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 .شودوبکارگرفتهمطالعه“حسابداریبراستانداردهایایمقدمه”بهاستانداردبایدباتوجهاین

 

 کاربرد  دامنه

 .کاربردداردوتوسعهتحقیقمخارجباحسابداریاستاندارددررابطهاین .1

 د:گیرقرارنمیستانداردموردبحثادراینزیرفعالیتهای .2

.شودمیانجامدیگرانقراردادبرایبهموجبکهایوتوسعهتحقیق.فعالیتهایالف
.،گازوذخایرمعدنینفتاکتشافعملیات .ب


  تعاریف

ت:اساررفتهزیربکمشخصاستانداردبامعانیدراینذیلاصطالحات .3
توسعهتحقیق  زیررگستردههایزمینهاز(یکیازبیشیا)یکیدرکهاستفعالیتهایی :و

 :شودواقع

کسربمنظروربرهعمدتاًکهاستنظرییاتجربیکار :(ای)یاپایهمحضتحقیق.الف

مشخصریکراربردیهردفبرهاساساًمعطوفوشودمیانجامجدیدفنییاعلمیدانش

 .نیست

یراعلمریدانشکسبمنظوربهکهاستمنتقدانهیابدیعپژوهشی :کاربردیتحقیق.ب

.استمشخصیکاربردیهدفبهمعطوفوشودمیانجامجدیدفنی

یایاسایردانشهادربرنامهتحقیقاتیوردهایدستابکارگیریازاستعبارت :توسعره.ج

ی:براطرحی

،شدهجدیدیااساساًبهسازیخدماتیاارائرهتولیدمواد،ابزارومحصوالت .1

،یاازآغازتولیدیاکاربردتجاریجدیدپیشاستقرارفرایندهایاسیستمهای .2

.استویااستقراریافتهگردیدهقبالًتولیدیاارائهکهواردیماساسیبهسازی .3
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 انواع مخارج تحقیق و توسعه

فعالیتهرایازفعالیتهرا،ازجملرهوسیعیحاضرطیفدرحالوتوسعهتحقیقاصطالح .4
درایرنوسرعهوتتحقیقمختلفانواعبرایکهگیرد.تعاریفیرادربرمیخدماتبخش

وتوسرعههمکراریسرازمانمرورداسرتفادهبرتعراریفمبتنیاستاستانداردبکاررفته
بکرارموضروعاینآماردرخصوصگردآوریبرایجهانیدرمقیاسیکهاستاقتصادی

موجرودوتولیدیواحدهایباگسترشمرتبطفعالیتهایدربرگیرندهتوسعهرود.واژهمی
،توسرعهطررحقبیلازعناوینی معموالًکهجدیدفاقدنوآوریتولیدییاایجادواحدهای

 .باشدنمیگردد،میاطالقآنبهغیرهوتکمیلوتوسعه

آنوسرازمانواحردتجراریفعالیرتنروعبهاغلبوتوسعهتحقیقمخارجبندیطبقه .5
،محرضتحقیقراتکلریگروهسهبهتوانرامیمخارجی،چنینحالد.بااینداربستگی
 .کردبندیطبقهوتوسعهکاربردیتحقیقات

،اسرتممکرنمخرارجازایرنوبرخریاسرتمشرکلباالاغلبگروههایمرزبندی .6
کرهاسرتصادقدرمواردییژهامربهوراداراباشد.اینگروهبیشازیکخصوصیات
تولیدشودوواردمرحلهوتوسعهفرایندتحقیقازطیجدید،پسیاخدماتمحصوالت
 .باشدراداشتهتولیدوتوسعههردوخصوصیتمربوطفعالیتهای

،وجودیانبودقغیرمبتنیبرتحقیازفعالیتهایوتوسعهتحقیقفعالیتهایتشخیصمالک .7
ویکنواخرتموردنظر،ازمسیرعرادی.اگرفعالیتفعالیتهاستدرایننوآوریمهمعامل

وتوسرعهتحقیرقفعالیتهاییابد،معموالًازنوعجدیدراههایعرصهخودجداشودوبه
وتوسرعهتحقیرقتکنرد،فعالیرتبعیرتاستقراریافترهالگویازیکهرگاه،لیکناست

 .شودنمیمحسوب

 : ازاسرتعبرارتشود،میتلقیتوسعهوتحقیقفعالیت معموالًازفعالیتهاکهاینمونه .8
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  تحقیق  فعالیتهای

پیشبردیاجدیددانشبهدستیابیبهمعطوفکهکارهاییسایرونظری،تجربیکارهای .الف
دباشد،موجودانش

مذکور،دانشکاربردمواردکشفجهتدرکنکاش ب.

مذکور،کارهایاحتمالیکاربردهایطراحیوکردنفرموله . ج

و،جایگزینفرایندیاخدمت،محصولجهتجستجو .  د

.تحقیقخاصفعالیتیکدراستفادهبرایایرایانهافزارنرمسیستمایجاد .  ه

  توسعه  فعالیتهای

،جایگزینفرایندیاخدمت،محصولارزیابی .الف

تولید،مرحلهازقبلمدلهاوهانمونهآزمایشوساخت،طراحی .ب

بکرارگیریهردفبراسیستمهایییافرایندها،خدمات،محصوالتقالبها،ابزار،طراحی . ج
موجود،مواردبهسازییاجدیدفناوری

نظررازکرهحردیدرآزمایشریآالتماشرینوتجهیزاتاندازیراهوساخت،طراحی .  د
ونشود،تلقیتجاریتولید،اقتصادی

.توسعهخاصفعالیتدریکاستفادهبرایایافزاررایانهنرمایجادسیستم .  ه

باشرد،داشرتهنزدیکارتباطوتوسعهتحقیقبافعالیتاستممکنکهفعالیتهایینمونه .9
 :ازاستشودعبارتنمیمحسوبوتوسعهتحقیقفعالیتلیکن
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وکمریکیفریوکنتررلتولیردتجراریاولیرهدرمراحلتجهیزاتبررسیو.آزمایشالف
 ،تولیدتجاریدرمراحلمحصوالت

موجرودفراینردهاییاوخدمات،محصوالتقالبها،ابزار،درمعمولوادواریتغییرات ب.
شود،محسوببهسازینوعیاگرحتی

بخشیازفعالیرتبهعنوانیانیازمشتریخاصتولیدباالزاماتموجودامکاناتتطبیق . ج
،مستمرتجاری

،تجاریتولیددوراندرآالتماشینعیوبرفعبهمربوطهایهزینه .  د

حرقبرهمربروطدعراویوسوابق،ثبتتقاضایباارتباطدراداریوحقوقیکارهای .  ه
تولید،یاصدورپروانهروشفواختراع

آرایرش،جابجرایی،سراختجهتدر(طراحیوساختمهندسیجملهاز)فعالیتهایی .  و
وتحقیرقپرروژهبراارتباطدرتنهاکهآنهاییجزبهتأسیساتوتجهیزاتاندازیراهیاجدید
شود،انجامخاصیتوسعه

ازار،وبوضعیتبررسی .  ز

اجرارههزینره،فرروشیرااداریروشرهایبهبرودبرایایرایانهسیستمتوسعهوایجاد . ح
سیسرتمبهبودمستمرهایهزینهوتوسعهوتحقیقخاصفعالیتبامرتبطغیرایرایانهافزارنرم
.موجودافزارینرم

  و توسعه  تحقیق  مخارج  حسابداری

(بایددردوره19دربندمورداشارهاقالماستثنای)بهوکاربردیمحضتحقیقمخارج .11
 .شودشناساییهزینهبهعنوان،وقوع
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تلقیمستمریبخشیازعملیاتبهعنوانتوانرامیوکاربردیمحضتحقیقاتمخارج .11
.اسرتآنرقرابتیموقعیرتوحفر واحدتجاریتفعالیسطحنگهداشتالزمهکردکه
منردگرردد،لرذاچنرینبهررهمخارجاینازنتایجخاصیمالیروددورهانتظارنمیچون

 .شودمیمنعکسسودوزیاندرصورتوقوعدردورهمخارجی

بهتررراازتحقیقراتفیتکیجدیدوداراییاخدماتمحصوالتتوسعهتوانمیاغلب .12
موفقیرتشرودکرهمیانجامهنگامیمخارجگونهتمیزداد.معموالًاینوکاربردیمحض
درآمردوسرودافرزایشصرورتبره)خواهحاصلآتیونیزمنافعازنظرتجاریپروژه
،ردانتظارباشرد.بنرابراین،مومعقولایگونه(،بههزینهکاهشصورتبه،وخواهمربوط
گرددترادرشناساییداراییباشدبهعنوانبازیافتقابلکهبایدتاحدییادشدهمخارج
 .منظورشودسودوزیانبههزینهشناختمعیارهایبراساسآتیهایدوره

زیرکهشرایطوجودکلیهورتشود،مگردرصهزینهوقوعبایددردورهتوسعهمخارج .13
 : کردشناساییداراییبایدآنرابهعنوان

باشد،شدهمشخصوتعریفروشنیبهوبودهموجودایپروژه  .الف

گیرریانردازهقابلاتکاپذیرایگونهبهوتشخیصقابلجداگانهطوربهمربوطمخارج   . ب
باشد،

:باشدشدهارزیابی،مثبتمعقولیزیر،بااطمینان،ازجهاتایپروژهچنینماحصل   .  ج

 و،فنینظرازآنپذیریامکان -

برازاراحتمرالیشرایطنظیر،عواملیپرتودرتجارینظرازآننهاییتداومقابلیت -
کنندهازمصرفحمایتبهمربوط،قوانینعمومیافکار،(رقیبمحصوالتجملهاز)

 ،یازیستمحیطوقوانین
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تجراریواحردبرایفرایندیامحصولبودناستفادهقابلازمعقولاطمینانحصول -
 باشد،داخلیاستفادههدفکهشرایطیدر

الزمازمیزانبیش،مبالغیمربوطآتیدهایدرآمکهرودانتظارچنینمعقولایگونهبه   .   د
وپرروژهتوسرعهبعردی)مخرارجبعردیشدهتحملومخارجتوسعهمخارجبازیافتجهت
کند،و(ایجادمیمربوطواداریتولید،فروشمخارج

کرافی،منابعدرگردشسرمایهدرالزمافزایشگونههرتأمینوپروژهتکمیلجهت   .    ه
.موردانتظارباشدمعقولای،بهگونهآنبهموجودیادسترسی

 

شناسراییدارایریبهعنوانرابایدتامیزانیتوسعه،مخارج13دربندیادشدهدرشرایط  .11
 .باشدوجودداشتهمعقولاطمینانآنبازیافتبهنسبتکردکه

قابلیت.ارزیابیموجوداستتوجهیقابلذاتی،ابهامات13دربندمندرجدرمالحظات .11
قضراوتباسطوحافرادمختلفی،نیازمندهمکاریومالی،تجاریازنظرفنیپروژهتداوم
ارزیابیهرایاسرتافرادممکناینمعتبرومتفاوتارزیابیهایخواهدبود.ترکیبمختلف

 .دهدبهدستآتیمنافعوجودومیزانرادرخصوصبسیارمتفاوتی

اغلربآتریمدنظرقرارگیرد،منرافعابهاماتایندربررسیاحتیاطخصوصیتچنانچه .11
دارایریرابهعنوانتوسعهمخارجتواندشناختنمیکهاستآنقدرمبهمتوسعهطرحهای
توسرعهعمردهازطرحهایتعدادیاستممکنخاصی،درصنایعحالکند.بااینتوجیه

شرواهدموجرودوبراساس،چنانچهترتیباینباشد.به13دربندمندرجواجدمعیارهای
واجردمعیارهرایتوسرعهطرحهرایمخارجشودکهقضاوت،چنینالزمبااحتیاطهمراه
 .شودمیشناساییداراییبهعنوانمخارج،ایناستدشدهیا
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کررد.اسرتهالکرامسرتهلکشودبایدآنشناساییداراییبهعنوانتوسعهاگرمخارج .11
،فراینردیراسیسرتم،خردمتیاکاربردمحصولبایدباآغازتولیدتجاریتوسعهمخارج
یابرد.مبنرایتخصریصمرالیهرایازدورههریک،بهسیستماتیکشودوبرمبناییشروع

یامردت،فرایندیاسیستم،خدمتازمحصولیااستفادهفروشمیزاناستمذکورممکن
 .قرارگیردرسدیامورداستفادهرودمواردمذکوربهفروشانتظارمیباشدکهزمانی

هرردوره،بایددرپایاناستشدهشناساییداراییبهعنوانکهرپروژههتوسعهمخارج .11
دارایریبرهعنروانمخرارجشناختکنندهتوجیهشرایطکهشود.درمواردیبررسیمالی

،بهپروژهبهباید،پروژهمخارجتردیدباشد،اینیاقابل(وجودنداشته13بنددر)مندرج
 .شودهزینهشود،بالفاصلهنمیبازیافتکهیزانیم

برهمنظرورترأمینکرهنامشرهودیمشهودوداراییهرایثابتداراییهایشدهتمامبهای .19
یراسراختهخریداریمالیچنددورهطیوتوسعهتحقیقفعالیتهایجهتالزمتسهیالت

 .شودعمرمفیدآنها،مستهلکمنظورودرطولایرمایهسشود،بایدجزءمخارجمی

ثابتداراییهایاست،ممکنوتوسعهتحقیقفعالیتهایجهتالزموسایلمنظورتأمینبه .21
داراییهرامعمروالًازایرنشود.استفادهیاساختهخریدارینامشهودیمشهودوداراییهای

،آنهرارابایردجرزءمخرارجترتیربایرنخواهدانجامید.برهبهطولمالیدورهچندین
مستهلکصورتاینبهکهکرد.مبلغیمستهلکعمرمفیدشانمنظورودرطولایسرمایه
اسرتانداردمربروطمنظوروطبقوتوسعهتحقیق،جزءمخارجمالیشوددرصورتهایمی

 .شودافشامی

شود،برگشتداراییحسابنبایدبهاستمنظورشدههزینهقبالًبهکهایتوسعهمخارج .21
شدهبودبرطرفآنهاگردیدهمنظورکردنهزینهبهباعثکهاطمینانیاگرمواردعدمحتی
 .باشد
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 افشا

فعالیتهراازنظررپریش،اینوتوسعهتحقیقهایدرپروژهذاتیوجودابهاماترغمعلی .22
مرواردزیرردراسرتالزم.بنابرایرناستاهمیتدارایواحدتجاریآتیوضعیتبینی

 :افشاشودتوضیحییادداشتهای

یرامفیردعمر،استهالکروشهایجملهاز)توسعهوتحقیقمخارجحسابداریرویه   .الف
ارائرهنحروه”باعنروان1شمارهاستانداردحسابداری(طبقتوسعهمخارجاستهالکنرخهای
، “مالیصورتهای

مزبرورمبلغ.استشدهمنظوردورهزیانوسودبهکهتوسعهوتحقیقمخارجمجموع   . ب
ازحسرابانتقالیمبالغ”و“هشدمنظورهزینهبهمستقیماًجاریدورهطیکهمبالغی”بهباید

وشود،تفکیک “دارایی

(.توسعهمخارج)داراییحسابگردش   .  ج

نامشرهوددربایردجرزءداراییهرایاستشدهشناساییداراییبهعنوانکهایتوسعهمخارج
.یابدانعکاسترازنامه

 اجرا  تاریخ

آنهراازتراری مرالیدورهکرهمرالیصرورتهایاستاندارددرموردکلیرهاینالزامات .23
 .االجراستشود،الزممیشروعوبعدازآن1/1/1311

  حسابداری  المللی بین  با استانداردهای  مطابقت

باعنروان31شمارهحسابداریلیالملاستاندارد،مفاداستانداردبیناینالزاماتبااجرای .21
.شودمینامشهودنیزرعایتداراییهای




