
 

 

 9  شماره  استاندارد حسابداري

  بلندمدت  پيمانهاي  حسابداري

 
ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

 .شودگرفتهبكار
  مقدمـه

  بها يمااناهاي    مهتتط    ههاي  درآمدها و هزينه    حسابداري  استاندارد تجويز نحوه  اين  هدف . 1

  يمااناهاي   موضهو    فعالمهت   ماهمهت   دلمل ب .  يماانكار است  مالي  در صورتااي  بلندمدت

قهتار    متفهاوتي   مالي  هاي معاوالً در دوره  آن  تكامل  و تاريخ  يماان  شتو   ، تاريخ بلندمدت

 درآمهدها و   ، تخصهم   بلندمهدت   يماانااي  در حسابداري  اصلي  ، مسئل  بنابتاين. گمتد مي

 . شود اجتا مي  يماان  موضو   ها عالمات دوره  در آن  ك   است  هايي دوره  ب   يماان  هاي هزين 

كاربرددامنه

  .شود  پيمانكار بكار گرفته  مالي  در صورتهاي  بلندمدت  پيمانهاي  حسابداري  استاندارد بايد براي  اين . 2

تعاريف
 : است  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  صطالحاتا . 3 

 منفارد اابال    داراياي   يا    ، توليد ياا ساا ت   طراحي  براي  كه  است  پيماني : بلندمدت  پيمان  

( دهاد   را تشكيل  پروژه  تواماً ي   كه  از داراييها يا  دمات  يا تركيبي)   دمات  يا ارائاه  مالحظه

در   پيماان   فعاليات   كه  است  عمدتاً چنان  پيمان  تكميل  براي  الزم  زمان  شود و مدت منعقد مي

  تلقاي   اساتاندارد، بلندمادت    ايان   طبا    كاه   پيماني.  گيرد ارار مي  متفاوت  مالي  هاي دوره

از  بايش   ، مدت حال اين با.   واهد شد  انجام  از يكسال بيش  مدتي  گردد، معموالً در طول مي

،  يكساال  كمتار از   با مدت  پيمانهاي  بر ي.   نيست  بلندمدت  پيمان  ي   اصلي  ، مشخصه يكسال

  درآمد و هزينه  انعكاس  عدم  باشد كه  نسبي  اهميت  چنان  ، داراي دوره  نظر فعاليت از  هرگاه

و   دوره  و نتايج  عملياتي  درآمد و هزينه  شدن  مخدوش  منجر به  آن  به  و سود مربوط  عملياتي



 

 

  بلندمادت   پيماان   عناوان  گردد، بايد به  مالي  صورتهاي  توسط  مطلوب  تصويري  ارائاه  عدم

طاور   ديگر به  سال  به  از سالي  در واحد تجاري  متخذه  روياه  بر اينكه  شود، مشروط  محسوب

 .گردد  اعمال  يكنوا ت

 كال   براي  مقطوع  مبلغ  پيمانكار با ي   آن  موجب  به  كه  است  بلند مدتي  پيمان :   مقطوع  پيمان  

  اسات   از ماوارد ممكان   در بر اي   كاه   پيماان   هر واحد موضوع  براي  ثابت  نرخ  يا ي   پيمان

 .كند مي  ارار گيرد، تواف   تعديل  مشمول   اص  موادي  براساس

 آن  موجاب   باه   كه  است  بلند مدتي  پيمان :  ( بر مخارج مبتني  زحمهال با ح   پيمان)  اماني  پيمان  

  از مخاارج   و درصد معيني  پيمانكار تأديه  به  پيمان  در متن  شده  يا مشخص  ابول  اابل  مخارج

 . شود  پيمانكار پردا ت  نيز به  ثابتي  الزحمه مزبور يا ح 

 تاا    آن  باه   كار مرباوط   كه  پيمانكار است  توسط  ريافتيد  از مبالغ  بخشي :   پيمان  دريافت پيش

 .است  نشده  انجام  ترازنامه  تاريخ

 از  است  عبارت :  كار  پيشرفت  بابت  دريافتي  مبالغ : 

  صاادره   حساابهاي   صاورت   در اباال   طور مواات  به  كه  است  مبالغي :  الحسابهاا علي . الف

 . شود مي  دريافت  بررسي  دست در

  اباال  در  ، لايكن  نداشاته   الحساب علي  ماهيت  كه  از ااالمي  است  عبارت :  ير دريافتهااسا .  ب

  پيماان   دريافات   پيش  از مبالغ  بخش  آن  شود و نيز دربرگيرنده مي  كار دريافت  پيشرفت

 .  است  شده  انجام  ترازنامه  تا تاريخ  آن  به  كار مربوط  كه  است

 صاورت   بابات   كاه   دريافات   اابل  از مبالغ  است  عبارت :  كار  پيشرفت  بابت  دريافتني  مبالغ  

 . است  در حسابها منظور شده  صادره  حسابهاي

 ايجااد شاود    پيماان   مدت  رود در طول انتظار مي  كه  است  زيانهايي :   بيني پيش  اابل  زيانهاي .

 :شود د زير براورد ميموار  به  توجه  مذكور بدون  زيان  مبلغ

 . كار پيمان  شروع  يا عدم  شروع .  الف

 . است  شده  انجام  ترازنامه  تا تاريخ  از كار كه  اي حصه . ب

 6بناد    طب   كه  پيمانهايي  استثناي  به)ديگر   رود از پيمانهاي انتظار مي  كه  سودي  ميزان .  ج 

 .شود  حاصل( شود مي  واحد تلقي  پيمان



 

 

مدپيماندرآ

 :موارد زير باشد  گيرنده بايد دربر  درآمد پيمان . 7

 ، است  ارار گرفته  مورد تواف   در پيمان  درآمد كه  اوليه  مبلغ .  الف

 : پيمان  با عمليات  در ارتباط  تشويقي  ، ادعا و ساير دريافتهاي كار پيمان  تغيير در ميزان .  ب

 درآمد گردد، و  موارد منجر به  اينرود   احتمال  كه  تا ميزاني . 1

 .كرد  گيري اتكا اندازه  اابل  اي گونه به  موارد را بتوان  اين . 2

 .شود مي  گمتي اندازه  يا دريافتني  دريافتي  ازاي ماب   منصفان   ارزش  ب   درآمد يماان . 8
عالكهتد    اسهتانداردهاي   به    نمهل   درصهورت   ك   اضافي  است  ، مطالغي تشويقي  دريافتااي . 11

 .شود مي  يماانكار دريافت  ، توس  بت آن  يا افزون  شده  تعممن

پيمـانمخارج

 :بر موارد زير باشد بايد مشتمل  پيمان  مخارج . 12

 ، است  مرتبط  مشخص  پيمان  مستقيماً با ي   كه  مخارجي .  الف

 و ، پذير است امكان  جداگانه  پيمانهاي  به  آن  تسهيمو   بوده  مشترك پيمانها  بين  كه  مخارجي .   ب

 . از كارفرما است  مطالبه  مشخصاً اابل  مفاد پيمان  موجب  به  كه  ساير مخارجي .   ج 

و   ستيتسهتي   شهامل )  كار مسهتقمم   از قطمل  مواردي  گمتنده دربت  يماان  يك  مستقمم  مخارج . 13

  ، مخهارج  و تجامهزات   آالت ماشمن  و اجاره  ، استاالك مصتفي  ، مواد اولم ( مستقمم  نظارت

  ، مخهارج  فنهي   و كاهك   طتاحهي   مستقمم  ، مخارج و تجامزات  آالت مواد، ماشمن  جابجايي

را   مخهارج   ايهن .  است  ثالث  اشخاص  و ادعا توس   و تضامني  اصالحي  كارهاي  بتاوردي

درآمهد    از قطمهل )  درآمد يماان  تعتيف  از شاول  خارج  اتفاقي  درآمدهاي  ممزان ب   توان مي

 .داد  كاهش(  اضافي  آالت مواد و ماشمن  از فتوش  حاصل



 

 

  دانسهت   متبهو    مشهخ    يماهان   يك  يا ب   يماانكاري  فعالمت  ب   توان ناي  را ك   مخارجي . 16

  مخهارج  از  اسهت   عطهارت   مخهارج   از اين  هايي ناون . شود منظور ناي  يماان  مخارج جزء

  و فتوش  ، عاومي اداري

  يها حصهول    جاري  در دوره  انعقاد يماان  ، درصورت از انعقاد يماان  قطل  شده تحال  مخارج . 17

  مخهارج   ايهن   هتگاه. شود منظور مي  يماان  حساب بعد، ب   در دوره  از انعقاد يماان  اطامنان

بعهد منعقهد     در دوره  شود و يماان  محسوب  يافت   وقو   در آن  ك   اي دوره  هزين   عنوان ب 

 .داد  بتگشت  يماان  حساب را نطايد ب   مخارجي  گتدد، چنمن

پيمانهايدرآمدوهزينهشناخت

از   مناسبي  اتكا براورد كرد، بايد سهم  اابل  اي گونه  را به  بلندمدت  پيمان  ي   ماحصل  بتوان  هرگاه . 19

 . شود  شناسايي  درآمد و هزينه  عنوان به  ترتيب  به  پيمان  كل  درآمد و مخارج

  درصهد تكامهل    روش ”  ، اغله   يماان  تكامل  ممزان  بتاساس  دوره  درآمد و هزين   شناخت . 22

  آن  ب   نمل  جات  شده  تحال  با مخارج  ، درآمد يماان روش  اين  ططق. شود مي  ناممده “ يماان

  شده  كار انجام  و سود يا زيان  درآمد، هزين   شود و در نتمج  مي  داده  تطابق  از تكامل  ممزان

 .يابد مي  انعكاس  سود و زيان  درصورت

 :اتكا براورد كرد  اابل  اي گونه به  را نتوان  بلندمدت  پيمان  ي   ماحصل  هرگاه . 21

 شود، و  وجود دارد شناسايي  آن  بازيافت  احتمال  كه  اي شده  تحمل  مخارج  درآمد بايد تا ميزان .  الف

 . شود  شناسايي  هزينه  عنوان به  واوع  بايد در دوره  پيمان  مخارج .  ب

  تهوان  را ناهي   يماهان   ماحصهل   كه    است  صورتي  ب   ، غالطاً وضعمت يماان  اولم   در متاحل . 22

  باشد ك   وجود داشت   احتاال  اين  است  ، ماكن حال اين با .اتكا بتاورد كتد  قابل  اي گون  ب 

  تناا تا ممزان  ، درآمد يماان بنابتاين. كند  را بازيافت  يماان  شده تحال  ، مخارج واحد تجاري



 

 

  ماحصل  از آنجا ك . گتدد مي  رود، شناسايي مي  آن  انتظار بازيافت  ك   اي شده تحال  مخارج

 .شود ناي  شناسايي  اتكا بتاورد كتد، سودي  قابل  اي گون  ب   توان نايرا   يماان

پاذير   اتكاا   اي گوناه  باه   پيماان   تاا ماحصال    اسات   گردياده   موجب  كه  ابهاماتي  رفع  در صورت . 23

  شناساايي  19بند  طب  21بند   جاي  ، بايد به بلندمدت  پيمان  هزينه و درآمدبراورد نباشد،   اابل

 .شود

تجااوز    درآماد پيماان    از كال   پيمان  مخارج  كل)گردد   زيان  منجر به  پيمان  انتظار رود كه  هرگاه . 22

 .شود  شناسايي  دوره  هزينه  عنوان ، فوراً به مربوط  ، بايد زيان(كند

بلندمدتباپيمانمرتبطاقالمشناختبهمربوطسايرمالحظات

  گياري  اتكا انادازه   اابل  اي گونه به  توان مي  را زماني  بلندمدت  پيمان  ، ماحصل عمقطو  در پيمانهاي . 28

 :زير برارار باشد  شرايط  تمامي  كرد كه

 كرد،  گيري اتكا اندازه  اابل  اي گونه به  را بتوان  درآمد پيمان .  الف

 باشد،  محتمل  تجاريواحد   به  با پيمان  مرتبط  ااتصادي  منافع  ورودي  جريان . ب

را   ترازناماه   در تااريخ   پيماان   درصد تكميل  و همچنين  پيمان  تكميل  تا زمان  پيمان  مخارج .  ج

 كرد، و  گيري اتكا اندازه  اابل  اي گونه به  بتوان

  گيري اندازهاتكا   اابل  اي گونه داد و به  تشخيص  وضوح  به  را بتوان  پيمان  به  مربوط  خارجم .  د

 .كرد

كرد   گيري اتكا اندازه  اابل  اي گونه به  توان مي  را زماني  بلندمدت  پيمان  ، ماحصل اماني  در پيمانهاي . 29

 :  دزير برارار باش  شرايط  كليه  كه

 باشد، و  محتمل  واحد تجاري  به  با پيمان  مرتبط  ااتصادي  منافع  ورودي  جريان . الف

باشاد ياا     بازيافات   مشخصاً اابل  مفاد پيمان  طب   از اينكه  را اعم  پيمان  به  مربوط  مخارج .  ب

 .كرد  گيري اتكا اندازه  اابل  اي گونه داد و به  تشخيص  وضوح  به  نباشد، بتوان

 ، روشهاا  يماهان   ماهمهت   به    باتوج .  است  تعممن  قابل  مختلف  طتق  ب   يماان  تكامل  ممزان . 31

 :موارد زيت باشد  شامل  است  ماكن



 

 

  مخارج  كل  ب   تتازنام   تا تاريخ  شده  كار انجام  بتاي  يماان  شده تحال  مخارج  نسطت .  الف

 ، يماان  بتاوردي

 ، يا شده  كار انجام  ارزيابي . ب

 . كار يماان  كل  ب   شده  مقدار كار انجام  نسطت . ج

معاهوالً    از كارفتمايهان   دريافهت  كار و نمهز يهمش    يمشتفت  بابت  و دريافتني  دريافتي  مطالغ

 . نمست  شده  كار انجام  كننده منعكس

تغييردربراوردها

  از بتاوردههاي   ك   يماان  يا اثت تغممت در بتاورد ماحصل  يماان  اثت تغممت در بتاورد درآمد يا مخارج . 32

 .شود مي  تلقي  تغممت در بتاورد حسابداري ، شود مي  ناشي  يماان  درآمد و مخارج  جاري

افشادرترازنامه

 : افشا كرد  زير در ترازنامه  شرح  را بايد به  بلندمدت  پيمانهاي . 33

  پيشارفت   بابات   و دريافتني  دريافتي  بر مبالغ  پيمان  انباشته  شده  مازاد درآمد شناسايي . الف

طاور   گردد و به  بندي  طبقه  پيمان  بازيافت  اابل  مبلغ  عنوان بايد به  ترازنامه  كار تا تاريخ

 .شود  منعكس  دريافتني  حسابهاي  سرفصل  تحت  جداگانه

تاا    آن  باه   كار مرباوط   پيمانكار كه  توسط  دريافتي  از مبالغ  بخشي  يعني)  پيمان  دريافت پيش .  ب

 .منظور شود  دريافتها در ترازنامه پيش  يد در سرفصلبا(  است  نشده  انجام  ترازنامه  تاريخ

  بهااي    الص)  انباشته  شده  شناسايي  هزينه  از كسر مبالغ  پس  انباشته  شده  تحمل  مخارج .  ج

  بلندمادت   پيمانهااي   ماناده   عناوان  ، باه  بيناي  پايش   اابل  كسر زيانهاي  و به(  شده  تمام

  در ترازناماه   پيشارفت   درجرياان   پيمانهاي  سرفصل  تحت  طور جداگانه و به  بندي طبقه

 .گردد  منعكس 

  از كسار مباالغ    پاس )  انباشاته   شده تحمل  بر مخارج  بيني پيش  اابل  زيانهاي  مازاد ذ يره .  د

و   بنادي  طبقه  بيني پيش  اابل  زيانهاي  ذ يره  عنوان بايد به(  انباشته  شده  شناسايي  هزينه

 .شود  منعكس  ذ ايار در ترازنامه  صلسرف  تحت



 

 

  بيماه   كار و سپرده  انجام  حسن  سپرده  استرداد از ابيل  اابل  كسر شده  هاي سپرده  مبلغ .  ه

 .شود  منعكس  در ترازنامه  دريافتني  حسابهاي  سرفصل  بايد تحت

  عنوان ب   ك )  تتازنام   تا تاريخ  شده  كار انجام  بمانگت مازاد ارزش “يمااناا  بازيافت  قابل  مطلغ” . 38

  ، اين در واقع.  كار است يمشتفت  بابت  و دريافتني  دريافتي  مطالغ  بت كل(  شده  درآمد شناسايي

را دارا  “ دريهافتني   حسهاب  ”  يك  و مشخصات  است  دريافتني  يافت   بمانگت درآمد تحقق  مانده

 .باشد مي

سودوزيانافشادرصورت

 :كند  منعكس  طور جداگانه زير را به  بايد ااالم  سود و زيان  صورت . 39

 (. درآمد پيمان)  دوره  شده  درآمد شناسايي . الف

  پيماان   شاده   شناساايي   هزينه  شامل(  پيمان  شده تمام  بهاي)  دوره  شده  شناسايي  هزينه .  ب

 . دوره  طي  شده  شناسايي  بيني پيش  اابل  انو زي  دوره  طي

حسابداريهايرويهافشاي

  موارد زير را در يادداشاتهاي  1  شماره  استاندارد حسابداري  الزامات  به  بايد با توجه  واحد تجاري . 22

 :افشا كند  توضيحي

 . دوره  شده  درآمد شناسايي  تعيين  روشهاي . الف

 . پيشرفت  درجريان  پيمان  تكميل  مرحله  تعيين  روشهاي .  ب

اجراتاريخ

و  1/1/1382  آنهاا ازتااريخ    ماالي   دوره  كاه   ماالي   صورتهاي  استاندارد در مورد كليه  اين  الزامات . 21

 . االجراست شود، الزم مي  شروع  از آن بعد

حسابداريالملليبينبااستانداردهايمطابقت

  عنهوان  بها  11  شااره  حسابداري  الاللي استاندارد مفاد استاندارد بمن  اين  الزامات  جتايبا ا . 22

 .شود مي  نمز رعايت  پيمانكاري  اراردادهاي


