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آزمودگانکار  

گویا ارقام   

   :که است پيماني

 ارائه يا مالحظه قابل منفرد دارايي يک ساخت يا توليد طراحي، براي .1

 تشکيل را پروژه يک توأماً که خدمات يا ها دارايي از ترکيبي يا) خدمات

 و شود، مي منعقد (دهند مي

 پيمان فعاليت که است چنان عمدتاً پيمان تکميل براي الزم زمان مدت .2 

  .گيرد مي قرار متفاوت مالي هاي دوره در
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 معموالً گردد، مي تلقي مدت بلند استاندارد، اين طبق که پيماني
 حال، اين با .شد خواهد انجام سال يک از بيش مدتي طول در

 .نيست مدت بلند پيمان يک اصلي مشخصه ،سال يک از بيش مدت

 :بنابراين 

 دوره، فعاليت نظر از هرگاه ،سال يک از کمتر مدت با هاي پيمان برخي
  و عملياتي هزينه و درآمد انعکاس عدم که باشد نسبي اهميت چنان داراي

 نتايج و عملياتي هزينه و درآمد شدن مخدوش به منجر آن به مربوط سود
 به بايد گردد، مالي هاي صورت توسط مطلوب تصويري ارائه عدم و دوره

 در متخذه رويه اينکه بر مشروط شود، محسوب مدت بلند پيمان عنوان
 .گردد اعمال يکنواخت طور به ديگر سال به سالي از تجاري واحد
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 مبلغ يک با پيمانکار آن موجب به که است مدتي بلند پيمان
 موضوع واحد هر براي ثابت نرخ يک يا پيمان کل براي مقطوع

 خاص مواردي اساس بر است ممکن موارد از برخي در  که پيمان
 .کند مي توافق گيرد، قرار تعديل مشمول

 يا قبول قابل مخارج آن موجب به که است مدتي بلند پيمان
 از معيني درصد و تأديه پيمانکار به پيمان متن در شده مشخص
 .شود پرداخت پيمانکار به ثابتي الزحمه حق يا مزبور مخارج
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 به مربوط کار که است پيمانکار توسط دريافتي مبالغ از بخشي
 .است نشده انجام ترازنامه تاريخ تا آن

 هاي حساب صورت بابت که دريافت قابل مبالغ از است عبارت
 .است شده منظور ها حساب در صادره
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 در صادره هاي حساب قبال در موقت طور به که هستند مبالغي
 .شوند مي دريافت بررسي دست

 در ليکن نداشته، الحساب علي ماهيت که اقالمي از است عبارت
  بخش آن برگيرنده در نيز و شود مي دريافت کار پيشرفت قبال

 انجام ترازنامه تاريخ تا آن به مربوط کار که است پيمان مبالغ از
 .است شده
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 با) شود ايجاد پيمان مدت درطول رود مي انتظار که است هايي زيان

 گونه هر و تضميني و اصالحي کارهاي هزينه برآوردي مبالغ احتساب

 .(نيست بازيافت قابل پيمان شرايط تحت که مشابهي هاي هزينه

 شود مي برآورد زير موارد به توجه بدون مذکور زيان مبلغ: 

 پيمان کار شروع عدم يا شروع. 

 است شده انجام ترازنامه تاريخ تا که کار از اي حصه. 

 شود حاصل ديگر هاي پيمان از رود مي انتظار که سودي ميزان. 
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  تحقق صورت در باشد، شده تشکيل جداگانه بخش چند از مدتي بلند پيمان گاه هر
 :شود گرفته نظر در جداگانه پيماني مثابه به بايد بخش هر عملکرد زير، شرايط

باشد، شده ارائه اي جداگانه قيمت پيشنهاد بخش، هر مورد در 

رد يا قبول حق پيمان طرفين و گرفته صورت جداگانه طور به بخش هر مذاکرات           
   و باشند، داشته را بخش آن

باشد تشخيص قابل جداگانه طور به بخش هر هاي هزينه و درآمدها. 

  کارفرما چند يا يک داراي اينکه از اعم را ها پيمان گروه زير، شرايط تحقق صورت در
 :کرد تلقي واحد پيمان يک عنوان به بايد ،باشند

باشد، گرفته قرار مذاکره مورد مجموعه يک عنوان به ها پيمان گروه   

پروژه يک از بخشي عمل در که باشد اي گونه به يکديگر به ها پيمان وابستگي  
 و دهد، تشکيل را سودآور

شود اجرا متوالي يا همزمان طور به ها پيمان. 

 

8 



 :باشد زير موارد دربرگيرنده بايد پيمان درآمد

است، گرفته قرار توافق مورد پيمان در که درآمد اوليه مبلغ 

عمليات با ارتباط در تشويقي هاي دريافت ساير و ادعا پيمان، کار ميزان در تغيير  
 :پيمان

  و گردد، درآمد به منجر موارد اين رود احتمال که ميزاني تا 

  کرد گيري اندازه اتکا قابل اي گونه به بتوان را موارد اين. 

 مي گيري اندازه دريافتني يا دريافتي ازاي مابه منصفانه ارزش به پيمان درآمد  
 .شود

 ابهامات رفع و رويدادها وقوع با اغلب برآوردها پيمان، درآمد گيري اندازه در  
  ديگر دوره به اي دوره از است ممکن درآمد مبلغ ترتيب بدين .شود مي نظر تجديد

 .کند تغيير
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  :از است عبارت پيمان تغيير

 پيمان مفاد طبق است قرار که کاري دامنه در تغيير بر مبني دستورکارفرما

  .شود انجام

 توان مي نمونه، براي .شود پيمان درآمد کاهش يا افزايش موجب است ممکن تغيير  

   .برد نام پيمان مدت در تغيير و دارايي يک طراحي يا مشخصات در تغيير از

 :که شود مي منظور پيمان درآمد در زماني تغيير

  و باشد، محتمل کارفرما توسط حاصله درآمد مبلغ و تغيير تصويب 

  کرد گيري اندازه اتکا قابل اي گونه به بتوان را درآمد مبلغ. 
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 از است عبارت ادعا: 

  مي مطالبه هايي هزينه جبران عنوان به ثالث شخص يا کارفرما از پيمانکار که مبالغي 
 .است نشده منظور پيمان مبلغ در که کند

  شده ايجاد تأخير طراحي، يا مشخصات در اشتباه از ناشي است ممکن ادعا مثال براي 
   .باشد پيمان کار ميزان در اختالف مورد تغييرات و کارفرما توسط

 واغلب است ابهام از بااليي درجه متضمن ادعا از حاصل درآمد مبالغ گيري اندازه 
  مي منظور پيمان درآمد در زماني تنها ادعا بنابراين .دارد مذاکرات نتيجه به بستگي

 :که شود

 کارفرما سوي از ادعا قبول که اي گونه به باشد، رسيده پيشرفته مرحله به مذاکرات  
 و باشد، محتمل

 اندازه اتکا قابل اي گونه به بتوان ،است کارفرما قبول مورد احتماالً که را مبلغي  
 .کرد گيري
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 از است عبارت تشويقي هاي دريافت: 

 ،آن بر فزون يا شده تعيين عملکرد استانداردهاي به نيل صورت در که اضافي مبالغي 
   .شود مي دريافت پيمانکار توسط

 قبل پيمان موضوع تکميل درصورت که شود بيني پيش پيمان در است ممکن مثال براي
   .گيرد صورت پيمانکار به تشويقي هاي پرداخت مقرر، موعد از

 که کرد منظور پيمان درآمد در توان مي زماني را تشويقي هاي دريافت: 

 يا شده تعيين عملکرد استانداردهاي به نيل که باشد کرده پيشرفت تاحدي پيمان  
 و باشد، محتمل آن، بر افزون

  کرد گيري اندازه اتکا قابل اي گونه به بتوان را تشويقي دريافت مبلغ. 
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 که مخارجي ساير 
  پيمان  مفاد موجب به

 مطالبه  قابل مشخصاً
 .است کارفرما از

 اداري مخارج :مثل 
  مخارج و عمومي و

  آن جبران که توسعه
  در مشخص طور به

 .است شده قيد پيمان

 ها پيمان بين که مخارجي  
  به آن وتسهيم بوده مشترک

 امکان جداگانه هاي پيمان
 .است پذير

 غير مخارج بيمه، حق :مثل 
 و فني وکمک طراحي مستقيم

 .پيمان سربار
 مخارج اين: 

 طبقه آن ماهيت حسب بر 
  يکنواخت اعمال با و بندي
 و سيستماتيک هاي روش

 مختلف هاي پيمان به معقول
 .يابد مي تخصيص

 برگيرنده در تواند مي 
  با مرتبط استقراض مخارج

  براساس) باشد نيز ها پيمان
 .(13 شماره استاندارد

 مستقيماً که مخارجي  
  مشخص پيمان يک با

 .است مرتبط
  مواد مستقيم، کار :مثل 

  استهالک مصرفي، اوليه
  و آالت ماشين اجاره و

 ...و تجهيزات
مي را مخارج اين  

  درآمد ميزان به توان
  از خارج اتفاقي هاي

  درآمد تعريف شمول
  مثل داد کاهش پيمان

  فروش از حاصل درآمد
  آالت ماشين و مواد

 13 .اضافي



 مشخص پيمان يک به يا پيمانکاري فعاليت به توان نمي که را مخارجي 
 .شوند منظورنمي پيمان مخارج جزء دانست، مربوط

  در آن جبران که توسعه و تحقيق مخارج فروش، و عمومي اداري، مخارج مثل، 
 فعاليت در که تجهيزاتي و آالت ماشين واستهالک نشده مشخص پيمان

 .است نشده استفاده پيمانکاري

 دوره در پيمان انتعقاد صورت در پيمان، انعقاد از قبل شده تحمل مخارج  
 منظور پيمان حساب به بعد، دوره در پيمان انعقاد از اطمينان حصول يا جاري

 .شوند مي

  شود محسوب يافته وقوع آن در که  اي دوره هزينه عنوان به مخارج اين گاه هر 
 پيمان حساب به نبايد را مخارجي چنين گردد، منعقد بعد دوره در پيمان و

 .داد برگشت
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 :اتکا قابل اي گونه به پيمان يک حصل ما برآورد توانايي گاه هر

باشد داشته وجود: 

  تکميل ميزان به توجه با) پيمان کل مخارج و درآمد از مناسبي سهم بايد

 به (فعاليت مورد وضعيت عمليات نوع با متناسب و ترازنامه تاريخ در پيمان

 .شود شناسايي هزينه و درآمد عنوان به ترتيب

باشد نداشته وجود: 

 آن بازيافت احتمال که اي شده تحمل مخارج ميزان تا بايد درآمد . الف

 و شود، شناسايي دارد وجود

 .شود شناسايي هزينه عنوان به وقوع دوره در پيمان مخارج . ب
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 از پيمان مخارج کل) گردد زيان به منجر پيمان که رود انتظار گاه هر 
 هزينه عنوان به فورا مربوطه، زيان بايد ،(کند تجاوز پيمان درآمد کل

 .شود شناسايي دوره

 آتي مخارج تکميل، مرحله تا بعدي تخميني مخارج مجموع و ترازنامه تاريخ تا مخارج مجموع شامل 
 بازيافت قابل پيمان شرايط تحت که مشابهي کارهاي هرگونه و تضميني کارهاي اصالحي، کارهاي

 گرفته نظر در پيمان مخارج ساير و مصالح و مواد قيمت دستمزد، و حقوق احتمالي هاي افزايش نيست،
 .شوند مي

 روش اغلب پيمان، تکميل ميزان اساس بر دوره هزينه و درآمد شناخت 
  .شود مي ناميده پيمان تکميل درصد

 آن به نيل جهت شده تحمل مخارج با پيمان درآمد روش، اين طبق 
 يا سود و هزينه درآمد، نتيجه در و شود مي داده تطابق تکميل از ميزان

 .يابد مي انعکاس زيان و سود صورت در شده انجام کار زيان
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 پيمان ماحصل تا است گرديده موجب که ابهاماتي رفع صورت در

 پيمان هزينه و درآمد نباشد، برآورد قابل اتکاپذير اي گونه به

 کل مخارج و درآمد از مناسبي سهم اندازه به بايد مدت بلند

 و ترازنامه تاريخ در پيمان تکميل ميزان به توجه با) پيمان

 .شود شناسايي (فعاليت مورد وضعيت عمليات نوع با متناسب

آزمودگانکار  
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 به توان مي زماني را مدت بلند پيمان حصل ما مقطوع، هاي پيمان در
 برقرار زير شرايط تمامي که کرد گيري اندازه اتکا قابل اي گونه
     :باشد

 کرد، گيري اندازه اتکا قابل اي گونه به بتوان را پيمان درآمد 

 تجاري واحد به پيمان با مرتبط اقتصادي منافع ورودي جريان 
 باشد، محتمل

 پيمان تکميل درصد همچنين و پيمان تکميل زمان تا پيمان مخارج 
 و کرد، گيري اندازه اتکا قابل اي گونه به بتوان را ترازنامه تاريخ در

 گونه به و داد تشخيص وضوح به بتوان را پيمان به مربوط مخارج 
 شده تحمل واقعي مخارج مقايسه تا کرد گيري اندازه اتکا قابل اي

 .گردد ميسر آنها قبلي برآوردهاي با پيمان
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 واحد .است تعيين قابل مختلف طرق به پيمان تکميل ميزان
  اتکا قابل اي گونه به را شده انجام کار که را روشي تجاري،

 ها روش ماهيت به توجه با .گيرد مي کار به کند مي گيري اندازه
 :باشد زير موارد شامل است ممکن

 تاريخ تا شده انجام کار براي پيمان شده تحمل مخارج نسبت 
 پيمان، برآوردي مخارج کل به ترازنامه

 يا شده، انجام کار ارزيابي 

 پيمان کار کل به شده انجام کار مقدار نسبت. 
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  انجام شده، تحمل مخارج به توجه با کار تکميل ميزان تعيين چنانچه
  شده انجام کار کننده منعکس که مخارجي از بخش آن تنها گردد

 مي منظور ترازنامه تاريخ تا پيمان شده تحمل مخارج در باشند،
   .گردند

 شوند نمي منظور شده تحمل مخارج در که مخارجي از هايي مثال
 :از عبارتند

و مواد قبيل از است، پيمان آتي فعاليت با مرتبط که پيمان مخارج 
 و اند، نشده استفاده مربوطه پيمان در کنون تا که مصالحي

 مندرج کار انجام از قبل دوم دست پيمانکاران به پرداختي مبالغ 
 .فرعي پيمان در
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 عنوان به فوراً است، محتمل غير آن بازيافت که پيمان مخارج از بخش آن
 هايي پيمان به مربوط مخارج اين از هايي نمونه .شود مي شناسايي هزينه

 :که شود مي

 نيست، اجرا قابل کامل طور به . الف

  در مقررات يا جريان در حقوقي دعاوي نتيجه به منوط ها آن تکميل . ب
 باشد، تصويب حال

 برود، اموال تخريب يا مصادره احتمال . ج

 و نباشد، پيمان طبق خود تعهدات ايفاي به قادر ها آن کارفرماي . د

 پيمان طبق خود تعهدات ايفاي يا پيمان تکميل به قادر ها آن پيمانکار . ه
 .نباشد
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 در تغيير اثر يا پيمان مخارج يا درآمد برآورد در تغيير اثر

 مخارج و درآمد جاري برآوردهاي از که پيمان ماحصل برآورد

 با (6) شماره حسابداري استاندارد طبق شود، مي ناشي پيمان

 .شود مي  تلقي برآورد در تغيير ،"مالي عملکرد گزارش" عنوان
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 :کرد افشا ترازنامه در زير شرح به بايد را مدت بلند هاي پيمان

  تاريخ تا دريافتني و دريافتي مبالغ بر پيمان انباشته شده شناسايي درآمد مازاد .الف
 .ترازنامه در دريافتني هاي حساب سرفصل تحت بازيافت، قابل مبلغ عنوان با ترازنامه،

 .ترازنامه در ها دريافت پيش سرفصل در دريافت، پيش .ب

  خالص) انباشته شده شناسايي هزينه مبالغ کسر از پس انباشته شده تحمل مخارج .ج
  بلند هاي پيمان مانده عنوان به بيني، پيش قابل هاي زيان کسر به و (شده تمام بهاي
 .ترازنامه در پيشرفت جريان در هاي پيمان سرفصل تحت مدت

  کسر از پس) انباشته شده تحمل مخارج بر بيني پيش قابل هاي زيان ذخيره مازاد .د
  تحت بيني پيش قابل هاي زيان ذخيره عنوان با ،(انباشته شده شناسايي هزينه مبالغ

 .ترازنامه در ذخاير سرفصل

  سپرده و کار انجام حسن سپرده قبيل از استرداد قابل شده کسر هاي سپرده مبلغ .ه
 .ترازنامه در دريافتني هاي حساب سرفصل تحت بيمه،
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 :کند منعکس جداگانه طور به را زير اقالم بايد وزيان سود صورت

  ،(پيمان درآمد) دوره شده شناسايي درآمد .الف

  شده شناسايي هزينه شامل (پيمان شده تمام بهاي) دوره شده شناسايي هزينه .ب
 .دوره طي شده شناسايي بيني پيش قابل زيان و دوره طي پيمان

    را زير موارد (1) شماره حسابداري استاندارد الزامات به توجه با بايد تجاري واحد

 :کند افشا توضيحي هاي يادداشت در

 دوره، شده شناسايي درآمد تعيين هاي روش .الف

 .پيشرفت جريان در پيمان تکميل مرحله تعيين هاي روش .ب
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مالی انعکاس در صورتهای  

 شرح 1 2 3 4 جمع

 ترازنامه صورت سود و زیان

1300 درآمد پیمان  
 

بهای تمام شده 
(1285)پیمان          

1300 
(1215)  

(70)  

200 
(250)  

(40)  

380 
(350)  

- 

520 
(450)  

- 

145 
(110)  

- 

 (شده انجام کار ارزش) دوره شده شناسایی درآمد
 دوره شده شناسایی هزینه

 شده شناسایی بینی پیش قابل زیان

 

15 سود ناخالص    15 (90)  30 70 35 
 ناخالص (زیان) سود

1420 
(1215)  

- 

250 
(250)  

(40)  

450 
(350)  

- 

510 
(450)  

- 

110 
(110)  

- 

 پیمان انباشته شده تحمل مخارج
 پیمان انباشته شده شناسایی های هزینه
 بینی پیش قابل زیان ذخیره مانده

 

پیمان در جریان  
175پیشرفت          

175 - 100 60 - 
  شده شناسایی دارایی عنوان به که پیمان آتی فعالیت با مرتبط مخارج

 .است
 

1300 
(1235)  

200 
(180)  

380 
(380)  

520 
(520)  

145 
(100)  

 پیمان انباشته درآمد
 ترازنامه تاریخ تا کار پیشرفت بابت دریافتنی و دریافتی مبالغ

 

حسابهای  
65دریافتنی          

65 20 - - 45 
 ها پیمان بازیافت قابل مبالغ

 

125 پیش دریافتها  125 - 20 80 - 
 ها دریافت پیش

 

(40)  40ذخایر            (40)  - - - 
 بینی پیش قابل های زیان ذخیره

 

220 
150 

360 
200 

1000 
471 

936 
300 

 پیمان  کل مبلغ
 پیمان تکمیل مرحله تا برآوردی مخارج
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مالی انعکاس در صورتهای  

 شرح 1 2 3 4 جمع

 ترازنامه صورت سود و زیان

986 درآمد پیمان  
 

بهای تمام شده 
(981)پیمان          

986 
(1000)  

(21)  
40 

115 
(115)  

- 
- 

160 
(200)  

- 
40 

295 
(325)  

21 
- 

416 
(360)  

- 
- 

 (شده انجام کار ارزش) دوره شده شناسایی درآمد
 دوره شده شناسایی هزینه

 شده شناسایی بینی پیش قابل زیان

 

5 سود ناخالص    5 - - (51)  56 
 ناخالص (زیان) سود

2181 
(2055)  

(80)  

200 
(170)  
(30)  

450 
(400)  
(50)  

721 
(675)  

- 

810 
(810)  

- 

 پیمان انباشته شده تحمل مخارج
 پیمان انباشته شده شناسایی های هزینه
 بینی پیش قابل زیان ذخیره مانده

 

پیمان در جریان  
46پیشرفت          

46 - - 46 - 
  شده شناسایی دارایی عنوان به که پیمان آتی فعالیت با مرتبط مخارج

 .است
 

2066 
(2066)  

170 
(150)  

360 
(360)  

600 
(580)  

936 
(936)  

 پیمان انباشته درآمد
 ترازنامه تاریخ تا کار پیشرفت بابت دریافتنی و دریافتی مبالغ

 

40 20 - 20 - 
 ها پیمان بازیافت قابل مبالغ

 

11 6 - 5 - 
 ها دریافت پیش

 

- - - - - 
 بینی پیش قابل های زیان ذخیره

 

 200تغيير در برآورد از * 
330به   

2516 
380 

220 
50 

360 
- 

1000 
330 *  

936 
- 

 پیمان  کل مبلغ
 پیمان تکمیل مرحله تا برآوردی مخارج
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 تعيين روش و دوره طي پيمان درآمد شناسايي به مربوط رويه از اي نمونه
 :است زير قرار به پيشرفت جريان در پيمان تکميل ميزان

دوره طي پيمان درآمد شناسايي رويه: 

 به توجه با که باشد مي سال طي شده انجام کار ارزش بيانگر پيمان، درآمد
 صورت مبالغ برگيرنده در نتيجه در و گرديده محاسبه پيمان تکميل ميزان

 هر تکميل تا بيني پيش قابل هاي زيان کليه جهت .باشد مي نيز نشده وضعيت
 .شود مي منظور ها حساب در و محاسبه الزم ذخيره پيمان

 پيمان تکميل تعيين روش 

 کار جهت پيمان شده تحمل مخارج نسبت از استفاده با پيمان تکميل ميزان
 .شود مي پيمان مخارج کل برآورد به ترازنامه تاريخ تا شده انجام
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سال جاری مانده مانده سال قبل  

مانده ذخیره  
زیان قابل پیش 

 بینی
 

پیمان در 
جریان 
 پیشرفت

 

مانده ذخیره  
زیان قابل پیش 

 بینی
 

پیمان در 
جریان 
 پیشرفت

 

مانده ذخیره  
زیان قابل پیش 

 بینی
 

 مانده مخارج

هزینه های 
شناسایی شده  

انباشته تا  
 تاریخ ترازنامه

 

کل مخارج  
تحمل شده  
انباشته تا  

 تاریخ ترازنامه

 پیمان

- - - - - - (110)  110 1 

- - - 60 - 60 (450)  510 2 

- - - 100 - 100 (350)  450 3 

- - (40)  - (40)  - (250)  250 4 

- - - 15 (30)  45 (55)  100 5 

- - (40)  175 (70)  205 (1215)  1420 

 پيشرفت جريان در پيمان يادداشت .1

  سپرده و صادره هاي حساب صورت بابت کارفرمايان بدهي با مرتبط هاي يادداشت .2
 ها دريافت پيش و ها پيمان بازيافت قابل مبلغ مکسوره، هاي
 يا ماهيت به توجه با ،"مالي هاي صورت ارائه نحوه" عنوان با (1) شماره حسابداري استاندارد طبق

 ساير همراه به فوق هاي سرفصل دهنده تشکيل اقالم ريز صورت پيشرفت، درجريان هاي پيمان ميزان
 .شود مي ارائه توضيحي هاي يادداشت در الزم اطالعات
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 پيمان شده تمام بهاي و درآمد يادداشت .3

1/12/29مانده در تاریخ  2/12/29مانده در تاریخ   درآمد   
انباشته تا  

تاریخ  
2/12/29 

درآمد  
  انباشته تا

تاریخ  
1/12/29 

(  زیان)سود  پیمان
 ناخالص

بهای تمام 
 شده

درآمد  
شناسایی 

 شده

  (زیان)سود 
 ناخالص

بهای تمام 
پیمان شده  

زیان قابل 
 پیش بینی

هزینه 
شناسایی 

 شده

درآمد  
شناسایی 

 شده

- - - 35 (110)  - (110)  145 - 1450 1 

- - - 70 (450)  - (450)  520 - 520 2 

- - - 60 (350)  - (350)  380 - 380 3 

- - - (90)  (290)  (40)  (250)  200 - 200 4 

- - - (30)  (85)  (30)  (55)  55 - 55 5 

- - - 15 (1285)  (70)  (1215)  1300 - 1300 

  در اي مقايسه اقالم پيمانکار، فعاليت سال اولين با مرتبط ارقام ارائه دليل به .4
 .باشند مي صفر فوق، هاي يادداشت
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