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 سیر مباحث جاریاکمیتھ تف 32تفسیر 

 سایت مخارج وب -داراییھای نامشھود

 ارجاع

 ترکیبھای تجاری 3المللی گزارشگری مالی استاندارد بین •

 ارائــھ صــورتھای مــالی 1المللــی حســابداری اســتاندارد بین •
 )2007شده در سال (تجدیدنظر

شده (تجدیدنظر موجودیھا 2المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2003در سال 

 پیمانھای ساخت  11المللی حسابداری استاندارد بین •

 آالت و تجھیزاتامالک، ماشین 16المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2003شده در سال (تجدیدنظر

شده (تجدیدنظر ھااجاره 17المللی حسابداری استاندارد بین •
 )2003در سال 

 کــاھش ارزش داراییھــا 36المللــی حســابداری اســتاندارد بین •
 )2004شده در سال (تجدیدنظر

ــابداری اســتاندارد بین • ــھود 38المللــی حس  داراییھــای نامش
 )2004شده در سال (تجدیدنظر

 لھئمس

 سـایتوبواحد تجاری ممکن است بھ منظور ایجاد و عملیات  .1
متحمــل  ،ســازمانیســازمانی و برونبرای دسترسی درون خود

شــده بــرای دسترســی طراحی ســایتوبشــود. مخــارج داخلــی 
ممکن است برای مقاصد متفاوتی نظیر ارتقا  ،سازمانیبرون

ارائـھ خـدمات  ،و تبلیغ خدمات و محصـوالت واحــد تجـاری
مورد استفاده قرار  ،الکترونیکی و فروش محصوالت و خدمات

 ،بـرای دسترسـی درون سـازمانیشـده طراحی سایتوبگیرد. 
ممکن است برای حفظ سیاستھای شرکت و اطالعات مشـتریان و 

 اطالعات مرتبط با تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. 

 باشد: بھ شرح زیر می سایتوبمراحل ایجاد یک  .2

سـنجی، ــ شـامل انجـام مطالعــات امکانریزیبرنامھ .الف
و انتخـاب  ھازینھگارزیابی  ،ھاتعریف اھداف و مشخصھ

 .اولویتھا

کـاربردی ـ شـامل افزارھــای ایجاد زیرساختھا و نرم .ب
افزار و دن نام دامنــھ، خریـد و ایجــاد سـختکرمشخص 
ــب نرنرم ــاتی، نص ــزار عملی ــایماف ــاربردی افزارھ  ک

 .تنش آنھا آزمایششده و ایجاد
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 ھای صفحات وب.ـ شامل طراحی جلوهطراحی گرافیکی .پ

خرید، تدارک و بارگذاری  ،ا ـ شامل ایجادایجاد محتو .ت
پـیش از تکمیــل  سـایتوب درالعات متنی یا گرافیکی طا

 ھـای. اطالعات ممکن اســت در پایگـاه دادهسایتوب خود
ای کھ بھ آنھـا دسترســی وجــود دارد، ذخیـره جداگانھ

شوند یا اینکھ بطور مسـتقیم در صـفحات وب کدگـذاری 
 شوند.

شـود. ، مرحلھ عملیات آغاز میسایتوبایجاد یل مپس از تک .3
در این مرحلھ، واحد تجـاری اقـدام بـھ حفــظ و ارتقــای 

افزار کاربردی، زیر ساخت، طراحی گرافیکی و محتـوای نرم
 کند. می سایتوب

ایجاد و عملیات  در ارتباط بادر حسابداری مخارج داخلی  .4
سـازمانی و واحد تجـاری بـرای دسترســی درونخود  سایتوب

 شود: بدون سازمانی، مسائل زیر مطرح می

شـده در ، یک دارایـی نامشـھود ایجادسایتوباینکھ  .الف
مشمول الزامــات اســتاندارد است کھ واحد تجاری  داخل
 یا خیر؛ و  شودمی 38المللی حسابداری بین

 .با این مخارج در ارتباطمناسب  حسابداری عملنحوه  .ب

افزار ، ایجاد و عملیات سـختمخارج خرید برایاین تفسیر  .5
سرورھای تولیـد و  آزمون،سرور وب، سرورھای  برای مثال(

کاربرد ندارد. ایـن مخـارج  سایتوبارتباطات اینترنتی) 
بھ حســاب منظـور  16المللی حسابداری طبق استاندارد بین

شود. افزون بر این، ھنگـامی کـھ واحـد تجــاری بابـت می
متحمـل واحـد تجــاری  ایتســوبخدمات اینترنتی مرتبط با 

شود، مخارج مزبــور را ھنگـام دریافـت خـدمات مخارجی می
 1المللی حسابداری استاندارد بین 88اینترنتی، طبق بند 

 کند.میبھ عنوان ھزینھ شناسایی  1چارچوبو 

 داراییھـای در مـورد 38المللی حسابداری استاندارد بین .6
فـروش در ای بـرشده توسط واحــد تجـاری نگھداری نامشھود

 2المللی حسابداری بھ استاندارد بین(روال عادی فعالیت 
مراجعـھ شـود) یـا  11المللی حسابداری و استاندارد بین

المللــی ھایی کھ در دامنھ کـاربرد اسـتاندارد بیناجاره
، کاربرد نـدارد. بنـابراین، گیرندمیقرار  17حسابداری 

 سـایتوباین تفسیر در مورد مخارج ایجاد یا عملیات یــک 

                                                           
المللی ھای بینکمیتھ استاندارد وب، چارچوب تھیھ و ارائھ صورتھای مالیچارچ. منظور از 1

المللـی حسـابداری توسـط ھیئـت اسـتانداردھای بین 2001حسابداری است کـھ در سـال 
المللـی حسـابداری، ، ھیئـت اسـتانداردھای بین2010 سـال پذیرفتھ شد. در سـپتامبر

 کرد. چارچوبرا جایگزین  گزارشگری مالی مفاھیم نظری
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) بھ منظور فروش بـھ واحـد تجــاری سایتوبافزار (یا نرم
اجـاره در یک  سایتوبدیگر کاربرد ندارد. ھنگامی کھ یک 

دھنده این تفســیر را بکـار شود، اجارهعملیاتی اجاره می
اجاره تأمین مـالی  در یک سایتوبگیرد. ھنگامی کھ یک می

کننده این تفسـیر را پـس از شـناخت اجاره ،شوداجاره می
 گیرد. میاولیھ دارایی اجاره شده بکار 

 اجماع

 یاسازمانی واحد تجاری کھ برای دسترسی درون خود سایتوب .7
ســازمانی ایجــاد شــده اســت، یــک دارایــی نامشــھود برون
 مشــمولشــود و شده در داخل واحد تجــاری محسـوب میایجاد

 است.  38المللی حسابداری الزامات استاندارد بین

شده تنھا در صورتی بھ عنـوان یــک دارایـی ایجاد سایتوب .8
با الزامات  انطباقبر  افزونشود کھ نامشھود شناسایی می

المللی حسابداری استاندارد بین 21شده در بند کلی تشریح
گیری اولیھ، الزامات منـدرج در شناخت و اندازه رایب 38

نیـز احــراز  38المللی حسـابداری استاندارد بین 57بند 
شود. بھ ویژه، واحد تجاری ھنگامی قادر بھ بیان احـراز 

مبنی  38المللی حسابداری استاندارد بین 57الزامات بند 
است کھ  سایتوببر ایجاد منافع اقتصادی محتمل آتی توسط 

توانایی ایجاد درآمد عملیاتی، شامل  سایتوبرای مثال، ب
درآمد مستقیم حاصل از انجام سفارشھا را داشــتھ باشـد. 
واحد تجاری قادر بھ اثبات ایجاد منافع اقتصادی محتمــل 

ی کھ تنھا یا عمدتًا بـا ھـدف ارتقـا و سایتوبآتی توسط 
تبلیغ محصوالت و خدمات واحـد تجـاری ایجـاد شـده اســت، 

باشد و در نتیجھ تمام مخارج مرتبط با ایجـاد چنـین نمی
 سایتی باید بھ عنوان ھزینھ دوره وقوع شناسایی شود. وب

واحـد  ســایتوبمخارج داخلی مرتبط با ایجــاد و عملیــات  .9
بـھ  38المللی حسـابداری تجاری باید طبق استاندارد بین

حساب منظور شود. در تعیین نحوه برخورد حسابداری مناسب 
رھنمودھای بیشتر در مثال توضـیحی پیوســت ایـن تفســیر (

ارائھ شده است)، ارزیابی ماھیت ھر فعالیتی کـھ مخـارج 
شود (مانند آموزش کارکنـان و نگھــداری برای آن تحمل می

، ضـرورت سایتوب) و مرحلھ ایجاد یا پس از ایجاد سایتوب
 دارد. برای مثال:

یت مرحلھ تحقیق ریزی مشابھ ماھماھیت مرحلھ برنامھ .الف
المللی حسـابداری استاندارد بین 56تا  54طبق بندھای 

است. مخارج تحمل شـده در ایـن مرحلـھ بایـد بـھ  38
 عنوان ھزینھ دوره وقوع شناسایی شود.
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افــزار کــاربردی، طراحــی مراحل ایجاد زیرساخت و نرم .ب
گرافیکی و ایجاد محتوا، بھ میزانی کھ ایجاد محتـوا 

ر از تبلیغــات و ارتقــای خــدمات و مقاصــدی غیـ برای
محصوالت واحد تجاری باشد، بھ لحاظ ماھیت، مشابھ بــا 

ــدھای  ــق بن ــعھ طب ــھ توس ــا  57مرحل ــتاندارد  64ت اس
شـده قعنانچھ مخارج واچاست.  38المللی حسابداری بین

 سـایتوبمســتقیم بـھ در این مراحل را بتـوان بطـور 
منتسب کرد و انجام مخارج مزبور جھت ایجـاد، تولیــد 

ی کھ قادر بھ فعالیت بھ شیوه مـورد سایتوبیا تدارک 
شــد، واحــد تجــاری بایــد مخــارج انتظــار مــدیریت با

این تفسیر بـھ  8 بند شده در این مراحل را طبقانجام
شده بھ عنوان دارایــی شناسایی سایتوببھای تمام شده 

 یـابـرای مثــال، مخـارج خریـد  نامشھود منظور کند.
(بــھ غیـر از  سایتوبایجاد محتوای اختصاصی برای یک 

از تبلیغات و ارتقـای  رایجاد محتوا برای مقاصدی غی
شده جھت مخارج انجام خدمات و محصوالت واحد تجاری) یا

الزحمــھ خریـد (ماننـد حق سایتوباستفاده از محتوای 
رایط باید بــھ امتیار تولید مجدد)، در صورت احراز ش

حساب مخارج توسعھ منظور شود. با وجود این، طبق بند 
، مخـــارج 38المللـــی حســـابداری اســتاندارد بین 71

شده مرتبط با یک قلم نامشھود کـھ در صــورتھای انجام
مالی قبلی بھ عنوان ھزینھ دوره شناسایی شـده اسـت، 

بھ عنوان بخشی از بھای تمام شده دارایی  اً نباید بعد
مخـارج  زمانی کھد شناسایی گردد (برای مثال، نامشھو

و بعدًا محتوا  باشدحق نشر بھ صورت کامل مستھلک شده 
 ایجاد شده باشد).  سایتوب در

در مرحلھ ایجاد محتوا، بھ میزانی کھ  شدهتحملمخارج  .پ
ایجاد محتوا بــا ھــدف تبلیغــات و ارتقــای خــدمات و 

دیجیتـالی محصوالت واحد تجاری باشد (ماننـد تصــاویر 
المللـی (پ) استاندارد بین69محصوالت)، باید طبق بند 

، ھنگام وقوع بھ عنوان ھزینـھ شناسـایی 38حسابداری 
شود. بـرای مثــال، ھنگــام حســابداری مخـارج خـدمات 

ای مرتبط با گـرفتن عکـس دیجیتـالی از محصـوالت حرفھ
واحد تجاری و ارتقای کیفیــت عکسـھا، مخـارج مزبـور 

نـھ و  ،ای طی فراینـدفت خدمات حرفھباید ھنگام دریا
، بھ عنوان ھزینــھ سایتوب درزمان قرار گرفتن عکسھا 

 شناسایی شود. 

 سـایتوبشود کھ ایجـاد مرحلھ عملیات ھنگامی آغاز می .ت
شده در این مرحلھ باید  تحملتکمیل شده باشد. مخارج 

بھ عنوان ھزینھ شناسایی شود، مگر اینکھ  گام وقوعنھ
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ــای  ــناختمعیارھ ــدرج در ش ــد  من ــتاندارد  18بن اس
 احراز گردد.  38المللی حسابداری بین

 8شده بھ عنوان دارایی نامشھود طبق بند شناسایی سایتوب .10
این تفسیر، بایـد پــس از شــناخت اولیـھ طبــق الزامــات 

 38المللـی حســابداری اسـتاندارد بین 87تــا  72بندھای 
 سایتوبگیری شود. بھترین برآورد از عمر مفید یک اندازه

 باید کوتاه باشد.
 تاریخ اجماع

 2001 سال می
 تاریخ اجرا

ست. آثار پـذیرش ا االجراالزم 2002سال  ارسم 25 این تفسیر از
ــتاندارد  ــات اس ــتفاده از الزام ــا اس ــد ب ــیر بای ــن تفس ای

بـھ حسـاب  ،1998سـال  درشده منتشر ،38المللی حسابداری بین
معیارھای شناخت بھ  سایتوبمنظور شود. بنابراین، چنانچھ یک 

 عنوان دارایی نامشھود را احراز نکند اما قبالً بھ عنوان یــک
دارایی شناسایی شده باشد، قلم مزبور باید در تاریخ اجــرای 

ی وجود داشتھ باشد سایتوباین تفسیر قطع شناخت شود. چنانچھ 
معیارھای شناخت بھ عنــوان یـک دارایـی  ،کھ مخارج ایجاد آن
کند اما قبالً بھ عنوان یک دارایی شناسایی نامشھود را احراز 

ر تاریخ اجرای این تفسـیر ، دارایی مزبور نباید دباشدنشده 
ی وجود داشتھ باشـد کــھ مخـارج سایتوبشناسایی شود. چنانچھ 

ایجاد آن معیارھای شناخت بھ عنوان یک دارایــی نامشـھود را 
احراز کند و قبالً بھ عنوان یک دارایی، شناسـایی و در زمـان 

گیری شده باشـد، فـرض شناخت اولیھ بھ بھای تمام شده اندازه
 شده اولیھ بھ درستی تعیین شده است. غ شناساییشود کھ مبلمی

شــده در ســال (تجدیدنظر 1مللــی حســابداری الاســتاندارد بین
ــطالحات  ،)2007 ــتفاده در اص ــورد اس ــلم ــتانداردھای  ک اس
المللی گزارشگری مالی را اصالح کرد. افزون بر این، بنـد بین
 . واحد تجاری باید اصـالحات مــذکور را بــراینموداصالح  را 5

یـا پـس از آن  2009 سال ای کھ از اول ژانویھھای ساالنھدوره
شود، بکار گیــرد. چنانچـھ واحـد تجـاری اســتاندارد می شروع
) را بـرای 2007(تجدیدنظرشده در سال  1المللی حسابداری بین
تر بکار گیرد، باید این اصالحات را برای آن دوره ای قبلدوره

 اعمال کند.
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