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  نسبتاً ابهام با توأم آن مبلغ تعیین یا و تسویه زمان که است بدهی نوعی
 .است توجه قابل

  معامالت از ناشی تجاری، واحد توسط اقتصادی منافع انتقال تعهد از عبارت
 .است گذشته رویدادهای سایر یا

 .شود می ناشی قانونی الزامات یا قرارداد از که است تعهدی

  با تجاری واحد که مواردی در تجاری واحد اقدامات از ناشی است تعهدی
 های نامه آئین یا شده اعالم سیاستهای گذشته، در خود عمل نحوه به توجه
 مسئولیتهای که است داده نشان اشخاص سایر به مشخص، کامال جاری

 آنها برای بجا انتظاری تجاری واحد نتیجه، در و پذیرفت، خواهد را خاصی
 .کرد خواهد ایفا را خود مسئولیتهای که است کرده ایجاد
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 تفاوت ذخایر و بدهی های احتمالی

 بدهی های احتمالی ذخایر

 شود می شناسایی بدهی عنوان به. 

 خروج ضرورت و است فعلی تعهدات  

     تعهدات این تسویه برای اقتصادی منافع

 .است محتمل

 ذخایر تسویه زمان و مبلغ مورد در  

 .دارد وجود ابهام

 شود نمی شناسایی بدهی عنوان به. 

 تعهد وجود و است احتمالی تعهدات  
  خروج به منجر که تجاری واحد فعلی

  تأیید باید شود، می اقتصادی منافع

 .گردد

 بدهی تسویه زمان و مبلغ مورد در  

 .ندارد وجود زیادی ابهام احتمالی های
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 :شود شناسایی زیر معیارهای احراز صورت در باید ذخیره

 رویدادی نتیجه در که دارد(عرفی یا قانونی) فعلی تعهدی تجاری واحد .الف

 است، شده ایجاد درگذشته

 و باشد، محتمل تعهد تسویه برای اقتصادی منافع خروج . ب

 .باشد برآورد قابل اتکاپذیر ای گونه به تعهد مبلغ . ج

 تجاری واحد آتی اقدامات از مستقل و گذشته رویدادهای از ناشی که تعهداتی تنها 

  غیرقانونی تخریب پاکسازی مخارج :نمونه .شود می شناسایی ذخیره عنوان به است،

 .زیست محیط

 ای ذخیره شود، می تحمل آتی فعالیتهای برای آینده در که مخارجی برای  

 .گردد نمی شناسایی
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 را فعلی تعهد وجود دسترس، در شواهد تمام گرفتن نظر در با تجاری واحد زیر موارد در

 :شواهد این اساس بر .کند می مشخص ترازنامه تاریخ در

 معیارهای احراز شرط با باشد، بیشتر ترازنامه تاریخ در فعلی تعهد وجود احتمال اگر .الف

 و ،کند می شناسایی ذخیره تجاری واحد شناخت،

 واحد باشد، نداشته وجود ترازنامه تاریخ در فعلی تعهد زیاد، احتمال به که صورتی در . ب

 بعید اقتصادی منافع خروج امکان اینکه مگر کند، می افشا را احتمالی بدهی یک تجاری

 .باشد

 
 واحد که ای گونه به کند می ایجاد یاعرفی قانونی تعهدی که است ای گذشته رویداد
 :عبارتی به .باشد آن تسویه به ملزم تجاری

 یا باشد، داشته وجود تعهد تسویه برای قانونی الزام .الف
 ایفای بر مبنی جا به انتظاراتی نظر مورد رویداد که هنگامی عرفی، تعهد مورد در . ب

 .کند ایجاد دیگر اشخاص در تجاری واحد تعهد
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  تنها آن وجود و شود می ناشی گذشته رویدادهای از که است غیرقطعی تعهدی .الف

 کامل طور به که آتی نامشخص رویداد چند یا یک وقوع عدم یا وقوع طریق از

 یا شد، خواهد تأیید نیست، تجاری واحد کنترل در

  زیر دالیل به اما شود، می ناشی گذشته رویدادهای از که است فعلی تعهدی . ب

 :شود نمی شناسایی

 نیست محتمل تعهد تسویه  برای اقتصادی منافع خروج. 

کرد گیری اندازه کافی اتکای قابلیت با توان نمی را تعهد مبلغ. 
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 و شود می ناشی گذشته رویدادهای از که است غیرقطعی دارایی یک  

  نامشخص رویداد چند یا یک وقوع عدم یا وقوع طریق از تنها آن وجود

 .شد خواهد تأیید نیست، تجاری واحد کنترل در کامل بطور که آتی

 زیرا ،نمی شوند شناسایی مالی صورتهای در احتمالی های دارایی  

  .نیابد تحقق هرگز که  شوند درآمدی شناخت به منجر است ممکن

 محتمل اقتصادی منافع ورود که می شود افشا زمانی احتمالی دارایی  

 .باشد
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 آن با مرتبط شرایط به ذخیره، شناسایی بر حاکم ابهام با برخورد نحوه

 اقالم به مربوط می شود اندازه گیری که ذخیره ای چنانچه .دارد بستگی

 ممکن پیامدهای از یک هر وزن تعیین طریق از تعهد باشد، متعددی

 برآورد، آماری روش این .می شود برآورد آنها وقوع احتمال به توجه با

   .می شود نامیده
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 معادل باید ذخیره مبلغ است، اهمیت با پول زمانی ارزش اثر که هنگامی

 .باشد تعهد تسویه برای الزم انتظار مورد مخارج فعلی ارزش

 ایجاد  منظور به و متفاوت تنزیل های نرخ تعیین عملی مشکالت به توجه با

 می شود توصیه ،مدت بلند بدهی فعلی ارزش محاسبه شیوه در یکنواختی

 بلند سرمایه گذاری سپرده های سود نرخ مانند ریسک، بدون بازده نرخ از

 . شود استفاده دولتی، مشارکت اوراق نرخ یا بانکی مدت
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 ذخیره اندازه گیری در ها دارایی انتظار مورد واگذاری از ناشی سود 

 با نزدیکی رابطه انتظار مورد واگذاری اگر حتی نمی شود، گرفته نظر در

   .می شود ذخیره ایجاد به منجر که باشد داشته رویدادی

 

 را ها دارایی انتظار مورد واگذاری از ناشی سود تجاری واحد 

 مورد دارایی با مرتبط حسابداری استاندارد مطابق شده تعیین زمان در 

 .می کند شناسایی نظر
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 تسویه برای نیاز مورد مخارج از بخشی یا تمام رود انتظار  چنانچه 

 عنوان به زمانی تنها مبلغ این شود، جبران دیگری شخص توسط ذخیره

  تعهد تسویه از پس آن جبران که می شود شناسایی جداگانه دارایی یک

 جبران برای شده شناسایی مبلغ .باشد قطعی تقریباً تجاری واحد توسط

 .باشد ذخیره مبلغ از بیش نباید مخارج
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 بهترین  دادن نشان برای و بررسی مالی هردوره پایان در باید ذخایر 

 تعهد، تسویه برای اقتصادی منافع خروج هرگاه .شود تعدیل جاری برآورد

 . شود داده برگشت باید ذخیره نباشد، محتمل دیگر

 

 مبلغ شود، می استفاده تنزیل از ذخیره مبلغ تعیین برای که مواردی در  

 به افزایش این .می یابد افزایش زمان گذشت با دوره هر در ذخیره دفتری

 .می شود شناسایی مالی هزینه عنوان
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 .شود شناسایی ذخیره ای نباید آتی عملیاتی های زیان بابت
 
حائز و ندارد مطابقت بدهی تعریف با آتی عملیاتی های زیان 

 .نمی باشد ذخایر شناخت کلی معیارهای
 
 ارزش کاهش بیانگر است ممکن آتی عملیاتی های زیان وقوع انتظار 

 موضوع است الزم تجاری واحد .باشد عملیاتی های دارایی برخی
 .دهد قرار توجه مورد را ها دارایی این ارزش کاهش
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 از ناشی تعهدات ایفای برای آن اجتناب غیرقابل مخارج که است قراردادی  

 .است قرارداد آن انتظار مورد اقتصادی منافع از بیش قرارداد،

 قرارداد از خروج مخارج خالص حداقل از عبارت قرارداد  اجتناب غیرقابل مخارج  

 و اقل یعنی

 .است  

  زیان به مربوط فعلی تعهد باشد، داشته زیانبار قرارداد تجاری واحد که صورتی در

 .شود شناسایی ذخیره عنوان به باید قرارداد

  ارزش کاهش زیان تجاری واحد زیانبار، قرارداد یک برای ذخیره  ایجاد از قبل

 .می کند شناسایی را قرارداد آن به یافته اختصاص داراییهای
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در و شود می کنترل و طراحی مدیریت، توسط که است ای برنامه 
 با تغییرات فعالیت، آن انجام شیوه یا و تجاری واحد فعالیت دامنه

 .کند می ایجاد اهمیتی
 

 

 تجاری، فعالیت یک توقف یا فروش .الف
  مکان تغییر یا منطقه یا کشور یک در تجاری فعالیت مکان بستن .ب

   دیگر، منطقه یا کشور به منطقه یا کشور یک از تجاری های فعالیت
 و مدیریت، از الیه یک حذف نمونه، برای مدیریت، ساختار تغییر .ج
 عملیات محور و ماهیت بر اهمیتی با اثر که اساسی سازمان تجدید .د

 .دارد تجاری واحد
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  در زیر موارد حداقل که باشد داشته ساختار تجدید برای مصوب تفصیلی طرح .الف

 :باشد شده مشخص آن

 نظر، مورد تجاری فعالیت .1

 ساختار، تجدید از متأثر اصلی  های مکان .2

  مزایایی آنها خدمت خاتمه برای که کارکنانی تقریبی تعداد و کارکرد ،مکان .3

 شد، خواهد پرداخت

 و شد، خواهد تحمل که مخارجی .4

 .طرح اجرای زمان .5

 متأثر آن از که اشخاصی به آن اصلی های ویژگی اعالم یا طرح اجرای شروع با .ب

 .شد خواهد انجام ساختار تجدید که کند ایجاد جا به انتظاری ها آن در می شوند،
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 مالی، دوره پایان از قبل ساختار تجدید برای تجاری واحد دار صالحیت ارکان تصمیم 

 تاریخ از قبل تجاری واحد اینکه مگر نمی شود، ترازنامه تاریخ در عرفی تعهد موجب

   : ترازنامه

 یا باشد، کرده شروع  را ساختار تجدید طرح .الف

 آن در که باشد کرده اعالم به گونه ای آن از متأثر اشخاص به را طرح اصلی های ویژگی .ب

 .آید وجود به تجاری واحد توسط ساختار تجدید انجام بر مبنی جا به انتظاری ها

 

 آغاز را ساختار تجدید طرح اجرای ترازنامه تاریخ از بعد تنها تجاری واحد چه چنان 

 اگر شرایط این در نماید، اعالم آن از متأثر اشخاص برای را آن اصلی های ویژگی یا کند

  استفاده کنندگان اقتصادی تصمیمات بر آن افشای عدم و باشد اهمیت با ساختار، تجدید

 .است ضروری آن افشای گذارد، تاثیر مالی های صورت برمبنای
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 تعهدی هیچ گونه تجاری، فعالیت از بخشی یا تمام فروش با رابطه در .الف

  قرارداد یک موجب به تجاری واحد اینکه مگر نمی شود، ایجاد

 .باشد فروش به ملزم فروش،

 می تلقی ساختار تجدید از بخشی تجاری فعالیت فروش که هنگامی . ب

 :شود

 .شوند می بررسی ارزش کاهش نظر از فعالیت آن های دارایی .1

 شود، ناشی ساختار تجدید های بخش سایر از است ممکن عرفی تعهد .2

 .گردد منعقد آور الزام فروش قرارداد که آن از قبل
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  باشد، ساختار تجدید از ناشی مستقیم مخارج شامل تنها باید ساختار تجدید ذخیره

  های فعالیت به هم و است ضروری ساختار تجدید برای هم که مخارجی آن یعنی

 .نباشد مربوط تجاری واحد جاری

 

 دائم، کارکنان جابجایی یا بازآموزی .الف

 یا ،بازاریابی .ب

 .جدید توزیعی شبکه های و سیستم ها در سرمایه گذاری .ج

 از ناشی بدهی و است مرتبط آینده در تجاری های فعالیت اداره با مخارج این  

  ساختار تجدید از مستقل مخارجی چنین .نیست ترازنامه تاریخ در ساختار تجدید

 .می شود شناسایی
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 ساختار، تجدید تاریخ  تا تشخیص قابل آتی عملیاتی های زیان برای

 .باشد زیانبار قراردادی به مربوط اینکه مگر نمی شود، منظور ذخیره

 

 ساختار تجدید ذخیره اندازه گیری در ها دارایی واگذاری از حاصل سود

 تجدید از بخشی ها دارایی فروش اگر حتی نمی شود، گرفته نظر در

 .شود تلقی ساختار
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