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 12  شماره  استاندارد حسابداري

 ها اجاره  حسابداري

ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

.شودگرفتهبكار

  مقدمــه

  هاا   اجاار    دااا    مناسا    و افشاا    حسااددار    هاا   استاندارد، تجويز رويه  اين  هدف . 2

 . است  كنند  و اجار   دهند  اجار   توسط  عملياتيو   ا  سامايه

 كاربرد   دامنه

 :شود   موارد زير بكار گرفته  استثناي ها به اجاره  كليه  حسابداري  استاندارد بايد براي  اين  الزامات . 3

،  جنگد  ، گداز،   مانندد نتد     طبيعي  از منابع  برداري يا بهره  اكتشاف  براي  اجاره  قراردادهاي .الف

 ، و معادن  به  مربوط  و ساير حقوق  فلزات

و   سدينهايي   نظيدر فيلههداي    از مدواردي   اسدتتاده   مجوز درخصدو    اعطاي  قراردادهاي .  ب

 . اي رايانه  افزارهاي و نرم  تأليف  ، حق اختراع  ، حق ، نهايشنامه ويديويي

 

دهاد،   مي  را انتقال  از دارايي  استفاد   حق  كهكارداد دارد   قااردادهايي  استاندارد، داا   اين . 4

. شود  ارائه  دهند  اجار   توسط  دارايي  تعميا و نگهدار   از خدمات  ا  عمد   اگا دخش  حتي

را   از داراياي   اساتفاد    حاق   كاه   خادماتي   قااردادهاا    استاندارد داا   ديگا، اين  ازسو 

 .كند، كارداد ندارد نمي  نتقلديگا م  طاف  قاارداد ده  طاف  يك از
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   تعاريف

 : اس   زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذي   اصطالحات . 5

  يدا مبدال     مبلد    دريافد    در قبدا    دهنده ، اجاره آن  موجب  به  كه  اس   اي موافقتنامه: اجاره  

 .كند واگذار مي  كننده اجاره  به  مورد توافق  مدت  را براي  از دارايي  استتاده  حق  مشخصي

 و مزايداي   مخداطرات   تقريباً تهام  آن  موجب  به  كه  اي از اجاره  اس   عبارت: اي  سرمايه  اجاره  

نهايتداً    اسد    مهكدن   دارايدي   مالكي . شود مي  منتق   كننده اجاره  به  دارايي  مالكي  از ناشي

 .نيابد  يابد يا انتقا   انتقا 

 شود مي  اطالق  اي سرمايه  غير از اجاره  اي اجاره  به :عهلياتي   اجاره. 

  بهدا،   اجداره   گدرفتن   لدق يا آغداز تع   دارايي  در اختيار گرفتن  از تاريخ  اس   عبارت :آغاز اجاره

 . اس   مقدم  كدام هر

  بپدردازد    اجاره  دوره  بايد در طو   كننده اجاره  كه  از مبالغي  اس   عبارت :اجاره   مبال   حداق

 :  اضافه كندبه  پرداخ   رود كه انتظار مي  يا از وي

  تضدهين   وي  به  وابسته  شخص يا هر  وي  توسط  كه  مبلغي ، هر كننده با اجاره  ارتباط در .  الف

 ، يا اس   شده

  توسدط   آن  پرداخد    كده   باقيهاندده   ارزش  گونده  ، هدر  دهندده  بدا اجداره    ارتباط در .  ب

 .باشد  شده  تضهين  دهنده اجاره  به  ثالثي  يا شخص  كننده اجاره

 

 توانند  مي  و ماي   مطلع  اي و فروشنده  و ماي   مطلع  خريداري  كه  اس   مبلغي :منصتانه   ارزش

  يكدديگر مبادلده   مزبور با  مبل   را در ازاي  دارايي  ، يك عادي  شرايط و در  حقيقي  اي در معامله

 .كنند

 از   اس   عبارت :  عهر اقتصادي: 

يا چندد كداربر     يك  توسط  اقتصادي  لحاظ از  دارايي  رود يك انتظار مي  كه  زماني  مدت . الف

 باشد، يا  دهاستتا  قاب 

  توسط  از دارايي  رود در فرايند استتاده انتظار مي  كه  مشابهي  تعداد توليد يا واحدهاي .  ب

 .شود  كسب  كننده يا چند استتاده  يك

 

  مورد اجاره  دارايي  اقتصادي  رود منافع انتظار مي  كه  زماني  از مدت  اس   عبارت :عهر متيد  

 . شود  مصرف  واحد تجاري  توسط
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 كده   دارايدي   باقيهاندده   از ارزش  بخد    از آن  اس   عبارت :نشده   تضهين  باقيهانده  ارزش  

 ندارد  كافي  اطهينان  آن  تحقق  به  نسب   دهنده اجاره

 ها  اجاره  بندي طبقه

  تقايباا  تماامي    آن  موجا    داه   شاود كاه   مي  دند  طبقه  ا  سامايه  اجار   عنوان ده  ا  اجار  . 7

  مخاطاات  تقايبا  تمام  كه  ا  اجار . شود  منتقل  دارايي  از مالكيت ناشي  و مزايا   مخاطاات

 .شود مي  دند  طبقه  عملياتي  اجار   عنوان هنكند د  را منتقل  دارايي  از مالكيت ناشي  و مزايا 

. دارد  قاارداد دستگي  شكل  و نه  معامله  محتوا   ده(  يا عملياتي  ا  سامايه  يعني)  اجار   نوع . 8

  دناد   طبقاه   ا  سامايه  اجار   عنوان معموال  ده  اجار   ، يك در آن  كه  از شاايطي  هايي نمونه

 : استزيا   شاح شود، ده مي

شاود    منتقال   كنند  اجار   ده  اجار   دور   در پايان  دارايي  ، مالكيت قاارداد اجار   طبق . الف

 ،( تمليك  شاط ده  اجار )

اختياار    اعماال   را در تااري    مورد اجاار    دارايي  داشد كه  اختيار داشته  كنند  اجار  .  ب

  در آن  داراياي   منصافانه   كمتاا از ارز    ماات   رود ده انتظار مي  كه  قيمتي  خايد ده

  داشاد كاه    وجود داشاته   ، انتظار معقولي كند و در آغاز اجار   داشد خايدار   تاري 

 خواهد كاد،  اختيار استفاد   از اين  كنند  اجار 

  اگا مالكيت  را دردا گياد، حتي  دارايي  درصد عما اقتصاد  75  حداقل  اجار   دور  .  ج

 .نشود  نهايتا  منتقل  ييدارا

  درصاد ارز   09دااداا داا     حداقل  در آغاز اجار   اجار   مبالغ  حداقل  فعلي  ارز  .  د

 داشد، و   مورد اجار   دارايي  منصفانه

دتواناد    كنند  تنها اجار   كه  ا  گونه داشد ده  خاصي  ماهيت  دارا   مورد اجار   دارايي .  ه

 .كند  استفاد   ، از آن مالحظه  قادل  تتغيياا  انجام  ددون
 

 .گياد مي  صورت  ا در آغاز اجار ه اجار   دند  طبقه . 0
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  كننده اجاره  ها توسط اجاره  حسابداري

   اي سرمايه  هاي اجاره

  دارايدي   منصدتانه   ارزش  معاد   مبلغي و به  و بدهي  دارايي  عنوان  بايد تح   اي سرمايه  هاي اجاره . 22

  ، در ترازنامه كهتر اس   كدام ، هر اجاره  مبال   حداق   فعلي  ارزش  يا به  در آغاز اجاره  مورد اجاره

سدود    ضدهني   ، از ندر   اجداره   مبدال    حداق   فعلي  ارزش  محاسبه  براي. شود  منعكس  كننده اجاره

پذير نباشدد   امكان  اجاره  دهش سود تضهين  ضهني  نر   تعيين  كه  صورتي و در  اجاره  شده تضهين

 .شود مي  استتاده  كننده اجاره  براي  استقراض  فرضي  از نر 

در   مادوط  داراييها   كاهند   مبلغ  شكل  ده  ا  سامايه  ها  اجار   ده  مادوط  ددهيها   انعكاس . 24

 . مجاز نيست  تاازنامه

و   ثبتاي   هاا   هزيناه   قبيل از  ا  سامايه  ها  جار از ا  يك دا ها  ماتبط  اوليه  مستقيم  مخارج . 25

 .يادد مي  انعكاس  شد  شناسايي  دارايي  از مبلغ  دخشي  عنوان ده  مادوط  تضمينها   تأمين

بايدد    مدالي   هزينده . شدود   تسدهي    بددهي   ماندده   و كاه   مالي  هاي هزينه  بايد بين  اجاره  مبال  . 21

  شدده   سدود تضدهين    نر   يك  شود كه  تسهي   اجاره  دوره  در طو   مالي  يها دوره  به  اي گونه به

  محاسدبه   سدهول    بدراي   در عه . ايجاد كند  دوره هر  براي  بدهي  مانده  به  نسب   ثاب   ادواري

 .كرد  منظور استتاده  اين  براي  تقريبي  از نر   توان مي

  مدالي   هداي  و هزينده   دارايدي   اسدتهال    ايجاد هزينده   ، سبب يا سرمايه  اجاره  مالي  دوره در هر . 27

  داراييهداي   بدراي   مدورد اسدتتاده    بايدد بدا رويده     مدورد اجداره    دارايدي   استهال   رويه. شود مي

 .باشد  يكسان  واحد تجاري  تهلك  پذير تح  استهال 

 :رد زير را افشا كندموا  اي سرمايه  هاي با اجاره  رابطه بايد در  كننده اجاره . 12

 ، اي سرمايه  هاي اجاره  شناسايي  جه   مورد استتاده  حسابداري  رويه .  الف

مدورد    اسدتهال    و عهدر متيدد يدا نرخهداي      اسدتهال    محاسبه  جه   مورد استتاده  روشهاي .  ب

  ، استتاده

  تخصديص   جداري   دوره  به  اي سرمايه  اجاره  قراردادهاي  باب   كه  مالي  هاي هزينه  مجهوع . د

 ، اس   يافته
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  تخصديص   مالي  هاي از كسر هزينه  پس  اي سرمايه  اجاره  از قراردادهاي ناشي  تعهدات  مبال  . ه

 . و غيرجاري  جاري  دو طبقه  به  مربوط  بدهيهاي  خالص  و تتكيك  آتي  هاي دوره  به  يافته

   قرارداد اجاره  شرايط  از اه   كلي  شرح .  و

 

  عملياتي  هاي اجاره

  هزينده   عندوان  بده   اجداره   دوره  طي  مستقي   خط  بايد برمبناي  اجاره  ، مبال  عهلياتي  هاي در اجاره . 11

  مندافع   كسدب   زمداني   بيدانگر الگدوي    ديگدري   سيستهاتيك  مبناي  شود مگر اينكه  شناسايي  دوره

 .باشد  كننده استتاده  توسط  اقتصادي

 :موارد زير را افشا كند  عهلياتي  هاي با اجاره  رابطه بايد در  كننده اجاره . 14

  به  مربوط  با اطالعات  ههراه  فسخ  غيرقاب   عهلياتي  هاي اجاره  براي  آتي  اجاره  مبال   حداق  .الف

 ، ساليانه  اجاره  و مبل   مدت

 ، و اس   شده  شناسايي  دوره  هزينه  عنوان به  كه  اجاره  مبال  .  ب

  شده  بيني پي   محدوديتهاي  از جهله  كننده در مورد اجاره  اجاره  شرايط  از اه   كلي  شرح . ج

جديدد و انعقداد     سدود، استقراضدهاي    در تقسدي    محددودي    ، شدام   در قرارداد اجاره

 .جديد  اجاره  قراردادهاي

   دهنده اجاره  وسطها ت اجاره  حسابداري

   اي سرمايه  هاي اجاره

و   دريدافتني   رق   يك  عنوان به  را در ترازنامه  اي سرمايه  با اجاره  مرتبط  بايد دارايي  دهنده اجاره . 15

 .كند  منعكس  در اجاره  خالص  گذاري سرمايه  معاد   مبلغي به

  خدالص   گدذاري  سدرمايه   ماندده   بده   نسب   شود كه  شناسايي  الگويي  بايد براساس  درآمد مالي . 17

 .ايجاد كند  ثابتي  ادواري  بازده  ، نر  اي سرمايه  با اجاره  رابطه در  دهنده اجاره

 از  ياك  هاا   ده  و سيستماتيك  منطقي  ا  گونه معموال  ده  ، درآمد مالي ا  سامايه  ها  در اجار  . 18

  خاالص   گااار   ساامايه   ماناد    داه   نسابت   كاه   نحو   ده يادد مي  تخصيص  مالي  ها  دور  

 . شود  حاصل  ثادتي  ادوار   دازد   ، ناخ مالي  دور  ها  ا  سامايه  دا اجار   رادطه در  دهند  اجار 
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عناوان   داا  32ا  كه طبق استاندارد حساددار  شمار   دا يك دارايي مورد اجار  سامايه .مكار -10

طاور مساتقل ياا     ، دهنگهداري شده براي فروش و عهليات متوقف شده داراييهاي غيرجاري

دند  شد  اسات   عنوان نگهدار  شد  داا  فاو  طبقه قال  يك مجموعه واحد، ده در

 .دايد طبق استاندارد ياد شد  داخورد شود

مورد   ههانند رويهرا   فروش  ، بايد سود يا زيان اس   يا فروشنده  توليدكننده  كه  اي دهنده  اجاره . 32

 . كند  شناسايي  سود و زيان  صورت در  قطعي  فروشهاي  براي  استتاده

  ا  ساامايه   اجاار    دور   را در شااوع   ، درآماد فااو    دهند  اجار   يا فاوشند   توليدكنند  . 33

  نااخ   ماال دا اع  كه  اجار   مبالغ  حداقل  فعلي  يا ارز   دارايي  منصفانه  ارز   اقل  دااساس

و   درآمد فاو   دين  تفاوت.  كند مي  ، ثبت است  شد   محاسبه  رايج  تجار   شد  سود تضمين

 . است  ، سود فاو  فاو   شد  تمام  دها 

 :موارد زير را افشا كند   اي سرمايه  هاي با اجاره  رابطه بايد در  دهنده اجاره . 31

در   خدالص   گذاري و سرمايه  نشده  كسب  ، درآمد ماليها در اجاره  ناخالص  گذاري سرمايه .الف

  گدذاري  سدرمايه )  مربدوط   مطالبدات   خدالص   تتكيك  و ههچنين  ترازنامه  ها در تاريخ اجاره

 ، و غيرجاري  جاري  دو طبقه  به(  در اجاره  خالص

 ، و وصو   غيرقاب   اجاره  مبال   حداق   براي  انباشته  ذخيره . ب

 .  دهنده در مورد اجاره  بلندمدت  قرارداد اجاره  شرايط  از اه   كلي  شرح . ج

 

  عملياتي  هاي اجاره

  داراييهداي   سرفصد    تح   ماهي   را براساس  عهلياتي  اجاره  موضوع  بايد داراييهاي  دهنده اجاره . 37

 .كند   ارائه  نامشهود در ترازنامه  مشهود يا داراييهاي  ثاب 

  كنناد   اجاار    ده  دارايي  از مالكيت ناشي  عمد   و مزايا   ، مخاطاات عملياتي  ها  ار در اج . 38

 .شود نمي  منتقل
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  در طدو    مسدتقي    خدط   روش  بايد بده   عهلياتي  از اجاره ناشي  درآمد اجاره . 30

  زمداني   ، الگدوي  ديگدري   مدنظ    مبناي  شود، مگر اينكه  شناسايي  اجاره  دوره

 .دهد   نشان  مناسبتري  گونه را به  از دارايي ناشي  نافعم  كسب

  هزيناه   عناوان  شاود داه   مي  تحمل  درآمد اجار   كس   داا   كه  استهالك  قبيل از  مخارجي . 49

 .گادد مي  شناسايي

  واقع  عملياتي  اجار   درآمد از محل  دا كس   ارتباط مشخصا  در  كه  ا  اوليه  مستقيم  مخارج . 42

شود ياا در   منظور مي  سود و زيان  ده  دا درآمد اجار   متناس   اجار   دور   شود، در طول مي

 .گادد مي  شناسايي  دور   هزينه  عنوان ده  وقوع  دور 

  شناسايي  فاو   دادت  سود   عملياتي  دا اجار   رادطه در  دهند  اجار   يا فاوشند   توليدكنند  . 43

 . نيست  فاو   معادل  عملياتي  اا اجار كند، زي نمي

 :موارد زير را افشا كند  عهلياتي  هاي با اجاره  رابطه بايد در  دهنده اجاره . 44

  در ارزش  دائهدي   كداه    و ذخيره  انباشته  ، استهال  دفتري  مبل   ناخالص  تطبيق  صورت .الف

مدورد    حسدب   كده   دوره  ابتددا و انتهداي   در  مورد اجاره  از داراييهاي  اصلي  گروه هر  براي

 :موارد زير باشد  دهنده نشان

 ، دوره  استهال   هزينه د

 ، و سود و زيان  صورت در  شده  شناسايي  در ارزش  دائهي  كاه   زيان د

 ، دوره  داراييها طي  در ارزش  دائهي  كاه   زيانهاي  برگش  د
 

   عهلياتي  هاي اجاره  به  مربوط  آتي  اجاره  مبال   حداق  .  ب

 . دهنده ها در مورد اجاره اجاره  شرايط  از اه   كلي  شرح . ج

 مجدد  و اجاره  فروش  معامالت

  نسدب    باشدد مدازاد عوايدد فدروش      اي سرمايه  اجاره  مجدد از نوع  و اجاره  فروش  معامله  چنانچه . 41

(  كنندده  اجاره)  فروشنده  مالي  درآمد در صورتهاي  عنوان به  درنگ نبايد بي  دارايي  دفتري  مبل  به

 .شود   درآمد شناسايي  عنوان به  اجاره  دوره  مازاد بايد در طو   اين. شود  منعكس



 12  شماره  استاندارد حسابداري

 ها اجاره  حسابداري 

 

 344 

  عاملده م  گدردد كده    باشد و مشدخص   عهلياتي  اجاره  مجدد از نوع  و اجاره  فروش  معامله  چنانچه . 48

  صورتي در. شود  شناسايي  درنگ بايد بي  ، سود يا زيان اس   شده  انجام  منصتانه  ارزش  برمبناي

شدود،    شناسدايي   درندگ  بايدد بدي    باشد، زيان  دارايي  منصتانه  كهتر از ارزش  فروش  قيه   كه

 ..شود  جبران  ندهبازار، در آي  كهتر از نر   اي اجاره  ، با مبال  حاص   زيان  اينكه مگر

  مجدد كهتر از مبل   و اجاره  فروش  در زمان  دارايي  منصتانه  ارزش  ، چنانچه عهلياتي  هاي در اجاره . 59

  شناسدايي   منصدتانه   و ارزش  دفتري  مبل   تتاوت  معاد   زياني  درنگ باشد بايد بي  دارايي  دفتري

 .شود 

  مجدد كمتاا از مبلاغ    و اجار   فاو   در تاري   منصفانه  ز ، اگا ار عملياتي  ها  در اجار  . 52

مورد نياز   تعديلي  چنين  ا  سامايه  ها  در مورد اجار . شود مي  شناسايي  داشد، زيان  دفتا 

اساتاندارد    دااساس  صورت  در اين  داشد كه  دائمي  دارايي  ارز   كاهش  ، مگا اينكه نيست

  قادال   مبلاغ  داه   دارايي  دفتا   ، مبلغمشدهود   ثاب   داراييهاي  عنوان دا 22  شمار   حساددار 

 .شود مي  داد   كاهش  دازيافت

 اجرا  تاريخ

از  و بعدد  2/2/2389  آنها از تداريخ   مالي  دوره  كه  مالي  صورتهاي  كليه  استاندارد براي  اين  الزامات . 51

 .  االجراس  شود، الزم مي  شروع  آن

   حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت

  عناوان  دا 27  شمار   حساددار   المللي استاندارد، مفاد استاندارد دين  اين  الزامات  دا اجاا  . 53

 .شود مي  نيز رعايت ها اجاره  حسابداري

 


