
 حسابداري پيمانكاري

هايي است كه در آن هاي پيمان به دورههاي بلندمدت، تخصيص درآمدها و هزينهمسأله اصلي در حسابداري پيمان

پيماني است كه براي طراحي، توليد يا ساخت يك  پيمان بلندمدتشود. دوره عمليات موضوع پيمان اجرا مي

منفرد قابل مالحظه يا ارائه خدمات )يا تركيبي از داراييها يا خدمات كه توأماً يك پروژه را تشكيل دهد( رايي اد

هاي مالي متفاوت چنان است كه فعاليت پيمان در دوره شود و مدت زمان الزم براي تكميل پيمان عمدتاًميمنعقد 

كسال انجام خواهد شد. با اين حال، مدت بيش از گيرد. پيمان بلندمدت معموالً در طول مدتي بيش از يقرار مي

يكسال، مشخصه اصلي يك پيمان بلندمدت نيست. برخي پيمانهاي با مدت كمتر از يكسال، هرگاه از نظر فعاليت 

مد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن منجر به مخدوش هميت نسبي باشد كه عدم انعكاس درآدوره، داراي چنان ا

ينه عملياتي و نتايج دوره و عدم ارائه تصويري مطلوب توسط صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان شدن درآمد و هز

پيمان بلندمدت محسوب شود، مشروط بر اينكه رويه متخذه در واحد تجاري از سالي به سال ديگر به طور يكنواخت 

 توان به دو دسته تقسيم كرد:اعمال گردد. پيمان را مي

ن بلندمدتي است كه به موجب آن پيمانكار با يك مبلغ مقطوع براي كل پيمان يا يك نرخ ثابت پيما پيمان مقطوع:

براي هر واحد موضوع پيمان كه برخي از موارد ممكن است براساس موادي خاص مشمول تعديل قرار گيرد، توافق 

 كند.مي

كه به موجب آن مخارج قابل قبول  پيمان بلندمدتي است الزحمه مبتني بر مخارج(:پيمان اماني )پيمان با حق

ر الزحمه ثابتي نيز به پيمانكايا مشخص شده در متن پيمان به پيمانكار تأديه و درصد معيني از مخارج مزبور يا حق

 پرداخت شود.

 

 روشهاي حسابداري پيمانهاي بلندمدت

حسابداري پيمانها به چشم اي در ادبيات حسابداري پيمانكاري دو روش تكميل كار و روش پيشرفت كار )پيمان( بر

 خورد. تفاوت اصلي اين دو روش در زمان شناسايي درآمد است.مي

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

ساله را در نظر بگيريم، در  5ان شود. اگر يك پيمدرآمد در هر دوره حسابداري متناسب با پيشرفت كار شناسايي مي

شود، اما در روش درصد پيشرفت كار در هر سال مي سال پنجم شناساييروش تكميل كار تمام درآمد پيمان در 

 شود.بخشي از درآمد پيمان متناسب با كارهاي انجام شده، شناسايي مي



دهد و تنها به نحو مناسب نشان نميروش تكميل كار، عملكرد يك شركت را در دوران اجراي عمليات پيمانكاري 

، روش تكميل 9كند، در استاندارد حسابداري شماره نتيجه پيمانهاي تكميل شده در هر دوره مالي را منعكس مي

 كار پذيرفته شده نيست. براي شناخت درآمد فعاليتهاي پيمانكاري بايد از روش درصد پيشرفت كار استفاده شود.

 روش درصد پيشرفت كار

وش درصد پيشرفت كار درآمد، هزينه و سود ناخالص پيمان بتدريج، به تناسب پيشرفت كار )يا درجه تكميل( در ر

 شود.گيري و شناسايي ميپيمان در پايان هر دوره مالي اندازه

خالص انولي امكانپذير باشد، شناسايي سود قدر اين روش چنانچه برآورد مخارج الزم براي تكميل پيمان به شكل مع

 گيرد:يمان در پايان هر دوره مالي به ترتيب زير انجام ميپ

 برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان -1

 . مبلغ اوليه پيمانالف

 . مبلغ كارهاي جديدب

 (يابدبا تغيير مقادير كار درآمد پيمان افزايش يا كاهش مي. تغيير مقادير كار )ج

 د قرارداد و تعديل آحاد بهاي كار. مبلغ مورد مطالبه پيمانكار در نتيجه تغييرات مفاد

 . جريمه تأخير در تكميل پيمان با ساير علل باعث كاهش درامد پيمان خواهد شد

 

 برآورد كل هزينه پيمان -2

هاي الزم براي تكميل برآورد كل هزينه پيمان از حاصل جمع هزينه واقعي انجام شده و برآورد باقيمانده هزينه

   آيد.پيمان بدست مي

هاي الزم براي تكميل رد باقيمانده هزينهبرآو

 پيمان

 = كل هزينه برآوردي پيمان هاي واقعي+ هزينه 

 

ود س دو مبلغ محدود باشد، مبلغي كه به هاي الزم براي تكميل پيمان بين)در صورتي كه برآورد باقيمانده هزينه 

 .(انجامد بايد انتخاب شودي ميكمتر

 

 انبرآورد كل سود ناخالص پيم -3

 برآوردي پيمان سود ناخالص= كل  درآمد يا مبلغ كل پيمان - كل هزينه برآوردي پيمان

 

 



 

 گيري ميزان پيشرفت كاراندازه -4

رفت گيري ميزان پيشمشكل اساسي در بكارگيري روش درصد پيشرفت كار تعيين معيار و يا ضابطه براي اندازه

 كار و برآورد مخارج الزم براي تكميل پيمان است.

 توان بر اساس: ميزان پيشرفت كار را مي

 مقدار –مبلغ دستمزد  –ساعات كار مصرف شده  –پيمان: برحسب مخارج انجام شده مواد مصرفي  وروديهاي -1

 مواد مصرفي.

 .تعداد واحدهاي توليد شده يا ارزش افزوده تعيين كرد –تن  –پيمان: بر حسب  كيلومتر  يهايخروج -2

 

است، درصد  ناهمگنر قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري، عمليات اجرايي مستلزم بخشهاي از آنجاكه در بيشت

ترين آن مقايسه مخارج واقعي انجام شود كه رايجگيري مياندازه هاي پيمانوروديپيشرفت كار معموالً بر حسب 

 شود:زير استفاده مي از رابطه هدشناميده  هزينه به هزينهشده به كل مخارج برآوردي پيمان است كه روش 

 شدهمخارج واقعي انجام 
 = درصد پيشرفت كار

 كل مخارج برآوردي پيمان
 

  03ميليون ريال و كل مخارج برآوردي پيمان  12براي مثال: اگر مخارج واقعي پيمان تا پايان سال جاري 

 %03يزان پيشرفت كار وروديهاي پيمان( م س روش هزينه به هزينه )براساس روشبراسا ،ميليون ريال باشد

 خواهد بود.

03% = 
12 

= 
 مخارج واقعي انجام شده

 = درصد پيشرفت كار
 كل مخارج برآوردي پيمان 03

 بكار نرفتهاما در پيمان  خريداري شدهگيري درصد پيشرفت كار برحسب وروديهاي پيمان اقالمي كه در اندازه

 ور شود.نبايد جزو مخارج واقعي انجام شده پيمان منظ است
 

 خالص دوره پيماننامحاسبه مبلغ درآمد، هزينه و سود  -5

را براي محاسبه درآمد، هزينه و سودي كه بايد شناسايي شود  آن شد پس از اينكه درصد پيشرفت كار مشخص

 بريم. براي اين كار دو روش در استانداردهاي حسابداري وجود دارد: بكار مي

 روش اول



* درصد پيشرفت كار( = درآمد دوره  )كل درآمد برآوردي پيمان -قبل هاين در دورهدرآمد شناسايي شده پيما

 جاري پيمان

)كل درآمد برآوردي پيمان * درصد پيشرفت كار( = هزينه  –هاي قبل پيمان در دوره شده هاي شناساييهزينه

 دوره جاري پيمان

 آيد:لص دوره جاري به ترتيب زير بدست ميسپس از تفاضل درآمد و هزينه دوره جاري پيمان، مبلغ سود ناخا

 درآمد دوره جاري پيمان = سود ناخالص دوره جاري پيمان –هزينه دوره جاري پيمان 
 

 روش دوم

سود ناخالص برآوردي پيمان( =  )درصد پيشرفت كار * كل –هاي قبل خالص شناسايي شده پيمان در دورهناسود 

 خالصناسود 

 شود.هاي واقعي انجام شده، مبلغ درآمد پيمان محاسبه ميدوره جاري به هزينهخالص سپس با افزودن سود نا

 سود ناخالص دوره جاري پيمان + هزينه واقعي انجام شده = درآمد دوره جاري پيمان

 

قرارداد پيمانكاري زيان نشان دهد كل زيان بايد بدون در نظر گرفتن از مخارج و درآمد هرگاه آخرين برآورد 

پيشرفت كار و روش كار تكميل شده در همان نجام شده است در هر دو روش يعني روش درصد كاري كه ا

 هاي بعد سود يا زياني گزارش نشود،مده است شناسايي شود. و در دورهوقوع زيان بوجود آاي كه احتمال دوره

شد. )براساس مفهوم احتياط ان پيمان در سالهاي بعد باميزان زيمگر اينكه آخرين برآوردها نشان دهنده تغيير در 

  كند(.هاي كافي توجيه ميينهقرها و زيانها را در صورت وجود در حسابداري شناسايي فوري هزينه

 :در برخي موارد ممكن است

 امد اما پيمان در كل سودآور باشد ياعمليات دوره جاري به زيان بينج -1

 پيمان در نهايت زيانده باشد. -2

 اي معادل كل زيان برآوردي پيمان در نظر گرفته شود.و روش بايد ذخيرهدر اين صورت در هر د

 

 انجامد يا خير بايد اطالعات زير را درباره آن پيمان داشته باشيم:براي اينكه تشخيص دهيم كه پيماني به زيان مي

 مخارج واقعي پيمان -1

 وردي براي تكميل پيمانباقيمانده مخارج برآ -2

 ي پيمانكل درامد برآورد -0



 شناسايي زيان دوره جاري پيمان

كند اما اين افزايش مانع از  اي پيدامخارج الزم براي تكميل كار افزايش درخور مالحظه بينيپيشچنانچه 

هاي در اين حالت فقط در روش درصد پيشرفت كار، سود ناخالص پيمان كه در دوره ،دكل پيمان نشو وريسودآ

 رگشت شده و به عنوان زيان دوره جاري ثبت شود.قبل شناسايي شده است بايد ب

شده نيازي به اصالح حسابها  شود كه پيمان در نهايت سودآور باشد در روش كار تكميلبيني مي)چون پيش

 نيست(.

 

 شناسايي كل زيان پيمان

)مبلغ مد برآوردي مخارج براي تكميل پيمان از كل درآدر صورتيكه حاصل جمع مخارج واقعي و باقيمانده  

 اي معادل كل زيان برآوردي پيمان در نظر گرفته شود.در هر دو روش بايد ذخيره ،پيمان( بيشتر باشد

 

 

 

 كنيم.هاي پيمان را تشريح ميدر ادامه با استفاده از مثال شركت پارس نحوه شناسايي درآمد و هزينه

ساخت يك پل را با وزارت راه منعقد كرده ريال براي  90333مبلغ  ارس )پيمانكار( يك پيمان مقطوع بهشركت پ

 انجامد.سال به طول مي 0باشد. ساخت پل ريال مي 00333است. برآورد اوليه پيمانكار از مخارج پيمان 

مبلغ پيمان )قرارداد( يابد. در سال دوم، ريال افزايش مي 00353با پايان سال اول، برآورد پيمانكار از مخارج پيمان به 

يابد. در ريال نسبت به برآوردهاي پيشين آنها افزايش مي 153ريال و مخارج پيمان به ميزان  233ين با توافق طرف

ريال مصالحي است كه براي تكميل پروژه در سال سوم مورد استفاده  133پايان سال دوم، مخارج تحمل شده شامل 

 گيرد.قرار مي

براي كار انجام شده تا به حال به آخرين برآورد  شركت پارس درصد تكميل پيمان را از طريق نسبت تحمل شده

 باشد:دوره ساخت به شرح زير مي كند. خالصه اطالعات مالي طيمجموع مخارج پيمان تعيين مي
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 سال سوم سال دوم سال اول 

 ريال 90333 ريال 90333 ريال 90333 مبلغ اوليه پيمان

 233 233 - متمم پيمان

 ريال 90233 ريال 90233 ريال 90333 كل مبلغ پيمان

 ريال 00233 ريال  01.0. ريال 20390 مخارج تحمل شده تا به حال

 - 20302 50955 مخارج برآوردي براي تكميل پيمان

 ريال 00233 ريال 00233 ريال 00353 كل مخارج برآوردي پيمان

 ريال 10333 ريال 10333 ريال 953 سود برآوردي

  133%%50 %.2 درصد تكميل پيمان

  

 

 ( با خارج كردن %50درصد تكميل پيمان سال دوم )ريال مواد كنار گذاشته شده براي استفاده در سال  133

 سوم از مخارج انجام شده پيمان براي كار انجام شده تا به حال تعيين شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ست:ها و سود شناسايي شده در صورت سود و زيان سه سال به اين شرح ادرآمد، هزينه

 شناسايي شده در سال جاري شناسايي شده در سالهاي قبل تا به حال 

    :سال اول

 20003 - 20003( 90333*  %.2) درآمد

 20390 - 20390( 00353*  %.2) هاهزينه

 205 - 205 سود

    :سال دوم

 000.0 20003 0030.( 90233*  %50) درآمد

 0.955 20390 03.0.( 00233*  %50) هاهزينه

 090 205 503 سود

    :سال سوم

 20092 0030. 90233( 90233*  %133) درآمد

 20102 03.0. 00233( 00233*  %133) هاهزينه

 2.3 503 10333 سود

 

شود. از اين رو ورد حسابداري تلقي ميآمد يا مخارج پيمان، تغيير در برآالزم به ذكر است كه تغيير در برآورد در 

هاي ن صورت گرفته و دورهاي كه تغيير در آهاي شناسايي شده دورهمد و هزينهرات در تعيين مبالغ درآنگونه تغيياي

توانيد در مثال شركت پارس مشاهده كنيد. چنين تغييراتي گيرد. اين موضوع را مين مورد استفاده قرار ميمتعاقب آ

جود، بيني نسيت. با اين وآينده با اطمينان قابل پيششود، زيرا هيچگاه هاي بلندمدت امري مرسوم تلقي ميدر پيمان

 با گذر زمان، اين برآوردها با اطمينان بيشتري همراه خواهد بود.

اي قابل اتكا برآورد كرد. در مراحل اوليه پيمان، غالباً توان ماحصل پيمان را به گونهتاكنون فرض بر اين بود كه مي

قابل اتكا برآورد كرد. با اين حال، ممكن است اين اي توان به گونها نميوضعيت به صورتي است كه ماحصل پيمان ر

احتمال وجود داشته باشد كه واحد تجاري، مخارج تحمل شده پيمان را بازيافت كند. بنابراين، درآمد پيمان تنها تا 

رج پيمان در دوره وقوع گردد، ضمن آنكه مخارود، شناسايي مين مياي كه انتظار بازيافت آتحمل شده ميزان مخارج

شود. از آنجا كه در اين حالت درآمد به ميزان هزينه به عنوان هزينه شناسايي شده و در نتيجه سودي شناسايي نمي

شود. براي روشن شدن موضوع، اطالق مي روش سود صفرآيد، به آن اصطالحاً شناسايي شده و سودي به وجود نمي



توان تا پايان سال دوم به بگيريد، به استثناي اينكه ماحصل پيمان را نمي كليه اطالعات شركت پارس را در نظر

ها و سود شناسايي شده در صورت سود و زيان سه گيري كرد. در اين صورت درآمد، هزينهقابل اتكا اندازه ايگونه

 سال به اين شرح خواهد بود: 

 

 جاري شناسايي شده در سال شناسايي شده در سالهاي قبل تا به حال 

    :ل اولسا

 20390 - 20390 درآمد

 20390 - 20390 هاهزينه

 - - - سود

    :سال دوم

 00515 20390 0030.( 90233*  %50) درآمد

 00955 20390 03.0.( 00233*  %50) هاهزينه

 503 - 503 سود

    :سال سوم

 20092 0030. 90233( 90233*  %133) درآمد

 20102 03.0. 00233( 00233*  %133) هاهزينه

 2.3 503 10333 سود

 

براين شركت پارس براي پذير شده و بناكنيد از پايان سال دوم برآورد ماحصل پيمان امكانهمانطور كه مالحظه مي

پيمان استفاده كرده است. توجه داشته باشيد كه  ين زمان به بعد از روش درصد تكميلها از امد و هزينهشناسايي درآ

 شود.ر تغيير در برآورد ماحصل پيمان، تغيير در برآورد حسابداري تلقي مياث

 

 

 

 

 

 

 



 هاي بلندمدتحسابداري و گزارشگري پيمان

هاي بلندمدت، يك حساب با نام پيمان در جريان پيشرفت بابت تمام مخارج تحمل شده براي در حسابداري پيمان

ن رو، گردد. از ايت سود شناسايي شده پيمان نيز بدهكار ميشود. اين حساب همچنين از بابتكميل پيمان، بدهكار مي

در روش درصد تكميل پيمان، حساب پيمان در جريان پيشرفت متشكل از مخارج تحمل شده )تا به حال( عالوه سود 

 باشد.شناسايي شده )تا به حال( مي

سبب نياز به تأمين مالي مستمر انجامد و همچنين به به سبب آنكه اتمام يك پيمان بلندمدت سالها به طول مي

تواند بخشي از مبلغ پيمان را براي گردد كه پيمانكار ميمخارج پيمان، معموالً در قراردادهاي پيمانكاري ذكر مي

كند. اين صورت وضعيتها، با بدهكار كردن حسابهاي دريافتني و بستانكار كردن حسابي با نام  كارفرما صورت وضعيت

، شودو سود بر مبناي درصد تكميل پيمان شناسايي ميشوند. از آنجا كه درآمد بت ميارسالي ث صورت وضعيت

 صورت وضعيتهاي مورد نظر هيچ تأثيري بر ميزان درآمد و سود شناسايي شده نخواهد داشت.
 

 لقابل برآورد باشد و دوم اينكه ماحصكليه اطالعات شركت پارس را در دو فرض مذكور )اول اينكه ماحصل پيمان 

 را در نظر بگيريد. اطالعات زير نيز در اختيار است: (پيمان تا پايان سال دوم قابل برآورد نباشد
 

 سوم سال سال دوم سال اول 

 ريال 00233 ريال 00333 ريال 20333 صورت وضعيتهاي ارسالي

 50.33 20133 10533 وجه نقد پرداختي توسط كارفرما

 

تي كه ماحصل پيمان قابل برآورد باشد )روش درصد تكميل پيمان( و ماحصل ثبتهاي روزنامه در صور 1-1در شكل 

 پيمان قابل برآورد نباشد )روش سود صفر( ارائه شده است.

باشد. همانطور حاوي ثبتهاي روزنامه قرارداد ساخت پل توسط شركت پارس، براساس دو روش مذكور مي 1-1شكل 

برآورد باشد )فرض اول( بايد از روش درصد تكميل پيمان استفاده ل كنيد چنانچه ماحصل پيمان قابكه مالحظه مي

اي جز استفاده از روش سود صفر وجود ندارد. بنابراين در اين پيمان قابل برآورد نباشد چارهماحصل نمود. حال اگر 

 ال دوم روشتواند از روش درصد تكميل پيمان استفاده كند. در پايان سحالت شركت پارس تا پايان سال دوم نمي

. همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد اين تغيير در روش، كندسود صفر به روش درصد تكميل پيمان تغيير پيدا مي

ضروري است:  1-1شود. عالوه بر اين موضوع، توجه به چند نكته در شكل تغيير در برآورد حسابداري محسوب مي

اينكه،  باشند. دومها، ثبتهاي صورت گرفته در دو حالت مشابه ميينهاول اينكه، به استثناي ثبت شناسايي درآمد و هز

گردد. سوم مانده حساب پيمان در جريان پيشرفت ميشناسايي سود در روش درصد تكميل پيمان، باعث افزايش 



اينكه در روش درصد تكميل پيمان، حساب پيمان در جريان پيشرفت شامل هم مخارج تحمل شده و هم سود 

باشد. در زمان تكميل پيمان، حساب پيمان در جريان پيشرفت و حساب صورت شده تا به حال مي شناسايي

 وضعيتهاي ارسالي، هر دو، برابر مبلغ پيمان خواهند بود.

 ثبتهاي روزنامه بابت پيمان بلندمدت 1-1شكل 

 
 پيمان قابل برآورد باشد ماحصل

 ماحصل پيمان تا پايان

 سال دوم قابل برآورد نباشد

 بستانكار بدهكار بستانكار بدهكار سال اول

     ثبت مخارج پيمان:

  20390  20390 پيمان در جريان پيشرفت

 20390  20390  مواد، دستمزد پرداختني، وجوه نقد و غيره

     

     ثبت صورت وضعيتهاي ارسالي:

  20333  20333 حسابهاي دريافتني

 20333  20333  صورت وضعيتهاي ارسالي

     

     ثبت وصول وجه نقد:

  10533  10533 وجوه نقد

 10533  10533  حسابهاي دريافتني

     

     هاي شناسايي شده:ثبت درآمد و هزينه

  -  205 پيمان در جريان پيشرفت

  20390  20390 هاي پيمانهزينه

 20390  20003  درآمد پيمان

     سال دوم

     ثبت مخارج پيمان:

  00355  00355 پيمان در جريان پيشرفت



 00355  00355  مواد، دستمزد پرداختني، وجوه نقد و غيره

     

     ثبت صورت وضعيتهاي ارسالي:

  00333  00333 حسابهاي دريافتني

 00333  00333  صورت وضعيتهاي ارسالي

     

     

     ثبت وصول وجه نقد:

  20133  20133 وجوه نقد

 20133  20133  حسابهاي دريافتني

     

     هاي شناسايي شده:ثبت درآمد و هزينه

  503  090 پيمان در جريان پيشرفت

  00955  00955 هاي پيمانهزينه

 00515  000.0  درآمد پيمان

     سال سوم

     ثبت مخارج پيمان:

  20302  20302 پيمان در جريان پيشرفت

 20302  20302  پرداختني، وجوه نقد و غيرهمواد، دستمزد 

     

     ثبت صورت وضعيتهاي ارسالي:

  00233  00233 حسابهاي دريافتني

 00233  00233  صورت وضعيتهاي ارسالي

     

     ثبت وصول وجه نقد:

  50.33  50.33 وجوه نقد



 50.33  50.33  حسابهاي دريافتني

     

     اي شناسايي شده:هثبت درآمد و هزينه

  2.3  2.3 پيمان در جريان پيشرفت

  20102  20102 هاي پيمانهزينه

 20092  20092  درآمد پيمان

     

     قرارداد پيمانكاري:حسابهاي ثبت بستن 

  90233  90233 صورت وضعيتهاي ارسالي

 90233  90233  پيمان در جريان پيشرفت

 

 

 شناخت اقالم مرتبط با پيمان بلندمدتساير مالحظات مربوط به 

با فعاليت آتي آن مرتبط است، به شرط آنكه بازيافت آن محتمل باشد، به آن بخش از مخارج تحمل شده پيمان كه 

 شود.بندي ميعنوان دارايي شناسايي و تحت سرفصل پيمان در جريان پيشرفت طبقه

اي قابل اتكا برآورد كرد كه جريان منافع اقتصادي آتي مربوط هتوان به گونماحصل پيمان بلندمدت را تنها زماني مي

به پيمان به درون واحد تجاري محتمل باشد. با اين حال، هرگاه در مورد قابليت وصول مبلغ منظور شده در درآمد 

م ل عدغير قابل وصول يا مبلغي كه احتماپيمان و شناسايي شده در صورت سود و زيان ابهامي به وجود آيد، مبلغ 

 شود.رود به عنوان هزينه و نه تعديل درآمد پيمان شناسايي ميبازيافت آن مي

 گيري كرد كه تمامي شرايطل اتكا اندازهاي قابتوان به گونهي ميدر پيمانهاي مقطوع، ماحصل پيمان بلندمدت را زمان

 زير برقرار باشد:

جريان ورودي منافع اقتصادي مرتبط با پيمان به ، بگيري كرد، اي قابل اتكا اندازه، درآمد پيمان را بتوان به گونهالف

، مخارج پيمان تا زمان تكميل پيمان و همچنين درصد تكميل پيمان در تاريخ ترازنامه جواحد تجاري محتمل باشد، 

اي نهو به گو ، مخارج مربوط به پيمان را بتوان به وضوح تشخيص داددگير كرد، اي قابل اتكا اندازهرا بتوان به گونه

 گيري كرد تا مقايسه مخارج واقعي تحمل شده پيمان با برآوردهاي قبلي آنها ميسر گردد.قابل اتكا اندازه

 



ير گيري كرد كه كليه شرايط زاي قابل اتكا اندازهتوان به گونهدر پيمانهاي اماني، ماحصل پيمان بلندمدت را زماني مي

 برقرار باشد:

، مخارج مربوط به پيمان را بفع اقتصادي مرتبط با پيمان به واحد تجاري محتمل باشد، و ي منا، جريان ورودالف

اي قابل اتكا اعم از اينكه طبق مفاد پيمان مشخصاً قابل بازيافت باشد يا نباشد، بتوان به وضوح تشخيص داد و به گونه

 گيري كرد.اندازه

ابل اي قاحد تجاري، روشي را كه كار انجام شده را به گونهميزان تكميل پيمان به طرق مختلف قابل تعيين است، و

 پيمان، روشها ممكن است شامل موارد زير باشد: گيرد. با توجه به  ماهيت كند بكار ميگيري مياتكا اندازه

 ، نسبت مخارج تحمل شده پيمان براي كار انجام شده تا تاريخ ترازنامه به كل مخارج برآوردي پيمان،الف

 يابي كار انجام شده، يا، ارزب

   كار انجام شده به كل كار پيمان. ، نسبت مقدارج

م شده منعكس كننده كار انجادريافت از كارفرمايان معموالً بابت پيشرفت كار و نيز پيش و دريافتني مبالغ دريافتي

 نيست.
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