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 3شماره   حسابداري استاندارد

 عملياتي  درآمد

  “مقدمه اي  بر استانداردهاي  حسابداري  ”اين  استاندارد بايد با توجه  به  
 .لعه  و بكارگرفته  شودمطا

 

 مقدمـه 

، درآمد عبارت  است  از مفاهـيم  نظري  گزارشگري  مالي  بنابر تعريف  ارائه  شده  در فصل  سوم    .  1
افـزايش  در حقـوق  صـاحبان  سـرمايه  بجـز مواردي  كه  به  آورده  صاحبان  سرمايه  مربوط                              

 را  “درآمد غيرعملياتي  ” و   “اتـي   درآمـد عملي   ”مفهـوم  درآمـد، هـر دو گـروه             . مـي شـود   
ه  از فعاليتهاي  اصلي  و مستمر ـارت  از درآمدي  است  ك   ـد عملياتي  عب   ـدرآم. برمـي گيرد   در

سود تضمين      ،  ، حق الزحمه   واحـد تجاري  حاصل  مي گردد و با عناوين  مختلفي  از قبيل  فروش                 
 .امتياز مورد اشاره  قرار مي گيرد  ، سود سهام  و حقشده

مبحـث  اصلي  در حسابداري  درآمد عملياتي  عمدتاً  معطوف  به  تعيين  زمان  شناخت  درآمد                         .  2
درآمد عملياتي  زماني  شناسايي  مي شود كه  شواهد كافي  مبني بر وقوع  يك                      . عملياتـي  است   

ادي  مرتبط  با   يعني  جريان  منافع  اقتص      (جريان  آتي  ورودي  منافع  اقتصادي  وجود داشته  باشد               
و اين  منافع  را بتوان  به گونه اي             ) درآمـد عملياتـي  بـه  درون  واحـد تجـاري  محـتمل  باشد                  

 .اتكاپذير اندازه گيري  كرد

 دامنه  كاربرد

از معامالت  و رويدادهاي  زير بكار  ايـن  اسـتاندارد بـايد بـراي  حسابداري  درآمد عملياتي  حاصل            .   3
 :گرفته  شود

 فروش  كاال،  . الف

  ، وارائـه  خدمات . ب 

امتياز و    ، درآمد حق   استفاده  ديگران  از داراييهاي  واحد تجاري  كه  مولد سود تضمين  شده                  . ج
  .سود سهام  است
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كـاال شامل  كاالي  توليد شده  توسط  واحد تجاري  براي  فروش  و همچنين  كاالي  خريداري                           .  4
از قبيل  كاالي  خريداري  شده  توسط  يك  واحد بازرگاني  يا زمين   شـده  جهت  فروش  مجدد         

  .و ساير امالك  نگهداري  شده  براي  فروش  مجدد است

ن  توسط     ـه اي  مورد توافق  طي  مدتي  معي          ـراي  وظيف  ـ ، معموال متضمن  اج     اتـه  خدم  ـارائ .  5
از  برخي. دوره  مالي  ارائه  شود    خدمات  ممكن  است  طي  يك  يا چند              .  است واحـد تجـاري     

از  درآمد عملياتي  حاصل . پـيمانهاي  ارائــه  خدمات  ماهيتاً از نوع  پيمانهاي  بلندمدت  است            
  حسابداري  پيمانهاي  بلندمدتعنوان    با9 ، طبق  استاندارد حسابداري  شماره         چنيـن  پيمانهايي   
 .شناسايي  مي شود

 :به  تحصيل  درآمدهاي  عملياتي  زير مي شود راييهاي  واحد تجاري  منجراستفاده  ديگران  از دا .  6

د يا معادل  وجه  نقد       ـوه  نق  ـاده  از وج   ـه  بابت  استف    ـ  مبالغي  ك     :دهـود تضمين  ش   ـس  . الف
 تجاري  مطالبه  مي شود، واحد

اري  واحد تجاري         مبالغي  كه  بابت  استفاده  از داراييهاي  غيرج              : امتـياز  درآمـد حـق     . ب
  ، حق  انتشار و نرم افزار رايانه اي  مطالبه  مي شود، و ، عاليم  تجارينظير امتياز ساخت

  مبالغي  از سود توزيع  شده  واحد سرمايه پذير كه  متناسب  با سهم الشركه                       :سـود سهام   .  ج
 .واحد تجاري  عايد آن  مي شود

 

 :از موارد زير مطرح  نمي شود اتي  حاصلدر اين  استاندارد، درآمـد عملي   .7

 حساب  گرفته  مي شود، از سرمايه گذاريهايي  كه  به  روش  ارزش  ويژه  به سود سهام  حاصل  . الف

حسابداري   عنوان     با 9رجوع  شود به  استاندارد حسابداري  شماره            (پـيمانهاي  بلندمدت        .  ب 

 ،)پيمانهاي  بلندمدت 

  ، اجارهقراردادهاي  .  ج

رجوع  شود به  استاندارد حسابداري         (كمكهـاي  بالعـوض  و سـاير كمكهـاي  مشابه  دولتي                   .  د
 ،)حسابداري  كمكهاي  بالعوض  دولت  با عنوان   10  شماره
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  ،قراردادهاي  بيمه  در شركتهاي  بيمه .  ه

 ،افزايش  طبيعي  حيوانات  پرورشي  و محصوالت  كشاورزي  و جنگلي  .  و

  ، واستخراج  مواد معدني .  ز

در مؤسسات  تخصصي    (تغيـير ارزش  سـاير داراييهاي  جاري  از قبيل  سرمايه گذاريها                 .  ح
يـا سـرمايه گـذاري  در امالك  در واحدهاي  تجاري  كه  به  خريد و            ) سـرمايه گـذاري   

 .فروش  امالك  اشتغال  دارند

 تعاريف 

  :تاندارد با معاني  مشخص  زير بكار رفته  استاصطالحات  ذيل  در اين  اس .   8

 ، بجز موارد مرتبط  با         عـبارت  اسـت  از افزايش  در حقوق  صاحبان  سرمايه                : درآمـد عملياتـي    •
 . ، كه  از فعاليتهاي  اصلي  و مستمر واحد تجاري  ناشي  شده  باشدآورده  صاحبان  سرمايه

   مبلغـي  اسـت  كـه  خـريداري  مطلـع  و مـايل  و فروشنده اي  مطلع  و مايل                                : ارزش  منصـفانه      •
 ، يك  دارايي  را در ازاي  مبلغ  مزبور با يكديگر               مي توانند در معامله اي  حقيقي  و در شرايط  عادي            

 .مبادله  كنند

 

وصول  مي شود، به  افزايش       ) از قبيل  برخي  مالياتها     (گي  از طرف  اشخاص  ثالث           مبالغـي  كه  به  نمايند        .  9
 ، به گونه  مشابه. حقـوق  صـاحبان  سـرمايه  مـنجر نمي گردد و لذا درآمد عملياتي  محسوب  نمي شود        

 منجر    ، مـبالغ  ناخالص  دريافتي  يا دريافتني  به  افزايش  حقوق  صاحبان  سرمايه                    مـورد كارگـزاران    در
 .نمي گردد و لذا تنها مبلغ  حق العمل  يا كارمزد، درآمد عملياتي  محسوب  مي شود

 اندازه گيري  درآمد عملياتي 

 .ارزش  منصفانه  مابه ازاي  دريافتي  يا دريافتني  اندازه گيري  شود درآمد عملياتي  بايد به  .10

الً  طبق  توافقي  كه  بين  واحد تجاري  و              از يك  معامله  معمو      مـبلغ  درآمـد عملياتـي  حاصل          .11
ارزش    اين  مبلغ  به    . خـريدار يـا اسـتفاده كنـنده  از دارايـي  بـه  عمل  مي آيد، تعيين  مي شود                       

 .منصفانه مابه ازاي  دريافتي و دريافتني  با احتساب  تخفيفات  تجاري  اندازه گيري  مي شود
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 ، به  شكل  وجه  نقد يا معادل  آن  مي باشد و مبلغ  درآمد                     ، مابه ازاي  مربوط     در بسـياري  حاالت      .12
 ، هرگاه  جريان  ورودي  وجه  نقد به              حال اين با . عملياتـي  همان  مبلغ  وجه  نقد دريافتي  است            

آيـنده  موكول  شود، به  گونه اي  كه  طبق  قرارداد منعقده  بين  فروشنده  و خريدار و يا ضوابط                             
، مبلغـي  اضـافه  بـر بهـاي  فـروش  نقدي  كاال يا خدمات  دريافت  شود،         معمـول  فروشـنده      

 ، بهاي  فروش  نقدي  است  و مبلغ  اضافه          حالـت  ارزش  منصـفانه  مابـه ازاي  مـربوط              ايـن  در
دريافتـي  درآمـد عملياتي  فروشنده  محسوب  نمي شود، بلكه  بايد باتوجه  به  محتواي  تجاري                    

 .طور جداگانه  نمايش  يابد  به“درآمد تأمين  مالي  ” معامله  تحت  عنوان 

هـرگاه  كاالهـا يـا خدمات  در قبال  كاالها يا خدمات  ديگري  كه  از لحاظ  ماهيت  و ارزش                              . 13
مثال    براي. عنوان  معامله اي  درآمدزا تلقي  نمي شود          مشـابه  باشـد مبادله  گردد، اين  مبادله  به            

شير توسط  دو شركت  توليدكننده  محصوالت  لبني  جهت  تأمين  به  موقع                     مـي تـوان  از مبادله          
چنانچه  كاال يا خدمات       . تقاضـاي  مشـتريان  در حـوزه  توزيـع  محصوالتشـان  اشـاره  كرد                   

حالت    اين در. عنوان  معامله اي  درآمدزا تلقي  مي گردد           شود، اين  مبادله  به      بادلـهمشابه  م   غير
ارزش  منصفانه  كاالها يا خدمات  دريافتي  پس  از تعديل  از بابت  سرك              به درآمـد عملياتـي     

هـرگاه  ارزش  منصفانه  كاالها يا خدمات  دريافتي  را نتوان               . نقـدي  انـدازه گـيري  مـي شـود           
ارزش  منصفانه  كاالها يا خدمات          بـه گونـه اي  اتكاپذير اندازه گيري  كرد، درآمد عملياتي  به              

 . ، اندازه گيري  مي شوده  پس  از تعديل  از بابت  سرك  نقديواگذار شد

 تشخيص  معامله 

مورد هر معامله      طور جداگانه  در    معـيارهاي  شـناخت  مـندرج  در اين  استاندارد معموالً به               . 14
 ، جهت  انعكاس  محتواي  معامله  الزم  است               برخي  شرايط    ، در  حال اين با. اعمـال  مـي شـود      

. مـورد اجـزاي  قـابل  تفكـيك  يـك  معامله  منفرد بكار گرفته  شود                     ي  شـناخت  در     معـيارها 
 ، هرگاه  قيمت  فروش  محصول  شامل  يك  مبلغ  قابل  تفكيك  جداگانه  درارتباط  با                         مثال بـراي 

عنوان  درآمد عملياتي  طي  دوره   خدمـات  بعدي  باشد، اين  مبلغ  به  دوره هاي  آتي  منتقل  و به            
گونه اي    ، هرگاه  دو يا چند معامله  به       بالعكس. جـراي  خدمـات  مـورد شناخت  قرار مي گيرد            ا
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هم  پيوسته  باشد كه  اثر تجاري  آن  را نتوان  بدون  توجه  به  كليت  آن  درك  كرد، معيارهاي                                به  
مكن    ، يك  واحد تجاري  م       مثال براي. طـور يكجا اعمال  مي شود       مـورد آن  بـه      شـناخت  در   

است  كاالهايي  را به  فروش  رساند و همزمان  قراردادي  جداگانه  براي  بازخريد همان  كاالها                       
چنين    اين  امر موجب  نفي  اثر محتوايي  معامله  فروش  مي شود و لذا در                  . درآيـنده  منعقد كند    

 .حالتي  بايد دو معامله  فروش  و بازخريد همان  كاال را يكجا شناسايي  كرد

 فروش  كاال

 :فروش  كاال بايد زماني  شناسايي  شود كه  كليه  شرايط  زير تحقق  يافته  باشد حاصل   از  درآمد عملياتي   .15

واحـد تجـاري  مخاطـرات  و مزاياي  عمده  مالكيت  كاالي  مورد معامله  را به  خريدار منتقل                             . الف
 باشد، كرده 

ريتي  مستمر درحدي  كه  معموالً  با مالكيت  همراه  است  يا                 واحـد تجـاري  هيچ  دخالت  مدي          .  ب 
 كنترل  مؤثري  نسبت  به  كاالي  فروش  رفته  اعمال  نكند،

 مبلغ  درآمد عملياتي  را بتوان  به  گونه اي  اتكاپذير اندازه گيري  كرد، .  ج

  تجاري  محتمل  باشد، وجريان  منافع  اقتصادي  مرتبط  با معامله  فروش  به  درون  واحد .  د

شده  يا خواهد شد بتوان  به  گونه اي     مخارجـي  را كـه  درارتباط  با كاالي  فروش  رفته  تحمل                 .  ه
 .اتكاپذير اندازه گيري  كرد

 

بـراي  ايـنكه  زمـان  انتقال  مخاطرات  و مزاياي  مالكيت  به  خريدار را بتوان  تعيين  كرد، الزم                                .16
 ، انتقال  مخاطرات  و مزاياي          در اغلب  حاالت   . معامله  مورد بررسي  قرار گيرد      اسـت  شـرايط        

مالكيـت  بـا انـتقال  مالكيت  قانوني  به  خريدار يا تصرف  مورد معامله  توسط  خريدار همراه                           
مواردي  نيز وجود دارد كه        . مورد اغلب  خرده  فروشيها صدق  مي كند          اين  موضوع  در     . است

 و مـزاياي  مالكيـت  در زمانـي  متفاوت  از زمان  انتقال  مالكيت  قانوني  يا تصرف     مخاطـرات   
 .توسط  خريدار انتقال  مي يابد

اگـر واحـد تجـاري  بخـش  عمـده اي  از مخاطرات  و مزاياي  مالكيت  را حفظ  كند، معامله                               .17
اين  امر ممكن      . يي  نمي شود    ، فروش  تلقي  نمي گردد و لذا درآمدي  از بابت  آن  شناسا                 مربوط
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نمونه هايي  از مواردي  كه  واحد تجاري  ممكن  است  . اسـت  در حـاالت  مختلفي  اتفاق  بيفتد     
  :مخاطرات  و مزاياي  عمده  مالكيت  را حفظ  كند به  شرح  زير است

 

د معامله  كه      مطلوب  مور   زماني  كه  واحد تجاري  تعهداتي  را درارتباط  با عملكرد غير                . الف
 توسط  مفاد ضمانت نامه  كاالي  فروش  رفته  پوشش  نيافته  باشد، به  عهده  بگيرد،

 ، مشروط  به  تحصيل  زمانـي  كـه  دريافت  درآمد عملياتي  مربوط  به  يك  فروش  خاص     .  ب 
 درآمد توسط  خريدار از محل  فروش  كاالي  مورد معامله  باشد،

سـال  كاالي  مورد معامله  متضمن  خدمات  نصب  باشد، ليكن  خدمات                    زمانـي  كـه  ار       .  ج 
نصـب  كـه  بخـش  عمده اي  از مبلغ  قرارداد را تشكيل  مي دهد، توسط  واحد تجاري                           

 طور كامل  انجام  نشده  باشد، و به 

 زمانـي  كـه  خـريدار حـق  فسخ  معامله  را براساس  مفاد قرارداد داشته  باشد و واحد                         .  د
 .مورد احتمال  برگشت  كاالي  فروش  رفته  مطمئن  نباشد تجاري  در

 
 ، واحـد تجـاري  تنها بخش  كم اهميتي  از مخاطرات  مالكيت  را براي  خود نگه  دارد، معامله                    چـنانچه   .18

  ، فروشنده  ممكن  است  تنها        مثال براي. مـورد نظـر، فروش  تلقي  و درآمد عملياتي  شناسايي  مي شود               
چنين    در.  ، مالكيت  قانوني  كاال را براي  خود حفظ  كند             خاطـر تضـمين  قابليت  وصول  مطالبات          بـه   

 ،   ، اگـر واحـد تجـاري  مخاطـرات  و مزاياي  عمده  مالكيت  را منتقل  كرده  باشد، اين  معامله                           حالتـي 
 بخش  كم  اهميتي  از        مثال  ديگر از حفظ      . فـروش  تلقـي  و درآمـد عملياتـي  آن  شناسـايي  مي گردد                  

 ، وجـود شـرطي  در خـرده  فروشـي  كاالست  به  گونه اي  كه  درصورت  عدم                            مخاطـرات  مالكيـت    
شرط     ، به  چنين  حالتي   در.  ، برگشـت  كاال و استرداد مابه ازا به  مشتري  ميسر باشد               رضـايت  مشـتري    

كا پذير براورد كند و بدهي  ناشي  از برگشت             آنكه  فروشنده  بتواند مبالغ  برگشتي  آتي  را به گونه اي  ات                
زمان    كـاال را باتوجـه  بـه  تجربيات  گذشته  و ساير عوامل  مربوط  شناسايي  كند، درآمد عملياتي  در                         

 .فروش  مورد شناخت  قرار مي گيرد
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درون     به   ، محتمل  بودن  جريان  منافع  اقتصادي  مرتبط  با معامله               براي  شناخت  درآمد عملياتي       .19
برخي  موارد، تا زمان  دريافت  مابه ازا يا رفع  ابهام  در                 در . واحـد تجاري  شرط  اساسي  است        

 ، هرگاه     مثال براي.  ، ممكـن  اسـت  جريان  ورودي  منافع  اقتصادي  محتمل  نباشد                  ايـن  زميـنه    
دور مجوز دولت     از فروش  در يك  كشور خارجي  منوط  به  ص              خروج  مبالغ  مابه ازاي  حاصل       

مورد جريان  ورودي  منافع  اقتصادي  مرتبط  با فروش  مذكور ابهام  وجود                  آن  كشور باشد، در    
 ، ابهام  برطرف  و درآمد عملياتي  شناسايي             دارد، لـذا تنها پس  از صدور مجوز خروج  وجوه           

اتي  شناسايي  شده       مورد قابليت  وصول  بخشي  از درآمد عملي           ، هرگاه  در    حال اين با. مي شود 
 ،  محتمل  است   قبلـي  ابهـام  به  وجود آيد، مبلغ  غيرقابل  وصول  يا مبلغي  كه  بازيافت  آن  غير                         

حساب  گرفته  شود،      عنوان تعديل  درآمد عملياتي  شناسايي  شده  قبلي  به             جـاي  ايـنكه  به       بـه   
 .حساب  هزينه  منظور مي گردد به

طور همزمان  شناسايي   ه هـاي  مرتـبط  بـا يك  معامله  يا رويداد به          درآمـد عملياتـي  و هزيـن         .20
هزينه ها، ازجمله  هزينه  .  ناميده  مي شود “تطابق  درآمد و هزينه       ”اين  فرايند، عموماً     . مـي شود  

تضـمين  كاالي  فروش  رفته  و ساير مخارجي  كه  پس  از حمل  كاال ممكن  است  واقع  شود،                            
اير شرايط  شناخت  درآمد برقرار باشد، معموالً به  گونه اي  اتكاپذير قابل                  صـورتي  كـه  س       در

 ، هرگاه  هزينه ها را نتوان  به  گونه اي  اتكاپذير اندازه گيري  كرد،                 اين حال  با . انـدازه گيري  است    
   ، هرگونه  مابه ازاي  دريافتي       چنين  شرايطي   در. درآمـد عملياتـي  را نمـي تـوان شناسايي  كرد            

 .عنوان  بدهي  شناسايي  مي شود به

 ارائـه  خدمات 

هرگاه  ماحصل  معامله اي  را كه  متضمن  ارائـه  خدمات  است  بتوان  به گونه اي  اتكاپذير                            .21
بـراورد كـرد، درآمـد عملياتـي  مـربوط  بـايد بـا توجـه  به  ميزان  تكميل  آن  معامله                              

ي  به گونه اي  اتكاپذير قابل  براورد است  كه  همه   ، زمان  ماحصل  معامله  . شناسـايي  شود   
 :احراز شده  باشد شرايط  زير

 جريان  منافع  اقتصادي  مرتبط  با معامله  به  درون  واحد تجاري  محتمل  باشد، . الف 

 مبلغ  درآمد عملياتي  را بتوان  به  گونه اي  اتكاپذير اندازه گيري  كرد، .  ب
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  معامله  به  گونه اي  اتكاپذير قابل  اندازه گيري  باشد، و ميزان  تكميل .  ج 

مخارجي  كه  درارتباط  با ارائـه  خدمات  تحمل  شده  يا خواهد شد، به گونه اي  اتكاپذير قابل                           .  د
 .اندازه گيري  باشد 

 

يده   شـناخت  درآمـد عملياتـي  براسـاس  مـيزان  تكميل  كار، اغلب  روش  درصد تكميل  نام                          .22
ضوابط  اعمال  روش  مزبور، مشتمل  بر نحوه  تعيين  ميزان  تكميل  كار در استاندارد                     . مـي شود  

  . تشريح  شده  است حسابداري  پيمانهاي  بلندمدت با عنوان  9حسابداري  شماره  

ي   از ارائـه  خدمات  نيز، محتمل  بودن  جريان  ورود             مورد شناخت  درآمد عملياتي  حاصل       در  .23
مورد قابليت      ، درصورت  وجود ابهام  در       حال اين با .  ، شـرط  اساسي  است       مـنافع  اقتصـادي    

قابل  وصول  يا مبلغي  كه            ، مبلغ  غير    وصـول  بخشـي  از درآمـد عملياتي  شناسايي  شده  قبلي               
ايي   عنوان  هزينه  و نه  به  صورت  تعديل  درآمد شناس                ، به  بازيافـت  آن  ديگـر محـتمل  نيست          

 . ، در حسابها منظور مي شودشده  قبلي

براي  اينكه  بتوان  ماحصل  يك  معامله  را به  گونه اي  اتكاپذير براورد كرد، معموالً الزم  است                             .24
. واحـد تجـاري  از يك  سيستم  داخلي  بودجه بندي  و گزارشگري  مالي  مؤثر برخوردار باشد                    

لياتي  را همزمان  با ارائه  خدمات  بررسي  و در صورت                  ، براوردهاي  درآمد عم     واحـد تجاري  
حال  اين  واقعيت  كه  شرايط  حاكم  ممكن  است  تجديد نظر                   اين با. لزوم  آن  را تغيير مي دهد       

ادواري  بـراوردها را ايجـاب  كـند، لزوماً بدين  معني  نيست  كه  ماحصل  معامله  را نمي توان                    
مورد شرايط     يك  واحد تجاري  عموماً پس  از توافق  در           . اورد كرد گونـه اي  اتكاپذيـر بر        بـه 

  :زير با طرفهاي  ديگر معامله  قادر به  انجام  براوردهاي  اتكاپذير است

 مورد خدماتي  كه  قرار است  ارائه  يا دريافت  شود، حقوق  قابل  اعمال  هريك  از طرفين  در  . الف

 ت  مبادله  شود، ومابه  ازايي  كه  قرار اس .  ب

  .نحوه  و شرايط  تسويه .  ج

 
ه  خدمات       .25  ، متضمن  انجام  تعداد نامشخصي  از عمليات  طي  يك  دوره  زماني  معين  باشد،           هـرگاه  اراـئ

درآمـد عملياتـي  بـه  روش  خـط  مسـتقيم  طي  آن  دوره  زماني  شناسايي  مي شود، مگر اين  كه  طبق                   
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.  ديگـري  كه  درآمد عملياتي  دوره  را بهتر منعكس  كند، وجود داشته  باشد                    شـواهد موجـود، روش    
هـرگاه  يـك  فعاليت  خاص  در مقايسه  با ساير عمليات  از اهميت  ويژه اي  برخوردار باشد، شناخت                            

 .تعويق  مي افتد درآمد عملياتي  تا زمان  اجراي  آن  فعاليت  خاص  به

له اي  را كه  متضمن  ارائـه  خدمات  است  نتوان  به  گونه اي  اتكاپذير براورد كرد،                        هـرگاه  ماحصل  معام         .26
 .درآمد عملياتي  را بايد تنها تا ميزان  مخارج  تحمل شده  قابل  بازيافت  مورد شناخت  قرار داد

 . ستبـراورد اتكاپذيـر ماحصـل  معاملـه  امكـان پذير ني        ، اغلـب    مـراحل  اولـيه  معاملـه        در . 27
 ، ممكن  است  اين  احتمال  وجود داشته  باشد كه  واحد تجاري  مخارج  تحمل شده                         حال اين با

بنابراين  درآمد عملياتي  تنها تا ميزان  مخارج  تحمل شده اي  كه  انتظار                  . معامله  را بازيافت  كند     
نمي توان  به گونه اي        از آنجا كه  ماحصل  معامله  را          . بازيافـت  آن  مـي رود شناسـايي  مي گردد            

 .اتكاپذير براورد كرد، هيچگونه  سودي  شناسايي  نمي شود

هـرگاه  ماحصـل  يـك  معاملـه  را نتوان  به  گونه اي  اتكاپذير براورد كرد و بازيافت  مخارج                              . 28
عنوان    تحمـل شده  محتمل  نباشد، درآمد عملياتي  شناسايي  نمي شود و مخارج  تحمل شده  به                    

ـ  هرگاه  ابهاماتي  كه  مانع  براورد اتكاپذير ماحصل             . نه  دوره  مـورد شناخت  قرار مي گيرد          هزي
 شناسايي  21 براساس  بند 26معاملـه  شـده  بـود، برطرف  شود، درآمد عملياتي  به  جاي  بند                    

 .مي شود

 امتياز و سود سهام   ، درآمد حقسود تضمين  شده

 ز اسـتفاده  ديگـران  از دارايـيهاي  واحـد تجـاري  كه  متضمن  سود                    درآمدهـاي  عملياتـي  ناشـي  ا            .29

 30امتياز و سود سهام  است  بايد براساس  معيارهاي  مندرج  در بند     ، درآمـد حق     تضـمين  شـده    
 :شرط  تحقق  شرايط  زير شناسايي  شود به

 محتمل  باشد، وجريان  منافع  اقتصادي  مرتبط  با معامله  به  درون  واحد تجاري   .  الف

 .مبلغ  درآمد عملياتي  را بتوان  به  گونه اي  اتكاپذير اندازه گيري  كرد . ب 

 

 :بايد با توجه  به  مباني  زير شناسايي  شود  29درآمد عملياتي  مذكور در بند    .30

  ،وطسود تضمين  شده  براساس  مدت  زمان  و باتوجه  به  مانده  اصل  طلب  و نرخ  مرب  . الف

  ، وامتياز طبق  محتواي  قرارداد مربوط درآمد حق  . ب
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 ، از سـرمايه گذاريهايـي  كـه  بـه  روش  ارزش  ويژه  ثبت  نشده  است                   سـود سـهام  حاصـل       .  ج
از سرمايه گذاري   زمـان  احراز حق  دريافت  توسط  سهامدار، به  استثناي  سود سهام  حاصل        در

  .بستهدر واحدهاي  تجاري  فرعي  و وا

زمان  احراز حق  دريافت  توسط  سهامدار شناسايي      درآمـد عملياتـي  مرتبط  با سود سهام  در            . 31
مواردي  كه  سود سهام  از محل  اندوخته ها يا سود                ، مـثالً، در    برخـي  شـرايط     در. مـي شـود   

 معرف    گونه  مبالغ      انباشـته  مصـوب  پـيش  از تحصـيل  سـرمايه گـذاري  اعالم  مي شود، اين                      
بيان    به. بازيافـت  بخشي  از بهاي  تمام  شده  سرمايه گذاري  است  و درآمد محسوب  نمي شود                      

ديگـر، بهـاي  تمـام شـده  سـرمايه گذاري  تنها هنگامي  بابت  سود سهام  دريافتي  يا دريافتني        
ودهاي   كـاهش  داده  مـي شـود كه  سود سهام  مزبور مازاد بر سهم  شركت  سرمايه گذار از س                        

 . مصوب  شركت  سرمايه پذير پس  از تحصيل  سرمايه گذاري  باشد

همين    امتياز طبق  شرايط  مندرج  در قرارداد مربوط  تعلق  مي گيرد و معموالً  بر                   درآمـد حـق    . 32
اسـاس  شناسـايي  مـي شود، مگر آنكه  با توجه  به  محتواي  قرارداد، شناسايي  درآمد برمبناي                     

 .تماتيك  و منطقي  ديگري  مناسب تر باشدروشهاي  سيس

 ، درآمد   محـتمل  بـودن  جـريان  ورودي  مـنافع  اقتصادي  شرط  اساسي  شناسايي  سود تضمين  شده                          . 33
 ، هرگاه  درخصوص  قابليت         حال اين با . عنوان  درآمد عملياتي  است      امتـياز و سـود سـهام  به         حـق 

قابل    ، ابهامي  به  وجود آيد مبلغ  غير   آمد عملياتي  شناسايي  شده     عنوان  در   وصـول  مبلغـي  كه  قبالً  به          
عنوان  هزينه  دوره  و نه  به  صورت  تعديل                  ، به  وصـول  يـا مبلغي  كه  بازيافت  آن  ديگر محتمل  نيست                

 . ، در حسابها منظور مي شودشناسايي  شده  قبلي0درآمد عملياتي  

 افشا

 :د زير را در يادداشتهاي  توضيحي  افشا كندواحد تجاري  بايد موار   .34

رويـه هـاي  حسـابداري  مـورد اسـتفاده  براي  شناخت  درآمد عملياتي  باتوجه  به  الزامات                             . الف
 ، و“نحوه  ارائه  صورتهاي  مالي  "  با عنوان  1استاندارد حسابداري  شماره  

 :ناسايي  شده  طي  دوره  ناشي  از موارد زيرمبلغ  هر يك  از طبقات  عمده  درآمد عملياتي  ش .  ب

 فروش  كاال، ـ
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  ،ارائه  خدمات ـ

  ،سود تضمين  شده ـ

 امتياز، درآمد حق ـ

  ، وسود سهام ـ

ه  كاال يا خدمات  كه  در هر يك  از طبقات  عمده                  ـاز مـبادل   مـبلغ  درآمـد عملياتـي  حاصـل          .  ج
  .درآمد عملياتي  منظور شده  است

 

عنوان   با 4د تجـاري  بـايد هرگونه  سود يا زيان  احتمالي  را طبق  استاندارد حسابداري  شماره             واحـ   .35
اين گونه  سودها يا زيانها ممكن  است  ناشي  از اقالمي                .  افشا كند  حسـابداري  پيشـامدهاي  احتمالـي       

 . ، ادعاها، جريمه ها يا زيانهاي  احتمالي  باشدقبيل  مخارج  تضمين از

 خ  اجرا تاري

  و بعد از1/1/1380مورد كليه  صورتهاي  مالي  كه  دوره  مالي  آنها از تاريخ                  الـزامات  ايـن  استاندارد در          .36
  .آن  شروع  مي شود، الزم االجراست

 مطابقت  با استانداردهاي  بين المللي  حسابداري 

    با عنوان 18 المللي  حسابداري  شماره  بـا اجراي  الزامات  اين  استاندارد، مفاد استاندارد بين      .37
 . نيز رعايت  مي شوددرآمد عملياتي 
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 ، نحوه  كاربرد استاندارد حسابداري  را در تعدادي  از وضعيتهاي                هـاي  ارائـه  شـده  در ايـن  پيوست              نمونـه 
 و بحث  جامعي        اين  نمونه ها معطوف  به  جنبه هاي  خاصي  از يك  معامله  است                  . تجـاري  تشـريح  مـي كـند         

به  جز مواردي  كه        . مـورد همـه  عوامـل  مؤثـر احتمالـي  در شـناخت  درآمد عملياتي  را ارائه  نمي كند                         در
 ، نمونه ها متضمن  اين  فرض  است  كه       مشخصـاً در تحلـيل  وضعيتهاي  تجاري  مورد اشاره  قرار گرفته  است                

ابليت  وصول  مابه ازايي  كه  قرار است  دريافت  شود، هزينه هايي                   مورد مبلغ  يا ق     هـيچ  ابهـام  قابل  مالحظه  در          
اين  نمونه ها تنها جنبه        . كـه  واقـع  شـده  يـا واقـع  خواهد شد، يا ميزان  احتمالي  برگشت  كاال وجود ندارد                         

  .تشريحي  دارد و بخشي  از استاندارد حسابداري  نيست
 

 فروش  كاال  .الف

يدار منتقل  شود، درصورت هرگاه  مالكيت  به  خر      
تحقـق  شـرايط  زيـر درآمـد عملياتي  شناسايي 

 :مي شود

 .تحويل  كاال به  خريدار محتمل  باشد  .الف

ـناخت  درآمد، كاال موجود،         در  . ب زمـان  ش
ـابل  تشخيص  و آماده  تحويل  به  خريدار             ق

 .باشد

 ، تعويق  درطور مشخص  دار به ـخـري   .  ج
 .اييد كرده  باشدتحويل  كاال را ت

 .شرايط  معمول  پرداخت  برقرار باشد . د

 : ، همراه  با تعويق  در تحويل  كاالفروش .  1

بـنابه  درخواسـت  خريدار، تحويل  كاال
تعويـق  افـتاده  ولـي  مالكيـت  آن  به  بـه 

ــت  و وي  ــده  اس ــتقل  ش ــريدار من خ
 .صورتحساب  را مي پذيرد

 

شتري  كاال را تحويل معمـوالً  تـا هنگامي  كه  م         
باشد،  نيافته  آن  خاتمه    بازرسي و  نصب نگرفته  و  

ـبت  بـه  درآمـد شناختي  صورت  نمي گيرد              .نس

  :ارسال  مشروط .  2

ــه  .الف.  2 ــاال ب ــرط  نصــب ك  ،ش
ه ـبازرسـي  و غـيره  فروخت       

 .مي شود
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برخي  موارد، ممكن  است   ، در  بـا وجـود ايـن     
ـيات  نصـب  به  قدري  ساده  باشد كه  بتوان  عمل

 ، شناخت  فروش را     تكميل  آن    بدون  توجه  به  عدم      
 مثالً نصب  يك  گيرنده  تلويزيوني       (ت    مقتضي  دانس  

 ، تنها مستلزم كه  در كارخانه  آزمايش  شده  است         
ـته بندي             ، اتصال  آنتن  وخـارج  كـردن  آن  از بس

در موارد ). وصـل  كردن  تلويزيون  به  برق  است           
منظور تنها به ديگـر كـه  ممكن  است  بازرسي             

ردتعييـن  نهايـي  مـبلغ  قـرارداد صـورت  گي              
ـثال  در    بـراي (  ،ه هاي  سنگ آهن    ـمورد محمول  م

، مقتضي  است  نسبت  به  )شكر، دانه  سويا و غيره     
ـناخت  مبلغ  تخميني  درآمد در تاريخ  حمل  يا ش

 .زمان  مناسب  ديگري  اقدام  شود

ـنده  در     هـر  مورد امكان  برگشت  كاال گاه  فروش
نامطمئـن  باشـد، تـا زمانـي  كه  محموله  رسماً
توسـط  خريدار قبول  نشده  يا مهلت  مقرر براي 
برگشـت  كـاال منقضـي  نشـده  باشد، نسبت  به 

 .درآمد شناختي  صورت  نمي گيرد

مــنوط  بــه  تايــيد خــريدار  . ب.  2
ــرخورداري  ــا ب ــراه  ب هم

دار از حــق  محــدودخــري
 .براي  برگشت  كاال

 تا زماني  كه  كاال به  شخص  ثالثي  فروخته  نشده 
 . ، شناخت  درآمد صورت  نمي گيرداست

تحويــل  امانــي  كــاال جهــت   . ج.  2
كــاال بــراي  گــيرنده  : فــروش

ارسال  مي شود و وي  به  نيابت 
از طرف  صاحب  كاال، فروش 

 .ي گيردآن  را به  عهده  م
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 درآمـد همـزمان  بـا دريافـت  وجه  نقد توسط 
 .فروشنده  يا نماينده  وي  شناسايي  مي شود

فروش  نقدي  هنگام  تحويل  .  د.  2
 .كاال

ـناخت  درآمـد در اين  قبيل  فروشها منوط  به   ش
  .تحويل  كاال به  خريدار است

  :محموله هاي خاص و  خاص  سفارشهاي  . 3

بخشـي  از بهاي  كااليي  كه تمـام  يـا      
زمان  دريافت  وجوه  موجود نيست  در

مورد مثال  در  براي(دريافـت  مي شود      
كااليـي  كـه  قرار است  بعداً توليد يا
توســط  شــخص  ثالثــي  مســتقيماً بــه 

 ).مشتري  تحويل  شود

 شـرايط  قـراردادها را بايد مورد بررسي  قرار
ـ             ه  از لحاظ داد تـا اطميـنان  حاصـل  شـود ك

ــي ــزاياي محتواي ــرات  و م ــنده  مخاط  ، فروش
مالكيت  را به  خريدار منتقل  كرده  است  كه  در
.اين  صورت  درآمد عملياتي  شناسايي  مي شود          

 ، مخاطرات  و مزاياي  مالكيت هـرگاه  فروشنده   
را بـراي  خود نگه  داشته  باشد، حتي  با وجود

خريدار، معامله  ماهيتاًانتقال  مالكيت  قانوني  به          
جهـت  دسـتيابي  به  منابع  مالي  انجام  گرفته  و

 .درآمد شناسايي  نمي شود

بــه  جــز(قــراردادهاي  فــروش  و بازخــريد   . 4
  ):معاوضه  كاالهاي  مشابه

فروشـنده  هنگام  فروش  موافقت  مي كند 
.كـه  همـان  كـاال  را بعداً بازخريد كند            

 فروشنده  اختيارهمچنيـن  ممكـن  اسـت      
بازخـريد كـاال را داشته  باشد يا خريدار
اين  اختيار را داشته  باشد كه  فروشنده  را

 .ملزم  به  بازخريد كاال كند

 

از اين  قبيل  طور كلي  شناخت  درآمد حاصل        به
فروشـها مـي توانـد پـس  از انتقال  مخاطرات  و

 :فروش  به  واسطه ها .  5

 ،كــاال مجــدداً توســط  توزيــع كنــندگان
 .فروشان  و غيره  فروخته  مي شود عمده 
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 ،حال اين با. مزاياي  عمده  مالكيت  صورت  گيرد        
برخـي  مـوارد ممكن  است  خريدار در واقع  در

نماينده  فروشنده  باشد كه  در اين  صورت  معامله 
 .بايد ارسال  اماني  براي  فروش  تلقي  شود

نظر داراي  ارزش  مشابه  درهـرگاه  اقـالم  مورد        
دوره  زماني  باشد، به  جاي  شناخت  بالفاصله  هر

ـبالغ  دريافتـي  صورتحساب  شده              ،و يكجـاي  م
شــناخت  درآمــد در طــول  مــدت  اشــتراك  و
براساس  روش  خط  مستقيم  انجام  مي شود، ولي 
ــاي  ــالي  در دوره ه ــريات  ارس ــر ارزش  نش اگ

ـتلف  متفاوت  باشد،       شناخت  درآمد برمبناي مخ
ـبت  قيمت  فروش  كليه  نشريات  ارسال  شده  نس
بـه  كـل  قيمت  فروش  كليه  اقالم  مورد اشتراك 

 .صورت  مي گيرد

 حق  اشتراك  نشريات  .  6

ـنانچه  مابـه ازاي  فـروش  به  صورت  اقساطي  چ
از فروش  به  كسر دريافـت  شود، درآمد حاصل     

عنوان   تاريخ  فروش  به     سـود تضـمين  شده  در       
ـناخت  قرار مي گيرد          شناخت . درآمـد مـورد ش

درآمد سود تضمين  شده  مربوط  براساس  مدت 
زمان  و با توجه  به  مانده  اصل  طلب  و نرخ  سود

 .تضمين  شده  مورد توافق  صورت  مي گيرد

 فروش  اقساطي  .  7
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ن  ، شناخت  درآمد معموالً همزما      در فروش  امالك   
ـتقال  مالكيـت  قانونـي  بـه  خريدار صورت  ـا ان ب

ـيرد    ـا . مـي گ مواردي  ممكن  است   ، در  حال اين ب
ـنافع  مرتبط  با دارايي  قبل  از انتقال  مالكيت  قانوني  م
دراختيار خريدار قرار گيرد و لذا مخاطرات 

مـزاياي  مالكيـت  در آن  مقطع  به  خريدار منتقل و  
 ، بـه شرط  آنكه  مـواردي   چنيـن  در. شـده  باشـد    

ـاي  تكميلـي  عمـده اي  طبق  قرارداد برعهده  كاره
فروشنده  نباشد، شناخت  درآمد عملياتي  در اغلب 

  .موارد مناسب  است
 

در هـريك  از حاالت  باال، هرگاه  فروشنده  ملزم  به 
ـاي  عمـده اي  بعد از انتقال  منافع  و يا ـام  كاره انج

قانوني  باشد، شناخت  درآمد موكول انتقال  مالكيت      
ـاي  مـزبور مـي شود              ـام  كاره براي  نمونه . بـه  انج

 .مي توان  از فروش  ساختمان  نيمه  تمام  نام  برد

 

 فروش  امالك  .  8

 

ـا توجه  به  ميزان  تكميل  عمليات  اجـرت  نصـب  ب
ـايي  مـي شود، نصـب  بـه     ـنوان  درآمـد شناس ع

ـاي  فروش  كـه  اجـرت  نصـب         ايـن  مگـر   از به
ـيك پذير نباشد كه  در اين  صورت  محصـول  تفك
اجـرت  مـربوط  همـزمان  با فروش  كاال شناسايي 

 .مي شود

 ارائـه خدمات    .  ب
 اجرت  نصب  .  1
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ـنانچه  بابت  خدمات  تضميني  پس  از فروش   چ
ـبلغ  مشخصـي  در قيمـت  فروش  منظور شده  م

واهد بود كه  شناخت باشـد، معموالً  مقتضي  خ      
عنوان  درآمد آن  حصـه  از قيمـت  فـروش  بـه             

تعويق  افتد و طي  دوره اي  كه  خدمات  ارائه  بـه 
تعويق  درآمدي  كه  به    . مـي شـود، صورت  گيرد      

مـي افتد، مبلغي  است  كه  عالوه بر جبران  مخارج 
ـتظار خدمـات  تحـت  قرارداد فروش           ،مـورد ان

ـ          ، عايدت  انجام  خدمات    سـودي  معقـول  از باب
 .فروشنده  كند

مبالغـي  كـه  بابت  خدمات  بعد از فروش                .  2
  .در قيمت  فروش  منظور شده  است

 

 ، زماني  شناسايي  مي شودحق العمل  پخش  تبليغات     
ـيغات  مورد نظر از طريق  رسانه ها انعكاس  كـه  تبل

ـابد  ه  به حـق العمل  تهيه  طرحهاي  تبليغاتي  باتوج      . ي
 .مرحله  تكميل  طرح  مورد شناخت  قرار مي گيرد

 

 حق العمل  كارگزاران  تبليغات  .  3

ـيهاي  بيمه  كه  مستلزم   درآمـد كارمـزد نمايندگ
 ، درانجام  خدمات  اضافي  توسط  كارگزار نيست         

تاريخ  مؤثر شروع  يا تجديد بيمه  نامه هاي  مربوط 
رگاه  چنين  انتظاره. مـورد شناخت  قرار مي گيرد      

ه  خدمات  اضافي  رود كـه  قرارداد، نيازمند اراـئ
در طول  دوره  بيمه نامه  خواهد بود، شناخت  كل 
واند در كارمـزد يـا حصـه  مناسبي  از آن  مي ـت

 .طـول  دوره  بيمـه نامه  صورت  گيرد

 كارمزد نمايندگيهاي  بيمه  .  4
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 رويدادهاي  ، جشنها و    درآمـد نمايشهاي  هنري    
 ، شناسايي خـاص  ديگر همزمان  با برگزاري  آن         

اگـر براي  چند رويداد مختلف  يك . مـي شـود   
ـترك  فروخته  شود، درآمد حاصل           از بليـت  مش

فـروش  بليـت  برمبنايـي  سيستماتيك  و منطقي              
. به  هر يك  از رويدادها تخصيص  داده  مي شود

 
 وروديه  .  5

 

.ره  آموزش  شناسايي  مي شود درآمد در طول  دو
 

 شهريه  .  6
 

ـناخت  درآمـد حاصـل       ماهيت   ، به    از اين  منبع    ش
اگر مبلغ . خدماتـي  كه  ارائه  مي شود بستگي  دارد           

ـنها جهـت  عضـويت  بوده  و وجه  يا دريافتـي  ت
وجـوه  ديگري  براي  ساير خدمات  يا محصوالت 

 به  صورت  ، يا كالًطور جداگانه بـراي  هريك  به     (
دريافت  شود، شناخت  ) يك  حق  اشتراك  ساالنه      

درآمـد حق  عضويت  بايد هنگامي  صورت  گيرد
مورد قابليت  وصول  آن  كه  ابهام  قابل  توجهي  در        
ـته  باشـد       اگـر وجه  دريافتي  شامل . وجـود نداش

ـه  خدمات  يا ارسال  نشرياتي  در طول  مدت  اراـئ
ـناخ       ت  درآمـد مربوط  بايدعضـويت  باشـد، ش

ـا  توجـه  به  زمان  بندي  و ماهيت  و ارزش  كليه  ب
 ، برمبنايي  سيستماتيك  و منطقي خدمات  ارائه  شده    

 .انجام  پذيرد

 

 حق  عضويت  .  7

 

  



 3 استاندارد حسابداري شماره

 درآمد عملياتي 

 پيوست 
 نمونه هايي  از موارد شناخت  درآمد عملياتي 

 102

 ، اين  حق الزحمه ها ممكن  است طور كلي  بـه 
بابت  تركيبات  مختلفي  از ارائـه  خدمات  اوليه 

 ، ارسال  تجهيزات  و سايرو خدمـات  بعـدي     
اين .  ، دانش  فني  و غيره  دريافت  گردد           اقـالم 

حق الزحمه ها برمبنايي  كه  منعكس كننده  هدف 
عنوان  درآمد  ، به  دريافـت  حـق الزحمه  است       

روشهاي  زير. مـورد شـناخت  قـرار مي گيرد        
  :براي  شناخت  درآمد فرانشيز مناسب  است

 

 )فرانشيز(مـات  انحصـاري  حق الزحمه  خد .  8

مالكيت  همـزمان  بـا تحويل  اقالم  يا انتقال               ـ
 ، درآمـد عملياتـي  برمبناي  ارزش قانونـي 

ـيهاي  فروش  رفته  شناسايي  منصـفانه  داراي
 .مي شود

ـاي  مشهود ـ ـر داراييه ـاي ـزات  و س ـال  تجهي  ارس

 

مورد بخشي  از درآمد فرانشيز كه  مربوط  در ـ
ـتمر است  شناخت  درآمد بـه  ـات  مس  خدم

ه  خدمات  صورت  مي گيرد  .هنگام  اراـئ

اگـر حـق الزحمه هاي  دريافتني  كه  طبق  ـ
طور مستمر دريافت  مي شود قـرارداد به  

بـراي  پوشش  هزينه هاي  خدمات  مستمر
و سـودي  معقـول  تكافو نكند، شناخت 

از حق  خدمات  بخشي  از درآمد حاصل    
 .تعويق  مي افتد  ، بهري  اوليهانحصا

ه  و بعـدي  ـ ه  خدمات  اولـي  اراـئ
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حـق الـزحمه  مربوط  به  استفاده  از حقوق  ـ     
اعطايي  مستمر طبق  قرارداد يا حق الزحمه 
ــه  شــده  طــي  دوره  ــات  ارائ ســاير خدم
قـرارداد، همـزمان  بـا اسـتفاده  از حقوق 

عنوان  درآمد اعطايي  يا ارائـه  خدمات  به       
 .عملياتي  شناسايي  مي شود

حـق الزحمه  حقوق  اعطايي مستمر و           ـ
 ساير خدمات

از تولـيد نـرم افـزار حـق الـزحمه  حاصـل   
رايانه اي  با كاربرد خاص  با توجه  به  مرحله 
ــه  تكمــيل  ــيد از جمل ــند تول تكمــيل  فرآي

عنوان  درآمد خدمـات  پشـتيباني  بعـدي  به         
 .ايي  مي شودعملياتي  شناس

حـق الزحمـه  توليـد نـرم افـزار رايانه اي  با .  9
 كاربـرد خاص 

 

 

امتياز دريافتي   حـق الـزحمه  و درآمـد حـق      
درقـبال  اسـتفاده  ديگران  از داراييهاي  واحد

 ،اختراع  ، حق  از قبيل  عاليم  تجاري     (تجـاري     
 ، حق  تكثير قطعات  موسيقي نرم افزار رايانه اي   

معموالً ) اي  سينمايي  ـق  نمايش  فيلمه    ـو حـ  
.براسـاس  محتواي  قرارداد شناسايي  مي شود         

 ، مي توان  درآمدعنوان  يك  راه  حل  عملي         بـه 
را بـه  روش  خط  مستقيم  و طي  دوره  قرارداد

مثال  مي توان  از موردي  براي. شناسـايي  كرد   
نـام  بـرد كـه  حق  استفاده  از فناوري  خاصي 
بـراي  يك  دوره  زماني  معين  به  استفاده كننده 

  .اعطا شده  است

 

 و  االمتيازسـود تضمين شده، درآمد حق    .  ج
 سود سهام

د ـحـق الزحمـه  اجـازه  استفـاده  و درآم       .  1
 امتياز ساخت  حق
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اعطـاي  حقـوق  در قبال  حق الزحمه  ثابت  يا
تضـمين  غـيرقابل  اسـترداد تحت  قراردادي 

ازه ـده  اج  ـه  به  استفاده كنن     ـرقابل  فسخ  ك    ـغي
بهره گيري  آزادانه  از حقوق  اعطايي  را مي دهد

 ، ملزم  به  ايفاي  تعهدات وقو اعطـا كننده  حق     
. ، ماهيتاً فروش  تلقي  مي شود       ديگـري  نيسـت    

يـك  مـثال  بارز از اين  موارد، قرارداد اجازه 
از نرم افزار رايانه اي  است  ) ليسانس(اسـتفاده     
كننده  تعهد ديگري  موجب  آن  اعطا     كـه  بـه      

مثال  ديگر، اعطاي . بعـد از تحويل  آن  ندارد       
 نمـايش  فيلم  سينمايي  در بازارهايي حقـوق   

 ، بر توزيع  فيلم  در اين كننده اسـت  كـه  اعطا      
بازارهـا كنترلي  ندارد و لذا در درآمد فروش 

چنين  شرايطي  درآمد، در .  سهيم  نيست   بليـت   
 .زمان  فروش  شناسايي  مي شود در

 

از سرمايه گذاريهايي  كه  به  سـود سهام  حاصل    
زمان   ، در  روش  ارزش  ويـژه  ثبت  نشده  است           

احـراز حق  دريافت  توسط  سهامدار شناسايي 
از بـه  استثناي  سود سهام  حاصل        (مـي شـود     

جاري  فرعي  وسـرمايه گذاري  در واحدهاي  ت       
بـا توجه  به  اصالحيه  قانون  تجارت  ). وابسـته 

 حـق  دريافـت  سـود سهام  با1347مصـوب     
تصـويب  مجمـع  عمومي  شركت  سرمايه پذير

 .احراز مي شود

 

 سود سهام .     2

 

 


