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اولین اســتاندارد حســابداری مربوط به طرحهای مزایای بازنشســتگی، استاندارد حسابداری مالی شماره 35 
(SFAS 35) هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) با عنوان حسابداری و گزارشگری طرحهای 

بازنشســتگی با مزایای معین1 بود که در آن برای اولین بار، طرح بازنشســتگی به عنوان یک واحد حســابداری 
گزارشــگر تعریف و اســتانداردهایی بــرای اندازه گیری و گــزارش داراییها و تعهدهای آن، تدوین شــد. در همین 
راســتا، استاندارد بین المللی حسابداری شماره 26 (IAS 26) با عنوان حسابداری و گزارشگری به وسیله 
طرحهای مزایای بازنشســتگی2 از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری3 در سال 1987 منتشر 
و در ســال 2001 تجدیدنظر شد. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی4  نیز در سال 2010 استاندارد 67 را با 
عنــوان گزارشگری مالی طرحهای مزایای بازنشستگی5 منتشر کرد. در ایران، استاندارد حسابداری شماره 27 
تنها استاندارد حسابداری در خصوص طرحهای بازنشستگی است که مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری 
است. در این مقاله، استانداردهای مطرح در خصوص طرحهای مزایای بازنشستگی با یکدیگر مقایسه می شود. 

صورتهای مالی صندوقهای بازنشستگی
استاندارد حسابداری مالی شماره 35 

طبق این اســتاندارد، هدف اصلی صورتهای مالی یک طرح، فراهم کردن اطالعات مالی است که در ارزیابی 
توانایی جاری و آینده طرح برای پرداخت مزایا در موعد مقرر، مفید باشــد. به منظور دســتیابی به این هدف، 

  سمیرا بهزادپور ، محمدرضا عالمی

مقایسه استانداردهای حسابداری 

طرحهای مزایای بازنشستگی



2

13
98

ر  
یو

هر
 ش

 1
02

ه  
مار

ش

صورتهای مالی طرح بازنشستگی باید اطالعاتی را در خصوص 
منابع طرح و چگونگی نظارت بر آنها، مزایای انباشته اعضای 
طرح، و نتایج معامله ها و رویدادهای مؤثر بر اطالعات منابع و 
مزایا را ارائه کند؛ بر این اســاس، صورتهای مالی ساالنه طرح 

بازنشستگی باید شامل 4 صورت زیر باشد:
• صورت  خالص  داراییها، و صورت تغییرهای داراییها، و

• صورت  مزایای انباشته، و صورت تغییرهای مزایای انباشته. 
براســاس این اســتاندارد، می توان صورت خالص داراییها 
و صورت  مزایای انباشــته طرح را ترکیــب و یک صورت با نام 
صورت مزایای انباشــته و خالص داراییها، ارائه کرد؛ به همین 
ترتیــب، می توان دو صــورت  تغییر  خالــص  داراییها و صورت 
تغییر مزایای انباشته طرح را زیر یک صورت با نام صورت تغییر 
مزایای انباشته و خالص داراییها، ارائه کرد؛ طبق این استاندارد 
هدف اصلی صورتهای مالی طرح تنها هنگامی تأمین می شود 
که اطالعات خالص داراییها و ارزش فعلی بیم ســنجی مزایای 
انباشته طرح برای یک تاریخ، و اطالعات تغییرهای آنها برای 
یک دوره، ارائه شود. همچنین، الزم است روشها و فرضهای  
بااهیمــت در تعیین ارزش فعلی بیم ســنجی مزایای انباشــته 

 .(SFAS 35, 1980) طرح، تشریح شود
استاندارد حسابداری دولتی شماره 67

در این استاندارد، براســاس تعداد کارفرمایان عضو طرح و این که 
آیا تعهدها و داراییهای طرح بین کارفرمایان مشــترک است یا نه، 
طرحهای با مزایای معین به سه دسته طرحهای تک کارفرمایی6، 
طرحهای چندکارفرمایی با شــخصیت مستقل7 و طرحهای 
چندکارفرمایی با هزینه مشترک8 ، تقسیم می شوند. با توجه به 
این که نیازهای اســتفاده کنندگان صورتهای مالی هر سه نوع طرح 
یکســان است، الزامهای یکسانی برای آنها درنظر گرفته شده؛ به 
استثنای این که افشــای اطالعات خاصی بر حسب طرحها الزامی 

شده است. 
برای دســتیابی به هدفهای گزارشــگری مالــی طرحهای 
بازنشستگی، الزم است اطالعات داراییها، خروجیهای منابع، 
بدهیها، ورودیهای منابع، خالــص وضعیت طرح و تغییرهای 
آن و همچنین روند اطالعات، به وســیله صورتهای مالی ارائه 
شــود. از این رو، صورتهای مالی طرحهای بازنشستگی شامل 
صورت خالــص داراییها و صورت تغییرهــای خالص داراییها 

است. طبق این استاندارد، ارائه 4 برنامه در گزارشهای مکمل 
:(GASB 67, 2012) نیز الزامی شده است

1- برنامه ده ساله تغییر اجزای خالص بدهی بازنشستگی،
2- برنامــه ده ســاله شــامل کل بدهی بازنشســتگی، خالص 
وضعیت طــرح، خالص بدهی بازنشســتگی، خالص وضعیت 
طرح بر حســب درصدی از کل بدهی بازنشســتگی، حقوق و 
مزایای زیر پوشــش بازنشستگی، و خالص بدهی بازنشستگی 
بر حســب درصدی از حقوق زیر پوشش بازنشستگی )می توان 

برنامه های 1 و 2 را در قالب یک برنامه ارائه کرد(،
3- برنامه ده ساله مشارکتهای کارفرمایان، و

4- برنامه ده ساله میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری های طرح.
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 26

طبــق اســتاندارد 26، هــدف گزارشــگری طرحهــای با کمک 
معین، فراهــم کردن اطالعــات ادواری درباره طــرح و عملکرد 
سرمایه گذاری ها بیان شده است که با ارائه صورت خالص داراییها، 
صــورت تغییرهای خالص داراییها، و توصیفی از سیاســت تأمین 
وجوه، تأمین می شود. از آنجایی که در این طرحها، مزایای آینده 
اعضای طرح از طریق مبالغ پرداختی به وســیله کارفرما و اعضای 
طــرح و کارایی ســرمایه گذاری آنهــا تأمین می شــود، اطالعات 

بیم سنجی به طور معمول مورد نیاز نیست.
هدف گزارشــگری طرحهای بازنشســتگی با مزایــای معین، 
فراهم کردن اطالعات ادواری درباره منابع مالی و فعالیتهای طرح 
بیان شــده اســت که در ارزیابی روابط بین انباشت منابع و مزایای 
طرح در طول زمان مفید باشــد. به منظور دستیابی به این هدف، 
صورتهای مالی این طرحها شامل صورت خالص داراییها و صورت 
تغییرهای خالص داراییها است؛ در این استاندارد، دو شکل بندی 

برای صورت خالص داراییها پیشنهاد شده است:
شــکل بندی اول: صورتی که نشــان دهنده خالص داراییها، 
ارزش فعلی بیم ســنجی تعهدها به تفکیــک مزایای متعلق و 

غیرمتعلق و مازاد یا کسری منتج شده باشد.
شــکل بندی دوم: صورت خالــص داراییها کــه دربرگیرنده 
افشای ارزش فعلی بیم ســنجی مزایای تعهدشده )به تفکیک 
مزایای متعلــق و غیرمتعلق( در یادداشــتهای پیوســت یا در 

گزارش بیم سنجی پیوست باشد.
بایــد ارتباط بین ارزش فعلی بیم ســنجی مزایای تعهدشــده، 
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خالص داراییها و همچنین سیاست تأمین وجوه مزایای تعهد شده 
تشــریح شــود؛ فرضهای بیم ســنجی بااهمیــت و روش مورد 
استفاده برای محاســبه ارزش فعلی بیم سنجی و تأثیر هر تغییر 
در فرضهای بیم سنجی که تأثیر مهمی بر ارزش فعلی بیم سنجی 

.(IAS 26, 1987) تعهدهای طرح دارد، باید افشا شود
استاندارد حسابداری شماره 27 ایران

طبق این اســتاندارد، هدف  گزارشــگری  طرح ، ارائه  ادواری  
اطالعات  دربــاره  منابع  مالی  و فعالیتهای  آن  اســت  که  برای  
ارزیابی  ارتباط  بین  انباشــت  منابع  و مزایای  طرح ، مفید باشد. 
ایــن  هدف  به طور معمول با ارائه  گزارشــی  شــامل  موارد زیر 

تأمین  می شود:
• توصیف  فعالیتهای  عمده  طی  دوره  و اثر تغییرهای  مربوط  به  

مقررات  اصلی  طرح  و شرایط  بازنشستگی،
• صورتهای  عملکرد سرمایه گذاری  و دیگر عملیات  طرح  برای  

دوره  مالی  و وضعیت  مالی  در پایان  دوره  مالی،
• اطالعات  اکچوئری، و

• توصیف  خط  مشی های  سرمایه گذاری .
طبق اســتاندارد 27، دو جنبه  اداره  طرح  و ســرمایه گذاری ها 
به صورت  جداگانه  در صورت  تغییرها  در خالص  داراییها و صورت  
درامد و هزینه،  ارائه  می شــود. افزون بــر این دو صورت مالی، 

ترازنامه نیز باید ارائه شــود. همچنین در صورتهای مالی نمونه 
پیوست این استاندارد، گردش حساب ارزش ویژه طرح نیز ارائه 
شــده اســت. در یادداشــتهای  توضیحی  صورتهای  مالی،  باید 
ارتباط  بین  ارزش  فعلی  مزایای  بازنشستگی  مبتنی بر بیم سنجی 
و ارزش  منصفانه  خالص  داراییهای  طرح  )به استثنای  داراییهای  
ثابت  مشــهود( و خط  مشــی  تأمین  مالی  مزایای  بازنشستگی،  

تبیین  شود )استاندارد حسابداری شماره 27 ایران(.
صورتهای مالی نمونه

در نگاره 1، نمونه ای از صورت خالــص داراییها و در نگاره 
2 نمونــه ای از صــورت تغییرهــای خالــص داراییهــا طبق 

استانداردهای حسابداری مورد بررسی ارائه شده است.
در نگاره 3، صورت  مزایای انباشــته و صورت تغییرهای 
مزایای انباشــته طبق استاندارد حســابداری مالی شماره 35 
ارائه شــده اســت؛ همانطور که ذکر شــد، طبق شــکل بندی 
اول ارائه شــده در اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره 26 
می تــوان اطالعات منــدرج در صورت مزایای انباشــته را در 

صورت خالص داراییها ارائه کرد.
همچنین در نــگاره 4، صورت درامــد و هزینه و گردش 
حساب ارزش ویژه صندوق که تنها طبق استاندارد حسابداری 
شــماره 27 ایران تهیه می شــود، ارائه شده اســت. در دیگر 

نگاره1- صورت نمونه خالص داراییها

صورت خالص داراییها )طبق استاندارد 
حسابداری مالی شماره 35 و استاندارد 

بین المللی حسابداری شماره 26(

صورت خالص داراییها )طبق استاندارد 
حسابداری دولتی شماره 67(

ترازنامه  )طبق استاندارد حسابداری شماره 27 
ایران(

داراییها: 
سرمایه گذاری  ها به ارزش منصفانه     19000
دریافتنی ها )شامل حق بیمه ها(          22000 
وجه نقد                                       5000 

مجموع داراییها                    46000     
بدهیها:  

حسابهای پرداختنی                   21000
هزینه های تعلق گرفته                   11000
مجموع بدهیها                   32000

خالص داراییها                  14000

داراییها: 
وجه نقد                                                5000

دریافتنی ها )شامل حق بیمه ها(            22000
19000 سرمایه گذاری ها به ارزش منصفانه 
46000 مجموع داراییها                 

32000 مجموع بدهیها                
خالص وضعیت طرح                    14000

سرمایه گذاری  ها به بهای تمام شده    14000
وجه نقد                                            5000

حق  بیمه های  دریافتنی                       20000
داراییهای  ثابت  مشهود                  7000

مجموع داراییها                  46000
مجموع بدهیها                   32000
خالص  داراییهای  طرح                    14000
ارزش ویژه طرح                   14000

ارزش  فعلی  مزایای  
بازنشستگی  مبتنی بر

 بیم سنجی                                         13500



4

13
98

ر  
یو

هر
 ش

 1
02

ه  
مار

ش

اســتانداردهای مورد بررســی، ســه صورت تغییرهای خالص 
داراییها، صورت درامد و هزینه، و گردش حســاب  ارزش  ویژه  
صندوق، ترکیب شده و در قالب یک صورت مالی ارائه می شود.

داراییهای طرح 
خالــص داراییهای طرح، ابــزاری برای تأمین مزایا هســتند؛ 
اطالعــات داراییها باید با چنان جزئیات معقولی ارائه شــود که 

بتوان با استفاده از آن، منابع در دسترس طرح را تعیین کرد.

حق بیمه های  دریافتنی 
حق  بیمه های  دریافتنی ، مبالغی  هستند که به موجب تعهدهای 
رســمی و الزامهای قانونی یا قراردادی در تاریخ  گزارشــگری  
طرح  از اعضا، کارفرمایان  و دولت  دریافت شــدنی است. طبق 
استاندارد حسابداری شماره 27 ایران، حق  بیمه های  دریافتنی  
باید به  مبالغ  قابل دریافت  اندازه گیری  و گزارش  شــود، مشروط  
به  این که  جریان  منافع  اقتصــادی  مرتبط  با حق  بیمه  به  درون  

طرح  محتمل  باشد. 

نگاره2- صورت نمونه تغییرهای خالص داراییها

صورت تغییرهای خالص داراییها )طبق استاندارد 
حسابداری مالی شماره 35 و استاندارد 

بین المللی حسابداری شماره 26(

صورت تغییرهای خالص داراییها )طبق 
استاندارد حسابداری دولتی

 شماره 67(

صورت  تغییر  خالص  داراییها )طبق 
استاندارد حسابداری 

شماره 27 ایران(

درامد سرمایه گذاری ها      6000
حق بیمه ها                          10000
مجموع افزایش داراییها    16000

مزایای پرداختی      7000
هزینه های اداره طرح        1500
مجموع کاهش داراییها      8500
خالص افزایش داراییها     7500

خالص داراییهای دردسترس:
ابتدای سال                          6500

پایان سال                         14000

حق بیمه ها                             10000
درامد سرمایه گذاری ها         6000

مجموع افزایش داراییها         16000
مزایای پرداختی         7000
هزینه های اداره طرح         1500
مجموع کاهش داراییها         8500
خالص افزایش داراییها        7500

خالص  داراییهای در دسترس:
ابتدای سال                            6500

پایان سال                            14000

حق  بیمه ها                     9000
1000 کمکهای  بالعوض  
6000 مازاد درامد بر هزینه 

جمع                               16000
7000 مزایای پرداختی 
1500 هزینه های اداره طرح 
8500 جمع                     
7500 افزایش خالص داراییها 

نگاره3- صورت مزایای انباشته و تغییرهای مزایای انباشته طبق استاندارد حسابداری مالی شماره 35

صورت  مزایای انباشته طرح )طبق استاندارد حسابداری مالی 
شماره 35( 

صورت تغییرهای مزایای انباشته طرح )طبق استاندارد حسابداری مالی 
شماره 35(

ارزش فعلی بیم سنجی مزایای انباشته طرح:
مزایای تعلق گرفته                                              11000

مزایای تعلق نگرفته                                              2500
مجموع ارزش فعلی بیم سنجی مزایای

 انباشته طرح                                              13500

ارزش فعلی بیم سنجی مزایای انباشته طرح در
 ابتدای سال                                                              11500

افزایش )کاهش( در طول سال ناشی از: 
تعدیالت طرح                                             1500

تغییرات فروض بیم سنجی                       )1000(
افزایش منافع به دلیل کاهش دوره تنزیل                      800
مزایای پرداختی                                                           700

خالص افزایش                                                         2000
ارزش فعلی بیم سنجی مزایای انباشته طرح در

 انتهای سال                                                             13500



5
13

98
ر  

یو
هر

 ش
 1

02
ه  

مار
ش

استاندارد حســابداری مالی شــماره 35 نیز الزام می کند که 
بیمه های دریافتنی به عنوان مبالغی که در تاریخ گزارشگری از 
کارفرمایان، اعضا و دیگران دریافت شدنی است، گزارش شود؛ 
تا زمانی که کارفرمایان برای پرداختهای خود به طور رسمی به 
طرح متعهد نشوند، این مبالغ را نباید منابع ثبت شدنی در طرح 
تلقی کرد. طبق اســتاندارد حســابداری دولتی شــماره 67 نیز 
مبالغ شناسایی شده بابت دریافتنی ها باید به موجب تعهدهای 
رسمی و همچنین الزامهای قانونی یا قراردادی باشد؛ شناخت 
بدهی بابــت حق بیمه در صورتهای مالــی کارفرمایان ممکن 
است مؤید شــواهدی مبنی بر یک تعهد رسمی باشد، اما طرح 

نباید حق بیمه دریافتنی را تنها بر مبنای آن شناسایی کند. 

سرمایه گذاری های طرح
معیارهای اندازه گیری ســرمایه گذاری ها شــامل ارزش منصفانه، 
بهای تمام شــده تاریخی، و برخی روشــهای ترکیبی اســت. این 
عقیــده وجود دارد که معیــار ارزش منصفانه، مناســب ترین معیار 
برای گــزارش ســرمایه گذاری های طرح می باشــد؛ زیــرا ارزش 
منصفانه سرمایه گذاری ها، مربوط ترین اطالعاتی است که ممکن 
است برای ارزیابی امنیت مزایا و عملکرد سرمایه گذاری ارائه شود. 
البته استفاده از آن به عنوان تنها معیار گزارش سرمایه گذاری ها 
مخالفانــی دارد؛ در دیــدگاه آنهــا اداره کننــدگان طرح ممکن 
اســت تالش کنند به منظــور اجتناب از تأثیرهای نوســانهای 

ارزشهای منصفانه بر صورتهای مالی، سیاست سرمایه گذاری 
محافظه کارانه تری را اتخاذ یا از انواع ســرمایه گذاری هایی که 
ارزشــهای منصفانه آنها در معرض نوســانهای گسترده است، 
جلوگیــری کنند. طرفداران روش بهای تمام شــده تاریخی بر 
این عقیده هســتند که این روش منجر به شناسایی سودوزیان 
تحقق نیافتــه نمی شــود. حمایــت از روشــهای میانگین نیز 
مبتنی بر این دیدگاه است که باید از تأثیر نوسانهای کوتاه مدت 
بازار بــر وضعیت مالی و عملکــرد ســرمایه گذاری ها اجتناب 
شود. برای جلوگیری از هزینه های اداری اضافی و سردرگمی 
احتمالی اســتفاده کنندگان صورتهای مالی، برخی نیز طرفدار 
به کارگیــری روش مورد اســتفاده در تعییــن ارزش داراییهای 
بیم سنجی هســتند. برخی نیز این پیشنهاد را مطرح کردند که 
برای انواع ســرمایه گذاری ها از روشهای مختلفی استفاده شود 

)پیوست استاندارد حسابداری مالی شماره 35(.
هیئت تدوین اســتانداردهای حســابداری مالــی در تدوین 
اســتاندارد 35 به ایــن نتیجه رســید که ســرمایه گذاری های 
طرح باید به ارزش منصفانه اندازه گیری شــوند؛ زیرا این مبنا 
مربوط تریــن اطالعــات را درباره منابع طــرح فراهم می کند. 
هیئــت، اســتفاده از بهــای تمام شــده تاریخــی را رد کــرده 
اســت؛ زیرا اطالعات قیمتهای معامالتی گذشــته، افزون بر 
مربوط نبــودن در خصــوص توانایی طرح بــرای تأمین مزایا، 
معیار مناســبی بــرای ارزیابی مباشــرت مدیریت نیســت. از 

نگاره4- صورت درامد و هزینه و گردش  حساب  ارزش  ویژه  صندوق طبق استاندارد حسابداری شماره 27

صورت  درامد و هزینه  )طبق استاندارد حسابداری
 شماره 27 ایران(

گردش  حساب  ارزش  ویژه  صندوق  )استاندارد حسابداری
 شماره 27 ایران(

درامد سرمایه گذاری ها                        8500
هزینه  مدیریت  سرمایه گذاری ها        )1000(

خالص  درامدهای  عملیاتی                  7500
هزینه های  مالی                                )600( 

خالص  درامدها و هزینه های
  غیرعملیاتی                                    )400(

مازاد درامد بر هزینه  قبل  از
مالیات                                               6500
مالیات                                              )500(
مازاد درامد بر هزینه                          6000

تغییر در خالص  داراییهای  طرح  طی  سال               7500
ارزش  ویژه  طرح  در ابتدای  سال                             7000
تعدیالت  سنواتی                                                   )500(
ارزش  ویژه  طرح  در ابتدای  سال  ـ تعدیل  شده          6500

ارزش  ویژه  طرح  در پایان  سال                               14000
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سوی دیگر، ســرمایه گذاری های گزارش شده نباید بستگی به 
ارزشهای بیم سنجی داراییها داشته باشد؛ زیرا این روشها برای 
تعیین هزینه های بازنشستگی برای هدفهای گزارشگری مالی 
به وســیله کارفرمایان مورد اســتفاده قرار می گیرند که با هدف 

اصلی صورتهای مالی طرح، متفاوت است. 
به طور مشابه، طبق استاندارد بین المللی حسابداری شماره 26 
و اســتاندارد حسابداری دولتی شماره 67 نیز سرمایه گذاری های 
طــرح بایــد برمبنــای ارزش منصفانــه ارائه شــوند. اما طبق 
استاندارد حســابداری شماره 27 ایران، به دلیل این که ارزشهای  
منصفانه   اتکاپذیری برای  تمام  ســرمایه گذاری ها   دسترس پذیر 
نیســت  و تعیین  و انعکاس  ارزشــهای  منصفانــه  به طور ادواری  
در ترازنامه  در شــرایط  فعلی  میسر نمی باشــد، ارزش  منصفانه  
سرمایه گذاری ها، در متن  ترازنامه  منعکس  نمی شود بلکه  در یك  
یادداشــت  توضیحی  به صورت  مقایسه ای  با ارزش  فعلی  مزایای  

بازنشستگی  مبتنی بر بیم سنجی افشا می شود.

داراییهای عملیاتی طرح
افرادی که موافق به کارگیری معیار ارزش منصفانه برای اندازه گیری 
داراییهــای  اندازه گیــری  طرفــدار  هســتند،  ســرمایه گذاری ها 
به کارگرفته شده در عملیات به ارزش منصفانه می باشند؛ از دیدگاه 
آنها، یک مبنای اندازه گیری یکســان باید بــرای تمام داراییهای 
طرح مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، اعتقاد مخالفان این است 
که اندازه گیــری داراییها به بهای تمام شــده تاریخی و تخصیص 
مناسب بهای تمام شده به ســالهای طرح، شیوه ای مناسب برای 
تعیین نســبتی از هزینه های اداری تحمل شده برای فراهم کردن 
مزایا است. بر این اساس، طبق هر چهار استاندارد مورد بررسی، 
داراییهای مورد اســتفاده در عملیات طرح باید به بهای تمام شده 

پس از کسر استهالک ارائه شوند. 

مزایای انباشته طرح
مزایای انباشته مهم ترین تعهدهای طرح بازنشستگی است؛ در 
ادامه، نحوه اندازه گیری و گزارش آن مورد بحث قرار می گیرد.

محاسبه مزایای انباشته طرح
درخصوص تعیین مزایای انباشــته طرح، چهــار راهکار زیر را 

می توان مدنظر قرار داد:

راهکار اول: اطالعات مزایا بیانگر مزایایی باشد که کارکنان در 
تاریخ ارائه اطالعات محق به دریافت آن هستند؛ یعنی مزایای 
متعلق، که برای کارکنان شاغل بخشی از مزایای انباشته است 

که زیر الزامهای طرح به آنها تعلق گرفته است. 
راهکار دوم: اطالعات مزایا، بیانگر ادعاهای در توان کارکنان 

در صورت خاتمه طرح باشد )مزایای در قالب ریسک(. 
راهکار سوم: اطالعات مزایا بیانگر مزایایی باشد که کارکنان 
در نتیجه ارائه خدمات از آن برخوردار شده اند؛ دو شیوه اساسی 

برای تعیین این مزایا به شرح زیر است:
1- مزایای متعلق و مزایای متعلق مورد انتظار: اطالعات مزایا 
باید شــامل مزایای متعلق به عالوه بخشــی از مزایای انباشته 
کارکنان باشــد که انتظار می رود در تاریخ ارائه اطالعات مزایا، 

به آنها تعلق گیرد، مانند مزایای مربوط به فوت. 
2- تخصیص مناســب مزایای پیش بینی شده: اطالعات مزایا 
بایــد برمبنای ارتبــاط بین مجموع مزایایی کــه انتظار می رود 
درنهایت به کارکنان فعلی پرداخت شــود و خدمات ارائه شــده 

برای دریافت آن مزایا، تعیین شود. 
راهــکار چهارم: مزایــا با اســتفاده از روشــهای هزینه یابی 
بیم ســنجی تعیین شــوند؛ این روشــها بــرای بــراورد هزینه 

بازنشستگی ساالنه کارفرمایان مورد استفاده قرار می گیرند. 
هیئت استانداردهای حسابداری مالی به این نتیجه رسید که 
مزایای متعلق، در مقایســه با مزایایی که به طور منطقی انتظار 
مــی رود درنتیجه خدمات ارائه شــده تا تاریــخ ارائه اطالعات 
مزایا پرداخت شــود، بســیار محدود اســت. هیئت، همچنین 
دیدگاه های مطرح شده درخصوص اطالعات مزایای غیرمتعلق 
را قانع کننده نیافت، و مزایای در قالب ریسک را نیز در ارزیابی 
امنیت سرمایه گذاری مبتنی بر اســتمرار طرح، مفید ندانست. 
هیئت همچنین روشــهای تخصیــص مناســب را رد کرد؛ از 
دیدگاه هیئت، هدف اطالعــات مربوط به مزایا، مفیدبودن در 
ارزیابی توانایی طرح برای پرداخت مزایایی است که مربوط به 

خدمات ارائه شده در حال حاضر است. 
دیدگاه طرفداران روشــهای هزینه بیم سنجی، وجود تقارن 
بین حســابداری کارفرمایان و طرح بازنشستگی است. هیئت 
این دیدگاه را رد کرد؛ زیرا اطالعاتی که در ارزیابی توانایی طرح 
برای پرداخت مزایا مفید هســتند، ممکن است با اطالعاتی که 
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به بهترین وجه هدفهای گزارشــگری بازنشســتگی از ســوی 
کارفرمایــان را تأمیــن می کنند، متفاوت باشــند. اســتفاده از 
روشهای هزینه بیم سنجی برای تعیین اطالعات مزایا، باعث 
می شــود دو طرح مشــابه با الزامهای مشــابه که از روشهای 
مختلف هزینه بیم سنجی اســتفاده کرده اند، اطالعات مزایای 
بســیار متفاوتی را گزارش کنند )پیوســت استاندارد حسابداری 

مالی شماره 35(.
طبق استاندارد حسابداری مالی شماره 35، مزایای متعلق و 
غیرمتعلقی که انتظار می رود به کارکنان تعلق گیرد، به بهترین 
شکل بیانگر مزایای مربوط به خدماتی است که در حال حاضر 
ارائه شده است. نیاز به درنظر گرفتن خدمات پیش بینی شده را 
می توان با این فرض که یک کارمند در پانزدهمین سال خدمت 
خود، واجد شــرایط مزایای ازکارافتادگی در طرحی می شود که 
مزایــای ازکارافتادگی به یک کارمند فعال با حداقل 10 ســال 
ســابقه کار تعلق می گیرد، تشــریح کرد. اگر ازکارافتادگی آینده 
در طول 14 ســال اول خدمت در نظر گرفته نشود، تمام ارزش 
فعلی بیم ســنجی افزوده آن مزایا در پانزدهمین ســال خدمت 
شناســایی می  شــود. در دیدگاه هیئت، این گونــه مزایا باید به 
خدمات ارائه شده در تمام طول زندگی حرفه ای کارکنان مرتبط 
باشد. طبق استاندارد حسابداری دولتی شماره 67 نیز باید تمام 
مزایای بازنشســتگی که طبق شرایط طرح به اعضای طرح یا 
بازماندگان آنها پرداخت شــدنی اســت، در محاســبه مزایای 

انباشته منظور شود.
 ،26 شــماره  حســابداری  بین المللــی  اســتاندارد  طبــق 
تعهدهــای مربوط  بــه  مزایای  بازنشســتگی  ممکن اســت با 
اســتفاده از دو رویکرد حقوق  و مزایــای  جاری9 یا حقوق  و 
مزایای  پیش  بینی شــده10، محاســبه و گزارش شود. طبق 
این اســتاندارد، افشــای ارزش فعلی بیم سنجی مزایا برمبنای 
حقوق جاری، بیانگر تعهدهای مزایا تا تاریخ صورتهای مالی، 
و برمبنــای حقوق پیش بینی شــده، بیانگر میــزان تعهدهای 

ممکن، برمبنای تداوم فعالیت است. 
در این خصوص، کمیته تدوین اســتانداردهای حســابداری 
ایــران به این نتیجه رســید که در شــرایط  اقتصــادی  فعلی ، 
پیش بینی  آینده  با مشکلهای  متعددی  مواجه  است  و اتکاپذیری 
کمی دارد. بنابراین ، کمیتــه  رویکرد حقوق  و مزایای  جاری  را 

مناسب تر تشخیص  داد. طبق استاندارد حسابداری شماره 27 
ایران، ارزش  فعلی  مزایای  بازنشســتگی  مبتنی  بر بیم ســنجی 
باید براســاس  پرداختهای  مــورد انتظار طبق  شــرایط  طرح ، 
باتوجه  به  ســالهای  خدمت  اعضا تا تاریخ  مورد نظر، و ســطح  
حقوق  و مزایای  جاری  اعضا، محاســبه  شــود. بدین منظور، 
مزایایی  منظور می شــود که  باتوجه  به  احتمال  پرداخت ، انتظار 

می رود به  بازنشستگان  و مستمری بگیران  پرداخت  شود. 
نحوه ارائه اطالعات مربوط به مزایای انباشته طرح

اطالعات مزایا را می توان به عنوان یک بدهی، حقوق اعضای 
طرح، افشــای مکمل یا ترکیبی از موارد یادشــده، ارائه کرد. 
برخی معتقدند باید به میزانی کــه اعضا به لحاظ قانونی محق 
مزایــای خود هســتند، بدهی شناســایی کــرد؛ برخی دیگر، 
طرفدار ارائه اطالعــات مزایا به عنوان حقوق اعضا هســتند؛ 
روش دیگــر، ارائه اطالعات مزایا در یادداشــتهای پیوســت 
اســت. برخی نیز خواســتار یک صورت مالی جداگانه هستند؛ 
آنها بر ایــن باورند که ارائه اطالعات مزایــا به عنوان بدهی یا 
حقوق اعضا، اطالعات را محدود به اطالعاتی می کند که کمتر 
از اطالعات مورد نیاز برای ارزیابــی توانایی طرح در پرداخت 

مزایا است.
برخی نیز بر این باورند که اطالعات مزایا، معیارهای بدهی یا 
حق را تأمین نکرده اســت. نظر آنها این است که اطالعات مزایا 
و خالــص داراییها باید ترکیب و در یک صورت مالی ارائه شــود 
تا ارتبــاط بین خالص داراییها و ارزش فعلی بیم ســنجی مزایای 
انباشــته طرح، به صورت صریح و روشن ارائه شود؛ آنها معتقدند 
که صورتهای مالی باید خودشان کامل باشند و متکی به اطالعات 
مکمل نباشــند. برخی دیگر نیز طرفدار ترکیبهایی از راهکارهای 
پیشــگفته هســتند؛ بدین صورت که اطالعات مزایــای متعلق، 
به عنوان بدهی در صورتهای مالی اساسی و مزایای تعلق نگرفته، 
در یادداشت های پیوست یا گزارشهای مکمل نمایش داده شود. 
برخــی مخالف ارائه صورتهای بیم ســنجی درون مجموعه 
صورتهای مالی هســتند؛ زیرا اگــر درون صورتهای مالی قرار 
گیرند، یک پیش فرض وجود دارد که آنها زیر پوشــش گزارش 
حســابرس مســتقل قرار دارند. همچنین در این صورت، این 
اطالعات به طور مســتقیم با داراییهای طرح مقایسه می شود 
و چنین مقایسه ای معتبر نیســت. آنها معتقدند این اطالعات 
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جدول1- مقایسه استانداردهای حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی

استاندارد
استاندارد حسابداری مالی 

شماره 35
استاندارد حسابداری دولتی 

شماره 67
استاندارد بین المللی حسابداری 

شماره 26
استاندارد حسابداری

 شماره 27 ایران

استفاده کنندگان
هیچ گروهی به عنوان استفاده کننده 

اصلی تلقی نشده است
اعضای طــرح، کارفرمایــان، ارکان 

طرح، دولت و تمام شهروندان
هیــچ گروهی به عنــوان اســتفاده کننده 

اصلی تلقی نشده است
اعضای طــرح، ارکان  طرح ، دولت  و 

کارفرمایان 

هدف 
صورتهای مالی

فراهــم کردن اطالعــات مالی 
توانایی جاری  ارزیابی  در  مفید 
و آینــده طرح بــرای پرداخت 

مزایا در موعد مقرر

فراهــم کردن اطالعــات مفید برای 
اســتفاده کنندگان در ارزیابی مباشرت 
منابع طــرح و توانایی مســتمر طرح 
برای پرداخت مزایــا در موعد مقرر، 
نتایــج عملیــات طــرح و مطابقت با 
الزامهای قراردادی، قانونی و نظارتی

فراهم کردن  کمــک معیــن:  با  طرح 
اطالعات دوره ای درباره طرح و عملکرد 

سرمایه گذاری ها
طرح با مزایای معیــن: فراهم کردن 
ادواری اطالعاتــی دربــاره منابع مالی و 
فعالیتهای طرح که در ارزیابی ارتباط بین 
انباشــت منابع و مزایای طــرح در طول 

زمان، مفید باشد 

فراهم کردن ادواری اطالعات درباره 
منابــع مالی و فعالیتهــای طرح که در 
ارزیابــی ارتباط بین انباشــت منابع و 
مزایای طــرح در طول زمــان، مفید 

باشد

صورتهای مالی

1- صــورت  خالــص  داراییهــا، 
داراییهــا،  تغییرهــای  صــورت 
صورت  مزایای انباشته، و صورت 

تغییرهای مزایای انباشته
انباشــته  مزایــای  صــورت   -2
و خالــص داراییهــا، و صــورت 
انباشــته و  تغییرهــای مزایــای 

خالص داراییها

صــورت  خالــص  داراییهــا، صورت 
و  داراییهــا،  خالــص  تغییرهــای 

گزارشهای مکمل

خالص  معین: صــورت  کمک  با  طرح 
خالص  تغییرهــای  صــورت  داراییهــا، 
دارایی ها، و توصیفی از سیاســت تأمین 

وجوه   
طرح با مزایای معین: صورت خالص 
داراییهــا و صــورت تغییرهــای خالص 

داراییها

خالــص   صورت تغییــر  ترازنامــه، 
داراییها، و صورت  درامد و هزینه 

حق بیمه های 
دریافتنی

مبالغــی  به عنــوان  گــزارش 
کــه در تاریــخ گزارشــگری از 
دیگران  و  اعضــا  کارفرمایان، 

قابل دریافت است

رســمی  تعهدهای  به موجــب  بایــد 
و همچنیــن الزامهــای قانونــی یــا 

قراردادی باشد
-

مبالــغ   بــه   گــزارش   و  اندازه گیــری  
دریافتنی به شرط این که  جریان  ورود 
منافع  اقتصادی  آن به   طرح، محتمل  

باشد

ارزش منصفانهارزش منصفانهارزش منصفانهسرمایه گذاری ها
بهای تمام شــده در ترازنامه و افشای 
ارزش منصفانه در یادداشت  توضیحی 

داراییهای 
عملیاتی

بهای تمام شــده پس از کســر 
بهای تمام شده پس از کسر استهالکبهای تمام شده پس از کسر استهالکاستهالک 

بهای  تمام شده  یا مبلغ  تجدید ارزیابی  
به  کسر استهالك 

ارائه اطالعات 
بیم سنجی

محدودنکردن نحوه ارائه 
رونــد  و  یادداشــت های توضیحــی 
محدودنکردن نحوه ارائهده ساله اجزای آن گزارشهای مکمل 

یادداشــت های   و  ترازنامــه   ذیــل  
توضیحی

 سه سالسه سالدوساالنه-تناوب بیم سنجی

باید در گزارش بیم ســنجی جداگانه قرار گیرد؛ جایی که بتوان 
توضیحات مناسب را فراهم کرد. 

از نظــر آنها، گــزارش مالی باید شــامل صورتهــای مالی 
به همراه گزارش حســابرس مســتقل و اطالعات بیم ســنجی 
همراه با گزارش یک بیم ســنج نســبت به آن باشــد )پیوست 

استاندارد حسابداری مالی شماره 35(. 
هیئت تدوین اســتانداردهای حســابداری مالی متقاعد نشد 
که اطالعات مزایا، معیارهای شناســایی بدهی را تأمین کرده 
است. کارکنان در قبال دریافت مزایا، خدماتی را به کارفرمایان 
خــود ارائه می کنند. از این رو، اگر بدهی وجود داشــته باشــد، 
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به احتمال بیشــتر بدهی کارفرمایان اســت تــا بدهی طرح. از 
ســوی دیگر، با وجود این که یک رابطه امانت داری بین طرح 
و اعضای آن وجــود دارد، ارائه اطالعات مزایا به عنوان حقوق 
اعضــای طرح، این ایراد را دارد که خالص حقوق اعضای طرح 
را به خالص داراییهای در دسترس برای پرداخت مزایا، محدود 

می کند. 
هیئت تدوین اســتانداردهای حســابداری مالی تصمیم 
گرفــت موقعیــت اطالعات مزایــا را در صورتهــای مالی 
محدود نکند؛ اما اطالعات مربوط به مزایا در کنار هم ارائه 
شود. هیئت بر این باور اســت که اگر استفاده کننده مجبور 
به استخراج بخشهای مختلف اطالعات مزایا از مکانهای 
مختلف شــود، مفیدبودن صورتهای مالــی دچار اختالل 
می شــود. از ســوی دیگر، اطالعات مزایا نباید به عنوان 
اطالعات مکمل خارج از صورتهای مالی ارائه شــود؛ زیرا 
در این صورت، این نتیجه به دست می آید که هیچ بخشی 
از این اطالعات، عنصر اساســی صورتهای مالی نیست؛ 
یعنی هیچ بخشــی از اطالعات مزایا یا مجموع آن، بدهی 
یا حق تلقی نمی  شــود. این در حالی است که هیئت چنین 

اعتقادی را ندارد. 
به طور کلی، استاندارد 35 موقعیت ارائه اطالعات مربوط 
به مزایای انباشته را محدود نکرده است، اما در صورتهای 
مالی نمونه ارائه شــده در این اســتاندارد، صورت مزایای 
انباشته طرح، به عنوان یک صورت مالی ارائه شده است. 
این اســتاندارد، انعطاف پذیــری در ارائــه اطالعات مزایا 
و تغییرهــای آنها را نیز مجاز تلقی کرده اســت. اطالعات 
خالص داراییها و مزایا ممکن است به طور یکسان برجسته 
شــده اما در صورتهــای مختلفــی ارائه گردد، یــا این که 
اطالعات مزایا ممکن اســت در یادداشــت های پیوســت 
صــورت خالص داراییها ارائه شــود. صورتی که اطالعات 
خالص داراییها و اطالعات مزایا و صورت دیگری که تغییر 

این اطالعات را ترکیب می کند نیز مورد قبول است. 
به طور مشــابه، اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره 
26 نیز نحــوه ارائه این اطالعات را محدود نکرده اســت؛ 
ارزش فعلی بیم ســنجی ممکن اســت در متــن صورتهای 
مالی، یادداشت های پیوست یا در یک گزارش مکمل ارائه 

شود. برخالف این دو استاندارد، طبق استاندارد حسابداری 
دولتی شماره 67، الزم اســت مجموع بدهی بازنشستگی 
طرح در یادداشت های پیوست صورتهای مالی ارائه و روند 
ده ساله اجزای آن نیز در گزارشهای مکمل ارائه شود. طبق 
استاندارد حسابداری شــماره 27 ایران، تعهدهای مزایای  
بازنشســتگی  در رابطه  با ســالهای  خدمت  آینده اعضا، در 
تاریخ  ترازنامه  ممکن نیســت بدهی  تلقی  شود و به  همین  
دلیل  تعهدهای مزایای  بازنشســتگی  متناســب  با سالهای  
خدمت  گذشــته  اعضا در ذیل  ترازنامه به منظور مقایســه با 
ارزش ویــژه طرح و یادداشــت های  توضیحــی  صورتهای  

مالی،  گزارش  می شود. 
پس از مقایسه جنبه های بااهمیت استانداردهای حسابداری 
طرحهای مزایای بازنشســتگی، در جــدول1 خالصه ای از 

بررسیهای انجام شده ارائه گردیده است. 

پانوشتها:
1- Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension 
Plans
2- Accounting and Reporting by Retirement Benefit 
Plans
3- International Accounting Standards Board (IASB)
4- Government Accounting Standards Board (GASB)
5- Financial Reporting for Pension Plans
6- Single-employer Defined Benefit Pension Plan
7- Agent Multiple-employer Defined Benefit Pension 
Plan
8- Cost-sharing Multiple-employer Defined Benefit Pen-
sion Plan
9- Current Salary Levels
10- Projected Salary Levels
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