
 4استاندارد حسابداری شماره 

 )ذخایر، بدهیهای احتمالی ودارایی های احتمالی(

 

با عنوان ذخایر ، بدهیهای احتمالی ودارایی های احتمالی که در  4استاندارد حسابداری شماره  – 1

توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد  1385تاریخ تیرماه 

می شود والزامات آن  1379با عنوان حسابداری پیشامدهای احتمالی مصوب  4حسابداری شماره 

وبعد از آن شروع می شود،الزم  1/1/1385صورتهای مالی که دوره مالی آنها ازتاریخ  درمورد

 االجراست.

 دلیل تجدید نظر دراستاندارد

این تجدید نظر با هدف هماهنگی بیشتربا استانداردهای بین المللی حسابداری وبهبود استاندارد  -2

 قبلی ، انجام شده است.

 تغییرات اصلی 

و « محتمل»قبلی ، ایجاد بدهی یا کاهش دارایی دراثررویدادهای آتی به سه گروه دراستاندارد  – 3

تعریف شده « ذخیره»تقسیم شده بئد. در استاندارد جدید تعهدات محتمل درقالب « بعید»و« ممکن»

 تلقی شده است.« بدهیهای احتمالی»است وتعهدات ممکن وبعید درزمره 

ی برای شناسایی ذخیره درصورت بااهمیت بودن اثرارزش دراین استاندارد محاسبه ارزش فعل – 4

 زمانی پول ، الزامی شده است.



 در استاندارد جدید الزاماتی درمورد قراردادهای زیانبارومخارج تجدید ساختارارائه گردیده است.– 5

 هدف

ورد هدف این استاندارد اطمینان ازبکارگیری معیارهای شناخت ومبنای اندازه گیری مناسب درم –1

ذخایر، بدهیهای احتمالی ودارائی های احتمالی ونیز افشای اطالعات کافی دریادداشتهای توضیحی 

 برای درک بهتر ماهیت ، زمان بندی ومبلغ آنها توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد.

 دامنه کاربرد

بدهیهای احتمالی و این استاندارد بایدتوسط کلیه واحدعای تجاری برای حسابداری ذخایر،  –2

 داراییهای احتمالی به استثنای موارد زیرکاربرد دارد:

الف . قراردادهایی که به موجب آن هیچ یک ازطرفین به تعهدات خود عمل نکرده اند یا هردو طرف 

 طبق قرارداد بخشی ازتعهداتشان را انجام داده اند، مگردر مواردی که قرارداد زیانبارباشد،و

 مول سایراستانداردهای حسابداری است.ب . آنچه که مش

چنانچه استاندارد حسابداری دیگری نوع خاصی ازذخایر، بدهیهای احتمالی وداراییهای احتمالی  – 3

رامورد بحث قراردهد، واحد تجاری باید آن استاندارد رابکار برد . بعنوان مثال ، موارد خاصی ازذخایر 

 در استانداردهای زیر است:

( باتوجه 21(                    ب . اجاره ها ) استاندارد شماره 9ای بلندمدت )استاندارد شماره الف . پیمانه

حاوی الزامات خاصی برای اجاره های عملیاتی زیانبار نیست،  21به اینکه استاندارد حسابداری شماره 

 این استاندارد درچنین مواردی کاربرد دارد.



 (28ندارد شماره ج . فعالیتهای بیمه عمومی ) استا

این استاندارد، ذخایررا به عنوان بدهیهایی تعریف کرده است که زمان تسئیه ویا تعیین مبلغ آن  – 4

همراه با ابهام نسبتا قابل توجه است. اصطالح ذخیره درمورد اقالمی ازقبیل کاهش ارزش داراییها و 

ی داراییها راتعدیل میکند ومشمول مطالبات مشکوک الوصول نیز بکار می رود. این اقالم مبلغ دفتر

 این استاندارد نیست.

 این استاندارد درمورد ذخیره تجدید ساختار )شامل عملیات متوقف شده ( کاربرد دارد. - 5

 تعاریف

  ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه ویا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتا قابل توجه

 است.

 منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ، ناشی ازمعامالت یا سایر  بدهی : عبارت ازتعهد انتقال

 رویدادهای گذشته است.

  رویداد تعهد آور، رویدادی است که تعهدی قانونی یا عرفی ایجاد می کمد به گونه ای که واحد

 تجاری ملزم به تسویه آن باشد.

 ود.تعهد قانونی : تعهدی است که از قرارداد یا الزامات قانونی ناشی می ش 

  تعهد عرفی : تعهدی است ناشی از اقدامات واحد تجاری درمواردی که واحد تجاری با توجه

به نحوه عمل خود درگذشته، سیاستهای اعالم شده یا آئین نامه های جاری کامال مشخص ، به 

سایراشخاص نشان داده است که مسئولیتهای خاصی را خواهد پذیرفت ، ودرنتیجه 

 ا برای آنها ایجاد کرده است که مسئولیتهای خود را ایفا خواهد کرد.واحدتجاری انتظاری بج



 

 : بدهی احتمالی 

الف . تعهدی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می شود و وجود آن تنها ازطریق 

وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل در کنترل واحد تجاری 

 شد ،یا نیست ، تایید خواهد

ب . تعهدی فعلی است که از رویدادهای گذشته ناشی می شود )اما به دالیل زیر شناسایی 

 نمی شود:

 خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل نیست. – 1

 مبلغ تعهد را نمی توان با قابلیت اتکای کافی اندازه گیری کرد. – 2

  ازرویدادهای گذشته ناشی می شود ووجود دارایی احتمالی : یک دارایی غیرقطعی است که

آم تنها ازطریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت 

 کنترل واحد تجاری نیست ، تایید خواهد شد.

  قرارداد زیانبار : قراردادی است که مخارج غیرقابل اجتناب آن ایفای تعهدات ناشی از

 تصادی مورد انتظار آن قرارداد است .قرارداد، بیش از منافع اق

  تجدید ساختار : برنامه ای است که توسط مدیریت طراحی و کنترل می شود ودر دامنه

 فعالیت واحد تجاری ویا شیوه انجام آن فعالیت ، تغییرات با اهمیتی ایجاد می کند.

 این استاندارد موارد زیررا از هم متمایز می کند: – 6



ن بدهی شناسایی می شود )با فرض اینکه برآورد اتکا پذیرقابل انجام باشد( الف . ذخایر :بعنوا

زیرا تعهدات فعلی است وضرورت خروج منافع اقتصادی برای تسویه این تعهدات محتمل 

 است.

 ب . بدهیهای احتمالی : بعنوان بدهی شناسایی نمی شود ، زیرا:

که منجربه خروج منافع اقتصادی  تعهدات احتمالی است ووجود تعهد فعلی واحد تجاری – 1

 می شود، باید تایید گردد یا

تعهدات فعلی است که معیارهای شناخت مندرج دراین استاندارد را ندارند) زیرا خروج  – 2

منافع اقتصادی برای تسویه تعهد ، محتمل نیست یا برآورد اتکا پذیرمبلغ تعهد امکان 

 پذیرنمی باشد.(

 شناخت ذخایر

 د درصورت احراز معیارهای زیرشناسایی شود:ذخیره بای – 7

الف . واحدتجاری تعهدی فعلی )قانونی یا عرفی( دارد که درنتیجه رویدادی درگذشته ایجاد 

 شده است.

 ب . خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد،

 تعهد فعلی 

چنانچه با درنظر گرفتن تمام درموارد بسیارنادر وجود تعهد فعلی روشن نیست. در این موارد، 

شواهد دردسترس احتمال وجود تعهد فعلی درتاریخ ترازنامه بیشترباشد، چنین فرض می 

 شود که یک رویداد گذشته تعهد فعلی را بوجود آورده است.

 در اغلب موارد روشن است که آیا رویدا گذشته منجر به تعهدی فعلی شده است یاخیر. – 8



ک دعوی حقوقی ممکن است درمورد اینکه رویدادهای خاصی واقع درمواردی نادرمانند ی

شده یا اینکه آن رویدادها منجر به تعهد فعلی شده است، اختالف نظر وجود داشته باشد. 

دراین موارد واحدتجاری با درنظر گرفتن تمام شواهد دردسترس شامل نظرات کارشناسان 

 د.وجود تعهد فعلی رادر تاریخ ترازنامه مشخص میکن

 براساس این شواهد

الف . اگراحتمال وجود تعهد فعلی درتاریخ ترازنامه بیشترباسشد، واحدتجاری ذخیره 

 شناسایی می کند )به شرط اینکه معیارهای شناخت احراز گردد(

ب . درصورتی که به احتمال زیاد ، تعهد فعلی درتاریخ ترازنامه وجود نداشته باشد ، واحد 

 را افشا می کند مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی بعید باشد. تجاری یک بدهی احتمالی

صورتهای مالی با وضعیت مالی واحد تجاری درپایان دوره گزارشگری ونه وضعیت  – 9

احتمالی آن درآینده سرو کاردارد.بنابراین، برای مخارجی که درآینده جهت انجام فعالیتهای 

می شود. تنها بدهیهایی در ترازنامه شناسایی می آتی تحمل می شود ، ذخیره ای شناسایی ن

 شود که درتاریخ ترازنامه وجود داشته باشد.

تنها تعهداتی که ناشی از رویدادهای گذشته ومستقل از اقدامات آتی واحد تجاری است  – 10

، بعنوان ذخیره شناسایی می شود. نمونه چنین تعهداتی شامل جرایم یا مخارج پاکسازی 

انونی محیط زیست است که تسویه هردو ، صرفنظرازاقدامات آتی واحد تجاری ، تخریب غیرق

 منجربه خروج منافع اقتصادی خواهد شد. 

تعهد همیشه مستلزم وجود طرف دیگری است که تعهد نسبت به وی ایفا می شود. با  – 11

این حال مشخص بودن هزینه طرف تعهد الزم نیست وتعهد ممکن است نسبت به عموم 



شد. چونم تعهد همیشه مستلزم تقبل تکلیف درقبال طرف دیگری است، بنابراین تصمیم با

مدیریت اجرایی یا هیئت مدیره ، به تعهد عرفی درتاریخ ترازنامه منجرنمی شود مگراینکه 

قبل ازتاریخ ترازنامه تصمیم به گونه ای مشخص به اطالع اشخاص تحت تاثیررسیده باشد 

 مبنی بر ایفای مسئولیت توسط واحد تجاری ایجاد کرده باشد.ودرآنها انتظاراتی بجا 

 بدهیهای احتمالی:

شوند، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی  نمی شوند. اما افشا می احتمالی شناسایی   بدهی های

از تعهد که  بخش آنبعید باشد. چنانچه واحد تجاری درقبال یک تعهد مسئولیت داشته باشد، 

شود. واحد  رود توسط سایر اشخاص ایفا شود بعنوان بدهی احتمالی محسوب می انتظار می

تجاری تنها برای بخشی از تعهد که خروج منافع اقتصادی برای تسویه آن محتمل است، ذخیره 

 ی بطور مداومپذیرانجام داد. بدهیهابرآورد اتکا نتوانکند، بجز در شرایط نادر که  شناسایی می

مشخص شود که آیا خروج منافع اقتصادی محتمل شده است یا خیر. شود تا  ارزیابی می

اند،  عنوان بدهی احتمالی تلقی شده که قبالً به چنانچه خروج منافع اقتصادی آتی برای اقالمی

کند، ذخیره  میزان احتمال در آن تغییر میای که  محتمل شود، در صورتهای مالی دوره

 .شود  شناسایی می

 داراییهای احتمالی

که ورود  هستند ای منتظرهغیر یاریزی نشده  داراییهای احتمالی معموالً از رویدادهای برنامه 

توان به ادعایی که واحد تجاری  مثال، میسازد.  ممکن می را منافع اقتصادی به واحد تجاری

، اشاره کرد. داراییهای کند اما پیامد آن نامشخص است ازطریق مراحل قانونی پیگیری می

منجر به شناخت درآمدی ممکن است زیرا  ،شود ی در صورتهای مالی شناسایی نمیاحتمال



تا اطمینان حاصل گردد  می ارزیابی بطور مداومای احتمالی یابد داراییههرگز تحقق ن شودکه 

چنانچه ورود منافع نحو مناسب در صورتهای مالی منعکس شده است.  آن به تغییراتشود که 

آن در ای که تغییر  باشد، دارایی و درآمد مربوط در صورتهای مالی دورهاقتصادی تقریباً قطعی 

همچنین در صورتی که ورود منافع اقتصادی محتمل شود  شود. ی میی، شناسااست رخ داده

 کند. افشا میای احتمالی را واحد تجاری داراییه

 گیری : اندازه

ارجی باشد که برای تسویه تعهد فعلی مبلغ شناسایی شده بعنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخ

در تاریخ ترازنامه الزم است. بهترین برآورد از مخارج الزم برای تسویه تعهد فعلی، مبلغی است 

طور منطقی الزم است برای تسویه تعهد یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ  که واحد تجاری به

 ترازنامه بپردازد.

شود مربوط به اقالم متعددی باشد، تعهد از طریق تعیین  یگیری م ای که اندازه چنانچه ذخیره 

شود. این روش آماری  توجه به احتمال وقوع آنها برآورد می وزن هر یک از پیامدهای ممکن با

شود. بنابراین، مبلغ ذخیره به تناسب میزان احتمال  نامیده می “ ارزش مورد انتظار ”برآورد، 

درصد، متفاوت خواهد بود. هنگامی که پیامدهای احتمالی  90درصد یا  60زیان، بعنوان مثال 

دارای یک دامنه پیوسته است و احتمال وقوع هر رویداد در این دامنه مشابه سایر رویدادهاست، 

 گیرد. ذخیره برآوردی مدنظر قرار مینقطه میانی این دامنه بعنوان 



 ریسک و ابهام :

 مبلغ بدهی را افزایش دهد.تعدیل ریسک ممکن است پذیری نتایج است.  ریسک بیانگر تغییر 

ها یا  نمایی درآمدها یا داراییها و کم نمایی هزینه درشرایطابهام، برای پرهیز از بیش

حال،وجود ابهام، ایجاد ذخایر اضافی یا  این با احتیاط در انجام قضاوت الزم است.،رعایت بدهیها

پیامد نامساعد  های یک عنوان مثال، چنانچه هزینه به کند. نمایی بدهیها را توجیه نمی بیش

خاص بصورت محتاطانه برآورد شود، میزان احتمال آن نباید بیش از واقع درنظر گرفته شود. 

نمایی ذخیره اجتناب  ابهام و درنتیجه بیشباید مراقب بود تا از تعدیل مضاعف بابت ریسک و 

 شود.

 واگذاری مورد انتظار داراییها :

شود، حتی  گیری ذخیره درنظر گرفته نمی انتظار داراییها در اندازهسود ناشی از واگذاری مورد  

که منجر به ایجاد ذخیره داشته باشد نزدیکی با رویدادی رابطه اگر واگذاری مورد انتظار

زمان تعیین شده مطابق   واحد تجاری سود ناشی از واگذاری مورد انتظار داراییها را در شود. می

 کند. ی مییحسابداری مرتبط با دارایی مورد نظر شناسااستاندارد 

 جبران مخارج  : 

چنانچه انتظار رود تمام یا بخشی از مخارج مورد نیاز برای تسویه ذخیره توسط شخص دیگری جبران 

از تسویه  ود که جبران آن پسش لغ تنها زمانی بعنوان یک دارایی جداگانه شناسایی میشود، این مب

تعهد توسط واحد تجاری تقریباً قطعی باشد. مبلغ شناسایی شده برای جبران مخارج نباید بیش از 



پس از کسر مبلغ هزینه مرتبط با یک ذخیره را توان  مبلغ ذخیره باشد. در صورت سود و زیان می

 برای جبران مخارج ارائه کرد.یی شده شناسا

 تغییر ذخایر:

بهترین برآورد جاری تعدیل شود.  دادن ذخایر باید در پایان هردوره مالی بررسی و برای نشان 

هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره باید برگشت داده 

درمواردی که برای تعیین مبلغ ذخیره از تنزیل استفاده می شود، مبلغ دفتری ذخیره در  شود. 

 شود. افزایش بعنوان هزینه مالی شناسایی مییابد. این  دوره با گذشت زمان افزایش می هر

 استفاده از ذخایر:

نها مخارجی ذخیره باید تنها برای مخارجی استفاده شود که در اصل برای آن شناسایی شده است. ت

ابتدا با هدف  ای که در .کسر مخارج از ذخیرهشود که با ذخیره اولیه مرتبط است از آن کسر می

 پنهان بماند.دو رویداد متفاوت آثار شود تا  است باعث میدیگری شناسایی شده 

 ذخیره باید در صورت احراز این معیارها شناسایی شود:

باشد .تعهد فعلی در نتیجه رویدادی در گذشته1  

.خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد.2  

.مبلغ تعهذ به گونه ایی اتکا پذیر قابل براورد باشد.3  

 



  زیانهای عملیاتی آتی :

انتظار وقوع زیانهای عملیاتی آتی ای شناسایی شود. ای عملیاتی آتی نباید ذخیرهبابت زیانه 

عملیاتی باشد. واحد تجاری الزم است موضوع  ممکن است بیانگر کاهش ارزش برخی داراییهای

 کاهش ارزش این داراییها را مورد توجه قرار دهد.

 قراردادهای زیانبار:

نافع اقتصادی از قرارداد بیش ازم ناشیتعهدات  برای ایفایاجتناب  که مخارج غیرقابلاست قراردادی 

مخارج حداقل خالص عبارت از د اجتناب قراردا آن قرارداد باشد. مخارج غیرقابل  انتظار مورد 

از  مخارج جبران خسارت ناشی ”و “ از اجرای قرارداد زیان ناشی ”اقل از قرارداد یعنی  خروج

است.در صورتی که واحد تجاری قرارداد زیانبار داشته باشد، تعهد فعلی مربوط “ ترک قرارداد

بسیاری از قراردادها، نظیر بعضی از  شود.عنوان ذخیره شناسایی  به زیان قرارداد باید به

بـه طـرف قـرارداد فسخ کـرد و ارت ـپرداخت خس توان بدون سفارشات خرید عادی را می

بنابـراین بابت آنهـا تعهـدی وجـود نـدارد.سـایـر قـراردادهـا هم حقـوق و هم تعهداتی را 

زیانبـار شـدن قرارداد هرگاه رویدادهایی موجب د.ـکن بـرای طرفیـن قـرارداد ایجـاد می

که  داردبدهی وجود  گیرد و یک می در دامنه کاربرد این استاندارد قرار یقراردادچنین ، شود

 شود. میشناسایی 

 شرح زیر افشا کند: واحد تجاری باید گردش هر طبقه از ذخایر را به

 مبلغ دفتری ابتدا و پایان دوره، .الف

 فزایش ذخایر موجود،ذخایر ایجاد شده طی دوره، شامل ا . ب



 مبالغ استفاده شده )مخارج تأمین شده از محل ذخیره( طی دوره، . ج

 مبالغ استفاده نشده برگشتی طی دوره، و . د

 افزایش مبالغ تنزیل شده طی دوره ناشی از گذشت زمان و اثر هرگونه تغییر در نرخ تنزیل. . ه 

 الزامی نیست.ای  ارائه اطالعات مقایسه

 باید برای هر طبقه از ذخایر موارد زیر را افشا کند: واحد تجاری

 بندی مورد انتظار برای خروج منافع اقتصادی، شرح مختصری از ماهیت تعهد و زمان الف.

بندی خروج منافع اقتصادی و درصورت ضرورت، افشای  موارد ابهام مربوط به مبلغ یا زمان . ب

 ای آتی، ومورد مفروضات اصلی مربوط به رویداده کافی در

 مبلغ مخارج قابل جبران و دارایی شناسایی شده بابت جبران این مخارج. . ج

در موارد بسیار نادر، افشای تمام یا بخشی از اطالعات درخصوص ذخیره، بدهی احتمالی یا  

موقعیت واحد تجاری  دارایی احتمالی مربوط به دعاوی له یا علیه واحد تجاری ممکن است به

چنین مواردی، الزم نیست واحد تجاری اطالعات یاد شده را افشا ای جدی وارد کند. در  لطمه

 کند، اما باید ماهیت کلی این دعاوی را همراه با دلیل عدم افشای اطالعات بیان کند.

 تاریخ اجرا :

 ریخات نهاازآکه دوره مالی  صورتهای مالی مورد کلیه در حسابداریالزامات این استاندارد 

 .شود، الزم االجراست و بعد از آن شروع می 1/1/1385



ذخایر، بدهیهای احتمالی و  عنوان با 37شماره  المللی حسابداری ی بیناستانداردهابا  مطابقت

 شود. یزرعایت مینداراییهای احتمالی 

 

 


