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تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
1395/6/1سال14005

میلیون ریال: مبالغ
هزینه شناسایی سال

شده پیمان
درصد
تکمیل

درآمد  
پیمان

سود نا خالص 
پیمان

درصد
سود نا خالص 

1395110111544411
1396210212948421
1397180182527218
1398200202808020
1399170172386817
1400130131825213

10001001400400100

 

درصد تکمیل پیمان

v    طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی
یامنفرد قابل مالحظه 

v  یا ترکیبی از داراییها یا خدمات(ارائه خدمات  (
  و

v زمان تکمیل پیمان در  دوره هاي مالی
.  متفاوت

پیمان بلند مدتپیمان بلند مدت

2



٢

پیمان مقطوعپیمان مقطوع
پیمانکار

،با یک مبلغ مقطوع براي کل پیمان  
یا
،یک نرخ ثابت براي هر واحد موضوع پیمان 

.توافق میکند 
3

)پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج(پیمان امانی  )پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج(پیمان امانی 

قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان مخارج 
و 

 یامزبور معینی از مخارج درصد 

الزحمه ثابتی حق 

.پیمانکار پرداخت شودبه 
4



٣

تجزیه و ترکیب پیمانهاتجزیه و ترکیب پیمانها
  جداگانه، طور به پیمان هر براي باید استاندارد بکارگیري

: مگر

v تشکیل جداگانه بخش چند از مدت بلند پیمان 
  جداگانه پیمانی مثابه به بخش هر عملکرد و شده
.باشد
v واحد پیمان یک عنوان به که پیمانهایی گروه 
.گردد  تلقی

5

مخارج مستقیم پیمان .الف 
کار مستقیم، مواد اولیه مصـرفی، اسـتهالك، اجـاره ماشـین آالت و     

...تجهیزات و
مخارج مشترك بین پیمانها. ب 

حق بیمه، مخـارج غیـر مسـتقیم طراحـی ، سـربار پیمـان ومخـارج        
استقراض مرتبط با پیمانها

سایر مخارج. ج 
پیمـان   مخارج اداري وعمومی و مخارج توسعه که به موجب مفاد 

.مطالبه از کارفرماستقابل ” مشخصا

پیمانتحمل شده مخارج  پیمانتحمل شده مخارج 

6



۴

مخارجی که در مخارج تحمل شده منظور نمی شوندمخارجی که در مخارج تحمل شده منظور نمی شوند

پیمانبا فعالیت آتی مرتبط مخارج . الف 
نشده اند استفاده و مصالحی که تا کنون در پیمان مواد 

و
مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم . ب 

فرعیاز انجام کار مندرج در پیمان قبل 

7

درآمد پیماندرآمد پیمان

vپیمان در مندرج توافق مورد مبلغ
vپیمان کار میزان در تغییر
v ادعا
vتشویقی دریافتهاي
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۵

توانایی برآورد ماحصل پیمان به گونه اي قابل اتکا

  پیمان درآمد از مناسبی سهم باید
  در پیمان تکمیل میزان به باتوجه(

  به پیمان کل مخارج و )ترازنامه تاریخ
 شناسایی هزینه و درآمد عنوان به ترتیب
.شود

11

اندازه گیري قابل اتکاي ماحصل پیماناندازه گیري قابل اتکاي ماحصل پیمان
:  مقطوعپیمانهاي شرایط زیر در تمام  وجود

اتکا،گونه اي قابل به آمد پیمان اندازه گیري در  .الف  
اقتصادي،ورود منافع محتمل بودن جریان  . ب 
به  آناندازه گیري  ومربوط به پیمان تشخیص مخارج .  ج 

و گونه اي قابل اتکا 
به  تکمیل پیمان در تاریخ ترازنامه اندازه گیري درصد  .د  

.اتکاگونه اي قابل 
12



۶

روش درصد تکمیل پیمانروش درصد تکمیل پیمان

مخارج تحمل شده پیمان براي کار انجام نسبت . الف 
شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآوردي پیمان،

کار انجام شده، یاارزیابی . ب 

.مقدار کار انجام شده به کل کار پیماننسبت . ج 

13

تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
1396/2/12سال12004

میلیون ریال: مبالغ

سال
هزینه 

شناسایی 
شده پیمان

هزینه 
انباشته 
پیمان

درصد
تکمیل

درآمد  
انباشته 
پیمان

درآمد  
پیمان

سود  
ناخالص 
پیمان

درصد
سود  

ناخالص 

1396350350354204207035
1397300650657803606030
13982509009010803005025
1399100100010012001202010

10001200200100
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٧

1396سال 
400پیمانتحمل شده  مخارج

240)بانک(وجوه نقد            
حسابهاي پرداختنی تجاري     

)بدهی به فروشندگان کاال و خدمات(
160

1396پایان سال  
350)شناسایی شده پیمان هزینه هاي(بهاي تمام شده پیمان

50)موجودي کاال(پیمان در جریان پیشرفت
400پیمانتحمل شده مخارج 

میلیون ریال: مبالغ

15

1396سال 
300)بانک(وجوه نقد

300) ازکارفرماي پیمانپیش دریافت (پیش دریافتها

1396سال 
225)بانک(وجوه نقد

125)طلب ازکارفرماي پیمان(تجاري حسابهاي دریافتنی
50) طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده حسن انجام کار(تجاري حسابهاي دریافتنی
25)  طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده بیمه(تجاري حسابهاي دریافتنی

75)پیش دریافت ازکارفرماي پیمان (پیش دریافتها
500درآمد پیمان

میلیون ریال: مبالغ
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٨

تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
1396/2/12سال12004

میلیون ریال: مبالغ

شرحسال
کل 

مخارج  
پیمان

درصد 
تکمیل
پیمان

درآمد 
پیمان

سود 
ناخالص

پیمان 
شناسایی شده پیمان هزینه هاي1396

3503542070)مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده(
1397
650برآوردمخارج تکمیل پیمانبه بعد

1000کل مخارج پیمان

شاسایی درآمد پیمان طی سال با توجه به میزان تکمیل پیمان

17

1396پایان سال  
80درآمد پیمان

حسابهاي پرداختنی تجاري 
80)وضعیتها مازاد صورت(                               

میلیون ریال: مبالغ

بابـت صـورت   (در صورت وجـود طلـب ازکارفرمـاي پیمـان    
، مازاد صورت وضعیتها تحت سرفصـل  )وضعیتهاي تائید شده

حسابهاي دریـافتنی تجـاري بـه صـورت کاهنـده مـنعکس               
.می گردد

80-  =500- 420
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٩

حسابهاي دریافتنی تجاريحسابهاي دریافتنی تجاري
هرگاه در خصوص قابلیـت وصـول مبلـغ منظـور شـده در      

، ابهـامی بـه وجـود    )طلب از کارفرماي پیمان(درآمد پیمان
یـا مبلغـی   )مطالبات سوخت شده(آید، مبلغ غیر قابل وصول 

مطالبـات مشـکوك   (که احتمال عدم بازیافت آن مـی رود  
ــول ــه دوره  ) الوص ــوان هزین ــه عن ــاي اداري  (ب ــه ه هزین
شناسایی می شود و تعـدیل درآمـد پیمـان تلقـی     ) وعمومی
.  نمی گردد

19

1397سال 
280پیمانتحمل شده مخارج 

170)بانک(وجوه نقد            
حسابهاي پرداختنی تجاري     

)بدهی به فروشندگان کاال و خدمات(
110

1397سال 
50پیمانتحمل شده مخارج 

50)موجودي کاال(پیمان در جریان پیشرفت

میلیون ریال: مبالغ

20



١٠

1397پایان سال  
300)شناسایی شده پیمان هزینه هاي(بهاي تمام شده پیمان

30)موجودي کاال(پیمان در جریان پیشرفت
330پیمانتحمل شده مخارج 

میلیون ریال: مبالغ

21

1397سال 
94)بانک(وجوه نقد

35)طلب ازکارفرماي پیمان(تجاري حسابهاي دریافتنی
24) طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده حسن انجام کار(تجاري حسابهاي دریافتنی
12)  طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده بیمه(تجاري حسابهاي دریافتنی

75)پیش دریافت ازکارفرماي پیمان (پیش دریافتها
240درآمد پیمان

میلیون ریال: مبالغ

1397سال 
80)وضعیتها مازاد صورت(حسابهاي پرداختنی تجاري

80درآمد پیمان
22



١١

تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
میلیون ریال: مبالغ1396/2/12سال12004

شرحسال
کل 

مخارج  
پیمان

درصد 
تکمیل
پیمان

درآمد 
پیمان

سود 
ناخالص

پیمان 
شناسایی شده پیمان هزینه هاي1396

3503542070)مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده(
شناسایی شده پیمان هزینه هاي1397

3006536060)مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده(
1398
350برآوردمخارج تکمیل پیمانبه بعد

1000کل مخارج پیمان

شاسایی درآمد پیمان طی سال با توجه به میزان تکمیل پیمان

23

1397پایان سال  
)قابل بازیافت پیمان مبغ ) 40تجاري حسابهاي دریافتنی
40درآمد پیمان

میلیون ریال: مبالغ

40) =80+240 (- 360
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١٢

1398سال 
560پیمانتحمل شده مخارج 

430)بانک(وجوه نقد            
حسابهاي پرداختنی تجاري     

)بدهی به فروشندگان کاال و خدمات(
130

1398سال 
30پیمانتحمل شده مخارج 

30)موجودي کاال(پیمان در جریان پیشرفت

میلیون ریال: مبالغ

  به پرداخت پیش بابت پرداختی نقد وجوه از ریال میلیون 44 مبلغ
  هزینه آن از مبلغی ترازنامه تاریخ تا که باشد می )دوم دست(پیمانکار
25 .است نشده

1398پایان سال  
546)شناسایی شده پیمان هزینه هاي(بهاي تمام شده پیمان

44)پیش پرداخت به پیمانکاردست دوم(پیمان در جریان پیشرفت
590پیمانتحمل شده مخارج 

میلیون ریال: مبالغ

26



١٣

1398سال 
159)بانک(وجوه نقد

89)طلب ازکارفرماي پیمان(تجاري حسابهاي دریافتنی
38) طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده حسن انجام کار(تجاري حسابهاي دریافتنی
19)  طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده بیمه(تجاري حسابهاي دریافتنی

75)پیش دریافت ازکارفرماي پیمان (پیش دریافتها
380درآمد پیمان

میلیون ریال: مبالغ

1398پایان سال  
40درآمد پیمان

)قابل بازیافت پیمان مبغ ) 40تجاري حسابهاي دریافتنی
27

تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
میلیون ریال: مبالغ1396/2/12سال12004

شرحسال
کل 

مخارج  
پیمان

درصد 
تکمیل
پیمان

درآمد 
پیمان

)  زیان(سود
ناخالص

پیمان 
شناسایی شده پیمان هزینه هاي1396

3503542070)مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده(
شناسایی شده پیمان هزینه هاي1397

3006536060)مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده(
شناسایی شده پیمان هزینه هاي1398

)222(54692324)مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده(
104برآوردمخارج تکمیل پیمان1399

1300کل مخارج پیمان

شاسایی درآمد پیمان طی سال با توجه به میزان تکمیل پیمان

۶۵٠

١١٩۶

٣٠

٢٧
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١۴

1398پایان سال  
16درآمد پیمان

حسابهاي پرداختنی تجاري 
16)وضعیتها مازاد صورت(                               

میلیون ریال: مبالغ

16-) =40-380 (- 324

بابـت صـورت   (در صورت وجـود طلـب ازکارفرمـاي پیمـان    
، مازاد صورت وضعیتها تحت سرفصـل  )وضعیتهاي تائید شده

حسابهاي دریـافتنی تجـاري بـه صـورت کاهنـده مـنعکس               
.می گردد

29

زیانهاي قابل پیش بینیزیانهاي قابل پیش بینی

  زیان به منجر پیمان که رود انتظار گاه هر
  درآمد کل از پیمان مخارج کل( گردد
  ،)کند تجاوز پیمان
  هزینه عنوان به فورا مربوط، زیان باید
.شود شناسایی دوره

30



١۵

1398پایان سال  
بهاي تمام شده پیمان   
) زیان قابل پیش بینی پیمان(

8

سایرحسابهاي پرداختنی                           
8)ذخیره زیان قابل پیش بینی پیمان(             

میلیون ریال: مبالغ

100- =1300- 1200
زیان قابل پیش بینی پیمان= 100+60+70=230

ذخیره زیان قابل پیش بینی پیمان= 222-230=8

31

ذخیره زیان قابل پیش بینی پیمانذخیره زیان قابل پیش بینی پیمان

 باشد، اهمیت با پول زمانی ارزش صورتیکه در

 باید ) مدت بلند بدهی عنوان به (ذخیره مبلغ

 الزم انتظار مورد مخارج فعلی ارزش معادل

.گردد تعیین آن تسویه براي

32



١۶

تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
میلیون ریال: مبالغ1396/2/12سال12004

شرحسال
  هزینه هاي
شناسایی 
شده پیمان

تمام   بهاي
شده 
پیمان

درصد 
تکمیل
پیمان

درآمد 
پیمان

)  زیان(سود
ناخالص

پیمان 
13963503503542070
13973003006536060
139854655492324)230(

برآوردمخارج 1399
104تکمیل پیمان

1300کل مخارج پیمان

شاسایی درآمد پیمان طی سال با توجه به میزان تکمیل پیمان

33

تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
1396/2/12سال12004

میلیون ریال: مبالغ

سال
کل مخارج 
تحمل شده

انباشته پیمان 
مانده 
مخارج

 هزینه هاي
شناسایی شده 

پیمان انباشته 

زیان 
قابل 
پیش 
بینی 

بهاي تمام 
شده 

انباشته 
پیمان

درآمد  
انباشته 
پیمان

139640050350-350420
1397680=280+40030650=300+350-650780=360+420

13981240=560+680441196=546+650812041104=324+780

مبالغ انباشته پیمان در تاریخ ترازنامه

34



١٧

1399سال 
50پیمانتحمل شده مخارج 

40)بانک(وجوه نقد            
حسابهاي پرداختنی تجاري     

)بدهی به فروشندگان کاال و خدمات(
10

1399سال 
44پیمانتحمل شده مخارج 

پیمان در جریان پیشرفت
)پیش پرداخت به پیمانکاردست دوم(

44

میلیون ریال: مبالغ

35

1399پایان سال  
86)شناسایی شده پیمان هزینه هاي(بهاي تمام شده پیمان

8)ذخیره زیان قابل پیش بینی پیمان(سایرحسابهاي پرداختنی
94پیمانتحمل شده مخارج 

میلیون ریال: مبالغ

36



١٨

1399سال 
16)بانک(وجوه نقد

11)طلب ازکارفرماي پیمان(تجاري حسابهاي دریافتنی
12) طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده حسن انجام کار(تجاري حسابهاي دریافتنی
6)  طلب ازکارفرماي پیمان-سپرده بیمه(تجاري حسابهاي دریافتنی

75)پیش دریافت ازکارفرماي پیمان (پیش دریافتها
120درآمد پیمان

میلیون ریال: مبالغ

1399پایان سال  
حسابهاي پرداختنی تجاري  

)وضعیتها مازاد صورت(        
16

16درآمد پیمان
37

تاریخ پیمانمدت پیمانمبلغ پیمان
میلیون ریال: مبالغ1396/2/12سال12004

شرحسال
  هزینه هاي
شناسایی 
شده پیمان

تمام   بهاي
شده 
پیمان

درصد 
تکمیل
پیمان

درآمد 
پیمان

)  زیان(سود
ناخالص

پیمان 
13963503503542070
13973003006536060
139854655492324)230(
1399868610013650

128212901240)50(

شاسایی درآمد پیمان طی سال با توجه به میزان تکمیل پیمان

38



١٩

به گونه اي قابل اتکا
عدم توانایی برآورد ماحصل پیمان 

به گونه اي قابل اتکا

  تحمل مخارج میزان تا باید درآمد . الف
 )دارد وجود آن بازیافت احتمال که( شده

و شود، شناسایی
  دوره در پیمان شده تحمل مخارج . ب

.شود شناسایی هزینه عنوان به وقوع
40

افشا در ترازنامهافشا در ترازنامه
)وضعیتها صورت مازاد( بازیافت قابل مبلغ .الف
دریافت پیش .ب
پیشرفت جریان در پیمان .ج
بینی پیش قابل زیان ذخیره .د
  استرداد قابل شده کسر هاي سپرده مبلغ .ه

)سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه(     
41



٢٠

افشا در صورت سود و زیانافشا در صورت سود و زیان
پیمان درآمد .الف

 شده شناسایی هزینه(پیمان شده تمام بهاي .ب
 شناسایی بینی پیش قابل زیان و دوره طی پیمان
)دوره طی شده

42

افشا در رویه هاي حسابداريافشا در رویه هاي حسابداري

پیمان درآمد شناسایی روش .الف

پیمان تکمیل میزان تعیین روش .ب
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