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 حسابداري  اجاره ها

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

 ه مقدمــ

هـدف  ايـن  اسـتاندارد، تجويـز رويـه هـاي  حسـابداري  و افشاي  مناسب  براي  اجاره هاي                              .  1
  .سرمايه اي  و عملياتي  توسط  اجاره دهنده  و اجاره كننده  است

طريق  آن  حق خريد يا استفاده  از داراييها را به دست                 اجاره  ابزاري  است  كه  واحد تجاري  از              .2
صورت  عمل    ، اجاره دهنده  موظف  است  در      در قراردادهاي  اجاره  به  شرط  تمليك         . مـي آورد  

 ، مالكيت  قانوني  دارايي  مورد اجاره  را در پايان  مدت                  شرايط  قرارداد توسط  اجاره كننده       بـه 
هاي   بنابراين  الزامات  اين  استاندارد در مورد حسابداري  قرارداد           . اجـاره  بـه  وي  انتقال  دهد          

 .شرط  تمليك  نيز كاربرد دارد اجاره  به

 دامنه  كاربرد 

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

 ، ل ، گاز، جنگقـراردادهاي  اجـاره  بـراي  اكتشـاف  يا بهره برداري  از منابع  طبيعي  مانند نفت                       .الف
  ، وفلزات  و ساير حقوق  مربوط  به  معادن

قـراردادهاي  اعطـاي  مجـوز درخصـوص  اسـتفاده  از مـواردي  نظـير فيلمهاي  سينمايي  و                          . ب 
  . ، حق  تأليف  و نرم افزارهاي  رايانه اي ، حق  اختراع ، نمايشنامهويديويي

 

 حق  استفاده  از دارايي  را انتقال  مي دهد،  ايـن  اسـتاندارد، براي  قراردادهايي  كاربرد دارد كه           .4
. حتي  اگر بخش  عمده اي  از خدمات  تعمير و نگهداري  دارايي  توسط  اجاره دهنده  ارائه  شود                        

ازسـوي  ديگـر، ايـن  اسـتاندارد بـراي  قـراردادهاي  خدماتي  كه  حق  استفاده  از دارايي  را                            
 .قل  نمي كند، كاربرد نداردطرف  قرارداد به  طرف  ديگر منت يك  از
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 تعاريف  

  :اصطالحات  ذيل  در اين  استاندارد با معاني  مشخص  زير بكار رفته  است    .5

 ، اجاره دهنده  در قبال  دريافت  مبلغ  يا مبالغ  موافقتـنامه اي  اسـت  كـه  بـه  موجب  آن             :  اجـاره    •
 .تفاده  از دارايي  را براي  مدت  مورد توافق  به  اجاره كننده  واگذار مي كندمشخصي  حق  اس

تمام  مخاطرات  و مزاياي      عبارت  است  از اجاره اي  كه  به  موجب  آن  تقريباً           :  اجاره  سرمايه اي    •
مالكيت  دارايي  ممكن  است  نهايتاً انتقال       .  مي شود از مالكيت  دارايي  به  اجاره كننده  منتقل       ناشي

 .يابد يا انتقال  نيابد

 .به  اجاره اي  غير از اجاره  سرمايه اي  اطالق  مي شود:  عملياتي  اجاره  •

  :است  كه  تنها در موارد زير قابل  فسخ  استنوعي  اجاره  :  اجاره  غير قابل  فسخ  •

 وقوع  برخي  پيشامدهاي  احتمالي  بعيد، . الف 

  ،با مجوز اجاره دهنده . ب 

 ، بين  همان  اجاره كننده  و         انعقاد قرارداد جديد اجاره  براي  همان  دارايي  يا دارايي  مشابه                .  ج
  ، يا اجاره دهنده

با  رابطه   گونه اي  كه  در آغاز اجاره  در           ، به   توسـط  اجاره كننده      پرداخـت  مـبلغ  اضـافي        .  د
 .استمرار اجاره  اطميناني  معقول  وجود داشته  باشد

 

عـبارت  اسـت  از تـاريخ  در اختيار گرفتن  دارايي  يا آغاز تعلق  گرفتن  اجاره بها،                        :  آغـاز اجـاره      •
  .قدم  استكدام  م هر

 ، دارايي  مورد نظر را براي  عبارت  از دوره  غيرقابل  فسخي  است  كه  اجاره كننده           :   دوره  اجـاره    •
مدت  زمان  ديگري  كه  اجاره كننده  اختيار دارد اجاره                 اضافه  هر   آن  دوره  اجاره  كرده  است  به          

پرداخت  يا بـدون  پرداخت  مبلغ  اضافـي  ادامه  دهد و در آغاز اجاره  اطمينان                      آن  دارايـي  را با        
 .معقولي  وجود داشته  باشد كه  اجاره كننده  از اين  اختيار استفاده  خواهد كرد

د در طول  دوره  اجاره  بپردازد         عبارت  است  از مبالغي  كه  اجاره كننده  باي            :  حداقـل  مبالغ  اجاره        •
خدمات    ، نگهداري  دارايي  و  استثناي  مخارج  ماليات     به(يا از وي  انتظار مي رود كه  پرداخت  كند             

  : اضافه به ) عهده  اجاره دهنده  است كه  به

تضمين  شخص  وابسته  به  وي   مبلغي  كه  توسط  وي  يا هر      ، هر  ارتـباط  بـا اجاره كننده       در . الف 
  ، ياشده  است
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گونـه  ارزش  باقـيمانده  كــه  پرداخـت  آن  توســط       ، هــرارتـباط  بـا اجــاره دهـنده    در . ب 
 .اجاره كننده  يا شخص  ثالثي  به  اجاره دهنده  تضمين  شده  باشد

 

داري  كند  ، چنانچه  اجاره كننده  اختيار داشته  باشد دارايي  مورد اجاره  را به  قيمتي  خري   حال ايـن  بـا 
كـه  انـتظار رود بـه  مراتب  كمتر از ارزش  منصفانه  آن  در زمان  قابل  استفاده  بودن  اختيار خريد                              
باشـد و در آغـاز قـرارداد نيز اطمينان  معقولي  درباره  استفاده  از اين  اختيار وجود داشته  باشد،                         

اضافه  مبلغ      رداخت  در طول  دوره  اجاره  به         حداقـل  مبلغ  اجاره  عبارت  از حداقل  اجاره  بهاي  قابل  پ                  
  .مورد نياز براي  استفاده  از اختيار خريد مزبور است

 

مبلغـي  اسـت  كـه  خـريداري  مطلـع  و مـايل  و فروشـنده اي  مطلع  و مايل                              :  ارزش  منصـفانه      •
يكديگر   ، يك  دارايي  را در ازاي  مبلغ  مزبور با             يط  عادي  شرا مي توانند در معامله اي  حقيقي  و در         

 .مبادله  كنند

 :عبارت  است  از :  عمر اقتصادي   •

لحاظ  اقتصادي  توسط  يك  يا چند كاربر  مـدت  زمانـي  كـه  انتظار مي رود يك  دارايي  از          .الف
 قابل  استفاده  باشد، يا

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

 

عبارت  است  از مدت  زماني  كه  انتظار مي رود منافع  اقتصادي  دارايي  مورد اجاره                        :  عمر مفيد    •
اين  دوره  از ابتداي  دوره  اجاره  شروع  مي شود و متأثر از                  . سـط  واحـد تجـاري  مصرف  شود          تو

  .محدوديتهاي  زماني  مندرج  در قرارداد اجاره  نيست

 :عبارت  است  از:  ارزش  باقيمانده  تضمين  شده  •

از ارزش  باقيمانده  دارايي  كه  توسط  اجاره كننده  يا                ، آن  بخش        در مـورد اجـاره كنـنده       .الف
مبلغ  تضمين  شده  حداكثر مبلغي  است         (شـخص  وابسـته  به  وي  تضمين  گرديده  است                  

 ، و)شرايطي  قابل  پرداخت  باشد كه  مي تواند تحت  هر

ط  اجاره كننده  يا       ، آن  بخش  از ارزش  باقيمانده  دارايي  كه  توس               در مـورد اجـاره دهنده      . ب 
  .شخص  ثالثي  تضمين  شده  است

عـبارت  است  از آن  بخش  از ارزش  باقيمانده  دارايي  كه                    :  ارزش  باقـيمانده  تضـمين  نشـده            •
  اجـاره دهـنده  نسـبت  بـه  تحقـق  آن  اطميـنان  كافـي  ندارد يا تنها توسط  شخص  وابسته  به                                

  .اجاره دهنده  تضمين  شده  است
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عـبارت  اسـت  از مجمـوع  حداقـل  مبالغ  اجاره  مربوط  به  اجاره       :   سـرمايه گـذاري  ناخـالص  در اجـاره          •
 . مي گيرد گونه  ارزش  باقيمانده  تضمين  نشده اي  كه  به  وي  تعلق سرمايه اي  از ديد اجاره دهنده  و هر

  : است  از تفاوت  بينعبارت :  نشده    درآمد مالي  كسب •

مجمـوع  حداقـل  مبالغ  اجاره  مربوط  به  قرارداد اجاره  سرمايه اي  از ديد اجاره دهنده  و                            .الف
  گيرد، وگونه  ارزش  باقيمانده  تضمين  نشده اي  كه  به  وي  تعلق  مي هر

  . با نرخ  ضمني  سود تضمين شده  اجاره“ الف  “شده  در بند  ارزش  فعلي  مبلغ  ياد . ب 
 

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

 ، سبب     عبارت  است  از نرخ  تنزيلي  كه  در آغاز اجاره             :  نـرخ  ضـمني  سـود تضمين شده  اجاره              •
ارزش   شود مجموع  ارزش  فعلي  حداقل  مبالغ  اجاره  و ارزش  باقيمانده  تضمين  نشده  دارايي  با          

 .منصفانه  دارايي  مورد اجاره  برابر شود

نرخ  سود تضمين  شده اي  است  كه  اجاره كننده                :  نـرخ  فرضـي  اسـتقراض  بـراي  اجاره كننده                  •
 ، نرخي     گزير مي بود براي  يك  اجاره  مشابه  پرداخت  كند يا در صورت  عدم  امكان  تعيين  آن                         نـا 

اي  دريافت  وامي  با شرايط  بازپرداخت  و     گزيـر مي بود در آغاز اجاره  بر         كـه  اجـاره كنـنده  نـا         
 .تضمين  مشابه  جهت  استقراض  مورد نياز براي  خريد دارايي  مورد نظر متحمل  شود

 طبقه بندي  اجاره ها 

از مالكيت   بر ميزان  مخاطرات  و مزاياي  ناشي    در ايـن  اسـتاندارد طـبقه بندي  اجاره ها مبتني               .6
مخاطرات  شامل  امكان  وقوع         . جاره دهنده  يا اجاره كننده  تعلق  مي گيرد          دارايـي  است  كه  به  ا         

دليل    از ظرفيت  بالاستفاده  يا منسوخ  شدن  فناوري  و كاهش  در بازده  دارايي  به                     زيـان  ناشي   
قبيل  انتظار عمليات  سودآور در طول  عمر           همچنين  مواردي  از     . تغيير شرايط  اقتصادي  است     

گونه  سود حاصل  از افزايش  ارزش  دارايي  يا تحقق  ارزش  باقيمانده                      دارايي  و هر     اقتصادي
 .مي تواند معرف  مزايا باشد

عـنوان  اجـاره  سـرمايه اي  طـبقه بندي  مي شود كه  به  موجب  آن  تقريباً تمامي                             اجـاره اي  بـه        .7
اجاره اي  كه  تقريباً تمام  مخاطرات           . از مالكيت  دارايي  منتقل  شود        مخاطرات  و مزاياي  ناشي     

 .عنوان  اجاره  عملياتي  طبقه بندي  مي شود از مالكيت  دارايي  را منتقل  نكند به و مزاياي  ناشي



 21استاندارد حسابداري  شماره  

  حسابداري  اجاره ها
 

 449 

. به  محتواي  معامله  و نه  شكل  قرارداد بستگي  دارد        ) يعني  سرمايه اي  يا عملياتي      (نـوع  اجاره          .8
عنوان  اجاره  سرمايه اي  طبقه بندي    ، يك  اجاره  معموالً به كه  در آن   نمونـه هايـي  از شـرايطي           

  :شرح  زير است مي شود، به

 ، مالكيت  دارايي  در پايان  دوره  اجاره  به  اجاره كننده  منتقل  شود                     طـبق  قـرارداد اجاره       .الف
 ، )شرط  تمليك اجاره  به(

دارايي  مورد اجاره  را در تاريخ  اعمال  اختيار            اجـاره كنـنده  اختـيار داشـته  باشد كه                . ب 
خـريد بـه  قيمتـي  كه  انتظار مي رود به  مراتب  كمتر از ارزش  منصفانه  دارايي  در آن                             

 ، انتظار معقولي  وجود داشته  باشد كه            تـاريخ  باشـد خـريداري  كند و در آغاز اجاره            
 اجاره كننده  از اين  اختيار استفاده  خواهد كرد،

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

 درصد ارزش     90ارزش  فعلـي  حداقـل  مـبالغ  اجـاره  در آغاز اجاره  حداقل  برابر با                        .  د
 منصفانه  دارايي  مورد اجاره  باشد، و 

گونه اي  كه  تنها اجاره كننده  بتواند           اره  داراي  ماهيت  خاصي  باشد به         دارايـي  مورد اج     .  ه
 . ، از آن  استفاده  كندبدون  انجام  تغييرات  قابل  مالحظه

 

زماني  اجاره دهنده  و       اگر در هر  . طـبقه بـندي  اجـاره هـا در آغـاز اجـاره  صـورت  مي گيرد                      .9
گونه اي  تغيير      ، شرايط  آن  را به       جديد قرارداد اجاره  اجـاره كنـنده  توافـق  كنند كه  به  جاي  ت               

 منجر به  طبقه بندي  متفاوتي  نسبت  به  اجاره  8 تا 6دهـند كـه  بـا توجه  به  معيارهاي  بندهاي                 
تغيير در  . عنوان  يك  قرارداد جديد تلقي  مي شود          قبلـي  شـود، قـرارداد تجديدنظـر شده  به           

يا  ) ورد عمر اقتصادي  يا ارزش  باقيمانده  دارايي  مورد اجاره            نظـير تغيـير در برا     (بـراوردها   
عنوان    نمي تواند به   )  ، عدم  پرداخت  اجاره  توسط  اجاره كننده           طور مثال  بـه ( تغيـير شـرايط       

 .دليلي  جهت  تجديد طبقه بندي  اجاره  براي  مقاصد حسابداري  بكار رود
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اره  سـاير دارايـيها بـه  اجاره  سرمايه اي  و عملياتي     اجـاره  زميـن  و سـاختمان  همانـند اجـ             .10
اما يكي  از ويژگيهاي  زمين  اين  است  كه  معموالً عمر اقتصادي  نامحدود                   . طبقه بندي  مي شود    

دارد و چـنانچه  انـتظار نـرود مالكيـت  آن  در پايان  دوره  اجاره  به  اجاره كننده  منتقل  شود،                             
مانند (از مالكيت  به  اجاره كننده  منتقل  نمي شود            و مـزاياي  ناشي     تقريـباً تمامـي  مخاطـرات        

گونه  پرداخت  اوليه        اين  نوع  اجاره ها، اجاره  عملياتي  تلقي  و هر              ). اجـاره  زميـنهاي  وقفـي       
عنوان  پيش پرداخت  اجاره  محسوب  و در طول  دوره  اجاره  برمبناي                     رابطـه  بـا آنهـا بـه         در

پيش پرداخت  يادشده  در سرفصل         . مـنافع  مـورد انـتظار مسـتهلك  مي شود           الگـوي  كسـب        
 . منعكس  مي شود“ پيش پرداخت  زمينهاي  استيجاري ”داراييهاي  ثابت  مشهود تحت  عنوان  

 حسابداري  اجاره ها توسط  اجاره كننده 

 اجاره هاي  سرمايه اي  

مبلغي  معادل  ارزش  منصفانه  دارايي            ارايي  و بدهي  و به      اجـاره هـاي  سرمايه اي  بايد تحت  عنوان  د              .  11
 ، در ترازنامه      كدام  كمتر است     ، هر  مورد اجاره  در آغاز اجاره  يا به  ارزش  فعلي  حداقل  مبالغ  اجاره                  

 ، از نرخ  ضمني  سود بـراي  محاسبه  ارزش  فعلي  حداقل  مبالغ  اجاره             . اجـاره كنـنده  مـنعكس  شـود         
صورتي  كه  تعيين  نرخ  ضمني  سود تضمين شده  اجاره  امكان پذير نباشد                    ده  اجاره  و در     تضـمين ش  

 .از نرخ  فرضي  استقراض  براي  اجاره كننده  استفاده  مي شود

معـامالت  و سـاير رويدادها طبق  محتوا و واقعيتهاي  اقتصادي  و نه  صرفاً شكل  قانوني  آنها                          .12
گونه اي     مورد اجاره هاي  سرمايه اي  ممكن  است  شكل  قانوني  اجاره  به                 در  . شناسايي  مي شود   

دست  نياورد، اما محتوا و واقعيتهاي          باشـد كه  اجاره كننده  مالكيت  دارايي  مورد اجاره  را به               
ر اقتصـادي  مربوط  به  اجاره  مبين  آن  است  كه  اجاره كننده  با تعهد پرداخت  مبلغي  تقريباً براب                           

 ، منافع  اقتصادي  حاصل  از بكارگيري      اضافه  هزينه  مالي  مربوط       ارزش  منصـفانه  دارايـي  بـه         
 .دارايي  مورد اجاره  را براي  بخش  عمده  عمر اقتصادي  آن  تحصيل  مي كند

احد چنانچه  اين  اجاره ها در ترازنامه  اجاره كننده  منعكس  نشود، منابع  اقتصادي  و تعهدات  و                        .13
بنابراين   . تجـاري  كمـتر از واقع  ارائه  و بدين  ترتيب  نسبتهاي  مالي  آن  نيز مخدوش  مي شود                         

عنوان  تعهد    عنوان  دارايي  و از سوي  ديگر به           ، از يك  سو به      انعكـاس  اجاره هاي  سرمايه اي       
  .  ، در ترازنامه  مناسب  استپرداخت  مبالغ  اجاره بها در آينده
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اس  بدهيهاي  مربوط  به  اجاره هاي  سرمايه اي  به  شكل  مبلغ  كاهنده  داراييهاي  مربوط  در        انعكـ   .14
 ، بدهيها به  جاري  و غيرجاري  تفكيك  شود،  اگـر در متـن  ترازنامه       . تـرازنامه  مجـاز نيسـت      

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

قبيل  هزينه هاي  ثبتي  و  يك  از اجاره هاي  سرمايه اي  از   يم  اولـيه  مرتـبط  با هر         مخـارج  مسـتق      .15
 .عنوان  بخشي  از مبلغ  دارايي  شناسايي شده  انعكاس  مي يابد تأمين  تضمينهاي  مربوط  به

الي  بايد   هزينه  م  . مـبالغ  اجـاره  بـايد بيـن  هزيـنه هـاي  مالـي  و كاهش  مانده  بدهي  تسهيم  شود                              . 16
بـه گونـه اي  بـه  دوره هـاي  مالي  در طول  دوره  اجاره  تسهيم  شود كه  يك  نرخ  سود تضمين  شده          

در عمل  براي  سهولت  محاسبه          . دوره  ايجاد كند    ادواري  ثابـت  نسـبت  بـه  مانده  بدهي  براي  هر                 
 .مي توان  از نرخ  تقريبي  براي  اين  منظور استفاده  كرد

 ، سـبب  ايجـاد هزيـنه  استهالك  دارايي  و هزينه هاي  مالي                دوره  مالـي  اجـاره  سـرمايه اي           در هـر   . 17
رويـه  اسـتهالك  دارايـي  مـورد اجـاره  بـايد بـا رويـه  مورد استفاده  براي  داراييهاي                             . مـي شـود   

تاندارد هزينه  استهالك  بايد طبق  اس       . اسـتهالك پذيـر تحـت  تملـك  واحـد تجـاري  يكسان  باشد                 
. محاسبه  و شناسايي  شود     ا “حسابداري  داراييهاي  ثابت  مشهود       ”عنوان      بـا  11حسـابداري  شـماره        

 ، اطمينان  معقولي  وجود ندارد،   نسبت  به  تملك  دارايي  در پايان  دوره  اجاره  توسط  اجاره كننده                   اگر
 ، مستهلك     كدام  كوتاه تر است     آن  هر  دارايـي  اجـاره شـده  بايد در طول  دوره  اجاره  يا عمر مفيد                    

 .شود

از اجـاره  سرمايه اي  كه  معرف  حق  اجاره كننده  براي  استفاده  از مورد اجاره                          دارايـي  ناشـي      .18
 ، غالـباً عمر محدودي  دارد و بنابراين  بايد در دوره هايي  مستهلك  گردد كه  منافع  آن                          اسـت 

 ، براساس  روشي  منظم  و          استهالك پذير دارايي  اجاره  شده       مبلغ  . عـايد واحد تجاري  مي شود      
 ، در طول  دوره  يكنواخـت  بـا رويه  استهالك  ساير داراييهاي  مشابه  تحت  تملك  اجاره كننده      

چنانچه  اطميناني  معقول  وجود .  ، مستهلك  مي شود     اسـتفاده  مورد انتظار از دارايي  اجاره شده         
 ، مالكيت  دارايي  به  اجاره كننده  منتقل  مي شود، دوره               ايان  دوره  اجاره    داشـته  باشـد كـه  در پ         

 ، دارايي  طي  دوره  در غير اينصورت . اسـتفاده  مـورد انـتظار معـادل  عمر مفيد دارايي  است         
 . ، مستهلك  مي شودكدام  كوتاه تر است  ، هراجاره  يا عمر مفيد آن
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ندرت  با مبالغ  اجاره  براي  آن  دوره               يي  و هزينه  مالي  دوره  به         مجمـوع  هزيـنه  استهالك  دارا          .19
رو،  اين از . عنوان  هزينه  دوره  صحيح  نيست          ، شناسايي  مبالغ  اجاره  به        برابـر است  و بنابراين     

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

راي  تعيين  كاهش  ارزش  دارايي  مورد اجاره  و به  عبارت  ديگر فزوني  مبلغ  دفتري  نسبت  به                             ب  .20
عنوان     با 11 ، از استاندارد حسابداري  شماره          مـنافع  اقتصـادي  آتـي  مـورد انـتظار دارايـي              

 . استفاده  مي شودحسابداري  داراييهاي  ثابت  مشهود

 :بطه  با اجاره هاي  سرمايه اي  موارد زير را افشا كندرا اجاره كننده  بايد در   .21

  ،رويه  حسابداري  مورد استفاده  جهت  شناسايي  اجاره هاي  سرمايه اي .الف  

روشـهاي  مـورد اسـتفاده  جهـت  محاسـبه  اسـتهالك  و عمر مفيد يا نرخهاي  استهالك  مورد                           . ب 
   ،استفاده

 ، ذخيره  كاهش  دائمي  در ارزش  دارايي  و استهالك                 فتريصـورت  تطبـيق  ناخـالص  مبلغ  د            . ج 
 ، استهالك  دوره  و ساير اقالم  گردش              ، كاهش  انباشـته  در ابـتدا و انتهاي  دوره  كه  اضافات             

 داراييهاي  مورد اجاره  را نشان  دهد،

ه  جاري  تخصيص  مجمـوع  هزيـنه هـاي  مالي  كه  بابت  قراردادهاي  اجاره  سرمايه اي  به  دور                   . د
  ،يافته  است

از قراردادهاي  اجاره  سرمايه اي  پس  از كسر هزينه هاي  مالي  تخصيص          مـبالغ  تعهـدات  ناشي       . ه
  .يافته  به  دوره هاي  آتي  و تفكيك  خالص  بدهيهاي  مربوط  به  دو طبقه  جاري  و غيرجاري

 ،   ، مبلغ  اجاره  ساالنه      اي  اجاره كننده  از جمله  مدت        شرح  كلي  از اهم  شرايط  قرارداد اجاره  بر             .  و
شـرايط  تجديـد قـرارداد، اختـيار خريد و محدوديتهاي  پيش بيني  شده  در قرارداد اجاره                       

 .شامل  محدوديت  در تقسيم  سود، استقراضهاي  جديد يا قراردادهاي  اجاره  جديد

 

 اجاره هاي  عملياتي 

عنوان  هزينه       ، مـبالغ  اجاره  بايد برمبناي  خط  مستقيم  طي  دوره  اجاره  به                    تـي در اجـاره هـاي  عمليا         .22
دوره  شناسـايي  شـود مگـر ايـنكه  مبـناي  سيسـتماتيك  ديگري  بيانگر الگوي  زماني  كسب  منافع                              

 .اقتصادي  توسط  استفاده كننده  باشد
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 ) ثناي  مخارج  خدماتي  نظير بيمه  و نگهداري          است به( ، مبالغ  اجاره        بـراي  اجـاره هاي  عملياتي         .23
عنوان  هزينه  دوره  شناسايي  مي شود، مگر اينكه  مبناي  سيستماتيك                   برمبـناي  خـط  مستقيم  به        

ديگـري  معرف  الگوي  زماني  كسب  منافع  اقتصادي  دارايي  توسط  استفاده كننده  باشد، حتي                          
 .آن  مبنا نباشد راگر پرداختهاي  مربوط  به  اجاره  ب

 :رابطه  با اجاره هاي  عملياتي  موارد زير را افشا كند اجاره كننده  بايد در   .24

حداقل  مبالغ  اجاره  آتي  براي  اجاره هاي  عملياتي  غيرقابل  فسخ  همراه  با اطالعات  مربوط  به                            .الف
  ،مدت  و مبلغ  اجاره  ساليانه

  ، ونوان  هزينه  دوره  شناسايي  شده  استع مبالغ  اجاره  كه  به . ب 

شـرح  كلي  از اهم  شرايط  اجاره  در مورد اجاره كننده  از جمله  محدوديتهاي  پيش بيني  شده              . ج
 ، شـامل  محدوديـت  در تقسـيم  سـود، استقراضـهاي  جديـد و انعقاد                     در قـرارداد اجـاره    

 .قراردادهاي  اجاره  جديد

 ط  اجاره دهنده  حسابداري  اجاره ها توس

 اجاره هاي  سرمايه اي  

عنوان  يك  رقم  دريافتني  و  اجـاره دهـنده  بايد دارايي  مرتبط  با اجاره  سرمايه اي  را در ترازنامه  به            .25
 .مبلغي  معادل  سرمايه گذاري  خالص  در اجاره  منعكس  كند به

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

 .درآمد مالي  سرمايه گذاري  برخورد مي شود

ه  مانده  سرمايه گذاري  خالص          درآمـد مالـي  بـايد براسـاس  الگويـي  شناسايي  شود كه  نسبت  ب                       .27
 . ، نرخ  بازده  ادواري  ثابتي  ايجاد كندرابطه  با اجاره  سرمايه اي اجاره دهنده  در

 يك  از   گونه اي  منطقي  و سيستماتيك  به  هر            ، درآمد مالي  معموالً به      در اجـاره هـاي  سرمايه اي         .28

نسبت  به  مانده  سرمايه گذاري  خالص             دوره هـاي  مالـي  تخصـيص  مـي يـابد بـه  نحـوي  كه                        
.  ، نرخ  بازده  ادواري  ثابتي  حاصل  شود            دوره  مالي   رابطه  با اجاره  سرمايه اي  هر         اجاره دهنده  در   
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از سرمايه گذاري  ناخالص        ) استثناي  مخارج  خدمات     به(دوره  مالي       مـبالغ  اجاره  مربوط  به  هر         
 .د تا اصل  سرمايه گذاري  و درآمد مالي  كسب  نشده  كاهش  يابددر اجاره  برگشت  داده  مي شو

ارزش  باقـيمانده  تضمين نشده  برآوردي  كه  در محاسبه  سرمايه گذاري  ناخالص  اجاره دهنده                           .29
نشده     چنانچه  ارزش  باقيمانده  تضمين      . دوره  بررسي  مي شود      ملحـوظ  مـي شود در پايان  هر         

ابد، تخصيص  درآمد در طول  دوره  اجاره  تجديدنظر مي شود و هرگونه                  بـرآوردي  كـاهش  ي      
كاهش  در مبالغي  كه  قبالً به  سرفصلهاي  ارزش  باقيمانده  تضمين  نشده  و درآمد مالي  كسب                           

 . ، بي درنگ  شناسايي  مي شودنشده  منظور شده  است

طور معمول  در مراحل  انجام           حق العمل  به    قبيل  مخارج  حقوقي  و        ، از  مخـارج  مستقيم  اوليه       .30
 ، اين  مخارج  مستقيم  اوليه           در اجاره هاي  سرمايه اي     . مذاكـره  و انعقـاد قرارداد واقع  مي شود          

عنوان  هزينه  شناسايي  مي شود و          مـنظور كسـب  درآمد مالي  تحمل  و در دوره  وقوع  به                 بـه 
 .نشده  به  درآمد دوره  منتقل  مي گردد ، بخشي  از درآمد مالي  كسب  معادل  آن

 ، بايد سود يا زيان  فروش  را همانند رويه  مورد             اجاره  دهنده اي  كه  توليدكننده  يا فروشنده  است               .31
چنانچه  عمداً از نرخ  سود   . صورت  سود و زيان  شناسايي  كند         اسـتفاده  بـراي  فروشهاي  قطعي  در          

 شود، سود حاصل  از فروش  بايد با اعمال  نرخ  سود تضمين شده                    تضـمين شـده  كمـتري  استفاده        
 ، مخـارج  مستقيم  اوليه  بايد در شروع  دوره  اجاره                  افـزون  برايـن    . تجـاري  رايـج  شناسـايي  شـود          

 .صورت  سود و زيان  شناسايي  شود عنوان  هزينه  در به

. براي  خريد يا اجاره  حق  انتخاب  مي دهد           توليدكنـنده  يـا فروشـنده  اغلب  به  مشتريان  خود                  .32
اجـاره  سـرمايه اي  يـك  دارايـي  توسـط  توليدكننده  يا فروشنده  سبب  ايجاد دو نوع  درآمد                            

 :شرح  زير مي شود به

از فروش  قطعي  دارايي  مورد اجاره  به  قيمتهاي                سـود يا زياني  معادل  سود و زيان  ناشي            .الف
  ، و گونه  تخفيفات  تجاري  يا عمده  فروشي  است عكس كننده  هرمعمول  فروش  كه  من

  .درآمد مالي  در طول  دوره  اجاره .  ب 
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 ، درآمد فروش  را در شروع  دوره  اجاره  سرمايه اي                 توليدكنـنده  يـا فروشـنده  اجـاره دهـنده             .33
 اجاره  كه  با اعمال  نرخ            براسـاس  اقـل  ارزش  منصـفانه  دارايي  يا ارزش  فعلي  حداقل  مبالغ                    

بهاي  تمام شده  فروش  كه  .  ، ثبت  مي كند   سـود تضـمين شده  تجاري  رايج  محاسبه  شده  است              
صورت     ، يا در   در شـروع  دوره  اجـاره  شناسـايي  مـي شـود عـبارت  از بهـاي  تمـام شـده                          

فعلي  ارزش  باقيمانده        ، مـبلغ  دفتري  دارايي  مورد اجاره  پس  از كسر ارزش                    بـودن  مـتفاوت   
 ، سود فروش  است  تفاوت  بين  درآمد فروش  و بهاي  تمام شده  فروش              . تضـمين  نشـده  است      

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

طور صوري     ي  به  منظور جذب  مشتر    توليدكننده  يا فروشنده  اجاره دهنده  در بعضي  موارد به              .34
استفاده  از چنين  نرخي  سبب  مي شود           . نـرخ  سـود تضـمين شـده  پايين تري  را اعالم  مي كند                 

طور صوري     چنانچه  به  .  ، در زمان  فروش  شناسايي  شود         بخش  عمده اي  از كل  درآمد معامله         
ي  محدود مبلغ نـرخ  سـود تضـمين شـده  پاييـن تـري  اعالم  شود، سود حاصل  از فروش  به              

 .صورت  اعمال  نرخ  سود تضمين شده  تجاري  رايج  محاسبه  مي شد مي شود كه  در

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

 :رابطه  با اجاره هاي  سرمايه اي  موارد زير را افشا كند  ه دهنده  بايد دراجار   .36

سـرمايه گذاري  ناخالص  در اجاره ها، درآمد مالي  كسب  نشده  و سرمايه گذاري  خالص  در                   .الف
سرمايه گذاري    (اجـاره هـا در تـاريخ  تـرازنامه  و همچنيـن  تفكيك  خالص  مطالبات  مربوط                         

  ،به  دو طبقه  جاري  و غيرجاري ) رهخالص  در اجا

  ، وذخيره  انباشته  براي  حداقل  مبالغ  اجاره  غيرقابل  وصول . ب

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

 

 اجاره هاي  عملياتي 

را براساس  ماهيت  تحت  سرفصل  داراييهاي            اجـاره دهـنده  بايد داراييهاي  موضوع  اجاره  عملياتي                   .37
 .ثابت  مشهود يا داراييهاي  نامشهود در ترازنامه  ارائه  كند 
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از مالكيت  دارايي  به  اجاره كننده             ، مخاطرات  و مزاياي  عمده  ناشي         در اجـاره هـاي  عملياتي       . 38
نده  در ترازنامه  منعكس  و        بنابرايـن  دارايـي  مورد اجاره  توسط  اجاره ده            . منـتقل  نمـي شـود      

 .عنوان  درآمد شناسايي  مي شود اجاره بها در طول  دوره  اجاره  به

از اجـاره  عملياتي  بايد به  روش  خط  مستقيم  در طول  دوره  اجاره  شناسايي       درآمـد اجـاره  ناشـي         .39
از دارايي  را به گونه   ي ، الگـوي  زمانـي  كسب  منافع  ناش  شـود، مگـر ايـنكه  مبـناي  مـنظم  ديگـري            

 .مناسبتري  نشان  دهد 

عنوان  هزينه      قبـيل  اسـتهالك  كـه  براي  كسب  درآمد اجاره  تحمل  مي شود به                     مخارجـي  از     .40
استثناي  مبالغ  دريافتي  بابت  خدماتي  مانند بيمه  و               به(درآمـد اجـاره       . شناسـايي  مـي گـردد      

ستقيم  در طول  دوره  اجاره  شناسايي  مي شود، مگر اينكه                 معموالً به  روش  خط  م        ) نگهـداري 
. مبـناي  مـنظم  ديگـري  معرف  بهتري  از الگوي  زماني  كسب  منافع  دارايي  مورد اجاره  باشد                  

 .دو حالت  ممكن  است  الگوي  شناسايي  درآمد با مبناي  دريافت  اجاره  متفاوت  باشد هر در

ارتباط  با كسب  درآمد از محل  اجاره  عملياتي  واقع        اي  كه  مشخصاً در      مخـارج  مستقيم  اوليه      . 41
مـي شود، در طول  دوره  اجاره  متناسب  با درآمد اجاره  به  سود و زيان  منظور مي شود يا در                           

 .عنوان  هزينه  دوره  شناسايي  مي گردد دوره  وقوع  به

بايد منطبق  با رويه  معمول  اجاره دهنده  براي  داراييهاي                اسـتهالك  دارايـيهاي  اجـاره  داده  شـده                   .42
حسابداري    ”عنوان        با 11مشـابه  باشـد و هزينه  استهالك  بايد طبق  استاندارد حسابداري  شماره                    

 .محاسبه  و شناسايي  شود  “ داراييهاي  ثابت  مشهود

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

 :رابطه  با اجاره هاي  عملياتي  موارد زير را افشا كند اجاره دهنده  بايد در   .44

ارزش   ، استهالك  انباشته  و ذخيره  كاهش  دائمي  در     صـورت  تطبـيق  ناخـالص  مبلغ  دفتري            .الف
گـروه  اصـلي  از دارايـيهاي  مورد اجاره  در ابتدا و انتهاي  دوره  كه  حسب  مورد                          بـراي  هـر    

 :نشان دهنده  موارد زير باشد

  ،هزينه  استهالك  دوره ـ
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  ، وصورت  سود و زيان زيان  كاهش  دائمي  در ارزش  شناسايي  شده  در ـ

  ،اييها طي  دورهبرگشت  زيانهاي  كاهش  دائمي  در ارزش  دار ـ
 

حداقـل  مـبالغ  اجـاره  آتـي  مربوط  به  اجاره هاي  عملياتي  غيرقابل  فسخ  همراه  با اطالعات                                . ب 
  ، و مربوط  به  مدت  و مبلغ  اجاره  ساليانه

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

 معامالت  فروش  و اجاره  مجدد

 . ت  فـروش  و اجـاره  مجدد متضمن  فروش  دارايي  و اجاره  آن  توسط  همان  فروشنده  است                           معـامال  . 45
طور يكجا مورد    دو به  مـبالغ  اجـاره  و قيمـت  فروش  دارايي  معموالً به  هم  وابستگي  دارند زيرا هر                       

 . اجاره  بستگي  داردنحوه  حسابداري  معامالت  فروش  و اجاره  مجدد به  نوع . مذاكره  قرار مي گيرند

چـنانچه  معاملـه  فـروش  و اجـاره  مجـدد از نوع  اجاره  سرمايه اي  باشد مازاد عوايد فروش  نسبت                                  .46
 ) اجاره كننده(عنوان  درآمد در صورتهاي  مالي  فروشنده      مـبلغ  دفتري  دارايي  نبايد بي درنگ  به            بـه 

 .عنوان  درآمد شناسايي  شود   اجاره  بهاين  مازاد بايد در طول  دوره . منعكس  شود

چـنانچه  اجاره  مجدد، از نوع  اجاره  سرمايه اي  باشد، معامله  اجاره  مجدد وسيله اي  است  كه                             . 47
.  ، منابع  مالي  مورد نياز اجاره كننده  را تأمين  مي كند               اجـاره دهـنده  بـا وثـيقه  گرفتـن  دارايي             

عنوان  درآمد،    مبلغ  دفتري  دارايي  به       حاصل  از فروش  نسبت  به       هميـن  دليل  تلقي  مازاد          بـه 
 .عنوان  درآمد شناسايي  مي شود مناسب  نيست  بلكه  در طول  دوره  اجاره  به

چـنانچه  معاملـه  فـروش  و اجـاره  مجدد از نوع  اجاره  عملياتي  باشد و مشخص  گردد كه  معامله                                  .48
صورتي    در.  ، سود يا زيان  بايد بي درنگ  شناسايي  شود            نجام  شده  است    برمبناي  ارزش  منصفانه  ا      

كـه  قيمـت  فـروش  كمـتر از ارزش  منصـفانه  دارايـي  باشد، زيان  بايد بي درنگ  شناسايي  شود،           
 ،  حالت اين   در.  ، با مبالغ  اجاره اي  كمتر از نرخ  بازار، در آينده  جبران  شود                  ايـنكه  زيـان  حاصل       مگـر 

نظر  زيـان  يادشـده  بـايد متناسـب  با مبالغ  اجاره  طي  دوره اي  كه  انتظار مي رود از دارايي  مورد                             
چنانچه  قيمت  فروش  بيش  از ارزش  منصفانه  باشد، مبلغ  مازاد                 . اسـتفاده  شـود، مستهلك  گردد       

 . مستهلك  گرددبايد طي  دوره اي  كه  انتظار مي رود از دارايي  مورد اجاره  استفاده  شود،
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بر  چـنانچه  اجـاره  مجـدد، از نوع  اجاره  عملياتي  باشد و مبالغ  اجاره  و قيمت  فروش  مبتني       . 49
گونه  سود و     ارزش  منصـفانه  باشـد، در عمـل  يك  فروش  عادي  صورت  گرفته  است  و هر                        

 .از آن  بي درنگ  شناسايي  مي گردد زيان  ناشي

 ، چنانچه  ارزش  منصفانه  دارايي  در زمان  فروش  و اجاره  مجدد كمتر از مبلغ                       لياتيدر اجاره هاي  عم       .50
دفـتري  دارايـي  باشد بايد بي درنگ  زياني  معادل  تفاوت  مبلغ  دفتري  و ارزش  منصفانه  شناسايي                             

 .شود 

جدد كمتر از مبلغ       ، اگر ارزش  منصفانه  در تاريخ  فروش  و اجاره  م               در اجـاره هـاي  عملياتي       . 51
در مورد اجاره هاي  سرمايه اي  چنين  تعديلي  مورد نياز              . دفتري  باشد، زيان  شناسايي  مي شود        

 ، مگر اينكه  كاهش  ارزش  دارايي  دائمي  باشد كه  در اين  صورت  براساس  استاندارد                        نيسـت 
مبلغ    ، مبلغ  دفتري  دارايي  به       حسابداري  داراييهاي  ثابت  مشهود      عنوان      با 11حسابداري  شماره      

 .قابل  بازيافت  كاهش  داده  مي شود

 تاريخ  اجرا

از آن      و بعد  1/1/1380الزامات  اين  استاندارد براي  كليه  صورتهاي  مالي  كه  دوره  مالي  آنها از تاريخ                            .52
 .شروع  مي شود، الزم االجراست  

  حسابداري  مطابقت  با استانداردهاي  بين المللي 

عنوان     با 17بـا اجـراي  الزامات  اين  استاندارد، مفاد استاندارد بين المللي  حسابداري  شماره                      . 53
 . نيز رعايت  مي شودحسابداري  اجاره ها

 


