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   و مطالعه“  حسابداري  بر استانداردهاي اي مقدمه ”   به  استاندارد بايد با توجه اين
  . شود گرفته بكار

   مقدمــه
  هـاي    اجـاره    بـراي    مناسـب    و افـشاي     حـسابداري   هـاي   اندارد، تجويز رويه   است   اين  هدف  . 1

  .  است كننده  و اجاره دهنده  اجاره  توسط  و عملياتي اي سرمايه

  دست   از داراييها را به     خريد يا استفاده     حق   آن  طريق  از   واحد تجاري    كه   است   ابزاري  اجاره  . 2
   عمـل   صورت  در   است   موظف  دهنده  ، اجاره    تمليك   شرط  به   اجاره  در قراردادهاي . آورد  مي
   مـدت    را در پايان     مورد اجاره    دارايي   قانوني  ، مالكيت   كننده   اجاره   قرارداد توسط   شرايط به

   قراردادهـاي    استاندارد در مورد حـسابداري       اين   الزامات  بنابراين.  دهد   انتقال   وي   به  اجاره
  . نيز كاربرد دارد ليك تم شرط  به اجاره

   كاربرد  دامنه
  : شود   موارد زير بكار گرفته استثناي ها به  اجاره  كليه  حسابداري  استاندارد بايد براي  اين الزامات  . 3

،   ، گـاز، جنگـل       ماننـد نفـت      طبيعي   از منابع   برداري   يا بهره    اكتشاف   براي   اجاره  قراردادهاي  .الف
  ، و  معادن  به مربوط   و ساير حقوق فلزات

 و    سـينمايي    نظيـر فيلمهـاي      از مـواردي     اسـتفاده    مجـوز درخـصوص      اعطاي  قراردادهاي  .   ب
  . اي  رايانه افزارهاي  و نرم  تأليف ، حق  اختراع ، حق ، نمايشنامه ويديويي

  

دهـد،    مـي   را انتقال  از دارايي  استفاده  حق  كاربرد دارد كه     قراردادهايي   استاندارد، براي   اين  . 4
.  شود   ارائه  دهنده   اجاره   توسط   دارايي   تعمير و نگهداري     از خدمات   اي   عمده   اگر بخش   حتي

 را    از دارايـي     اسـتفاده    حـق    كـه    خـدماتي    قراردادهـاي    استاندارد براي    ديگر، اين   ازسوي
  .كند، كاربرد ندارد  نمي  ديگر منتقل  طرف  قرارداد به طرف  يك از
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    تعاريف
  :  است  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل اصطالحات  . 5

   يـا مبـالغ      مبلـغ    دريافـت    در قبـال    دهنده  ، اجاره    آن   موجب   به   كه   است  اي  موافقتنامه: اجاره   •
 .كند ذار مي واگ كننده  اجاره  به  مورد توافق  مدت  را براي  از دارايي  استفاده  حق مشخصي

   و مزايـاي     مخـاطرات    تقريباً تمام    آن   موجب   به   كه  اي   از اجاره    است  عبارت: اي     سرمايه  اجاره •
 نهايتـاً     اسـت    ممكـن    دارايـي   مالكيـت . شود   مي   منتقل  كننده   اجاره   به   دارايي  از مالكيت  ناشي
 . نيابد  يابد يا انتقال انتقال

  .شود  مي  اطالق اي  سرمايه  غير از اجاره اي  اجاره به :عملياتي   اجاره •
  :  است  فسخ  تنها در موارد زير قابل  كه  است  اجاره نوعي : فسخ   غير قابل اجاره •

   بعيد،  احتمالي  پيشامدهاي  برخي وقوع  .  الف
  ، دهنده با مجوز اجاره  .   ب
 و   كننده   اجاره   همان  ، بين    مشابه  يي يا دارا    دارايي   همان   براي  انعقاد قرارداد جديد اجاره      .   ج

  ، يا  دهنده اجاره
بـا    رابطـه   در   در آغـاز اجـاره       كه  اي  گونه ، به   كننده   اجاره   توسط   اضافي   مبلغ  پرداخت  .   د

  . باشد  وجود داشته  معقول  اطميناني استمرار اجاره
  

بهـا،     اجـاره    گـرفتن    يا آغـاز تعلـق       دارايي   در اختيار گرفتن     از تاريخ    است  عبارت :آغاز اجاره    •
  .  است  مقدم كدام هر

   مورد نظر را بـراي      ، دارايي   كننده   اجاره   كه   است   فسخي   غيرقابل   از دوره   عبارت  :  اجاره  دوره •
   اختيار دارد اجاره    كننده   اجاره   كه   ديگري   زمان  مدت  هر  اضافه  به   است   كرده   اجاره   دوره  آن
   اطمينـان    دهد و در آغاز اجاره       ادامه   اضافـي   مبلغ   پرداخت   يا بـدون   را با پرداخت     دارايي  آن

  . خواهد كرد  اختيار استفاده  از اين كننده  اجاره  باشد كه  وجود داشته معقولي
 بپـردازد     اجاره   دوره   بايد در طول    كننده   اجاره   كه   از مبالغي    است  عبارت : اجاره     مبالغ  حداقل •

  و  دارايـي  ، نگهـداري   ماليـات   مخـارج  اسـتثناي  بـه ( كنـد    پرداخت رود كه  انتظار مي  يا از وي  
  :  اضافه به)   است دهنده  اجاره عهده  به  كه خدمات

   تـضمين   وي  بـه   وابسته شخص  يا هر    وي   توسط   كه  مبلغي ، هر   كننده   با اجاره   ارتباط در  .  الف
  ، يا  است شده

   توســط  آن  پرداخـت   كــه  باقيمانـده   ارزش گونـه  ، هــر دهنـده   بـا اجــاره  تبـاط ار در  .   ب
  . باشد  شده  تضمين دهنده  اجاره  به  ثالثي  يا شخص كننده اجاره
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 كنـد    خريـداري   قيمتي  را به   مورد اجاره    باشد دارايي    اختيار داشته   كننده   اجاره  ، چنانچه   حال اين با
 اختيـار خريـد       بـودن    استفاده   قابل   در زمان    آن   منصفانه   كمتر از ارزش    اتب مر   انتظار رود به    كه

 باشـد،     اختيار وجـود داشـته       از اين    استفاده   درباره   معقولي  باشد و در آغاز قرارداد نيز اطمينان      
   مبلـغ   اضافه  به   اجاره   دوره   در طول    پرداخت   قابل   بهاي   اجاره   از حداقل    عبارت   اجاره   مبلغ  حداقل

  .  از اختيار خريد مزبور است  استفاده مورد نياز براي
  

توانند   مي  و مايل  مطلع اي   و فروشنده    و مايل    مطلع   خريداري   كه   است  مبلغي : منصفانه    ارزش •
  يكـديگر مبادلـه     مزبور با    مبلغ   را در ازاي     دارايي  ، يك    عادي  شرايط  و در    حقيقي  اي  در معامله 

  .دكنن
  : از   است عبارت  : عمر اقتصادي •

 يـا چنـد كـاربر      يك  توسط  اقتصادي لحاظ  از  دارايي رود يك   انتظار مي    كه   زماني  مدت  . الف
   باشد، يا  استفاده قابل

   توسط   از دارايي   رود در فرايند استفاده      انتظار مي    كه   مشابهي  تعداد توليد يا واحدهاي     .   ب
  . شود  كسب كننده ه يا چند استفاد يك

   مورد اجـاره   دارايي  اقتصادي رود منافع  انتظار مي  كه  زماني  از مدت    است  عبارت :عمر مفيد    •
شـود و متـأثر از        مـي    شروع   اجاره   دوره   از ابتداي    دوره  اين.  شود   مصرف   واحد تجاري   توسط

  .  نيست  در قرارداد اجاره  مندرج  زماني محدوديتهاي
  : از  است عبارت : شده   تضمين باقيمانده  ارزش •

 يـا    كننـده    اجـاره    توسط   كه   دارايي   باقيمانده   از ارزش    بخش  ، آن   كننده  در مورد اجاره    .الف
   اسـت    حداكثر مبلغـي     شده   تضمين  مبلغ (  است   گرديده   تضمين   وي   به   وابسته  شخص

  ، و) باشد  پرداخت  قابل شرايطي  هر تواند تحت  مي كه
 يـا    كننـده    اجاره   توسط   كه   دارايي   باقيمانده   از ارزش    بخش  ، آن   دهنده  در مورد اجاره    .   ب

  .  است  شده  تضمين  ثالثي شخص
   كـه    دارايـي    باقيمانـده    از ارزش    بخـش    از آن    است  عبارت : نشده     تضمين   باقيمانده  ارزش •

   بـه    وابـسته    شـخص    نـدارد يـا تنهـا توسـط         في كا   اطمينان   آن   تحقق   به   نسبت  دهنده  اجاره
  .  است  شده  تضمين دهنده اجاره

   اجـاره    بـه    مربـوط    اجاره   مبالغ   حداقل   از مجموع    است  عبارت  :  در اجاره    ناخالص  گذاري  سرمايه •
  لـق  تع   وي   به   كه  اي   نشده   تضمين   باقيمانده   ارزش  گونه  و هر   دهنده   از ديد اجاره    اي  سرمايه

  .گيرد مي



  21   شماره استاندارد حسابداري
  ها  اجاره  حسابداري

  

  476  

  :  بين  از تفاوت  است عبارت  : نشده   كسب درآمد مالي •
 و   دهنـده    از ديد اجـاره     اي   سرمايه   قرارداد اجاره    به   مربوط   اجاره   مبالغ   حداقل  مجموع  . الف

  گيرد، و  مي  تعلق  وي  به  كه اي  نشده  تضمين  باقيمانده  ارزش گونه هر
  .  اجاره شده  سود تضمين  ضمني با نرخ “ الف “ در بند  شده  ياد  مبلغ  فعلي ارزش  .   ب

  

 از كسر     پس   در اجاره    ناخالص  گذاري   از سرمايه    است  عبارت : در اجاره      خالص  گذاري  سرمايه •
  . نشده   كسب درآمد مالي

  ب، سـب     در آغـاز اجـاره       كه   تنزيلي   از نرخ    است  عبارت : اجاره    شده   سود تضمين    ضمني  نرخ •
   دارايـي    نـشده    تـضمين    باقيمانـده    و ارزش    اجـاره    مبـالغ    حـداقل    فعلي   ارزش  شود مجموع 

  . برابر شود  مورد اجاره  دارايي  منصفانه ارزش با
  كننـده    اجـاره    كـه    اسـت   اي   شده   سود تضمين   نرخ  : كننده   اجاره   براي   استقراض   فرضي  نرخ •

  ، نرخـي   آن  تعيين  امكان  عدم  كند يا در صورت  پرداخت شابه م  اجاره   يك  بود براي   گزير مي  نا
 و    بازپرداخـت    بـا شـرايط      وامـي    دريافت   براي  بود در آغاز اجاره     گزير مي   نا  كننده   اجاره  كه

  . شود  مورد نظر متحمل  خريد دارايي  مورد نياز براي  استقراض  جهت  مشابه تضمين

  ها   اجاره بندي طبقه
  از مالكيـت   ناشـي    و مزايـاي     مخاطرات  بر ميزان  ها مبتني    اجاره  بندي   استاندارد طبقه   ايندر    . 6

   وقـوع    امكان   شامل  مخاطرات. گيرد   مي   تعلق  كننده   يا اجاره   دهنده   اجاره   به   كه   است  دارايي
  دليـل   به  ايي دار   در بازده    و كاهش    فناوري   شدن   يا منسوخ    بالاستفاده  از ظرفيت   ناشي  زيان

 عمر    سودآور در طول     انتظار عمليات   قبيل  از   مواردي  همچنين.   است   اقتصادي  تغيير شرايط 
   باقيمانده   ارزش   يا تحقق    دارايي   ارزش   از افزايش    سود حاصل   گونه  و هر    دارايي  اقتصادي

  . مزايا باشد تواند معرف مي

   تقريبـاً تمـامي      آن   موجـب    بـه   شـود كـه      مي  بندي   طبقه  يا   سرمايه   اجاره  عنوان  به  اي  اجاره  . 7
   مخاطرات   تقريباً تمام    كه  اي  اجاره.  شود   منتقل   دارايي  از مالكيت   ناشي   و مزاياي   مخاطرات
  .شود  مي بندي  طبقه  عملياتي  اجاره عنوان  نكند به  را منتقل  دارايي از مالكيت  ناشي و مزاياي
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.  دارد   قرارداد بـستگي     شكل   و نه    معامله   محتواي  به)   يا عملياتي   اي   سرمايه  يعني(   اجاره  نوع  . 8
  بنـدي   طبقـه  اي  سـرمايه   اجاره عنوان  معموالً به   اجاره  ، يك    در آن    كه   از شرايطي   هايي  نمونه
  :  زير است شرح شود، به مي
 شـود     منتقـل   كننده   اجاره   به   اجاره  وره د   در پايان    دارايي  ، مالكيت    قرارداد اجاره   طبق  . الف

  ،)  تمليك شرط  به اجاره(
 اختيـار     اعمـال    را در تـاريخ      مورد اجـاره     دارايي   باشد كه    اختيار داشته   كننده  اجاره  .   ب

   در آن    دارايـي    منـصفانه    كمتـر از ارزش      مراتب  رود به    انتظار مي    كه   قيمتي  خريد به 
   باشـد كـه      وجود داشـته    ، انتظار معقولي     كند و در آغاز اجاره       باشد خريداري   تاريخ
   خواهد كرد،  اختيار استفاده  از اين كننده اجاره

   اگر مالكيـت     را دربر گيرد، حتي      دارايي   درصد عمر اقتصادي   75   حداقل   اجاره  دوره  .   ج
  . نشود  نهايتاً منتقل دارايي

   درصـد ارزش   90 برابـر بـا        حـداقل    در آغاز اجاره    ه اجار   مبالغ   حداقل   فعلي  ارزش  .   د
   باشد، و   مورد اجاره  دارايي منصفانه

 بتوانـد    كننده   تنها اجاره    كه  اي  گونه  باشد به    خاصي   ماهيت   داراي   مورد اجاره   دارايي  .   ه
  . كند  استفاده ، از آن  مالحظه  قابل  تغييرات  انجام بدون

  

 و   دهنـده    اجـاره   زمـاني  اگـر در هـر    . گيـرد    مـي    صورت  ها در آغاز اجاره      اجاره  بندي  طبقه  . 9
 تغييـر    اي  گونـه   را بـه     آن  ، شرايط    تجديد قرارداد اجاره     جاي   به   كنند كه    توافق  كننده  اجاره

   اجـاره   بـه   نـسبت   متفاوتي بندي   طبقه   منجر به  8 تا   6   بندهاي   معيارهاي   به   با توجه   دهند كه 
تغييـر در   . شـود    مـي    قرارداد جديد تلقـي      يك  عنوان  به   شود، قرارداد تجديدنظر شده     قبلي

يـا  )   مـورد اجـاره      دارايي   باقيمانده   يا ارزش   نظير تغيير در براورد عمر اقتصادي     (براوردها  
  عنـوان  توانـد بـه     نمي)  كننده   اجاره   توسط   اجاره   پرداخت  ، عدم   طور مثال  به (  تغيير شرايط 

  . بكار رود  مقاصد حسابداري  براي  اجاره بندي  تجديد طبقه  جهت ليليد
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   و عمليـاتي  اي  سـرمايه   اجـاره   سـاير داراييهـا بـه      هماننـد اجـاره      و ساختمان    زمين  اجاره   .10
 نامحدود    معموالً عمر اقتصادي     كه   است   اين   زمين   از ويژگيهاي   اما يكي . شود   مي  بندي  طبقه

 شـود،     منتقـل   كننـده    اجـاره    به   اجاره   دوره   در پايان    آن   انتظار نرود مالكيت    انچهدارد و چن  
ماننـد  (شـود      نمـي    منتقـل   كننده   اجاره   به  از مالكيت   ناشي   و مزاياي    مخاطرات  تقريباً تمامي 

  اوليـه    پرداخـت   گونـه   و هر    تلقي   عملياتي  ها، اجاره    اجاره   نوع  اين).   وقفي   زمينهاي  اجاره
   برمبنـاي    اجـاره    دوره   و در طـول      محـسوب    اجاره  پرداخت   پيش  عنوان  با آنها به    رابطه در

   در سرفـصل     يادشـده   پرداخـت   پـيش . شـود    مـي    مورد انتظار مستهلك     منافع   كسب  الگوي
  .شود  مي منعكس “ استيجاري  زمينهاي پرداخت پيش ”   عنوان  مشهود تحت  ثابت داراييهاي

   كننده  اجاره ها توسط  اجاره بداريحسا
    اي  سرمايه هاي اجاره

   دارايـي    منـصفانه    ارزش   معادل  مبلغي  و به    و بدهي    دارايي   عنوان   بايد تحت   اي   سرمايه  هاي  اجاره  . 11
  امه، در ترازن     كمتر است   كدام ، هر    اجاره   مبالغ   حداقل   فعلي   ارزش   يا به    در آغاز اجاره    مورد اجاره 

 سـود     ضـمني   ، از نـرخ      اجـاره    مبـالغ    حداقل   فعلي   ارزش   محاسبه  براي.  شود   منعكس  كننده  اجاره
پذير نباشـد      امكان   اجاره  شده   سود تضمين    ضمني   نرخ   تعيين   كه  صورتي  و در    اجاره  شده  تضمين
  .شود  مي  استفاده كننده  اجاره  براي  استقراض  فرضي از نرخ

 آنهـا     قـانوني    صرفاً شكل    و نه    اقتصادي   محتوا و واقعيتهاي     و ساير رويدادها طبق     تمعامال   .12
  اي  گونه  به   اجاره   قانوني   شكل   است   ممكن  اي   سرمايه  هاي  در مورد اجاره  . شود   مي  شناسايي
  قعيتهـاي  نياورد، اما محتوا و وا      دست  را به    مورد اجاره    دارايي   مالكيت  كننده   اجاره  باشد كه 
 تقريباً برابـر      مبلغي   با تعهد پرداخت    كننده   اجاره   كه   است   آن   مبين   اجاره   به   مربوط  اقتصادي
   از بكـارگيري     حاصـل    اقتـصادي   ، منافع    مربوط   مالي   هزينه  اضافه  به   دارايي   منصفانه  ارزش
  .كند  مي  تحصيل  آن  عمر اقتصادي  عمده  بخش  را براي  مورد اجاره دارايي

 واحد    و تعهدات    اقتصادي   نشود، منابع    منعكس  كننده   اجاره  ها در ترازنامه     اجاره   اين  چنانچه   .13
  بنـابراين . شـود    مي   نيز مخدوش    آن   مالي   نسبتهاي   ترتيب   و بدين    ارائه   كمتر از واقع    تجاري
 تعهـد    عنوان  ديگر به    و از سوي     دارايي  عنوان  سو به   ، از يك    اي   سرمايه  هاي   اجاره  انعكاس
  .   است  مناسب ، در ترازنامه بها در آينده  اجاره  مبالغ پرداخت
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 در   مربـوط   داراييهاي  كاهنده  مبلغ  شكل  به اي   سرمايه  هاي   اجاره   به   مربوط   بدهيهاي  انعكاس   .14
 شـود،    تفكيـك   غيرجـاري  و  جـاري  ، بدهيها بـه      ترازنامه  اگر در متن  .   مجاز نيست   ترازنامه

  . برخورد خواهد شد  شكل همين  نيز به  اجاره  به  مربوط بدهيهاي با

 و   ثبتـي  هـاي   هزينـه  قبيـل   از  اي   سرمايه  هاي   از اجاره   يك  با هر    مرتبط   اوليه   مستقيم  مخارج   .15
  .يابد  مي عكاس ان شده  شناسايي  دارايي  از مبلغ  بخشي عنوان  به  مربوط  تضمينهاي تأمين

 بايـد     مـالي   هزينـه .  شـود    تـسهيم    بـدهي    مانـده    و كاهش    مالي  هاي   هزينه   بايد بين    اجاره  مبالغ  . 16
   شـده   سـود تـضمين    نـرخ   يك  شود كه  تسهيم  اجاره  دوره  در طول  مالي هاي  دوره   به  اي  گونه  به

   محاسـبه    سـهولت    بـراي   در عمل .  ايجاد كند   دوره  هر   براي   بدهي   مانده   به   نسبت   ثابت  ادواري
  . كرد  منظور استفاده  اين  براي  تقريبي  از نرخ توان مي

   مـالي   هـاي    و هزينـه     دارايـي    اسـتهالك    ايجـاد هزينـه     ، سبب   اي   سرمايه   اجاره   مالي  دوره در هر   . 17
   داراييهـاي    بـراي   سـتفاده  مـورد ا     بايـد بـا رويـه        مـورد اجـاره      دارايـي    استهالك  رويه. شود  مي

 اسـتاندارد     بايـد طبـق      اسـتهالك   هزينـه .  باشـد    يكسان   واحد تجاري    تملك  پذير تحت   استهالك
   بـه   نسبت اگر.  شود   و شناسايي   محاسبه “ مشهود   ثابت  داراييهاي ”  عنوان  با 11   شماره  حسابداري

ـ   اجاره  توسط  اجاره   دوره   در پايان    دارايي  تملك    وجـود نـدارد، دارايـي     معقـولي  ، اطمينـان  دهكنن
  . شود ، مستهلك تر است  كوتاه كدام  هر  يا عمر مفيد آن  اجاره  دوره  بايد در طول شده اجاره

   از مـورد اجـاره       اسـتفاده    براي  كننده   اجاره   حق   معرف   كه  اي   سرمايه  از اجاره   ناشي  دارايي   .18
   آن   منـافع    گردد كـه     مستهلك  هايي   بايد در دوره    د و بنابراين   دار  ، غالباً عمر محدودي     است

 و    مـنظم    روشي  ، براساس    شده   اجاره  پذير دارايي    استهالك  مبلغ. شود   مي  عايد واحد تجاري  
   دوره ، در طـول  كننـده   اجاره  تملك  تحت  مشابه  ساير داراييهاي   استهالك   با رويه   يكنواخت
 وجـود     معقول   اطميناني  چنانچه. شود   مي  ، مستهلك   شده   اجاره   مورد انتظار از دارايي     استفاده
  شـود، دوره     مـي    منتقـل   كننده   اجاره   به   دارايي  ، مالكيت    اجاره   دوره   در پايان    باشد كه   داشته

   دوره  طـي  ، دارايـي  در غيـر اينـصورت  .   است  عمر مفيد دارايي    مورد انتظار معادل    ستفادها
  .شود  مي ، مستهلك تر است  كوتاه كدام ، هر  يا عمر مفيد آن اجاره
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   دوره   آن   بـراي    اجـاره    با مبالغ   ندرت  به   دوره   مالي   و هزينه    دارايي   استهالك   هزينه  مجموع   .19
رو،  ايـن  از.   نيست   صحيح   دوره   هزينه  عنوان  به   اجاره   مبالغ  ، شناسايي    و بنابراين   تبرابر اس 

  .  بعيد است  امري  اجاره  به  مربوط  و بدهي  دارايي  مبلغ ، برابر بودن  از آغاز اجاره پس

   به   نسبت  دفتري   مبلغ   ديگر فزوني    عبارت   و به    مورد اجاره    دارايي   ارزش   كاهش   تعيين  براي   .20
  عنـوان   بـا  32   شـماره   ، از اسـتاندارد حـسابداري        مورد انتظار دارايـي      آتي   اقتصادي  منافع

  .شود  مي  استفادهارزش داراييها كاهش

  : موارد زير را افشا كند اي  سرمايه هاي  با اجاره رابطه  بايد در كننده اجاره  . 21
  ، اي  سرمايه هاي  اجاره  شناسايي جهت   مورد استفاده  حسابداري رويه   . الف

 مـورد     اسـتهالك    و عمـر مفيـد يـا نرخهـاي           استهالك   محاسبه   جهت   مورد استفاده   روشهاي  .   ب
   ، استفاده

 در    انباشـته    و اسـتهالك     دارايي  انباشته   ارزش  ، كاهش    دفتري   مبلغ   ناخالص   تطبيق  صورت  .   ج
   داراييهـاي    گـردش    و ساير اقـالم      دوره  ، استهالك   ، كاهش    اضافات   كه   دوره  ابتدا و انتهاي  
   دهد،  را نشان مورد اجاره

   تخـصيص    جـاري    دوره   بـه   اي   سرمايه   اجاره   قراردادهاي   بابت   كه   مالي  هاي   هزينه  مجموع  .  د
  ،  است يافته

   تخـصيص   مـالي  هاي  ينه از كسر هز     پس  اي   سرمايه   اجاره  از قراردادهاي   ناشي   تعهدات  مبالغ  .  ه
  .  و غيرجاري  جاري  دو طبقه  به  مربوط  بدهيهاي  خالص  و تفكيك  آتي هاي  دوره  به يافته

،    ساالنه   اجاره  ، مبلغ    مدت   از جمله   كننده   اجاره   براي   قرارداد اجاره    شرايط   از اهم    كلي  شرح  .   و
   در قـرارداد اجـاره       شـده   بينـي    پيش  ي تجديد قرارداد، اختيار خريد و محدوديتها       شرايط
  . جديد  اجاره  جديد يا قراردادهاي  سود، استقراضهاي  در تقسيم  محدوديت شامل

  

    عملياتي هاي اجاره
   هزينـه   عنـوان   بـه    اجـاره    دوره   طي   مستقيم   خط   بايد برمبناي    اجاره  ، مبالغ    عملياتي  هاي  در اجاره   . 22

   منـافع    كـسب    زمـاني    بيـانگر الگـوي      ديگـري    سيستماتيك   مبناي  ر اينكه  شود مگ    شناسايي  دوره
  . باشد كننده  استفاده  توسط اقتصادي
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)   و نگهـداري     نظير بيمـه     خدماتي   مخارج  استثناي به (  اجاره  ، مبالغ    عملياتي  هاي   اجاره  براي   .23
   سيـستماتيك    مبنـاي   شود، مگر اينكه    مي   شناسايي   دوره   هزينه  عنوان  به   مستقيم   خط  برمبناي
   باشد، حتـي    كننده   استفاده   توسط   دارايي   اقتصادي   منافع   كسب   زماني   الگوي   معرف  ديگري

  . مبنا نباشد آن  بر  اجاره  به  مربوط اگر پرداختهاي

  : موارد زير را افشا كند  عملياتي هاي  با اجاره رابطه  بايد در كننده اجاره  . 24
   به   مربوط   با اطالعات    همراه   فسخ   غيرقابل   عملياتي  هاي   اجاره   براي   آتي   اجاره   مبالغ  حداقل  .الف

  ،  ساليانه  اجاره  و مبلغ مدت

  ، و  است  شده  شناسايي  دوره  هزينه عنوان  به  كه  اجاره مبالغ  .   ب

   شـده  بيني  پيش  محدوديتهاي جمله از   كننده   در مورد اجاره     اجاره   شرايط   از اهم    كلي  شرح  .  ج
 جديـد و انعقـاد        سـود، استقراضـهاي      در تقـسيم     محـدوديت   ، شـامل    در قرارداد اجـاره   

  . جديد  اجاره قراردادهاي

    دهنده  اجاره ها توسط  اجاره حسابداري
    اي  سرمايه هاي اجاره

 و   دريـافتني   رقـم   يك عنوان  به  در ترازنامه را اي  سرمايه   با اجاره    مرتبط   بايد دارايي   دهنده  اجاره  . 25
  . كند  منعكس  در اجاره  خالص گذاري  سرمايه  معادل مبلغي به

   دارايي  از مالكيت   ناشي   و مزاياي    مخاطرات   تمام  ً  تقريبا  دهنده  ، اجاره   اي   سرمايه  هاي  در اجاره    .26
 و    اصـل    بازيافت  صورت   به   دريافتني   اجاره  مبالغ با    كند و بنابراين     مي  ، منتقل   كننده   اجاره  را به 

  .شود  برخورد مي گذاري  سرمايه درآمد مالي

   خـالص   گـذاري    سـرمايه    مانـده    بـه    نسبت   شود كه    شناسايي   الگويي   بايد براساس   درآمد مالي   . 27
  .يجاد كند ا  ثابتي  ادواري  بازده ، نرخ اي  سرمايه  با اجاره رابطه  در دهنده اجاره

   از  يـك   هـر    به   و سيستماتيك    منطقي  اي  گونه  معموالً به   ، درآمد مالي    اي   سرمايه  هاي  در اجاره    .28
   خـالص   گـذاري    سـرمايه    مانـده    بـه    نـسبت    كـه    نحوي  يابد به    مي   تخصيص   مالي  هاي   دوره
.  شود   حاصل   ثابتي   ادواري  ازده ب  ، نرخ    مالي  دوره  هر  اي   سرمايه   با اجاره   رابطه  در  دهنده  اجاره
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   ناخـالص   گذاري  از سرمايه )   خدمات   مخارج  استثناي به (  مالي  دوره  هر   به   مربوط   اجاره  مبالغ
  . يابد  كاهش  نشده  كسب  و درآمد مالي گذاري  سرمايه شود تا اصل  مي  داده  برگشت در اجاره

  دهنـده    اجاره   ناخالص  گذاري   سرمايه   در محاسبه    كه   برآوردي  نشده   تضمين   باقيمانده  ارزش   .29
  نـشده    تـضمين    باقيمانده   ارزش  چنانچه. شود   مي   بررسي  دوره  هر  شود در پايان     مي  ملحوظ
  شـود و هرگونـه       تجديدنظر مي    اجاره   دوره   درآمد در طول     يابد، تخصيص    كاهش  برآوردي
   كسب   و درآمد مالي     نشده   تضمين   باقيمانده   ارزش  ي سرفصلها   قبالً به    كه   در مبالغي   كاهش
  .شود  مي  شناسايي درنگ ، بي  است  منظور شده نشده

عنـوان    بـا  31اي كه طبق استاندارد حسابداري شماره        با يك دارايي مورد اجاره سرمايه      .مكرر -29
مـستقل يـا   طور  ، بهداراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شـده    

بندي شده اسـت      عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه      قالب يك مجموعه واحد، به     در
  .بايد طبق استاندارد ياد شده برخورد شود

   انجـام    در مراحل   طور معمول   به  العمل   و حق    حقوقي   مخارج  قبيل ، از    اوليه   مستقيم  مخارج   .30
   اوليـه    مـستقيم    مخارج  ، اين   اي   سرمايه  هاي   اجاره در. شود   مي   و انعقاد قرارداد واقع     مذاكره

شـود و      مـي    شناسـايي    هزينه  عنوان  به   وقوع   و در دوره     تحمل   درآمد مالي   منظور كسب  به
  .گردد  مي  منتقل  درآمد دوره  به  نشده  كسب  از درآمد مالي ، بخشي  آن معادل

 مورد    را همانند رويه     فروش  ، بايد سود يا زيان       است  نده يا فروش    توليدكننده   كه  اي   دهنده  اجاره  . 31
 سـود     عمداً از نـرخ     چنانچه.  كند   شناسايي   سود و زيان    صورت  در   قطعي   فروشهاي   براي  استفاده
  شـده    سـود تـضمين      نرخ   بايد با اعمال     از فروش    شود، سود حاصل     استفاده   كمتري  شده  تضمين
   اجـاره    دوره   بايـد در شـروع       اوليـه    مـستقيم   ، مخـارج     بـراين   افزون. ود ش   شناسايي   رايج  تجاري

  . شود  شناسايي  سود و زيان صورت  در  هزينه عنوان به
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. دهـد    مـي    انتخـاب    حق   خريد يا اجاره     خود براي    مشتريان   به   اغلب   يا فروشنده   توليدكننده   .32
 درآمـد     ايجـاد دو نـوع       سـبب    يا فروشـنده    نده توليدكن   توسط   دارايي   يك  اي   سرمايه  اجاره

  :شود  زير مي شرح به
   قيمتهـاي    به   مورد اجاره    دارايي   قطعي  از فروش   ناشي   سود و زيان     معادل  سود يا زياني    .الف

  ، و   است  فروشي  يا عمده  تجاري  تخفيفات گونه  هر كننده  منعكس  كه  فروش معمول
  .  اجاره  دوره ل در طو درآمد مالي  .    ب

  

  اي   سـرمايه    اجـاره    دوره   را در شـروع     ، درآمـد فـروش      دهنده   اجاره   يا فروشنده   توليدكننده   .33
   نـرخ    بـا اعمـال      كه   اجاره   مبالغ   حداقل   فعلي   يا ارزش    دارايي   منصفانه   ارزش   اقل  براساس

   كـه    فـروش   شده   تمام  بهاي. ندك   مي  ، ثبت    است   شده   محاسبه   رايج   تجاري  شده  سود تضمين 
  صـورت  ، يـا در     شـده    تمـام    از بهـاي    شـود عبـارت      مـي    شناسـايي    اجاره   دوره  در شروع 
   باقيمانـده    ارزش   فعلـي    از كـسر ارزش      پس   مورد اجاره    دارايي   دفتري  ، مبلغ   بودن  متفاوت
   اسـت   ، سود فـروش     فروش  شده   تمام   و بهاي    درآمد فروش    بين  تفاوت.   است   نشده  تضمين

  .شود  مي  شناسايي  قطعي  فروشهاي  براي  واحد تجاري  معمول  رويه  براساس كه

  طور صوري   به   مشتري  منظور جذب   موارد به    در بعضي   دهنده   اجاره   يا فروشنده   توليدكننده   .34
شـود     مـي    سـبب   رخـي  ن   از چنين   استفاده. كند   مي   را اعالم   تري   پايين  شده   سود تضمين   نرخ

  طور صوري   به  چنانچه.  شود   شناسايي   فروش  ، در زمان     درآمد معامله    از كل   اي   عمده  بخش
 محـدود   مبلغـي   بـه   از فـروش   شود، سـود حاصـل      اعالم  تري   پايين  شده   سود تضمين   نرخ
  .شد  مي  محاسبه  رايج  تجاري شده  سود تضمين  نرخ  اعمال صورت  در شود كه مي

شود، زيـرا،      مي   شناسايي   هزينه  عنوان ، به    اجاره   دوره   معموالً در شروع     اوليه   مستقيم  مخارج   .35
  .  است  از فروش  سود حاصل  با كسب  اساساً مرتبط  مخارج گونه اين

  : موارد زير را افشا كند  اي  سرمايه هاي  با اجاره رابطه  بايد در دهنده اجاره  . 36
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 در    خـالص   گذاري   و سرمايه    نشده   كسب  ها، درآمد مالي     در اجاره    ناخالص  گذاري سرمايه  .الف
  گـذاري   سـرمايه  (  مربـوط    مطالبـات    خـالص    تفكيك   و همچنين    ترازنامه  ها در تاريخ    اجاره
  ،  و غيرجاري  جاري  دو طبقه به)   در اجاره خالص

  ، و  وصول رقابل غي  اجاره  مبالغ  حداقل  براي  انباشته ذخيره  .  ب

   . دهنده  در مورد اجاره  بلندمدت  قرارداد اجاره  شرايط  از اهم  كلي شرح  .  ج
  

    عملياتي هاي اجاره
   داراييهـاي    سرفـصل    تحت   ماهيت   را براساس    عملياتي   اجاره   موضوع   بايد داراييهاي   دهنده  اجاره  . 37

  . كند   ارائه  نامشهود در ترازنامه  مشهود يا داراييهاي ثابت

  كننـده    اجـاره    به   دارايي  از مالكيت   ناشي   عمده   و مزاياي   ، مخاطرات    عملياتي  هاي  در اجاره   . 38
 و    مـنعكس    در ترازنامـه    دهنـده    اجـاره    توسـط    مورد اجاره    دارايي  بنابراين. شود   نمي  منتقل
  .شود  مي  درآمد شناسايي عنوان  به  اجاره  دوره بها در طول اجاره

   شناسـايي   اجـاره   دوره  در طـول   مـستقيم   خط  روش  بايد به    عملياتي  از اجاره   ناشي  درآمد اجاره   . 39
  گونـه   را بـه  از دارايـي   ناشـي   منـافع   كـسب   زمـاني  ، الگـوي    ديگري   منظم   مبناي  شود، مگر اينكه  

  . دهد   نشان مناسبتري

   هزينـه   عنـوان  شـود بـه      مي   تحمل   درآمد اجاره    كسب   براي   كه   استهالك  قبيل  از  مخارجي   .40
 و    ماننـد بيمـه      خـدماتي    بابـت    دريـافتي    مبالغ  استثناي به ( درآمد اجاره . گردد   مي  شناسايي
  شود، مگر اينكـه      مي   شناسايي   اجاره   دوره   در طول    مستقيم   خط   روش  معموالً به )  نگهداري

.  باشـد    مـورد اجـاره      دارايي   منافع   كسب   زماني   از الگوي    بهتري   معرف   ديگري   منظم  مبناي
  . باشد  متفاوت  اجاره  دريافت  درآمد با مبناي  شناسايي  الگوي  است  ممكن دو حالت هر در

   واقـع    عملياتي   اجاره   درآمد از محل     با كسب   ارتباط  مشخصاً در    كه  اي   اوليه   مستقيم  مخارج  . 41
شود يـا در       منظور مي    سود و زيان     به   با درآمد اجاره     متناسب   اجاره  دوره  شود، در طول    مي

  .گردد  مي  شناسايي  دوره  هزينه عنوان  به  وقوع دوره
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   داراييهـاي    بـراي   دهنـده    اجـاره    معمول   با رويه    بايد منطبق    شده   داده   اجاره   داراييهاي  استهالك  . 42
  داراييهـاي  ”  عنـوان   بـا  11   شـماره    استاندارد حسابداري   بايد طبق    استهالك   باشد و هزينه    مشابه
  . شود   و شناسايي محاسبه “  مشهود ثابت

   شناسايي   فروش   بابت   سودي   عملياتي   با اجاره   رابطه  در  دهنده   اجاره   يا فروشنده   توليدكننده  . 43
  .  نيست  فروش  معادل  عملياتي كند، زيرا اجاره نمي

  : موارد زير را افشا كند  عملياتي هاي  با اجاره رابطه  بايد در دهنده جارها  . 44
   بـراي   ارزش انباشـته    كـاهش    و   انباشـته   ، اسـتهالك     دفتـري    مبلغ   ناخالص   تطبيق  صورت  .الف

 مـورد     حـسب    كـه    دوره   در ابتـدا و انتهـاي        مـورد اجـاره      از داراييهـاي     اصـلي   گـروه  هر
  : زير باشد موارد دهنده نشان

  ،  دوره  استهالك هزينه  ـ
 طبـق اسـتاندارد      سـود و زيـان و       صـورت   در   شـده    شناسـايي    ارزش   كـاهش   زيان  ـ

  ،“كاهش ارزش داراييها” عنوان با 32حسابداري شماره 
 طبق استاندارد حـسابداري شـماره         دوره   داراييها طي    ارزش   كاهش   زيانهاي  برگشت  ـ

  ،“داراييهاكاهش ارزش ” عنوان با 32
  

   بـا اطالعـات      همـراه    فـسخ    غيرقابل   عملياتي  هاي   اجاره   به   مربوط   آتي   اجاره   مبالغ  حداقل  .   ب
  ، و   ساليانه  اجاره  و مبلغ  مدت  به مربوط

  . دهنده ها در مورد اجاره  اجاره  شرايط  از اهم  كلي شرح  .  ج

   مجدد  و اجاره  فروش معامالت
.   اسـت    فروشـنده    همـان    توسط   آن   و اجاره    دارايي   فروش   مجدد متضمن    و اجاره   وش فر  معامالت  . 45

طـور يكجـا مـورد       دو به   دارند زيرا هر     وابستگي   هم   معموالً به    دارايي   فروش   و قيمت    اجاره  مبالغ
  . دارد  بستگي  اجاره  نوع  مجدد به  و اجاره  فروش  معامالت  حسابداري نحوه. گيرند  قرار مي مذاكره

   نـسبت    باشـد مـازاد عوايـد فـروش         اي   سرمايه   اجاره   مجدد از نوع     و اجاره    فروش   معامله  چنانچه  . 46
)  كننـده   اجـاره  (  فروشنده   مالي   درآمد در صورتهاي    عنوان  به  درنگ   نبايد بي    دارايي   دفتري  مبلغ به

  . شود   درآمد شناسايي عنوان  به  اجاره  دوره  مازاد بايد در طول اين.  شود منعكس
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   كـه    است  اي   مجدد وسيله    اجاره   باشد، معامله   اي   سرمايه   اجاره   مجدد، از نوع     اجاره  چنانچه  . 47
. كنـد    مـي    را تـأمين    كننـده    مورد نياز اجـاره      مالي  ، منابع    دارايي   گرفتن   با وثيقه   دهنده  اجاره

 درآمـد،    عنـوان   به   دارايي   دفتري  مبلغ  به   نسبت  ز فروش  ا   مازاد حاصل    تلقي   دليل  همين به
  .شود  مي  درآمد شناسايي عنوان  به  اجاره  دوره  در طول  بلكه  نيست مناسب

   معاملـه    گـردد كـه      باشد و مـشخص      عملياتي   اجاره   مجدد از نوع     و اجاره    فروش   معامله  چنانچه  . 48
  صورتي در.  شود   شناسايي  درنگ   بايد بي   ، سود يا زيان      است  ه شد   انجام   منصفانه   ارزش  برمبناي

 شـود،    شناسـايي  درنـگ   بايـد بـي    باشد، زيـان   دارايي  منصفانه  كمتر از ارزش    فروش   قيمت  كه
،   حالـت   ايـن  در.  شـود    جبران   بازار، در آينده     كمتر از نرخ    اي   اجاره  ، با مبالغ     حاصل   زيان  اينكه مگر
نظـر    مـورد   رود از دارايـي      انتظار مـي     كه  اي   دوره   طي   اجاره   با مبالغ    بايد متناسب   دشده يا  زيان

 مـازاد     باشد، مبلـغ     منصفانه   از ارزش    بيش   فروش   قيمت  چنانچه.  گردد   شود، مستهلك   استفاده
  . گردد  شود، مستهلك  استفاده  مورد اجاره رود از دارايي  انتظار مي  كه اي  دوره بايد طي

بـر    مبتنـي   فـروش   و قيمت  اجاره  باشد و مبالغ  عملياتي  اجاره  مجدد، از نوع    اجاره  چنانچه  . 49
 سـود و     گونـه   و هـر     است   گرفته   صورت   عادي   فروش   يك   باشد، در عمل     منصفانه  ارزش
  .گردد  مي  شناسايي درنگ  بي از آن  ناشي زيان

   مجدد كمتر از مبلغ      و اجاره    فروش   در زمان    دارايي   منصفانه   ارزش  نانچه، چ    عملياتي  هاي  در اجاره   . 50
   شناسـايي    منـصفانه    و ارزش    دفتري   مبلغ   تفاوت   معادل   زياني  درنگ   باشد بايد بي     دارايي  دفتري

  .شود 

  از مبلـغ   مجدد كمتـر       و اجاره    فروش   در تاريخ    منصفانه  ، اگر ارزش     عملياتي  هاي  در اجاره   . 51
 مورد نياز     تعديلي   چنين  اي   سرمايه  هاي  در مورد اجاره  . شود   مي   شناسايي   باشد، زيان   دفتري
 اسـتاندارد    براسـاس   صورت  در اين  باشد كه  داشته  ارزش  كاهش دارايي ، مگر اينكه   نيست

ـ    دارايـي    دفتـري   ، مبلغ كاهش ارزش داراييها    عنوان  با 32   شماره  حسابداري    قابـل   مبلـغ  ه ب
  .شود  مي  داده  كاهش بازيافت
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   اجرا تاريخ
  از آن   و بعد  1/1/1380   آنها از تاريخ     مالي   دوره   كه   مالي   صورتهاي   كليه   استاندارد براي    اين  الزامات  . 52

   . االجراست شود، الزم  مي شروع

     حسابداري المللي  بين  با استانداردهاي مطابقت
  عنـوان   بـا  17   شماره   حسابداري  المللي   استاندارد، مفاد استاندارد بين      اين   الزامات  با اجراي   . 53

  .شود  مي  نيز رعايتها  اجاره حسابداري

  


