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استثنای  موارد زير   الزامات  اين  استاندارد بايد برای  حسابداری  کلیه  اجاره ها، به
 :بكار گرفته  شود 

، فلزات  و  ، گاز، جنگل قراردادهاي  اجاره  براي  اكتشاف  يا بهره برداري  از منابع  طبيعي  مانند نفت
 ساير حقوق  مربوط  به  معادن 

،  قراردادهاي  اعطاي  مجوز درخصوص  استفاده  از مواردي  نظير فيلم هاي  سينمايي  و ويديويي
 ، حق  تأليف  و نرم افزارهاي  رايانه اي  ، حق  اختراع نمايشنامه

 دانيال محجوب: تهيه كننده

 دامنه کاربرد
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 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 دانيال محجوب: تهيه كننده

 : نوعي  اجاره  است  كه  تنها در موارد زير قابل  فسخ  است: اجاره  غیر قابل  فسخ 

 ،وقوع  برخي  پيشامدهاي  احتمالي  بعيد. الف  

 ، با مجوز اجاره دهنده.  ب

، بين  همان  اجاره كننده  و  انعقاد قرارداد جديد اجاره  براي  همان  دارايي  يا دارايي  مشابه.  ج
 ، يا   اجاره دهنده

با  رابطه  گونه اي  كه  در آغاز اجاره  در ، به پرداخت  مبلغ  اضافي  توسط  اجاره كننده.  د
 .استمرار اجاره  اطميناني  معقول  وجود داشته  باشد
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 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 دانيال محجوب: تهيه كننده

  چنانچه  اجاره كننده  اختيار داشته  باشد دارايي  مورد اجاره  را به  قيمتي  خريداري  كند كه  انتظار رود به  مراتب  كمتر از ارزش
ار ختيمنصفانه  آن  در زمان  قابل  استفاده  بودن  اختيار خريد باشد و در آغاز قرارداد نيز اطمينان  معقولي  درباره  استفاده  از اين  ا

اضافه  مبلغ  مورد نياز  وجود داشته  باشد، حداقل  مبلغ  اجاره  عبارت  از حداقل  اجاره  بهاي  قابل  پرداخت  در طول  دوره  اجاره  به
 . براي  استفاده  از اختيار خريد مزبور است



7 

 ارزش باقیمانده تضمین شده

چنانچه دارايي مورد اجاره به اجاره دهنده برگشت داده شود، ممکن است ارزش باقيمانده 
 . دارايي تضمين شده باشد

ارزش باقیمانده تضمین شده، مبلغی است که اجاره کننده برای اجاره دهنده 
 .تضمین می کند

 دانيال محجوب: تهيه كننده

در صورت برابر بودن ارزش منصفانه با مبلغ تضمين شده در پايان مدت اجاره، هيچگونه تعهدي 
در صورت بيشتر بودن ارزش منصفانه، ممکن است طبق قرارداد، تفاوت به اجاره . ايجاد نمي شود

كننده پرداخت گردد و در صورت بيشتر بودن ارزش باقيمانده تضمين شده، تفاوت بايد به 
 .عنوان جبران خسارت به اجاره دهنده پرداخت گردد
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 دانيال محجوب: تهيه كننده

 اجاره سرمايه اي -۱

 اجاره عملياتي -۲

طبقه بندی 
 اجاره
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 دانيال محجوب: تهيه كننده
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اجاره  )، مالکيت  دارايي  در پايان  دوره  اجاره  به  اجاره كننده  منتقل  شود  طبق  قرارداد اجاره.  الف
 ،( شرط  تمليك به

اجاره كننده  اختيار داشته  باشد كه  دارايي  مورد اجاره  را در تاريخ  اعمال  اختيار خريد به  قيمتي  كه  .  ب
،  انتظار مي رود به  مراتب  كمتر از ارزش  منصفانه  دارايي  در آن  تاريخ  باشد خريداري  كند و در آغاز اجاره

 انتظار معقولي  وجود داشته  باشد كه  اجاره كننده  از اين  اختيار استفاده  خواهد كرد،

درصد عمر اقتصادي  دارايي  را در بر گيرد، حتي  اگر مالکيت  دارايي  نهايتاً   75دوره  اجاره  حداقل  .  ج
 .منتقل  نشود

درصد ارزش  منصفانه  دارايي   90ارزش  فعلي  حداقل  مبالغ  اجاره  در آغاز اجاره  حداقل  برابر با .  د
 مورد اجاره  باشد، و 

گونه اي  كه  تنها اجاره كننده  بتواند بدون  انجام   دارايي  مورد اجاره  داراي  ماهيت  خاصي  باشد به.  ه
 .، از آن  استفاده  كند تغييرات  قابل  مالحظه

عنوان   ، يك  اجاره  معموالً به نمونه هايی  از شرايطی  که  در آن
 : شرح  زير است اجاره  سرمايه ای  طبقه بندی  می شود، به

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 نكته

زماني  اجاره دهنده  و اجاره كننده   اگر در هر. طبقه بندي  اجاره ها در آغاز اجاره  صورت  مي گيرد
گونه اي  تغيير دهند كه  با توجه   ، شرايط  آن  را به توافق  كنند كه  به  جاي  تجديد قرارداد اجاره

به  معيارهاي  اجاره سرمايه اي منجر به  طبقه بندي  متفاوتي  نسبت  به  اجاره  قبلي  شود، قرارداد 
 .عنوان  يك  قرارداد جديد تلقي  مي شود تجديدنظر شده  به

 دانيال محجوب: تهيه كننده



12 

 سوال

 
يا  (  نظیر تغییر در براورد عمر اقتصادی  يا ارزش  باقیمانده  دارايی  مورد اجاره)با تغییر در برآوردها 

در طبقه بندی اجاره ها به چه  (  ، عدم  پرداخت  اجاره  توسط  اجاره کننده طور مثال به) تغییر شرايط  
 صورت برخورد می شود؟

 دانيال محجوب: تهيه كننده

نظير تغيير در )تغيير در براوردها . ، طبقه بندي  اجاره ها در آغاز اجاره  صورت  مي گيرد۱۶استاندارد  9طبق بند 
، عدم  پرداخت  اجاره   طور مثال به) يا تغيير شرايط  (  براورد عمر اقتصادي  يا ارزش  باقيمانده  دارايي  مورد اجاره

 .عنوان  دليلي  جهت  تجديد طبقه بندي  اجاره  براي  مقاصد حسابداري  بکار رود نمي تواند به(  توسط  اجاره كننده
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 هزينه های اجرايی قرارداد و مخارج مستقیم اولیه

هزينه هاي اجرايي شامل بيمه، تعميرات، نگهداري و ماليات دارايي هاي •
مورد اجاره، در دوره اي كه توسط اجاره كننده تحمل مي شود، به عنوان 

 .هزينه ثبت مي گردد
هزينه های اجرايی 

 قرارداد

مخارج مستقيم اوليه مربوط به اجاره سرمايه اي از قبيل هزينه هاي ثبتي •
و تامين تضمين هاي مربوط، به عنوان بخشي از مبلغ دارايي شناسايي 

 (۱5بند . )شده انعکاس مي يابد
مخارج مستقیم 

 اولیه

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 سوال

 
 دوره استهالک دارايی های اجاره شده به چه صورت است؟

 

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 دانيال محجوب: تهيه كننده

 قرارداد اجاره

 آيا مالکيت دارايي در پايان قرارداد منتقل مي شود؟

 آيا اختيار خريد دارايي كمتر از ارزش منصفانه وجود دارد؟

 عمر اقتصادي دارايي است؟ ٪75آيا دوره اجاره حداقل 

درصد ارزش   90ارزش  فعلي  حداقل  مبالغ  اجاره  در آغاز اجاره  حداقل  برابر با آيا 
 منصفانه  دارايي  مورد اجاره  است؟

آيا دارايي ماهيت خاص دارد به گونه اي كه تنها اجاره كننده بتواند بدون تغييرات 
 قابل مالحظه از آن استفاده كند؟

 .اجاره کننده دارايی را مستهلك نمی کند –اجاره عملیاتی 

 خير

 خير

 خير

 خير

 خير

دوره استهالک، عمر 
 .مفید دارايی است

دوره استهالک، مدت  
قرارداد يا عمر مفید هر  

 کدام کوتاه تر است

 بلي

 بلي

 بلي

 بلي

 بلي

 دوره استهالک دارايی های اجاره شده
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مبلغی    اجاره های  سرمايه ای  بايد تحت  عنوان  دارايی  و بدهی  و به
ارزش  منصفانه  دارايی  مورد اجاره  در آغاز اجاره  يا به  ارزش   معادل  

در ترازنامه  اجاره   ، کدام  کمتر است ، هر فعلی  حداقل  مبالغ  اجاره
 . کننده  منعكس  شود

 دانيال محجوب: تهيه كننده

 شناسايی دارايی و بدهی در اجاره های سرمايه ای
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 محاسبه ارزش فعلی

 
اجاره کننده بايد برای محاسبه ارزش فعلی حداقل پرداخت های اجاره، نرخ ضمنی سود تضمین  

 .شده و در صورت نامشخص بودن آن، از نرخ فرضی استقراض استفاده کند
 

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 ۱سوال 

 
 ۱۳۹۵در ابتدای سال ( اجاره کننده)و شرکت ايران ( اجاره دهنده)قرارداد اجاره ای بین شرکت اهواز 

 :شرايط مندرج در قرارداد به شرح زير است. منعقد شده است
 .شروع می شود ۱۳۹۵سال و از ابتدای سال  ۳مدت قرارداد اجاره  -۱
 .سال است ۳عمر مفید تجهیزات مورد اجاره  -۲
 .میلیون ريال می باشد ۱۰۰ارزش منصفانه تجهیزات در تاريخ قرارداد  -۳
 .میلیون ريال در پايان هر سال پرداخت می شود ۴۷/۶اجاره بها در سه پرداخت مساوی به مبلغ  -۴
میلیون ريال است که در پايان هر سال توسط اجاره کننده   ۱/۵بیمه مربوط به تجهیزات ساالنه  -۵

 .پرداخت می گردد
میلیون ريال توسط اجاره کننده تضمین   ۱۵ارزش باقیمانده تجهیزات در پايان مدت قرارداد به مبلغ  -۶

میلیون ريال برآورد   ۱۰با وجود اين تضمین، ارزش باقیمانده تجهیزات در زمان تحويل دارايی . می شود
 .شده است

درصد می باشد و نرخ سود ضمنی تضمین شده معلوم   ۲۸نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده  -۷
 .نیست

 .در پايان قرارداد تجهیزات به اجاره دهنده برگشت داده می شد -۸
۹-  PVIFA (0.28, 3) = 1/8684 , PVIF (0/28, 3) = 0/4768 

 تعیین نوع قرارداد اجاره، محاسبات و ثبت های الزم توسط اجاره کننده( مطلوبست

 

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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تعهدات مانده  سال اجاره بها هزينه مالی کاهش در تعهدات اجاره 

 ريال ريال ريال ريال

 آغاز اجاره - - - 9۶.0۸7.۸۴0

75.۳9۲.۴۳5 ۲0.۶95.۴05 ۲۶.90۴.595 ۴7.۶00.000 ۱ 

۴۸.90۲.۳۱7 ۲۶.۴90.۱۱۸ ۲۱.۱09.۸۸۲ ۴7.۶00.000 ۲ 

۱5.000.000 ۳۳.90۲.۳۱7 ۱۳.۶97.۶۸۳ ۴7.۶00.000 ۳ 

۸۱.۰۸۷.۸۴۰ ۶۱.۷۱۲.۱۶۰ ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰ 

 دانيال محجوب: تهيه كننده

 :تسهيم مبالغ اجاره بين هزينه هاي مالي و كاهش مانده تعهدات اجاره به شرح زير است

 راهنمای حل مسئله
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 ۲سوال 

 
 :، تجهیزاتی را با شرايط زير اجاره می کند۱۳۹۵در ابتدای سال ( اجاره کننده)شرکت سامان 

 .میلیون ريال پرداخت می کند ۱۰در ابتدای قرارداد، اجاره کننده مبلغ  -۱
 .ماه پرداخت می کند ۶میلیون ريال است که در پايان هر  ۱۵ماهه  ۶اجاره  -۲
 .سال است ۴سال و عمر مفید دارايی معادل  ۳مدت قرارداد  -۳
 .میلیون ريال است که اجاره کننده می پردازد ۱هزينه های اجرايی برای هر سال  -۴
میلیون ريال است که توسط اجاره کننده   ۲۰ارزش باقیمانده تجهیزات در پايان مدت قرارداد به مبلغ  -۵

 .تضمین نشده است
 .میلیون ريال است ۷۵ارزش منصفانه تجهیزات در تاريخ قرارداد  -۶
 .درصد است ۲۴نرخ ضمنی سود تضمین شده  -۷
 .در پايان قرارداد تجهیزات به اجاره دهنده برگشت داده می شد -۸
۹-  PVIFA (0/24, 3) = 4/1114 

 تعیین نوع قرارداد اجاره، محاسبات و ثبت های الزم توسط اجاره کننده( مطلوبست

 

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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تعهدات مانده  سال اجاره بها هزينه مالی کاهش در تعهدات اجاره 

 ريال ريال ريال ريال

 آغاز اجاره ۱0.000.000 - - ۶۱.۶7۱.000

5۴.07۱.5۲0 7.599.۴۸0 7.۴00.5۲0 ۱5.000.000 ۱ 

۴5.5۶0.۱0۲ ۸.5۱۱.۴۱۸ ۶.۴۸۸.5۸۲ ۱5.000.000 ۲ 

۳۶.0۲7.۳۱۴ 9.5۳۲.7۸۸ 5.۴۶7.۲۱۲ ۱5.000.000 ۳ 

۲5.۳50.59۲ ۱0.۶7۶.7۲۲ ۴.۳۲۳.۲7۸ ۱5.000.000 ۴ 

۱۳.۳9۲.۶۶۳ ۱۱.957.9۲9 ۳.0۴۲.07۱ ۱5.000.000 5 

- ۱۳.۳9۲.۶۶۳ ۱.۶07.۳۳7 ۱5.000.000 ۶ 

۶۱.۶۷۱.۰۰۰ ۲۸.۳۲۹.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 دانيال محجوب: تهيه كننده

 :تسهيم مبالغ اجاره بين هزينه هاي مالي و كاهش مانده تعهدات اجاره به شرح زير است

 راهنمای حل مسئله
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 ۳سوال 

 
،  قرارداد اجاره ای را با شرايط زير با شرکت سامان ۱۳۹۴در ابتدای سال ( اجاره  دهنده)شرکت لیزينگ 

 :منعقد می کند
 .سال می باشد ۵موضوع اجاره يك دستگاه خودرو با عمر مفید  -۱
 .شروع می شود ۱۳۹۴سال و از ابتدای سال  ۴مدت قرارداد اجاره  -۲
 .میلیون ريال است ۱۴۰ارزش منصفانه دارايی در تاريخ قرارداد  -۳
میلیون ريال است که در   ۲( بابت بیمه)میلیون ريال و هزينه های اجرايی  ۶۰اجاره بها برای هر سال  -۴

 .پايان هر سال توسط اجاره کننده پرداخت می گردد
میلیون ريال خريداری  ۱۰اجاره کننده می تواند در پايان دوره اجاره، دارايی مورد اجاره را با پرداخت  -۵

 .کند که کمتر از ارزش منصفانه آن در تاريخ خاتمه قرارداد است
 .است ٪۲۷/۲۵با توجه به محاسبات نرخ موثر . درصد است ۲۶نرخ ضمنی سود تضمین شده  -۶
۷-  PVIFA (0.26, 4) = 2/3202 , PVIF (0/26, 4) = 0/39680 

 تعیین نوع قرارداد اجاره، محاسبات و ثبت های الزم توسط اجاره کننده( مطلوبست

 

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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تعهدات مانده  سال اجاره بها هزينه مالی کاهش در تعهدات اجاره 

 ريال ريال ريال ريال

 آغاز اجاره - - - ۱۴0.000.000

۱۱۸.۱50.000 ۲۱.۸50.000 ۳۸.۱50.000 ۶0.000.000 ۱ 

90.۳۴5.۸75 ۲7.۸0۴.۱۲5 ۳۲.۱95.۸75 ۶0.000.000 ۲ 

5۴.9۶5.۱۲5 ۳5.۳۸0.750 ۲۴.۶۱9.۲50 ۶0.000.000 ۳ 

- 5۴.9۶5.۱۲5 ۱5.0۳۴.۸75 70.000.000 ۴ 

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 دانيال محجوب: تهيه كننده

 :تسهيم مبالغ اجاره بين هزينه هاي مالي و كاهش مانده تعهدات اجاره به شرح زير است

 راهنمای حل مسئله
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در صورتی که قرارداد اجاره، هیچكدام از شرايط اجاره های سرمايه ای را نداشته باشد، به 
عنوان اجاره عملیاتی تلقی خواهد شد و مبالغ اجاره پرداخت شده يا پرداختنی، هزينه 

 .همان دوره خواهد بود

طی دوره اجاره به عنوان هزينه بر مبنای خط مستقیم در اجاره عملیاتی، مبالغ اجاره بايد 
دوره شناسايی شود، مگر اينكه مبنای سیستماتیك ديگری بیانگر الگوی زمانی کسب 

 .منافع اقتصادی توسط استفاده کننده باشد

 اجاره عملیاتی

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 ۱سوال 

 
بر  . منعقد می کند ۱۳۹۵ساله ای را با شرکت سامان در ابتدای سال  ۳شرکت ماهان قرارداد اجاره 

میلیون   ۳۰میلیون ريال و برای سال سوم  ۶۰سال اول هر سال  ۲اساس قرارداد، مبلغ اجاره برای 
 .  ريال تعیین گرديده که در پايان هر سال قابل پرداخت است

 ثبت هزينه اجاره هر سال( مطلوبست
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 ۲سوال 

سال از شرکت اسفند  ۲ماشین آالتی را به مدت  ۹۵شرکت بهمن در ابتدای سال 
شرکت . ريال است ۳۶.۰۰۰.۰۰۰بر اساس قرارداد، اجاره ماهیانه . اجاره می کند

شرکت بهمن . اسفند به منظور تشويق اجاره کننده، اجاره ماه اول را می بخشد
 چگونه اثر ناشی از اين انگیزه تشويقی را در دوره قرارداد اجاره منعكس می کند؟
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 دانيال محجوب: تهيه كننده

 فروش و اجاره مجدد

 فروشنده خريدار

  اجاره

 دهنده

  اجاره

 کننده

 انتقال مالکيت دارايي

 انتقال حق استفاده از دارايي
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 دانيال محجوب: تهيه كننده

 اجاره سرمايه اي -۱

 اجاره عملياتي -۲

حسابداری  
معامالت فروش و 

 اجاره مجدد
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چنانچه  معامله  فروش  و اجاره  مجدد از نوع  اجاره  سرمايه اي  باشد مازاد عوايد فروش   
عنوان  درآمد در صورتهاي  مالي   مبلغ  دفتري  دارايي  نبايد بي درنگ  به نسبت  به
عنوان   اين  مازاد بايد در طول  دوره  اجاره  به. منعکس  شود(  اجاره كننده)فروشنده  

 .درآمد شناسايي  شود 

 اجاره سرمايه ای

، منابع  مالي  مورد نياز اجاره كننده   معامله  اجاره  مجدد وسيله اي  است  كه  اجاره دهنده  با وثيقه  گرفتن  دارايي
عنوان  درآمد،  مبلغ  دفتري  دارايي  به همين  دليل  تلقي  مازاد حاصل  از فروش  نسبت  به به. را تأمين  مي كند

 .عنوان  درآمد شناسايي  مي شود مناسب  نيست،  بلکه  در طول  دوره  اجاره  به

 فروش و اجاره مجدد
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 ۱سوال 

 
ميليون  ۲0ميليون ريال و استهالک انباشته آن  ۸0شركت الف ماشين آالتي كه بهاي تمام شده آن 

ميليون ريال فروخت و همزمان آن را طي قراردادي  ۸0به مبلغ  ۱۳95/0۱/0۱ريال است، در تاريخ 
 :ساير اطالعات به شرح زير مي باشد. ساله از خريدار اجاره نمود ۱0
 .درصد ۱۲نرخ ضمني قرارداد اجاره  -۱
ريال است كه در پايان هر سال  ۱۴.۱5۸.۸00سال و مبلغ اجاره ساالنه  ۱0مدت قرارداد اجاره  -۲

 .پرداخت مي گردد
 .سال ۱0عمر مفيد ماشين آالت  -۳
 .ماشين آالت ارزش باقيمانده تضمين شده ندارد -۴
5- PVIFA (0.12, 10) = 5/6502 

 ثبت های الزم در دفاتر شرکت اجاره کننده( مطلوبست
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اجاره 
 عملیاتی

انجام معامله بر مبنای 
 ارزش منصفانه

.سود يا زيان بايد بي درنگ شناسايي شود  

قیمت فروش کمتر از 
ارزش منصفانه دارايی 

 باشد

زيان بي درنگ شناسايي مي شود، مگر اينکه زيان فوق، 
با اجاره كمتر از نرخ بازار در آينده جبران شود كه در 

اين حالت، زيان بايد متناسب با مبلغ اجاره طي دوره اي 
 .كه انتظار مي رود از دارايي استفاده شود، مستهلك كردد

قیمت فروش بیشتر از 
ارزش منصفانه دارايی 

 باشد

مبلغ  مازاد بايد طي  دوره اي  كه  انتظار مي رود از دارايي  
 مورد اجاره  استفاده  شود، مستهلك  گردد

 فروش و اجاره مجدد
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 ۲سوال 

 
ميليون ريال به فروش  ۱5۴به مبلغ  ۱۳95/0۴/0۱شركت ارسباران زمين و ساختمان خود را در تاريخ 

ريال اجاره  ۱.500.000سال با اجاره ماهانه  ۱0مي رساند و بالفاصله آن را طي قرارداد اجاره به مدت 
  ۱۲0ميليون ريال و بهاي تمام شده ساختمان  ۴0بهاي تمام شده زمين طيق دفاتر شركت . مي كند

اين . سال است ۱5ميليون ريال و عمر باقيمانده آن  ۳0استهالک انباشته ساختمان . ميليون ريال است
 .قرارداد هيچ يك از شرايط اجاره سرمايه اي را ندارد

ثبت های الزم در دفاتر شرکت اجاره کننده با دو فرض مستقل به ( مطلوبست
 :صورت زير

 .قیمت فروش با ارزش منصفانه دارايی ها برابر باشد( الف
 .میلیون ريال باشد ۱۴۸ارزش منصفانه دارايی ها ( ب
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 . اجاره دهنده، توليد كننده يا فروشنده باشد -۱

 (اجاره از نوع فروش)

.  اجاره دهنده، فقط تامين كننده منابع مالي باشد -۲
 (اجاره از نوع تامين مالي مستقيم)

حسابداری  
اجاره توسط 
 اجاره دهنده
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 تفاوت اجاره از نوع فروش و اجاره از نوع تامین مالی مستقیم 

و درآمد ( سود ناخالص)در اجاره از نوع فروش دو نوع سود، شامل سود ناشي از معامله 
مالي وجود دارد، در حالي كه در اجاره از نوع تامين مالي مستقيم تنها درآمد مالي به 

 .دست مي آيد
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مبلغي   عنوان  يك  رقم  دريافتني  و به اجاره دهنده  بايد دارايي  مرتبط  با اجاره  سرمايه اي  را در ترازنامه  به
 .معادل  سرمايه گذاري  خالص  در اجاره  منعکس  كند

درآمد مالي  بايد براساس  الگويي  شناسايي  شود كه  نسبت  به  مانده  سرمايه گذاري  خالص  اجاره دهنده  
 .، نرخ  بازده  ادواري  ثابتي  ايجاد كند رابطه  با اجاره  سرمايه اي در

، بايد سود يا زيان  فروش  را همانند رويه  مورد استفاده  براي   اجاره  دهنده اي  كه  توليدكننده  يا فروشنده  است
چنانچه  عمداً از نرخ  سود تضمين شده  كمتري  . صورت  سود و زيان  شناسايي  كند فروشهاي  قطعي  در

 . استفاده  شود، سود حاصل  از فروش  بايد با اعمال  نرخ  سود تضمين شده  تجاري  رايج  شناسايي  شود

 صورت  سود و زيان  شناسايي  شود عنوان  هزينه  در مخارج  مستقيم  اوليه  بايد در شروع  دوره  اجاره  به

 نكات حسابداری اجاره توسط اجاره دهنده

 دانيال محجوب: تهيه كننده
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 سوال

 
اما شركت براي . شركت مهتاب براي توسعه عمليات توليدي خود به تجهيزات جديدي نياز دارد

به همين دليل، قراردادي با شركت ليزينگ منعقد . خريد تجهيزات وجه نقد كافي در اختيار ندارد
 :كرده است كه برخي از شرايط قرارداد به شرح زير است

 .آغاز مي شود ۱۳9۴/0۱/0۱دوره اجاره سه سال است كه از تاريخ  -۱
ريال است كه معادل بهاي  ۱.۱۲0.79۳.000ارزش منصفانه تجهيزات در آغاز دوره اجاره مبلغ  -۲

 .تمام شده آن است
 است ۱۳9۴/۱۲/۲9اجاره بها ساالنه به اجاره دهنده پرداخت مي شود و سررسيد اولين آن  -۳
 .در نظر گرفته شده است ٪۱0نرخ ضمني سود تضمين شده اجاره  -۴
 .ميليون ريال برآورد شده است ۸5ارزش باقيمانده تضمين نشده در پايان سال سوم مبلغ  -5
معادل )ريال  ۱.۱۲0.79۳.000ارزش فعلي مبالغ اجاره و ارزش باقيمانده تضمين نشده معادل  -۶

 .است( ارزش منصفانه تجهيزات مورد اجاره
 .ريال توسط اجاره دهنده پرداخت مي شود ۶۳.750.000مخارج مستقيم اوليه به مبلغ  -7

 ثبت های الزم در دفاتر شرکت اجاره دهنده( مطلوبست
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 راهنمای حل مسئله

 :مبالغ اجاره ساالنه به شرح زير محاسبه مي شود

۶۳.۸۶0.500  =0/75۱۳  ×۸5.000.000  ارزش فعلي ارزش باقيمانده تضمين نشده 

مبالغ اجاره ارزش فعلي مجموع= ارزش منصفانه  –ارزش فعلي ارزش باقيمانده تضمين نشده   

۱.05۶.9۳۲.500  =۶۳.۸۶0.500 – ۱.۱۲0.79۳.000  

۴۲5.000.000  =۲/۴۸۶9  /۱.05۶.9۳۲.500  اجاره ساالنه 

ارزش منصفانه  ٪90بيش از ( ريال ۱.05۶.9۳۲.500)با توجه به اينکه ارزش فعلي مبالغ اجاره 
 .است، لذا اجاره از نوع سرمايه اي است( ريال ۱.۱۲0.79۳.000)

 :مالي كسب نشده و سرمايه گذاري خالص در اجاره محاسبه مي شود سپس درآمد

 ((۴۲5×۳+)۸5)در اجاره  سرمايه گذاري ناخالص ۱.۳۶0.000.000

 ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره (۱.۱۲0.79۳.000)

۲۳9.۲07.000 

عنوان هزينه دوره شناسايي و معادل آن  با توجه به استاندارد، مخارج مستقيم اوليه در دوره وقوع به
بنابراين در آغاز دوره اجاره، ثبت هاي . بخشي از درآمد مالي كسب نشده به درآمد دوره منتقل مي گردد

 :زير در دفاتر اجاره دهنده انجام مي شود

 هزينه هاي عملياتي اجاره ۶۳.750.000

 موجودي نقد ۶۳.750.000

 پرداخت مخارج مستقيم اوليه
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 اجاره دريافتني ۱.۳۶0.000.000

 تجهيزات اجاره سرمايه اي ۱.۱۲0.79۳.000

 درآمد مالي ۶۳.750.000

 درآمد مالي كسب نشده ۱75.۴57.000

 ثبت اوليه قرارداد اجاره

بخشي از درآمد مالي كسب نشده به حساب درآمد دوره منتقل شده، بنابراين باقيمانده مبلغ درآمد مالي كسب نشده بر   به دليل اينکه
از طريق   ٪7/۲محاسبه نرخ ضمني سود تضمين شده معادل . اساس نرخ ضمني سود تضمين شده طي دوره اجاره تخصيص مي يابد

 .آزمايش و خطا محاسبه مي شود
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 :تخصیص مبالغ اجاره به شرح زير است

خالص  
 سرمايه گذاري

كاهش در خالص  
 سرمايه گذاري

كاهش در درآمد  
 مالي كسب نشده

بازيافت مخارج  درآمد مالي
 مستقيم اوليه

 سال اجاره بها

 ريال ريال ريال ريال

آغاز  - - - - - ۱.۱۲0.79۳.000
 اجاره

۸۴0.۲۴0.09۶ ۲۸0.55۲.90۴ ۱۴۴.۴۴7.09۶ ۸0.۶97.09۶ ۶۳.750.000 ۴۲5.000.000 ۱ 

۴75.7۳7.۳۸۳ ۳۶۴.50۲.7۱۳ ۶0.۴97.۲۸7 ۶0.۴97.۲۸7 - ۴۲5.000.000 ۲ 

۸5.000.000 ۳90.7۳7.۳۸۳ ۳۴.۲۶۲.۶۱7 ۳۴.۲۶۲.۶۱7 - ۴۲5.000.000 ۳ 

۱.۰۳۵.۷۹۳.۰۰۰ ۲۳۹.۲۰۷.۰۰۰ ۱۷۵.۴۵۷.۰۰۰ ۶۳.۷۵۰.۰۰۰ ۱.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ 
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 اجاره زمین و ساختمان

. اجاره  زمين  و ساختمان  همانند اجاره  ساير داراييها به  اجاره  سرمايه اي  و عملياتي  طبقه بندي  مي شود
اما يکي  از ويژگيهاي  زمين  اين  است  كه  معموالً عمر اقتصادي  نامحدود دارد و چنانچه  انتظار نرود 
از  مالکيت  آن  در پايان  دوره  اجاره  به  اجاره كننده  منتقل  شود، تقريباً تمامي  مخاطرات  و مزاياي  ناشي

اين  نوع  اجاره ها، اجاره  عملياتي  (.  مانند اجاره  زمينهاي  وقفي)مالکيت  به  اجاره كننده  منتقل  نمي شود 
عنوان  پيش پرداخت  اجاره  محسوب  و در طول  دوره   رابطه  با آنها به گونه  پرداخت  اوليه  در تلقي  و هر

پيش پرداخت  يادشده  در سرفصل  . اجاره  برمبناي  الگوي  كسب  منافع  مورد انتظار مستهلك  مي شود
 .منعکس  مي شود“ پيش پرداخت  زمينهاي  استيجاري ”داراييهاي  ثابت  مشهود تحت  عنوان  
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