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 4حسابداري شماره  استاندارد

 بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي ذخاير،

 (4834 شدهتجدیدنظر )
 

 مطالعه و“اي بر استانداردهاي حسابداري مقدمه ”اين استاندارد بايد با توجه به 

.گرفته شود بکار
 هدف

گيرري مناسر     هدف اين استاندارد اطمينان از بکارگيري معيارهاي شناخت و مباني اندازه . 1

اطالعرا  اراشي   و نير  اشاراي   مورد ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمرالي   در

 ووسرر آنهررا  مبلرر بنرردي و  درک بهتررر ماهيررت، زمرران بررراييادداشرتهاي وويرري ي   رد

 .باشد ميصوروهاي مالي انندگان  استفاده

 دامنه کاربرد
استاندارد بايد توسط کليه واحدهاي تجاري برااي حارابداري ايراياد بردهيااي احت را   و       اين . 2

 :داراييااي احت ا  د به استثناي موارد زياد بکار رود

 واند  موجب آن هيچ يک از طافين به تعادات يود ع ل نکاده قااردادهاي  که به .ا ف

 .حاابداري است آنچه که مش ول سايا استانداردهاي . ب

در مرورد   “ذخيره ”اصطالح .وعريف ارده است عنوان بدهيهايي اين استاندارد، ذخاير را به . 5

ايرن  . رود الوصول ني  بکرار مري   ماکوکاقالمي از قبيل ااهش ارزش داراييها و مطالبا  

 .يستاند و مامول اين استاندارد ن داراييها را وعديل ميدشتري اقالم مبل  

 تعاریف
 :اصطالحات ايل در اين استاندارد با معان  مشخص زيا بکار رفته است  . 7

 ابل توجره  ق آن توأم با اباام نابتاًمبلغ تعيين يا نوع  بده  است که زمان تاويه و  : ايياه

 .است

  از معامالت يا سرايا   عبارت از تعاد انتقال منافع اقتصادي توسط واحد تجاريد ناش  : بده

 .رويدادهاي گذشته است

    بده  احت ا: 

  ييل زيرا شناسرا  الشرود امرا برد    تعادي فعل  است که از رويدادهاي گذشته ناشر  مر   

 :شود ن  

 . ل نياتياوج منافع اقتصادي بااي تاويه تعاد محت . 4
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 .گياي کاد توان با قابليت اتکاي کاف  اندازه مبلغ تعاد را ن   . 2

    شود و وجود  که از رويدادهاي گذشته ناش  م يک داراي  غياقطع  است  :داراي  احت ا

تحرت  بطور کامل که  نامشخص آت ن تناا از طايق وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد آ

 .يواهد شدتأييد  دکنتال واحد تجاري نيات

 ذخایر و سایر بدهيها

ووان از ساير بدهيها مانند حسابهاي پرداختني وجاري و ساير حسابها و اسرناد   ذخاير را مي . 8

ذخيرره  . مورد زمان وسويه ويرا مبلر  آن ابهرام و رود دارد     پرداختني متماي  ارد، زيرا در

ي و ذخيره م اياي پايران  وضمين ااال، ذخيره پااسازي م ي  زيست، ذخيره دعاوي حقوق

 .گونه بدهيهاست هايي از اين خدمت، نمونه

 رابطه بين ذخایر و بدهيهاي احتمالي

 :اند اين استاندارد موارد زير را از هم متماي  مي . 11

شود زيرا وعهدا  شعلي است و يرور  خررو    بعنوان بدهي شناسايي مي:  ذخایـر .الف

 .دا  م تمل استمناشع اقتصادي براي وسويه اين وعه

 :شود، زيرا بعنوان بدهي شناسايي نمي:  بدهيهاي احتمالي . ب

خررو    وعهدا  احتمالي است و و ود وعهد شعلي واحد وجاري اه منجرر بره   . 1

 بايد وأييد گردد، ياشود،  مناشع اقتصادي مي

وعهدا  شعلي است اه معيارهاي شناخت مندر  در اين اسرتاندارد را ندارنرد    . 2

ذير پزيرا خرو  مناشع اقتصادي براي وسويه وعهد، م تمل نيست يا برآورد اوکا)

 (.باشد پذير نمي مبل  وعهد امکان

 شناخت
 ذخایـر

 :ايياه بايد در صورت احااز معيارهاي زيا شناساي  شود . 11

ايجراد  دارد که در نتيجه رويدادي در گذشته ( قانون  يا عاف )واحد تجاري تعادي فعل   . ا ف

 شده استد

 ياوج منافع اقتصادي بااي تاويه تعاد محت ل باشد د و . ب
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 .پذيا قابل باآورد باشداي اتکا گونه مبلغ تعاد به . ج

  

 تعهد فعلي

نظرا گرافتن    در اين مواردد چنانچه برا در . در موارد بايار نادرد وجود تعاد فعل  روشن نيات . 12

عاد فعل  در تاريخ تاازنامه بيشتا باشدد چنرين فرا    ت ام شواهد در دستاسد احت ال وجود ت

 .که يک رويداد گذشته تعاد فعل  را بوجود آورده است شود م 

. در اغل  موارد روشن است اه آيا رويداد گذشته منجر به وعهدي شعلي شده است يا خير . 13

خاصري  مواردي نادر مانند يک دعوي حقوقي ممکن است در مورد اينکه رويردادهاي   در

واقع شده يا اينکه آن رويدادها منجر به وعهد شعلي شده است، اختالف نظر و رود داشرته   

نظر گرشتن ومام شواهد در دسترس شرامل نظررا     موارد واحد وجاري با در اين در. باشد

نظر شامل  شواهد مورد. اند اارشناسان، و ود وعهد شعلي را در واريخ ورازنامه ماخص مي

. ت اه از طريق رويدادهاي بعد از وراريخ ورازنامره شرراهم شرده اسرت     شواهد بياتري اس

 :براساس اين شواهد

اگر احتمال و ود وعهد شعلي در واريخ ورازنامه بياتر باشد، واحد وجراري ذخيرره    .الف

 و ،(معيارهاي شناخت احراز گرددشرط اينکه  به)اند  شناسايي مي

در واريخ ورازنامه و ود نداشرته باشرد،    وعهد شعلي ،در صوروي اه به احتمال زياد . ب

اند، مگر اينکره امکران خررو  منراشع      واحد وجاري يک بدهي احتمالي را اشاا مي

 (.مرا عه شود 67به بند)اقتصادي بعيد باشد 

 رویداد گذشته

اينکره  براي . شود اي اه منجر به وعهد شعلي شود، رويداد وعهدآور ناميده مي رويداد گذشته . 11

وعهدآور ولقي شود، الزم است واحد وجاري هيچ راه اار عملي    وسويه وعهرد   رويدادي

 .از اين رويداد نداشته باشد ايجاد شده ناشي

ونها وعهداوي اه ناشي از رويدادهاي گذشته و مستقل از اقداما  آوي واحد وجاري است،  . 11

 چنين وعهداوي شامل  رايم يا مخار  پااسازي نمونه . شود بعنوان ذخيره شناسايي مي
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 محتمل بودن خروج منافع اقتصادي

براي اينکه بدهي شراي  شناخت را احراز اند نه ونها و ود وعهد شعلي، بلکه م تمل بودن  . 21

 .اي وسويه آن وعهد ني  يروري استخرو  مناشع اقتصادي بر

 بدهيهاي احتمالي

 .احت ا   را شناساي  کند  واحد تجاري نبايد بده  . 21

 .شودد مگا اينکه امکان ياوج منافع اقتصادي بعيد باشد بده  احت ا   افشا م  . 25

چنانچه واحد وجاري مارتراا  و متضرامنا  درقبرال يرک وعهرد مسردوليت داشرته باشرد،          . 21

رود ووس  ساير اشخاص ايفا شود بعنوان بردهي احتمرالي    از وعهد اه انتظار مي بخش آن

واحد وجاري ونها براي بخاي از وعهد اه خرو  مناشع اقتصادي برراي  . شود م سوب مي

 نتروان اند، بج  در شرراي  بسريار نرادر اره      وسويه آن م تمل است، ذخيره شناسايي مي

 .انجام داد پذيربرآورد اوکا

لقري  عنروان بردهي احتمرالي و    اه قبال  بره  چنانچه خرو  مناشع اقتصادي آوي براي اقالمي . 27

انرد،   مي ان احتمال در آن وغيير مري اي اه  اند، م تمل شود، در صوروهاي مالي دوره شده

 (.پذير ممکن نباشدبرآورد اوکا اه يدر شراي  بسيار نادر مگر)شود  ذخيره شناسايي مي

 دارایيهاي احتمالي

 .واحد تجاري نبايد داراي  احت ا   را شناساي  کند . 28

منجرر بره   ممکرن اسرت   زيررا   ،شرود  در صوروهاي مالي شناسايي نمي داراييهاي احتمالي . 31

و قق درآمد وقريبا  قطعي  اه زماني حال، با اين. يابدهرگ  و قق ن شود اه شناخت درآمدي 

 .شود باشد، دارايي مربوط احتمالي نيست و شناسايي مي

 .باشدمناشع اقتصادي م تمل شود اه ورود  دارايي احتمالي زماني اشاا مي . 31
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 گيري اندازه

 بهترین برآورد

مبلغ شناساي  شده بعنوان ايياه بايد باتاين باآورد از مخارج  باشد که برااي تارويه تعارد     . 33

 .فعل  در تاريخ تاازنامه الزم است

 ارزش فعلي

هنگام  که اثا ارزش زمان  پول با اه يت استد مبلغ ايياه بايد معرادل ارزش فعلر  مخرارج     . 33

 .انتظار الزم بااي تاويه تعاد باشدمورد 

 رویدادهاي آتي

نيراز برااي    اگا شواهد عين  کاف  وجود داشته باشرد که رويدادهاي آت  مؤثرا بامبلغ مرورد  . 11

 .تاويره تعادد رخ يواهد دادد اين رويدادها بايد در تعيين مبلغ ايياه در نظاگافته شود

 واگذاري مورد انتظار دارایيها

 .گافته شود گياي ايياه در نظا ناش  از واگذاري مورد انتظار دارايياا نبايد در اندازهسود  . 13

 جبران مخارج
چنانچه انتظار رود ت ام يا بخش  از مخارج مورد نياز بااي تاويه ايياه توسط شرخص ديگراي    . 15

براان آن  ود کره ج شر  جباان شودد اين مبلغ تناا زمان  بعنوان يک داراي  جداگانه شناسراي  مر   

مبلرغ شناسراي  شرده برااي جبراان      . از تاويه تعاد توسط واحد تجاري تقايباً قطع  باشد پس

 .مخارج نبايد بيش از مبلغ ايياه باشد

پس از کاا مبلغ شناسراي  شرده   هزينه ماتبط با يک ايياه را توان  در صورت سود و زيان م  . 11

 .بااي جباان مخارج ارائه کاد

 تغيير ذخایر
. باتاين باآورد جاري تعديل شرود  دادن ايايا بايد در پايان هادوره ما   بارس  و بااي نشان . 51

هاگاه ياوج منافع اقتصادي بااي تاويه تعادد ديگا محت ل نباشدد ايياه بايرد باگشرت داده   

 .شود 

 درمواردي اه براي وعيين مبل  ذخيره از ون يل استفاده مي شود، مبلر  دشترري ذخيرره در    . 51

 .شود اش ايش بعنوان ه ينه مالي شناسايي مياين . يابد دوره با گذشت زمان اش ايش مي هر
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 استفاده از ذخایر
 .ايياه بايد تناا بااي مخارج  استفاده شود که در اصل بااي آن شناساي  شده است . 52

 گيري بکارگيري قواعد شناخت و اندازه
 زیانهاي عملياتي آتي

 .اي شناساي  شود ع ليات  آت  نبايد ايياهاي بابت زيانا . 51

 قراردادهاي زیانبار

در صورت  که واحد تجاري قاارداد زيانبار داشته باشدد تعاد فعل  مابوط به زيان قاارداد بايد  . 57

 .شودعنوان ايياه شناساي   به

 اينکره  مگاشود  گونه تعادي ايجاد ن   از فعا يت تجاريد هيچ رابطه با فاوش ت ام يا بخش  در . 18

 .موجب يک قاارداد فاوش ملزم به فاوش باشد واحد تجاري به

ايياه تجديد سايتار بايد تناا شامل مخارج ماتقيم ناش  از تجديرد سرايتار باشرد يعنر  آن      . 71

 مخارج  که هم بااي تجديد سايتار ضاوري است و هم به فعا يتااي جاري واحد تجاري مابروط 

 .نباشد

 افشا
 :شاح زيا افشا کند واحد تجاري بايد گادش ها طبقه از ايايا را به . 71

 مبلغ دفتاي ابتدا و پايان دورهد .ا ف

 ايايا ايجاد شده ط  دورهد . ب

 ط  دورهد( مخارج تأمين شده از محل ايياه)مبا غ استفاده شده  . ج

 مبا غ استفاده نشده باگشت  ط  دورهد و . د

 ايش مبا غ تنزيل شده ط  دوره افز . ه 

 :واحد تجاري بايد بااي ها طبقه از ايايا موارد زيا را افشا کند . 75

 بندي مورد انتظار بااي ياوج منافع اقتصاديد شاح مختصاي از ماهيت تعاد و زمان .ا ف

 بندي ياوج منافع اقتصادي و موارد اباام مابوط به مبلغ يا زمان . ب

 .قابل جباانمبلغ مخارج  . ج
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احت ا   در تاريخ تاازنامهد شاح مختصاي از ماهيت  ايواحد تجاري بايد بااي ها طبقه از بدهيا . 71

صورت امکان افشا کندد مگا اينکه امکان هاگونه يراوج منرافع    بده  احت ا   و موارد زيا را در

 : اقتصادي بااي تاويه بعيد باشد

 باآورد اثا ما   آن د .ا ف

 بندي ياوج منافع اقتصاديد و اباام مابوط به مبلغ يا زمان موارد . ب

 .امکان هاگونه جباان مخارج . ج

چنانچه ورود منافع اقتصادي محت ل باشدد واحد تجاري بايد شاح مختصاي از ماهيت داراييااي  . 73

 .را افشا ن ايداحت ا   در تاريخ تاازنامه و درصورت امکاند باآوردي از اثا ما   آناا 

دريصرو    73ترا   71در موارد بايار نادرد افشاي ت ام يا بخش  از اطالعات مقرار در بنردهاي    . 82

ايياهد بده  احت ا   يا داراي  احت ا   مابوط به دعاوي  ه يا عليه واحد تجراري م کرن اسرت    

چنين مروارديد الزم نيارت واحرد تجراري     در . اي جدي وارد کند موقعيت واحد تجاري  ط ه به

افشا کندد اما بايد ماهيت کل  اين دعاوي را ه ااه برا د يرل عردم افشراي      عات ياد شده رااطال

 .اطالعات بيان کند

 تاریخ اجرا 
 ريخاتر  از نارا آکره دوره مرا      صرورتااي مرا     مورد کليه در حاابدارياين استاندارد ا زامات  . 83

 .شودد الزم االجااست و بعد از آن شاوع م  1/1/1385

 المللي حسابداري ي بيناستانداردهابا  مطابقت

 عنروان  با 37المللي حسابداري شماره  ي ال اما  اين استاندارد، مفاد استاندارد بينا را با . 81

 .شود ي  رعايت مين اياياد بدهيااي احت ا   و داراييااي احت ا  


