگهارج ههدررفت مهواد اولیهه ،نیهروی کهار یها سهایر منهاب کهه بهرای ایفهای تعههد
عملکردی تحمل شده است).
ب .هنگامی که مگارج تحملشده متناس با پیشرفت واحد تجاری در ایفای تعههد عملکهردی نباشهد .در چنهین شهرایطی،
بهترین بیان از عملکرد واحد تجاری ممکن است تعدیل روش مبتنی بر ورودی به مناور شناسایی درآمد عملیاتی تنهها
تا میزان مگارج تحمل شده باشد .برای مثال ،اگر واحد تجاری در آغاز قرارداد انتاار داشته باشهد کهه تمهام شهررهای
زیر احراز شود ،شناسایی درآمد عملیاتی به مبلغهی برابهر بها بههای تمهام شهده کهاالی اسهتفادهشهده بهرای ایفهای تعههد
عملکردی ،بیان صادقانهای از عملکرد واحد تجاری است:
 . 1کاال متمایز نباشد؛
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مشتری انتاار داشته باشد کنترل کاال را اساسای قبل از دریافت خدمات مرتبط با کاال به دست آورد؛
بهای تمام شده کاالی انتقالیافته در مقایسه با کل مگارج مورد انتاار برای ایفای کامل تعهد عملکردی ،عمده باشد؛ و
واحد تجاری کاال را از شگص ثالثی تأمین کرده باشد و در رراحی و تولید آن کاال ،نقش عمهدهای نداشهته باشهد
اما واحد تجاری ربق بندهای ب 34تا ب 42به عنوان اصیل عمل کند).

فروش با حق برگشت

ب.20

در برخی قراردادها ،واحد تجاری کنترل محصول را به مشتری منتقهل مهیکنهد و حهق برگشهت آن محصهول بهه دالیهل مگتلهف نایهر
نارضایتی از محصول) و دریافت ترکیبی از موارد زیر را به مشتری اعطا مینماید:
الف .استرداد تمام یا بگشی از مابهازای پرداختشده؛
ب .اعتباری که در مقابل مبالغ بدهی واحد تجاری یا مبالغی که به بدهی واحد تجاری تبدیل خواهد شد ،قابل اعمال باشد؛ و
پ .معاوضه با محصولی دیگر.

ب.21

برای به حساب مناهور کهردن انتقهال محصهوالت بها حهق برگشهت و بهرای برخهی خهدماتی کهه دارای شهرط اسهترداد وجهوه اسهت)،
واحد تجاری باید تمام موارد زیر را شناسایی کند:
الف .درآمد عملیاتی بابت محصوالت انتقالیافته به مبلغ مابهازایی کهه واحهد تجهاری انتاهار دارد نسهبت بهه آن محهق باشهد بنهابراین،
درآمد عملیاتی بابت محصوالتی که انتاار میرود برگشت داده شوند ،شناسایی نمیشود)؛
ب .بدهی استرداد؛ و
پ .یک دارایی و تعدیل متناظر در بهای تمام شده فروش) بابت حق دریافت مجدد محصوالت از مشتریان در هنگهام تسهویه بهدهی
استرداد.

ب.22

تعهد واحد تجاری به آمادگی جهت پذیرفتن محصول برگشتشده ری دوره برگشت ،نباید به عنهوان یهک تعههد عملکهردی افهزون بهر
تعهد به استرداد در نار گرفته شود.

ب.23

واحد تجاری برای تعیین مبلغ مابهازایی که انتاار دارد نسهبت بهه آن محهق باشهد یعنهی در ناهر نگهرفتن محصهوالتی کهه انتاهار مهیرود
برگشت داده شوند) ،باید الزامات بندهای  47تا  72شامل الزامات محدود کردن برآوردهای مابههازای متغیهر ربهق بنهدهای  56تها  )58را
بکار گیرد .واحد تجاری در ارتباط با مبالغ دریافتی یا دریافتنی) که انتاار نهدارد نسهبت بهه آن محهق باشهد ،نبایهد درآمهد عملیهاتی را در
زمان انتقال محصوالت به مشتری شناسایی کند ،بلکه باید آن مبالغ دریافتی یا دریافتنی) را به عنوان بهدهی اسهترداد شناسهایی کنهد .پهس
از آن ،در پایان هر دوره گزارشگری ،واحد تجاری باید ارزیابی خود از مبالغی که انتاار دارد در قبال محصهوالت انتقهالیافتهه ،نسهبت بهه
آن محق باشد را بهروزآوری کند و متناظر با آن ،قیمت معامله ،و در نتیجه ،مبلغ درآمد عملیاتی شناساییشده را تغییر دهد.

ب.24

واحد تجاری باید اندازهگیری بدهی استرداد را در پایان هر دوره گزارشگری بابت تغییهر در انتاهارات دربهاره مبلهغ اسهترداد بههروزآوری
کند .واحد تجاری باید تعدیالت متناظر را به عنوان درآمد عملیاتی یا کاهش درآمد عملیاتی) شناسایی کند.

ب.25

دارایی شناساییشده بابت حق واحد تجاری نسبت به دریافت مجدد محصوالت از مشتری هنگام تسویه بدهی اسهترداد ،بایهد در ابتهدا ،بها
مراجعه به مبلغ دفتهری قبلهی محصهول بهرای مثهال ،موجودیهها) پهس از کسهر هرگونهه مگهارج مهورد انتاهار بهرای دریافهت مجهدد آن
محصوالت شامل کاهش بهالقوه در ارزش محصهوالت برگشهتی واحهد تجهاری) انهدازهگیهری شهود .در پایهان ههر دوره گزارشهگری،
واحد تجاری باید اندازهگیری دارایی حاصل از تغییر در انتاارات دربهاره محصهوالتی کهه برگشهت داده مهیشهود را بههروزآوری کنهد.
واحد تجاری باید دارایی را جدا از بدهی استرداد ارائه نماید.

ب.26

معاوضه یک محصول با محصول دیگری از همان نوع ،کیفیت ،شرایط و قیمت بهرای مثهال محصهول دیگهر بها همهان رنه
توسط مشتری ،برای مقاصد بکارگیری این استاندارد ،به عنوان برگشت در نار گرفته نمیشود.

یها انهدازه)

ب.27

قراردادهایی که ربق آنها مشتری ممکن است محصول معیوبی را در معاوضه با محصول سال برگشت دهد ،باید ربهق رهنمهود مهرتبط بها
ضمانتها در بندهای ب 28تا ب ،33ارزیابی شود.
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ضمانتها

ب.28

ارائه ضمانت ربق قرارداد ،قانون یا رویههای مرسوم تجاری واحد تجاری) توسط واحد تجاری هنگهام فهروش یهک محصهول کهاال یها
خدمت) امری عادی است .ماهیت ضمانت در صنای و قراردادها میتواند تفاوت قابل مالحاهای داشته باشد .برخهی ضهمانتها بهه مشهتری
ارمینان میدهد که کارکرد محصول مربوط ،ربق خواست ررفین اسهت ،زیهرا بها وییگیههای توافهقشهده مطابقهت دارد .سهایر ضهمانتها،
عالوه بر ایجاد ارمینان از مطابقت محصول با وییگیهای توافقشده ،خدمتی را به مشتری ارائه میکند.

ب.29

اگر مشتری اختیار خرید جداگانه یک ضمانت را داشته باشد برای مثهال ،بهه ایهن علهت کهه ضهمانت ،جداگانهه قیمهتگهذاری شهده یها
مورد مذاکره قرار گرفته است) ،آن ضمانت ،خهدمت متمهایز اسهت ،زیهرا واحهد تجهاری متعههد اسهت افهزون بهر محصهولی بها قابلیهت
توصیفشده در قرارداد ،این خدمت را برای مشتری ارائه کند .در این شرایط ،واحد تجاری باید ضمانت تعهدشده را به عنوان یک تعههد
عملکردی ربق بندهای  22تا  30در نار بگیرد و بگشی از قیمت معامله را ربق بندهای  73تا  ،86به آن تعهد عملکردی تگصیص دهد.

ب.30

اگر مشتری اختیار خرید جداگانه ضمانت را نداشته باشد ،واحد تجاری باید ضهمانت را ربهق اسهتاندارد حسهابداری  4ذخاایر ،بادهییای

احتمالی و دارایییای احتمالی به حساب مناور کند ،مگر اینکه ضمانت تعهدشده یا قسمتی از ضمانت تعهدشهده ،عهالوه بهر ایجهاد ارمینهان
از مطابقت محصول با وییگیهای توافقشده ،خدمتی را به مشتری ارائه کند.
ب.31

واحد تجاری در ارزیابی اینکه ضمانت ،عالوه بر ایجاد ارمینان از مطابقت محصول بها وییگیههای توافهقشهده ،خهدمتی بهه مشهتری ارائهه
میکند یا خیر ،باید عواملی نایر موارد زیر را در نار بگیرد:
الف .آیا ضمانت به موجب قانو الزامی شد است یا خیر -اگر واحد تجاری بهه موجه قهانون ملهزم بهه ارائهه ضهمانت شهده باشهد،
وجود این قانون نشان میدهد که ضمانت تعهدشهده ،تعههد عملکهردی نیسهت ،زیهرا چنهین الزامهاتی معمهوالی بهرای محافاهت از
مشتریان در برابر ریسک خرید محصوالت معیوب وجود دارند.
ب .طول دور پوش ضمانت -هر چه دوره پوشش روالنیتر باشد ،احتمال اینکه ضمانت تعهدشده تعهد عملکهردی باشهد ،بیشهتر
است ،زیرا احتمال اینکه عالوه بر ایجاد ارمینان از مطابقت محصول با وییگیهای توافقشده ،خدمتی به مشتری ارائهه شهود ،بیشهتر
میشود.
پ .ماهیت وظایفی که واحد تجاری متعید به اجرای آنیا است -چنانچه اجرای وظایفی مشگص توسهط واحهد تجهاری بهرای ایجهاد
ارمینان از مطابقت محصول با وییگیهای توافقشده ضرورت داشته باشد برای مثال ،خهدمت حمهل مربهوط بهه برگشهت کهاالی
معیوب) ،در این صورت ،وظایف مذکور احتماالی منجر به ایجاد تعهد عملکردی نمیشود.

ب.32

چنانچه ضمانت یا قسمتی از ضمانت ،عالوه بر ایجاد ارمینان از مطابقت محصول با وییگیهای توافقشده ،خدمتی بهه مشهتری ارائهه کنهد،
خدمت تعهدشده ،یک تعهد عملکردی است .بنابراین ،واحد تجاری باید قیمهت معاملهه را بهه محصهول و خهدمت تگصهیص دههد .اگهر
واحد تجاری ه ضمانت از نوع ارمینان و ه ضمانت از نوع خدمت را متعهد شود ،اما نتواند بطهور معقهول آنهها را جداگانهه بهه حسهاب
مناور کند ،باید هر دو ضمانت را با ه به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد در نار بگیرد.

ب.33

قانونی که واحد تجاری را در صورت ایجاد خسارت یا آسی ناشی از محصوالت واحد تجاری ،ملهزم بهه پرداخهت خسهارت مهیکنهد،
موج تعهد عملکردی نمیشود .برای مثال ،یک تولیدکننده ممکن است محصوالت خود را در کشهوری بهه فهروش برسهاند کهه ربهق
قوانین آن کشور ،تولیدکننده مسئول هرگونه خسارتی برای مثال ،بر اموال شگصی) است که ممکن اسهت در نتیجهه اسهتفاده مهورد ناهر
از محصول توسط مصرفکننده به وجود آید .به همین ترتی  ،تعهد واحد تجاری به جبران خسارت مشهتری بابهت بهدهیها و خسهارتهای
ناشی از ادعا نسبت به حق اختراع ،حق تکثیر ،عالمت تجاری یا نقض حقو دیگر ناشهی از محصهوالت واحهد تجهاری ،منجهر بهه ایجهاد
تعهد عملکردی نمیشود .واحد تجاری باید چنین تعهداتی را ربق استاندارد حسابداری  4به حساب مناور کند.
مالحظات مربوط به اصیل در مقابل مالحظات مربوط به نماینده

ب.34

هنگامی که شگص دیگری در فراه کردن کاالها یا خدمات برای مشتری نقش دارد ،واحد تجاری بایهد تعیهین کنهد کهه آیها ماهیهت تعههد
واحد تجاری ،یک تعهد عملکردی برای ارائه کاالها یا خدمات معین توسط خود او است یعنی واحد تجاری اصیل است) یها فهراه کهردن
بستری برای شگص دیگر به مناور ارائه کاالها یا خدمات است یعنی واحد تجاری نماینده است) .واحد تجاری بهرای ههر کهاال یها خهدمت
معین تعهدشده به مشتری ،تعیین میکند اصیل است یا نماینده .مناور از یک کاال یا خدمت معین ،یک کاال یا خهدمت متمهایز یها بسهتهای از
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کاالها یا خدمات متمایز) است که باید برای مشتری فراه شود به بندهای  27تا  30مراجعه شود) .اگر قرارداد با مشهتری دربردارنهده چنهدین
کاال یا خدمت معین باشد ،واحد تجاری میتواند برای برخی از کاالها یا خدمات معین ،اصیل و برای برخی دیگر ،نماینده باشد.
ب.35

واحد تجاری برای تعیین ماهیت تعهد خود ربق توصیف بند ب ،)34باید:
الف .کاالها یا خدمات معینی که قرار است برای مشتری فراه شود را مشگص کند که میتواند ،برای مثهال ،حهق نسهبت بهه کهاال یها
خدمتی باشد که قرار است توسط شگصی دیگر فراه شود به بند  26مراجعه شود))؛ و
ب .ارزیابی کند که آیا هر کاال یا خدمت معین را ،قبل از انتقال آن کاال یا خدمت به مشتری ،کنترل میکنهد یها خیهر ربهق توصهیف
بند .)33

ب.36

چنانچه واحد تجاری کاال یا خدمت معین را قبل از انتقال آن کاال یا خدمت به مشتری کنترل کند ،اصهیل محسهوب مهیشهود .بها وجهود
این ،اگر واحد تجاری مالکیت قانونی یک کاالی معین را تنها بطور موقت قبل از انتقال مالکیت قانونی به مشهتری بهه دسهت آورد ،لزومهای
آن کاال را کنترل نمیکند .یک واحد تجاری که اصیل محسوب میشود ممکن است تعهد عملکهردی خهود در فهراه کهردن کهاال یها
خدمتی معین را خودش ایفا کند یا ممکن است شگص دیگری مانند یک پیمانکار دست دوم) را بهرای ایفهای تمهام یها قسهمتی از تعههد
عملکردی از ررف خود بکار گمارد.

ب.37

هرگاه شگص دیگری برای فراه کردن کاالها یا خدمات برای مشتری بکار گمارده شهود ،واحهد تجهاری کهه اصهیل اسهت ،کنتهرل ههر
یک از موارد زیر را به دست میآورد:
الف .یک کاال یا دارایی دیگر دریافتی از شگص دیگر که بعدای به مشتری منتقل میشود.
ب .حق نسبت به خدمتی که قرار است توسط شگص دیگر ایفا شود ،که این حق به واحد تجاری توانهایی ههدایت آن شهگص بهرای
ارائه آن خدمت به مشتری از ررف واحد تجاری را میدهد.
پ .کاال یا خدمت دریافتی از شگص دیگر که بعدای آن را با کاالها یا خدمات دیگر ترکی میکند تا کهاال یها خهدمت معینهی بهرای
مشتری فراه کند .برای مثال چنانچه واحد تجاری خدمت قابل مالحاهای برای یکپارچهسهازی کاالهها یها خهدمات فهراه شهده
توسط شگص دیگر ارائه نماید به بند  29الف) مراجعه شود) تا به کاال یا خدمت معینی دست یابد کهه قهرارداد بها مشهتری بابهت
آن منعقد شده است ،واحد تجاری قبل از انتقال کاال یا خدمت معین به مشتری ،کنتهرل آن کهاال یها خهدمت را کسه مهیکنهد،
زیرا واحد تجاری ،نگست کنترل ورودیها را برای دستیابی به کاال یها خهدمتی معهین کهه شهامل کاالهها یها خهدمات از اشهگاص
دیگر است) در اختیار میگیرد و استفاده از ورودیها را برای ایجاد خروجی ترکیبی که خهدمت یها کهاالیی معهین اسهت ،ههدایت
میکند.

ب.38

زمانی یا در رول زمانی) که واحد تجاری اصیل ،تعهد عملکردی را ایفها مهی کنهد ،واحهد تجهاری درآمهد عملیهاتی را بهه مبلهغ ناخهالص
مابهازایی که انتاار دارد در قبال کاال یا خدمت تعهدشده ،نسبت به آن محق باشد ،شناسایی مینماید.

ب.39

چنانچه تعهد عملکردی واحد تجاری ،فراه کردن بستر ارائه کاالها یا خدمات توسط شگص دیگر باشد ،واحد تجهاری ،نماینهده اسهت.
در صورتی که واحد تجاری ،نماینده باشد ،کنترل کاال یا خدمت معهین فهراه شهده توسهط شهگص دیگهر را قبهل از انتقهال آن کهاال یها
خدمت به مشتری ،کس نمیکند .زمانی یا در رول زمانی) که واحد تجاری نماینده ،تعهد عملکردی را ایفا مهیکنهد ،درآمهد عملیهاتی
را به مبلغ حقالزحمه یا کارمزدی شناسایی مینماید که انتاار دارد در ازای فراه کهردن بسهتر ارائهه کاالهها یها خهدمات توسهط شهگص
دیگر ،نسبت به آن محق باشد .حقالزحمه یا کارمزد واحد تجاری ،خالص مبلغ مابهازایهی اسهت کهه پهس از پرداخهت از محهل مابههازای
دریافتی به شگص دیگر در قبال کاالها یا خدماتی که باید توسط آن شگص ارائه شود ،برای واحد تجاری باقی میماند.

ب.40

معیارهایی که نشان میدهد واحد تجاری کاال یا خدمتی معین را قبل از انتقال به مشتری کنترل میکنهد و بنهابراین ربهق بنهد ب 35اصهیل
است) ،شامل موارد زیر است ،اما محدود به این موارد نیست:
الف .واحد تجاری اساسای مسئول ایفای تعهد فراه کردن کاال یا خدمتی معین باشد .این امر بطهور معمهول شهامل مسهئولیت بابهت قابهل
قبول بودن کاال یا خدمتی معین است برای مثال ،مسئولیت اصلی بابت اینکه کهاال یها خهدمت ،مشگصهات مهورد ناهر مشهتری را
احراز کند) .اگر واحد تجاری اساسای مسئول ایفای تعهد فراه کردن کاال یا خدمتی معین باشد ،این موضهوع ممکهن اسهت نشهان
دهد که شگص دیگری که در فراه کردن کاال یا خدمت معین نقش دارد ،از ررف واحد تجاری عمل میکند.
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ب.

پ.

واحد تجاری قبل از انتقال کاال یا خدمت معین به مشتری یا پس از انتقال کنترل به مشتری برای مثال ،اگر مشهتری حهق برگشهت
داشته باشد) ،ریسک موجودی را دارد .برای مثال ،اگر واحد تجاری قبل از دستیابی به قرارداد با مشتری ،به کاال یها خهدمت معهین
دست یابد یا خود را متعهد به دستیابی به آن کاال یا خهدمت کنهد ،ایهن موضهوع ممکهن اسهت نشهاندهنهده آن باشهد کهه واحهد
تجاری قبل از انتقال کاال یا خدمت به مشتری ،توانایی ههدایت اسهتفاده از آن کهاال یها خهدمت یها دسهتیابی بهه تقریبهای تمهام منهاف
باقیمانده حاصل از کاال یا خدمت مزبور را دارد.
واحد تجاری اختیار تعیین قیمت کاال یا خدمت معین را داشته باشد .تعیین قیمتی که مشتری بابت کاال یا خهدمتی معهین پرداخهت
میکند ،ممکن است نشاندهنده آن باشد که واحد تجاری توانایی هدایت استفاده از آن کاال یا خدمت یا دستیابی بهه تقریبهای تمهام
مناف باقیمانده را دارد .با وجود این ،در برخی موارد ،نماینده میتواند اختیار تعیین قیمت داشته باشهد .بهرای مثهال ،نماینهده ممکهن
است در راستای ایجاد درآمد عملیاتی بیشتر از رریق خدمت فراه کردن بستر ارائهه کاالهها یها خهدمات کهه قهرار اسهت توسهط
اشگاص دیگر به مشتری ارائه شود ،تا حدودی در تعیین قیمتها انعطاف داشته باشد.

ب.41

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

ب.42

چنانچه واحد تجاری دیگری ،تعهدات عملکردی و حقو قراردادی واحد تجاری را که در قرارداد مندرج است تقبهل کنهد ،بههگونههای
که واحد تجاری ،دیگر متعهد به ایفای تعهد عملکردی انتقال کاال یا خدمت معین به مشتری نباشد یعنی واحد تجهاری ،دیگهر بهه عنهوان
اصیل عمل نکند) ،واحد تجاری نباید بابت آن تعهد عملکردی درآمد عملیاتی شناسایی کند .در مقابل ،واحد تجهاری بایهد ارزیهابی کنهد
که آیا بابت ایفای تعهد عملکردی برای دستیابی شگص دیگر به قرارداد ،باید درآمهد عملیهاتی شناسهایی کنهد یها خیهر یعنهی آیها واحهد
تجاری به عنوان نماینده عمل میکند یا خیر).
اختیار مشتري براي تحصیل کاالها یا خدمات اضافی

ب.43

اختیار مشتری برای تحصیل کاالها یا خدمات اضافی بطور رایگان یا با تگفیف ،به شهکلهای مگتلهف ارائهه مهیشهود کهه از آن جملهه بهه
مشوقهای فروش ،اعتبار یا امتیاز) جایزه به مشتری ،اختیار تمدید قرارداد یا سایر تگفیفها در ارتبهاط بها کاالهها یها خهدمات آتهی مهیتهوان
اشاره کرد.

ب.44

اگر در یک قرارداد ،واحد تجاری اختیار تحصیل کاالها یا خدمات اضافی را به مشتری اعطا کند ،اختیار مذکور تنهها در صهورتی
منجر به ایجاد تعهد عملکردی در قرارداد میشود که حق بااهمیتی برای مشتری فراه کند ،بهگونهای که مشتری بهدون انعقهاد آن
قرارداد ،به آن حق دست نیابد برای مثال ،تگفیفی که در مقایسه با دامنه تگفیفاتی که بطور معمول بابت آن کاالها یا خهدمات بهه
آن ربقه از مشتری در آن حوزه جغرافیایی یا بازار اعطا میشود ،بیشتر است) .اگر این اختیهار حهق بهااهمیتی بهرای مشهتری فهراه
کند ،مشتری در واق بابت کاالها یا خدمات آتی پیشپرداخت انجام میدهد و واحد تجاری درآمد عملیاتی را هنگامی شناسهایی
میکند که کاالها یا خدمات آتی مزبور انتقال یابند یا اینکه اختیار منقضی شود.

ب.45

اگر مشتری اختیار تحصیل کاال یا خدمت اضافی را به قیمتی داشته باشد که نشاندهنده قیمت فروش مسهتقل آن کهاال یها خهدمت اسهت،
این اختیار حق بااهمیتی برای مشتری فراه نمیکند ،حتی اگهر اختیهار مزبهور ،تنهها بها انعقهاد قهرارداد قبلهی قابهل اعمهال باشهد .در چنهین
مواردی ،واحد تجاری پیشنهادی با هدف بازاریابی ارائه کرده است که ربق این اسهتاندارد تنهها زمهانی بایهد بهه حسهاب مناهور شهود کهه
مشتری اختیار خرید کاالها یا خدمات اضافی را اعمال میکند.

ب.46

ربق بند  ،74واحد تجاری ملزم است قیمت معامله را بر مبنای قیمت فروش مستقل نسبی به تعهدات عملکردی تگصیص دهد .اگر قیمهت
فروش مستقل برای اختیار مشتری جهت تحصیل کاالها یا خدمات اضافی ،بطور مستقی قابهل مشهاهده نباشهد ،واحهد تجهاری بایهد آن را
برآورد کند .این برآورد باید تگفیفی که مشتری هنگام اعمال اختیار به دست میآورد را منعکس کنهد و بابهت ههر دو مهورد زیهر تعهدیل
شود:
الف .هرگونه تگفیف که مشتری میتوانست بدون اعمال اختیار دریافت کند؛ و
ب .میزان احتمال اینکه اختیار اعمال شود.
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چنانچه مشتری حق بااهمیتی برای تحصیل کاالها یا خدمات آتی داشته باشد و کاالها یا خدمات مذکور ،مشابه کاالهها یها خهدمات اولیهه
مندرج در قرارداد باشند و ربق شرایط قرارداد اولیه ارائه شده باشهند؛ واحهد تجهاری ممکهن اسهت بهه عنهوان یهک اقتضهای عملهی بهرای
برآورد قیمت فروش مستقل برای اختیار ،قیمت معامله را با مراجعه به کاالها یا خدماتی کهه انتاهار مهیرود فهراه شهود و مابههازای مهورد
انتاار برای آنها ،به کاالها یا خدمات اختیاری تگصیص دهد .بطور معمول ،این نوع اختیار ،برای تمدید قرارداد است.
حق اعمالنشده توسط مشتري

ب.48

ربق بند  ،106هنگام دریافت پیشپرداخت مشتری ،واحد تجاری باید بدهی ناشی از قرارداد را به مبلغ پیشپرداخت مشتری بابهت
تعهد عملکردی خود برای انتقال ،یا آمادگی برای انتقال کاالها یا خدمات در آینده ،شناسهایی کنهد .واحهد تجهاری هنگهامی کهه
کاالها یا خدمات مذکور را انتقال میدهد ،و بنابراین تعهد عملکردی را ایفا میکند ،باید بدهی ناشهی از قهرارداد را قطه شهناخت
نماید و درآمد عملیاتی شناسایی کند).

ب.49

پیشپرداخت غیر قابل استرداد مشتری به واحد تجاری ،به مشتری حق دریافت کاال یا خدمت در آینهده را مهیدههد و واحهد تجهاری را
متعهد میکند آماده انتقال کاال یا خدمت باشد) .با وجود این ،مشتریان ممکن است تمام حقو قرادادی خود را اعمال نکنند.

ب.50

اگر واحد تجاری انتاار داشته باشد در بدهی ناشی از قرارداد ،نسبت به مبلغ حق اعمالنشده توسط مشهتری محهق باشهد ،بایهد مبلهغ مهورد
انتاار حق اعمالنشده توسط مشتری را متناس با الگوی حق اعمالشده توسط مشهتری ،بهه عنهوان درآمهد عملیهاتی شناسهایی کنهد .اگهر
واحد تجاری انتاار نداشته باشد که نسبت به مبلغ حق اعمالنشده توسهط مشهتری حهق داشهته باشهد ،زمهانی بایهد مبلهغ مهورد انتاهار حهق
اعمالنشده توسط مشتری را به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کند که احتمال اعمال حق باقیمانده توسط مشتری بعیهد باشهد .بهرای تعیهین
اینکه واحد تجاری انتاار دارد نسبت به مبلغ حق اعمالنشده توسط مشتری محق باشد یا خیر ،بایهد الزامهات منهدرج در بنهدهای  56تها 58
درباره محدود کردن برآورد مابهازای متغیر مورد توجه قرار گیرد.

ب.51

واحد تجاری باید بابت هرگونه مابهازای دریافتی قابل انتساب به حق اعمالنشده توسط مشتری که واحد تجاری ملزم بهه پرداخهت آن بهه
شگصی دیگر است ،بدهی و نه درآمد عملیاتی) شناسایی کند.
حقالزحمه اولیه غیرقابل استرداد (و برخی مخارج مرتبط)

ب.52

در برخی قراردادها ،واحد تجاری در آغاز قرارداد یا نزدیک به آن ،حقالزحمه اولیه غیر قابل استردادی را از مشتری مطالبه میکند .مثالهها
شامل حق عضویت مندرج در قراردادهای عضویت در باشگاه تندرستی ،حهقالزحمهه فعهالسهازی در قراردادههای ارتبارهات از راه دور،
حقالزحمه تنای برخی قراردادهای خدماتی و حقالزحمه اولیه در برخی قراردادهای تأمین است.

ب.53

واحد تجاری برای تشگیص تعهدات عملکردی در چنین قراردادهایی باید ارزیهابی کنهد کهه آیها حهقالزحمهه اولیهه ،بهه انتقهال کهاال یها
خدمت تعهدشده مربوط است یا خیر .در بسیاری از موارد ،حتهی اگهر حهقالزحمهه اولیهه غیرقابهل اسهترداد مربهوط بهه فعهالیتی باشهد کهه
واحد تجاری باید برای ایفای قرارداد ،آن فعالیت را در آغاز قرارداد یا نزدیک به آن انجام دهد ،فعالیت مهذکور منجهر بهه انتقهال کهاال یها
خدمت تعهدشده به مشتری نمیشود به بند  25مراجعه شود) .در مقابل ،حقالزحمه اولیهه ،پهیشدریافهت بابهت کاالهها یها خهدمات آتهی
است و بنابراین ،هنگام ارائه آن کاالها یا خدمات در آینده ،به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی میشود .اگر واحهد تجهاری اختیهار تمدیهد
قرارداد را به مشتری اعطا کند و این اختیار ،حهق بهااهمیتی ربهق توصهیف بنهد ب 40بهرای مشهتری فهراه نمایهد ،دوره شناسهایی درآمهد
عملیاتی از دوره قراردادی اولیه ،فراتر خواهد رفت.

ب.54

اگر پیشدریافت حقالزحمه غیرقابل استرداد ،به یک کاال یا خدمت مربوط باشد ،واحد تجهاری بایهد ارزیهابی کنهد کهه آیها آن کهاال یها
خدمت را ربق بندهای  22تا  ،30به عنوان تعهد عملکردی جداگانه به حساب مناور کند یا خیر.

ب.55

ممکن است واحد تجاری بگشی از حقالزحمه غیرقابل استرداد را بابت جبران مگارج تحملشده برای تناهی قهرارداد یها سهایر وظهایف
اداری تشریحشده در بند  )25مطالبه کند .اگر فعالیتهای تنای قرارداد ،تعهد عملکردی نباشند ،واحد تجهاری بایهد در زمهان انهدازهگیهری
میزان پیشرفت ربق بند ب ،19فعالیتهای مذکور و مگارج مرتبط) را نادیده بگیرد .دلیهل ایهن موضهوع ایهن اسهت کهه مگهارج فعالیتههای
تنای قرارداد ،نشاندهنده انتقال خدمات به مشتری نیست .واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا مگارج تحملشده بهرای تناهی قهرارداد،
یک دارایی که باید ربق بند  95شناسایی شود ایجاد کرده است یا خیر.
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انتقال مجوز

ب.56

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

ب.57

واحد تجاری ممکن است افزون بر تعهد به انتقال مجوز مجوزها) به مشتری ،متعهد به انتقال کاالهها یها خهدمات دیگهری نیهز بهه مشهتری
باشد .چنین تعهداتی ممکن است به صراحت در قرارداد ذکر شود یا بطور ضمنی از رریق رویههای مرسوم تجاری ،سیاستها یها بیانیههههای
خاص منتشرشده واحد تجاری بیان گردد به بند  24مراجعه شود) .همانند سایر انواع قراردادها ،هنگامیکه قهرارداد بها مشهتری ،افهزون بهر
سایر کاالها یا خدمات تعهدشده ،شامل تعهد بهه انتقهال مجهوز یها مجوزهها) باشهد ،واحهد تجهاری بنهدهای  22تها  30را بهرای تشهگیص
هر یک از تعهدات عملکردی مندرج در قرارداد بکار میگیرد.

ب.58

چنانچه ربق بندهای  26تا  ،30تعهد به انتقال مجوز از دیگر کاالها یا خدمات تعهدشده در قرارداد متمایز نباشد ،واحد تجهاری بایهد تعههد
به انتقال مجوز و سایر کاالها یا خدمات تعهدشده را با ه به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد در ناهر بگیهرد .نمونههههایی از مجوزههایی
که از سایر کاالها یا خدمات تعهدشده در قرارداد متمایز نیستند ،شامل موارد زیر است:
الف .مجوزی که جزئی از یک کاالی مشهود را تشکیل میدهد و بگش جدانشدنی قابلیت آن کاال است؛ و
ب .مجوزی که مشتری میتواند تنها همراه با یک خدمت مرتبط مانند خدمت برخط ارائهشده توسهط واحهد تجهاری کهه دسترسهی
مشتری به محتوا را از رریق انتقال مجوز امکانپذیر میکند) از آن منتف شود.

ب.59

اگر مجوز متمایز نباشد ،واحد تجاری باید برای تعیین اینکه تعهد عملکردی که شامل مجوز تعهدشهده اسهت) در رهول زمهان ایفها شهده
است یا در نقطهای از زمان ،بندهای  31تا  38را بکار گیرد.

ب.60

اگر تعهد به انتقال مجوز از سایر کاالها یا خدمات تعهدشده مندرج در قرارداد متمایز باشد و بنابراین ،تعههد بهه انتقهال مجهوز ،یهک تعههد
عملکردی جداگانه محسوب شود ،واحد تجاری باید تعیین کند که آیا مجوز در نقطهای از زمان به مشهتری منتقهل مهیشهود یها در رهول
زمان .برای تعیین این موضوع ،واحد تجاری باید بررسی کند که ماهیت تعهد واحد تجهاری در انتقهال مجهوز بهه مشهتری ،فهراه کهردن
کدام یک از موارد زیر برای مشتری است:
الف .حق دسترسی به دارایی فکری واحد تجاری که در سراسر دوره زمانی مجوز وجود دارد؛ یا
ب .حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری که در نقطه زمانی انتقال مجوز وجود دارد.
تعیین ماهیت تعهد واحد تجاري

ب.61

ماهیت تعهد واحد تجاری در انتقال مجوز ،در صورت احراز تمام معیارهای زیر ،تعهد به فراه کهردن حهق دسترسهی بهه دارایهی فکهری
واحد تجاری است:
الف .واحد تجاری ربق الزام قرارداد یا انتاار معقول مشتری ،فعالیتهایی را انجام دهد که بر دارایی فکری که مشتری نسهبت بهه آن حهق
دارد ،تأثیر عمده داشته باشد به بند ب 62و ب 63مراجعه شود)؛
ب .حق منتقلشده از رریق مجهوز ،مشهتری را بطهور مسهتقی در معهرض آثهار منفهی یها مثبهت فعالیتههای واحهد تجهاری کهه در بنهد
ب 61الف) مشگص شده است ،قرار دهد؛ و
پ .فعالیتهای مذکور ،در زمان وقوع ،منجر به انتقال کاال یا خدمت به مشتری نشود به بند  25مراجعه شود).

ب.62

عواملی که ممکن است نشان دهد مشتری میتواند انتاار معقول داشته باشد که واحد تجاری فعالیتهایی را انجام دههد کهه تهأثیر عمهده بهر
دارایی فکری دارد ،شامل رویههای مرسوم تجاری ،سیاستها یا بیانیههای خهاص منتشرشهده واحهد تجهاری اسهت .وجهود منهاف اقتصهادی
مشترک برای مثال ،حق امتیاز مبتنی بر فروش) بین واحد تجاری و مشتری در ارتباط بها دارایهی فکهری کهه مشهتری نسهبت بهه آن حهق
دارد ،اگرچه عاملی تعیینکننده نیست ،ممکن است نشان دهد که مشتری میتواند انتااری معقول داشهته باشهد کهه واحهد تجهاری چنهین
فعالیتهایی را انجام دهد.
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زمانی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد ،فعالیتهای واحد تجاری بر دارایی فکری که مشهتری نسهبت بهه آن حهق دارد ،تهأثیر عمهده
میگذارد:
الف .انتاار رود آن فعالیتها ،شکل برای مثال رراحی یا محتوا) یا قابلیهت بهرای مثهال توانهایی انجهام یهک عمهل یها وظیفهه) آن دارایهی
فکری را تغییر دهد؛ یا
ب .توانایی مشتری برای دستیابی به مناف حاصل از آن دارایی فکری ،اساس یا ناشهی از آن فعالیتهها یها وابسهته بهه آن فعالیتهها باشهد .بهرای
مثال ،مناف حاصل از یک نام تجاری ،اغله از فعالیتههای مسهتمر واحهد تجهاری کهه ارزش دارایهی فکهری را حفهظ یها پشهتیبانی
میکنند ،ناشی میشود یا به آن فعالیتها وابسته است.
بر این اساس ،اگر دارایی فکری که مشتری نسبت به آن حق دارد ،قابلیت مسهتقل مهمهی داشهته باشهد ،بگهش عمهده منهاف آن
دارایی فکری ،از آن قابلیت ناشی میشود .در نتیجه ،توانایی مشهتری بهرای دسهتیابی بهه منهاف حاصهل از آن دارایهی فکهری ،از
فعالیتهای واحد تجاری تأثیر عمده نمیپذیرد ،مگراینکه آن فعالیتها ،تغییر عمدهای در شکل یا قابلیت آن دارایهی فکهری ایجهاد
کنند .انواع داراییهای فکری که اغل ماهیت مستقل مهمی دارند ،شامل نهرمافهزار ،ترکیبهات بیولوژیهک یها فرمهول داروهها ،و
محتوای رسانهای تکمیلشده برای مثال فیلمها ،نمایشهای تلویزیونی و موسیقیهای ضبطشده) است.

ب.64

واحد تجاری در صورت احراز معیارهای مندرج در بند ب ،58باید تعهد به انتقال مجوز را به عنوان تعهد عملکردی ایفاشده در رول زمان،
به حساب مناور کند ،زیرا مشتری در رول زمان ایفای تعهد عملکردی توسط واحد تجاری ،یعنی فراه کردن دسترسی به دارایی فکری،
مناف ایجادشده از عملکرد واحد تجاری را همزمان دریافت و مصرف خواهد کرد به بند  35الف) مراجعهه شهود) .واحهد تجهاری بهرای
انتگاب روش مناس اندازهگیری پیشرفت خود در ایفای کامل آن تعهد عملکردی برای فراه کردن دسترسهی ،بایهد بنهدهای  39تها  45را
بکار گیرد.

ب.65

اگر معیارهای مندرج در بند ب 61احهراز نشهود ،ماهیهت تعههد واحهد تجهاری فهراه کهردن حهق اسهتفاده از دارایهی فکهری
واحد تجاری در همان وضعیت موجود از نار شکل یا قابلیت) در نقطهای از زمان است که مجوز به مشتری منتقل میشود .به
عبارتی مشتری میتواند استفاده از مجوز را در زمان انتقال مجوز ،هدایت کند و تقریبهای تمهام منهاف باقیمانهده حاصهل از آن را
به دست آورد .واحد تجاری باید تعهد به فراه کردن حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری را به عنوان تعهد عملکردی
ایفاشده در نقطهای از زمان ،به حساب مناور کند .واحد تجهاری بهرای تعیهین نقطههای از زمهان کهه مجهوز بهه مشهتری منتقهل
میشود ،باید بند  38را بکار گیرد .با وجود این ،بابت مجوزی که حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری را قبهل از شهروع
دورهای فراه میکند که ری آن مشتری میتواند از مجوز استفاده نماید و مناف آن را به دسهت آورد ،درآمهد عملیهاتی قابهل
شناسایی نیست .برای مثال ،اگر قبل از زمان فراه کردن یا به گونهای دیگر در دسترس قرار دادن) یهک رمهز بهرای مشهتری
که مشتری بتواند بالفاصله از نرمافزار استفاده کند ،دوره زمانی مجوز نرمافزار شروع شود ،واحد تجاری نباید درآمد عملیهاتی
را قبل از فراه کردن یا به گونهای دیگر در دسترس قرار دادن) رمز مذکور شناسایی کند.

ب.66

هنگام تعیین اینکه مجوز ،حق دسترسی به دارایی فکری واحد تجاری یا حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری را فهراه مهیکنهد یها
خیر ،واحد تجاری باید عوامل زیر را نادیده بگیرد:
الف .محدودیتهای زمان ،محدودیتهای منطقه جغرافیایی یا محدودیتهای استفاده -این محهدودیتها بهه جهای تعیهین اینکهه واحهد تجهاری
تعهد عملکردی را در نقطهای از زمان ایفا میکند یا در رول زمان ،وییگیهای مجوز تعهدشده را تعیین میکنند.
ب .ضمانتهای ارائهشده توسط واحد تجاری مبنی بر اینکه واحد تجاری نسبت به دارایی فکری حق اختهراع دارد و از آن حهق اختهراع
در مقابل استفاده بدون مجوز دفاع میکند -تعهد به دفاع از حق اختراع ،تعهد عملکردی نیست ،زیرا عمهل دفهاع از حهق اختهراع،
ارزش داراییهای فکری واحد تجاری را حفظ میکند و مشتری ارمینان حاصل میکند که مجوز انتقهالیافتهه بها وییگیههای مجهوز
تعهدشده در قرارداد مطابقت دارد.
حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده

ب.67

با وجود الزامات مندرج در بندهای  56تا  ،59واحد تجاری باید درآمد عملیاتی حق امتیهاز مبتنهی بهر فهروش یها مبتنهی بهر اسهتفاده را کهه
در ازای مجوز دارایی فکری تعهد شده است ،تنها در زمان یا در رول زمان) وقوع رویدادهای زیر ،هر کدام کهه دیرتهر باشهد ،شناسهایی
کند:
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الف .فروش یا استفاده بعدی واق شود؛ و
ب .تعهد عملکردی که تمام یا قسمتی از حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده به آن تگصیص یافته است ،ایفها شهده باشهد یها
قسمتی از آن ایفا شده باشد).
ب.68

الزام بند ب 67برای حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده ،هنگامی بکار گرفته میشود که حق امتیهاز مزبهور تنهها بهه مجهوز دارایهی
فکری مربوط باشد یا مجوز دارایی فکری ،جزء اصلی باشد که حق امتیاز بهه آن مربهوط اسهت بهرای مثهال ،هنگهامی کهه واحهد تجهاری
بطور معقول انتاار دارد که مشتری ارزش بسیار بیشتری برای مجوز در مقایسه با کاالها یا خدمات دیگری که مجوز بهه آن مربهوط اسهت
قائل باشد ،مجوز دارایی فکری ممکن است جزء اصلی باشد که حق امتیاز به آن مربوط است).

ب.69

هرگاه الزام بند ب 68احراز شود ،درآمد عملیاتی حاصل از حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده ،بایهد بطهور کامهل ربهق بنهد ب67
شناسایی شود .هرگاه الزام بند ب 68احراز نشود ،الزامات مابهازای متغیر در بندهای  50تا  ،59برای حق امتیاز مبتنی بهر فهروش یها مبتنهی بهر
استفاده بکار گرفته میشود.
توافقهاي بازخرید

ب.70

توافق بازخرید ،قراردادی است که در آن ،واحد تجاری یک دارایی را میفروشد و همچنهین متعههد مهیشهود یها اختیهار دارد در همهان
قرارداد یا در قراردادی دیگر) دارایی را بازخرید کند .دارایی بازخریدشده ممکن است همان دارایی باشهد کهه بهه مشهتری فروختهه شهده
است ،یک دارایی باشد که اساسای همانند آن دارایی است ،یا دارایی دیگری باشد که دارایی فروختهشده اولیه ،بگشی از آن است.

ب.71

بطور کلی ،توافقهای بازخرید ،سه شکل دارند:
الف .تعهد واحد تجاری به بازخرید دارایی پیمان آتی)؛
ب .حق واحد تجاری برای بازخرید دارایی اختیار خرید)؛ و
پ .تعهد واحد تجاری به بازخرید دارایی به درخواست مشتری اختیار فروش).
پیمان آتی یا اختیار خرید

ب.72

اگر واحد تجاری تعهد به بازخرید دارایی پیمان آتی) یا حق بازخرید دارایی اختیار خرید) را داشته باشهد ،مشهتری کنتهرل دارایهی را بهه
دست نمیآورد ،زیرا حتی اگر مشتری تصرف فیزیکی دارایهی را در اختیهار داشهته باشهد ،امها توانهایی مشهتری بهرای ههدایت اسهتفاده از
دارایی ،و کس تقریبای تمام مناف باقیمانده حاصل از دارایی محدود شده است .بنابراین ،واحد تجاری باید قرارداد را بهه یکهی از روشههای
زیر به حساب مناور کند:
الف .به عنوان اجاره ربق استاندارد حسابداری  21حسابداری اجار ها ،چنانچه واحد تجهاری بتوانهد یها ملهزم باشهد دارایهی را بهه مبلغهی
کمتر از قیمت فروش اولیه آن دارایی بازخرید کند.
ب .به عنوان یک توافق تأمین مالی ربق بند ب 74چنانچه واحد تجاری بتواند یا ملزم باشد دارایی را به مبلغهی برابهر یها بیشهتر از قیمهت
فروش اولیه آن دارایی بازخرید کند.

ب.73

واحد تجاری هنگام مقایسه قیمت بازخرید با قیمت فروش باید ارزش زمانی پول را مدنار قرار دهد.

ب.74

اگر توافق بازخرید ،یک توافق تأمین مالی باشد ،واحد تجاری باید به شناسایی دارایی ادامهه دههد و همچنهین ،بابهت مابههازای دریهافتی از
مشتری بدهی مالی شناسایی کند .واحد تجاری باید تفاوت بین مبلغ مابههازای دریهافتی از مشهتری و مبلهغ مابههازایهی کهه بایهد بهه مشهتری
پرداخت شود را به عنوان هزینه مالی و ،در صورت اقتضا ،به عنوان مگارج پردازش یا نگهداری دارایی برای مثال ،بیمه) شناسایی کند.

ب.75

چنانچه اختیار خرید بدون اعمال ،منقضی شود ،واحد تجاری باید بدهی را قط شناخت و درآمد عملیاتی شناسایی کند.
اختیار فروش

ب.76

چنانچه واحد تجاری به درخواست مشتری متعهد به بازخرید دارایی اختیهار فهروش) بهه قیمتهی کمتهر از قیمهت فهروش اولیهه آن باشهد،
واحد تجاری باید در آغاز قرارداد بررسی کند آیا مشتری انگیزه اقتصادی قابل مالحاهای برای اعمال آن حهق دارد یها خیهر .اعمهال ایهن
حق توسط مشتری در عمل موج میشود مشتری بابت حق استفاده از دارایی معهین بهرای یهک دوره زمهانی ،بهه واحهد تجهاری مابههازا
پرداخت کند .بنابراین ،اگر مشتری انگیزه اقتصادی قابل مالحاهای برای اعمال حق مذکور داشته باشد ،واحهد تجهاری بایهد آن توافهق را
ربق استاندارد حسابداری  ،21به عنوان اجاره به حساب مناور کند.
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ب.77

برای تعیین اینکه مشتری ،انگیزه اقتصادی قابل مالحاهای برای اعمال حق خود دارد یا خیر ،واحهد تجهاری بایهد عوامهل مگتلهف ،شهامل
رابطه قیمت بازخرید با ارزش بازار مورد انتاار دارایی در تاریخ بازخرید و زمان باقیمانده تها انقضهای حهق مهذکور را مهدنار قهرار دههد.
برای مثال ،اگر انتاار رود قیمت بازخرید بطور قابل مالحاهای بیشتر از ارزش بازار دارایی باشد ،این موضهوع ممکهن اسهت نشهاندهنهده
انگیزه اقتصادی قابل مالحاه مشتری برای اعمال اختیار فروش باشد.

ب.78

اگر مشتری انگیزه اقتصادی قابل مالحاهای برای اعمال حق خهود بهه قیمتهی کمتهر از قیمهت فهروش اولیهه دارایهی نداشهته باشهد ،واحهد
تجاری باید توافق را بهگونهای به حساب مناور کند که گویی این توافق ،فروش محصول با حق برگشت ربق توصهیف بنهدهای ب 20تها
ب 27است.

ب.79

اگر قیمت بازخرید دارایی ،برابر یا بیشتر از قیمت فروش اولیه و بیشتر از ارزش بهازار مهورد انتاهار دارایهی باشهد ،قهرارداد در عمهل یهک
توافق تأمین مالی است و بنابراین ،باید ربق بند ب 74به حساب مناور شود.

ب.80

اگر قیمت بازخرید دارایی ،برابر یا بیشتر از قیمت فروش اولیه و برابر یا کمتر از ارزش بازار مهورد انتاهار دارایهی باشهد ،و مشهتری انگیهزه
اقتصادی قابل مالحاهای برای اعمال حق خود نداشته باشد ،واحد تجاری بایهد توافهق را بههگونههای بهه حسهاب مناهور کنهد کهه گهویی
فروش محصول با حق برگشت ربق توصیف بندهای ب 20تا ب 27است.

ب.81

واحد تجاری هنگام مقایسه قیمت بازخرید با قیمت فروش ،باید ارزش زمانی پول را در نار بگیرد.

ب.82

اگر اختیار فروش بدون اعمال منقضی شود ،واحد تجاری باید بدهی را قط شناخت کند و درآمد عملیاتی شناسایی نماید.
توافقهاي حقالعملکاري

ب.83

هرگاه واحد تجاری محصولی را به شگص دیگری مانند معاملهگر یها توزیه کننهده) انتقهال دههد تها آن را بهه مشهتریان نههایی بفروشهد،
واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا آن شگص دیگهر ،کنتهرل محصهول را در آن نقطهه از زمهان بهه دسهت آورده اسهت یها خیهر .اگهر
شگص دیگر کنترل محصول را به دست نیاورده باشد ،محصهول منتقهلشهده بهه او ممکهن اسهت در قاله یهک توافهق حهقالعملکهاری
نگهداری شود .بر این اساس ،اگر محصول انتقال یافته بر اساس توافق حقالعملکاری نگهداری شهود ،واحهد تجهاری نبایهد هنگهام انتقهال
محصول به شگص دیگر ،درآمد عملیاتی شناسایی کند.

ب.84

معیارهایی که نشان میدهد توافق از نوع حقالعملکاری است ،شامل موارد زیر است ،اما محدود به این موارد نیست:
الف .محصول ،تا زمان وقوع رویدادی معین ،مانند فروش محصول به یکی از مشتریان شگص معاملهگهر یها منقضهی شهدن یهک دوره
زمانی معین ،در کنترل واحد تجاری باشد؛
ب .واحد تجاری بتواند برگشت محصول یا انتقال محصول به شگص ثالث نایر یک معاملهگر دیگر) را الزامی کند؛ و
پ .معاملهگر برای پرداخت بابت محصول ،تعهد غیرمشروط نداشته باشد اگرچه ممکن است ملزم به پرداخت سپرده شده باشد).
توافقهاي فروش و نگهداري

ب.85

توافق فروش و نگهداری ،قراردادی است که به موج آن ،واحد تجاری محصول را برای مشهتری صورتحسهاب مهیکنهد ،امها تصهرف
فیزیکی محصول را تا زمان انتقال به مشتری در نقطهای از زمان در آینده ،حفظ میکند .برای مثال ،مشتری ممکن اسهت بهه دلیهل کمبهود
فضای در دسترس برای محصول یا به دلیل تأخیر در برنامه زمانبنهدی تولیهد ،از واحهد تجهاری درخواسهت کنهد کهه چنهین قهراردادی را
منعقد نماید.

ب.86

واحد تجاری باید زمان ایفای تعهد عملکردی خود برای انتقهال محصهول را از رریهق ارزیهابی زمهان کسه کنتهرل آن محصهول توسهط
مشتری ،تعیین کند به بند  38مراجعه شود) .در برخی قراردادها ،با توجه به شهرایط قهرارداد شهامل شهرایط تحویهل و بهارگیری) ،کنتهرل
زمانی منتقل میشود که محصول به محل مشتری تحویل داده شود یا محصول بارگیری گردد .با وجهود ایهن ،در برخهی قراردادهها ،حتهی
اگر تصرف فیزیکی محصول نزد واحد تجاری باقی بمانهد ،مشهتری ممکهن اسهت کنتهرل محصهول را بهه دسهت آورده باشهد .در چنهین
حالتی ،مشتری توانایی هدایت استفاده از آن محصهول و کسه تقریبهای تمهام منهاف باقیمانهده حاصهل از آن محصهول را دارد ،حتهی اگهر
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تصمی گرفته باشد حق خود برای تصرف فیزیکی آن محصول را اعمال نکند .بنابراین ،واحد تجاری محصول را کنتهرل نمهیکنهد ،بلکهه
خدمات حفاظت و نگهداری دارایی مشتری را به مشتری ارائه میدهد.
ب.87

افزون بر بکارگیری الزامات بند  ،38برای اینکه مشتری کنترل محصول را در توافق فهروش و نگههداری بهه دسهت آورد ،تمهام معیارههای
زیر باید احراز شود:
الف .دلیل توافق فروش و نگهداری ،نباید صوری باشد برای مثال ،مشتری این توافق را درخواست کرده باشد)؛
ب .محصول باید بطور جداگانه به عنوان محصول متعلق به مشتری تشگیص داده شود؛
پ .در حال حاضر ،محصول باید برای انتقال فیزیکی به مشتری آماده باشد؛ و
ت .واحد تجاری توانایی استفاده از محصول یا ارسال آن به مشتری دیگر را نداشته باشد.

ب.88

اگر واحد تجاری بابت فروش محصول بر مبنای توافق فروش و نگهداری ،درآمهد عملیهاتی شناسهایی کنهد ،واحهد تجهاری بایهد بررسهی
کند آیا ربق بندهای  22تا  ،30تعهد عملکردی باقیماندهای برای مثال ،خهدمات حفاظهت و نگههداری) را دارد کهه ربهق بنهدهای  73تها
 ،86ملزم به تگصیص بگشی از قیمت معامله به آن باشد یا خیر.
پذیرش توسط مشتري

ب.89

ربق بند  38ث) ،پذیرش دارایی توسط مشهتری ممکهن اسهت بیهانگر ایهن باشهد کهه مشهتری کنتهرل دارایهی را بهه دسهت آورده اسهت.
شررهای قراردادی پذیرش توسط مشتری ،به مشتری اجازه میدهد در صورتی که کاال یا خدمت مطابق با وییگیهای توافهقشهده نباشهد،
قرارداد را فسخ کند یا واحد تجاری را ملزم به انجام اقدامات جبرانی نماید .هنگام ارزیهابی زمهان کسه کنتهرل کهاال یها خهدمت توسهط
مشتری ،واحد تجاری باید این شررها را در نار بگیرد.

ب.90

چنانچه واحد تجاری بتواند بطور عینی تعیین کند که کنترل کاال یا خدمت ،ربق وییگیهای توافقشده در قرارداد بهه مشهتری منتقهل شهده
است ،پذیرش توسط مشتری ،تشریفاتی است که بر تعیین زمان به دست آوردن کنترل کاال یا خدمت توسط مشهتری ،تهأثیر نمهیگهذارد.
برای مثال ،اگر شررهای قراردادی پذیرش توسط مشتری مبتنی بر رعایت وییگیههای انهدازه و وزن معینهی باشهد ،واحهد تجهاری قبهل از
دریافت تأییدیه پذیرش توسط مشتری ،میتواند تعیین کند که آیها معیارههای مهذکور احهراز شهده اسهت یها خیهر .تجربهه واحهد تجهاری
در ارتباط با قراردادهایی برای کاالها یا خدمات مشابه ،ممکن است شواهدی فراه کند مبنی بر اینکه کهاال یها خهدمت تهأمینشهده بهرای
مشتری ربق وییگیهای توافقشده در قرارداد است .اگر درآمد عملیاتی قبل از پذیرش توسط مشتری ،شناسایی شود ،واحهد تجهاری بایهد
همچنان بررسی کند که آیا تعهد عملکردی باقیماندهای برای مثال ،نص تجهیزات) وجهود دارد یها خیهر و در صهورت وجهود ،ارزیهابی
کند که آیا آنها را باید بطور جداگانه به حساب مناور نماید یا خیر.

ب.91

با وجود این ،اگر واحد تجاری نتواند بطور عینی تعیین کند که کاال یا خدمت تأمینشهده بهرای مشهتری ،ربهق وییگیههای توافهقشهده در
قرارداد است ،تا زمانی که واحد تجاری پذیرش توسط مشتری را دریافت نکرده باشد ،نمیتواند نتیجه بگیرد کهه مشهتری کنتهرل دارایهی
را به دست آورده است .دلیل این امر آن است که در چنین شرایطی واحهد تجهاری نمهیتوانهد تعیهین کنهد کهه مشهتری توانهایی ههدایت
استفاده از کاال یا خدمت و کس تقریبای تمام مناف باقیمانده حاصل از آن را دارد.

ب.92

چنانچههه واحههد تجههاری محصههوالت را بههرای آزمههایش یهها بههه قصههد ارزیههابی ب هه مشههتری تحویههل دهههد و تهها زمههان سههپری شههدن دوره
آزمایش،مشتری متعهد به پرداخت هیچ مابهازایی نشده نباشد ،کنترل محصول تا زمانی کهه مشهتری محصهول را پهذیرد یها دوره آزمهایش
سپری شود ،به مشتری منتقل نمیگردد.
افشاي درآمد عملیاتی به تفکیک طبقات

ب.93

بند  114واحد تجاری را ملزم میکند که درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان را به ربقاتی تفکیک کنهد کهه نشهان دههد ماهیهت،
مبلغ ،زمانبندی و عدم ارمینان درآمد عملیاتی و جریانهای نقدی چگونه از عوامهل اقتصهادی تهأثیر مهیپهذیرد .در نتیجهه ،میهزان تفکیهک
درآمد عملیاتی برای اهداف افشا در این استاندارد ،به واقعیتها و شرایطی بستگی دارد که به قراردادهای واحد تجهاری بها مشهتریان مربهوط
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است .برخی واحدهای تجاری ممکن است به مناور دستیابی به هدف بند  114برای تفکیک درآمد عملیاتی ،نیاز به استفاده از چند نوع ربقهه
داشته باشند .برخی دیگر از واحدهای تجاری ممکن است تنها با استفاده از یک نوع ربقه ،به هدف تفکیک درآمد عملیاتی دست یابند.
ب.94

هنگام انتگاب نوع ربقه یا ربقات) مورد استفاده برای تفکیک درآمد عملیاتی ،واحد تجاری بایهد نحهوه ارائهه ارالعهات دربهاره درآمهد
عملیاتی برای مقاصد دیگر ،شامل تمام موارد زیر را بررسی کند:
الف .موارد افشای ارائهشده خارج از صورتهای مهالی بهرای مثهال ،گزارشههای تفسهیری مهدیریت یها سهایر گزارشههای ارائههشهده بهه
سرمایهگذار)؛
ب .ارالعاتی که بطور منا به مناور ارزیابی عملکرد مالی قسمتهای عملیاتی بررسی میشود؛ و
پ .سههایر ارالعههاتی کههه بهها انههواع ارالعههات مشههگصشههده در بنههد ب94الههف) و ب) مشههابه اسههت و توسههط واحههد تجههاری یهها
استفادهکنندگان صورتهای مالی واحد تجاری ،برای ارزیابی عملکرد مالی یا تصمیمات تگصیص مناب  ،استفاده میشود.

ب.95

نمونههایی از ربقاتی که ممکن است مناس باشد ،شامل موارد زیر است ،اما محدود به آنها نیست:
الف .نوع کاال یا خدمت برای مثال ،خطوط اصلی تولید)؛
ب .منطقه جغرافیایی برای مثال ،کشور یا منطقه)؛
پ .بازار یا نوع مشتری برای مثال ،مشتریان دولتی و غیردولتی)؛
ت .نوع قرارداد برای مثال ،قراردادهای مقطوع)؛
ث .مدت زمان قرارداد برای نمونه ،قراردادهای کوتاهمدت و بلندمدت)؛
ج .زمانبندی انتقال کاالها یا خدمات برای مثال ،درآمد عملیاتی حاصل از کاالها یا خدمات انتقالیافته به مشهتریان در یهک نقطهه از
زمان و درآمد عملیاتی حاصل از کاالها یا خدمات انتقالیافته در رول زمان)؛ و
چ .کانالهای فروش برای مثال ،کاالهایی که بطور مستقی به مصرفکنندگان فروخته میشهود و کاالههایی کهه از رریهق واسهطههها
به فروش میرسد).
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پیوست پ
گذار
این پیوست ،بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است و همانند سایر بخشهای این استاندارد ،الزماالجرا است.

گذار

پ.1

برای مقاصد الزامات گذار در بندهای پ 3تا پ:8
الف .تاریخ بکارگیری اولیه ،شروع دوره گزارشگری است که واحد تجاری این استاندارد را برای نگستین بار بکار میگیرد؛ و
ب .قرارداد تکمیلشده ،قراردادی است که واحهد تجهاری تمهام کاالهها یها خهدمات معهین مهرتبط بها آن قهرارداد را ربهق اسهتاندارد
حسهابداری  3درآمد عملیاتی ،اسهتاندارد حسهابداری  9حساابداری پیمانیاای بلندماد و اسهتاندارد حسهابداری  29فعالیتیاای
ساخت امالک ،انتقال داده است.

پ.2

واحد تجاری باید این استاندارد را با استفاده از یکی از شیوههای زیر بکار گیرد:
الف .با تسری به هر دوره گزارشگری گذشته که ربق استاندارد حسابداری  34رویههای حسابداری ،تغییر در برآوردهاای حساابداری
و اشتباها ارائه شده است و با در نار گرفتن اقتضای عملی بند پ5؛ یا
ب .با تسری به گذشته ،همراه با شناسایی اثر انباشته بکارگیری اولیه این استاندارد در تاریخ بکارگیری اولیه ربق بندهای پ 6تا پ.8

پ.3

با وجود الزامات بند  27استاندارد حسابداری  ،34هرگاه این استاندارد برای نگستین بار بکار گرفته شود ،واحد تجهاری ملهزم اسهت بهرای
دوره سههاالنهای کههه بالفاصههله قبههل از نگسههتین دوره سههاالنه بکههارگیری ایههن اسههتاندارد دوره قبلههی) قههرار دارد ،و تنههها در صههورتی کههه
واحد تجاری این استاندارد را با تسری به گذشهته ربهق بنهد پ2الهف) بکهار مهیگیهرد ،صهرفای ارالعهات کمّهی الزامهی ربهق بنهد  27ج)
استاندارد حسابداری  34را ارائه نماید .ممکن است واحد تجاری این ارالعات را برای دوره جاری یا برای دورههای مقایسههای قبلهی نیهز
ارائه کند ،اما ملزم به انجام این کار نیست.

پ.4

هنگام بکارگیری این استاندارد با تسری به گذشته ربق بند پ 2الف) ،واحد تجاری ممکن اسهت یهک یها چنهد اقتضهای عملهی زیهر را بکهار
گیرد:
الف .برای قراردادهای تکمیلشده ،واحد تجاری نیازی به تجدید ارائه قراردادهای زیر ندارد:
 . 1قراردادهایی که در یک دوره گزارشگری شروع میشوند و خاتمه مییابند؛ یا
قراردادهایی که در شروع نگستین دوره ارائهشده ،قراردادهای تکمیلشده محسوب میشوند.
.2
ب .واحد تجاری میتواند برای قراردادهای تکمیل شهدهای کهه مابهه ازای متغیهر دارنهد ،از قیمهت معاملهه در تهاریخ تکمیهل قهرارداد
به جای برآورد مبالغ مابهازای متغیر در دورههای گزارشگری مقایسهای ،استفاده کند؛ و
پ .واحد تجاری ملزم نیست برای قراردادهایی که قبل از شروع نگستین دوره ارائهشده تعهدیل شهدهانهد ،قهرارداد را بهه دلیهل تعهدیل
قرارداد ربق بندهای  20تا  ،21با تسری به گذشته تجدید ارائه کند .به جای آن ،واحد تجهاری بایهد اثهر تجمیعهی تمهام تعهدیالت
واق شده قبل از شروع نگستین دوره ارائهشده را در زمانهای زیر نشان دهد:
 . 1تشگیص تعهدات عملکردی ایفاشده و ایفانشده؛
تعیین قیمت معامله؛ و
.2
تگصیص قیمت معامله به تعهدات عملکردی ایفاشده و ایفانشده.
.3
ت .واحد تجهاری ملهزم نیسهت بهرای تمهام دورهههای گزارشهگری ارائههشهده قبهل از تهاریخ بکهارگیری اولیهه ،مبلهغ قیمهت معاملهه
تگصیص یافته به تعهدات عملکردی باقیمانده را افشها کنهد و دربهاره زمهان مهورد انتاهار واحهد تجهاری بهرای شناسهایی آن مبلهغ
به عنوان درآمد عملیاتی ،توضیح دهد به بند  120مراجعه شود).

پ5

برای هر اقتضای عملی مندرج در بند پ4که واحد تجاری مورد استفاده قرار میدهد ،واحد تجاری باید آن راهکار را بطهور یکنوخهت بهرای
تمام قراردادهای موجود در تمام دورههای گزارشگری ارائهشده ،بکار گیرد .افزون بر این ،واحد تجاری باید تمام ارالعات زیر را افشا کند:
الف .اقتضاهای عملی که مورد استفاده قرار گرفته است؛ و
ب .ارزیابی کیفی اثر برآوردی بکارگیری هر یک از عملکردها ،تا میزانی که بطور معقول امکانپذیر است.
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پ.6

اگر واحد تجاری تصمی بگیرد این استاندارد را با تسری به گذشته ربق بند پ 2ب) بکهار گیهرد ،بایهد اثهر انباشهته بکهارگیری اولیهه ایهن
استاندارد را به عنوان تعهدیل مانهده سهود انباشهته یها جهزء دیگهری از حقهو مالکانهه ،در صهورت اقتضها) در ابتهدای دوره گزارشهگری
ساالنهای که تاریخ بکارگیری اولیه را دربرمیگیرد ،شناسایی کند .ربق این شیوه گذار ،واحد تجهاری ممکهن اسهت تصهمی بگیهرد ایهن
استاندارد را تنها برای قراردادهایی با تسری بهه گذشهته بکهار گیهرد کهه در تهاریخ بکهارگیری اولیهه ،قراردادههای تکمیهلشهده محسهوب
نمیشوند برای مثال ،اول فروردین سال  1402برای یک واحد تجاری که پایان سال مالی آن  29اسفند است).

پ.7

یک واحد تجاری که این اسهتاندارد را ربهق بنهد پ 2ب) بها تسهری بهه گذشهته بکهار مهیگیهرد ،همچنهین ممکهن اسهت اقتضهای عملهی
توصیفشده در بند پ 4پ) را نیز برای موارد زیر بکار گیرد:
الف .برای تمام تعدیالت قرارداد که قبل از شروع نگستین دوره ارائهشده واق شدهاند؛ یا
ب .برای تمام تعدیالت قرارداد که قبل از تاریخ بکارگیری اولیه واق شدهاند.
اگر واحد تجاری از این اقتضای عملی است فاده کند ،باید آن را بطور یکنواخت برای تمهام قراردادهها بکهار گیهرد و ارالعهات الزامهی ربهق
بند پ 5را افشا نماید.

پ.8

برای دورههای گزارشگری که تاریخ بکارگیری اولیه را دربردارد ،واحد تجاری باید در صورتی که این اسهتاندارد بها تسهری بهه گذشهته
ربق بند پ 2ب) بکار گرفته میشود ،مبلغی که هرقل اصلی صهورتهای مهالی در دوره گزارشهگری جهاری را بهه دلیهل بکهارگیری ایهن
استاندارد در مقایسه با استانداردهای حسابداری  9 ،3و  29تحت تأثیر قرار میدهد ،افشا کند.

