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 23المللی حسابداری استاندارد بین
 تأمین مالیمخارج 

 اصل اساسی

قابل انتساب بھ  ،مستقیمبطور کھ در صورتی  تأمین مالیمخارج   .1
، بخشی از بھای باشدتحصیل، ساخت یا تولید دارایی واجد شرایط 

بھ  ،تأمین مالیدھد. سایر مخارج تمام شده آن دارایی را تشکیل می
 شود.اسایی مینعنوان ھزینھ ش

 كاربرد دامنھ

تأمین واحد تجاری باید این استاندارد را برای حسابداری مخارج   .2
 بکار گیرد. مالی

 سھام از جملھ ،حقوق مالکانھ منتسبیا  واقعي مخارج  .3
موضوع این  ،شودمینبندی بھ عنوان بدھی طبقھکھ  یزممتا

 استاندارد نیست.

قابل انتساب مستقیم بطور مخارج تأمین مالی کھ در صورتی   .4
، واحد تجاری باشدموارد زیر بھ تحصیل، ساخت یا تولید 

 :باشدمیملزم بھ بکارگیری این استاندارد ن

ارزش منصفانھ، شده بھ گیریدارایی واجد شرایط اندازه.الف
در دامنھ کاربرد استاندارد  دارایی زیستیمثال  برای
 ؛ یاکشاورزی 41المللی حسابداری بین

زیاد در حجم موجودیھایی کھ یا شده ساختھ ھایموجودی ب.
 .شودمیتولید مکرر بطور  و

 تعاریف

در این استاندارد، اصطالحات زیر با معاني مشخص زیر بکار رفتھ  .5
 است:

 در واحد تجاري كھاست  و سایر مخارجيبھره  تأمین مالی مخارج
 شود.مي متحمل ،وجوه استقراض با ارتباط

 مورد استفاده جھت آن سازيآماده كھ است دارایي واجد شرایط دارایي
 .کشدطول میای مالحظھ ابلقزمانی دوره الزامًا  ،یا فروشنظر 

 موارد زیر باشد: شامل تواندمی تأمین مالی مخارج  .6

ثر ؤبھره مشده با استفاده از روش محاسبھ بھرهھزینھ .الف
ابزارھای مالی:  39المللی حسابداری استاندارد بین طبق

 ؛و اندازه گیری شناخت

 ]حذف شد[ ب
 ]حذف شد[ پ
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مین مالی أتھای ھای مالی در ارتباط با اجارهھزینھ .ت
 ھااجاره 17المللی حسابداری طبق استاندارد بینکھ 

 و ؛شودمیشناسایی 

تا  یارز ھایاستقراضاز  ناشي مبادلھ ھایتفاوت .ث
 مخارج بھره تعدیل عنوان بھ ھا،این تفاوت كھ میزانی
 شود.می محسوب

ھر یک از موارد زیر ممکن است دارایی  ،شرایطبا توجھ بھ   .7
 واجد شرایط باشد:

 موجودیھاالف.

 آالت تولیدیماشین ب.

 تولید نیرو تجھیزات .پ

 نامشھود داراییھای .ت

 امالکگذاری در سرمایھ .ث

 .مولدگیاھان  ج.

 یکوتاھزمانی دوره  طی ھایی کھو موجودی ،داراییھای مالی
واجد  ھاییدارای ،شوندمیتولید  دیگریطریق ساختھ یا بھ 
 براي ،تحصیل ھنگام كھ داراییھایي. شوندمیشرایط محسوب ن

دارایی واجد ، ھستند آماده مورد نظر یا فروش استفاده
 .باشندنمیشرایط 

  شناخت

مستقیم را در صورتی کھ بطور  تأمین مالی مخارجباید  واحد تجاری .8
 ،باشد واجد شرایط دارایي ، ساخت یا تولیدتحصیل بھ انتساب قابل
واحد تجاری . کند محسوب دارایي شده تمام از بھاي بخشي عنوان بھ

بھ عنوان ھزینھ  ،وقوع دورهرا در  تأمین مالیباید سایر مخارج 
 شناسایی کند.

 قابل ،مستقیمبطور  كھدر صورتی  تأمین مالی مخارج  .9
 واجد شرایط دارایي، ساخت یا تولید تحصیل بھ انتساب
اگر . شودمیدر بھای تمام شده آن دارایی منظور ، باشد

منجر ، تأمین مالیخارج مکھ این احتمال وجود داشتھ باشد 
این و  شودواحد تجاری  ھبمنافع اقتصادی آتی ورود بھ 

 این، باشدگیری اندازه قابل قابل اتکاای گونھبھ مخارج
در بھای  ،مخارج بھ عنوان بخشی از بھای تمام شده دارایی

ھنگامی کھ واحد تجاری استاندارد . دشومی تمام شده منظور
 گزارشگری مالی در اقتصادھای با تورم حاد 29المللی حسابداری بین
 طیکھ را  تأمین مالیآن بخش از مخارج گیرد، میکار را ب

 ،آن استاندارد 21بند  طبق دھد،را پوشش می تورم ،آن دوره
 .کندمیبھ عنوان ھزینھ شناسایی 
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 قابل احتساب در بھای تمام شده  تأمین مالیمخارج 

 انتساب قابل ،مستقیمبطور در صورتی ی تأمین مال خارجم .10
 اگر کھ است واجد شرایط دارایي، ساخت یا تولید تحصیل بھ

این ، شدنمی تحملدارایی واجد شرایط  مخارج مربوط بھ
وجوھی  تجاريواحد  در صورتی کھ .قابل اجتناب بودمخارج 

 یخاص واجد شرایط دارایي دستیابی بھمنظور  بھمشخصًا را 
آن  بھبطور مستقیم  كھ یتأمین مال ، مخارجاستقراض کند

درنگ شناسایی توان بیمی را است مربوط واجد شرایط دارایي
 .کرد

 و خاص استقراض یک بین مستقیم ارتباط تشخیص است ممكن .11
(در صورت ی کھ ھایتعیین استقراضو واجد شرایط  دارایی

. باشد دشوار ،ندقابل اجتناب بودعدم تحصیل دارایی) 
 ،واحد تجاري مالي تأمین فعالیت ھنگامی کھ ،برای مثال

 آید.مي پیش مشكلي چنین ،بھ صورت متمرکز انجام شود
تعدادی از  ،گروهکھ  شودمیایجاد  ھنگامی مشکل ،ھمچنین

 متفاوت بھره ھایبرای استقراض وجوه با نرخابزار بدھی 
و آن وجوه را بر اساس مبانی مختلف بھ  ،کنداستفاده 

کھ گروه در  ھنگامی .دھدگروه قرض تجاری واحدھای سایر 
 مبادلھو نرخھای  کندبا تورم باال فعالیت می ھایاقتصاد

در ی ھای دیگردگیپیچیاز نوسان باالیی برخوردار است، 
در  .آیدمیوجود بھ ارزی  وامھاینتیجھ استفاده از 

 مستقیمبطور  كھ تأمین مالی مخارج مبلغ تعیین نتیجھ،
 دشوار باشد، واجد شرایط دارایي تحصیل بھ انتساب قابل

 است.الزامی  ،قضاوت و اعمال
دستیابی بھ منظور  مشخصًا بھ وجوھی را اریجت واحدمواردی کھ  در .12

تأمین  مخارج مبلغ، کندمیاستقراض  ،خاص واجد شرایط دارایي یک
تأمین  مخارجباید برابر با ، احتساب در بھای تمام شده قابل مالی
 از كسر ھرگونھ پس ،دوره طیآن استقراض  بابتشده تحمل واقعي مالی

 .باشد ،یاستقراضوجوه آن  موقت گذارياز سرمایھ درآمد حاصل

 ،دارایی واجد شرایط مرتبط بامالی تأمین  ھاینامھموافقت .13
برای  وجوه از یا بخشي تمامقبل از اینکھ ممکن است 

منجر بھ دریافت  ،مخارج دارایی واجد شرایط مصرف شود
. مرتبط گردد تأمین مالیوجوه استقراضی و تحمل مخارج 

 دارایي براي كھ تا زماني اغلب وجوه این، شرایطي چنین در
 گذاريسرمایھ یموقتبطور ، نشده استخرج  واجد شرایط

احتساب  قابل تأمین مالی مخارج مبلغ تعیین . برايشودمی
حاصل از درآمد  ھرگونھ دوره، طی در بھای تمام شده

 شدهتحمل تأمین مالیمخارج از  ،این وجوه گذاريسرمایھ
 .شودكسر مي
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و  کندمیاستقراض  بطور عمومیرا  یوجوھ واحد تجاري کھ مواردی در .14
مورد استفاده دارایی واجد شرایط  یک دستیابی بھآنھا را برای 

 در بھاي احتساب قابل تأمین مالی مخارج مبلغ ، بایددھدقرار می
 آن مربوط بھ خارجدر م جذب نرخ با ضربرا  دارایي شده تمام

 مخارج موزون باید برابر با میانگین جذب . نرخندك تعیین، دارایي
 استثناي بھ ،طی دورهنشده تسویھ ھایاستقراض مربوط بھ تأمین مالی

 انجام واجد شرایط دارایيمشخصاً برای دستیابی بھ  كھ یھایاستقراض
 دوره طيتجاری  واحد كھ تأمین مالی مخارج . مبلغ، باشداست شده
تأمین  مخارج نباید از مبلغ ،کندمیمنظور  دارایي شدهتمام بھاي بھ

  تحمل شده طی آن دوره بیشتر باشد. مالی

 مخارج موزون میانگین محاسبھ ھنگام، شرایط در برخي .15
 واحد تجاري ھایاستقراض تمام در نظر گرفتن، تأمین مالی

سایر  در ؛است مناسب آن فرعيتجاری  و واحدھاي اصلي
میانگین  استفاده از ،فرعیتجاری برای ھر واحد ، شرایط

ھمان واحد مربوط بھ استقراضھای  تأمین مالیموزون مخارج 
  .استمناسب  ،تجاری

 بازیافتني مبلغ بھ نسبتواجد شرایط  دارایي دفتري مازاد مبلغ

مورد انتظار  نھایي شده تمام یا بھاي دفتري مبلغ اگر .16
یا خالص  بازیافتني بیشتر از مبلغ ،واجد شرایط دارایي
الزامات سایر  طبق ،دفتري مبلغباشد،  آن فروشارزش 

 یشرایط . درشودمییا حذف  یابدمی كاھش ،استانداردھا
 ،اردھااستاندسایر  الزاماتطبق  ،مبلغ کاھش یا حذف، خاص

 شود.مي داده برگشت
 مین مالی در بھای تمام شده أاحتساب مخارج تشروع 

بھ عنوان بخشی از بھای  تأمین مالیاحتساب مخارج واحدتجاری باید  .17
در بھای  حتسابا از تاریخ شروع دارایی واجد شرایط را تمام شده
 ،شدهتمام در بھای احتساب تاریخ شروع ، آغاز کند. تمام شده

را زیر نخستین بار، واحد تجاری تمام شرایط است کھ برای  تاریخی
 :کنداحراز می

 ؛شودمیمخارج برای دارایی متحمل الف.

 و ؛دشومی متحملرا  تأمین مالیمخارج  ب.

استفاده  بھ منظور کردن داراییبرای آمادهالزم ھای فعالیت پ.
 .در جریان است ،نظر یا فروشمورد 

 آن تنھا شامل ،دارایی واجد شرایطمربوط بھ  مخارج .18
سایر  ، انتقالینقد ھایپرداخت منجر بھ كھ است مخارجي

با  ،مخارج. شود دارای بھره بدھیھاي داراییھا یا تقبل
ھرگونھ بر اساس پیشرفت کار و شده دریافت مبالغھرگونھ 

 یابدمی، کاھش شده در ارتباط با داراییدریافت بالعوض کمک
 بالعوض كمكھاي حسابداري 20 حسابداريالمللی بیناستاندارد  (بھ

 دفتري مبلغ میانگین .شود) مراجعھ و افشای کمکھای دولت دولت
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بھ بھای قبالً  كھ یتأمین مال مخارج شامل ،دوره طي دارایي
 معقول تخمینی ، معموالً است تمام شده دارایی منظور شده

آن  جذب نسبت بھنرخ  ،در آن دوره كھ است از مخارجي
 شود.اعمال میمخارج 

مورد  استفاده براي دارایي سازيآماده جھت الزم فعالیتھاي .19
 فراتر از ساخت فعالیتھایی ، دربرگیرندهنظر یا فروش

و  فني اقدامات فعالیتھا شامل . ایناست دارایي فیزیكي
 مانند ،دارایي فیزیكي ساخت از شروع قبل اداري

ساخت  شروعقبل از  مجوز دریافت بوط بھمر فعالیتھاي
فعالیتھایی مانند نگھداری  ،این وجودبا . است فیزیکی

 ایتوسعھتولید یا  عملیاتانجام عدم  دارایی، در صورت
 جھت الزم فعالیتھاي، شود دارایي شرایطتغییر  منجر بھ كھ

 ،مورد نظر یا فروش استفاده براي دارایي سازيآماده
 شدهتحمل تأمین مالی ، مخارجمثال برايشود. محسوب نمی

 انجام درحال زمین روي سازیآماده فعالیت كھ حالیدر 
 سازیآمادهھای مربوط بھ ای کھ فعالیتدر دورهتنھا ، است

منظور بھای تمام شده دارایی ، در وقوع باشددر حال 
 ھنگامی ،شدهتحمل تأمین مالیمخارج  ،با این وجود. شودمی

 فعالیتگونھ ھیچ ساخت بدونبھ منظور شده کھ زمین تحصیل
واجد شرایط احتساب در بھای ، شودمینگھداری  سازیآماده

 تمام شده نیست.
  شده تمام در بھاي تأمین مالیمخارج  احتساب تعلیق

سازی فعاالنھ دارایی ھای طوالنی کھ آمادهطی دوره بایدواحد تجاری  .20
 در بھاي تأمین مالی مخارج احتساب کند،می تعلیقواجد شرایط را 

 را متوقف کند. شده تمام

آن  درطوالنی کھ  ایدر دورهواحد تجاری ممکن است  .21
 استفادهبھ منظور سازی دارایی فعالیتھای الزم برای آماده

را  تأمین مالیمخارج است،  شده تعلیق مورد نظر یا فروش
مخارج نگھداری داراییھای  ،تحمل کند. چنین مخارجی

ھای تمام شده احتساب در ب واجد شرایط است و نشدهتکمیل
احتساب مخارج  معمول تجاری بطور واحداگرچھ، باشد. نمی

 یفعالیتھاای کھ در دوره را در بھای تمام شده تأمین مالی
. کندمیمتوقف ن ،دھدمیرا انجام  ضروری و اداری فنی

یند ابخش ضروری فر ،یخیر موقتأکھ ت ھمچنین، ھنگامی
 ،باشدسازی دارایی برای استفاده مورد نظر یا فروش آماده

در بھای تمام شده  تأمین مالیاحتساب مخارج  واحد تجاری
مخارج  احتسابدر صورتی  ،مثال برای. کندمیمتوقف نرا 

 سطحطوالنی کھ  ایدوره طی ،در بھای تمام شدهتأمین مالی 
است ادامھ می  خیر انداختھأرا بھ ت پل ساخت ،باالی آب
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 منطقھدر آن  ،دوره ساخت طی سطح باالی آب کھد یاب
 عادی باشد. ،جغرافیایی

 در بھای تمام شده مخارج تأمین مالی توقف احتساب 

 واجد شرایط دارایي سازيآماده براي الزم فعالیتھاي تمام كھ ھنگامی .22
واحد تجاری شود،  تكمیلاساساً  نظر یا فروش مورد استفاده بھ منظور

 متوقف را دارایي شده تمام در بھايتأمین مالی  مخارج باید احتساب
 کند.

 معموالً  شود، دارایي تكمیل دارایي فیزیكي ساخت ھرگاه .23
 اگر حتي است آماده ،نظر یا فروش مورد استفاده براي

 . اگرباشد داشتھ ادامھ ھمچنان معمول اداري فعالیتھای
با  مطابق یک ملک تزئین داخلی مانند ،جزئي اصالحات
 مانده باقي ،كنندهنظر خریدار یا استفاده مورد مشخصات
فعالیتھا این  تمام کھدھد نشان می موضوعاین  ،باشد

 تکمیل شده است. اساساً 

 را واجد شرایط از دارایي بخشھایي ساخت ھنگامی کھ واحد تجاری .24
سایر بخشھا  ساخت ادامھ با ھمزمان ،ھر بخشو  کرده باشد تكمیل
 مخارج احتساب بایدواحد تجاری در صورتی باشد،  استفاده قابل

فعالیتھای  تمام کھ کند متوقفرا  شده تمام در بھاي تأمین مالی
 ،استفاده مورد نظر یا فروش بھ منظورالزم برای آماده کردن آن بخش 

 باشد. شدهتکمیل اساسًا 

 طورب یك ھر كھ ،ساختمان از چندین متشكل مركز تجاريیک  .25
واجد  از دارایي اي، نمونھاست استفاده قابل جداگانھ

سایر  ساخت با ادامھ ھمزمان آن بخش ھر كھ است رایطيش
 بر مشتمل صنعتي واحد یكدارد.  استفاده قابلیت ،بخشھا
 مختلف بخشھاي در پیوستھ صورت بھ كھ تولیدي مرحلھ چندین

 ذوب كارخانھ مانند( گیردت میصور ارخانھواقع در محوطھ ک
 قبل ازکھ  است دارایي واجد شرایطي مثالی از)، فلزات

تکمیل  ، بایدقابلیت استفاده پیدا کندآن اینکھ ھر بخش 
 شود.

 افشا

 واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند: .26

منظور  شدهتمام بھاي بھ دوره طي كھ تأمین مالی مخارج مبلغ.الف
 و ؛است شده

واجد  تأمین مالی مخارج تعیین براي استفاده مورد جذب نرخ .ب
 .شده در بھاي تمام احتسابشرایط 

 شرایط گذار

تغییر در رویھ  منجر بھ ،کھ بکارگیری این استانداردامیھنگ .27
مخارج ، واحد تجاری باید این استاندارد را برای شودحسابداری 

 شروع تاریخ واجد شرایطی کھ ھاییدارای مربوط بھ تأمین مالی



 23المللی حسابداری استاندارد بین
 تأمین مالیمخارج 

9 

یا  اجراتاریخ  ،آنھا تمام شده در بھایمخارج تأمین مالی احتساب 
  گیرد. کار، باز آن است پس

 اجرای قبل از تاریخ ھر تاریختجاری ممکن است  واحد با وجود این، .28
مربوط  تأمین مالیرا برای مخارج تعیین کند و این استاندارد را 
مخارج  احتساب شروعواجد شرایطی کھ تاریخ  داراییھای تمامبھ 

از آن  پسھمان تاریخ یا  ،آنھا تمام شده بھایدر  تأمین مالی
 گیرد. کارب ،است

 اجراتاریخ 

ھای واحد تجاری باید این استاندارد را برای دوره .29
 شروعاز آن  پسیا  2009سال  ژانویھکھ از اول  ایساالنھ

. اگر مجاز است از موعد پیشکارگیری گیرد. ب بکار ،شودمی
گیرد،  کارب از موعدپیش استاندارد را  واحد تجاری این

 را افشا کند. موضوعباید این 

 در هشدمنتشر ،المللی گزارشگری مالیاستانداردھای بین اصالحات.الف29
ی باید این تجار واحد. کرداصالح  را 6بند  ،2008 سالمی 

 اول ژانویھای کھ از ھای ساالنھرا برای دوره مورد اصالحی
بکارگیرد. بکارگیری  ،شودمیاز آن شروع پس یا  2009 سال
 مورد اصالحی تجاری این مجاز است. اگر واحد موعداز  پیش
را افشا  موضوعباید این  ،گیرد کارب پیش از موعدرا 
 کند.

و  است االجرا نشدهاین بند اشاره بھ اصالحاتی دارد کھ ھنوز الزم[ .ب29
 نشده است.]درج بنابراین، در این ویرایش 
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