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  22  شماره  استاندارد حسابداري

  برداري از بهره قبل  در مرحله  تجاري  واحدهاي  مالي  گزارشگري

ومطالعه“حسابدارياستانداردهايبرايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

.شودگرفتهبكار

  هـمقدم

و تجريي     بررداري  از بهرر   قبل  مرحله در  تجاري  واحدهاي  استاندارد، تشخيص  اين  هدف . 5

 .  است  برداري از بهر  قبل  مرحله آنها در  دربار   خاص  اطالعات  اي پار   مالي  گ ارشگري

 كاربرد  دامنه

بكهار    بهرداري  از بههر   قبه    مرحله   در  تجاري  واحدهاي  مالي  استاندارد در مورد صورتهاي  اين . 2

 .رود مي

  تعريف

زيهر بكهار     مشخص  با معني  برداري از بهر  قب   مرحل  در  واحد تجاري  استاندارد اصطالح  در اين . 3

 : است  رفت 

 عمهد    بخه    كه    اسهت   واحهد تجهاري    يه   :  بهرداري  از بهر  قب   مرحل  در  واحد تجاري  

  زيهر در مهورد       از شهراي    جديد بكار برد و يكي  فعاليت  ايجاد ي   خود را براي  كوششهاي

 :كند  صدق

 باشد، يا  نشد   ، شروع شد   ريزي برنام   اصلي  عمليات . الف

  از     تهوجهي   قاب   در مد عملياتي  ولي  شد   ، شروع شد  ريزي برنام   اصلي  عمليات .  ب

 .باشد  نشد   حاص 

ماننهد    امهوري   خهود را بهراي    كوششههاي  ، عمهدتا   بهرداري  از بههر   قب   مرحل  در  واحد تجاري . 2

  ، شناسهايي  و توسهع    ، تحقيه   طبيعي  منابع  و گسترش  ، اكتشاف سرماي   ، تأمين مالي  ريزي برنام 

امتيهاز   مانند ح   عملياتي  مشهود يا ساير داراييهاي  ثابت  داراييهاي  ، تحصي  مواد اولي   تامين  منابع

  توليهدي   عمليهات   اندازي و را   ، بازاريابي كاركنا   و  موزش  و نيز استخدام  از معاد   برداري بهر 

واحهد   ههر  بر اين است  فرض  ايجاد يكنواختي  استاندارد، براي  از نظر مقاصد اين. كند مي  صرف

باشد، واحهد    شد   ريزي برنام   در مد عملياتي %22كمتراز حدود       در مد عملياتي  ك   ريتجا

 .شود مي  تلقي  برداري از بهر  قب   مرحل  در  تجاري
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  مخارج

  حسابداري  استانداردهاي  ، براساس برداري از بهر  قبل  مرحله در  تجاري  واحدهاي  مخارج . 1

 .گردد مي  شيد، شناسايي مي  استفاد   برداري بهر   حال در  تجاري  در واحدهاي  كه

زيرر    گررو    سره   بره   تريا   را مري   برداري از بهر  قبل  مرحله در  تجاري  واحدهاي  مخارج . 6

 :كرد  بندي طبقه

نامشرهيد و    مشرهيد، داراييهراي    ثابرت   داراييهراي   منظرير تصيريل   به  كه  مخارجي .  الف

 . گردد مي  مياد و كاال تصمل  ميجيدي

  عنيا  كند، اما به  كمك  آتي  اقتيادي  منافع  جريا   به  است  هر چند ممكن  كه  مخارجي .  ب

  دارايي  عنيا  به  شناخت  و لذا حائ  معيارهاي  نيست  تشخيص  قابل  جداگانه  دارايي  يك

 .شيد مي  شناسايي  ه ينه  عنيا  به  وقيع  در دور   مخارج  گينه اين. باشد نمي

  ه ينره   عنريا   بره   وقريع   ندارد و لذا در دور   آتي  اقتيادي  منافع  گينه  هيچ  كه  مخارجي .   ج

كاري  دوبار   ، مخارج شيد مي  شناسايي

 درآمدها 

  ك   حسابداري  استانداردهاي  براساس  برداري از بهر  قب   مرحل  در  تجاري  در مد در واحدهاي . 8

 .گردد مي  شود، شناسايي مي  استفاد   برداري بهر   حال در  تجاري  در واحدهاي

 افشا 

  مالي  با صيرتهاي  خيد را مشابه  مالي  بايد صيرتهاي  برداري از بهر  قبل  مرحله در  تجاري  واحدهاي . 52

 .كنند   ارائه  برداري بهر   حال در  تجاري  واحدهاي

  بايهد شهام     بهرداري  از بههر   قبه    مرحله   در  واحد تجاري  مالي  صورتهاي . 55

 :زير باشد  اضافي  اطالعات

 ،  مالي  صورتهاي  صفحات  در كلي  “ برداري بهر   از مرحل  قب  ”  عبارت  درج .  الف
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واحهد    فعاليهت   شهروع   از ابتهداي   نقدي  و خروجي  ورودي  جريانهاي  انباشت   مبالغ  انعكاس .  ب

 نقد،   وجو   جريا   در صورت  برداري از بهر  قب   مرحل  در  تجاري

درصهد    جمله   از)  شهد    انجهام   فعاليتههاي   و مراحه    ، ماهيت در مورد نوع  اطالعات  ارائ  .  ج

 ، ( پروژ   پيشرفت

 وجود،  تأخير در اجرا در صورت  و دالي   پروژ   اجراي  زمانبندي  ولجد  ارائ  . د

 ، و( و ارزي  از ريالي  اعم)  اولي   با بر وردهاي  عملكرد پروژ   اي مقايس   جدول  ارائ  . ه

  واحهد تجهاري    فعاليهت   از ابتهداي   در مد و هزينه    انباشت   مبالغ  ب   مربوط  اطالعات  ارائ  . و

 .  عمد   اقالم  تفكي   ب   برداري از بهر  قب   ل مرح در
 

در   واحد تجاري  بايد افشا شود ك   برداري بهر   از شروع  پس  مالي  دور   اولين  مالي  در صورتهاي . 53

   است  بود   برداري از بهر  قب   مرحل  ، در گذشت   مالي  دور 

 اجرا  تاريخ

  5/5/5385  از تهاري    نهها   مهالي   دور   كه    مهالي   صهورتهاي   ر مورد كلي استاندارد د  اين  الزامات . 52

 . االجراست شود، الزم مي  شروع  و بعد از    

   حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت

  تجراري   واحدهاي  مالي  گ ارشگري ”با   در رابطه  اي جداگانه  حسابداري  المللي استاندارد بين . 51
 .وجيد ندارد “ برداري از بهر  قبل  مرحله در


