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حســابداری بــرای صنایــع نفــت وگاز اساســاً دارای اســتاندارد خــاص خــود می باشــد. بــرای 
اول  متفــاوت و پذیرفتــه شــده وجــود دارد: روش  نفــت و گاز دو روش  حســابداری صنایــع 
کوشــش های موفــق1 و روش دوم بهــای تمــام شــده کامــل2. در روش اول فقــط مخــارج آن دســته 
ــوان  ــده اند به عن ــاری ش ــزن تج ــف مخ ــی کش ــوب یعن ــه مطل ــه نتیج ــر ب ــه منج ــی ک از فعالیت های
دارایــی بــه حســاب ســرمایه گذاری بــرده می شــود3 و بقیــه مخــارج به عنــوان هزینــه دوره شناســایی 
ــا  ــاف ت ــه ی اکتش ــزن از مرحل ــا مخ ــط ب ــای مرتب ــام فعالیت ه ــارج تم ــردد. در روش دوم مخ می گ
توســعه )قبــل از بهره بــرداری( به عنــوان بهــای تمــام شــده مخــزن در نظــر گرفتــه شــده و بــه حســاب 
ــده  ــایی نش ــه دوره4 شناس ــوان هزین ــارج به عن ــن مخ ــع ای ــود. در واق ــی ش ــرده م ــرمایه گذاری ب س
ــش  ــن پژوه ــردد. در ای ــتهلک می گ ــزن مس ــت از مخ ــوازات برداش ــه م ــی، ب ــوان دارای ــه به عن بلک
روش هــای گزارشــگری مالــی در فعالیت هــای نفــت و گاز مــورد بررســی و مقایســه قــرار می گیــرد. 

ــر اهــل فــن آشــکار اســت. ــی ب ــن پژوهــش از منظــر اهمیــت قراردادهــای نفت موضــوع ای

امـروزه شـرکت های نفـت و گاز در چهـار بخـش اصلـی دارای فعالیت 
می باشـند: بخـش اول شـامل فعالیت هـای اکتشـافی و تولیـدی بـوده و 
حمـل و نقـل، پاالیـش، فـرآورش و بازاریابـی و فـروش نیـز بخش های 
دیگـر ایـن فعالیت هـا را تشـکیل می دهنـد. شـرکت های یکپارچـه نفـت 
و گاز در همـه ایـن زمینه هـا فعالیـت می کننـد؛ درحالی کـه شـرکت های 
نفتـی مسـتقل عمدتـاً فقـط بـه انجـام فعالیت هـای اکتشـافی و تولیـدی 
می پردازنـد. رویه های حسـابداری برای شـرکت های نفـت وگاز به دلیل 
مقـررات مالیاتـی متفاوت، سـطوح ریسـک باال و نیز رابطه و همبسـتگی 
خاصـی که میان مخارج و نحوه بازگشـت سـرمایه وجـود دارد، منحصر 
بـه فـرد می باشـد. از ایـن رو گزارشـگری مالـی صنایع نفـت و گاز یکی 
حسـابداری  مقوله هـای  خاص تریـن  حـال،  عیـن  در  و  جالب تریـن  از 
می باشـد کـه اسـتاندارد گذاری در ایـن زمینـه یکـی از موضاعـات مورد 
بحـث در چنـد دهـه اخیـر بوده اسـت. در این مقاله به بررسـی و مقایسـه 
روش هـای گزارشـگری مالـی در صنعـت نفـت و گاز پرداخته می شـود 
لیکـن پیـش از ورود بـه جنبه هـای حسـابداری شـرکت های نفـت وگاز 

بهتـر اسـت بـا ماهیـت فعالیت های این شـرکت ها بیشـتر آشـنا شـویم.
فعالیت هـای نفـت و گاز شـامل فعالیت هـای مربـوط بـه تحصیـل حـق 
نفـت  تولیـد  و  توسـعه  ارزیابـی،  و  امکان سـنجی  اکتشـاف،  برداشـت، 
سـوی  از  شـده  تحمـل  مخـارج  ترتیـب  همیـن  بـه  می باشـد.  گاز  و 
شـرکت های نفـت و گاز را بایـد به مخارج تحصیل، اکتشـاف، توسـعه، 
تولیـد و تـرک میـدان و برچیـدن تاسیسـات تقسـیم بندی نمـود. مخارج 
از  بهره بـرداری  و  اکتشـاف  تحصیـل، شـامل مخـارج تحصیـل مجـوز 

منابـع طبیعـی، قرارد ادهـای اجـاره زمین هـا و سـایر روش هـای تحصیـل 
می باشـد. مخـارج اکتشـاف و ارزیابـی شـامل کلیـه مخارج تحقـق یافته 
طـی فرآینـد جسـتجو برای کشـف منابـع طبیعی اسـت کـه در برگیرنده 
نمونه بـرداری و  ماننـد حفـاری چاه هـای آزمایشـی، مخـارج  مـواردی 
تجزیـه و تحلیـل آن می باشـد. مخارج توسـعه شـامل احداث خـط لوله، 
سـکو، تاسیسـات سـرچاهی و درون چاهـی و هزینه هـای تولیـد نیـز در 
بردارنـده حقـوق و دسـتمزد بـرای انجـام عملیـات، تعمیـر و نگهـداری، 
مواد و ملزومات مصرفی، سـوخت مصرفی، مالیات، بیمه و ... می باشـد. 
بسـته بـه نوع روش حسـابداری و گزارشـگری مورد اسـتفاده در صنعت 
نفـت وگاز هریـک از مخـارج فـوق در هـر مرحلـه از عملیـات ممکـن 
اسـت به عنـوان سـرمایه گذاری تلقـی شـده و یـا بـه حسـاب هزینه هـای 
جـاری منظـور گـردد. همچنیـن برخـی از حسـابداران، منابـع طبیعـی را 
به عنـوان دارایـی مشـهود ماننـد معـادن، ذخایـر نفـت و گاز، جنـگل و 
... و برخـی دیگـر منابـع طبیعـی را جـزء دارایـی نامشـهود در ترازنامـه 
گـزارش می نماینـد. هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر مقایسـه روش هـای 
مختلـف حسـابداری و گزارشـگری مالـی بـرای مخـارج و فعالیت هـای 

صـورت گرفتـه در عملیـات نفـت وگاز اسـت.

1- نحوه حسابداری در صنایع نفت وگاز 
در حـال حاضـر بـرای حسـابداری و گزارشـگری مالـی در فعالیت هـای 
نفـت و گاز دو روش قابل قبـول وجـود دارد؛ روش کوشـش های موفـق 
و روش بهـای تمـام شـده کامـل. در روش کوشـش های موفـق مخـارج 
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تحمـل شـده در ارتبـاط بـا فعالیت هایـی کـه نتیجه عملیـات آنها تـوام با 
موفقیـت یعنـی کشـف ذخایـر تجـاری۵  اسـت، قابـل احتسـاب بـه بهای 
تمـام شـده دارایـی خواهـد بـود. به عبـارت دیگـر، در ایـن روش کلیـه 
مخـارج مرتبـط بـا تحصیل و اکتشـاف عملیات موفق، به حسـاب دارایی 
منابـع طبیعـی منظور شـده و کلیـه مخارج مربـوط به فعالیت هـای ناموفق 
بـه حسـاب هزینه هـای دوره منظـور می گـردد. در روش کوشـش های 
موفـق از آنجـا کـه شـرکت نفـت وگاز نمی دانـد کـدام پروژه اکتشـافی 
تـوام بـا موفقیت بـوده و کدام پروژه بـا عدم موفقیت همـراه خواهد بود ، 
کلیـه مخـارج مربـوط بـه تحصیـل مجـوز و اکتشـاف ، درحسـابی بـه نام 
»دارایـی انتقالـی به دوره آتـی« ثبت و در صورت تحقـق پروژه هایی که 
بـا موفقیـت همـراه می باشـند، از حسـاب فوق به حسـاب » منابـع طبیعی« 
منتقـل می شـود. حسـاب »دارایـی انتقالی بـه دوره آتی« در گـروه اموال 
و ماشـین آالت طبقه بنـدی و گـزارش می گردد؛ هرچند برخـی معتقدند 
کـه ایـن حسـاب باید تحـت سـرفصل دارایی نامشـهود طبقه بندی شـود. 
در مـورد پروژه هـای ناموفـق نیـز کلیـه مخارج انجـام پذیرفتـه که تحت 
عنـوان دارایـی انتقالـی ثبـت شـده، از حسـاب فـوق خـارج و به حسـاب 
»هزینـه دوره« منتقـل می گـردد. در روش بهـای تمـام شـده کامـل کلیـه 
مخـارج تحصیـل مجـوز و اکتشـاف چـه موفق و چـه ناموفق در حسـاب 
»دارایـی انتقالـی بـه دوره آتـی« ثبـت شـده و در نهایت، به حسـاب منابع 
طبیعـی منتقـل می گـردد. تفـاوت اصلـی ایـن دو روش در نحـوه رفتـار 
ناموفـق  فعالیت هـای  اکتشـاف  و  مجـوز  تحصیـل  هزینه هـای  بـا  آنهـا 
بـدون  مخـارج  همـه  کامـل،  شـده ي  تمـام  بهـای  روش  در  می باشـد. 
توجـه بـه اینکـه منجـر به کشـف ذخایـر تجـاری می شـود یا خیـر نوعی 
در روش کوشـش های  امـا  می شـود.  تلقـی  دارایـی  و  سـرمایه گذاری 
موفـق، فقـط مخـارج تحقیقـات زمین شناسـی کـه منجـر بـه اکتشـافات 
به عنـوان دارایـی شناسـایی  تلقـی شـده و  موفـق می شـوند، سـرمایه ای 
می شـوند. مابقـی مخـارج نیـز به عنـوان هزینه جـاری در صورت سـود و 
زیـان دوره مالـی مـورد نظـر شناسـایی می گـردد. می توان نتیجـه گرفت 
کـه در روش کوشـش های موفـق، سـود دوره کمتـر و در روش بهـای 
تمـام شـده ي کامـل، میـزان دارایی هـا بیشـتر از واقـع گـزارش می شـود. 
ضمنـاً بـا توجه بـه اینکـه در روش کوشـش های موفق ، هرگونـه مخارج 
تولیـد در طـی دوره مالـی ، جزئـی از بهـای تمـام شـده موجـودی تلقـی 
می شـود، بـا اصل تطابـق هزینه هـا و درآمدها بـرای فرآینـد اندازه گیری 
سـود سـازگاری بـوده و در هنـگام فروش، بهـای تمام شـده موجودی ها 
بـه هزینـه ) بهـای تمـام شـده کاالی فـروش رفتـه ( تبدیـل می شـود. در 
مقابـل، در روش بهـای تمـام شـده ي کامـل، کلیـه مخـارج تولیـد در هر 
دوره مالـی بـه حسـاب هزینـه منظـور شـده که بـا مفهـوم تطابـق هزینه با 
درآمـد مغایـرت داشـته و ارتبـاط علـت و معلولی بین آنها وجـود ندارد.
هیـأت تدویـن اسـتانداردهای گزارشـگری مالـی )FASB(6 تالش هـای 
زیـادی بـرای ارایـه یـک روش حسـابداری واحـد در صنایـع نفـت و 
گاز انجـام داده اسـت. ایـن هیـات در دسـامبر سـال 1۹77پـس از دهه ها 
تـالش، اسـتاندارد حسـابداری شـماره 1۹ را بـا عنـوان »حسـابداری و 

گزارشـگری مالـی بـرای صنایـع نفـت وگاز« تدویـن نمـود کـه در آن 
روش کوشـش های موفـق مـورد قبـول واقـع شـده بـود. قبـل از اجـرای 
اسـتاندارد حسـابداری شـماره 1۹ کمیسـیون بورس اوراق بهادار ایاالت 
متحـده تصمیـم گرفـت کـه شـرکت های نفـت وگاز بـرای مشـارکت 
در بـازار بـورس و اوراق بهـادار هـم بـه روش کوشـش های موفـق و 
هـم بـه روش بهـای تمـام شـده کامـل بـه گزارشـگری مالـی بپردازنـد 

وصورت هـای مالـی7 خـود را بـر اسـاس ایـن دو روش ارایـه نماینـد.
بـه ایـن  هیـأت تدویـن اسـتانداردهای گزارشـگری مالـی در واکنـش 
اقـدام، بیانیـه شـماره 2۵ را صـادر نمـود کـه در آن، الزامـی کـه بـرای 
شـرکت های نفـت و گاز در اسـتاندارد شـماره 1۹ در نظـر گرفتـه شـده 
بـود ملغـی اعـالم شـد. در واقـع بیانیـه شـماره 2۵ لغوی بـرای اسـتاندارد 
شـماره 1۹ بـه حسـاب آمـد. در بیانیـه شـماره 2۵ الزامـات اسـتاندارد 1۹ 
بـه حالـت تعلیـق درآمـد و در آن بـه شـرکت های نفـت و گاز کـه فعال 
در بـازار بـورس و اوراق بهـادار نبودنـد نیـز ایـن اختیـار داده شـد تـا بـه 
به طـور  بپردازنـد.  مالـی  بـه گزارشـگری  مذکـور  از روش هـای  یکـی 
کلـی خروجـی مهـم ایـن کشـمکش ها ایـن بـود کـه بـه شـرکت های 
دولتـی و خصوصـی ایـن اختیـار داده شـد تـا بـدون الـزام خاصـی بـرای 
مقاصـد گزارشـگری از روش دلخواه اسـتفاده کنند. در ادامه به مقایسـه 

روش هـای حسـابداری و گزارشـگری مالـی فـوق پرداختـه می شـود.

1-1- نحوه حسابداری مخارج در پروژه  های نفت و گاز
نحـوه حسـابداری مخـارج تحمـل شـده در عملیـات نفت و گاز بسـته به 
مرحلـه ای کـه ایـن مخـارج در آن به وقـوع می پیونـدد متفـاوت خواهد 
بـود. به طـور کلـی می تـوان گفـت مخـارج انجـام عملیـات نفـت و گاز 
بـه یکـی از فعالیت هـای تحصیـل مجـوز اکتشـاف، اکتشـاف و ارزیابی، 
توسـعه و یـا تولیـد مربـوط می شـود کـه در ادامـه هریـک مورد بررسـی 

قـرار می گیـرد.

1-1-1- مخارج تحصیل مجوز اکتشاف
در ایـاالت متحـده شـرکت های نفـت و گاز ابتـدا باید طی یـک قرارداد 
اجـاره بـا دارنده ی معدن حق حفاری واسـتخراج مـواد هیدروکربونی را 
دریافـت کننـد )نظـام حقوقی آمریکا متفاوت اسـت از سـایر کشـورها(. 
شـرکت  بـرای  انحصـاری  مجـوز  نوعـی  واقـع  در  ایـن حـق  دریافـت 
دارنـده امتیـاز بـرای حفـاری و کشـف مـاده هیدروکربونـی می باشـد. 
طبـق ایـن قـرارداد اجاره، دارنـده امتیـاز وظیفـه فراهم کـردن تجهیزات 
و حفـاری و اسـتخراج را بـر عهـده داشـته و تمـام ریسـک و تأمین مالی 
امتیـاز می باشـد. در برخـی مواقـع  بـر عهـده ی دارنـده  ایـن فعالیت هـا 
شـرکت های نفـت و گاز دارنـده امتیاز برای سرشـکن کـردن هزینه ها و 
تأمین مالی و نیز تسـهیم ریسـک ناشـی از مراحل اکتشـاف و توسـعه در 
قالـب چندیـن شـرکت به عنوان مشـارکت خـاص8 وارد قرارداد شـده و 
به عنـوان یـک طرف قـرار داد به حسـاب می آینـد. در قرارداد های اجاره 
بـرای مدت زمـان شـروع اکتشـاف سـقف زمانـی در نظر گرفته می شـود 
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و اگـر اکتشـاف ظـرف مـدت مقـرر در قـرارداد آغـاز نشـود، قـرارداد 
بـه خـودی خـود فسـخ می شـود. طـرف مقابـل قـرارداد نیـز در مقابـل، 
وجوهـی به عنـوان حق االمتیـاز یـا حـق بهـره مالکانـه دریافـت می کنـد. 
عالوه برایـن، درصـدی از نفـت وگاز تولیـدی را به عنـوان مالیـات بـر 
درآمـد، مالیـات بـر تولیـد و... دریافـت می کنـد و هیچگونـه ریسـک یا 
هزینـه متوجـه حـال او نمی شـود. در برخـی قرارداد هـای اجـاره صاحب 
امتیـاز بایـد در ابتـدا وجوهـی به عنـوان پـاداش امضـای قـرارداد دریافت 
روش  در  چـه  تحصیـل  مخـارج  سـایر  هماننـد  پرداخـت  ایـن  نمایـد. 
حسـابداری کوشـش های موفـق و چـه در روش بهـای تمام شـده کامل، 
در بهـای تمام شـده مخـزن منظور خواهد شـد )مانند مخـارج محضری، 

وکالتی، مشـاور امـالک و...(. 

1-1-2- اکتشاف
مخـارج اکتشـاف شـامل مخـارج شناسـایی مناطقـی کـه ممکـن اسـت 
دارای ذخایـر نفـت و گاز باشـند و مخارج حفاری می باشـد. این مخارج 
ممکـن اسـت قبـل یـا بعـد از اینکـه شـرکت نفتـی یـا گازی امالکـی را 
بـرای ایـن فعالیت هـا تحصیـل کنـد، بـه وقـوع بپیوندنـد. قسـمت اصلـی 
ایـن هزینه هـا شـامل هزینه هـای زمین شناسـی، لرزه نـگاری، هزینه هـای 
نگهـداري تجهیـزات و هزینه هـای حفـاری و تجهیـز عملیـات اکتشـاف 
می باشـند. بسـیاری از شـرکت های نفتـی این فعالیـت را خودشـان انجام 
می دهنـد و برخی نیـز آن را به پیمانـکار واگذار می کنند )برون سـپاری(. 
نقشه کشـی،  هزینه هـای  شـامل  زمین شناسـی  و  لرزه نـگاری  هزینه هـای 
مطالعـات زمین شناسـی، تحقیقـات میدانـی، حقوق و دسـتمزدها و سـایر 
حسـابداری  روش  در  می باشـند.  لرزه نـگاری  بـا  مرتبـط  هزینه هـای 
کوشـش های موفـق ایـن مخـارج بـه محـض وقـوع بایـد به عنـوان هزینه 
دوره شناسـایی شـوند، در حالی کـه در روش حسـابداری بهـای تمـام 
شـده ي کامـل کلیـه این مخـارج به عنوان دارایی سـرمایه ای ثبت شـده و 

به مـوازات برداشـت از ذخایـر مسـتهلک می گـردد. 
آنهـا  در  کـه  امالکـی  از  نگهـداري  بـرای  گاز  و  نفـت  شـرکت های 
بـرای  می شـوند.  متحمـل  مخارجـی  نیـز  نشـده  انجـام  هنـوز  اکتشـافی 
مثـال بسـیاری از قرارداد هـای اجـاره از شـرکت های نفتـی درخواسـت 
هزینـه تاخیـر در اجـاره می کننـد. یعنـی شـرکت های نفتی ممکن اسـت 
عملیـات اکتشـاف را تـا زمـان دیگـری بـه تعویـق بیندازنـد و در مقابـل 
مبالغـی را بـه دارنـده امـالک بپردازنـد. نمونـه دیگـری از ایـن هزینه ها، 
مالیات هـا و هزینه هـای ثبـت قراداد هـای اجـاره، تعمیـرات، نگهداري از 
تجهیـزات و امـالک و... می باشـد. در روش حسـابدارِی کوشـش های 
موفـق ایـن مخـارج نیـز به محـض وقـوع بایـد هزینه جـاری تلقی شـوند. 
در روش بهـای تمـام شـده کامل ایـن مخارج به عنوان دارایی سـرمایه ای 

تلقـی می گـردد.
اصلی تریـن و بزرگ تریـن مخارج مرحله ی اکتشـاف مربـوط به حفاری 
و تجهیـز میـدان می باشـد. در جریـان حفـاری اسـت کـه حجـم مخـزن 
به صـورت تقریبـی و تجـاری بـودن یـا نبـودن آن تـا حـدودی مشـخص 

می شـود. در روش حسـابداری کوشـش های موفـق ایـن مخـارج در هـر 
صـورت بایـد بـه حسـاب سـرمایه گرفتـه شـود. اما اینکـه همچنـان جزء 
بهـای تمـام شـده مخـزن بماننـد یـا تبدیل بـه هزینه دوره شـوند بسـتگی 
بـه میـزان موفقیـت این حفـاری دارد. اگر ایـن حفاری بـه نتیجه مطلوب 
یعنـی کشـف ذخایـر تجـاری ختـم شـود، کل مخـارج صـورت گرفتـه 
درقالـب بهـای تمـام شـده مخزن به عنـوان دارایـی ثبت می شـود. در غیر 
این صـورت به عنـوان حفـاری بی نتیجـه۹ هزینـه دوره تلقـی می گـردد. 
در مقابـل؛ در روش حسـابداری بهـای تمـام شـده کامـل این مخـارج تا 
زمـان خاتمـه عملیات یـا ترک میدان در حسـاب دارایی های سـرمایه ای 

می مانند. باقـی 

1-1-3-توسعه
در اکثـر مواقـع تنها یک مخزن، ذخیره کافی و مناسـبی نیسـت؛ بنابراین 
چاه هـای دیگـری به عنـوان چاه هـای توسـعه ای حفـر می شـوند کـه آنها 
نیـز بایـد تجـاری و اقتصـادی باشـند. همچنیـن تجهیـزات تولیـدی مانند 
تانک هـای ذخایـر نفت، خطـوط لولـه، واحدهای تسـویه و پاالیش گاز 
طبیعـی و... نیـز الزم هسـتند. بـر اسـاس روش حسـابداری کوشـش های 
موفـق و بهـای تمـام شـده ي کامـل، مخـارج مرحلـه ی توسـعه همگی به 
حسـاب سـرمایه گرفته می شـوند. مخارج حفاری چاه های توسـعه ای در 
روش حسـابداری کوشـش های موفـق نیـز بـه همـان صورِت اکتشـافات 
اولیـه حسـابداری می شـوند یعنـی در صـورت رسـیدن بـه تولیـد تجاری 
به عنـوان دارایـی سـرمایه ای و در غیـر این صـورت، هزینـه جـاری تلقـی 
مـی  شـوند. از آنجـا کـه در ایـن مرحلـه قبـاًل مـاده سـیال کشـف شـده 
نتیجه بخـش  اکثـراً  انجـام می شـود،  زیـادی  نسـبتاً  و حفـاری در عمـق 
هسـتند. در روش بهـای تمام شـده کامـل این مخارج نیـز به عنوان دارای 

سـرمایه ای تلقـی می گردنـد.

1-1-4- تولید
وقتـی که اکتشـاف وتوسـعه مخزن به پایان رسـید، نوبـت عملیات تولید 
اسـت. مخـارج تولیـد شـامل هزینه هایی اسـت کـه شـرکت نفتی صرف 
انجـام عملیـات تولیـد و نیـز نگهـداری مخـزن و تجهیـزات مرتبـط بـا 
مخـزن می کنـد. نمونه هایـی از ایـن مخـارج که بـه آن هزینـه عملیاتی یا 
لیفتینـگ نیـز می گوینـد عبارتنـد از: هزینـه اسـتهالک تجهیـزات، هزینه 
حقـوق پرسـنل عملیـات، تعمیـر و نگهـداری، مالیـات بـر درآمـد، بیمه ، 

مالیـات بـر اجاره امـالک و... . 
چـه در روش کوشـش های موفـق و چـه در روش بهـای تمـام شـده ي 
اسـتهالک،  شـامل  توسـعه  و  تولیـدی  بخـش  مخـارج  کلیـه  کامـل، 
تعمیـرات بـا اهمیـت و... در محاسـبه بهـای تمام شـده محصـول تولیدی 
منظـور می شـوند. از آنجاکـه واحدهـای تولیـدی بعـد از تولیـد، معموالً 
نگهـداري  موجـودی  به صـورت  و  می رسـانند  فـروش  بـه  را  کاالهـا 
نمی کننـد، مخـارج تولیـد نیـز در همـان دوره ی وقوعشـان هزینـه دوره 

می شـوند.  تلقـی 
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در پایـاِن ایـن بخـش بایـد گفـت مفهـوم اساسـی بهـای تمام شـده کامل 
ایـن اسـت کـه هزینه هـای مربوط بـه تحصیل دارایی هـا و نیـز هزینه های 
اجتنـاب  اجبـاری و غیر قابـل  بـرای کشـف ذخایـر،  اکتشـاف همگـی 
اسـت، اگرچـه وقـوع یـک هزینـه خـاص ممکن اسـت منجر به کشـف 
یـا توسـعه ذخایـر نفت و گاز نشـود. طبق ایـن تعریف تمامـی هزینه  های 
تحصیـل دارایی هـاي اکتشـاف و توسـعه بایـد همگـی به عنـوان دارایـی 

سـرمایه ای بـه حسـاب گرفته شـوند.

1-2- نحوه حسـابداری عواید )شناسـایی درآمدها( در پروژه های 
نفت و گاز

بـرای  گاز  و  نفـت  فـروش  از  حاصـل  درآمدهـای  حسـابداری  در 
شـرکت های فعـال در ایـن زمینه تفاوتی بیـن دو روش مورداشـاره دیده 
نمی شـود و حسـابداری درآمـد صرف نظـر از اینکـه شـرکت های نفـت 
وگاز از چه روشـی برای حسـابداری و گزارشـگری مالی خود اسـتفاده 
می کنند، یکسـان اسـت. به طـور کلی شناسـایی در آمـد در صنعت نفت 
و گاز نسـبت به سـایر صنایع سـاده تر اسـت؛ زیرا درآمد زمانی شناسـایی 
می شـود که کاال به سـوی مشـتری فرسـتاده می شـود، قیمت هـا معقوالنه 
اسـت و دریافـت ما بـه ازای فـروش تـا حـد زیادی تضمین شـده اسـت. 

یکـی از مسـایل پیچیـده مربوط بـه شناسـایی درآمد ممکن اسـت زمانی 
بـه وجـود آیـد کـه یـک شـرکت نفـت و گاز سـهم خـود را از نفـت و 
گاِز فروختـه شـده بـر نـدارد. ایـن امـر منجـر می شـود تـا نیـاز بـه تعـادل 
در تولیـد براسـاس حـق مشـارکت تضامنی بـرای مالکان به وجـود بیاید. 
در ایـن شـرایط ناهماهنگی هایـی مشـتق می شـود کـه شـرکت می توانـد 
درآمـد را هـم براسـاس حقـوق عملیاتـی و یا هم براسـاس مقـدار واقعی 
نفـت و گاز فروختـه شـده محاسـبه کنـد. اگـر روش حقـوق عملیاتـی 
اسـتفاده شـود، واحد تجـاری باید یک حسـاب دریافتنی1۰ بـرای کمبود 
برداشـت و یـک حسـاب پرداختنـی11 بـرای مـازاد برداشـت خـود ثبـت 
کنـد. کمیسـیون بـورس اوراق بهـادار ایـاالت متحده اعالم کرده اسـت 
کـه ناهماهنگی هـای موجـود در حسـاب های دریافتنـی و پرداختنی باید 

بـا اسـتفاده از اقـل هـر یک از سـه مـورد زیـر اندازه گیری شـود:
1-قیمت در زمان تولید

2-قیمت جاری بازار
3- قیمت قراردادی)در صورتی که ممکن و عملی باشد(

اندازه گیـری نفت خـام در  ناهماهنگی هـای  بـرای  چارچـوب واضحـی 
روش حقـوق عملیاتـی وجـود نـدارد؛ بنابرایـن رویه هـا ارزش بـازار یـا 
مابـه ازای فـروش یـا قیمـت تولیـد را در نظـر گرفته انـد. امـا اگـر روش 
حسـاب  گاز  و  نفـت  شـرکت  این حالـت  در  شـود،  اسـتفاده  فـروش 
دریافتنـی یـا پرداختنـی ثبـت نخواهـد کـرد؛ مگـر اینکـه واحـد تجاری 
در  قابل تخصیـص  بـرآوردی  هزینه هـای  از  کـه  باشـد  داشـته  تولیـدی 
طـول عمـر دارایـی بیشـتر بوده باشـد. در آن صورت واحـد تجاری یک 
بدهـی را بـه انـدازه مـازاد سـهم برداشـتی خـود ثبـت می کنـد. ممکـن 

اسـت یـک شـرکت نفـت و گاز همـه ی نفـت و گازی را کـه در یـک 
دوره تولیـد کرده اسـت نفروشـد و به عنـوان موجـودی کاال در پایان هر 
سـال نگهـداري کند. نفـت و گازی کـه در انبار نگهداري می شـود باید 
در ترازنامـه بـه مبلـغ اقل بهای تمام شـده یـا ارزش بازار گزارش شـوند.

1-3- نحوه جابه جایی و انتقال مخارج سرمایه ای
شـرکت های نفـت و گاز زمین هایـی کـه هنـوز در آنهـا ذخایـری اثبات 
ارزیابـی  ناگهانـی12  ارزش  بـرای کاهـش  ادواری  به صـورت  را  نشـده 
می کننـد. کاهـش ارزش ناگهانـی زمانـی رخ می دهـد که مبلـغ دفتری13  
باشـد.  بیشـتر  بـازاری14 آن  یـا ارزش  از ارزش منصفانـه  یـک دارایـی 
شـرکت ها ایـن زمین هـا را به صـورت گـروه اقـالم بـرای کاهـش ارزش 
ارزیابـی می کننـد. در آزمـون و شناسـایی کاهـش ارزش، فاکتور هایـی 

کـه بایـد در نظـر گرفته شـوند عبارتنـد از:
■ توانایــی و قصــد شــرکت نفتــی بــرای آغــاز عملیــات حفــاری در آن 

زمیــن
■ حفاری هایی که در زمین انجام گرفته ولی به نتیجه نرسیده است.

■ مدت زمان باقی مانده از قرارداد اجاره.
زمین هـای مـورد اجـاره ممکـن اسـت به صـورت تک تـک یـا گروهـی 
زیـان  به عنـوان  ناگهانـی  ارزش  باشـند. کاهـش  داشـته  ارزش  کاهـش 
در صـورت سـود و زیـان منعکـس می شـود و ارزش دفتـری بـه همـان 
انـدازه کاهـش پیـدا می کنـد. شـرکت ها ممکـن اسـت ارزش دفتـری 
را به صـورت تدریجـی کاهـش دهنـد. کاهـش ارزش تدریجـی زیـان، 
کاهـش ارزش تلقـی نشـده و بلکـه به عنـوان اسـتهالک در نظـر گرفتـه 
می شـود. امـا کاهـش ارزش ناگهانـی موضـوع مـورد بحث ماسـت. اگر 
قـرارداد اجـاره بـدون کشـف ذخایـر هیدروکربـوری بـه پایـان برسـد، 
به عنـوان  و  می رونـد  زیـان  و  سـود  حسـاب  بـه  نیـز  هزینه هـا  اینگونـه 
هزینـه دوره تلقـی می شـوند. شـرکت های نفتـی و گازی بایـد هنگامـی 
کـه ذخایـر اثبات نشـده کشـف می شـوند طبقه بنـدی هزینه هـا را عوض 
کننـد. بـرای پوشـش قسـمت های مختلـف قـرارداد اجاره، شـرکت های 
نفتـی ممکـن اسـت فقـط قسـمتی از هزینه هـای ذخایـر اثبـات نشـده را 
بـه اثبـات شـده ها انتقـال دهنـد. امالکـی کـه به صـورت جداگانـه بـرای 
خالـص  دفتـری  ارزش  می شـوند،  ارزیابـی  ارزش،  کاهـش  آزمایـش 
آنهـا به عنـوان ذخایـر اثبـات شـده طبقه بنـدی می گـردد و آن دسـته از 
هزینه هـای  شـده اند،  ارزیابـی  گروهـی  به صـورت  کـه  دارایی هایـی 
ناخالـص تحصیـل آنهـا بایـد مجـدداً طبقه بنـدی شـود. ایـن رویـه در هر 

دو روش حسـابداری مزبـور یکسـان اسـت.
 

1-4- استهالک15 امالک، منابع طبیعی و دارایی های نامشهود16 
هزینه های  و  دارایی ها  تحصیل  هزینه های  گازی  و  نفتی  شرکت های 
را  است  شده  اثبات  ذخایر  به  مربوط  که  توسعه  و  اکتشاف  عملیات 
معموالً  استهالک  این  می کنند.  مستهلک  تولید  آحاد  روش  اساس  بر 
نرخ  یک  اساس  بر  تولیدی  گاز  مترمکعب  یا  نفت  بشکه  به صورت 
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و چه  طبیعی  منابع  تجهیزات، چه  برای  استهالک چه  می آید.  به دست 
دارایی های نامشهود17  یا بر اساس تک تک دارایی ها یا بر اساس گروه 
می شود.  محاسبه  مشابه  و کارکرد  مشابه  ماهیت  با  دارایی ها  از  خاصی 
نرخ استهالک هزینه های تحصیل دارایی بر اساس برآورد ذخایر نفت 
استهالک  نرخ  همچنین  می شود.  محاسبه  اثبات شده  ذخایر  در  گاز  و 
برای هزینه  های مربوط به اکتشاف و توسعه بر اساس برآوردی از ذخایر 
اثبات شده و توسعه یافته محاسبه می شود و نه فقط بر اساس ذخایر اثبات 
شده. اگر یک شرکت نفتی یا گازی هزینه های توسعه زیادی در مقابل 
مخازنی که عملیات توسعه در آنها صورت گفته است، داشته باشد، قبل 
از اینکه تمام مخازن حفاری شوند نباید قسمتی از این هزینه های توسعه 
را در محاسبات نرخ استهالک در نظر بگیرد. به طور مشابه شرکت نفتی 
در محاسبه نرخ استهالک، آن دسته از ذخایر اثبات شده و توسعه یافته ای 
را که هزینه های توسعه قابل توجهی داشته اند، در نظر نخواهد گرفت زیرا 
هزینه های توسعه آینده در محاسبات نرخ استهالک پیش بینی نمی شوند.
شرکت ها معموالً در پایان هر سال نرخ های استهالک را مورد بازبینی 
قرار می دهند و شرایطی برای این باز بینی نیز وجود دارد. این باز بینی ها 
نمی شوند.  داده  عطف  گذشته  به  و  هستند  برآورد  در  تغییر  مثابه  به 
این  در  نیز شامل می شوند.  را  نفت و گاز  دارایی ها، ذخایر  از  بسیاری 
شرایط شرکت های نفتی و گازی ذخایر و تولید را به یک وسیله عمومی 
برای اندازه گیری با استفاده از میزان تقریبی نفت و گاز تبدیل می کنند. 
بشکه  یک  بر  گاز  متر مکعب   6۰۰۰ به صورت  معموالً  تبدیل  نرخ  این 
نفت اندازه گیری می شوند. که بدین معنی است که هر 6۰۰۰ متر مکعب 
گاز معادل یک بشکه نفت است. به هر حال اگر نفت یا گاز بر تولید 
تولیدی در دوره  و گاز  نفت  نسبی  یا سهم  غلبه کند،  و ذخایر جاری 
جاری انتظار رود که در طول عمر مخزن ثابت بماند، یک شرکت نفتی 
یا گازی می تواند نرخ استهالک خود را بر اساس یکی از این دو ماده 
هیدروکربونی محاسبه نماید. در بسیاری از موارد یک شرکت نفتی یا 
گازی ممکن است به این نتیجه برسد که کارخانه های تصفیه و پاالیش 
تولید مستهلک  به جز آحاد  بر اساس روش های دیگری  را  گاز طبیعی 
کنند. نمونه ای از این روش ها مضاعف نزولی و خط مستقیم و ... می باشد.

آنچه تا اینجا عنوان شد در مورد هر دو روش حسابداری و گزارشگری 
در روش  به طور خاص  اما  نفت وگاز صدق می کند؛  در صنعت  مالی 
بهای تمام شده کامل واحد های تجاری مراکز هزینه یا مخازن هزینه18  را 
به صورت حومه به حومه تعریف می کنند. هر شرکت نفتی یا گازی برای 
هریک از حومه ها یا همان مناطق، محاسبات جداگانه ای برای استهالک 
خواهد داشت که نسبت به مبنای کلی به کار گرفته شده برای استهالک 
مخازن  دارد.  بیشتری  کارایی  موفق  کوشش های  یعنی  قبلی  روش  در 
باید مستهلک شوند شامل  )منطقه(  یا بخش  هزینه ای که در هر حومه 

موارد زیر است:
■ تمام هزینه های خالص سرمایه ای به جز برخی هزینه های غیرقابل قبول

■ برآورد هزینه های توسعه در آینده
■ برآورد هزینه های مربوط به ترک و امحاء تأسیسات به صورت خالص 

ارزش اسقاطی که به عنوان هزینه بازیافت دارایی شناسایی و ثبت شده 
است.

یک شرکت نفتی یا گازی مجاز است تا هزینه هایی که مستقیماً مربوط 
به تحصیل و ارزیابی زمین های ذخایر اثبات نشده است را از محاسبات 
استهالک خود خارج کند تا زمانی که بداند ذخایر اثبات شده می تواند 
باید  حداقل  نشده  ارزیابی  امالک  شوند.  داده  اختصاص  دارایی ها  به 
ساالنه برای زیان کاهش ارزش احتمالی آزمایش شوند که این ارزیابی 
به تنهایی  که  امالکی  از  دسته  آن  می شود.  انجام  جداگانه  به صورت 
ارزش  کاهش  زیان  برای  گروهی  به صورت  باید  نمی شوند،  ارزیابی 
توضیح  قباًل  که  صورتی  همان  به  ارزش  کاهش  زیان  شوند.  آزمایش 
روش  دو  هر  در  شده  ارزیابی  ارزش  کاهش  می شود.  انجام  شد  داده 
هزینه های  می شود.  افزوده  مستهلک شود  باید  دارایی  از  که  میزانی  به 
انجام گیرند در  اینکه  به محض  این روش  اکتشاف چاه های خالی در 
به صورت  نتواند  تجاری  واحد  اگر یک  می شوند.  شامل  هزینه  مخازن 
ارزیابی  دارایی های  با  را  زمین شناسی  و  لرزه نگاری  هزینه های  مستقیم 
مرکز  در یک  وقوع  به محض  را  هزینه ها  این  باید  دهد،  ارتباط  نشده 
واحد  یک  دارایی،  یک  کامل  ارزیابی  اساس  بر  کند.  شامل  هزینه 
تجاری سایر هزینه های باقی مانده را در مراکز هزینه شامل خواهد کرد.

شرکت های نفتی و گازی که از بهای تمام شده کامل استفاده می کنند 
هزینه  می نمایند  استفاده  موفق  از کوشش های  که  همانند شرکت هایی 
وسیله  یک  به  گاز  و  نفت  فیزیکی  واحد های  اساس  بر  را  استهالک 
می کنند.  محاسبه  نسبی  و  تقریبی  ارزش  اساس  بر  عمومی  سنجش 
که  باشد  این  بیانگر  است  ممکن  اقتصادی  احوال  و  اوضاع  هر حال  به 
واحد تجاری باید در محاسبه استهالک از درآمد حاصل از واحد های 
فروش رفته استفاده کند. در این صورت هزینه استهالک واحد تجاری 
گرفتن  نظر  در  بدون  یعنی  تولید،  از  ناشی  ناخالص  سود  اساس  بر 
از  بسیاری  در  می شود.  محاسبه  االمتیاز،  حق  به  مربوط  پرداخت های 
موارد بهتر آن است که کارخانه های تصفیه و پاالیش گاز طبیعی نیز به 
روشی غیر از آحاد تولید مانند خط مستقیم، مضاعف نزولی، مجموع 
سنوات و ... مستهلک شوند. شرکت هایی که از روش بهای تمام شده 
محاسبه  تلفیقی  مبنایی  اساس  بر  را  استهالک  می نمایند،  استفاده  کامل 

می کنند.

1-5- زیان ناشی ازکاهش ارزش ذخایر 
تـا  اسـت  موظـف  تجـاری  واحـد  هـر  موفـق :  کوشـش های  روش 
دارایی هـای بلند مـدت خـود را به صـورت گروهـی یـا طبقه ای بـرای آن 
قسـمت از ارزش دفتـری کـه احتمـاالً غیر قابـل بازیافـت اسـت آزمـون 
نمایـد. شـاخص هایی را کـه ممکـن اسـت شـرکت نفتـی یـا گازی برای 
آزمایـش زیـان کاهـش ارزش ارزیابـی کـرده و مورد نظـر قـرار دهـد 

شـامل مـوارد زیـر اسـت:
■ قیمت های مورد انتظار پایین برای نفت و گاز
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■ افزایش قابل توجه در هزینه های توسعه آینده
■ کاهش قابل توجه در میزان ذخایر برآوردی مخزن

■ تغییرات نامطلوب در قوانین و مقررات محیطی
■ عدم انتظـار از فـروش دارایـی بـا قیمـت بـاال قبـل از تمـام شـدن عمـر 

مفیـد آن

اگـر یـک شـرکت نفتی یـا گازی به صـورت کّمـی بیان کند کـه ارزش 
دفتـری گـروه دارایی هایـش امـکان بازیافـت نـدارد، در ایـن صـورت 
در  اسـت.  گرفتـه  بـه کار  را  مرحلـه ای  دو  ارزش  کاهـش  یـک روش 
گام اول توانایـی بازیافـت بهـای تمـام شـده دارایـی را بـا مقایسـه ارزش 
دفتـری دارایـی بـا جریان هـای نقـدی مورد انتظـار آن ارزیابـی می کنند. 
اقتصـادی  ارزش  همـان  یـا  مورد انتظـار  آتـی  نقـدی  جریان هـای  اگـر 
دارایـی از مبلـغ دفتـری بیشـتر باشـد، ایـن گـروه از دارایی زیـان کاهش 
ارزش نخواهـد داشـت و تجزیـه و تحلیـل بیشـتری نیـاز نیسـت. امـا اگر 
ارزش  از  اقتصـادی  ارزش  یـا همـان  دارایـی  نقـدی آتـی  جریان هـای 
دفتـری آن کمتـر باشـد، در ایـن زمـان گام دوم اجـرا می شـود. یعنـی به 
انـدازه مـازاد مبلـغ دفتـری نسـبت بـه ارزش اقتصـادی یـا ارزش منصفانه 
دارایـی زیـان کاهـش ارزش شناسـایی می شـود. اگـر واحـد تجـاری یـا 
همـان شـرکت نفتـی در محاسـبه آزمایـش زیـان کاهـش ارزش موفـق 
نباشـد، در ایـن صـورت ارزش منصفانـه یـا بـازار، مبنـای محاسـبه قـرار 
خواهـد گرفـت. در بسـیاری از نمونه هـا شـرکت نفتـی یـا گازی ارزش 
منصفانـه را بر اسـاس یک نرخ تنزیل مناسـب1۹ بـه ارزش فعلی جریانات 
نقـدی آتـی یـک واحـد تجـاری تبدیـل می کنـد. شـرکت نفتـی باید از 
نـرخ تنزیـل ثابتـی بـرای فروش نفـت و گاز اسـتفاده کند که متناسـب با 

ریسـک های مربـوط بـه آن دارایـی باشـد.
شـرکت های نفـت وگازی کـه از روش بهـای تمام شـده کامل اسـتفاده 
موفـق  کوشـش های  روش  از  کـه  شـرکت هایی  بـه  نسـبت  می کننـد 
اسـتفاده می کننـد در آزمایـش زیـان کاهـش ارزش بـا محدودیت هـای 
روش  از  اسـتفاده کننده  شـرکت های  هسـتند.  روبـه رو  بیشـتری 
کوشـش های موفـق ملـزم هسـتند تـا آزمایـش مربـوط بـه زیـان کاهش 
ارزش را فقـط در مواقعـی کـه تغییـری در شـرایط رخ می دهـد و در 
نتیجـه بخشـی از ارزش دفتـری غیر قابـل بازیافت می شـود، اجـرا نمایند. 
امـا واحد هـای تجـاری ای کـه از روش بهـای تمـام شـده کامل اسـتفاده 
می کننـد بایـد هـر سـه مـاه ایـن آزمایـش را انجـام دهنـد. عالوه بـر این، 
سـقف بهای تمام شـده کامـل یعنی همان بیشـترین مقـدار ارزش دفتری 
یـک مرکـز هزینـه بدون ثبـت زیان کاهـش ارزش بـا اسـتفاده از ذخایر 
اثبـات شـده دارای قیمـت بـه صـورت قیمـت فـروش میانگیـن محاسـبه 
می شـود. واحـدی کـه از روش بهـای تمام شـده کامـل اسـتفاده می کند 
در هـر مرکـز هزینـه، هزینه هـای سـرمایه ای را پـس از کسـر اسـتهالک 
و مالیـات بردرآمدهـای معـوق بـا سـقف تمـام هزینه هـا مقایسـه کنـد. 
اگـر هزینه هـای مسـتهلک نشـده در روش بهـای تمـام شـده کامـل پس 
از کسـر مالیـات بـر درآمد هـای معـوق بـه حسـاب سـرمایه برده شـوند، 

هرچـه مـازاد بـر سـقف تمـام هزینه هـا باشـد باید به عنـوان زیـان کاهش 
ارزش شناسـایی شـود. مقـدار زیان کاهـش ارزش در طـول دوره ای که 
اتفـاق بیفتـد بایـد منحصـراً گـزارش و افشـا شـود. کاهـش ارزش ثبـت 

شـده نمی توانـد در دوره هـای بعـدی مجـدداً برگشـت داده شـود.

1-6- تعهدات مربوط به کنارگذاری و برچیدن دارایی ها
قانونـی  تعهـدات  بـرای  تـا  هسـتند  ملـزم  گازی  و  نفتـی  شـرکت های 
مرتبـط بـا کنارگـذاری یـا برچیـدن یـک دارایـی بلند مـدت در دوره ای 
کـه بدهـی بـه وقـوع پیوسـته اسـت در دفاتـر خود یـک بدهی شناسـایی 
منصفانـه  ارزش  از  عاقالنـه ای  بـرآورد  بتواننـد  اینکـه  بـه شـرط  کننـد 
ابتـدا  دارایی هـا  برچیـدن  بـه  مربـوط  تعهـدات  باشـند.  داشـته  بدهـی 
به عنـوان بدهـی بـه ارزش منصفانـه به همـراه افزایش احتمالـی در قیمت 
آن در دفاتـر ثبـت می شـوند. هرگونـه تغییـرات بعـدی در جریان هـای 
نقـدی آتـی دارایـی اصـوالً فقـط بدهی ثبت شـده و یـا بهای تمام شـده 
دارایـی تحصیـل شـده را تعدیـل می کنـد. افزایـش در بازبینی هـا بایـد با 
اسـتفاده از نرخ هـای اعتبـاری کنونـی تنزیـل شـود و در مقابـل، کاهـش 
در بازبینی هـا نیـز بایـد بـر اسـاس یـک نـرخ اعتبـاری تنزیـل گـردد کـه 
ایـن نـرخ همـان نرخـی اسـت کـه زمـان ثبـت دارایـی بـرای اولیـن بـار 
حاکـم بوده اسـت. شـرکت های نفتـی و گازی عموماً تعهـدات برچیدن 
خاتمـه  هنـگام  نفتـی  تجهیـرات  تـرک  به صـورت  بیشـتر  را  دارایی هـا 
قـرارداد و تخلیـه بسـترهای اسـتخراجی به وجـود می آورنـد. از سـوی 
دیگـر آنچـه به عنـوان دارایـی ثبـت شـده اسـت نیـز به صـورت هزینـه 

اسـتهالک شناسـایی می شـود.
بـه  بـرای تعهـدات مربـوط  الزامـات حسـابداری و گزارشـگری مالـی 
برچیـدن داریی هـا نیـزدر هـر دو روش حسـابداری با هم مشـابه هسـتند. 
به طـور واضـح مشـخص نیسـت کـه در روش بهـای تمـام شـده کامـل 
بدهی هـای  تسـویه،  هنـگام  در  بایـد  گازی  یـا  نفتـی  شـرکت  چگونـه 
مربـوط بـه برچیـدن دارایی ها را شناسـایی کند یـا اینکه چگونـه مخارج 
سـرمایه ای را افزایـش یـا کاهـش دهد.کمیتـه اجرایی گزارشـگری های 
مالـی مربـوط بـه آمـوزش حسـابداران خبـره در آمریـکا اعـالم کـرده 

اسـت کـه روش اول یعنـی شناسـایی سـود یـا زیـان قابـل قبـول اسـت.

1-7- واگذاری و انتقال20 حق عملیاتی)سهم الشرکه(
واگـذاری بـه معنـی انتقـال یک حق اکتشـاف و اسـتخراج از یک واحد 
تجـاری بـه یـک واحـد تجـاری دیگـر اسـت. شـرکت های نفـت و گاز 
بـا هـدف تسـهیم خطـرات و ریسـک های عملیـات اکتشـاف و  غالبـاً 
اسـتفاده از منابـع مالـی سـایر شـرکت ها بـرای فعالیت هـای اکتشـاف و 

توسـعه بـه ایـن نـوع مبـادالت وارد می شـوند. 
واگـذاری حـق عملیاتـی شـامل طیفـی از مبـادالت اسـت. سـوال اصلی 
حسـابداری کـه بـا ایـن نقـل و انتقـاالت مرتبـط اسـت ایـن اسـت کـه 
چگونـه در ایـن مبـادالت سـود یـا زیـان شناسـایی و ثبـت شـود. به طـور 
کلـی در ایـن مبـادالت سـود یا زیان بـه انـدازه تفـاوت در قیمت فروش 
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اینکـه  مگـر   ( می شـود  شناسـایی  عملیاتی هـا  حـق  دفتـری  ارزش  و 
جنبه هایـی از مبـادالت وجـود دارنـد کـه اجـازه ثبـت سـود یـا زیـان را 
نمی دهنـد، یـا اینکـه شناسـایی سـود و زیـان در ایـن مواقـع به کمـک 

اسـتاندارد حسـابداری خـاص ممنـوع شـده باشـد(.
در مـوارد زیـر نیز سـود یا زیان ناشـی از انتقال و واگـذاری حق عملیاتی 

شناسـایی نمی شود:
■ ذخیره کردن دارایی ها برای هدفی خاص مثل توسعه یا تولید گاز که 

در اینگونه موارد زیان ها نیز در هنگام نقل و انتقال شناسایی نمی شود.
بازیافـت  مـورد  در  و  شـده  فروختـه  امتیـاز  حـق  یـک  از  قسـمتی   ■

دارد. وجـود  عدم قطعیـت  آن  فـروش  بـا  مرتبـط  هزینه هـای 
■ قسـمتی از یک حق امتیاز فروخته شـده و فروشـنده تعهدات در مورد 
عملکـرد مطلـوب آن بـر عهـده دارد. بـرای مثـال تعهـد به حفـاری یک 

چـاه نفتـی بـدون بازپرداخت سـهمی از هزینه هـای فروش حـق امتیاز.

شـرکت های نفـت و گاز کـه از روش بهـای تمـام شـده کامـل اسـتفاده 
می کننـد به طـور کلـی بـه جز یک مـورد منحصـر به فـرد در بقیـه موارد 
همـان رویـه حسـابداری را که توسـط شـرکت های طرفـدار روش قبلی 
در حسـابداری فعالیت هایشـان اسـتفاده می شـد، دنبال می کنند. شـرکت 
نفتـی یـا گازی کـه از روش بهـای تمـام شـده کامـل اسـتفاده می کنـد، 
فـروش نفـت و گاز را به عنـوان تعدیـل درکل مرکـز هزینـه بـه حسـاب 
مـی آورد و هیچگونـه سـودی را تـا تعدیـل روابـط بیـن مراکـز هزینـه و 

ذخایـر اثبـات شـده، شناسـایی نمی کند.

2- الزامات مربوط به افشا21 اطالعات مالی در صنعت نفت و گاز
شـرکت های نفت و گاز ملزم به اجرای موارد افشـا نیز هسـتند؛ چه افشـا 
در صورت هـای اساسـی مالـی و چـه در یادداشـت های توضیحی همراه. 
بـرای بسـیاری از سـرمایه گذاران ایـن افشـا ها اطالعـات ضـروری فراهم 
می کنـد کـه در ارزیابـی عملکـرد یـک شـرکت نفتـی یـا گازی حیاتـی 

به شـمار مـی رود. ایـن افشـاها بیشـتر مربوط به مـوارد زیر می باشـد:
1- افشای مقادیر ذخایر

2-افشای مخارج سرمایه ای
و  اکتشـاف  دارایی هـا  تحصیـل  صـرف  کـه  هزینه هایـی  3-افشـای 

شـده اند توسـعه  فعالیت هـای 
4-افشای نتایج حاصل از عملیات تولید نفت و گاز

آتـی  جریان هـای  اندازه گیـری  بـرای  اسـتاندارد  ابزار هـای  ۵-افشـای 
ایـن جریان هـا تغییـرات در  نقـدی و 

هـدف اصلـی در توسـعه افشـاهای شـرکت های نفتی و گازی آن اسـت 
تـا شـکاف اطالعاتـی میـان صورت هـای گزارش گـری مالی را پوشـش 

دهنـد و اطالعـات اضافـی بـه کاربـران بدهند تـا بتوانند ایـن کاربران:
1-جریان های نقدی آتی را پیش بینی کنند.
2-بهای جایگزینی22 ذخایر را برآورد کنند.

زمینـه  در  را  تجـاری  شـرکت های  مالـی  اطالعـات  بتواننـد  3-بهتـر 

کننـد. مقایسـه  هـم  بـا  گاز  و  نفـت  اکتشـاف 

2-1- الزامات عمومی افشا 
همه ی شرکت های نفت و گاز چه خصوصی و چه دولتی ملزم هستند 
تا روش های حسابداری برای هزینه های به وقوع پیوسته در فعالیت های 
از  همه  ی شرکت هایی که هریک  نمایند. عالوه براین،  افشا  را  تولیدی 
روش های بهای تمام شده کامل و یا کوشش های موفق را مورد استفاده 
برای  که  را  مخازن  اکتشاف  به  مربوط  هزینه های  باید  می دهند،  قرار 
ذخایر اثبات شده انجام می دهند، افشا نمایند. برای هر یک از دوره های 
ساالنه که صورت سود و زیان تهیه می شود، تغییر در هزینه های آنها در 

اثر هر یک از عوامل زیر باید افشا شود:
1-اضافات

2-تجدید طبقه بندی هزینه های ذخایر اثبات شده
3-آن قسـمت از بهـای تمـام شـده کـه بـه حسـاب هزینه رفته اسـت مثل 

استهالک

2-2- الزامات افشاها برای شرکت های دولتی
شـرکت های دولتـی بـا فعالیت هـای نفتـی و گازی قابل توجـه ملـزم بـه 
افشـای اطالعاتـی به عنـوان اطالعـات تکمیلـی خـارج از صورت هـای 

اساسـی مالی هسـتند:
■ افشای مقادیر ذخایر اثبات شده نفت و گاز

■ مخارج سرمایه ای فعالیت های تولید نفت و گاز
و  اکتشـاف  تحصیـل،  فرآینـد  در  پیوسـته  به وقـوع  هزینه هـای   ■

توسـعه بـه  مربـوط  فعالیت هـای 
■ نتایج حاصل از عملیات برای فعالیت های تولیدی نفت و گاز

■ مبنـای اسـتاندارد بـرای محاسـبه ارزش فعلـی جریان هـای نقـدی آتـی 
مربـوط بـه مقادیـر ذخایـر اثبات شـده نفت و گاز بـه همـراه تغییرات در 

میـزان آنها

2-3- افشای اطالعات در خصوص ذخایر اثبات شده نفت و گاز
شـرکت نفتـی و گازی بایـد تغییـرات در مقادیـر خالـص ذخایـر اثبـات 

شـده نفـت و گاز را در طـول سـال تحـت عناویـن زیـر افشـا کنـد:
■ بازبینــی برآورد هــای گذشــته: بازبینــی افزایــش یــا کاهــش و به طــور 
ــدی  ــای گذشــته ناشــی از اطالعــات جدی ــرات در برآورد ه ــی تغیی کل
ــت  ــد به دس ــا تولی ــاری و ی ــعه، حف ــات توس ــن عملی ــه در حی ــت ک اس
ــز  ــل اقتصــادی نی ــر عوام ــر در نتیجــه تغیی ــر در ذخای ــده اســت. تغیی آم

بایــد افشــا شــود.
■ بهبــود در تکنیک هــای ازدیــاد برداشــت: تغییــرات در بــرآورد ذخایــر 
در نتیجــه تغییــرات در تکنیک هــای ازدیــاد برداشــت-اگر قابــل توجــه 
ــن صــورت در  ــر ای ــه گــزارش داده شــود و در غی باشــند-باید جداگان

ــته افشــا می شــود. ــای گذش ــی در برآورد ه ــی بازبین ــورد اول یعن م
■ خرید درجای مواد هیدروکربونی
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■ توسعه و اکتشاف
■ تولید

■ فروش درجای مواد هیدروکربونی

2-4- افشای نتایج فعالیت های تولیدی نفت و گاز
یـک شـرکت نفـت وگاز متعهـد اسـت تـا نتایـج عملیـات تولیـد نفـت 
و گاز را بـرای یـک سـال افشـا نمایـد. نتایـج حاصـل از عملیـات بایـد 

اطالعـات زیـر را شـامل شـود:
■ درآمد

■ هزینه های تولید
■ هزینه هـای اکتشـاف )معموالً کاربـردی بـرای واحـد تجـاری هسـتند 
کـه از روش کوشـش های موفـق اسـتفاده می کننـد و واحد هـای تجاری 
کـه از روش بهـای تمـام شـده کامل اسـتفاده می کنند، این مخـارج را به 

حسـاب سـرمایه می برند.(
■ هزینه استهالک و ارزش گذاری ذخایر

■ هزینه مالیات بر درآمد
■ نتایـج حاصـل از عملیـات بـرای فعالیت هـای تولیـدی نفـت و گاز )به 

غیـر از سـربار اداری و هزینه هـای بهـره(

درافشـای درآمد هـا شـرکت نفتـی یـا گازی بایـد فـروش بـه اشـخاص 
ثالـث یـا درآمـد ناشـی از واگـذاری بخشـی از عملیـات به شـرکت های 
دیگـر مثـل پاالیـش را نیـز در نظـر بگیرنـد. فـروش بـه اشـخاص ثالـث 
یـا واگـذاری بخشـی از عملیـات بـه شـرکت های دیگـر بایـد هـر کـدام 
جداگانه افشـا شـوند. ایـن درآمدها باید براسـاس ارزش تقریبـی بازار یا 

همـان ارزش منصفانـه افشـا و گـزارش شـوند. 
شـرکت نفتـی یـا گازی بایـد هزینـه مالیـات بـر درآمـد را بـا اسـتفاده از 
نرخ هـای مصـوب دولتی بـرای یک دوره محاسـبه نماید و پس از کسـر 
هزینه هـای ناشـی از عملیـات تولیـد نفـت و گاز، درآمـد نـرخ مالیات بر 
درآمـد را نیـز اعمـال نماید. محاسـبه هزینـه مالیات بردرآمـد، معافیت ها 
وتخفیفـات مالیاتـی مربـوط بـه عملیـات تولیـد نفـت و گاز را به خوبـی 

می کند. منعکـس 
که  است  کرده  ثابت  مالی  گزارشگری  استانداردهای  تدوین  هیات 
محاسبه ی  در  گاز  و  نفت  شرکت های  فعالیت   از  حاصل  نتایج  افشای 
جریان های نقدی آتی یک شرکت نفتی یا گازی و همچنین در ارزیابی 
ریسک های مربوط به عملیات اکتشاف بسیار مهم و اساسی است و در 
از  بازار یابی  نفتی مثل پاالیش و  با سایر جنبه های یک شرکت  مقایسه 

اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

2-5- الزامـات افشـا برای شـرکت های اسـتفاده  کننـده از روش 
بهـای تمام شـده کامل

شــرکت های دولتــی نفــت و گاز کــه از روش بهــای تمــام شــده کامــل 
ــه ای، هــر ســاله  ــرای هر یــک از مراکــز هزین ــد ب ــد، بای اســتفاده می کنن

یــک صــورت ســود و زیــان تهیــه کننــد. مقــدار کلــی هزینــه اســتهالک 
ــمارش  ــتفاده از ش ــا اس ــده ب ــد ش ــاد تولی ــادل آح ــاس مع ــر اس ــه ب ک
فیزیکــی بــه ازای مبالغــی دالری یــا روش هــای دیگــر محاســبه می شــود 

نیــز بایــد در تهیــه صــورت ســود و زیــان در نظــر گرفتــه شــود.
همچنیــن شــرکت نفتــی یــا گازی بایــد در ترازنامــه خــود مقادیــر 
ــت را  ــده اس ــل ش ــده متحم ــات نش ــر اثب ــرای ذخای ــه ب ــی ک هزینه های
به همــراه پروژه هــای توســعه ای خــاص کــه از مخــارج ســرمایه ای خــود 
خــارج کــرده اســت، افشــا نمایــد. عــالوه برایــن شــرکت نفتی یــا گازی 
ــا توضیحــی کــه همــراه  ــا در یادداشــت های ضمنــی ی موظــف اســت ت
ــه  ــا ارای ــا و پروژه ه ــی از دارایی ه ــتند، توصیف ــی هس ــای مال صورت ه
ــتهالک  ــای اس ــا را در هزینه ه ــبه آنه ــوه محاس ــدی نح ــد و زمان بن ده
بیــان نمایــد. یعنــی مشــخص کنــد چــه زمانــی آنهــا مســتهلک خواهنــد 
شــد. اطالعــات خــاص و جزیــی دربــاره ماهیــت و زمان بنــدی هزینه هــا 

ــه شــود. ــد در یادداشــت های توضیحــی ارای ــز بای نی

نتیجه گیری
در ایـن مقالـه به طور مختصر به بررسـی و مقایسـه روش های حسـابداری 

بهای تمام شده کوشش های موفقنوع فعالیت
کامل

تحصیل دارایی ها و اجاره

سرمایه ای می شودسرمایه ای می شودمخارج مرتبط با ذخایر اثبات شده

سرمایه ای می شودهزینه جاری استمخارج مرتبط با ذخایر اثبات نشده

اکتشاف ذخایر نفت وگاز

سرمایه ای می شودهزینه جاری استمخارج زمین شناسی وژئوفیزیکی

مخارج تاخیر در اکتشاف)جریمه 
سرمایه ای می شودهزینه جاری استتاخیر(

مخارج حفاری23 )مشهود و 
سرمایه ای می شودسرمایه ای می شودنامشهود(24

سرمایه ای می شودهزینه جاری استذخایر اثبات شده

سرمایه ای می شودهزینه جاری استحفاری بی نتیجه 2۵

مخارج توسعه و حفاری چاه های توسعه ای

توسعه و حفاری توسعه ای 
سرمایه ای می شودسرمایه ای می شودنتیجه بخش

سرمایه ای می شودسرمایه ای می شودتوسعه حفاری توسعه ای بی نتیجه
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و  موفـق  )کوشـش های  وگاز  نفـت  صنعـت  در  مالـی  گزارشـگری  و 
بهـای تمـام شـده کامـل( پرداخته شـد. در جـدول-1 خالصـه ای از اهم 

تفاوت هـای دو روش ارائـه گردیـده اسـت. 
حـق  واگـذاری  اسـتهالک،  هزینـه  محاسـبه  نحـوه  پژوهـش  ایـن  در 
نفـت  تولیـد  هزینه هـای  و  درآمدهـا  دارایی هـا،  برچیـدن  عملیاتـی، 
وگاز، کاهـش ارزش دارایی هـا و ذخایـر و ... بـر اسـاس اسـتانداردهای 
اسـتاندارد های  زیـرا  گردیـد؛  ارائـه  متحـده  ایـاالت  گزارشـگری 
خـاص  حسـابداری  دسـتورالعمل  فاقـد  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی 
بـرای بسـیاری از فعالیت هـای معدنـی و اسـتخراجی می باشـند. اگرچـه 
اسـتاندارد بین المللی حسـابداری شـماره 6 با عنوان »اکتشـاف و ارزیابی 
منابـع معدنـی«، نحـوه حسـابداری بـرای اکتشـاف و هزینه هـای ارزیابـی 
بـرای حسـابداری  امـا شـرکت ها  می کنـد،  مشـخص  را  معدنـی  منابـع 
می کننـد.  دنبـال  را  خـود  خـاص  روش هـای  اصـوالً  توسـعه  عملیـات 
را  اعالمیـه ای  حسـابداری  بین المللـی  اسـتاندارد  های  تدویـن  هیـأت 
به عنـوان حسـابداری صنایع اسـتخراجی و معدنی منتشـر کرده اسـت که 
چارچوبـی برای گزارشـگری مالی صنایع معدنی و اسـتخراجی به شـمار 
مـی آید. چارچوب حسـابداری پیشـنهاد شـده کـه هم مربوط بـه صنایع 
نفتـی و هـم صنایع گازی اسـت، به جـای ارزش منصفانه، بر حسـابداری 
بهـای تمـام شـده مبتنـی می باشـد کـه از هنـگام تحصیـل حـق قانونـی 
فرآینـد محاسـبه بهـای تمـام شـده آغـاز می شـود. کلیـه ی هزینه هـای 
آن  وضعیـت  بـه  توجـه  بـدون  امـالک  دربـاره  اطالعاتـی  کـه  بعـدی 

امـالک )مرحلـه اکتشـاف، توسـعه یـا تولید( ارایـه می دهند نیـز به عنوان 
افزایـش در مبلـغ دفتـری دارایـی محاسـبه شـده و بایـد به عنـوان یـک 
دارایـی نفتـی یـا گازی در دفاتـر به عنـوان سـرمایه در نظر گرفته شـوند. 
در چارچـوب پیشـنهاد شـده، هزینه هـای زمین شناسـی و لرزه نـگاری و 
حتـی هزینه هایـی کـه منجـر بـه چاه هـای بـدون نفـت شـده اند بایـد بـه 
حسـاب بهـای تمام شـده رفته و در دفاتـر به عنوان سـرمایه در نظر گرفته 
شـوند. آزمایـش زیـان کاهـش ارزش دارایی ها فقـط دارای یک مرحله 
اسـت کـه ارزش دفتـری یـک دارایـی ثبـت شـده در دفاتـر را پـس از 
کسـر اسـتهالک انباشـته بـا ارزش بازیافتنـی آن مقایسـه می کنند. روش 
شناسـایی زیـان کاهـش ارزش نیـز در چارچوب پیشـنهادی با شناسـایی 
کاهـش ارزش در روش هـای بهـای تمـام شـده کامـل و کوشـش های 
موفـق متفـاوت خواهـد بـود. کمیتـه تدوین اسـتاندارد های گزارشـگری 
ایـن چارچـوب  بـا  رابطـه  از 14۰ دعوت نامـه در  بیـش  مالـی آمریـکا 
پیشـنهادی دریافـت کرده اسـت. ایـن کمیتـه هم اکنون در حـال ارزیابی 
ایـن درخواست هاسـت تـا تصمیـم بگیرد چـه مسـاِیلی را بـه موضوعات 
مـورد بحـث خـود اضافـه کنـد و بتوانـد حسـابداری صنایـع معدنـی و 
اسـتخراجی را نشـان دهـد. پیشـنهاد می گـردد شـرکت های تولیـدی و 
اکتشـافی ایرانـی بـا اسـتفاده از یافته هـای ایـن پژوهـش بـه گزارشـگری 
مالـی و حسـابداری فعالیت هـای خـود بپردازند تـا بتواننـد عملکرد خود 
را بـا یکدیگـر مقایسـه نمـوده و رتبه بنـدی آنهـا به منظـور مشـارکت در 

قراردادهـای عملیـات مشـترک تسـهیل گـردد.

1. Successful efforts
2. Full �cost
3. Capitalize
4. Expense
5. Commercial reserve.
6. Financial Accounting Standard Board
7. Financial statements
8. Joint venture
9. Dry hole
10. Account receivable

11.  Account payable
12. Impairment
13. Book value
14. Far value or market price

طی  دارایی  شده  تمام  بهای  تخصیص  فرآیند   .1۵
منطقی  و  سیستماتیک  روش  اساس  بر  آن  مفید  عمر 

استهالک نام دارد.
واحد  عملیات  در  استفاده  قابل  دارایی های   .16
تجاریکه فاقد ماهیت فیزیکی باشند مانند حق االمتیاز، 

حق چاپ و... .
17.Depreciation, Depletion or Amortization

18. Cost center or cost pool
19. Discount rate
20. Disposition
21. Disclosure
22. Replacement cost
23. Drilling.
24. Tangible and Intangible.
25. Dry hole
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