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حسابداری ٣٣استاندارد   

 دفھ
  دامنھ کاربرد

گزارشگری  واحد تجاری باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود بکار گیرد.

استاندارد حسابداری   گیرد (بھنھ كاربرد این استاندارد قرار نميمالی طرحھای مزایای بازنشستگی کارکنان در دام

این استاندارد برای گزارشگری مالی  ھمچنین ”طرحھای مزایای بازنشستگی“ مراجعھ شود). عنوان  با ٢٧ شماره

  نان کاربرد ندارد.خدمت کارک مزایای پایان

  مزایای بازنشستگی کارکنان 

کارکنان یا افراد تحت تکفل آنھا اعطا  مزایای بازنشستگی کارکنان شامل مزایایی است کھ پس از بازنشستگی بھ  .٥

کارکنان، ھمسر، فرزندان یا  طور مستقیم بھ طریق پرداخت نقدی یا ارائھ کاالھا یا خدمات، بھ است از شود و ممکنمی

  دیگران (نظیر شرکتھای بیمھ) تسویھ شود.  طریق پرداخت بھ ا یا ازسایر افراد تحت تکفل آنھ

 طرحھای با کمک معین و طرحھای با مزایای معین 
کند. اساس آن، مزایای بازنشستگی ارائھ می تجاری بر طرحھای مزایای بازنشستگی، توافقھایی است کھ واحد . ٧

منظور دریافت کمکھا  تجاری جداگانھ بھ نظر از تأسیس واحد رفتجاری این استاندارد را برای این توافقھا، ص واحد

  ھایي از مزایای بازنشستگی است:گیرد. موارد زیر نمونھو پرداخت مزایا، بکار می

  حقوق و مستمری بازنشستگی، الف .

  عمر و خدمات درماني دوران بازنشستگی، و  سایر مزایای بازنشستگی، نظیر بیمھ .ب

  مستمری ازکارافتادگی. . ج

گیرد، اساس ماھیت اقتصادی طرح کھ از مفاد و شرایط اصلی آن نشأت می طرحھای مزایای بازنشستگی بر .٨

  شود. بندی میطبقھ عنوان “طرح با کمک معین” یا “طرح با مزایای معین” بھ

صندوق   مبلغی است کھ برای کمک بھ تجاری محدود بھ طرح با کمک معین، تعھد قانونی یا عرفی واحد در . ٩

رو، مبلغ مزایای بازنشستگی دریافتی کارکنان معادل مجموع مبلغ کمکھای پرداختی توسط  این شده است. از توافق

نتیجھ، گذاری صندوق است. دربھ صندوق بازنشستگی و بازده سرمایھبرخی موارد کارکنان)  تجاری (و در واحد

گذاریھای صندوق برای تأمین گذاری (سرمایھانتظار باشد) و ریسک سرمایھ حد ریسک اکچوئری (مزایا کمتر از

  باشد.انتظار کافی نباشد) متوجھ کارکنان می مزایای مورد

شود، زماني است صندوق محدود نمي  شده برای کمک بھ مبلغ توافق تجاری بھ آن تعھد واحد ھایی کھ درنمونھ  .١٠

  دالیل زیر تعھد قانونی یا عرفی داشتھ باشد: تجاری بھ كھ واحد
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ً محدود بھ  الف .   مبلغ کمکھا نباشد، مبلغ مزایای طرح لزوما

  مستقیم یا از طریق طرح تضمین شده باشد، یا طور بازده مشخص برای کمکھا، بھ  .  ب

است  شود. برای مثال، تعھد عرفی ممکنتعھد عرفی  بھ رسمی وجود داشتھ باشد کھ منجر ھای غیررویھ .  ج

موازات تورم را دارد، حتی اگر تعھد  تجاری سابقھ افزایش مزایای کارکنان پیشین بھ شود کھ واحدایجاد  ھنگامی

  آن وجود نداشتھ باشد.قانونی برای 

  در طرحھای با مزایای معین:  .١١

  و  کارکنان فعلی و پیشین است، تجاری ارائھ مزایای مورد توافق بھ تعھد واحد الف .

گذاری، متوجھ  از حد انتظار باشد) و ریسک سرمایھ  بھ لحاظ محتوایی، ریسک اکچوئری (مزایا بیش  .  ب

ھاي اكچوئري بینیگذاری كمتر از میزان مورد انتظار باشد یا پیشزده سرمایھكھ با  صورتي تجاری است. در واحد

  است افزایش یابد. تجاری ممکن بھ نحو مطلوب محقق نشود، تعھد واحد

 مزایای بازنشستگی: طرحھای با کمک معین 
میزان مبلغی است   ه بھدور تجاری گزارشگر برای ھر حسابداری طرحھای با کمک معین ساده است زیرا تعھد واحد  .  ١٢

بھ اکچوئری نیست و امکان وقوع سود یا زیان اکچوئری نیز وجود  نتیجھ، نیازی کھ برای آن دوره پرداخت خواھد شد. در

مواردی کھ سررسید تعھدات بیش از  جز در شود بھگیری میصورت تنزیل نشده اندازه ندارد. عالوه بر این، تعھدات بھ

  اند.ای است کھ کارکنان خدمات مربوط را ارائھ کردههدور از پایان ماه پس ١٢

  گیری شناسایی و اندازه
ازای آن   پرداخت در تجاری باید کمک قابل واحد تجاری ارائھ کنند، واحد ھرگاه کارکنان خدماتی را طی دوره بھ  .  ١٣

  صورت زیر شناسایی کند: طرح با کمک معین را بھ خدمات بھ

ً پرداخت دھی، پسعنوان ب بھ  . الف از کمکھای  شده است. در صورتي كھ مبالغ پرداختي بیش از کسر مبالغی کھ قبال

پرداخت منجر بھ کاھش  کھ مبلغ پیش دوره گزارشگری باشد، مازاد باید تا میزانی شده تا پایان خدمات ارائھ بھ مربوط

  و پرداخت ھزینھ) شناسایی گردد،(پیش عنوان دارایی گیری مازاد پرداختی شود، بھپرداختھای آتی یا بازپس

یک دارایی را مجاز یا الزامی کرده  شده بھای تمام اینکھ استاندارد دیگری شمول کمکھا در عنوان ھزینھ، مگر بھ   . ب

  .باشد

ای است کھ  دوره از پایان ماه پس ١٢طرحی با کمک معین بیش از  مواردی کھ سررسید پرداخت کمک بھ در . ١٤ 

را تنزیل  آن  ٣٩ شده در بند تجاری باید با استفاده از نرخ تنزیل مشخص ند، واحداکارکنان خدمات مربوط را ارائھ کرده

  کند.



٣ 
 

  مزایای بازنشستگی: طرحھای با مزایای معین 
مفروضات  گیری تعھدات و ھزینھ بھحسابداری طرحھای با مزایای معین پیچیده است زیرا برای اندازه . ١٥

صورت   اکچوئری نیاز است و امکان وقوع سود و زیان اکچوئری نیز وجود دارد. عالوه بر این، تعھدات بھ

خدمات مربوط توسط کارکنان، تسویھ از ارائھ  سال پس است چندین شوند زیرا ممکنگیری میشده اندازه تنزیل

  شوند. 

  گیری شناسایی و اندازه
طریق  از آن از است تأمین مالی نشده باشد، یا تأمین مالي تمام یا بخشی طرح با مزایای معین ممکن . ١٦

تجاری یا صندوقی مستقل صورت گیرد و مزایای  یک واحد و گاھی خود کارکنان، بھ تجاری، کمکھای واحد

شده در سررسید  شود. پرداخت مزایای تأمین مالیمستقل پرداخت   تجاری یا صندوق طریق آن واحد از  کارکنان

تجاری برای  توانایی واحد گذاری آن صندوق بستگی دارد، بلکھ بھوضعیت مالی و عملکرد سرمایھ تنھا بھ نھ

تجاری ریسکھای اکچوئری  حدوا نظر ماھیت،  جبران کسری داراییھای صندوق نیز وابستھ است. بنابراین، از

شده برای طرح با مزایای معین  نتیجھ، ھزینھ شناسایی شود. درطرح را متحمل می بھ گذاری مربوطو سرمایھ

ً معادل کمک تعھد   شده برای آن دوره نیست.  لزوما

  تجاری شامل مراحل زیر است: حسابداری طرحھای با مزایای معین توسط واحد .١٧

  .لص بدھی (دارایی)تعیین خا   الف .

  حسابداری تعھدات عرفی 
از شرایط رسمی طرح با مزایای معین، ھرگونھ تعھد   بر تعھدات قانونی ناشی تجاری باید عالوه واحد  .٢١

رسمی زماني منجر بھ تعھد  ھای غیرحساب منظور نماید. رویھ رسمی را نیز بھ  ھای غیراز رویھ  عرفی ناشی

ای از تعھد کارکنان نداشتھ باشد. نمونھ  جز پرداخت مزایای تجاری ھیچ گزینھ منطقي بھ شود کھ واحدعرفي مي

تجاری با کارکنان آسیب جدي  روابط واحد تجاری بھ رسمی واحد ھای غیررویھ عرفی زمانی است کھ تغییر در

  كند.وارد مي

طرح  قبال تعھد خود در تجاری اجازه دھد کھ بھ واحد است بھ رسمی طرح با مزایای معین ممکن مفاد  .٢٢

ً خاتمھ طرح در این ا خاتمھ دھد. ب استخدام واحد تجاري باقي بمانند، برای  کھ کارکنان در صورتی  وجود، معموال

شود حسابداری مزایای بازنشستگی فرض می کننده، درغیاب شواھد نقض  تجاری دشوار است. بنابراین، در واحد

دمت کارکنان ھمچنان پابرجا خواھد مانده دوران خ طول باقی تجاری در قبال این مزایا در کھ تعھدات فعلي واحد

  ماند.

  ترازنامھ 
  تجاری باید خالص بدھی (دارایی) طرح را در ترازنامھ شناسایی کند. واحد . ٢٣
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نیاز باشد یا سود اکچوئری ایجاد  از میزان مورد آید کھ کمک بھ طرح بیشوجود می خالص دارایی طرح، زمانی بھ  .  ٢٤

  .کندتجاری خالص دارایی طرح را شناسایی می دچنین مواردی، واح  گردد. در

  گیری: ارزش فعلی تعھدات مزایای معین و مخارج خدمات جاری شناسایی و اندازه
نان، و روندھای مخارج بھداشتي و میر کارک و متغیرھای بسیاری نظیر آخرین حقوق، گردش شغلي و مرگ . ٢٥

است مخارج نھایی طرح با مزایای معین را تحت تأثیر قرار دھد. درمورد مخارج نھایی طرح،  درماني ممکن

ً برای مدت عدم    زمانی طوالنی باقی خواھد ماند. اطمینان وجود دارد و این عدم اطمینان احتماال

  بر اکچوئری   روش ارزیابی مبتنی
تجاری باید برای تعیین ارزش فعلی تعھدات مزایای معین، مخارج خدمات جاری مربوط و مخارج  واحد .٢٦

  تناسب خدمات“ استفاده کند.  بینی شده بھگذشتھ از روش ”تعلق مزایای پیش خدمات

یک واحد اضافی حق  عنوان دوره ارائھ خدمات بھ تناسب خدمات“، ھر شده بھبینيایاي پیشروش ”تعلق مز در . ٢٧

طور جداگانھ  مراجعھ شود) و برای تعیین تعھد نھایی، ھر واحد بھ ٣٢تا  ٢٩بندھای  برخورداری از مزایا تلقی (بھ

  مراجعھ شود).  ٥١تا  ٣٣بندھای  شود (بھگیری میاندازه

از   ماه پس از تعھدات طی دوازده اگر بخشی کند، حتیتجاری کل تعھدات مزایای بازنشستگی را تنزیل می واحد   .٢٨

 دوره گزارشگری تسویھ شود.  پایان

  ھای ارائھ خدمات دوره  تخصیص مزایا بھ 
تجاری باید  گذشتھ، واحد ھنگام تعیین ارزش فعلی تعھدات مزایای معین، مخارج خدمات جاری و مخارج خدمات   .  ٢٩

کھ ارائھ  صورتی حال، در این ھای ارائھ خدمات تخصیص دھد. با دوره اساس فرمول مزایای طرح، مزایا را بھ بر

تجاری باید مزایا را  یا نسبت بھ سالھاي پیشین شود، واحدخدمات کارکنان در سالھاي بعد موجب افزایش بااھمیت مزا

  اساس روش خط مستقیم تخصیص دھد:  محدوده زمانی زیر بر در

شود (خواه مزایا مشروط بھ ارائھ خدمات مزایا منجر می از اولین تاریخی کھ خدمات کارکنان، طبق طرح بھ  . الف

  بیشتر باشد یا نباشد)، تا 

  افزایش بااھمیت مزایا، منجر نشود. ھ ارائھ خدمات بیشتر توسط کارکنان، طبق طرح بھتاریخی ک  . ب

جاری   دوره تجاری ملزم است مزایا را بھ تناسب خدمات“، واحد شده بھبینيطبق ”روش تعلق مزایاي پیش . ٣٠

فعلی تعھدات مزایای  منظور تعیین ارزش  ھای جاری و گذشتھ (بھمنظور تعیین مخارج خدمات جاری) و دوره (بھ

ھا تعھد پرداخت مزایای آن دوره دھد کھ درھایی تخصیص میدوره تجاری مزایا را بھ معین) تخصیص دھد. واحد

ازای دریافت مزایای بازنشستگی  شود کھ کارکنان خدماتی را درشود. این تعھد ھنگامی ایجاد میبازنشستگی ایجاد می

تجاری اجازه  واحد ھای گزارشگری آتی بپردازد. فنون اکچوئری بھدوره ار دارد درتجاری انتظ کنند و واحدارائھ می

  گیری کند.دھد کھ این تعھدات را با اتکاپذیری کافی برای توجیھ شناسایی بدھی اندازهمی
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ارکنان باشد  اشتغال آتی ک  اگر مزایا مشروط بھ کند حتیدر طرح با مزایای معین، خدمات کارکنان تعھد ایجاد می. ٣١ .   
پایان   شود زیرا، در از تاریخ قطعي شدن، منجر بھ ایجاد تعھد عرفی می  عبارت دیگر، قطعي نشده باشد). خدمات کارکنان قبل (بھ
دست آوردن استحقاق دریافت مزایا ارائھ  ھای گزارشگری بعدی، میزان خدمات آتی کھ کارکنان باید برای بھیک از دوره  ھر 

گیرد کھ برخی کارکنان تجاری این احتمال را در نظر مي  واحد گیری تعھدات مزایای معین،. ھنگام اندازهیابدکنند، کاھش می 
قبیل مزایای  برخی مزایای بازنشستگی خاص، از  چند ھمین ترتیب، ھر   ممكن است الزامات قطعي شدن مزایا را احراز نکنند. بھ
پرداخت   از خاتمھ خدمت کارکنان قابل  صورت وقوع رویداد خاصی پس خدمات بھداشتي و درماني دوران بازنشستگی، تنھا در 

صورت وقوع رویدادھای خاصی را   دریافت مزایا در  کنند کھ برای آنان حقکھ کارکنان خدماتی را ارائھ می  ، اما زمانی است
ذار است، اّما براي وجود تعھد  گیری تعھد اثرگآید. احتمال وقوع آن رویداد خاص، بر اندازهوجود مي  کند، تعھد بھایجاد می 

  .کننده نیستتعیین

یابد کھ ارائھ خدمات بیشتر توسط کارکنان، موجب افزایش بااھمیت مزایا نشود. بنابراین، تمام  تعھدات تا زمانی افزایش می.  ٣٢  
ھای  یک از دوره  ھر  یای طرح بھشود. مزایا طبق فرمول مزااز آن تخصیص داده می   آن تاریخ یا قبل ھای منتھی بھدوره  مزایا بھ

سالھای بعد موجب افزایش بااھمیت مزایا نسبت   کھ خدمات کارکنان در  صورتی حال، در  این  شود. بامالی تخصیص داده می 
افزایش بااھمیت مبلغ   بھ تاریخی کھ ارائھ خدمات بیشتر توسط کارکنان، منجر  تجاری این مزایا را تا واحد سالھای قبل شود، بھ

ً بھمبنای خط مستقیم تخصیص می  شود، بر ا نمیمزای بیشترین  دھد. دلیل آن این است کھ خدمات کارکنان در سراسر دوره نھایتا
  .شودسطح مزایا منجر می

 مفروضات اکچوئری 
  طرفانھ باشد.مفروضات اکچوئری باید با یکدیگر سازگار و بی     . ٣٣

تجاری از متغیرھایی است کھ مخارج نھایی ارائھ مزایای  واحد مفروضات اکچوئری، بھترین برآوردھای   . ٣٤

  بازنشستگی را تعیین خواھند كرد. 

  کارانھ باشد.حد محافظھ از طرفانھ است کھ نھ خوشبینانھ و نھ بیشصورتی بی مفروضات اکچوئری در   . ٣٥

صورتی با یکدیگر سازگارند کھ روابط اقتصادی بین عواملی نظیر تورم، نرخ افزایش  مفروضات اکچوئری در   . ٣٦

ثال، در تمام مفروضاتي كھ بھ سطح مشخصي از و نرخ تنزیل را منعکس کنند. برای م حقوق، بازده داراییھای طرح،

نرخ سود تضمین شده و افزایش حقوق و مزایا)، سطح تورم   بھ آینده بستگي دارند (نظیر مفروضات مربوط تورم در

  شود. یكساني در نظر گرفتھ 

اینکھ برآورد  مگر  کند،شده) تعیین می  صورت اسمی (اظھار تجاری نرخ تنزیل و سایر مفروضات مالی را بھ واحد    .  ٣٧

  از تعدیل بابت تورم) اتکاپذیرتر باشد (برای مثال، در اقتصادھای دارای تورم حاد). صورت واقعی (پس آنھا بھ

ای باشد کھ طی آن قرار بر انتظارات بازار برای دوره مفروضات مالی در پایان ھر دوره گزارشگری باید مبتنی . ٣٨

  است تعھدات تسویھ شود. 

  ات اکچوئری: نرخ تنزیل مفروض 
شده یا تأمین مالی نشده) باید با مراجعھ  استفاده برای تنزیل تعھدات مزایای بازنشستگی (تأمین مالی نرخ مورد  . ٣٩

مشاركت  مشاركت دولتي تعیین شود. واحد پول و مدت اوراق دوره گزارشگری برای اوراق نرخ بازده بازار در پایان بھ

  انتظار تعھدات مزایای بازنشستگی ھمخوانی داشتھ باشد.  د پول و مدت مورددولتی باید با واح 
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یکی از مفروضات اکچوئری کھ تأثیر بااھمیتی دارد، نرخ تنزیل است. نرخ تنزیل ارزش زمانی پول را منعکس   . ٤٠

یل، ریسک اعتباری بر این، نرخ تنز گذاری نیست. عالوهکننده ریسک اکچوئری یا ریسک سرمایھکند اّما منعکسمی

بودن تجربیات آینده با مفروضات  شوند و ریسک متفاوتتجاری متحمل می تجاری کھ اعتباردھندگان واحد مختص واحد

  کند.اکچوئری را منعکس نمی

از  استفاده  تجاری نرخ تنزیل را با  واحد کننده زمانبندی برآوردی پرداخت مزایا است. در عمل،نرخ تنزیل، منعکس . ٤١

  كننده زمانبندی و مبلغ برآوردی پرداخت مزایا است.کند کھ منعکس میانگین موزونی محاسبھ می

سید آن براي مطابقت با سررسید برآوردي تمام مشاركتي کھ سرر برخی موارد، بازار عمیقی برای اوراق در  . ٤٢

تجاری از نرخھاي جاری بازار  چنین مواردی واحد میزان کافی طوالني باشد، وجود ندارد. در پرداختھاي مزایا بھ

  کند.زمان مناسب برای تنزیل پرداختھا استفاده می مشاركت با مدت اوراق

  مفروضات اکچوئری: حقوق، مزایا و مخارج درمانی 
  گیری شود کھ موارد زیر را منعکس کند:مبنایی اندازه تعھدات مزایای بازنشستگی باید بر . ٤٣

  افزایش حقوق آتی کھ بر مزایای پرداختنی اثرگذار باشد،  برآورد     الف

  و دوره گزارشگری، از تعھدات عرفی فراتر از این مفاد) در پایان شده در مفاد طرح (یا ناشی مزایای تعیین  .  ب

پرداخت یک طرح با مزایای معین تأثیرگذار است،  سطح مزایای دولتی کھ بر مزایای قابل برآورد تغییرات در  ج .

  آنکھ: بر مشروط

  شده باشد، یا  دوره گزارشگری تصویب ز پایانا این تغییرات قبل    .١

بینی، برای مثال ھمسو با ای قابل پیشگونھ  گذشتھ، یا سایر شواھد اتکاپذیر نشان دھد کھ مزایای دولتی بھ تجربھ  . ٢

  سطح عمومی قیمتھا یا سطح عمومی حقوق، تغییر خواھد کرد. تغییرات آتی در

عواملی مانند تورم، افزایش سابقھ، ارتقاي شغلی و سایر عوامل مربوط، نظیر عرضھ و  در برآورد افزایش حقوق،   . ٤٤

  شود.نظر گرفتھ می تقاضا در بازار کار در

ھای آتی دوره تغییر مزایا در تجاری را ملزم بھ رسمی طرح (یا تعھدات عرفی فراتر از آن مفاد) واحد  اگر مفاد  . ٤٥

حالتی زمانی وجود  شود. چنینگیری تعھدات منعکس می نھایت، در اندازه چوئری و درکند، این تغییرات در مفروضات اک

  مثال: خواھد داشت کھ، برای

از  ایمنظور جبران اثر تورم داشتھ باشد و نشانھ افزایش مزایا را برای نمونھ بھ تجاری در گذشتھ تجربھ واحد  الف .

  تغییر این رویھ در آینده وجود نداشتھ باشد.
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استفاده از ھرگونھ  رسمی طرح (یا تعھدات عرفی فراتر از آن مفاد) یا قانون، متعھد بھ موجب مفاد تجاری، بھ واحد   .    ب

  مراجعھ شود).  ٦٠ ج بند  قسمت کنندگان طرح باشد (بھ نفع مشارکت مازاد طرح بھ

است   ای مثال، طبق مفاد طرح، ممکنانتظار یا سایر معیارھا تغییر کند. بر مزایا در واکنش بھ عملکرد مورد   .    ج

بھ پرداخت کمکھای بیشتری شود.   صورت ناکافی بودن داراییھای طرح، مزایای کمتری پرداخت شود یا کارکنان ملزم در

  کند.انتظار یا سایر معیارھا را منعکس می گیری چنین تعھدی، بھترین برآورد از اثر عملکرد مورداندازه

رسمی طرح نیست (یا  دوره گزارشگری جزء مفاد تغییرات در مزایای آتی را کھ در پایان مفروضات اکچوئری، . ٤٦

  موارد زیر خواھد شد: بھ کند. این تغییرات منجرصورت تعھد عرفی وجود ندارد) منعکس نمی بھ

  و از تاریخ تغییر، شده قبل خدمات ارائھ بھ میزان تغییر مزایای مربوط گذشتھ، بھ مخارج خدمات  الف .

از  شده پس خدمات ارائھ بھ میزان تغییر مزایای مربوط از تغییر، بھ ھای بعدمخارج خدمات جاری برای دوره  .   ب

  تاریخ تغییر.

کنند. بھ مشارکت در تأمین مخارج طرح می برخی طرحھای با مزایای معین، کارکنان یا اشخاص ثالث را نیز ملزم    .  ٤٧

کند کھ کمکھای اشخاص تجاری بررسی می دھد. واحدتجاری کاھش می زایا را برای واحدکمکھای کارکنان مخارج ارائھ م

کند. تجاری حق جبران مخارج ایجاد می دھد، یا برای واحدتجاری کاھش می ثالث مخارج ارائھ مزایا را برای واحد

دات عرفی فراتر از مفاد رسمی شود (یا از تعھطریق مفاد رسمی طرح بیان می کمکھای کارکنان یا اشخاص ثالث یا از

گیرد. کمکھای اختیاری کارکنان یا اشخاص ثالث، ھنگام پرداخت این صورت اختیاری انجام می شود)، و یا بھاستنباط می

  دھد. کمکھا بھ طرح، مخارج خدمات را کاھش می

تی یا مراقبتھای درمانی دولتی باشد، بر متغیرھایی نظیر میزان مزایای بازنشستگی دول اگر مزایای بازنشستگی مبتنی  .  ٤٨

مبنای سوابق گذشتھ و سایر شواھد اتکاپذیر  این متغیرھا، بر انتظار در گیری چنین مزایایی، تغییرات موردبرای اندازه

  شود. نظر گرفتھ می در

نظر گرفتھ  نی نیز درانتظار آتی در مخارج خدمات درما مخارج درمانی باید تغییرات مورد بھ در مفروضات مربوط  .  ٤٩

  تواند نتیجھ تورم یا تغییرات خاص در مخارج درمانی باشد.شود. این تغییرات می

نظر گرفتن مفروضاتی درباره میزان و دفعات مراجعات  گیری مزایای درمانی دوران بازنشستگی، مستلزم دراندازه   .  ٥٠

مبنای  تجاری مخارج درمانی آتی را بر راجعات است. واحدمندی از این مزایا و مخارج مربوط بھ این مآتی جھت بھره

ھای تاریخی سایر واحدھای تجاری، شرکتھای بیمھ، صورت لزوم، داده ھای تاریخی مبتنی بر تجربھ خود و درداده

تغییرات   برآورد مخارج درمانی آتی، تأثیر پیشرفت فناوری، کند. درکنندگان خدمات درمانی و سایر منابع برآورد میارائھ

طرح نیز  کنندگان دروضعیت سالمت مشارکت  استفاده از مراقبتھای بھداشتی، یا الگوی ارائھ مزایا و تغییرات در در

  شود. نظر گرفتھ می در
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تکفل آنھا بستگی  افراد تحت وضعیت سالمت و جنسیت کارکنان و سن، طور خاص بھ میزان و دفعات مراجعات بھ    .  ٥١

ھای تاریخی، در تأثیر سایر عوامل از قبیل موقعیت جغرافیایی نیز قرار گیرد. بنابراین، داده حتاست ت دارد و ممکن

شود. ھمچنین، ھای تاریخی، تعدیل میاستفاده در تعیین داده صورت تغییر ترکیب جمعیتی فعلی نسبت بھ ترکیب مورد

  گیرد.یخی وجود داشتھ باشد تعدیالت الزم انجام میمواردی کھ شواھدی اتکاپذیر مبنی بر عدم تداوم آتی روندھای تار در

  مخارج خدمات گذشتھ و سودھا و زیانھای تسویھ 
تجاری باید خالص بدھی (دارایی) طرح با  از تعیین مخارج خدمات گذشتھ، یا سود و زیان تسویھ، واحد پیش     . ٥٢

منصفانھ جاری داراییھای طرح و مفروضات اکچوئری جاری (شامل نرخ تنزیل  از ارزش استفاده مزایای معین را با 

از تغییر، محدودسازی یا  کننده مزایای طرح پیشی کھ منعکس اگونھ  جاری و سایر قیمتھای جاری بازار) تعیین کند، بھ

  تسویھ آن باشد.

طور ھمزمان رخ دھد، ضرورتی برای تفکیک مخارج   كھ تغییر، محدودسازی یا تسویھ طرح بھ صورتي در   . ٥٣

از تسویھ   ح پیشبرخی موارد، تغییر طر خدمات گذشتھ و سودھا و زیانھای ایجاد شده در این رویدادھا وجود ندارد. در

تجاری نخست مزایای طرح را تغییر دھد و سپس مزایای تغییر یافتھ را  است واحد گیرد، برای مثال ممکنآن انجام می

  کند.از سود یا زیان تسویھ شناسایی می تجاری مخارج خدمات گذشتھ را پیش چنین مواردی، واحد تسویھ کند. در

گیرد کھ تعھدات طرح تسویھ شود و موجودیت  ر یا محدودسازی طرح انجام میتسویھ در صورتی ھمزمان با تغیی   . ٥٤

کند، جایگزین كھ طرح با یک طرح جدید، کھ مزایایی با ماھیت مشابھ ارائھ می صورتي حال، در این طرح خاتمھ یابد. با 

  شود. شود، خاتمھ طرح تسویھ تلقی نمی

  مخارج خدمات گذشتھ 
  نتیجھ تغییر یا محدودسازی طرح است.  مخارج خدمات گذشتھ برابر با تغییر ارزش فعلی تعھدات مزایای معین در   . ٥٥

عنوان ھزینھ  کدام زودتر باشد، بھ از تاریخھای زیر، ھر تجاری باید مخارج خدمات گذشتھ را در یکی واحد     . ٥٦

  شناسایی کند:

  دھد، ودسازی طرح رخ میکھ تغییر یا محدو زمانی      الف.

عنوان ”ذخایر، بدھیھای  با  ٤تجاری مخارج تجدید ساختار (طبق استاندارد حسابداری شماره  کھ واحد زمانی   .     ب

  کند.احتمالی و داراییھای احتمالی“) را شناسایی می

کند یا کنار بگذارد یا مزایای تجاری یک طرح با مزایای معین را ایجاد  دھد کھ واحدتغییر طرح زمانی رخ می   . ٥٧

  پرداختنی طبق طرح با مزایای معین موجود را تغییر دھد.
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مالحظھ  طور قابل تجاری تعداد کارکنان تحت پوشش طرح را بھ دھد کھ واحدمحدودسازی طرح زمانی رخ می   . ٥٨

ملیات یا خاتمھ یا تعلیق یک است حاصل رویدادھایی نظیر تعطیلی یک کارخانھ، توقف ع کاھش دھد. محدودسازی ممکن

  طرح باشد.

کھ ایجاد یا تغییر طرح موجب افزایش ارزش فعلی تعھدات  است مثبت (ھنگامی مخارج خدمات گذشتھ ممکن   . ٥٩

کھ کنارگذاشتن یا تغییر طرح موجب کاھش ارزش فعلی تعھدات مزایای معین  شود) یا منفی (ھنگامیمزایای معین می

  شود) باشد. می

  شود: گذشتھ محسوب نمی  موارد زیر مخارج خدمات   . ٦٠

ً فرض  الف . سالھای  تعھد پرداخت مزایا بابت خدمات شده بود، بر تأثیر تفاوت میان افزایش واقعی حقوق و آنچھ قبال

شده را مجاز  بینیشود زیرا مفروضات اکچوئری، استفاده از حقوق پیشگذشتھ محسوب نمی  گذشتھ (مخارج خدمات

  )، کندمی

تجاری برای چنین افزایشی  کھ واحد برآورد بیشتر یا کمتر از واقع افزایش اختیاری مستمری بازنشستگی ھنگامی  .   ب

شود، زیرا مفروضات اکچوئری چنین افزایشی را مجاز گذشتھ محسوب نمی تعھد عرفی داشتھ باشد (مخارج خدمات

  کند)، می

شده است،  صورتھای مالی شناسایی کچوئری یا بازده داراییھای طرح کھ دربرآورد بھبود مزایا ناشی از سود ا  .    ج

شده باشد   رسمی طرح (یا تعھدات عرفی فراتر از مفاد طرح) یا قانون متعھد موجب مفاد تجاری بھ آنکھ واحد بر مشروط

طور رسمی  ھنوز بھاگر افزایش مزایا  طرح مصرف کند، حتی کنندگان درنفع مشارکت کھ ھرگونھ مازاد طرح را بھ

مراجعھ  ٤٥ شود، بھ بندگذشتھ محسوب نمی  اعطا نشده باشد (این افزایش تعھدات زیان اکچوئری است و مخارج خدمات

  شود)، و 

کھ، بدون مزایای جدید یا  افزایش مزایای قطعی (یعنی مزایایی کھ مشروط بھ اشتغال آتی کارکنان نیست) ھنگامی  .     د

شود زیرا گذشتھ محسوب نمی شود (مخارج خدماتات تعلق گرفتن مزایا توسط کارکنان احراز مییافتھ، الزام بھبود

  عنوان مخارج خدمات جاری شناسایی کرده است). تجاری مخارج برآوردی مزایا را ھنگام ارائھ خدمات بھ واحد

  سود یا زیان تسویھ 
  سود یا زیان تسویھ عبارتست از تفاوت:   . ٦١

  شود، در تاریخ تسویھ، و لی تعھدات مزایای معینی کھ تسویھ میارزش فع   الف.

ً در  .   ب تجاری  رابطھ با تسویھ توسط واحد قیمت تسویھ، شامل داراییھای انتقال یافتھ طرح یا پرداختھایی کھ مستقیما

  انجام شده است. 
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  تجاری باید سود یا زیان تسویھ طرح با مزایای معین را ھنگام وقوع تسویھ شناسایی کند. واحد      .٦٢

قبال  دھد کھ کلیھ تعھدات قانونی یا عرفی آتی آن درای انجام میتجاری معاملھ وقوع تسویھ زمانی است کھ واحد   . ٦٣

جز پرداخت مزایا بھ کارکنان، یا  رود (بھی معین از بین میشده در یک طرح با مزایا  از مزایای ارائھ تمام یا بخشی

نظر گرفتھ شده است). برای مثال، انتقال یکباره تعھدات   طرف آنان، طبق مفاد طرح کھ در مفروضات اکچوئری در از

 شود، اما پرداخت نقدی یکجا، طبق مفاد طرح، بھکارفرما در طرح بھ سازمان تأمین اجتماعی تسویھ محسوب می

  گردد.ازای حق آنھا برای دریافت مزایای بازنشستگی تسویھ تلقی نمی کنندگان در طرح درمشارکت

  گیری: داراییھای طرح شناسایی و اندازه
  ارزش منصفانھ داراییھای طرح 

  شود: گیری میگذاریھای طرح براساس مبانی زیر اندازهسرمایھ    .٦٤

توجھ بھ استاندارد حسابداری  رفتھ شده در بورس بھ خالص ارزش فروش با گذاری در سھام شرکتھای پذیسرمایھ   الف.

  گذاریھا.عنوان سرمایھ با  ١٥شماره 

عنوان  با  ١٥توجھ بھ استاندارد حسابداری شماره  گذاری در سھام سایر شرکتھا بھ مبلغ تجدید ارزیابی با سرمایھ      ب.

  گذاریھا.سرمایھ

ابت (مانند اوراق مشارکت) در صورتی کھ مدیریت طرح قصد نگھداری این اوراق را تا گذاری با درآمد ثسرمایھ       ج.

سررسید داشتھ باشد بھ مبلغ دفتری (ارزش اسمی با احتساب ھرگونھ صرف یا کسر مستھلک نشده) و در غیر این صورت 

توجھ بھ نرخ بازدھی  بھ خالص ارزش فروش (در صورت عدم دسترسی بھ خالص ارزش فروش، بھ ارزش فعلی اوراق با 

  داراییھای مشابھ).

 ٢٩توجھ بھ بندھای  شود بھ مبلغ تجدید ارزیابی با گذاری نگھداری میامالک و سایر اموالی کھ بھ قصد سرمایھ       د.

  عنوان داراییھای ثابت مشھود.  با  ١١استاندارد حسابداری شماره  ٤٢الی 

ای مورد استفاده در عملیات طرح) طبق استانداردھای حسابداری مربوط سایر داراییھای طرح (از جملھ داراییھ   . ٦٥

  شوند.گیری میشناسایی و اندازه

صندوق پرداخت نشده است جزء داراییھای طرح  تجاری گزارشگر بھ ای کھ از طرف واحدکمکھای سررسید شده    .  ٦٦

ندارد، مانند بدھیھای تجاری و سایر بدھیھا، از مزایای کارکنان ارتباطی   شود. ھرگونھ بدھی صندوق کھ بھمحسوب نمی 

  شود. داراییھای طرح کسر می

  عناصر مخارج طرح با مزایای معین 
استثنای مواردی کھ طبق سایر استانداردھا بھ  تجاری باید عناصر مخارج طرح با مزایای معین را، بھ واحد     . ٦٧

  شناسایی کند: ترتیب زیر شود، بھشده داراییھا منظور می تمام بھاي
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  صورت سود و زیان دوره؛ مراجعھ شود) در ٦٣تا  ٢٥الف. مخارج خدمات (بھ بندھای 

صورت سود و   مراجعھ شود) در ٧٢تا  ٧٠خالص بدھی (دارایی) طرح (بھ بندھای  بھ خالص مخارج مالی مربوط . ب

  زیان دوره؛ و

صورت سود و   مراجعھ شود) در ٧٦تا  ٧٣گیری مجدد خالص بدھی (دارایی) طرح (بھ بندھای از اندازه تفاوت ناشی .ج

  زیان جامع.

شده داراییھا، نظیر موجودی کاال و داراییھای ثابت  تمام رج طرح طبق سایر استانداردھا باید بھ بھايبرخی مخا   . ٦٨

مراجعھ شود). ھرگونھ مخارج طرح کھ بھ  ١١و شماره  ٨مشھود، منظور شود (بھ استانداردھای حسابداری شماره 

  را دربرگیرد. ٦٧شده در بند  ناصر فھرستشود باید سھم متناسبی از عشده چنین داراییھایی منظور می تمام بھاي

شده است  صورت سود و زیان جامع شناسایی گیری مجدد خالص بدھی (دارایی) طرح کھ دراز اندازه تفاوت ناشی   .  ٦٩

  بندی شود. صورت سود و زیان دوره تجدید طبقھ ھای بعد بھنباید در دوره

  طرح خالص بدھی (دارایی)  بھ خالص مخارج مالی مربوط
ضرب خالص بدھی (دارایی) طرح در خالص بدھی (دارایی) طرح باید از حاصل بھ خالص مخارج مالی مربوط . ٧٠

دو در ابتدای دوره گزارشگری تعیین، و اثر تغییرات در خالص  محاسبھ شود کھ ھر ٣٩نرخ تنزیل مشخص شده در بند 

  شود.خت مزایا در آن لحاظ مینتیجھ کمک بھ طرح یا پردا بدھی (دارایی) طرح طی دوره، در

عنوان ترکیب درآمد مالی داراییھای طرح و مخارج  خالص بدھی (دارایی) طرح بھ بھ خالص مخارج مالی مربوط  . ٧١

  شود.نظر گرفتھ می مالی تعھدات طرح در

ضرب صلدھنده بازده داراییھای طرح است و از حا از عناصر تشکیل درآمد مالی داراییھای طرح یکی  . ٧٢

دو در ابتدای دوره  شود، کھ ھرمحاسبھ می ٣٩منصفانھ داراییھای طرح در نرخ تنزیل مشخص شده در بند  ارزش

نتیجھ کمک بھ طرح یا پرداخت مزایا در آن لحاظ  گزارشگری تعیین، و اثر تغییرات در داراییھای طرح، طی دوره، در

گیری مجدد بدھی (دارایی) از اندازه داراییھای طرح در تفاوت ناشیشود. تفاوت درآمد مالی داراییھای طرح و بازده می

  شود. طرح منعکس می

  گیری مجدد خالص بدھی (دارایی) طرح از اندازه  تفاوت ناشی
  شود:گیری مجدد خالص بدھی (دارایی) طرح از موارد زیر تشکیل میاز اندازه تفاوت ناشی   . ٧٣

  مراجعھ شود)، و  ٧٥و  ٧٤ھای سود و زیان اکچوئری (بھ بند   الف.
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بھ خالص  استثنای مبالغی کھ در خالص مخارج مالی مربوط مراجعھ شود)، بھ ٧٦بازده داراییھای طرح (بھ بند   .   ب

  مراجعھ شود). ٧٢بدھی (دارایی) طرح منعکس شده است (بھ بند 

دلیل تغییرات در مفروضات  ایای معین بھاز افزایش یا کاھش ارزش فعلی تعھدات مز سود و زیان اکچوئری ناشی    .  ٧٤

  تواند موجب ایجاد سود و زیان اکچوئری شود:بر تجربھ است. برای مثال، موارد زیر می اکچوئری و تعدیالت مبتنی

ومیر یا افزایش حقوق، مزایا از موعد یا مرگ باال یا پایین بودن غیرمنتظره نرخ گردش کارکنان، بازنشستگی پیش    الف.

  دلیل تورم ذکر شده باشد) یا مخارج درمانی، كھ در مفاد رسمی یا عرفی طرح افزایش مزایا بھ ورتيص (در

ومیر یا افزایش حقوق، مزایا از موعد یا مرگ  برآورد گردش آتی کارکنان، بازنشستگی پیش آثار تغییر در   .   ب

  شده باشد) یا مخارج درمانی، و ذکردلیل تورم  كھ در مفاد رسمی یا عرفی طرح افزایش مزایا بھ صورتي (در

  آثار تغییر در نرخ تنزیل.  .    ج

دلیل تغییر، محدودسازی یا تسویھ طرح با  سود و زیان اکچوئری، تغییرات ارزش فعلی تعھدات مزایای معین بھ   . ٧٥

راتی بھ مخارج خدمات گذشتھ  گیرد. چنین تغییمزایای معین، یا تغییرات مزایای پرداختنی طرح با مزایای معین را دربرنمی

  شود. یا سود یا زیان تسویھ منجر می

پرداخت توسط  تجاری مخارج مدیریت داراییھای طرح و مالیات قابل برای تعیین بازده داراییھای طرح، واحد   . ٧٦

  کند.طرح را کسر می

  نحوه ارائھ 
  عناصر مخارج طرح 

خالص بدھی (دارایی) طرح را  بھ تجاری مخارج خدمات و خالص مخارج مالی مربوط واحد ٦٧طبق بند    . ٧٧

کند. این استاندارد نحوه ارائھ مخارج خدمات و خالص مخارج مالی صورت سود و زیان دوره شناسایی می در

تجاری طبق استاندارد حسابداری شماره  مورد، واحد این کند. درخالص بدھی (دارایی) طرح را مشخص نمی بھ مربوط

  کند.مالی“ عمل می عنوان ”نحوه ارائھ صورتھای با  ١

  افشا
  تجاری باید اطالعاتی درباره موارد زیر افشا کند: واحد  . ٧٨

  مراجعھ شود)،  ٨١بھ آن (بھ بند  الف. ویژگیھای طرح با مزایای معین و ریسکھای مربوط

  مراجعھ شود)، و  ٨٦تا  ٨٢ارتباط با طرح با مزایای معین (بھ بندھای   مالی در ورتھایمبالغ مندرج در ص .  ب

تجاری (بھ  اطمینان درباره جریانھای نقدی آتی واحد اثر احتمالی طرح با مزایای معین بر مبلغ، زمانبندی و عدم .  ج

  مراجعھ شود).  ٨٩تا  ٨٧بندھای 
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  توجھ قرار دھد: تجاری باید موارد زیر را مورد ، واحد٧٨ منظور رعایت الزامات بند بھ  . ٧٩

  نیاز برای رعایت الزامات افشا، سطح جزئیات مورد  الف.

  یک از الزامات، میزان اھمیت ھر  .   ب

  نیاز، و میزان تجمیع یا تفکیک مورد  .    ج

  شده. ی اطالعات کمی افشا مالی بھ اطالعات بیشتر جھت ارزیاب کنندگان صورتھاینیاز استفاده  .     د

ناکافی باشد،  ٧٨بھ اھداف بند  شده در این استاندارد و سایر استانداردھا جھت دستیابی اگر موارد افشای ذکر   . ٨٠

تجاری تحلیل ارزش  است واحد تجاری باید جھت حصول این اھداف موارد بیشتری را افشا نماید. برای مثال، ممکن واحد

صورتی ارائھ کند کھ ماھیت، ویژگیھا و ریسک تعھدات را مشخص نماید. چنین افشایی باید  بھفعلی تعھدات طرح را 

  موارد زیر را متمایز نماید:

  بھ اعضای فعال، اعضای تعلیق شده، و بازنشستگان، مبالغ متعلق   الف.

  یافتھ اما قطعی نشده، و مزایای قطعی شده و مزایای تحقق  .   ب

  انتساب بھ افزایش آتی دستمزد و سایر مزایا. مبالغ قابل مزایای مشروط،  .    ج

  بھ آنھا   ویژگیھای طرحھای با مزایای معین و ریسک مربوط
  تجاری باید موارد زیر را افشا کند: واحد   . ٨١

  اطالعاتی درباره خصوصیات طرحھای با مزایای معین، شامل:   الف.

بر آخرین حقوق کارکنان  شده در طرح برای مثال، اشاره بھ این مطلب کھ مزایای طرح مبتنی ماھیت مزایای ارائھ      .  ١

  است، 

منابع مالی، و تأثیر چارچوب کند، برای مثال، الزامات حداقل تشریح چارچوب قانونی کھ طرح در آن فعالیت می     . ٢

  قانونی بر طرح، و

  مدیره طرح. امنا یا ھیئت تجاری برای راھبری طرح، برای مثال، مسئولیت ھیئت تشریح مسئولیتھای واحد     . ٣

شود، با تأکید بر ریسکھای غیرعادی، تجاری بھ سبب وجود طرح با آنھا مواجھ می تشریح ریسکھایی کھ واحد  .   ب

تجاری و ریسکھای خاص طرح و نقاط تمرکز بااھمیت ریسک. برای مثال، اگر داراییھای طرح  خاص واحدریسکھای 

گذاری در امالک، طرح با ریسک بازار امالک مواجھ  گذاریھا متمرکز باشد، برای مثال سرمایھدر یک طبقھ از سرمایھ

  خواھد شد. 
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  تشریح تغییرات، محدود سازی یا تسویھ طرح.  .    ج

  مالی  یح درباره اقالم صورتھایتوض 
تطبیق مانده ابتدا و پایان دوره خالص بدھی (دارایی) طرح را با ارائھ جداگانھ  تجاری باید صورت واحد . ٨٢

  تطبیق برای موارد زیر، ارائھ دھد: صورت

  داراییھای طرح، و    . ١

  ارزش فعلی تعھدات مزایای معین.   . ٢

 باید موارد زیر را منعکس کند:  ٨٢تطبیقھای مندرج در بند  یک از صورت دن، ھرصورت عملی بو در   . ٨٣

  مخارج خدمات جاری.   الف.

  درآمد یا ھزینھ مالی.  .   ب

  گیری مجدد خالص بدھی (دارایی) طرح، با ارائھ جداگانھ موارد زیر:از اندازه تفاوت ناشی  .    ج

  ی کھ در محاسبھ مخارج مالی در بند ب لحاظ شده است. جز مبالغ بازده داراییھای طرح، بھ     . ١

  مراجعھ شود).  ٣٤شناسی (بھ قسمت الف بند از تغییر مفروضات جمعیت  سود و زیان اکچوئری ناشی     . ٢

  مراجعھ شود).  ٣٤از تغییرات در مفروضات مالی (بھ قسمت ”ب“ بند   سود و زیان اکچوئری ناشی     . ٣

، ضرورتی برای تفکیک مخارج خدمات ٥٣از تسویھ طرح. طبق بند  مخارج خدمات گذشتھ و سود و زیان ناشی  .     د

  ایجاد شود، وجود ندارد.  طور ھمزمان كھ بھ صورتي از تسویھ طرح، در گذشتھ و سود و زیان ناشی

  تأثیر تغییرات در نرخ ارز.  .     ھ

  کنندگان در طرح.کمک بھ طرح، بھ تفکیک کمکھای کارفرما و مشارکت   .     و

  پرداختھای طرح، بھ تفکیک مبالغ پرداختی ھنگام تسویھ طرح.  .     ز

  اثر ترکیبھای تجاری و واگذاریھا.  .    ح
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حسب ماھیت و ریسک آن داراییھا بھ طبقات مختلف  منصفانھ داراییھای طرح را بر د ارزشتجاری بای واحد   . ٨٤

حسب اینکھ برای آن بازار فعال وجود دارد یا خیر تفکیک نماید. برای مثال،   تفکیک کند و ھر طبقھ از داراییھا را نیز بر

 رد زیر را تفکیک کند:تواند مواتجاری می ، واحد٧٩توجھ بھ سطح افشای تشریح شده در بند  با 

  موجودی نقد،   الف.

  گذاری در سھام (بھ تفکیک صنعت، اندازه شرکت و موقعیت جغرافیایی)،سرمایھ   .   ب

  مشارکت (بھ تفکیک ناشر، اعتبار و موقعیت جغرافیایی)، گذاری در اوراقسرمایھ   .    ج

  امالک (بھ تفکیک موقعیت جغرافیایی)،  .     د

  اوراق مشتقھ (بھ تفکیک دارایی پایھ، برای مثال، قرارداد آتی ارز، طال، سھام و...)،   .     ھ

  گذاری، وصندوقھای سرمایھ   .     و

  گذاری.ھای سرمایھسپرده  .     ز

عنوان داراییھای طرح  تجاری کھ بھ بھ واحد  گذاریھای قابل انتقال متعلقمنصفانھ سرمایھ تجاری باید ارزش واحد   . ٨٥

تجاری  گیرد یا در تصرف واحدتجاری قرار می استفاده واحد منصفانھ داراییھای طرح کھ مورد شود و ارزشنگھداری می

  د.است، را افشا کن

استفاده برای تعیین ارزش فعلی تعھدات مزایای معین، را  تجاری باید مفروضات بااھمیت اکچوئری، مورد واحد   . ٨٦

درصد  صورت یک صورت ارقام قطعی بیان شود (برای مثال بھ مراجعھ شود). چنین افشاھایی باید بھ  ٣٤افشا کند (بھ بند  

تجاری برای گروھی از طرحھا  مختلف و سایر متغیرھا). اگر واحدای بین درصدھای صورت محدوده نھ بھ مشخص، و

  .ھای محدود استفاده نمایدکند، برای این موارد افشا باید از میانگین موزون یا بازهصورت کلی مواردی را افشا می بھ

 اطمینان جریانھای نقدی آتی  مبلغ، زمانبندی و عدم
  تجاری باید موارد زیر را افشا کند: واحد    .٨٧

شده است) در پایان دوره  افشا  ٨٦یک از مفروضات بااھمیت اکچوئری (کھ طبق بند  تحلیل حساسیت برای ھر   الف.

بھ مفروضات اکچوئری در آن تاریخ بر تعھدات مزایای  کھ بیانگر نحوه تأثیر تغییرات محتمل مربوط طوری مالی، بھ

  اشد.معین ب

  استفاده در تھیھ تحلیل حساسیت، طبق بند الف، و محدودیتھای این روشھا، و روشھا و مفروضات مورد  .   ب

  بھ دوره گذشتھ، و دالیل این تغییرات. استفاده در تھیھ تحلیل حساسیت نسبت تغییرات روشھا و مفروضات مورد  .    ج



١٦ 
 

از  تجاری، شامل استفاده استفاده طرح یا واحد بدھی مورد  -دارایی  تجاری باید شرحی از راھبردھای مدیریت واحد     .٨٨

  بیمھ بازنشستگی و سایر تکنیکھا جھت مدیریت ریسک را افشا نماید.

  تجاری باید موارد زیر را افشا کند: جھت انعکاس آثار طرح با مزایای معین بر جریانھای نقدی آتی، واحد    .٨٩

  سیاستھای تأمین مالی اثرگذار بر کمکھای آتی، توصیف نحوه تأمین مالی و   الف.

  انتظار بھ طرح برای دوره مالی آینده، و کمکھای مورد  .   ب

اطالعاتی درباره الگوی زمان سررسید شدن تعھدات مزایای معین، شامل میانگین موزون مدت تعھدات مزایای   .    ج

  ایا، نظیر تحلیل سررسید پرداخت مزایا.مورد توزیع زمانبندی پرداخت مز معین و سایر اطالعات در

 


