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مقدمه

مبانی نظری گزارشگری مالی سیستمی

بههمپیوسته از اهداف و مبانی مرتبط به هم است

که منجر به استانداردهای یکنواخت میشود ،و
ماهیت ،کارکرد و محدودیتهای حسابداری مالی

و صورتهای مالی را تجویز میکند .مفاهیم نظری

گزارشگری مالی به تشریح خصوصیات کیفی،
عناصر صورتهای مالی و تعاریف آنها ،اصول ،قواعد

شناخت و اندازهگیری میپردازد .در واقع ،مفاهیم
گزارشگری مالی مبنای تدوین استانداردهای

کرد و

د .حداقل  20درصد از بهاي فروش وصول شده
باشد.

مطابق بند  34استاندارد ،شناخت درآمدها و

هزينهها با توجه به درصد تکميل پروژه ،روش
درصد پيشرفت کار ناميده ميشود .در اين روش،

امالک" که از ابتدای  1386الزماالجرا شده است،

هزينهها و سود يا زيان مربوط به کارهاي انجام

حسابداری شماره  29ایران "فعالیتهای ساخت
برگرفته از استانداردهای حسابداری مالزی است .از
این رو ،بر خالف مفاهیم نظری گزارشگری مالی

ایران است .در این مقاله به بررسی و مقایسه این

استاندار د و تفسیر  15کمیته تفسیر استانداردهای

بینالمللی گزارشگری مالی "موافقت ساخت امالک
در زمینه روشهای حسابدرای درآمد مرتبط با

با درصد تکميل شناسايي ميشود تا درآمدها،

شده گزارش گردد .اين روش اطالعات مفيدي در

مورد ميزان فعاليت ساخت و عملکرد دوره ارائه
ميکند.

در بند  28استاندارد تصریح شده است ،هرگاه اگر

ماحصل پروژه را نتوان به گونهاي اتکاپذير برآورد
کرد ،درآمد واحدهاي ساختماني فروخته شده بايد
تنها تا ميزان مخارج تحمل شده براي ساخت آن

واحدها که بازيافت آن محتمل است ،شناسايي

هدف اين استاندارد تجويز روشهاي حسابداري

گردد

امالک است .موضوع اصلي اين استاندارد ،شناخت

شناسايي شود.

درآمد و مخارج مرتبط با فعاليتهاي ساخت
و تخصيص درآمدها و مخارج فعاليتهاي ساخت
امالک در دورههاي مالي انجام اين فعاليتها
است .اين استاندارد در مورد واحدهاي تجاري

و مخارج ساخت واحدهاي ساختماني

فروخته شده بايد در دوره وقوع به عنوان هزينه

مطابق بند  36استاندارد نیز ،چنانچه درصد تکميل
براساس مخارج تحمل شده تا تاريخ ترازنامه

که به فعاليتهاي ساخت امالک مشغول هستند،

تعيين گردد ،تنها آن بخش از مخارج ساخت

اصلي آنها باشد يا نه ،کاربرد دارد.

تحمل شده تا تاريخ ترازنامه منظور ميگردد.

صرفنظر از اين که اين عمليات جزء فعاليتهاي

که منعکسکننده کار انجام شده است در مخارج
نمونههايي از مخارجي که به کار انجام شده مربوط

مطابق بند  25این استاندارد ،درآمد ساخت امالک

نميشود شامل بهاي تمام شده زمين ،مصالح پاي

در صورت احراز معيارهاي بند  ،26شناسايي شود.

پروژه و پيشپرداخت به پيمانکاران است.

بايد تنها براي واحدهاي ساختماني فروخته شده،

در بند  26استاندارد مقرر شده است ،شناسايي

درآمد بايد از زماني آغاز شود که تمام معيارهاي

زير احراز گردد:
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ج .ماحصل پروژه را بتوان به گونهاي اتکاپذير برآورد

حسابداری هماهنگ و بههمپیوسته است .استاندارد

استاندارد حسابداری شماره  29ایران

سید محمد توسلی طبائی

ب .فعاليتهاي ساختماني آغاز شده باشد،

درآمد ساخت امالک و هزينههاي مربوط ،متناسب

ساخت امالک" ( )IFRIC 15میپردازیم.

ترجمه:

قبيل امضاي قرارداد محرز شده باشد،

الف .فروش واحد ساختماني با انجام اقداماتي از

کار ،مخارج تأمين مالي منظور شده به حساب

تفسیر  15کمیته تفسیر استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی

این تفسیر برای حسابداری درآمد و هزینههای

حسابدار

شمارۀ ۳۳4
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻠﯽ

ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻼك را در
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮوش
زﻣﯿﻦ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻣﻼك(

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
اﻣﻼك و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ

ﻧﻪ

اﺟﺮاي IAS18
درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
درﺻﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﻨﺪ  13ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد(

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺤﺪوده  IAS11اﺳﺖ

ﺑﻠﯽ

درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
درﺻﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﻨﺪ  15ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد(

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﺪوده  IAS 18اﺳﺖ

ﺑﻠﯽ

آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
)ﺑﻨﺪ  11ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد(
ﻧﻪ
آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮاي
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ؟
)ﺑﻨﺪ  14و  15ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد(
ﻧﻪ

درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
درﺻﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﻨﺪ  17ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد(

ﺑﻠﯽ

آﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ درآﻣﺪ ﻓﺮوش
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ
در ﻣﺤﺪوده  IAS18اﺳﺖ
)ﺑﻨﺪ  16ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد(

ﻧﻪ
درآﻣﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺷﺮوط ﺑﻨﺪ  14از  IAS 18رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳4
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ساخت امالک توسط واحدهای تجاری که به طور

توجه به میزان تکمیل فعالیت پیمان طبق IAS11

درصد پيشرفت کار را مجاز دانسته و همچنین

مستقیم یا از طریق پیمانکار فرعی اشتغال دارند،

شناسایی کند.

کاربرد این تفسیر قرار میگیرند ،موافقتنامههای

در بند  14تصریح شده است ،ممکن است

درآمد را تجویز نموده است .حال آنکه در تفسیر

موافقتنامهها ممکن است تحویل سایر کاالها یا

نتیجه در دامنه کاربرد  IAS18قرار گیرد .در این

مالی جهت شناسایی درآمد موافقتنامه امالک

ساخت امالک در دامنه کاربرد استاندارد بینالمللی

مربوط به ارائه خدمات است یا فروش کاال .طبق بند

به کار گرفته میشود .موافتنامههایی که در دامنه
ساخت امالک هستند .عالوه بر ساخت امالک ،این

خدمات را در بر گیرند .تعیین اینکه یک موافقتنامه
حسابداری شماره  - IAS11( 11قراردادهای
ساخت) یا استاندارد بینالمللی حسابداری شماره

 - IAS18( 18درآمد) قرار میگیرد یا نه ،به مفاد
موافقتنامه و تمام واقعیتها و شرایط پیرامون آن
بستگی دارد .تعیین این موضوع در ارتباط با هر

موافقتنامه ،مستلزم قضاوت است.

مطابق بند  11این تفسیر IAS11 ،زمانی کاربرد

موافقتنامه تعریف پیمان ساخت را احراز نکند و در

 15نیز ،اگر واحد تجاری ملزم به تحصیل و عرضه

حسابداری ایران عمدتا برگرفته از استانداردهای

مواد اولیه ساخت نباشد ،موافقتنامه میتواند تنها

یک موافقتنامه برای ارائه خدمات طبق IAS18

از این که این توانایی را اعمال کند یا نه .در مواردی

که  IAS11کاربرد دارد ،پیمان ساخت شامل هر
گونه قرارداد یا اجزای مرتبط با ارائه خدمات است

این است که مفاهیم نظری گزارشگری مالی در

باید با توجه به میزان تکمیل معامله با استفاده از

صورتهای مالی شده است ،اما این بازنگری در

 IAS11معموال برای شناسایی درآمد و هزینههای

لذا پیشنهاد میگردد بین استانداردهای ایران و

استاندارد احراز شود ،طبق آن استاندارد درآمد
روش درصد تکمیل پیمان ،شناسایی شود .الزامات

ایفای تعهدات قرادادی خود برای تحویل امالک

به خریدار ،ملزم به ارائه خدمات همراه با مواد

اولیه ساخت باشد ،موافقتنامه ،موافقتنامه
فروش کاال است و معیارهای شناسایی درآمد

در بند  14از  IAS18کاربرد دارد .طبق بند

 ،17ممکن است واحد تجاری کنترل و ریسکها

که به طور مستقیم با ساخت امالک طبق بند 5

و مزایای عمده مالکیت کار در جریان پیشرفت

دارد.

جریان است ،به خریدار انتقال دهد .در این

(الف) این استاندارد و بند  4از  IAS18ارتباط

گزارشگری بینالمللی میباشد و نکته الزم به ذکر

باشد .در این مورد ،چنانچه معیارهای بند  20این

امالک در صورتی تعریف ساخت را احراز میکند

اصلی را در جریان ساخت ،تعیین کند؛ صرف نظر

ارجاع داده است .از طرف دیگر ،استاندارد

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در سال

طبق بند  16تفسیر ،اگر واحد تجاری به منظور

امالک را پیش از آغاز ساخت یا تغییرات ساختاری

 15کمیته استانداردهای بینالمللی گزارشگری

مورد ،واحد تجاری باید تعیین کند که موافقتنامه

دارد که موافقتنامه ،تعریف پیمان ساخت طبق بند

که خریدار بتواند عناصر ساختاری اصلی طراحی

ترکیب مبنای نقدی و تعهدی جهت شناسایی

به استاندارد بینالمللی حسابداری  11و 18

مربوط به چنین معاملهای قابل اعمال است.

 3این استاندارد را احراز کند .موافقتنامه ساخت

بر خالف مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،

را در وضعیت فعلی آن هنگامی که ساخت در
صورت ،اگر تمام معیارهای بند  14از  IAS18به

 2010بازنگری و جایگزین چارچوب تهیه و ارائه
مفاهیم نظری گزارشگری مالی انجام نشده است.

مبانی نظری گزارشگری مالی یک به هم پیوستگی
و انسجامی برقرار گردد.

منابع:

 تفسیر استانداردهای بینالمللی گزارشگریمالی "موافقت ساخت امالک در زمینه
روشهای حسابدرای درآمد مرتبط با ساخت
امالک" ()IFRIC 15

 -استاندارد حسابداري شماره  29ایران

"فعاليتهاي ساخت امالک" ،الزماالجرا براي

صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول
فروردين  1386يا بعد از آن شروع ميشود،

اصالح شده بر اساس استانداردهای حسابداری

در بند  12تفسیر مقرر شده است ،در مقابل ،یک

طور مستمر هنگامی که ساخت در جریان است،

جدید تا مهر 1389

توانایی محدودی برای تاثیرگذاری بر طراحی امالک،

توجه به میزان تکمیل با استفاده از روش درصد

"قراردادهای ساخت" ()IAS11

موافقتنامه ساخت امالک که در آن خریداران تنها

مانند انتخاب طراحی از میان دامنهای از گزینههای

مشخصشده توسط واحد تجاری یا تعیین تغییرات

کوچک در طراحی اولیه دارند ،موافقتنامه فروش

در دامنه کاربرد  IAS18محسوب میشود .طبق

بند  13نیز ،چنانچه موافقتنامه در دامنه کاربرد
 IAS11قرار گیرد و نتایج آن به گونهای قابل اتکا
قابل برآورد باشد ،واحد تجاری باید درآمد را با

28

احراز شود ،واحد تجاری باید درآمد عملیاتی را با
تکمیل پیمان شناسایی کند .الزامات IAS11
معموال برای شناخت درآمد و هزینههای مربوط

به چنین معاملهای کاربرد دارد.
نتیجهگیری

همانگونه که بیان شد ،استاندارد حسابداری
 29ایران برای شناسایی درآمد فقط روش

 استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 11 استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 18"درآمد" ()IAS18

سید محمد توسلی طبائی :حسابدار رسمی،
کاشناس ارشد حسابداری از دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) قزوین

حسابدار

شمارۀ ۳۳4

پاییز ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

