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 پیشگفتار
 

که  در احتماای ذخایر، بدهیهای احتماای    ااااییهاای عنوان  با 4شماره استاندارد حسابداری  (1)

توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده اسه  اهایینی   1385تيرماه  تاریخ

 1379مصهو   حساابداای ییاااهدهای احتماای  بها عنهوان 4استاندارد حسابداری شماره 

و  1/1/1385 ا از تهاریخمورد صورتهای مالی ک  دوره مالی آنهه شود و النامات آن درمی

 االاراس .الزمد، شوبعد از آن شروع می
 

 دلیل تجدید نظر در استاندارد

المللهی حسهابداری و بهدهود ای  تجدید نظر با هدف هماهنیی بيشتر با اسهتانداردهای بي  (2)

 استاندارد قدلی، انجام شده اس .
 

 تغییرات اصلی

عنهوان  اایینی  “ذخایر، بدهيهای احتمالی و دارایيهای احتمالی ”در ای  استاندارد، عنوان  (3)

 شده اس . “پيشامدهای احتمالی ”

در استاندارد ادید تعاریفی برای ذخيره، بدهی احتمالی و دارایی احتمالی ارائ  شده اس   (4)

 پيشامد احتمالی تعریف شده بود.تنها اما در استاندارد قدلی 

گهروه در استاندارد قدلی، ایجاد بدهی یا کاهش دارایی در اثر رویهدادهای آتهی به  سه   (5)

تقسيم شهده بهود. در اسهتاندارد ادیهد تعههدات محتمهل  “بعيد ”و  “ممک  ” ،“محتمل ”

بهدهيهای  ”تعریف شده اس  و تعهدات ممکه  و بعيهد نيهن در زمهره  “ذخيره ”قالب  در

 تلقی شده اس . “احتمالی

اهميه  بهودن  در ای  استاندارد محاسد  ارزش فعلی برای شناسایی ذخيره در صورت بها (6)

 ارزش زمانی پول، النامی شده اس . ثرا

قراردادهای زیاندار و مخارج تجدیهد سهاختار ارائه   مورد دردر استاندارد ادید، الناماتی  (7)

 گردیده اس .

 فهرست
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 مطالعه و“اي بر استانداردهاي حسابداريمقدمه ”اين استاندارد بايد با توجه به 

.گرفته شود بکار
 هدف

مناسهب  گيریمدانی انهدازهو  شناخ هدف ای  استاندارد اطمينان از بکارگيری معيارهای  . 1

اطالعهات کهافی و نيهن افشهای  دارایيهای احتمهالیو  بدهيهای احتمالی، ذخایر مورد در

 توسههطآنههها  مدلهه بنههدی و تههر ماهيهه ، زماندرک به بههراییادداشههتهای توحههيحی  رد

 باشد.میصورتهای مالی کنندگان استفاده

 دامنه کاربرد
   بادهیهای احتماای ، ذخاایربارای حساابداای   احدهای تجاای کلیهتوسط  باید استاندااا این . 2

 هوااا زیر، بکاا ا ا: به استثنای، ااااییهای احتمای 

یاا اناد نکراهعما   به تعهادا  خاوا هیچ یک از طرفینهوجب آن  قراااااهای  که به ایف.

اا هوااای  هگر، انداز تعهداتاان اا هتناسباً انجام اااه ا  طرف طبق قرااااا بخا  هر

 ،  که قرااااا زیانباا باشد

 حسابداای است. آنچه که هامول سایر استانداااهای . ب

 يههاییر، بدهيهای احتمالی و دارایاخاز ذ خاصینوع  یحسابداری دییرچنانچ  استاندارد  . 3

عنهوان  به  د.راستاندارد را بکار به آن باید واحد تجاریدهد، احتمالی را مورد بحث قرار 

 مثال، موارد خاصی از ذخایر در استانداردهای زیر مطرح شده اس :

 حساابداای ییمانهاای با عنوان 9شماره پيمانهای بلندمدت )ب  استاندارد حسابداری  .الف

 (،شودمرااع   هد بلند

مرااعه   هاااجااهحساابداای با عنهوان  21ها )ب  استاندارد حسابداری شماره اااره .  

 برایحاوی النامات خاصی  21استاندارد حسابداری شماره با توا  ب  اینک   .د(شو

 واربرد دارد، کاستاندارد در چني  مواردی زیاندار نيس ، ای   های عملياتیاااره

فعاییتهاای بیماه عنوان  با 28فعاليتهای بيم  عمومی )ب  استاندارد حسابداری شماره  . ج

 مرااع  شود(. عموه 

 فهرست
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شود ممک  اس  مربوط به  شهناخ  بعضی از مدالغی ک  با آن همانند ذخيره برخورد می . 4

حق اشتراک، خهدمات در مقابل دریاف   واحد تجاریک  مواردی ،مثالبرای  .درآمد باشد

 اسهتاندارد .سهروکار نهداردشهناخ  درآمهد  با ای  استاندارد کند.ر خودرو ارائ  میتعمي

درآمد عمليهاتی را مشهخ  شناخ  ، شرایط ااآهد عملیات عنوان  با 3شماره حسابداری 

اسهتاندارد دههد. ایه  یارائه  م معيارهای شناخ برای بکارگيری کند و رهنمودی عملی می

 دهد.تغيير نمیرا  3شمارهحسابداری استاندارد  النامات

تعيهي  و یا  تسوی تعریف کرده اس  ک  زمان  بدهيهاییعنوان  را ب  ذخاير ،ای  استاندارد . 5

قالمی از قديهل ادر مورد  “ذخيره ”اصطالح  باشد.می قابل توا  نسدتاًآن توأم با ابهام مدل  

فتهری دای  اقالم مدل   .رودنين بکار می الوصولمطالدات مشکوکو  کاهش ارزش دارایيها

 .يستمشمول اين استاندارد نکند و دارایيها را تعدیل می

)شامل عمليات متوقف شهده( کهاربرد دارد.  ذخيره تجدید ساختاردر مورد  ای  استاندارد . 6

دهق اسهتاندارد طباشهد،  عمليات متوقف شهدهتعریف  منطدق باک  تجدید ساختار هنیامی

ااااییهای غیرجاای نگهاداای شاده بارای فار ع   عملیاا  ان عنو با 31حسابداری شماره 

 موارد افشای بيشتری حرورت دارد. شده، هتوقف

 فهرست
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 تعاریف
 اصطالحا  ذی  اا این استاندااا با هعان  هاخص زیر بکاا افته است : . 7

 قاب  توجاه نسبتاًآن توأم با ابهام  هبلغتعیین یا    زهان تسویهکه  بده  استنوع   : ذخیره 

 است.

  ساایر  یا هعاهال  از ، ناش توسط  احد تجاای تعهد انتقال هنافع اقتصاایعباا  از  : بده

 گذشته است. ا یدااهای

 کاه ای گوناهبهکناد ه ایجاا  عرف یا  قانون  تعهدیا یداای است که  : ا یداا تعهد آ ا

 تسویه آن باشد. هلزم به  احد تجاای

  شواناش  ه  ایزاها  قانون یا  اااااقر ازکه  تعهدی است : تعهد قانون. 

  اا هاوااای کاه  احاد تجااای   احاد تجااایناش  از اقداها   تعهدی است : تعهد عرف

کااهالً  های جااایناهاهآئینشده یا اعالم  هایسیاست، گذشتهنحوه عم  خوا اا به  توجه با

ذیرفت،   خواهاد یا خاصا  اا سایر اشخاص ناان اااه است که هسئوییتهای ، بههاخص

نتیجه،  احد تجاای انتظاای بجا برای آنها ایجاا کراه است که هسئوییتهای خاوا اا ایااا  اا

 .خواهد کرا

 :  بده  احتمای 

 تنهاا    جاوا آن واشااز ا یدااهای گذشته ناشا  ه که  غیرقطع  است تعهدی ایف.

اا  بطاوا کاها  کاه ناهاخص آتا ا یداا ند چیک یا  عدم  قوعیا   قوعازطریق 

 یا ،خواهد شدتأیید ،نیست کنترل  احد تجاای

  یی  زیر شناسااالبداها  شوااز ا یدااهای گذشته ناش  ه که  فعل  است تعهدی . ب

 :شوانم 

 هحتم  نیست.خر ج هنافع اقتصاای برای تسویه تعهد  . 1

 گیری کرا.اندازه قابلیت اتکای کاف با  تواننم هبلغ تعهد اا  . 2

 جوا  شوااز ا یدااهای گذشته ناش  ه که  غیرقطع  است یک اااای  ای  :اااای  احتم   

تحات بطوا کاه   که ناهاخص آت ا یداا  یک یا چند قوع یا عدم  قوع از طریق  تنها نآ

 خواهد شد.تأیید  ،نیست کنترل  احد تجاای

 از  عهدا  ناش آن برای ایاای ت هخااج غیرقاب  اجتناب که قرااااای است : اقرااااا زیانبا

 هواا انتظاا آن قرااااا است. هنافع اقتصاای بیش ازقرااااا، 

 : ااهناه شاوا   اا که توسط هدیریت طراح    کنتارل ه  است ایبرناهه تجدید ساختاا

 .کندایجاا ه  تغییرا  با اهمیت شیوه انجام آن فعاییت،    یا  احد تجاایفعاییت 

 فهرست
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 ذخایر و سایر بدهیها

سایر حسابها و اسناد  و حسابهای پرداختنی تجاریتوان از سایر بدهيها مانند را میذخاير  . 8

حساابهاي  مورد زمان تسوی  ویا مدل  آن ابهام واود دارد.در، زیرا متماین کردپرداختنی 

اس  ک  صورتحسها   ایباب  کاالها و خدمات دریاف  شده بدهی، پرداختني تجاري

ازای آن توافهق شهده شنده در مورد مدل  و زمان پرداخ  ماب آن دریاف  گردیده یا با فرو

ن آمدل   وا  تماین اصلی حسابهای پرداختنی تجاری با ذخایر ای  اس  ک  بنابرای  اس .

 گهردد.توا  ب  صورتحسا  و زمان پرداخ  آن نين از طریق توافق با فروشنده مشخ  می با

ای اس  ک  صورتحسها  آن دریاف  شده گروهی دییر از بدهيها باب  کاالها یا خدمات

ه دریاف  نشده یا ب  طور رسمی با فروشنده در مورد مدل  و زمان تسهوی  آن توافهق نشهد

  بهبدهی مربهوط یی از قديل زمان تسوی  بدهيهایا  تعيي  مدل برای  بعضی موارد دراس . 

و  نشده اس صورتحسا  آن هنوز دریاف   ک  برق مصرف شده تا پایان دوره مالی و آ 

هام در اما مينان اب، انجام برآورد الزم است، ماليات عملکردقديل  نين بدهيهای دییری از

ای . اگرچ  در عمل اصطالح ذخيهره بهرمراتب کمتر از ذخایر اس  رابط  با ای  بدهيها ب 

بهرای بهدهيهایی  ددر ای  استاندار اصطالح ذخيرهشود، اما ای  نوع بدهيها نين استفاده می

، ضمي  کاالذخيره تتعریف مندرج در ای  استاندارد انطداق داشت  باشد.  با ک رود بکار می

، ذخيهره منایهای پایهان خهدم و  ذخيره دعاوی حقهوقی، ذخيره پاکسازی محيط زیس 

 گون  بدهيهاس .هایی از ای نمون 

 رابطه بین ذخایر و بدهیهاي احتمالی

شخ  بودن زمان تسوی  و یا مدل  آن توأم با احتمال اس  دليل ناماگرچ  برآورد ذخایر ب  . 9

 که رود مورد بدهيها و دارایيههایی بکهار مهیدر در ای  استاندارد “احتمالی ” اصطالحاما 

از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چنهد رویهداد  تنها واود آنها زیرا ،شودشناسایی نمی

، . بعهالوهگهرددتأیيهد می، ی نيس بطور کامل تح  کنترل واحد تجارک  نامشخ  آتی 

احهراز رود ک  معيارههای شهناخ  را برای بدهيهایی بکار می “بدهی احتمالی ”اصطالح 

 کنند.نمی

 فهرست
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 کند:ای  استاندارد موارد زیر را از هم متماین می . 10

)با فرض اینک  برآورد اتکاپذیر قابل انجهام شود بعنوان بدهی شناسایی می : ذخایــر .الف

زیرا تعهدات فعلی اس  و حرورت خروج منافع اقتصادی برای تسوی  ایه   د(،باش

 تعهدات محتمل اس .

 ، زیرا:شودنمیبعنوان بدهی شناسایی  : بدهیهاي احتمالی .  

خهروج  و واود تعهد فعلی واحد تجاری ک  منجهر به  تعهدات احتمالی اس  . 1

 باید تأیيد گردد، یاشود، منافع اقتصادی می

 ندارنهد ک  معيارهای شناخ  مندرج در ای  اسهتاندارد را عهدات فعلی اس ت . 2

ر ذیپ)زیرا خروج منافع اقتصادی برای تسوی  تعهد، محتمل نيس  یا برآورد اتکا

 باشد(.پذیر نمیمدل  تعهد امکان

 شناخت
 ذخایـر

 ذخیره باید اا صوا  احراز هعیااهای زیر شناسای  شوا: . 11

اااا که اا نتیجه ا یداای اا گذشته ایجااا  )قانون  یا عرف (تعهدی فعل    احد تجاای . ایف

 شده است،

 خر ج هنافع اقتصاای برای تسویه تعهد هحتم  باشد ،   . ب

 قاب  برآ اا باشد. یذیراتکا ایگونههبلغ تعهد به . ج

 ای نباید شناسای  شوا.، هیچ ذخیرهاحراز نگراااگر این شرایط  

 تعهد فعلی

نظار گارفتن  اا این هوااا، چنانچه باا اا  جوا تعهد فعل  ا شن نیست.، بسیاا نااااا هوااا  . 12

تمام شواهد اا استرس، احتمال  جوا تعهد فعل  اا تاایخ ترازناهه بیاتر باشد، چناین فار  

 یک ا یداا گذشته تعهد فعل  اا بوجوا آ ااه است.که  شواه 
آیا رویداد گذشت  منجر ب  تعهدی فعلی شده اس  یا خير. در اغلب موارد روش  اس  ک   . 13

یک دعوی حقوقی ممک  اس  در مورد اینک  رویهدادهای خاصهی  مانند مواردی نادر در

واقع شده یا اینک  آن رویدادها منجر ب  تعهد فعلی شده اس ، اختالف نظر واهود داشهت  

واهد در دسترس شهامل نظهرات نظر گرفت  تمام ش موارد واحد تجاری با در ای  باشد. در
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نظر شامل  شواهد موردکند. کارشناسان، واود تعهد فعلی را در تاریخ ترازنام  مشخ  می

شواهد بيشتری اس  ک  از طریق رویدادهای بعد از تهاریخ ترازنامه  فهراهم شهده اسه . 

 براساس ای  شواهد:

ذخيهره  ، واحد تجهاریددر تاریخ ترازنام  بيشتر باشاگر احتمال واود تعهد فعلی  .الف

 و ،معيارهای شناخ  احراز گردد(شرط اینک   )ب  کندشناسایی می

، نداشهت  باشهددر تاریخ ترازنام  واود تعهد فعلی  ،در صورتی ک  ب  احتمال زیاد .  

کند، میر اینکه  امکهان خهروج منهافع واحد تجاری یک بدهی احتمالی را افشا می

 مرااع  شود(. 76)ب  بنداقتصادی بعيد باشد 

 رویداد گذشته

اینکه  شود. برای می رویداد تعهدآور ناميدهای ک  منجر ب  تعهد فعلی شود، رویداد گذشت  . 14

 هيچ راه کار عملی ان تسوی  تعههد واحد تجاریرویدادی تعهدآور تلقی شود، الزم اس  

 شود:یت  باشد. ای  وحعي  تنها در موارد زیر واقع ماز ای  رویداد نداش ایجاد شده ناشی

 واود داشت  باشد، یا تسوی  تعهدبرای  النام قانونی . الف

از اقهدام  )ک  ممک  اس  ناشهیک  رویداد مورد نظر هنیامی ،تعهد عرفیدر مورد  .  

در اشهخا   واحهد تجهاریتعهد انتظاراتی بجا مدنی بر ایفای  واحد تجاری باشد(

 دییر ایجاد کند.

وحهعي  و ن   در پايان دوره گزارشگري واحد تجاریصورتهای مالی با وحعي  مالی  . 15

ام ، برای مخارای ک  در آینهده اهه  انجهبنابرای احتمالی آن در آینده سر و کار دارد. 

دهيهایی در ترازنامه  به. تنهها شهودای شناسایی نمیذخيرهشود، فعاليتهای آتی تحمل می

 د.تاریخ ترازنام  واود داشت  باش در ک  شودشناسایی می

اسه ،  واحد تجهاری مستقل از اقدامات آتیو  ناشی از رویدادهای گذشت تعهداتی ک   تنها . 16

پاکسهازی خهارج یها م اهرایمچني  تعهداتی شهامل نمون   شود.بعنوان ذخيره شناسایی می

واحهد  ، صهرفنظر از اقهدامات آتهیتسوی  هر دویس  اس  ک  تخریب غيرقانونی محيط ز
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همچني ، واحد تجهاری بهرای مخهارج  منجر ب  خروج منافع اقتصادی خواهد شد.، تجاری

ذخيهره  ارده قدلهیت وابهرای ادهران خسهار خهودمينان تعهد  ، ب برچيدن تأسيسات نفتی

ورتهای تجهاری یها ممک  اس  بهدليل حهرواحد تجاری از سوی دییر، . کندشناسایی می

، مایل یا ملنم باشد تا مخهارای را بهرای انجهام فعاليه  به  روش خها  النامات قانونی

که   آنجا از )برای مثال، نصب فيلترهای تصفي  در یک کارخان  سيمان(.آینده تحمل کند  در

طریق اقدامات آتی )مثل تغييهر روش عمليهات( از مخهارج آتهی  تواند ازواحد تجاری می

 کند.شناسایی نمیای نين و ذخيره ن مخارج نداردآتعهد فعلی برای کند، بنابرای   ااتنا 

حال،  ای  . باشودک  تعهد نسد  ب  وی ایفا میمستلنم واود طرف دییری اس  هميش  تعهد  . 17

. چهون عموم باشد تعهد ممک  اس  نسد  ب مشخ  بودن هوی  طرف تعهد الزم نيس  و 

تصميم مدیری  اارایهی  بنابرای  قدال طرف دییری اس ،دل تکليف درتعهد هميش  مستلنم تق

اینکه  قدهل از تهاریخ  میهر شهودمنجهر نمیدر تاریخ ترازنام   تعهد عرفیمدیره، ب   یا هيئ 

اطالع اشخا  تح  تأثير تصميم رسيده باشهد و  کامالً مشخ  ب  ایترازنام  تصميم ب  گون 

 بر ایفای مسئولي  توسط واحد تجاری ایجاد کرده باشد. ر آنها انتظاراتی بجا مدنید

، ممک  اس  مدتی بعد بدليل تغيير قهانون کندایجاد تعهد نمی زمان وقوعرویدادی ک  در  . 18

عهد ک  منجر ب  ایجاد ت اطالعي  عمومی()برای نمون ، صدور یک و یا اقدام واحد تجاری 

خریب تممک  اس  زمانی ک  محيط زیس   مثال،بعنوان کند. هدی ایجاد تع ،شودعرفی می

 اما ایجاد چني  خسارتی هنیهامی به  ن واود نداشت  باشد.آتعهدی برای ادران ، شودمی

یها  النامی کندادیدی ادران خسارت مواود را  شود ک  قانونرویداد تعهدآور تددیل می

ای که  تعههدی قابل عموم بپذیرد به  گونه واحد تجاری مسئولي  ادران خسارت را درم

 .ایجاد شود عرفی

شهود که  یک طرح یا الیح  قانونی پيشنهادی، تنها در صورتی ب  ایجاد تعههد منجهر می . 19

تعههد . برای مقاصد ای  استاندارد، با چني  تعهدی هماننهد تقریداً قطعی باشدتصویب آن 

شود تها تعيهي  شود. شرایط متفاوت حاکم بر تصویب قواني  سدب میخورد میبر قانونی
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یک رویداد واحد ک  حاکی از قطعي  یهافت  تصهویب قهانون باشهد، غيهرممک  شهود. 

بسياری موارد، تا زمانی ک  قانون تصویب نشود، حصهول اطمينهان از قطعيه  یهافت   در

 تصویب قانون غيرممک  اس .

 ع اقتصاديمحتمل بودن خروج مناف

محتمل بودن  بلک ، واود تعهد فعلین  تنها  احراز کندرا  شرایط شناخ  بدهی برای اینک  . 20

. در ای  اسهتاندارد، خهروج ضروري استنين  خروج منافع اقتصادی برای تسوی  آن تعهد

عدم وقوع بيش از  وقوع رویداداحتمال  شود ک منافع اقتصادی درصورتی محتمل تلقی می

عنهوان بهدهی  آن را به  واحد تجهاری، محتمل نداشدد. چنانچ  واود تعهد فعلی باش آن

مرااع   76)ب  بند میر اینک  امکان خروج منافع اقتصادی بعيد باشد  کنداحتمالی افشا می

 شود(.

راردادهای مشاب (، های محصول یا قنام )مثل حمان  تعدادی تعهد مشاب درصورت واود  . 21

تعههدات  مجمهوع درنظر گهرفت  با، تسوی  محتمل بودن خروج منافع اقتصادی الزم برای

از  یک اگر چ  ممک  اس  احتمال خروج منافع اقتصادی برای هر شود.تعيي  می هرگروه

ن آکم باشد، ولی خروج منافع اقتصادی برای تسوی  مجموع تعهدات  طور اداگان اقالم ب 

ذخيهره  )و درصهورت احهراز معيارههای شهناخ (گون  موارد حتمل اس . درای گروه م

 شود.شناسایی می

 برآورد اتکاپذیر تعهد 

دار استفاده از برآورد در تهي  صورتهای مالی امری اساسی اس  و اتکاپذیری آن را خدش  . 22

اقالم ترازنامه  اکثر  نسد  ب  ک  ماهيتاًامر بویژه درمورد ذخایر مصداق دارد کند. ای  نمی

، واحد تجاری قادر اس  طيفی از نتایج ممک  موارد بسيار نادردر بجن  .ابهام بيشتری دارد

ای اتکاپهذیر گونه برای شهناخ  ذخيهره، تعههد را ب تواند را مشخ  کند و بنابرای  می

 برآورد کند.
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بدهی  ، ای ميسر نيس  پذیراتکاک  تعيي  مدل  بدهی از طریق برآورد  بسيار نادر در موارد . 23

 مرااع  شود(. 76)ب  بند شود عنوان بدهی احتمالی افشا میب 

 بدهیهاي احتمالی

 .اا شناسای  کند احتمای  بده نباید   احد تجاای . 24

 اشد.اهکان خر ج هنافع اقتصاای بعید ب هگر اینکهشوا، افاا ه  بده  احتمای  . 25

، مسهئولي  داشهت  باشهددرقدهال یهک تعههد متضهامناً و مشهترکاً واحد تجاری چنانچ   . 26

بعنوان بهدهی احتمهالی  رود توسط سایر اشخا  ایفا شوداز تعهد ک  انتظار می بخش آن

برای بخشی از تعهد ک  خروج منافع اقتصادی بهرای تنها  واحد تجاریشود. محسو  می

 نتهوانکند، بجن در شهرایط بسهيار نهادر که  يره شناسایی میتسوی  آن محتمل اس ، ذخ

 انجام داد. پذیربرآورد اتکا

تغييهر  رفه ،وحعي  بدهيهای احتمالی ممک  اس  نسد  ب  آنچ  ک  در ابتدا انتظهار می . 27

روج خهتا تعيي  گردد ک  آیها  شودارزیابی می ی یادشده بطور مداومبدهيهابنابرای ،  .کند

ی محتمل شده اس  یا خيهر. چنانچه  خهروج منهافع اقتصهادی آتهی بهرای منافع اقتصاد

 اند، محتمهل شهود، در صهورتهای مهالیعنوان بدهی احتمالی تلقی شده ک  قدالً ب اقالمی

در شهرایط  میهر)شهود کند، ذخيره شناسایی میمينان احتمال در آن تغيير میای ک  دوره

 شد(.پذیر ممک  ندابرآورد اتکا ک  یبسيار نادر

 داراییهاي احتمالی

 اا شناسای  کند. اااای  احتمای  نباید  احد تجاای . 28

شهود ای ناشهی میمنتظرهغير یا رینی نشدهرویدادهای برنام دارایيهای احتمالی معموالً از  . 29

توان ب  ادعهایی مثال، میبرای  سازد.ممک  می را ک  ورود منافع اقتصادی ب  واحد تجاری

، اشاره کند اما پيامد آن نامشخ  اس تجاری ازطریق مراحل قانونی پيیيری میک  واحد 

 کرد.
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منجهر به  ممک  اس  زیرا  ،شودشناسايي نميداراييهاي احتمالي در صورتهاي مالي  . 30

ریداً قطعی تحقق درآمد تق ک زمانی حال،يابد. با ای هرگن تحقق ن شود ک شناخ  درآمدی 

 شود.باشد، دارایی مربوط احتمالی نيس  و شناسایی می

 .محتمل باشد منافع اقتصادیورود شود ک  دارایی احتمالی زمانی افشا می . 31

آن  تغييهراتتا اطمينان حاصل شهود که   گرددمی ارزیابی بطور مداومای احتمالی دارایيه . 32

 چنانچ  ورود منافع اقتصادی تقریدهاًالی منعکس شده اس . نحو مناسب در صورتهای مب 

 آن رخ دادهدر ای که  تغييهر قطعی باشد، دارایی و درآمد مربوط در صورتهای مالی دوره

د همچني  در صورتی ک  ورود منافع اقتصادی محتمل شود واحه شود.ی میی، شناسااس 

 کند.افشا میای احتمالی را تجاری دارایيه

 يگیراندازه

 بهترین برآورد

از هخااج  باشد که بارای تساویه تعهاد  بهترین برآ اا باید هبلغ شناسای  شده بعنوان ذخیره . 33

 فعل  اا تاایخ ترازناهه الزم است.

 واحهد تجهاری، مدلغهی اسه  که  تعهد فعلیاز مخارج الزم برای تسوی   بهتری  برآورد . 34

قی الزم اس  برای تسوی  تعهد یا انتقال ب  شخ  ثالهث در تهاریخ ترازنامه  طور منط ب 

اسه . اقتصهادی  غيهر یهانهاممک   بپردازد. تسوی  یا انتقال تعهد در تاریخ ترازنام  اغلب

طور منطقی الزم اس  برای تسهوی  یها انتقهال  حال، برآورد مدلغی ک  واحد تجاری ب ای  با

 د از مخارج الزم برای تسوی  تعهد فعلی در تاریخ ترازنام  اس .تعهد بپردازد، بهتری  برآور

باتوا  به  تجربيهات  واحد تجارینتایج و آثار مالی رویدادها، از طریق قضاوت مدیری   . 35

بهرآورد مسهتقل  کارشناسان و در بعضی موارد، گنارشمورد رویدادهای مشاب  گذشت  در

تری اس  ک  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه  موردنظر شامل شواهد بيششود. شواهد می

 .دهدبدس  می
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چنانچ   ، ب  شرایط مرتدط با آن بستیی دارد.ابهام حاکم بر شناسایی ذخيرهنحوه برخورد با  . 36

شود مربوط ب  اقالم متعددی باشد، تعهد از طریق تعيهي  وزن گيری میای ک  اندازهذخيره

شود. ای  روش آماری   ب  احتمال وقوع آنها برآورد میتوا هر یک از پيامدهای ممک  با

ب ميهنان احتمهال ، مدل  ذخيره ب  تناسبنابرای شود. ناميده می “ ارزش مورد انتظار ”برآورد، 

 یدرصد، متفهاوت خواههد بهود. هنیهامی که  پيامهدها 90درصد یا  60زیان، بعنوان مثال 

ایر سهوقوع هر رویداد در ای  دامن  مشهاب  احتمالی دارای یک دامن  پيوست  اس  و احتمال 

 گيرد.رویدادهاس ، نقط  ميانی ای  دامن  بعنوان ذخيره برآوردی مدنظر قرار می

عيهب و واحد تجاری محصوالت خود را همراه با حمان  شش ماه  باب  رفع هرگونه    مثال :

ر تمهام يهب و نقه  کشهف شهده درسهاند. چنانچه  عنق  ناشی از توليد ب  فهروش می

ر خواهد بود و اگه محصوالت فروش رفت  انئی باشد، هنین  رفع آن معادل یک ميليون ریال

عيب و نق  کشف شده در تمام محصوالت فروش رفت  عمده باشد، هنین  رفع آن معادل 

ن آچهار ميليون ریال خواهد بود. تجربيات گذشت  و انتظارات آتی واحد تجاری حهاکی از 

درصهد  20درصد محصوالت فروش رفت  فاقد عيب و نقه ،  75ده، اس  ک  در سال آین

درصد نين دارای عيب و نق  عمده خواهد بود. براسهاس  5دارای عيب و نق  انئی و 

، ااری احتمال خروج منافع اقتصادی باب  تعههدات مربهوط به  حهمان  21النامات بند 

 کند.محصوالت را ب  طور کلی ارزیابی می

 هنین  رفع عيب و نق  محصوالت ب  شرح زیر اس : ارزش مورد انتظار 

 ( 75%)صفر  +(  20%ميليون  1) +(  5%ميليون  4) = 4/0 

 ریسک و ابهام

ذخیاره  بهترین برآ اااا استیاب  به باید حاکم بر بسیاای از ا یدااها   شرایط  ایسک   ابهام . 37

 اانظر گرفته شوا.
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 مدل  بدهی را افنایش دهد.تعدیل ریسک ممک  اس   ایج اس .پذیری نتتغييربيانیر ريسک  . 38

 ،اها یا بدهيهنمایی درآمدها یا دارایيها و کم نمایی هنین ابهام، برای پرهين از بيش درشرایط

فی واود ابهام، ایجاد ذخایر احها حال،ای  با احتياط در انجام قضاوت الزم اس .رعای  

 پيامد نامساعد های یکعنوان مثال، چنانچ  هنین  ب  کند.نمایی بدهيها را تواي  نمییا بيش

 خا  بصورت محتاطان  برآورد شود، مينان احتمال آن نداید بيش از واقع درنظهر گرفته 

نمهایی شود. باید مراقب بود تا از تعدیل مضاعف باب  ریسهک و ابههام و درنتيجه  بيش

 ذخيره ااتنا  شود.

 ارزش فعلی

هعااال اازع فعلا  هخاااج  بایدهبلغ ذخیره  ازع زهان  یول با اهمیت است،اثر اهنگاه  که  . 39

 هواا انتظاا الزم برای تسویه تعهد باشد.

منظور ایجهاد یکنهواختی در توا  ب  مشکالت عملی تعيي  نرخهای تننیل متفاوت و ب  با . 40

یسک، مانند شود از نرخ بازده بدون رشيوه محاسد  ارزش فعلی بدهی بلندمدت، توصي  می

ستفاده ابلندمدت بانکی یا نرخ اوراق مشارک  دولتی،  گذاریسرمای های نرخ سود سپرده

 شود.

 رویدادهاي آتی

نیااز بارای  اگر شواهد عین  کاف   جوا ااشته باشاد که ا یدااهای آت  هؤثار برهبلغ هاواا . 41

 ذخیره اا نظرگرفته شوا. تسویاه تعهد، اخ خواهد ااا، این ا یدااها باید اا تعیین هبلغ

ای داشت  باشد. گيری ذخایر اهمي  ویژهرویدادهای آتی مورد انتظار ممک  اس  در اندازه . 42

 نمون ، ممک  اس  ای  اعتقاد واود داشت  باشد ک  مخارج برچيدن یک کارگهاه دربرای 

خيره ل ، مدل  ذتغييرات آتی فناوری برچيدن، کاهش یابد. در ای  حا دليلپایان عمر آن ب 

 توا  ب  تمام شواهد مواود در مورد فناوری قابل دسترس در زمهان برچيهدن، بهرآورد با

 .شودمی

 واگذاري مورد انتظار داراییها

 گرفته شوا. گیری ذخیره اا نظرسوا ناش  از  اگذاای هواا انتظاا ااااییها نباید اا اندازه . 43

 فهرست
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، شهوددرنظر گرفته  نمیگيری ذخيره در اندازه ر دارایيهاسود ناشی از واگذاری مورد انتظا . 44

اد ک  منجهر به  ایجهداشت  باشد نندیکی با رویدادی رابط  حتی اگر واگذاری مورد انتظار

زمان تعيي   واحد تجاری سود ناشی از واگذاری مورد انتظار دارایيها را در شود.میذخيره 

 کند.ی مییرایی مورد نظر شناساحسابداری مرتدط با داشده مطابق استاندارد 

 جبران مخارج
توسط شاخص ایگاری  هواا نیاز برای تسویه ذخیره هخااجاز  تمام یا بخا چنانچه انتظاا ا ا  . 45

وا کاه جباران آن شا، این هبلغ تنها زهان  بعنوان یک اااای  جداگاناه شناساای  ه جبران شوا

. هبلاغ شناساای  شاده بارای جباران   باشدتقریباً قطع  احد تجاایاز تسویه تعهد توسط  یس

 هخااج نباید بیش از هبلغ ذخیره باشد.

یس از کسر هبلغ شناساای  شاده هزینه هرتبط با یک ذخیره اا توان ه اا صوا  سوا   زیان  . 46

 برای جبران هخااج ااائه کرا.

ذخيره، توسط  در برخی موارد ممک  اس  تمام یا بخشی از مخارج مورد نياز برای تسوی  . 47

)برای نمونه ، از طریهق قراردادههای بيمه ، تضهمي  ادهران شخ  ثالثی پرداخ  شود 

 خسارت یا حمان  فروشنده(.

اگر ای ک  گون اس  ب  واحد تجاریدر بيشتر موارد، پرداخ  تمام مدل  موردنظر ب  عهده  . 48

ند. کل مدل  را تسوی  شخ  ثالث ب  هر دليل تعهد خود را ایفا نکند، واحد تجاری باید ک

شود و مخهارج قابهل ادهران در چني  وحعيتی، برای کل مدل  بدهی ذخيره شناسایی می

شود ک  ادهران اداگان  شناسایی می یک داراییعنوان  ب توسط شخ  ثالث تنها زمانی 

 قطعی باشد. تقریداًپس از تسوی  تعهد توسط واحد تجاری آن 

درصهورت قصهور شهخ  ثالهث در پرداخه  مخهارج  یواحد تجهاربرخی موارد،  در . 49

شناسهایی  ای از ایه  بابه و در نتيج  ذخيرهآن نخواهد بود موردنظر، متعهد ب  پرداخ  

 کند.نمی

 فهرست
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 تغییر ذخایر
بهترین برآ اا جاای تعدی  شاوا.  ااانذخایر باید اا یایان هرا اه های  براس    برای ناان . 50

ای تسویه تعهد، ایگر هحتم  نباشد، ذخیره بایاد برگاات اااه هرگاه خر ج هنافع اقتصاای بر

 شوا.

درمواردی ک  برای تعيي  مدل  ذخيره از تننیل استفاده می شود، مدله  دفتهری ذخيهره در  . 51

 .شودافنایش بعنوان هنین  مالی شناسایی میای  یابد. دوره با گذش  زمان افنایش می هر

 استفاده از ذخایر
 تنها برای هخااج  استاااه شوا که اا اص  برای آن شناسای  شده است. ایدبذخیره  . 52

ای کسر مخارج از ذخيهره .شوداز آن کسر می با ذخيره اولي  مرتدط اس تنها مخارای ک   . 53

 دو رویداد متفهاوتآثار شود تا اس  باعث میابتدا با هدف دییری شناسایی شده  ک  در

 پنهان بماند.

 گیريعد شناخت و اندازهبکارگیري قوا
 زیانهاي عملیاتی آتی

 ای شناسای  شوا.نباید ذخیره ای عملیات  آت زیانهبابت  . 54

و حائن معيارههای  مطابق  ندارد 7شده در بند با تعریف بدهی ارائ  زیانهای عملياتی آتی . 55

 باشد.نمی 11کلی شناخ  ذخایر مندرج در بند 

ممک  اسه  بيهانیر کهاهش ارزش برخهی دارایيههای  ملياتی آتیزیانهای عانتظار وقوع  . 56

الزم اس  موحوع کاهش ارزش ای  دارایيها را مورد تواه   واحد تجاریعملياتی باشد. 

 قرار دهد.

 قراردادهاي زیانبار

باید ااشته باشد، تعهد فعل  هربوط به زیان قرااااا  قرااااا زیانباا  احد تجاایاا صوات  که  . 57

 شوا.ان ذخیره شناسای  عنو به
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پرداخه   تهوان بهدونبسياری از قراردادها، نظير بعضی از سفارشات خرید عهادی را می . 58

 به  طهرف قهرارداد فسخ کهرد و بنابهرای  باب  آنهها تعههدی واهود نهدارد.ارت هخس

 د.هکنیسهایهر قهراردادهها هم حقهوق و هم تعهداتی را بهرای طرفيه  قهرارداد ایجهاد م

در دامنه  کهاربرد  یقراردادچني  ، هرگاه رویدادهایی مواب زیاندهار شهدن قرارداد شود

 شود.میک  شناسایی  داردبدهی واود  گيرد و یکمی ای  استاندارد قرار

 برای ایفهایااتنا  ک  مخارج غيرقابلاس  قراردادی  ، قرارداد زیاندارطدق ای  استاندارد . 59

 . مخهارجآن قهرارداد باشهد انتظهارمورد نافع اقتصادی قرارداد بيش ازماز  ناشیتعهدات 

اقهل از قهرارداد یعنهی  مخارج خهروجحداقل خال  عدارت از ااتنا  قرارداد غيرقابل 

 اس . “از ترک قرارداد مخارج ادران خسارت ناشی ”و  “از اارای قرارداد زیان ناشی ”

زیان کاهش ارزش دارایيههای  واحد تجاری، د زیاندارقراردابرای یک  قدل از ایجاد ذخيره . 60

 .کنداختصا  یافت  ب  آن قرارداد را شناسایی می

 تجدید ساختار

 تواند مشمول تعریف تجدید ساختار باشد:هایی از رویدادهایی اس  ک  میموارد زیر نمون  . 61

 فروش یا توقف یک فعالي  تجاری، .الف

ر یک کشور یا منطق  یا تغيير مکان فعاليتهای تجاری از بست  مکان فعالي  تجاری د .  

 یک کشور یا منطق  ب  کشور یا منطق  دییر، 

 تغيير ساختار مدیری ، برای نمون ، حذف یک الی  از مدیری ، و . ج

اهميتی بر ماهي  و محور عمليهات واحهد تجهاری  تجدید سازمان اساسی ک  اثر با . د

 دارد.

معيارهای عمومی  ک  شوددر صورتی ذخيره شناسایی می تنهاساختار  برای مخارج تجدید . 62

چیهونیی بکهارگيری  73تها  63بنهدهای شهود.  احراز 11 بندشناخ  ذخایر مندرج در 

 کند.معيارهای عمومی شناخ  در مورد تجدید ساختار را توصيف می

 فهرست
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 اهد که  احد تجاای:تنها زهان  اخ ه  تعهد عرف  اا هواا تجدید ساختاا . 63

طرح تاصیل  هصوب برای تجدید ساختاا ااشته باشاد کاه حاداق  هاوااا زیار اا آن  ایف.

 هاخص شده باشد:

 فعاییت تجاای هواانظر، . 1

 هتاثر از تجدید ساختاا،های اصل  هکان . 2

نها هزایای  یرااخات هکان، کااکرا   تعداا تقریب  کااکنان  که برای خاتمه خدهت آ . 3

 ،خواهد شد

 هخااج  که تحم  خواهد شد،   . 4

 زهان اجرای طرح،   . 5

شاوند، با شر ع اجرای طرح یا اعالم  یژگیهای اصل  آن به اشخاص  کاه از آن هتااثر ه  . ب

 انجام خواهد شد.ایجاا کند که تجدید ساختاا  بجاآنها انتظاای  اا

 احد تجاری اارای طرح تجدید ساختار را آغاز نمهوده اسه ،شواهد الزم مدنی براینک  و . 64

ای یا اعالم عمومی ویژگيه فروش دارایيها، االتسازی ماشي پياده همچونازطریق مواردی 

اعالم عمومی یک طرح تفصيلی برای تجدیهد سهاختار شود. اصلی طرح فراهم می

 با انئيات کامل  کند کصورتی تعهد عرفی برای تجدید ساختار ایجاد می تنها در

بجا  )یعنی ویژگيهای اصلی طرح را بيان کند( و ب  روشی صورت گيرد تا انتظاری

 ،مشتریانبر انجام تجدید ساختار توسط واحد تجاری، در اشخا  دییر از قديل مدنی

 ایجاد کند. )یا نمایندگان آنها( کارکنانو  توليدکنندگان

که   شهودمی تعههد عرفهی، در صهورتی مواهب اعالم یک طرح ب  اشخا  متاثر از آن . 65

در یک چهارچو  زمهانی صهورت  آنتکميل  و رینی آن در اسرع وق  انجام شودبرنام 

. در صهورت انتظهار تهأخير غيرمحتمل باشهداهمي  در آن  ، بطوریک  ایجاد تغيير بادگير

تجدید ساختار، بعيد شدن غيرمعقول مدت طوالنی قدل از شروع تجدید ساختار یا طوالنی

اشخا  دییر انتظاری بجا ایجاد کند ک  واحهد تجهاری هنهوز به   اس  طرح مذکور در

چارچو  زمانی فرصتی برای واحهد تجهاری اهه   باشد، زیراتجدید ساختار متعهد می

 کند.تغيير طرحهایش فراهم می

 فهرست
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قدهل از پایهان دوره مهالی،  د سهاختارتجدیه برای واحد تجاریتصميم ارکان صالحيتدار  . 66

از  اینکه  واحهد تجاری قدهل میر ،ودهشدر تهاریهخ تهرازنهامه  نمی تعهد عرفیمواب 

  تاریخ ترازنام :

 طرح تجدید ساختار را شروع کرده باشد، یا .الف

در  که باشد کرده ای اعالم گون  آن ب ویژگيهای اصلی طرح را ب  اشخا  متأثر از .  

 بر انجام تجدید ساختار توسط واحد تجاری بواود آید. بجا مدنینها انتظاری آ

ا بعد از تاریخ ترازنام  اارای طهرح تجدیهد سهاختار رتنها در بعضی موارد واحد تجاری 

 شهرایط در ای  .نمایداعالم می متأثر از آنکند یا ویژگيهای اصلی آن را برای اشخا  آغاز می

کنندگان اهمي  باشد و عدم افشای آن بر تصميمات اقتصادی استفاده اگر تجدید ساختار با

یادااهای ا عنوان  با 5حسابداری شماره دارد نبرمدنای صورتهای مالی تاثير گذارد، طدق استا

 افشای آن حروری اس . بعد از تاایخ ترازناهه،

 ا ممک  اسه هود، امهشمدیری  ایجهاد نمی طریق تصميم چه  تعهد عرفی تنهها از اگر . 67

 مواب ایجاد تعهد شهود. برای نمونه ، ،همراه چني  تصميمیسایر رویدادهای گذشت ، 

درمورد  یا مذاکره با خریداران خدم نتایج مذاکره با نماینده کارکنان برای منایای پایان

از  شهد. پهسمهدیره بافروش یک بخش عملياتی ممک  اس  منوط ب  تصهویب هيئه  

 ،63واحد تجاری درصورت احراز شرایط مندرج در بند  ،ب  اشخا  دییر تصویب و اعالم

 .داردبرای تجدید ساختار  عرفیتعهد 

 اینکاه هگرشوا گونه تعهدی ایجاا نم از فعاییت تجاای، هیچ اابطه با فر ع تمام یا بخا  اا . 68

  ع باشد.هوجب یک قرااااا فر ع هلزم به فر  احد تجاای به

و آن را  تصميم ب  فروش بخشی از فعالي  تجهاری داردواحد تجاری  ک  یکحتی زمانی . 69

 ،نک  خریدارآمیر  شودتعهد فروش تلقی نمیعنوان  ب آن تصميم نماید، عموم اعالم می ب 

 آورقهرارداد فهروش الهنام يک مادام .منعقد شده باشدآور النامقرارداد فروش  ومشخ  

 فهرست
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 نتوانهد قادر خواهد بود نظرش را تغيير دهد و چنانچه  واحد تجاریداشت  باشد، واود ن

خریداری با شرایط قابل قدول بيابد، مجدور اس  راهکارههای دییهری را در نظهر بیيهرد. 

هنیامی ک  فروش فعالي  تجاری بعنوان بخشی از تجدید ساختار در نظهر گرفته  شهود، 

از  فهروش، تنهها بخشهیشود. اگهر رزش بررسی میدارایيهای آن فعالي  از نظر کاهش ا

تجدید ساختار تلقی شود، تعهد عرفی ممک  اس  از سایر بخشهای تجدید ساختار ناشی 

 منعقد گردد.آور شود قدل از آنک  قرارداد فروش النام

یعنا  آن  شاه  هخااج هستقیم ناش  از تجدیاد سااختاا باشاد باید تنهاذخیره تجدید ساختاا  . 70

هرباوط  احد تجاای فعاییتهای جاای  اج  که هم برای تجدید ساختاا ضر ای است   هم بههخا

 نباشد.

 ذخيره تجديد ساختار شامل مخارجي نظير موارد زير نيست: . 71

 بازآموزی یا اابجایی کارکنان دائم، .الف

 بازاریابی، یا .  

 های توزیعی ادید.ها و شدک ی در سيستمرگذاسرمای  . ج

ختار از تجدید سا ناشی ی تجاری در آینده مرتدط اس  و بدهیمخارج با اداره فعاليتهاای  

 شود.مخارای مستقل از تجدید ساختار شناسایی میچني   .در تاریخ ترازنام  نيس 

 دشهوتا تاریخ تجدید ساختار ذخيره منظهور نمی برای زیانهای عملياتی آتی قابل تشخي  . 72

 باشد. زیاندارراردادی ق مربوط ب اینک   میر

گيری ذخيهره تجدیهد سهاختار در نظهر گرفته  سود حاصل از واگذاری دارایيها در اندازه . 73

 يها بخشی از تجدید ساختار تلقی شود.ی، حتی اگر فروش داراشودنمی

 افشا
 شرح زیر افاا کند: احد تجاای باید گراع هر طبقه از ذخایر اا به . 74

 دا   یایان ا اه،هبلغ افتری ابت .ایف

 ذخایر ایجاا شده ط  ا اه، شاه  افزایش ذخایر هوجوا، . ب
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 هبایغ استاااه شده )هخااج تأهین شده از هح  ذخیره( ط  ا اه، . ج

 هبایغ استاااه ناده برگات  ط  ا اه،   . ا

 زی .افزایش هبایغ تنزی  شده ط  ا اه ناش  از گذشت زهان   اثر هرگونه تغییر اا نرخ تن . ه 

 ایزاه  نیست.ای ااائه اطالعا  هقایسه

  احد تجاای باید برای هر طبقه از ذخایر هوااا زیر اا افاا کند: . 75

 بندی هواا انتظاا برای خر ج هنافع اقتصاای،شرح هختصری از هاهیت تعهد   زهان ایف.

ا  ضار ا ، بندی خر ج هناافع اقتصااای   ااصاوهوااا ابهام هربوط به هبلغ یا زهان . ب

 ااهای آت ،  هواا هار ضا  اصل  هربوط به ا یدافاای کاف  اا

 هبلغ هخااج قاب  جبران   اااای  شناسای  شده بابت جبران این هخااج. . ج

، شرح هختصری از هاهیت اا تاایخ ترازناهه احتمای  ایبدهیه احد تجاای باید برای هر طبقه از  . 76

افاا کند، هگر اینکه اهکان هرگونه خار ج هناافع  صوا  اهکان اا بده  احتمای    هوااا زیر اا

 : اقتصاای برای تسویه بعید باشد

 است، گیری شدهاندازه 44تا  33برآ اا اثر های  آن که طبق بندهای  ایف.

 بندی خر ج هنافع اقتصاای،  هوااا ابهام هربوط به هبلغ یا زهان . ب

 اهکان هرگونه جبران هخااج. . ج

دهد، الزم یهک طدقه  را تشهکيلتواند در تعيي  اینک  کدام ذخایر یا بدهيهای احتمالی می . 77

ت النامها طدق ، رعایه  ماهي  ای  اقالم آنچنان مشاب  باشد ک  با افشای آن در یک اس 

ائ  پذیر باشد. بنابرای ، ممک  اس  ارامکان )الف( و ) ( 76)الف( و ) ( و  75بندهای 

، امها ارائه  مناسب باشهدطدق   ربوط ب  حمان  محصوالت متفاوت در یکمدال  ذخيره م

اقدامات  ن نتایجعادی و مدالغی ک  موکول ب  مشخ  شدهای نام مان ح مدال  مربوط ب 

 مناسب نداشد. طدق ،یک  اس ، درقانونی 

د چنانچه  ذخيهره و بدهی احتمالی از شرایط یکسانی ناشهی شهود، واحد تجاری مهوار . 78

ره و بهدهی هاط بي  ذخيههکند ک  ارتدا میهای افش هگونرا ب  76تا  74مقرر در بندهای 

 .را نشهان دهداحتمالی 
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هاهیت ااااییهای شرح هختصری از  باید  احد تجاای چنانچه  ا ا هنافع اقتصاای هحتم  باشد، . 79

اساتاااه از اصاول  آنها که باا  ااصوا  اهکان، برآ اای از اثر های   اا تاایخ ترازناههاحتمای  

 اند اا افاا نماید.گیری شدهاندازه 44تا  33هربوط به ذخایر هطابق بندهای 

ای افشها گهردد که  از ارائه  عالئهم گونه نکت  مهم اس  ک  دارایيههای احتمهالی ب ای   . 80

 احتمال ایجاد درآمد الوگيری شود. مورددرکننده گمراه

 عمل  نباشد، این  اقعیت باید بیان شوا. 79   76ا  هقرا اا بندهای چنانچه افاای اطالع . 81

ااخصاوص  79تاا  74افاای تمام یا بخا  از اطالعا  هقرا اا بنادهای  بسیاا نااا،اا هوااا  . 82

همکان اسات   احد تجااایذخیره، بده  احتمای  یا اااای  احتمای  هربوط به اعا ی یه یا علیه 

 احاد تجااای  الزم نیساتچنین هاوااای، ای جدی  ااا کند. اا یطمههوقعیت  احد تجاای  به

هاهیت کل  این اعا ی اا همراه باا اییا  عادم افااای  باید، اها افاا کند اطالعا  یاا شده اا

 اطالعا  بیان کند.
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