
 هـمقدم

سازي، ساختمان سـازي،  هاي متنوعي مانند سد سازي، راهپيمانكاري فعاليتي گسترده است كه حوزه

دهد. فرآيند پيمانكاري داراي جزئيات فني زيادي اسـت كـه از   تاسيسات نفت و گاز و خدمات را پوشش مي

 يابد.شود و تا تحويل قطعي كار به كار فرما ادامه ميتهيه اسناد مناقصه شروع مي

ترين مسئله حسابداري براي پيمانهاي بلند مدت زمان شناسايي درآمد و سـود و يـا بـه عتـارت     مهم

ها عمليات موضوع پيمان اجرا هايي است كه در آن دورههاي پيمان به دورهديگر تخصيص درآمدها و هزينه

 شود.مي

ختلف واقع شود اگر پيمانكار هاي حسابداري ماجراي يك پيمان توسط پيمانكار ممكن است در دوره

پيمان از شناسـايي درآمـد خـودداري    پيمان شناسايي كند و در طول اجراي  لدرآمد پيمان را پس از تمكي

كند صورت سود و زيان پيمانكار در دوره اجراي پيمان، نتايج عملكرد را متناسب با كار انجـا  شـده ننـان    

 دهد.نمي

هـاي مـالي پيمانكـار    هاي بلند مدت در صـورت ابداري پيمانبراي حس 9استاندارد حسابداري شماره 

 يهاي كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما براي حسـابداري دارايـ  شود و براي حسابداري در صورتبكار گرفته مي

)داراييهـاي اابـت منـهود  و شـماره      11جريان ساخت معموالً از ضوابط اسـتاندارد حسـابداري شـماره     رد

اسـت و بـه طـور    « پيمـان بلنـد مـدت   »كند. اگر چه به عنوان استاندارداال  تتعيت مي)موجودي مواد و ك8

اما الزامات استاندارد براي پيمانهاي كه مدت آن  انجامد.معمول پيمان بلند مدت بيش از يكسال به طول مي

 از يك سال كمتر است نيز كاربرد دارد.

 

 اريفـتع



ي، توليد يا ساخت يك دارايي منفرد قابل مالحظـه يـا   پيماني است كه براي طراح پيمان بلند مدت:

هاي شود و مدت زمان الز  براي تكميل پيمان چنان است كه فعاليت پيمان در دورهارائه خدمات منعقد مي

 گيرد.مالي متفاوت قرار مي

: پيمان بلند مدتي است كه به موجب آن پيمانكار با يك متلغ مقطوع براي كل پيمـان  پيمان مقطوع

يا يك نرخ اابت براي هر واحد موضوع پيمان كه در برخي موارد ممكـن اسـت بـر اسـاا مـواردي خـا        

 كند.منمول تعديل قرار گيرد توافق مي

 : پيمان بلند مدتي است كه به موجب آن مخارج الزحمه مبتني بر مخارجپيمان اماني )پيمان با حق

الزحمـه  تاديه و درصد معيني از مخارج مزبور يـا حـق   قابل قتول يا منخص شده در متن پيمان به پيمانكار

 شود.اابتي نيز به پيمانكار پرداخت مي

صورتحسابي است كه وضعيت كارهاي انجا  شده را، از ابتداي كار تا تـاري  صـورت    صورت وضعيت:

 شود.ه ميدهد و به طور ادواري )معموالً ماهانه  براي كارفرما فرستادوضعيت، به صورت انتاشته ننان مي

اي كه شـرايط آن بـدون افـزودن شـري جديـدي ت يـر       : تعديل قرار داد اوليه به گونهتعديل قرارداد

 يابد.مي

متالغ مازاد بر متلغ قرارداد كه پيمانكار به دليل تاخير كارفرما، اشتتاه در تعيين منخصات و  ادعاها:

بينـي ننـده   شود عامل مخارج پـيش ادعا مي طراحي، ت ييرات توافق شده در كار يا در ساير رخدادهايي كه

 كند.است، از كارفرما مطالته مي

 شود.حسابي كه براي انتاشت مخارج ساخت پروژه استفاده مي پيمان در جريان پيشرفت:

يك روش حسابداري است كه درآمد قـرارداد متناسـب بـا پينـرفت كـار       روش درصد پيشرفت كار:

 شود.شناسايي مي



: يك روش حسـابداري اسـت كـه درآمـد قـرارداد در هنگـا  تكميـل پيمـان         دهروش كار تكميل ش

 شود.شناسايي مي

شود)مانند تهيـه نقنـه، خريـد    مخارجي كه قتل از انعقاد قرار داد انجا  مي مخارج پيش از قرارداد:

 تجهيزات خا ، ...  

 دادگيري عملكرد قرارها براي اندازهواحد انتاشت درآمدها و هزينه مركز سود:

: شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجا  كارهاي اجرايـي دارد و پيمانكـار   پيمانكار جزء

 بندد.براي اجراي بخني از عمليات پيمان با او قرارداد مي

مقطعي كه در آن كارهاي مهم قرارداد تكميل شـده اسـت و تنهامخـارج و خطـرات      تكميل اساسي:

 بالقوه اندكي باقي مانده است.

: بخني از متالغ دريافتني توسط پيمانكار است كه كار مربـوي بـه آن تـا تـاري      دريافت پيمان پيش

 ترازنامه انجا  ننده است.

 مبالغ دريافتني بابت پيشرفت كار عبارت است از:

است كه به طور موقت در قتال صورت حسابهاي صادره در دست بررسي  متال ي: الف. علي الحسابها

 شود.دريافت مي

عتارت است از اقالمي كه ماهيت علي الحساب نداشته، لـيكن در قتـال پينـرفت     ساير دريافتها: ب.

در برگيرنده آن بخش از متالغ پيش دريافت پيمان است كه كار مربوي بـه آن تـا   شود و نيز كار دريافت مي

 ترازنامه انجا  شده است.تاري 

رود در طول مدت پيمان ايجاد شود)با احتساب يزيانهايي است كه انتظار م بيني:زيانهاي قابل پيش

هاي منابهي كه تحت شرايط پيمان قابل متالغ برآوري هزينه كارهاي اصالحي و تضميني و هر گونه هزينه

 شود:بازيافت نيست، متلغ زيان مذكور بدون توجه به موارد زير برآورد مي



 الف. شروع يا عد  شروع كار پيمان

 تا تاري  ترازنامه انجا  شده است.از كار كه  ايحصهب. 

رود از پيمانهاي ديگر )به استثناي پيمانهـاي كـه پيمـان واحـد تلقـي      ج. ميزان سودي كه انتظار مي

 شود  حاصل شود.مي

عتارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه كارفرمـا بـه منظـور     :) مهندس مشاور(دستگاه نظارت 

 نمايد.د پيمان به عهده گرفته، تعيين و به پيمانكار كتتاً معرفي مياجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طتق مفا

رئيس كارگاه، شخصي است كه از طرف پيمانكار به منظـور اجـراي عمليـات موضـوع      رئيس كارگاه:

 شود.پيمان در كارگاه به كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي

 



 مراحل اجراي طرح

، اجـرا و  تفصـيلي مقدماتي، مطالعـات   مطالعاتدر سه مرحله  هاي بلند مدت پيمانكاري معموالًطرح

 به شرح زير است: معينيشود كه هر يك از مراحل شامل اقدامات نظارت انجا  مي

 مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

 .مطالعات شناسايي طرح1

 .تهيه طرح مقدماتي2

 مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

 تفصيليهاي .تهيه نقنه1

 ه اسناد و مدارك مناقصه. تهي2

 مرحله سوم: اجراي طرح

 .ارجاع كار به پيمانكار1

 . انعقاد قرار داد پيمانكاري2

 .عمليات اجرايي3

 ها.تنظيم و پرداخت صورت وضعيت4

 .تحويل موقت5

 .تحويل قطعي6



 ارـارجاع كار به پيمانك

در نخستين گا  بايد پيمانكـار را  شود كه كارفرما پس از پايان مراحل مطالعاتي، وارد مرحله اجرا مي

شود. در شركتهاي خصوصـي ضـوابط   انتخاب كند. پيمانكار در بسياري از موارد از طريق مناقصه انتخاب مي

شـود. بخـش دولتـي بايـد در برگـزاري      نامه معامالت خا  هر شركت منخص ميمناقصه معموالً در آيين

 گزاري مناقصات را رعايت كند.نامه معامالت، قانون برمناقصه و در تدوين آيين

 شود:بندي ميطتق اين قانون، مناقصات از نظر مراحل بررسي به دو گروه طتقه

اي كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پينـنهادها نتاشـد. در   مناقصه اي:.مناقصه يك مرحله1

جلسـه برنـده مناقصـه تعيـين      گران در يك جلسه گنوده و در هماناين مناقصه پاكتهاي پيننهاد مناقصه

 شود.مي

گـذار، بررسـي فنـي بازرگـاني     اي اسـت كـه بـه تنـخيص مناقصـه     مناقصهاي: دو مرحله. مناقصه 2

شود و نتايج ارزيابي فنـي و بازرگـاني   پيننهادها الز  باشد. در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تنكيل مي

 شود.و برنده مناقصه تعيين ميكند مناقصه گزارش ميپيننهادها را به كميسيون 

 شود:گران به دو گروه تقسيم ميمناقصات از نظر روش دعوت مناقصه

اي است كه در آن فراخوان مناقصـه از طريـق آگهـي عمـومي بـه اطـالع       مناقصه.مناقصه عمومي: 1

 رسد.گران ميمناقصه

گـذار،  مقا  دستگاه مناقصهاي كه در آن به تنخيص و مسئوليت باالترين مناقصه . مناقصه محدود:2

شود. فراخوان مناقصـه از طريـق ارسـال دعوتنامـه     تائيد مي ادلهمحدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر 

 رسد.گران صالحيتدار به اطالع آنها ميبراي مناقصه

د از نظر حسابداري مرحله مناقصه براي پيمانكار داراي مخارجي است كه عموماً مخارج پيش از قراردا

، مخارج خريد اسناد مناقصه و مخارجي را كه گذاريقيمتالزحمه مهندسان براي شود. مانند حقناميده مي



دهد و به حسـاب هزينـه مطالعـاتي    مرحله براي چاپ آگهي و دعوت از پيمانكاران انجا  ميكارفرما در اين 

 شود.طرح منظور مي

ركت درمناقصه متلغ معيني را بـه عنـوان سـهرده    در اين مرحله از اجراي طرح پيمانكار بايد براي ش

نامه بانكي بگيرد و بانكها بـراي صـدور   گذار واريز و يا اينكه بايد ضمانتشركت در مناقصه به حساب مناقصه

% متلغ ضمانتنامه )پس از كسر سهرده  وايقه 120گيرند و معادل نقدي مي% سهرده10نامه معموالً ضمانت

تنامه مستلز  پرداخت متل ي نيز به عنوان كار مزد است. ضمانتنامه و وايقه آن بـه  خواهند. صدور ضمانمي

شـود امـا بـه صـورت     شود و از نظر حسابداري در صورتهاي مالي شناسايي نمـي نگهداري ميصورت آماري 

 شود.سنتي در حسابهاي انتظامي اتت مي

ت يك پل شركت كرده است. براي شركت در مناقصه ساخ 13×2شركت پارا در ارديتهنت  مثال:

ريـال   2000000ريال باشد و براي خريـد اسـناد مناقصـه     10000000اگر ضمانتنامه شركت در مناقصه 

 هزينه نموده باشد نحوه اتت آن در دفاتر پيمانكار به شرح زير خواهد بود.



 

 1000000   نامهسهرده نقدي صدور ضمانت

 1000000       موجودي نقد  

 شركت در مناقصه پرداخت سهرده

 100000    هاي در جريان مناقصه پروژه

 100000       موجودي نقد  

 پرداخت كار مزد صدور ضمانتنامه 

 10000000×%10=1000000     مورد درخواستسهرده 

  10000000-1000000)%120=10800000    متلغ وايقه )سفته 

 ريال 100000       متلغ مذكور

 10000000   مامه شركت در مناقصهحساب انتظامي ضمانت

 10000000    طرف حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه

 10800000  حساب انتظامي وايقه ضمانتنامه شركت در مناقصه

 10800000   طرف حساب انتظامي وايقه ضمانتنامه شركت در مناقصه

 



 و نحوه اتت آن در دفاتر كارفرما به شرح زير است

 10000000   امي ضمانتنامه شركت در مناقصهحساب انتظ

 10000000    انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه حسابطرف 

 اتت ضمانتنامه دريافتي از شركت پارا

شود و براي ابطال پس از اتما  مناقصه و منخص شدن برنده، ضمانتنامه شركت در مناقصه ابطال مي

شود و مخارج كارمزد در صورت برنده شدن پيمانكار به حسـاب  آن اتتهاي قتلي غير از كارمزد معكوا مي

شـود. بـا فـرر برنـده     منظور مي« هزينه دوره»و در غير اين صورت به حساب« پيمان در جريان پينرفت»

 شود:شدن شركت پارا، كارمزد به حساب پيمان در جريان پينرفت منتقل مي

 100000    پيمان در جريان پينرفت

 100000     ريان مناقصههاي در جپروژه 

 انعقاد قرارداد

پيمانكار قتل از بستن قرارداد، بايد براي تضمين حسن انجا  تعهدات خود معادل پـنج درصـد متلـغ    

اوليه پيمان ضمانتنامه از بانك تهيه و يا اينكه متل ي را به صورت سهرده نقدي نزد كارفرما به امانت بگذارد. 

مانند موضوع، متلغ، مدت، تاري  شروع، دوره تضمين و نظارت بر اجراي كـار   در قرارداد پيمانكاري مواردي

 شود. اسناد و مدارك يك پيمان معموالً شامل موارد زير است:منخص مي

 الف. موافقت نامه

 ب.شرايط عمومي

 ج. شرايط خصوصي

 د.برنامه زماني كلي



 هـ.فهرست بها و مقادير كار

 ستاندارد فني و ها و او. منخصات فني، دستورالعمل

 هاز. نقنه

 500شركت پارا در مناقصه مربوي به پل به عنوان برنده انتخاب شده اسـت. متلـغ پيمـان     مثال:

باشد، اتت آن ريال مي 25000000% متلغ اوليه پيمان  5ميليون و متلغ ضمانتنامه انجا  تعهدات)معادل 

 در دفاتر پيمانكار و كارفرما به ترتيب زير است.

 پيمانكار دفاتر

 2500000   نامه انجا  تعهداتسهرده نقدي ضمانت

 2500000      موجودي نقد  

 پرداخت سهرده انجا  تعهدات

 25000000×%10=2500000   سهرده مورد درخواست

  25000000-2500000)%120=27000000    متلغ وايقه)سفته 

 25000000  انجا  تعهدات حساب انتظامي ضمانتنامه

 25000000    اب انتظامي ضمانتنامه انجا  تعهداتطرف حس 

 27000000 نامه انجا  تعهداتحساب انتظامي وايقه ضمانت

 27000000   طرف حساب انتظامي وايقه ضمانتنامه انجا  تعهدات 

 



 دفتر كارفرما

 25000000  نامه انجا  تعهداتحساب انتظامي ضمانت

 25000000   هداتنامه انجا  تعطرف حساب انتظامي ضمانت 

 نامه انجا  تعهدات شركت پارااتت ضمانت

 

 اهـتحويل و تجهيز كارگ

و بدون تعـارر تحويـل پيمانكـار     عورفرما، متعهد است كارگاه را بيكارطتق شرايط عمومي پيمان

دهد. اخذ پروانه و پرداخت مخارجي از قتيل عوارر شهرداري به عهده كافرماست، امـا تجهيـز كارگـاه بـه     

عهده پيمانكار است. تامين آب، برق، سوخت، مخابرات و به طور كلي تجهيز كامل كارگاه به عهـده پيماكـار   

 بيني شده باشد.پيشاست مگر اينكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري 

دهد به حساب بهاي تما  شـده پيمـان و )كـار در    مخارجي كه پيمانكار براي تجهيز كارگاه انجا  مي

 شود.پينرفت  منظور مي جريان

ريال فرر شود اتت  2000000اگر هزينه تاسيس و تجهيز كارگاه براي انجا  عمليات پيمان  مثال:

 آن در دفتر پيمانكار به شرح زير است.

 2000000    كار در جريان پينرفت

 2000000   موجودي نقد/حسابهاي پرداختني 

 هاي تاسيس كارگاهاتت هزينه

 



 ت اصلياجراي عمليا

تواند عمليات اصلي را شروع كند. ايـن  يز كارگاه، پيمانكار در صورت تامين منابع مالي ميهپس از تج

دهد داراي مخـارج گونـاگوني بـراي تـامين مـواد، مصـال ،       مرحله كه هسته اصلي كار پيمانها را تنكيل مي

 است.آالت و ديگر منابع مالي مورد نياز پروژه تجهيزات، نيروي كار، ماشين

پيمانكار براي تامين مالي اين مخارج معموالً قتل از آغـاز عمليـات، وجـوهي را تحـت عنـوان پـيش       

 گيرد.دريافت از كارفرما مي

شـود.  % متلغ پيمان است و معموالً در قتال ارائه ضمانتنامه بانكي پرداخت مي20اين متلغ در حدود 

 شود.پيش دريافت طي سه مرحله وصول مي

   متلغ اوليه پيمان بالفاصله پس از تحويل زمين%8ل برابر هنت درصد )ط اوالف. قس

ل حـدود شصـت   حمـ   متلغ اوليه پيمان پـس از تهيـه و  %5/6ب. قسط دو  برابر شش و نيم درصد)

 آالت مورد نياز  ماشين60%درصد)

ادل %  متلغ اوليـه پيمـان پـس از انجـا  دادن كارهـاي معـ      5/5ج. قسط سو  برابر پنج و نيم درصد)

 .اوليه پيمان متلغ  30%)

توان به دو گروه كلي تقسيم كرد. ارتتاي بعضي مخارج با پروژه مخارج پروژه را از نظر حسابداري مي 

د و همـين  مخارج مواد و مصال  مصرف شده در س سدسازي، كامالً روشن است و ابها  ندارد. مثالً در پروژه

ا  قابل رديابي به پروژه است. در حسابداري بـراي ايـن گونـه    طور مخارج نيروي كار مختص پروژه بدون ابه

 كنند.مخارج از اصطالح مخارج مستقيم استفاده مي

دهد كه بر خالف گروه اول قابـل رديـابي بـه پـروژه     پيمانكار مخارج ديگري هم براي پروژه انجا  مي

مختلف استفاده كند. يا يك مدير هاي نيست. براي مثال ممكن است پيمانكار از وسايل نقليه خود در پروژه

ي پينترد كار الز  است امـا هماننـد گـروه اول،    ارخارج بممكن است چند پروژه را همزمان اداره كند اين م



هاي منترك بايد از متنا يا متاني منطقي و منصفانه اختصا  آن به پروژه آسان نيست. براي تسهيم هزينه

تتـاي منطقـي بـا مخـارج داشـته باشـد. ايـن گونـه مخـارج را در          استفاده شود متناي انتخاب شده بايـد ار 

 نامند.بار ميحسابداري مخارج غير مستقيم يا سر

 

 تهيه صورت وضعيت كارهاي انجا  شده

تواند تا انتهاي كار صتر كند و پـس  مدت انجا  كارهاي پيمانكاري غالتاً طوالني است و پيمانكار نمي

ند. پيمانكار در پايان هر ماه وضعيت كارهاي انجا  شده از شروع كار تا از پايان عمليات صورتحساب تهيه ك

كنـد و مقـدار مصـال  و    گيـري مـي  كارهـا و صورتجلسـه انـدازه   هاي اجرايي، دستور آن تاري  را طتق نقنه

بهاي منضم به پيمان، متلغ صـورت وضـعيت را    هس بر اساا فهرستسكند تجهيزات پاي كار را تعيين مي

كند. مهندا نـاظر نماينـده مهنـدا منـاور در     رده و آن را در آخر ماه تسليم مهندا ناظر ميمحاسته ك

 محل كارگاه است.

كنـد. كارفرمـا   بنابراين كارفرما صورت وضعيت را در صورت تائيد توسط مهندا مناور پرداخت مـي 

هـاي  ورت وضعيتكند و در صورت تصويب، متلغ صرا بررسي ميصورت وضعيت مورد تائيد مهندا مناور 

كند. تا خالص صورت وضعيت كار انجا  شده در آخرين دوره گزارش شده بدست آيد. قتلي را از آن كسر مي

شود و باقيمانده آن به پيمانكـار  سهرده حسن انجا  كار كسر مي بيمه،از منتع ديگر كسورات مانند ماليات، 

 شود.پرداخت مي



 تحويل موقت

برداري آماده تكميل گردد و كار براي بهرهشود كه موضوع پيمان اساساً يتحويل موقت زماني انجا  م

كند و نماينده خـود را بـراي عضـويت در هيئـت     شود. پيمانكار از مهندا مناور تقاضاي تحويل موقت مي

كند و اگر طتق ادعـاي پيمانكـار، شـرايط    نمايد مهندا مناور وضعيت كار را بررسي ميتحويل معرفي مي

كند و اگـر هـم كـار تكميلـي الز  باشـد بايـد       وقت وجود داشته باشد براي تحويل موقت اقدا  ميتحويل م

 پيمانكار نواقص را برطرف و كارهاي الز  را انجا  دهد.

 خـارج نمايـد   خـود را از محـل   تجهيـزات پيمانكار پس از تحويل موقت بايد محل را پاكسازي كند و 

 شود.انكار است اين هزينه جزء بهاي تما  شده پيمان محسوب ميهزينه پاكسازي و انتقال، به عهده پيم

 يـتهيه صورت وضعيت قطع

ل موقت، صورت وضعيت قطعي كار انجـا  شـده را بـر    يوتا يك ماه از تاري  تحپيمانكار بايد حداكثر 

ندا اساا اسناد و مدارك بدون منظور نمودن مصال  و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مه

مناور تسليم نمايد. اگر پيمانكار به كارفرما بدهي نداشته باشد در اين مرحله، نصف تضمين حسن انجا  كار 

 شود.آزاد مي

 يـتحويل قطع

بسته به نوع عمليات در شـرايط  شود. دوره تضمين تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمين انجا  مي

 شود.شناسايي مي پيمان

شـود و  كارها، عيب و نقصي مناهده ننود موضـوع پيمـان تحويـل قطعـي مـي      اگر پس از بازديد از

شود. اگر هيئت تحويل عيب و نقصي ناشي از كـار پيمانكـار   صورتجلسه آن تنظيم و براي كارفرما ارسال مي

بـرداري  بايد پيمانكار با هزينه خود عيب و نقص را رفع كند و هزينه حفاظت، نگهداري و بهره نكندمناهده 

 رهاي تحويل موقت در دوره تضمين به عهده كارفرماست.كا



 اييـصورتحساب نه

صورتحساب نهايي پيمان ظرف مدت سه ماه از تاري  تصويب صورت وضعيت قطعي توسـط كارفرمـا   

ــي  ــه مـ ــاب  تهيـ ــاوت صورتحسـ ــود. تفـ ــت       شـ ــن اسـ ــي ايـ ــعيت قطعـ ــورت وضـ ــا صـ ــايي بـ  نهـ

آالت تحويلي كارفرما بـه پيمانكـار،   تجهيزات و ماشين ،كه متالغ ديگري مانند تعديل اجاره بها، بهاي مصال 

جتران خسارت يا جرايم ممكن است در صورتحساب نهايي به متلغ صورت وضعيت قطعـي اضـافه يـا از آن    

 كسر شود.

 

 روش حسابداري پيمانهاي بلند مدت

داري در ادبيات حسابداري پيمانكاري دو روش تكميل كار و روش درصد پينـرفت كـار بـراي حسـاب    

خورد. تفاوت اصلي اين دو روش در زمان شناسايي درآمد اسـت. در روش تكميـل كـار،    پيمانها به چنم مي

شود اما در روش درصد پينرفت كار، درآمد در هر درآمد پس از تكميل عمليات موضوع پيمان شناسايي مي

، روش تكميـل كـار   9ره شـود. در اسـتاندارد حسـابداري شـما    متناسب با پينرفت كار شناسايي مـي دوره  

 هاي پيمانكاري بايد از روش درصد پينرفت كار استفاده نمود.پذيرفته نيست. براي شناخت درآمد فعاليت

براي توصيف روش درصد پينرفت كار، ابتـدا بحـم مخـارج و پـس از آن شناسـايي درآمـد مطـرح        

 شود.مي



 خارج قبل از انعقاد پيمانم

، پيننهاد قيمت، تهيه تضمين و خريد اسناد مناقصه اسـت. اگـر   اين مخارج شامل مخارج كارشناسي

توان اين مخارج را شود يا اينكه برنده مناقصه در دوره جاري منخص شود ميمنعقد قرارداد در دوره جاري 

در صورتي كه شركت مورد نظر به عنوان پيمانكار انتخاب شود به حساب پيمان منظور كرد و اگر پيمانكـار  

 شود.مخارج به حساب هزينه دوره منظور ميبرنده نند 

 مخارج اجراي پيمان

 مخارج اجراي پيمان شامل موارد زير است:

 .مخارجي كه منخصاً مربوي به يك پيمان خا  است)مخارج مستقيم 1

 قابل تخصيص است)مخارج غير مستقيم  كه بين پيمانها . مخارج منترك2

 مخارج پيمانكار جزء )دست دوم(

ر ممكن است نتواند تما  كارهاي الز  براي تكميل پيمان را راساً انجـا  دهـد. بعضـي از    يك پيمانكا

شـود بايـد بـر    اجزا ممكن است به پيمانكار جزء واگذار شود. مخارجي را كه توسط پيمانكار جزء انجـا  مـي  

 شود.هاي پيمان به مخارج پيمان اضافه اساا نرخ

 مخارجي برآوردي تكميل پيمان

ر بر گيرنده مخارجي است كه در آينده بـراي تكميـل پيمـان الز  اسـت و بـه صـورت       اين مخارج د

 شود.برآوردي تعيين مي



 500شركت پارا در مناقصه مربوي به پل به عنوان برنده انتخاب شده اسـت. متلـغ پيمـان     مثال:

 زير است:ميليون ريال و مدت پيمان سه سال است. ساير اطالعات اين پيان در دوره ساخت به شرح 

 سال سو  سال دو  سال اول 

 405000000 360000000 150000000 مخارج تحميل شده انتاشته)مخارج مستقيم و غير مستقيم 

 - 40000000 300000000 مخارج برآوردي الز  براي تكميل پيمان

 30000000 370000000 100000000 صورت وضعيت تائيد شده

 - - 100000000 پيش دريافت

ميليون ريال از مخـارج   2مخارج شامل تما  مخارج پيمان اعم از مستقيم و غير مستقيم است. متلغ 

سال اول مربوي به مخارج شركت در مناقصه است كه قتالً به حساب پيمان در جريان پينرفت بدهكار شده 

 شود.  در اينجا اتت مي150000000-2000000است بنابراين آن )
 سال سو  دو سال    سال اول     

 45000000           210000000  148000000  پيمان در جريان پينرفت

               210000000 148000000  حسابهاي پرداختنيموجودي نقد/  
45000000    

 اتت مخارج واقعي پيمان

 

 360000000 – 150000000=210000000   مخارج سال دو 

 405000000 - 360000000=45000000   مخارج سال سو 

در آغاز پيمـان از كارفرمـا وصـول     دريافتپيمانكار براي تامين مالي پروژه، متل ي تحت عنوان پيش 

 شود.% پيمان است و معموالً در قتال ارائه ضمانتنامه بانكي پرداخت مي20كند. اين متلغ در حدود مي

 100000000     موجودي نقد

 100000000   پيش دريافت از كارفرما  

 % متلغ قرارداد به عنوان پيش دريفات20ريافت د

 و نحوه ثبت آن در دفاتر پيمانكار به شرح زير است:

 1000000             پيمان در جريان پينرفت

 1000000                موجودي نقد  

 نامهپرداخت كارمزد ضمانت



 10000000              نامهسهرده نقدي ضمانت

 10000000              موجودي نقد  

 پرداخت سهرده نقدي

 100000000×%10=1000000   متلغ سهرده نقدي

  100000-10000000×)%120=108000000    متلغ وايقه

 100000000       نامه پيش دريافتحساب انتظامي ضمانت

 100000000        نامه پيش دريافتطرف حساب انتظامي ضمانت 

  108000000    نامه پيش دريافتتحساب انتظامي وايقه ضمان

 108000000        نامه پيش دريافتطرف حساب انتظامي وايقه ضمانت 

فرستد كسر هايي كه پيمانكار براي كارفرما ميپيش دريافت در طول اجراي پيمان از صورت وضعيت

نهايت به پيمانكار عـودت  شود. سهرده نقدي هم در هاي مربوي آزاد مينامهشود و متناسب با آن ضمانتمي

 شود.داده مي

 تهيه صورت وضعيت

شود صورت صورت وضعيت معموالً ماهانه تهيه، و پس از تائيد مهندا مناور براي كارفرما ارسال مي

وضعيت هم شامل كارهاي انجا  شده و هم در برگيرنده مصال  پـاي كـار اسـت. كارفرمـا در صـورت تائيـد       

پـردازد، كسـورات اصـلي صـورت     از كسر كسورات مربوي به پيمانكار مي صورت وضعيت، خالص آن را، پس

 وضعيت شامل موارد زير است:



1 
9 

1 
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 .ماليات1

الحساب از صورت وضعيت كسر % ماليات علي5كارفرما بايد  مستقيمقانون ماليتهاي  104طتق ماده 

ياتي واريز و رسيد آن بـه  روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالكند. اين ماليات بايد ظرف سي

 پيمانكار تسليم شود.

 . بيمه2

كنـد.  % ناخالص كاركرد را از هر صورت وضعيت كسر و نزد خود نگهداري مـي 5كارفرما موظف است 

حسـاب توسـط پيمانكـار كـه توسـط سـازمان تـامين         مفاصـا اين سهرده و آخرين قسط پيمانكاران تا ارائه 

 شود.گردد نگهداري مياجتماعي صادر مي

شـود  به صورت مقطوع محاسته و كسـر مـي   بيمههاي عمراني حق هاي منمول طرحالتته در پيمان

 % سهم كارفرما است./5% سهم پيمانكار و 6/1% شامل 6/6پيمانها  بيمهحق 

هاي عمراني مرتتط نيستند حـق بيمـه پيمانهـا بسـته بـه نـوع پيمـان        در پيمانهاي ديگر كه با طرح

 گيرد.ق بيمه بسياري از پيمانها در دو گروه زير قرار ميمتفاوت است. اما ح

 ـ قراردادهاي دستمزدي1 

شـود، حـق بيمـه بـر     در اين نوع قراردادها كه مصال  كالً توسط كارفرما و به هزينه او تامين مي

 شود.% ناخالص كل كاركرد به عالوه     حق بيمه بيكاري محاسته مي15اساا 

 مصالح ـ قراردادهاي دستمزد و2

در اين گونه قراردادها هزينه كل مصال ، دستمزد و ابزار به عهده پيمانكار است. حـق بيمـه ايـن    

شود)موسسـه  % ناخالص كل كاركرد به اضافه     حـق بيمـه بيكـاري محاسـته مـي     7قرارداد بر متناي 

  .1380حسابرسي تامين اجتماعي، 
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 ر مهم است:در مورد بيمه اين گونه پيمانها توجه به نكات زي

كند و آن را به صـورت سـهرده نگهـداري    % بابت بيمه كسر مي5.كارفرما از هر صورت وضعيت 1

 كند.كند و پس از ارائه مفاصا حساب آن را به پيمانكار پرداخت ميمي

.پيمانكار بايد هر ماهه ليست كاركنان خود را تهيه و بر متناي حقوق و مزاياي منـمول بيمـه،   2

 محاسته و پرداخت كند. بيمه آنها را

و     بيمه بيكاري  بيمه خود  %7، %15.پس از خاتمه پيمان، پيمانكار بر اساا درصدهاي باال)3

بينتر باشد، ما به التفاوت آن را بـه   2كند. اگر اين متلغ از متالغ پرداخت شده طتق بند را محاسته مي

ه شده از متالغ پرداخت شده طتق ليست حقـوق  پردازد. اما اگر بيمه محاستسازمان تامين اجتماعي مي

 گيرد.و دستمزد ماهانه كمتر باشد، از اين بابت متل ي باز پس نمي

ريال باشد و در  950000000براي مثال، اگر متلغ يك پيمان )از نوع پيمان دستمزد و مصال   

ريال حق بيمه  56000000طول دوران اجراي پيمان بر اساا ليست حقوق و دستمزد كاركنان متلغ 

 شود:التفاوت قابل پرداخت آن به شرح زير محاسته ميپرداخت شده باشد، متلغ كل حق بيمه و مابه

 950000000×  %7=66500000    حق بيمه 

 66500000=      × 7400000   حق بيمه بيكاري

 73900000 جمع حق بيمه و حق بيمه بيكاري 

 73900000-56000000=17900000  التفاوت قابل پرداختمابه

 

 

در پايان هر دوره مالي بايد متلغ حق بيمه كل پيمان متناسب با درآمد شناسـايي شـده و نـرخ حـق      نكته:



بيمه مربوي محاسته شود و در صورتي كه متلغ آن از جمع متالغ پرداخت شده بر اسـاا ليسـت حقـوق و    

 دستمزد كمتر باشد براي تفاوت آن ذخيره الز  شناسايي شود.
 

 .سپرده حسن انجام كار3

كارفرما به منظور اطمينان از حسن اجراي كار توسط پيمانكار و تامين خسارتهاي احتمالي معموالً از 

% آن پس از تحويل موقت و مابقي آن 50كند كه % سهرده حسن انجا  كار كسر مي10هر صورت وضعيت 

 شود.پس از تحويل قطعي آزاد مي

 )ادامه مثال شركت پارا :

 صورت وضعيت تائيد شده شركت پارا در سال اول به شرح زير است.

 100000000    متلغ صورت  وضعيت 

 كسورات:

 5000000      %5ماليات )

 5000000      %5) سهرده بيمه

 10000000    %10حسن انجا  كار ) سهرده 

 20000000    اقساي پيش دريافت

 100000000    حسابهاي دريافتني ـ كارفرما

 100000000   حسابهاي دريافتني ـ متالغ بازيافتني پيمانها 

 تائيد صورت وضعيت توسط كارفرما

 

 
 

 5000000     پرداخت ماليات پيش

 5000000      سهرده بيمه

 10000000              سهرده حسن انجا  كار



 20000000              پيش پرداخت

 60000000      موجودي نقد

 100000000     ريافتني ـ كارفرماحسابهاي د 

 ها پس از كسوراتوصول متلغ صورت وضعيت

 انـدرآمد پيم

 موارد زير را در نظر گرفت:متلغ پيمان براي برآورد كل درآمد يا 

 اوليه پيمان متلغـ 1

 كارهاي جديدلغ ـ مت2

رآمد پيمـان افـزايش يـا    هر يك از اقال  پيمان كم يا زياد شود د مقاديركار) هر گاه  مقاديرـ ت يير 3

 كاهش خواهد يافت 

 تعديل بهار كارو اد قرارداد فممتلغ مورد مطالته پيمانكار در نتيجه ت ييرات ـ 4

ـ جريمه تأخير) خسارت يا جريمه ناشي از تأخير در تكميل پيمان يا ساير عوامل، موجـب كـاهش   5

 درآمد پيمان خواهد شد. 

 گيري درصد پيشرفت پيماننحوه اندازه

گيري ميـزان  نكل اساسي در بكارگيري روش درصد پينرفت كار تعيين معيار يا ضابطه براي اندازهم

تـوان براسـاا   پينرفت كار و برآورد مخارج الز  براي تكميـل پيمـان اسـت. درصـد پينـرفت كـار را مـي       

موردنياز  و يا وروديهاي پيمان ) مخارج انجا  شده به كل مخارج و يا ساعات كار مصرف شده به كل ساعات 

تـرين  د كـه رايـج  ربراساا خروجيهاي پيمان ) برحسب كيلومتر، تن، تعداد واحدهاي توليد شده  تعيين ك

گيري درصد پينرفت كار برحسب وروديهاي پيمان، مقايسه مخارج واقعي  انجا  شـده بـه   روش براي اندازه

 ود.      شكل مخارج برآوري پيمان است كه روش هزينه برهزينه ناميده مي
        

 
شده انباشته مخارج تحمل  

شده انباشتهمخارج براوري تكميل پيمان+ مخارج تحمل  
 = درصد پيشرفت پيمان



مجموع درآمد پيمان( = درآمـد پيمـان در دوره   × درصد پيشرفت كار )  –شده در دوره گذشته درآمد شناسايي 

 جاري

زيـر محاسـته   بـه شـرح   درصد پينرفت كار براساا روش هزينه برهزينه براي شركت پـارا   مثال:

 شود.مي

       

 

 

150000000 
15000000+300000000

0 

33/%33=100

× 

 = درصد پيشرفت پيمان در سال اول

360000000 
360000000+40000000  %90=100× درصد پيشرفت پيمان در سال دوم=    

33/%33×
500000000 

 

166666667=  = درآمد پيمان در سال اول 

166666667-(%90×500000000)  

 

283333333=  = درآمد پيمان در سال دوم 

000000005-450000000  

 

50000000=  = درآمد پيمان در سال سوم 

   ومسسال                     سال دوم                       سال اول  

 حسابهاي دريافتني:

00000005                283333333            166666667منبع بازيافتني پيمانها:            

50000000             332833333             166666667                   درآمد پيمان:                     

 ثبت درآمد پيمان

   ومسسال                     سال دوم                       سال اول  

  45000000               000210000                      150000000       هاي پيمان:     هزينه

                      21000000             150000000                  يمان درجريان پيشرفت  پ
45000000 

هاي پيمانثبت هزينه  
   ال سومس                    سال دوم                       سال اول                     

  500000004                    283333333            166666667             درآمد پيمان:             

 صورت وضعيت تأييد نشده    100000000             370000000                   470000000

20000000                                                                                                                



صورت وضعيتهاي  متلغاز كمتر آمد شناسايي شده انتاشته پيمان درشود كه در پايان سال دو  مناهده مي

نوعي بدهي است و در ترازنامه بايد تحت عنوان حسـابهاي پرداختـي ارائـه شـود      متلغتاييد شده است اين 

كار در زمان  تهيه صـورتهاي مـالي بـدون اينكـه اتتـي در دفـاتر انجـا  شـود يـك ت ييـر           اين براي انجا  

 شود:رح زير انجا  ميبندي به شطتقه

 

 

 نحوه ارائه در صورتهاي مالي

در صورت سود و زيان بايد در آمد و هزينه شناسايي شده پيمان ارائه شود بـراي شـركت پـارا بايـد ايـن      

 اطالعات به شكل زير در صورت سو د و زيان ارائه شود.

 

    

                    

 

 

 

 د:در ترازنامه بايد اقالم زير ارائه شو

 ـ متلغ بازيافتي پيمانها در سرفصل حسابهاي دريافتي به طو ر مجزا1

 در سرفصل پيش دريافتها     پيمان ـ پيش دريافت2

 ـ مانده پيمانهاي در جريان پينرفت3

 بينيذخيره زيان قابل پيشـ  4

 ل حسابهاي دريافتنيفصهاي قابل استرداد در سر سهرده ـ 5

000/000/20حسابهاي دريافتي ـ مبلغ باز يافتني  پيمانها                        

000/000/20              ي پرداختي                                         حسابها                 

شركت پارس                                                 

صورت سود و زيان                                          

منتهي به ... براي دوره مالي                                    

 

مد پيماندرآ  

 

 

 

 سال اول

6667/666/166  

 سال دوم

28333333 

 سال سوم

000/000/50  

(000/000/150)  

6667/666/166  

(000/000/210)  

333/333/73  

(000/000/45)  

000/000/5  

 هزينه پيمان

 سود ناخالص



 شود:زير ارائه مي المترازنامه شركت پارس اق در
 شركت پارا

 ترازنامه

 در تاري  ...............

 سال سو   سال دو   سال اول      داراييها

 -                              -                       -           1حسابهاي دريافتني تجاري)

 -                 -       66666667يافتني پيمانها  باز متلغدريافتني ـ  هايحساب

 75000000             70500000         15000000   2ساير حسابها و اسناد دريافتني )

 بدهيها

 -                             5000000         80000000    پيش دريافت

 -                                  20000000          -           3حسابهاي پرداختني)

 

 هاي تائيد شده توسط كارفرما پرداخت شده است. فرر شده است كه تما  صورت وضعيت1

  ساير حسابها و اسناد دريافتني شامل سهرده بيمه و سهرده حسن انجا  كار به صورت انتاشته2

 هاي تائيد شده نستت به درامد شناسايي شده انتاشته پيمان مازاد صورت وضعيت3

 ارـمواد و مصال  پاي ك

ل  مصرف ننده اي در محل كارگاه يا انتارها موجود باشد اين مواد چنانچه در پايان دوره مواد و مصا

 و مصـــال  جـــزء مخـــارج تحمـــل شـــده بـــراي كارهـــاي انجـــا  شـــده نيســـت و بنــــابراين           

 شود.روش هزينه بر هزينه در محاسته درصد پينرفت پيمان منظور نمي رد

روژه شده است كه از اين ميليون ريال مخارج صرف پ 300مثال: در سال اول اجراي يك پيمان متلغ 

آن مواد مصالحي است كه مصرف يا نصب ننده است. مخارج برآوري بـراي تكميـل   ميليون ريال  50متلغ 

 شود:درصد پينرفت پيمان در سال اول به شرح زير محاسته ميميليون ريال است  220پيمان 

 = درصد پينرفت پيمان        × 100=48%
50-300 

300+220  



 ارـشناسايي زيان مورد انتظ

درآمـدهاي آن اسـت بايـد    هاي پيمان بيش از مجموع چنانچه برآوردها ننان دهد كه مجموع هزينه

شود كه زيانتـار بـودن پيمـان محـرز     اي شناسايي ميشود. زيان در دورهبراي زيان پيمان، ذخيره شناسايي 

ه هزينه هـاي تحمـل   هاي برآوري الز  براي تكميل پيمان به اضافگردد. ذخيره زيان پيمان بر اساا هزينه

شود. اين ذخيره بايد به طور جداگانه در بخش بدهيهاي جاري ترازنامه ننـان داده  شده پيمان محاسته مي

 شود.

اي كه زيانبار بودن پيمان مشخص شود مبلغ زيان كه بايد گـزارش شـود بـه شـرح زيـر      در دوره

 شود:حساب مي

 زارش شده= زيان پيمانهاي مورد انتظار+ سودهايي كه قتالً گمجموع زيان

شود بيني ميمثال: همان اطالعات شركت پارا را در نظر بگيريد با اين تفاوت كه در سال دو  پيش

شود و در نهايت در سال سو  منخص شود  ميليون ريال ديگر هزينه 148كه براي تكميل پيمان بايد متلغ 

 عات شركت پارا به شرح زير خواهد بود.ميليون ريال است بنابراين اطال 506كه هزينه واقعي پيمان 
 سال سو  سال دو  سال اول 

000/000/150 مخارج انتاشته تحمل شده  000/000/360  000/000/506  

 __ 148/000/000 300/000/000 مخارج برآوردي تكميل پيمان

 500/000/000 508/000/000 450/000/000 هاي پيمانمجموع هزينه

000/000/500 درآمد پيمان  000/000/500  000/000/500  

 حل:

و متلـغ سـود شناسـايي شـده برابـر اسـت بـا        باشد،همانطور كه مناهده شد پيمان در سال اول سودآور مي

 )رجوع شود به حل مثال صفحات قتل 667/666/16

 8ه متلـغ  ميليون ريال است كـ 508رود پيمان زيانتارباشد. برآورد هزينه كل پيمان در سال دو  انتظار مي

 ميليون ريال از مجموع درآمد پيمان بينتر است.



333/719/187  
 

210/000/000 

(676/280/22)  

 در سال دو  به شرح زير است :نحوه محاسته زيان

 ـ محاسته درصد پينرفت پيمان1

70187% =100× 

 ـ محاسته درآمد پيمان 2

000/386/354=87/70% ×000/000/500 

187719333=667/666/166-354386000 

 نرفت كارـ محاسته زيان با روش درصد پي3

 درآمد پيمان 

 هزينه پيمان

 

 ـ محاسته مجموع زيان قابل گزارش پيمان در سال دو 4

 8ريال سود گزارش شده است . اما زيان مورد انتظار پيمان 667/666/16درسال اول بابت اين پيمان متلغ 

 شود:رگنت داده ميميليون ريال است. بنابراين سودي كه در سال قتل براي اين پيمان گزارش شده عمالً ب

 000/8000+16666667=667/666/24مجموع زيان پيمان      

 ـ محاسته ذخيره الز  براي زيان5

ريال است ولـي بـا اعمـال روش درصـد     667/666/24با توجه به اينكه كل زيان قابل گزارش در سال سو  

ابقي زيان بايـد ذخيـره در   بنابراين براي مريال آن شناسايي شده است،667/280/22پينرفت پيمان متلغ 

 نظر گرفته ننود.

 24666667-22280667=000/386/2 ذخيره الز  براي زيان

 

 

000/000/360  

000/000/000+148/000/360  

000/386/2هزينه هاي پيمان )زيان(                    

                              پيمان ذخيره  زيان                 
      000/386/2  



 رسد.ميليون ريال مي 506هاي پيمان به متلغ شود و در نهايت هزينهدر سال سو  پيمان تكميل مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري ما حصل پيمان به گونه اتكا پذيرناممكن بودن اندازه

اي اتكاپـذير  گيري مـا حصـل پيمـان بـه گونـه     ربرخي موارد به خصو  در آغاز پيمانها ممكن است اندازهد

 منكل يا ناممكن باشد.

 درآمد پيمان در سال سوم:

 

 

 درآمد كل پيمان

هاي گذشتهدرآمدهاي شناسايي شده در دوره  

 درآمد سال سوم

000/000/500  

354/386/000(

) 

000/614/145 پيمان درسال سوم:هزينه   

 

 

(360/000/506-000/00/000هاي تحمل شده)هزينه  

 برگشت ذخيره

 هزينه پيمان

 

 سود پيمان در سال سوم:

 درآمد پيمان

هاي پيمانهزينه  

 سود ناخالص
 

000/614/145  

143/614/000(

) 

000/2000  

000/000/146  
 

 

)2386000( 
 

 

143614000 

 



را برمتنـاي درصـد پينـرفت پيمـان شناسـايي كـرده درآمـد و        توان درآمد و هزينـه در چنين مواردي نمي

 شود:اين گونه پيمانها به شرح زير شناسايي ميهزينه

ــف  در ــود دارد        ال ــت آن وج ــال بازياف ــه احتم ــده ك ــل ش ــارج تحم ــزان مخ ــا مي ــد ت ــان باي ــد پيم  آم

 شناسايي شود.  

 ب  مخارج پيمان بايد در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي شود.

 اگر كل مخارج پيمان از كل درآمد پيمان بينتر باشد زيان مورد انتظار پيمان بالفاصله شناسايي شود.

ميليون ريال براي احداث يك تونل با شهرداري بسته است. در  100/9ن پيماني به متلغ مثال: شركت نياورا

پيمانكـار  ي،هـاي قتلـ  ده است. بـه دليـل نتـود تجربـه    ميليون ريال براي پيمان خرج ش350سال اول متلغ 

تعيـين درصـد   گيري كند و در نتيجـه  اي اتكاپذير اندازهتواند مخارج الز  براي تكميل پيمان را به گونهنمي

 پينرفت نيز امكان پذير نيست.

 .كرداي اتكا پذير تعيين توان به گونهما حصل اين پيمان را نمي

حمل شده قابل بازيافت است در آمد پيمـان بـه همـان انـدازه مخـارج      تلذا اگر فرر كنيم كه كل مخارج  

 شود.تحمل شده شناسايي مي

 

 

 

 

 

 

 

000/000/350ان در جريان پيشرفت                              پيم  

000/000/350          حسابهاي مختلف                                                     

 مخارج انجام شده براي پيمان

000/000/350حسابهاي دريافتني ـ مبالغ بازيافتني پيمان       

000/000/350               ان                                    درآمد پيم                   

 شناسايي در آمد معادل مخارج تحمل شده

000/000/350هاي پيمان                                       هزينه  

 000/000/350پيمان درجريان پيشرفت                                                   



 

 

 

شود، به اين  نحوه عمل شناسايي درآمد روش صفرهم گفته شناسايي نميدر سال اول بابت اين پيمان سود 

 شود.مي

 اـتجزيه و تركيب پيمانه

براي اهداف حسابداري معموالً هر پيمان يك مركز سود است. اما در بعضي شرايط مركز سود ممكـن اسـت   

باشد. در صورتي كـه چنـد   تركيتي از دو يا چند پيمان، بخني از يك پيمان با گروهي از پيمانهاي تركيتي 

اي كـه عمـاًل هـر كـدا  بخنـي از يـك پـروژه واحـد باشـداين          پيمان بسيار به هم وابسته باشند بـه گونـه  

حسابداري آن به صورت يـك پيمـان واحـد    شوند و عمليات پيمانهابراي مقاصد حسابداري با هم تركيب مي

 شود.انجا  مي

رماداشته باشد در صورت وجود شرايط زير بايـد، بـه عنـوان يـك     گروه پيمانها اعم از اينكه يك يا چند كارف

 پيمان واحد تلقي شود.

 الف  به عنوان يك مجموعه مورد مذاكره قرارگرفته شود.

 اي باشد كه در عمل بخني از يك پروژه سودآور را تنكيل دهد.  وابستگي پيمانها به يكديگر، به گونهب

 ي اجرا شود.ج   پيمانها به طور همزمان يا متوال

 انـتجزيه پيم          

فرآيند تقسيم يك پيمان بزرگ به چند پيمان كوچك براي مقاصد حسابداري است. اگر يك پيمـان  

 هــر بخــش بــين اجــزاي پيمــان      نســتي تجزيــه شــود درآمــد كــل پيمــان بايــد براســاا ارزش      

 تقسيم شود.

 



 ت يير در برآورد

مـالي اسـتفاده    گزارشگريها براي ي درآمدها و هزينهدر روش درصد پينرفت كار از برآوردهاي جار

شود. با گذشت زمان و دستيابي به اطالعات جديد، برآوردهاي قتلي ممكن است ت ييـر كنـد. ت ييـر در    مي

هاي آتـي مـوار   شودبلكه بر دوره جاري و دورههاي گذشته نميبرآوردها موجب اصالح صورتهاي مالي دوره

 است.

 اسماعيل رفيعي 

 

 


