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 ھدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی: 1فصل 
 مقدمھ

 نظـری مفاھیم زیربنای ،ارشگري مالي با مقاصد عموميھدف گز .1ه
مفھـوم واحـد  ـمفاھیم نظریھاي سایر جنبھ دھد.تشکیل میرا 

اطالعات مربوط بھ ي ھامحدودیت و گزارشگر، ویژگیھاي كیفي
گیري، مالي، شـناخت، انــدازه صورتھای، عناصر فیدممالي 

  گیرد.ھدف نشأت میاز بطور منطقی ارائھ و افشاـ 
 با مقاصد عمومي يو محدودیتھاي گزارشگري مالمفید بودن ھدف، 

اطالعـات این است کھ  1گزارشگري مالي با مقاصد عموميھدف  .2ه
 و فعلـیگذاران سـرمایھمالي درباره واحد گزارشگر براي 

فــراھم کنـد  اعتباردھندگانو سایر  دھندگانوامبالقوه، 
احد تجـاري و برایمنابع  مینأتدرباره گیری تصمیمدر کھ 
باشد. این تصمیمات، شامل خرید، فروش یا نگھـداري  مفید
وامھـا و  تســویھو اعطا یـا  ،بدھي ھاي مالكانھ وابزار

 .استسایر اشكال اعتبار 

و بـالقوه دربـاره خریـد،  لــیفعگذاران تصمیمات سرمایھ .3ه
بـدھي بسـتگي بـھ  مالكانھ و ھايا نگھداري ابزارفروش ی

ھــاي گذاري در ابزارســرمایھاز آنھــا كــھ  بــازدھي دارد
اي اصل ھپرداخت ،میتقسیمانند سود  ،دارند مزبور انتظار

، تصـمیمات ھمچنــینو بھره یا افزایش در قیمــت بــازار. 
ــدگانوام ــی دھن ــالقوه فعل ــایر و ب ــدگان و س  اعتباردھن

بھ  ،ا تسویھ وامھا و سایر اشكال اعتباریدرباره اعطاء 
ی کـھ آنھـا ھـایســایر بازده پرداختھاي اصل و بھره یـا

گذاران، دارد. انتظـارات ســرمایھ بسـتگي ،انتظار دارند
ــدگانوام ــایر  دھن ــدگانو س ــازده از اعتباردھن ــھ  ،ب ب

ــا از  ــابي آنھ ــان ارزی ــدم اطمین ــدي و ع ــغ، زمانبن مبل
بـھ واحــد ورودی آتـی  یھـاي نقــدنخالص جریابینی) (پیش

ـــاري ـــتگی  تج ـــرمایھبس ـــابراین، س گذاران، دارد. بن
و بالقوه نیــاز اعتباردھندگان فعلی و سایر دھندگان وام

خالص بینی پیشآنھا در ارزیابي  ھب کھبھ اطالعاتي دارند 
 .کند واحد تجاري كمكبھ آتي ورودی  یھاي نقدجریان

 آتـي ی ورودیھاي نقــدنخالص جریا بینیپیشزیابي براي ار .4ه
و سـایر دھنـدگان وام ،گذاران، سـرمایھتوسط واحد تجاری
بـھ اطالعـاتي دربــاره  ،فعلـی و بـالقوهاعتباردھندگان 

 نحـوهواحد تجاري و  نسبت بھ ھامنابع واحد تجاري، ادعا

                                                      
اصطالحات گزارشھاي مالي و گزارشگري مالي، بھ ، مفاھیم نظری در سراسر .1

اي مالي با مقاصد عمومي و گزارشگري مالي با مقاصد عمومي اشاره گزارشھ
 ای دیگر بیان شود.دارند، مگر اینکھ بطور خاص بھ گونھ
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واحـد  2كننـدهاداره ارکـانمـدیریت و ایفای مسئولیتھای 
واحد تجاری، منابع از بخش و اثر اتفاده كاراسدر تجاري 

حفاظـت مشـامل  ھااین مسئولیت ازمثالھایی . نیاز دارند
نـامطلوب عوامـل  آثـار در مقابــلمنابع واحد تجاري از 

و حصـول  ،فنـاوري قیمـت ودر تغییــرات  ماننـداقتصادي 
 داديمقــررات و شــرایط قـرار، اطمینان از رعایت قوانین

عات درباره اطال ،ھمچنین. است د تجاریاالجرا توسط واحالزم
گذاران، ســرمایھ گیریتصمیم ، برایایفاي مسئولیت مدیریت

حـق رأي از كـھ  فعلیاعتباردھندگان و سایر  دھندگانوام
بر اقـدامھای مـدیریت  نفوذیا  مدیریت ھایاقدامدرباره 

 .باشدمفید می، بھ طریقی دیگر برخوردار ھستند

ـــرمایھ .5ه ـــیاري از س ـــدگان وام ،ذارانگبس ـــایر دھن و س
ــدگان  ــالقوهاعتباردھن ــی و ب ــدنمي فعل ــد واح ھاي توانن

کنند  آنھارا ملزم بھ ارائھ مستقیم اطالعات بھ  رگزارشگ
اطالعات مالي مـورد نیــاز خـود بایـد بـھ برای بیشتر  و

، در نتیجھ. دنماین گزارشھاي مالي با مقاصد عمومي اتكا
گزارشھاي مالي بـا ند کھ ھست كنندگان اصليآنھا استفاده
 .شودبرای آنھا تھیھ میمقاصد عمومي 

 تمـام، گزارشھاي مـالي بـا مقاصـد عمــومي این وجودبا  .6ه
و سـایر  دھنـدگانوام ،گذارانسـرمایھمورد نیاز اطالعات 

ــدگان ــالقوه  اعتباردھن ــی و ب ــراھم را فعل ــدنمیف و  كن
ــدنمی ــام دھ ــار را انج ــن ک ــد ای ــرای . توان ــن ب ای

از سـایر حاصــل  طالعات مربوطاتوجھ بھ  ،كنندگاناستفاده
، یشرایط عمــومي اقتصــادانتظارات و ، مثال، براي منابع
ھاي صــنعت و اندازسیاسي و چشم شرایطو  ی سیاسیھارویداد
 .، ضرورت داردشركت

بـراي نشــان دادن ارزش  ،عمومي مقاصدگزارشھاي مالي با  .7ه
راي كمــك بـھ ، بلكــھ بـنشـده اســت واحد گزارشگر طراحي

فعلـی  اعتباردھندگانو سایر  دھندگانوام ،گذارانسرمایھ
اطالعـاتی  ،جھـت بـرآورد ارزش واحـد گزارشـگرو بالقوه 

  .آوردمیفراھم 

و تمــایالت  ھــانیاز ،كنندگان اصــليیــك از اســتفادهھــر  .8ه
، بـرای ھیئـت دارند. ناقضیمتفاوت و احتماالً مت اطالعاتي

بـھ دنبــال ارائـھ  ،زارشگري ماليھاي گددوین استاندارت
 ن تعــدادھــاي بیشــتریمجموعــھ اطالعــاتي اســت كــھ نیاز

وجـود، ایـن . بـا کنـدكنندگان اصلي را تـأمین استفاده
 اطالعات بیشــتر از درجھاي اطالعاتي مشترك تأكید بر نیاز

                                                      
 کنندهاداره ارکانمدیریت و اشاره بھ  مدیریت، اصطالح مفاھیم نظریدر سراسر  .2

 ای دیگر بیان شود.گونھواحد تجاری دارد مگر اینکھ بطور خاص، بھ
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از  يمجموعــھ خاصــبراي زیر کھ ،در گزارشگری واحد تجاری
 .کند، ممانعت نمیاست ترمفید اصلیكنندگان استفاده

مدیریت واحد گزارشگر بھ اطالعات مـالي دربـاره  ،مچنینھ .9ه
 ی، مدیریت نیــاز وجود این مند است. باھواحد تجاري عالق

زیـرا  ندارداتكا بھ گزارشھاي مالي با مقاصد عمومي  بھ
تواند از داخل واحد تجاري اطالعات مالي مورد نیاز را مي

 بدست آورد.

غیـر  ،جامعھ ياو اعضگذاران مقررات مانند، شخاصاسایر  .10ه
اعتباردھنـدگان، و ســایر  دھندگانوامگذاران، سرمایھاز 

نیز ممكن است گزارشھاي مالي با مقاصد عمـومي را مفیـد 
اساســًا بـرای آن گزارشھاي مزبور  وجود،این بیابند. با 

  .شوداشخاص تھیھ نمی

ھـا، تني بــر برآوردمبزیادی  بھ میزان ،مالياي ھگزارش .11ه
ــ مــدلھاییقضــاوتھا و  ارائــھ  یدقیقــویر ااســت کــھ تص

كنــد كــھ مي ، مفــاھیمی را تعیــینمفــاھیم نظــری. کننــدنمی
ایــن . اسـت قضـاوتھا و مــدلھا ،ھـابرآورداین بناي زیر

كننــدگان گزارشـھاي و تھیھ ھیئــتكـھ  استمفاھیم، ھدفي 
تر كننـد. ھماننـد بیشـبـھ آن تــالش مي رسیدنمالي براي 

 مفـاھیم نظـری احتمال دستیابی کامل بھ دیـدگاھھای ،اھداف
مدت بعید حداقل در کوتاه، یگزارشگری مالی آرمان درباره

پذیرش و اجراي روشـھاي جدیـد تجزیـھ و  ،دركزیرا  ،است
ایــن . با باشدمی برھا زمانو سایر رویداد معامالتتحلیل 

مفیـد  کـھ ایگونـھبھگزارشگري مــالي تکامل  برای ،وجود
کھ برای رسیدن بــھ آن  ی، تعیین ھدفبودن آن بھبود یابد

 است. ضروری ،شودتالش 
نسـبت بــھ  ھـا، ادعاواحد گزارشــگر اطالعات درباره منابع اقتصادي

 ھاو تغییر در منابع و ادعاواحد تجاری 

گزارشھاي مالي با مقاصد عمومي، اطالعاتي درباره وضعیت  .12ه
اطالعـات مربـوط بـھ منـابع  ، یعنـیمالي واحد گزارشـگر

اقتصادی واحد تجاری و ادعاھا نسبت بھ واحـد گزارشـگر، 
عاتي دربــاره ھمچنین اطال ،گزارشھاي مالي .دنکنارائھ می

كھ منابع اقتصادي واحد  ییھاو سایر رویداد معامالت آثار
. ھر دو کندارائھ می دھد،تغییر ميو ادعاھا را گزارشگر 

 گیريتصـمیمبـراي  یورودي مفیـد ھــایداده نوع اطالعــات،
 فـراھم ،واحــد تجــاري رایمنــابع بـفراھم کردن  درباره

 .کندمی
 ھامنابع اقتصادي و ادعا

واحــد  اطالعات درباره ماھیت و مبـالغ منــابع اقتصـادي .13ه
توانـــد بـــھ ، مينســـبت بـــھ آن ھـــاو ادعا گزارشـــگر



 مفاھیم نظری گزارشگری مالی

5 

 مــالي واحــد و ضــعف نقاط قوت تشخیصكنندگان در استفاده
توانــد بــھ . ایــن اطالعــات ميکنــد رشــگر كمــكگزا

شوندگي و تـوان پرداخـت كنندگان در ارزیابي نقداستفاده
تأمین واحد گزارشگر بھ ھاي واحد گزارشگر، نیاز ھایبدھی

دســتیابی بـھ در  موفقیـتمیــزان مالي بیشتر و احتمـال 
. اطالعـات دربـاره نمایــدكمـك مــورد نیـاز منابع مالي 

ــات  ــا و الزام ــتاولویتھ ــھ ادعا پرداخ ــود، ب ــاي موج ھ
جریانھـاي توزیــع گی بینـي چگـونپیش در كنندگاناستفاده

كھ نسبت بھ واحــد گزارشـگر ادعــا  اشخاصيبین آتي  ینقد
 .کندکمک می دارند،

کننده استفادهانواع مختلف منابع اقتصادي، بر ارزیابي  .14ه
 ،د گزارشـگرحـواتوســط آتــي  یجریانھاي نقد بینیپیشاز 
 ی. برخـي جریانھـاي نقـدگـذاردای متفاوت اثر میھگونبھ

ماننـد  ،مسـتقیم از منـابع اقتصــادي موجــودبطور آتي، 
شــود. ســایر جریانھــاي نقــدي از ناشــي مي، ھــادریافتني

كاالھـا  فروشمنابع متعدد براي تولید و ترکیب گیري بكار
جریانھاي نقدي  اگرچھ شود.یا خدمات بھ مشتریان حاصل مي

منـابع اقتصـادي (یــا  یکایـک يارتــوان بـميمزبور را ن
كنندگان گزارشــھاي اســتفادهامــا ، تشــخیص دادھــا) ادعا
منابع آماده اسـتفاده  مبلغبھ آگاھي از ماھیت و  ،مالي

 دارند.نیاز در عملیات واحد گزارشگر 
 ھاتغییر در منابع اقتصادي و ادعا

ســبت و ادعاھا ن واحد گزارشگر تغییر در منابع اقتصادي .15ه
تـا  17هھاي بندبھ (واحد تجاری از عملكرد مالي  ،بھ آن

 ماننــد ،معـامالت یـاھا ) و سایر رویدادمراجعھ شود 20ه
بند بھ ( شودناشی می، الكانھمھاي بدھي یا انتشار ابزار

اي ھجریان بینیپیش). براي ارزیابي صحیح مراجعھ شود 21ه
ین دو نوع ا بین تمایزتوانایی آتي واحد گزارشگر،  ینقد

 .کنندگان ضروری استتوسط استفاده ،تغییر

بــھ  ،اطالعــات دربــاره عملكــرد مــالي واحــد گزارشــگر .16ه
كھ واحد تجاري از منابع  یبازدھدر درک  کنندگاناستفاده

 . اطالعــاتکنـدمی کمـک ،ایجـاد كـرده اســتخود اقتصادي 
از  يواحـد تجـاري شاخصــ توســطبازده ایجادشـده  درباره

بخش از اثـر و اكـار مدیریت در اسـتفاده لیتایفای مسئو
ھمچنین اطالعات دربـاره  کند.فراھم میمنابع واحد تجاري 

ویژه در ارزیابي عدم اطمینان ھ و اجزاي بازده، ب نوسان
اطالعـات  .اسـتاز اھمیت برخـوردار آتي،  یجریانھاي نقد

نحوه ایفــای درباره عملكرد مالي گذشتھ واحد گزارشگر و 
آتـي  بیني بــازدهمعموالً در پیش ،مدیریتتوسط مسئولیتھا 

 مفید است.واحد تجاري منابع اقتصادي 



 مفاھیم نظری گزارشگری مالی

6 

 حسابداري تعھديتوسط شده عملكرد مالي منعكس

ھا و ســایر رویــداد آثــار معـامالت و ،حسابداري تعھدي .17ه
و ادعاھــا  منابع اقتصادي واحد گزارشگر مربوط بھشرایط 

 شــود،واقــع میین آثار ھایي كھ ادر دورهنسبت بھ آن را 
 حاصل، دھد، حتي اگر دریافتھا و پرداختھاي نقدينشان مي
این موضـوع بـھ ایــن . واقع شده باشد متفاوت ایدر دوره

اطالعات دربــاره منـابع  کھاز اھمیت برخوردار است  دلیل
و تغییر در نسبت بھ آن  ھاو ادعا واحد گزارشگر اقتصادي

ــادي و ادعا ــابع اقتص ــي دمن ــا ط ــا ھ ــھ ب وره، در مقایس
نقـدي طـي  ياھــدریافتھا و پرداختاطالعاتی صرفًا درباره 

تجـاری براي ارزیابي عملكرد گذشتھ و آینده واحد  ،دوره
  .كندفراھم ميمبناي بھتري 

 عملكرد مالي واحد گزارشـگر طـي دوره مربوط بھ اطالعات .18ه
ھ غیــر بـ ھاتغییر در منابع اقتصادي و ادعااز طریق  کھ
گذاران و سـرمایھطریق مستقیم منابع اضافي از  تأمین از

مراجعـھ  ۲۱ه(بھ بنــد  شودنشان داده می ،اعتباردھندگان
واحـد تجـاري  گذشتھ و آینده ارزیابي توانایي در ،)شود

 ایـن ورودي مفیـد اسـت. ینقـد در ایجاد خالص جریانھاي
واحد  در دسترسمنابع اقتصادي در میزان افزایش  ،اطالعات
اي نقـدي ھـظرفیت ایجـاد خـالص جریان در نتیجھو  تجاري

مســتقیم  تـأمین ھ غیـر از، بـآن عملیات طریقاز ورودی 
را  اعتباردھندگانگذاران و سرمایھطریق منابع اضافي از 

 دھد.نشان مي

اطالعات درباره عملكرد مالي واحد گزارشگر طـي  ،مچنینھ .19ه
قتصـادی میزان افزایش یا کاھش منـابع اممكن است  ،دوره

رویــدادھایی ماننــد واحد تجاری و ادعاھا را در نتیجـھ 
و  ، نشــان دھــد،قیمتھاي بازار یا نرخھاي بھره درتغییر

 توانایي واحد تجــاري در ایجـاد خـالصبر ترتیب  ھ اینب
 .اثر بگذاردجریانھاي نقدي 

 جریانھای نقدی گذشتھ توسطشده عملکرد مالی منعکس

واحــد گزارشـگر  یجریانھاي نقداطالعات درباره  ،ھمچنین .20ه
كنندگان در ارزیابي توانایي واحـد استفاده بھ طي دوره،

كنـد. آتـي كمــك مي یتجاري در ایجاد خالص جریانھاي نقد
 چگونــھ دھد واحــد تجـارينشان مي یاطالعات جریانھاي نقد

کنــد، آن را خـرج می و آوردمــیدسـت ھ بـ را نقد موجودی
اطالعات درباره اسـتقراض و  مثالھایی در این زمینھ شامل

مـوارد یـا سـایر  یتقسـیمبازپرداخت بدھي، ســود نقـدي 
 اثرگذار و عوامل دیگر گذارانسرمایھ ھبپرداختھای نقدی 

 واحـد تجـاريبدھیھای پرداخت  تواناییشوندگي یا نقدبر 
اطالعات درباره جریانھاي نقـدي در درك عملیــات  باشد.می
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ــابي  ــگر، ارزی ــد گزارش ــواح ــ ایفعالیتھ ــالي و مین أت م
 بدھیھاشوندگي و توان پرداخت ، ارزیابي نقدگذاريسرمایھ

ــال ــرد م ــاره عملك ــات درب ــایر اطالع ــیر س ــھ و تفس ی، ب
 كند.كمك ميکنندگان استفاده

 كھ ناشي از عملكرد مالي نیستھایي تغییر در منابع اقتصادي و ادعا

ســبت ن ھـادعاواحد گزارشگر و انابع اقتصادي ھمچنین، م .21ه
ممكن است بھ دالیلي غیر از عملكرد مالي، ماننــد بھ آن، 

تغییر كند. اطالعات درباره  ،سھام مالکیتی انتشار بیشتر
تغییــر در  دلیل ایجاد درك كامل از برای این نوع تغییر

و  احد گزارشــگر و ادعـا نسـبت بـھ آن،منابع اقتصادي و
 ضرورت دارد. تیاین تغییرات بر عملكرد مالي آ آثار
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 واحد گزارشگر: 2فصل 
 [اضافھ خواھد شد]
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 ویژگیھاي كیفي اطالعات مالي مفید :۳فصل 
 مقدمھ

مـورد کھ در این فصل ویژگیھاي كیفي اطالعات مالي مفید  .1وک
 درباره واحد گزارشگر انواع اطالعات ،گیردبررسی قرار می

بر اساس اطالعات منــدرج در گزارشـھاي  كھکند را مشخص می
بـراي  عات مالي)، احتمــاالً مفیـدترین اطالعـاتمالي (اطال
ـــمیم ـــرمایھگیری تص ـــدگان وامگذاران، س ـــایر دھن و س

 شود.محسوب می و بالقوهفعلی  اعتباردھندگان

گزارشھاي مالي، اطالعاتي درباره منابع اقتصـادي واحـد  .2وک
واحد گزارشگر و آثار معـامالت  نسبت بھ ھاگزارشگر، ادعا
ر ھــاي مزبــوو ادعا نابعكھ م یشرایط ھا وو سایر رویداد

بـھ ایـن  نظـريمفـاھیم (در  كنددھد، ارائھ ميرا تغییر مي
ھاي اقتصــادي دربــاره پدیــدهاطالعــات، اصــطالحًا اطالعــات 

گزارشـھاي مـالي شــامل مطالـب  برخي ،ھمچنین .)گویندمی
ھـاي واحـد درباره انتظارات مــدیریت و راھبرد شدهتشریح

 .باشدمی نگرعات آیندهگزارشگر و سایر اطال

اطالعات مـالي  برای ،3ویژگیھاي كیفي اطالعات مالي مفید .۳وک
شده مالي و نیز اطالعات مالي ارائھ صورتھایشده در ارائھ

از طریــق ســایر روشــھا كــاربرد دارد. مخــارج، كــھ یــك 
 بـرایتوانـایي واحــد تجـاري  مربوط بھ محدودیت فراگیر

نیز كـاربرد مشـابھي دارد.  طالعات مالي مفید استاارائھ 
بكــارگیري ویژگیھـاي كیفــي و در مالحظـات  ،وجوداین با 

ممكن است بـراي انـواع مختلــف اطالعـات  مخارج،محدودیت 
آنھـا بـراي اطالعـات  کـاربرد، مثالمتفاوت باشد. براي 

اطالعات درباره  کاربرد آنھا براینگر ممكن است از آینده
تغییـرات در منــابع و  جاري وو ادعاھای منابع اقتصادي 

 متفاوت باشد. ،ھاي مزبورادعا
 ویژگیھاي كیفي اطالعات مالي مفید

برای اینکھ اطالعات مالی مفیـد باشـد، بایـد مربـوط  .٤وک
کند بیانگر آن اســت، بطـور باشد و آنچھ را کھ ادعا می

صادقانھ بیان کند. در صورتی کھ اطالعـات مـالی، قابـل 
مفید وقع و قابل فھم باشد، ، بھ مرسیدگیمقایسھ، قابل 

 یابد.آن افزایش میبودن 

                                                      
سراسر این مفاھیم نظری، اصطالح ویژگیھای کیفی و محدودیت، اشاره بھ در  .3

 ویژگیھای کیفی و محدودیت اطالعات مالی مفید دارد.
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 بنیاديویژگیھاي كیفي 

 بیـان صـادقانھو  مربـوط بـودنویژگیھاي كیفي بنیادي شامل  .٥وک
 .است

 

 

 

 مربوط بودن

در تصـمیمات  تغییرایجاد  توانایی، مربوط اطالعات مالي .٦وک
كنندگان را دارد. حتــــي اگــــر برخــــي اســــتفاده

یـا از  استفاده نکننـد اطالعاتاین  ، ازكنندگاناستفاده
ممکــن ، اطالعـات طریق سایر منابع از آن آگاه شده باشند

 در تصمیم را داشتھ باشد. تغییرتوانایی ایجاد است 

كننـدگي، ارزش بینياطالعات مـالي ارزش پیش دز صورتی کھ .۷وک
ایجــاد  توانــایییا ھر دو را داشتھ باشد،  کنندگیتأیید
 مات را خواھد داشت.در تصمی تغییر

کنندگی اسـت بینیاطالعات مالی در صورتی دارای ارزش پیش .۸وک
از  بتوانند تیبیني نتایج آكنندگان براي پیشاستفادهکھ 
 .کنندقابل پردازش استفاده ورودی  يھابھ عنوان دادهآن 

کننـدگی داشــتھ باشــد، بینیبرای اینکھ اطالعات ارزش پیش
 شــده باشــد.بینیاطالعــات پیش ضــرورتی نــدارد کــھ خــود،

ــــتفاده ــــالي  ،كنندگاناس ــــات م ارزش  دارایاز اطالع
ھـاي خـود اسـتفاده بینيانجام پیشبرای  ،كنندگيبینيپیش
 كنند.مي

کننــدگی اسـت اطالعاتئ مالی در صورتی دارای ارزش تأیید .۹وک
(آنھـا  بازخورد ارائھ کنـد قبلیدرباره ارزیابیھاي  کھ

 .تغییر دھد)یا  كندرا تأیید 

 ،كنندگي اطالعات ماليكنندگي و ارزش تأییدبینيارزش پیش .۱۰وک
بـــھ یكـــدیگر وابســـتھ ھســـتند. اطالعـــات داراي ارزش 

. براي داردكنندگي نیز اغلب ارزش تأیید ،كنندگيبینيپیش
بـھ عنــوان توانـد میدرآمد سال جاري كـھ  ، اطالعاتمثال

ورد استفاده قـرار بیني درآمد سالھاي آینده ممبناي پیش
سال جاري كــھ در درآمد بینی پیشتوان با گیرد را نیز مي

، مقایسـھ كـرد. نتـایج ایـن استشده  انجامسالھاي قبل 
كننده كمــك كنــد تــا ادهتوانــد بــھ اســتفھا ميمقایســھ

اصالح را  قبلیھاي بینيپیشبرای مورد استفاده  ھايیندافر
 .کند یا بھبود دھد
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 اھمیت

 ستدرارائھ نابااھمیت است كھ حذف یا  در صورتیعات اطال .۱۱وک
كنندگان بـر مبنـاي اســتفاده ی کھبر تصمیمات بتواندآن 

یـك واحـد گزارشـگر خـاص اتخـاذ  مروط بـھ اطالعات مالي
از  ،. بـھ عبـارت دیگــر، اھمیـتبگـذارد ، تأثیرکنندمي

باشـد و است کھ خـاص واحــد تجـاری میمربوط بودن  ابعاد
اقالمـي اسـت كـھ یا اندازه (یا ھر دو)  مبتنی بر ماھیت

. مربوط اسـت بھ آنھا اطالعات گزارش مالي ھر واحد تجاري
بـراي  یکنواختي تواند یك آستانھ كمّ نمي ھیئت، در نتیجھ
در یك وضـعیت مشخص کند کھ یا از قبل  ،کند تعییناھمیت 

 باشد.بااھمیت تواند چھ چیزي مي ،خاص
 بیان صادقانھ

و  کلماتھاي اقتصادي را در قالب پدیده ،ماليگزارشھاي  .۱۲وک
 مفیـداینکـھ  بــرایمـالي  دھند. اطالعـاتاعداد نشان مي

 ،باشـندھاي مربوط پدیدهدھنده نشان باید تنھا نھ باشند
آن است،  کند بیانگرمی ھایي را كھ ادعابلكھ باید پدیده
بیـان  برخـورداری از یـک. بـراي نمایــدصادقانھ بیـان 

كامـل ھر گزارش باید داراي سھ ویژگـي  ،ون نقصبد صادقانھ

بدون نقـص بـودن باشد. البتھ  بودن، بیطرفي و عاري از اشتباه
، اگر وجود داشتھ باشـد، بـھ نــدرت قابـل بیان صادقانھ

ویژگیھـاي  بــھ حــداکثر رســاندن ھیئت دستیابي است. ھدف
 حد امكان است. تامزبور 

مــورد نیــاز اطالعــات  تمــامشــامل  ،یــك گــزارش كامــل .۱۳وک
، از جملـھ شــدهكنندگان بـراي درك پدیـده گزارشاستفاده
، گــزارش مثـال . بـراياست الزم توصیفات توضیحات وتمام 

شامل توضیحاتي دربـاره  ، حداقلكاملي از گروه داراییھا
 تمـام داراییھـاي ماھیت داراییھاي گـروه، بیـان عـددي

 چــھ اعـداددرباره اینكھ ایـن گروه و توضیحي  موجود در
دھنــد (بـراي مثـال، بھـاي تمـام شـده چیزي را نشان مي

. باشـدمیشـده یـا ارزش منصـفانھ)، اولیھ، بھـاي تعدیل
ممكن است مستلزم ارائھ توضیحاتي  برخي اقالم توضیح كامل

كیفیت و ماھیت اقالم، عوامل  مربوط بھدرباره حقایق مھم 
 و شرایطي كھ ممكن است بر كیفیت و ماھیـت آنھـا تـأثیر

یند مورد استفاده براي تعیین گزارش عـددي او فر ردبگذا
 .است

است كھ انتخاب و ارائھ اطالعات  يطرفانھ گزارشگزارش بي .۱4وک
طرفانـھ، یـک گـزارش بیجانبدارانھ نباشد.  در آن، مالي

اي مطلوب گونھھبراي افزایش احتمال اینكھ اطالعات مالي ب
ــامطلوب ــا ن ــتفاده ی ــط اس ــ كنندگانتوس ــت ش د، ودریاف

شـده دستکاریتأكیدنشده یا  ،شدهشده، موزون، تأكیدتحریف
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طرفانــھ بـھ معنـاي اطالعات بي باشد.بھ طریقی دیگر، نمی
بـر رفتـار نیسـت.  اثرگـذاري فاقداطالعات بدون ھدف یا 

ایجـاد  توانـاییاطالعات مالي مربــوط  طبق تعریف،، بلکھ
 كنندگان را دارد.در تصمیمات استفاده تغییر

ھا جنبـھ تمـامبھ معناي درسـت بـودن از صادقانھ  بیان .۱٥وک
نیست. عاري از اشتباه بھ معناي آن است كھ در توصیف یك 

یند مورد اوجود ندارد و فر عدم ارائھاشتباه یا  ،پدیده
در  یبدون اشتباھ ،شدهاستفاده براي تولید اطالعات گزارش

شده اســت. در ایـن مـتن،  بکار گرفتھانتخاب و  ،یندافر
ھا جنبـھ تمــامعاري از اشتباه بھ معناي كامالً درسـت از 

قیمـت یـا  توان تعیین کرد کـھنمی ،مثالباشد. براي نمي
اي درسـت یــا نادرســت گونـھھ بـ ،قابل مشـاھدهارزش غیر

در  د، ارائھ برآورد مزبورووج این با برآورده شده است.
عنوان یک برآورد، بھ  است كھ مبلغ آن بھصادقانھ  صورتی

درسـتي توصـیف شــود، ماھیــت و محـدودیتھاي ھ وشني و بر
اشتباھي در انتخــاب و  د و ھیچگردیند برآورد تشریح افر

 .واقع نشده باشدیند مناسب انجام برآورد افر بکارگیری

اطالعــات  ضرورتًا منجر بھخودي خود، ھ ، بصادقانھ  بیان .۱٦وک
 ممكــن اســت از گزارشـگر، واحد مثال شود. برايمفید نمي

 آالت و تجھیـزات، ماشـینالکامـ دولت، کمکھای بالعوضطریق 
اینكھ واحد تجاري یــك  گریگزارش . بدیھي استکند دریافت

آن  مخارج تحصیل است،تحصیل كرده  مخارجدارایي را بدون 
مفیــد ایــن اطالعـات  ،، اماکندرا بطور صادقانھ بیان می

مثالی کــھ درک آن بـھ دقـت بیشــتری نیـاز  نخواھد بود.
براي را برآورد مبلغي است كھ مبلغ دفتري دارایي ارد، د

 در صـورتی کـھ. کندمیتعدیل  ،انعكاس كاھش ارزش دارایي
بھ نحـو مطلـوب بکـار  یند مناسبي راافر ،واحد گزارشگر

اي مناسب برآورد را توصیف و ھرگونھ عـدم گونھھبگیرد و 
اطمیناني كھ تــأثیر قابــل مالحظـھ بـر بــرآورد دارد را 

شده باشد.  بیان صادقانھتواند برآورد مي آن، کند حتشری
گونـھ سـطح عــدم اطمینــان در این چنانچــھوجود، این با 

باشد، برآورد مزبـور بطـور خـاص  تقریبًا بزرگھا برآورد
مربوط بـودن دارایـی مفید نخواھد بود. بھ عبارت دیگر، 

 برانگیــز سـئوال کھ قرار است بطور صادقانھ بیان شـود،
وجــود تر صـادقانھ بیــانگزینــھ دیگـري بــراي است. اگر 

نداشتھ باشد، برآورد مزبور ممكن است بھترین اطالعات در 
 .کند فراھمدسترس را 

 گیري ویژگیھاي كیفي بنیاديبكار

 ھم بطورباشد و  مربوط ھم اطالعات مفید است كھ درصورتی .۱۷وک
نامربوط صادقانھ یك پدیده  بیاننھ . بیان گرددصادقانھ 
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اتخــاذ بـھ  ،مربـوطصـادقانھ یــك پدیـده غیر بیان نھو 
 كند.نمي یمكك ،كنندگاناستفادهتوسط تصمیمات مناسب 

یند بكـارگیري ویژگیھـاي اترین فربخشترین و اثراكار .۱۸وک
 آثـار با توجھ بھكیفي بنیادي معموالً بھ شرح زیر است (

و محـدودیت مخـارج، كـھ در ایــن  دھندهی بھبودویژگیھا
پدیده اقتصادي  ،نخستگیرد). د بررسي قرار نميمثال مور

كنندگان اطالعات مالي واحد براي استفاده تواندمی را كھ
نـوع اطالعـات  ،دوم. باشـد، مشـخص کنیـدگزارشگر مفید 

آن پدیده کھ در صورت در دسـترس بـودن و بیـان درباره 
ترین اطالعــات خواھــد بــود را تعیــین صــادقانھ، مربــوط

 كھ آیا این اطالعات در دسترس دیکن ینتعی ،. سومنمایید
. یـا خیـر صادقانھ بیان كرد بطورآن را  توانو مي است
یند تأمین ویژگیھاي كیفي بنیـادي در اصورت، فر این در

 ایـن ،صـورت یابـد. در غیـر ایـننقطھ مزبور خاتمھ مي
 شود.اطالعات بعدي تكرار مي ترینمربوطیند با افر

 دھندهویژگیھای کیفی بھبود

، بھ موقع بودن و بودن رسیدگی، قابل بودن قابل مقایسھ .۱۹وک
مفیـد بـودن ویژگیھاي كیفي ھسـتند كـھ  ،بودن فھمقابل 
بخشــد. را بھبود مي دارای بیان صادقانھو  مربوط اطالعات

یك از  كدامدھنده، در تعیین اینکھ بھبودویژگیھاي كیفي 
بیـان و  اشـندمربـوط ببطور مسـاوی  ھر دو، کھ یدو روش

یـك  بھ تصـویر کشـیدنبراي باید ، داشتھ باشندصادقانھ 
 .کند، کمک میپدیده مورد استفاده قرار گیرد

 بودن مقایسھ قابل

ھا شامل انتخــاب بـین گزینــھ ،كنندگانتصمیمات استفاده .۲۰وک
ا یــگذاري، سرمایھ یک ا نگھداريیوش فر، مثالبراي  .است

گزارشــگر واحــد گذاري در یك واحــد گزارشـگر یـا سرمایھ
دیگر. بنابراین، اطالعات درباره یك واحد گزارشگر زماني 

ھاي تجـاري و اطالعات مشابھ سایر واحد تر است كھ بامفید
یا تـاریخ  دوره برایبا اطالعات مشابھ ھمان واحد تجاري 

 قابل مقایسھ باشد. ،دیگر

ــھ .۲۱وک ــل مقایس ــودن قاب ــھ ب ــھ ب ــت ك ــي اس ــي كیف ، ویژگ
 ھــاو تفاوت اھبو درك تشـابرای تشــخیص ان كنندگاستفاده

برخالف سایر ویژگیھاي كیفي، قابــل  .كندكمك مي اقالمبین 
، نیسـت. مقایسـھواحــد با یك قلــم بودن، مرتبط  مقایسھ
 .استقلم  وحداقل د مستلزم
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 ،ارتبــاط دارد بـودن مقایسھ با قابل اگرچھ ثبات رویھ .۲۲وک
اسـتفاده از  . ثبـات رویــھ بـھبا آن یکســان نیسـت اما

یـك  ھـای مختلـفدر دره ،یکسانبراي اقالم  یکسان روشھاي
 ھاي تجاري،بین واحد واحدواحد گزارشگر یا در یك دوره 

ثبات رویھ در ؛ استبودن  مقایسھ دارد. ھدف، قابل اشاره
 كند.دستیابي بھ این ھدف كمك مي

ت برای اینکھ اطالعا، یكنواختي نیست. بودن قابل مقایسھ .۲۳وک
قابل مقایسھ باشد، اقالم مشابھ باید شبیھ بھ یکـدیگر و 
اقالم متفاوت بایـد متفـاوت از یکـدیگر در نظـر گرفتـھ 

اطالعات مالي با ایجــاد شــباھت  بودن قابل مقایسھشوند. 
مشابھ افزایش  اقالم مشابھ و ایجاد تفاوت درغیر اقالمدر 
 یابد.نمي

احتماالً برخــي درجــات ، یبا تأمین ویژگیھاي كیفي بنیاد .۲٤وک
صــادقانھ یـك  بیـانآیـد. دسـت ميھ ب بودن قابل مقایسھ

تــا حـدودی بــا باید بطور طبیعي  مربوط،پدیده اقتصادي 
واحد  توسط مشابھ مربوط یك پدیده اقتصادي صادقانھ بیان

 ، قابل مقایسھ باشد.گزارشگر دیگر

 تــوان بــھ روشـھايرا مي واحدیك پدیده اقتصادي  اگرچھ .۲٥وک
روشـھاي ن کــردمجــاز بیــان كــرد،  طور صادقانھ، بمختلف

 قابــل مقایسـھ ،پدیده اقتصادي یک مختلف حسابداري براي
 برد.را از بین مي بودن

 قابل رسیدگی بودن

كــھ  کنـدمی کمکكنندگان استفاده بھ قابل رسیدگی بودن، .۲٦وک
 دیــده اقتصـادي كـھمربوط بھ پ اطالعاتاز بیان صادقانھ 

قابــل  د بیـانگر آن اسـت، اطمینـان یابنـد.کنــادعا می
 مختلــف كنندگانبھ معناي آن است كھ مشاھدهرسیدگی بودن 
 یـک بیـانخاص از  یبتوانند درباره تصویر آگاه و مستقل

دســت  نھ لزومًا در حد توافــق كامـل، یصادقانھ بھ اجماع
شده قابل رسـیدگی باشــد، یبرای اینکھ اطالعات کمّ یابند. 

دامنـھ مبـالغ  .ای واحد نیسـتآورد نقطھلزومی بھ یک بر
احتمالی و احتماالت مربوط بھ آنھـا نیـز قابــل رسـیدگی 

 است.

مسـتقیم توانـد مسـتقیم یـا غیرميرسیدگی بودن،  قابل .۲۷وک
یك مبلـغ یــا رسیدگی بھ مستقیم بھ معناي  رسیدگیباشد. 
شده از طریــق مشـاھده مسـتقیم، بــراي ارائھ مواردسایر 
 رســیدگینقــد، اســت.  يشــمارش موجــود ر مبنــايبــ مثــال

ورودي یـك مـدل،  ھــایداده مستقیم بھ معنـاي كنتــرلغیر
فرمول یا سایر تكنیكھـا و محاسـبھ مجـدد خروجیھـا بــا 

مبلغ دفتــري  رسیدگی بھشناسي است. روشھمان استفاده از 
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قادیر و بھاي ورودي (م ھایداده از طریق كنترل ھاموجودی
موجــودي پایــان دوره بــا مجــدد تمــام شــده) و محاســبھ 

 گردش بھاي تمـام شــده (بـرايھمان مفروضات استفاده از 
، استفاده از روش اولــین صـادره از اولــین وارده) مثال

 .مثالی در این زمینھ است

نگر ممكــن اسـت تـا برخي توضیحات و اطالعات مالي آینده .۲۸وک
كمك نباشد. بھ منظور  رسیدگیقابل  ،آتی ھایدورهیکی از 
اینكــھ  دربــاره گیريكنندگان بــراي تصــمیمســتفادهبــھ ا

 كننده یا خیر، معموالً خواھند از اطالعات مزبور استفادهمي
اطالعات و ســایر  تولیدمفروضات زیربنایي، روشھاي  افشای

 .یابدضرورت میكننده از اطالعات عوامل و شرایط پشتیباني
 بھ موقع بودن

زمـانی در  ،كھ اطالعـاتاست  آنبھ موقع بودن بھ معناي  .۲۹رک
گذاري بر قابلیت اثر کھ گیردگیرندگان قرار تصمیم دسترس

اطالعات ھر چــھ  بطور کلی،تصمیمات آنھا را داشتھ باشد. 
برخي  ،وجوداین مندي كمتري دارد. با سود ،تر باشدقدیمي

گزارشـگري  پس از پایان دورهتا مدتھا اطالعات ممكن است 
برخــي ممكــن اسـت  ل،مثـا رايبـ ،بھ موقع باشـد، زیـرا

بـھ آن  ھاشناسایي و ارزیابي روند برایكنندگان استفاده
 داشتھ باشند. نیاز

 بل فھم بودناق

روشـن و  بطـور و ارائھ اطالعات متمایز کردنبندي، طبقھ .۳۰وک
 شود.مياطالعات  قابل فھم شدنموجب  ،دقیق

قابل درك  ھا ذاتًا پیچیده ھستند و بھ سھولتبرخي پدیده .۳۱وک
ھا از اطالعــات مربــوط بــھ ایــن پدیــده حــذفباشــند. نمي

گزارشھاي مالي ممكن اسـت درك اطالعــات گزارشــھاي مــالي 
گونــھ گزارشــھا وجود، ایناین با  .دکنمزبور را آسانتر 

 باشند.كننده گمراه توانندمی، كامل نیستند و بنابراین

شـود كــھ یھ ميتھ يكنندگانگزارشھاي مالي براي استفاده .۳۲وک
دارنـد و  تجـاری اقتصادي و فعالیتھایآگاھي معقولي از 

مورد بررسي و تجزیھ و تحلیل قرار  را اطالعاتکوشانھ سخت
كنندگان آگاه و دقیـق مواقع، حتي استفادهبرخی دھند. مي

 پیچیــده ھايپدیــده مرتبط باممكن است براي درك اطالعات 
 شند.اقتصادي نیاز بھ كمك مشاور داشتھ با

 دھندهویژگیھای کیفی بھبود گیريكارب

 امكـان تــا جــایی کــھ باید دھندهبھبود ویژگیھاي كیفي .۳۳وک
 وجـود، اگــر اطالعــات ایـن . بـابرسـدبھ حداكثر  دارد،

ویژگیھـاي  ارتقای ،نشود باشد یا صادقانھ بیان نامربوط
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ــي ــدهبھبود كیف ــي، دھن ــا گروھ ــرادي ی ــورت انف ــھ ص ، ب
 .مفیدی ایجاد کنندد اطالعات نتواننمي

ینــد ایـك فر دھنـده،بھبود ویژگیھـاي كیفـيبکارگیری  .۳٤وک
. برخي کندتبعیت نمی از دستورھای تجویزیتكراري است كھ 

یفــي ك ھایویژگی سایر ممكن است براي حداكثر شدن مواقع،
 بــرايکــاھش یابـد.  دیگـر دھندهبھبود ویژگي كیفيیک  ،

 بکارگیری در نتیجھ قابلیت مقایسھدر ، كاھش موقتي مثال
ممكن  کھ بھ آیندهبا تسری گزارشگري جدید ندارد ایك است

صــادقانھ در  بیـان یـا مربـوط بـودن است بـراي بھبــود
ممكن است بخشـي از  مناسبی مدت ارزشمند باشد. افشابلند
 را جبران كند. قابلیت مقایسھ عدم
 مفیدگزارشگري مالي  مربوط بھ مخارج محدودیت

 اسـت یاطالعات در ارتباط با یك محدودیت فراگیر ،مخارج .۳٥وک
شــود. اطالعــات كــھ از طریــق گزارشــگري مــالي فــراھم مي

و توجیـھ ایـن  شـودمي مخارج لیموجب تحم گزارشگري مالي
از اھمیت برخوردار  ،ھا از طریق منافع این اطالعاتھزینھ

وجــود دارد کــھ و منــافع  مخـارجاست. انواع مختلفي از 
 قرار گیرد.وجھ تباید مورد 

خــود را صــرف  تــالشبیشترین  ،كنندگان اطالعات ماليتھیھ .۳٦وک
ــع ــردازش، آوریجم ــیدگی، پ ــارو  رس ــالي  انتش ــات م اطالع

را در  مخارجكنندگان این استفاده در نھایتكنند، اما مي
كنندگان د. اســتفادهنماینــقالــب كــاھش بــازده تحمــل مي

تفســیر اطالعـات بـراي تجزیـھ و تحلیــل و  ،اطالعات مالي
. اگــر اطالعـات مـورد شوندمیمخارج متحمل  نیز شدهارائھ
 دسـت آوردنھ كنندگان براي بـنشود، استفاده فراھمنیاز 

 ، مخــارجھادیگر یا براي برآورد آن منابعاطالعات از  آن
 .کنندتحمل میبیشتري 

در صورتی کھ مربوط باشد و آنچھ گزارشگري اطالعات مالي  .۳۷وک
بـھ  عی بیان آن است بطور صادقانھ بیـان کنـد،را کھ مد

 یبا اطمینـان بیشـتر ،كنندگان در اتخاذ تصمیماتستفادها
ھــاي یي بازاراموجب افـزایش كــار امر. این نمایدمیكمك 

شــود. سرمایھ در سطح كل اقتصاد مي مخارجسرمایھ و كاھش 
ــرمایھ ــك از س ــر ی ــایر وامگذاران، ھ ــا س ــدگان ی دھن

ز از مزایـــاي اتخـــاذ تصـــمیمات نیـــ اعتباردھنـــدگان
گزارشـھاي  وجـود،این شوند. با برخوردار مي ،ترآگاھانھ

كـھ  را تمـام اطالعــاتي توانــدنمی مالي با مقاصد عمومي
 .دمربوط است، ارائھ کنكنندگان ھر یك از استفادهبرای 

اســتانداردھاي  ھیئــت، مخــارجدر بكــارگیري محــدودیت  .۳۸وک
منـافع كنـد كــھ آیـا بي ميارزیـا المللي حسـابداريبین
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و  تھیــھ بـرایشـده تحملمخـارج  ،خاص یاطالعاتگزارشگری 
كنـد یـا خیــر. اطالعات مزبـور را توجیــھ مي از استفاده

اسـتاندارد  یک در تدوین مخارج گیري محدودیتھنگام بكار
 ی ازبـھ دنبــال اطالعـات ھیئتھادي، نگزارشگري مالي پیش

كنندگان، حسابرسـان، اده، استفاطالعات مالی كنندگانتھیھ
 مبلغ مورد انتظاردانشگاھیان و سایرین درباره ماھیت و 

 ،مواقــع بیشتر. در استارد مزبور استاند مخارجو  منافع
 .استي و كیفي تركیب اطالعات كمّ  ارزیابیھا مبتنی بر

، ارزیـابي افـراد قضـاوتی ارزیابیھـا ماھیت بھ دلیل .۳۹وک
از اطالعـات مـالی  یاصــخ و منافع اقـالم مخارجمختلف از 

بـھ دنبــال بررسـي  ھیئـت ،متفاوت خواھد بود. بنابراین
 تنھاو نھ  ،عامو منافع مرتبط با گزارشگري مالي  مخارج

باشد. ایـن مي ،ھاي گزارشگردر ارتباط با ھر یك از واحد
 ،و منــافع مخـارجمعناي آن نیست كـھ ارزیـابي بھ  مطلب

ھاي براي تمام واحد را یکسانیالزامات گزارشگري ھمواره 
ھاي متفـاوت واحــد كند. بھ دلیل انـدازهتجاري توجیھ مي
 واحـدھای تجــاریافزایش سـرمایھ ( مختلفتجاري، روشھاي 
)، عـام نیسـتندسـھامي واحدھای تجاری کھ سھامي عام یا 

 ایــنســایر عوامـل، یا كنندگان ھاي متفاوت استفادهنیاز
 مناسب باشد. تواندميتفاوتھا 
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 باقیمانده متن): 1989(چارچوب : ٤ فصل
 اساسی مفروضات

 فعالیتتداوم 

شود كـھ واحـد مالي معموالً با این فرض تھیھ مي صورتھای .4.1
ــاري  ــداومتج ــت  ت ــرایو  داردفعالی ــده ب ــل  ایآین قاب

فــرض  ،. بنـابرایندھدمیفعالیت خود ادامھ بھ  ،بینيپیش
 رایبـی و نــھ ضــرورت قصدبر این است كھ واحد تجاري نھ 

 .ندارد خود فعالیتھایانحالل یا كاھش قابل مالحظھ مقیاس 
ممکـن اســت  ،وجود داشتھ باشــد ضرورتي یا قصداگر چنین 

در مالي باید بر مبناي متفـاوتي تھیـھ شـود و  صورتھای
 شود.مبناي مورد استفاده افشا مي این صورت،

 مالي ھایصورتعناصر 

ھا را ت و سایر رویــدادمالي، آثار مالي معامال صورتھای .4.2
طبـق ویژگیھـاي  کلـیبندي آنھا بھ طبقـات از طریق گروه
عناصـر  ،کلــی ایـن طبقـات .کندمیمنعكس  ،اقتصادي آنھا

و حقوق  بدھیھاا، ھشوند. داراییمالي نامیده مي صورتھای
گیري انـدازه ھمالكانھ عناصري ھستند كھ بطور مستقیم بــ

ھا و ند. درآمــدھســت مربــوطوضــعیت مــالي در ترازنامــھ 
گیري انـدازه ھبــبطور مستقیم ھا عناصري ھستند كھ ھزینھ

. صــورت باشــندمی مربـوطزیـان  یـاعملكرد در صورت سود 
زیـان  یاتغییرات در وضعیت مالي معموالً عناصر صورت سود 

ــرات  ــنعكس ميدر و تغیی ــھ را م ــر ترازنام ــد. عناص كن
ھ منحصـر بـعنصری کـھ ھیچ  ،مفاھیم نظریبنابراین، در این 

 .شودباشد، مشخص نمی این صورت

 ،زیـان یــاارائھ این عناصر در ترازنامھ و صورت ســود  .4.3
، بــھ مثـال د. بـرايباشـبندي فرعي ميیند طبقھاشامل فر
بــراي اھــداف  ترین روشبــھ مناسـب اطالعـاتنمایش منظور 
 بدھیھاداراییھا و نندگان، كگیري اقتصادي استفادهتصمیم

فعالیتھای كاركرد در بر حسب  یا حسب ماھیتبر ممكن است 
تـا اطالعـات، بــھ  بنـدي شـوندطبقھ ،واحد تجــاري تجاری

کنندگان، گیری اقتصادی استفادهجھت تصمیم همفیدترین شیو
 ارائھ شود.
 وضعیت مالي

و حقوق مالكانھ عناصــري ھسـتند كــھ  بدھیھاداراییھا،  .4.4
رتباط دارنــد. اگیري وضعیت مالي بطور مستقیم با اندازه

 شوند:شرح زیر تعریف ميھ این عناصر ب
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 ،ھاي گذشتھدر نتیجھ رویداد منبعی است کھدارایي،  الف.
رود منافع انتظار مي و باشدمی تحت کنترل واحد تجاری

 بھ واحد تجاري جریان پیدا كند.آن اقتصادي آتي 

ھاي از رویــداداست کــھ واحد تجاري فعلی  بدھي، تعھد .ب
تسویھ در نتیجھ  رودانتظار مياشی شده است و نگذشتھ 

منافع اقتصادي از واحد تجاري خارج دارای  منابع ،آن
 شود.

منافع باقیمانده در داراییھاي واحــد  ،حقوق مالكانھ .پ
 ي آن است.بدھیھاتجاري پس از كسر تمام 

مشــخص را اساسي آنھا  ویژگیھای ،تعاریف دارایي و بدھي .4.5
شناسـایي در  رھایی کھ الزم است قبــل ازمعیااما  ،دکنمي

بنــابراین، کنــد. شــود را تعیــین نمی احــراز ترازنامــھ
كــھ در ترازنامــھ  اســتاقالمي  دربردارنده مزبور تعاریف

زیــرا  ،شــوندشناسایي نمي بدھیھاتحت عنوان داراییھا و 
 را 53.٤ تــا 37.٤ھاي شده در بنـدھاي شناخت تشریحمعیار

انتظار ورود یا خــروج منـافع ویژه، بھ  كنند.نمياحراز 
از واحد تجاري باید بھ میزان كـافي  بھ یا اقتصادي آتي

قبـل از  ۳۸٫٤بنـد  محتمل بــودن درمعیار  باشد تا قطعی
 .شود احراز، یا بدھي دارایيشناسایی 

تعریـف دارایـي، بـدھي یــا  ،در ارزیابي اینكھ یك قلم .4.6
است محتــواي الزم  كند یا خیر،مي احرازحقوق مالكانھ را 

اصلي و واقعیت اقتصادي، و نھ صرفًا شــكل حقـوقي، مـورد 
، در مــورد مثــال، بــراي بنــابراین توجــھ قــرار گیــرد.

است  اینھاي تأمین مالي، محتوا و واقعیت اقتصادي اجاره
اقتصــادي اســتفاده از دارایــي منــافع كننــده كــھ اجاره

 تحصـیلاي از عمـر مفیــد آن را براي بخش عمـده ایاجاره
 برابر بـامبلغي تقریبًا  شودمتعھد می مقابلو در کند می

مربوط بـھ آن تأمین مالي ھزینھ دارایي و منصفانھ ارزش 
بــھ مـالي موجـب  تـأمین ، اجارهیعنی. را پرداخت نماید

شود كـھ تعریـف دارایـي و بـدھي را آمدن اقالمي مي وجود
اوین تحــت عنــ ،كنندهاجاره و در ترازنامھ کننداحراز می

 .شوندمزبور شناسایي مي

 المللــيھاي بینشــده طبــق اســتانداردتھیھترازنامــھ   .4.7
كــھ باشـد شـامل اقالمـي  ، ممکن استگزارشگری مالی جاری

كننـد و در بخـش نمي احـرازتعاریف دارایي یا بــدھي را 
 تعاریف ،وجود این شوند. باحقوق مالكانھ نشان داده نمي

ھاي استاندارد آتی بررسیھايس اسا، ٤٫٤شده در بند تعیین
 سازی برایفرمولو نحوه گزارشگری مالی موجود  الملليبین

 است. در آیندهمالي  گريگزارش المللیھای بیناستاندارد
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 داراییھا

مسـتقیم  تواند بطـورمی ،دارایي یکمنافع اقتصادي آتي  .4.8
نقد و معادلھـاي نقــد  ھایجریان ورود در ،غیرمستقیم یا

ممكـن اسـت  ،. ایـن پتانســیلمشارکت کند واحد تجاريبھ 
عملیـاتي  فعالیتھـایباشد كھ بخشـي از  يپتانسیل تولید

بــھ این پتانسـیل ممكـن اسـت  ،واحد تجاري است. ھمچنین
بھ نقــد یـا معادلھـاي نقـد یـا بودن قابل تبدیل  صورت

، مانند زمـاني باشد ی خروجیكاھش جریانھاي نقد توانایی
كـاھش  تولیــد را مخـارج ،لید جـایگزینیند توافریک كھ 
 .دھدمي

 ھاواحد تجاري معموالً داراییھاي خود را براي تولید كاال .۹٫٤
ھــاي نیازیـا  ھاھیا خدماتي كـھ قابلیـت تـأمین خواسـت

، زیـرا ایــن كاالھـا یــا گیردبکار می مشتریان را دارد،
ھاي مربـوط را تــأمین نیاز یاھا ھتوانند خواستخدمات مي

كننـد و پرداخـت ميبابت آنھا را  مبالغيمشتریان  ،كنند
 كننـد.واحد تجـاري كمـك مي ینقد ھایبھ جریان در نتیجھ

 ،خودي خـودھ نقد بھ دلیل حاكمیت بر سایر منابع، ب وجھ
 كند.ارائھ مي یک خدمت بھ واحد تجاری

 
مختلـف  ھایشیوهبھ  تواندميمنافع اقتصادي آتي دارایي  .4.10

، یك دارایي ممكن مثال جریان یابد. براي بھ واحد تجاري
 است:

در  ،بـا سـایر داراییھــا در تركیـبیا  بھ تنھایی .الف
خدماتی کـھ قــرار اســت توســط واحــد تولید كاالھا یا 

 تجاری بھ فروش رود، مورد استفاده قرار گیرد؛

 ؛با سایر داراییھا معاوضھ شود .ب

 یا ؛دگیربدھي مورد استفاده قرار یک براي تسویھ  پ.

 شود.بین مالكان واحد تجاري توزیع  .ت

، ماشــین آالت و امــالکمثال، داراییھا، براي  از بسیاري .4.11
داشتن وجود، این . با ھستند شكل فیزیكي دارای ،تجھیزات

 ،بنـابراین .یــک دارایـی نیســتوجود شکل فیزیکی، الزمھ 
حـق اختــراع و حـق انتشـار، اگـر در مـورد  ،مثالبراي 

بـھ واحـد تجــاري آنھـا ود منافع اقتصادي آتي رانتظار 
، شـوندكنتــرل  جریان پیدا کند و اگر توسط واحد تجـاری

 دارایي ھستند.

 الک،ھا و امــدریافتني برای مثال،بسیاري از داراییھا،  .4.12
. براي ارتباط دارند با حقوق قانوني از جملھ حق مالكیت

. حـق مالكیـت ضـرورت نـدارد ،وجـود یــك دارایــي تعیین
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داد قـرار تحـتشـده نگھداري امالک ،براي مثالبنابراین، 
واحـد تجــاري جریـان منــافع مـورد کھ در صـورتیاجاره، 

، دارایـي محسـوب کنــد كنتــرلرا امـالک انتظار حاصل از 
كنتــرل بــرای  ظرفیت واحد تجاري ،با وجود اینکھشود. مي

یــك  شـود،معموالً در نتیجھ حقوق قانوني ایجاد مي ،منافع
كنتـرل ھــیچ ممكن است تعریف دارایــي را حتـي اگــر  قلم

 ،مثــالبــراي  کنـد.احـراز نداشتھ باشــد، وجود قانوني 
با پنھان نگـھ داشـتن دانـش فنـی زماني كھ واحد تجاري 

جریـان منــافع مـورد از طریق فعالیتھـای توســعھ،  حاصل
دانـش فنـي ممكـن اسـت تعریـف  ،كندانتظار را كنترل مي

 .کند احرازدارایي را 

داراییھاي واحد تجاري در نتیجھ معامالت گذشتھ یا سایر  .4.13
ھاي تجـاري معمـوالً د. واحدنشوھاي گذشتھ ایجاد ميرویداد

ورنـد، آدســت ميھ داراییھا را از طریق خرید یا تولید ب
دارایـی ممكـن اســت نیـز ھا رویدادیا  اما سایر معامالت

 احد تجـاريو توسط از دولت شدهدریافت امالک کنند. ایجاد
بھ عنوان بخشي از برنامھ تشـویق رشـد اقتصـادي در یــك 

. مثالھایی در این زمینھ اسـت ،يدنمع ذخایرو كشف  حوزه
رود در آینده واقــع کھ انتظار می یھایمعامالت یا رویداد

 .دنشوآمدن دارایي نمي بھ وجودخودي خود موجب ھ ب ،شوند
خــودي ھ بـ ،، قصد خرید موجودي كاالمثال بنابراین، براي

 كند.نمي احرازتعریف دارایي را  ،خود

رابطھ نزدیكي وجود  ،مخارج و ایجاد دارایيتحمل بین   .۱٤٫٤
 شوندھمزمان با یکدیگر واقع نمی لزوماً این دو اما  دارد

 ،شـودزماني كھ واحد تجاري متحمـل مخــارج مي ،بنابراین
از تـالش واحــد تجــاری بــرای  ياین امر ممكن است شـواھد

 وجود ندارد كھ قطعیاما شواھد  ،باشد دستیابی بھ منافع
دست ھ ب ،كرده احرازكھ تعریف دارایي را  یقلم نشان دھد

مانع احراز تعریف  مربوط،مخارج  ھمچنین، نبودآمده است.
شناخت در ترازنامھ  و بنابراین كاندید شدن برای دارایي

مكـن واحد تجــاري مبھ  یياقالم اھدامثال، براي  ،شودنمي
 .دنکن احرازاست تعریف دارایي را 

 بدھیھا

تعھـد فعلـی  است كھ واحد تجاري اینویژگي اساسي بدھي  .۱٥٫٤
اقدام یا عمل بـھ روشــی وظیفھ یا مسئولیت ، دارد. تعھد

یـک قـرارداد اسـت. تعھــدات ممكــن اسـت در نتیجـھ خاص 
 اجــراقابل  بھ لحاظ قانوني ،یا الزام قانوني آورالزام
، معموالً این مورد در ارتباط بـا مبـالغ ثالم. براي شود

مطرح است. با  شدهپرداختني بابت كاالھا یا خدمات دریافت
و تمایل  عرفوجود، تعھدات از عملیات معمول تجاري، این 
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ی روشــاقــدام بـھ مطلــوب تجــاري یـا  روابطنگھداشت بھ 
، اگر واحد تجاري بـھ مثال آید. برايمتعادل بھ وجود می

 ،محصوالت خود بگیرد نقصاصالح  تصمیم بھ یاست،سعنوان یك 
 دوره ضـمانتانقضــای پـس از  نقـایصحتي زماني كھ ایـن 
در رود مـیانتظــار مبالغی کــھ صورت  آشكار شود، در این

بــدھي محســوب  شود،خرج  رفتھارتباط با كاالھاي قبالً فروش
 د.گردمي

 جــادیو تعھدات آتي تمـایز ا فعلیبین تعھدات الزم است  .۱٦٫٤
شود. تصمیم مدیریت واحد تجاري براي تحصیل داراییھا در 

. تعھــد کنـدایجـاد نمی فعلی تعھد ،خودي خودھ ب ،آینده
 داده شود كھ دارایــي تحویـلزماني ایجاد مي تنھامعموالً 

بـراي فسـخ  غیرقابـل اینامــھموافقت شود یا واحد تجاري
قابــل در مورد دوم، ماھیت غیر .منعقد کندتحصیل دارایي 

ھاي اقتصـادي آن است كھ پیامد معنايبھ  نامھموافقتفسخ 
دلیل وجود یك جریمـھ ھ ، بمثال براي ،عدم ایفاي تعھدات

آزادی عمل انــدکی براي واحد تجاري عمده، در صورت وجود 
 .کندایجاد میبراي اجتناب از خروج منابع بھ طرف دیگر 

 دارایدن منابع از دست دا شامل معموالً  فعلیتسویھ تعھد  .۱۷٫٤
بھ منظور تأمین ادعـاي طـرف  واحد تجاری منافع اقتصادي

روشـھاي  برخــي اممكن است ب فعلیدیگر است. تسویھ تعھد 
 مثال، توسط: . برايانجام شودزیر 

 ی؛پرداخت نقد الف.
 داراییھا؛انتقال سایر  .ب

 ارائھ خدمات؛ پ.

 دیگر؛ یا یتعھد با تعھدآن  يجایگزین  ت.

 .ھد بھ حقوق مالكانھتبدیل تع .ث

بــا نظر صــرفبـھ روشـھای دیگـر ماننـد تعھد ممكن اســت 
 اعتباردھنده، خاتمھ یابد.بخشودگی 

ھاي یـا سـایر رویـداد گذشـتھ از معامالت ناشی بدھیھا .۱۸٫٤
، تحصـیل كاالھــا و مثـال بـراي بنابراین،. ھستندگذشتھ 

شود میھاي تجاري پرداختني ایجاداستفاده از خدمات موجب 
تحویــل) و  پرداخـت در زمـانیــا پیش پرداختھــا جز ھ (ب

تعھــد بازپرداخـت وام  ایجــاددریافت وام بـانكي موجـب 
واحد تجاري ممكن است تخفیفــات آتــي را ھمچنین، شود. مي

بـھ عنــوان بـدھي  ،سـاالنھ مشــتریان ھایبر مبناي خریــد
 ،شناسایي كند كھ در ایـن مــورد، فـروش كــاال در گذشــتھ

 شود.بدھي مي ایجاد موجب اي است كھمعاملھ
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قابل  برآوردھای عمدهبا استفاده از  تنھا بدھیھابرخي  .۱۹٫٤
بھ را  بدھیھاھاي تجاري این گیري است. برخي واحداندازه

ذخایر این ھا، كنند. در برخي كشورميتعریف  عنوان ذخایر
زیـرا مفھـوم بـدھي در  ،شــوندنمي محسوببھ عنوان بدھي 
شـامل تنھا كھ  شودتعریف مياین صورت بھ معناي دقیق آن 

، قابل تعیین كھ بدون نیاز بھ انجام برآورد استمبالغي 
را  تریگسـتردهرویكـرد  ،٤٫٤تعریف بدھي در بنـد  باشد.

 شامل تعھــد ذخیره ، زماني كھ یكبنابراین كند.دنبال مي
كند، حتي اگر مبلغ مي احرازتعریف را مابقی  است وفعلی 
، بدھي است. ذخایر پرداختھاي مرتبط شودد برآورباید آن 

، تعھـدات بازنشســتگي ایفايبا ضمانتھاي موجود و ذخایر 
 .مثالھایی در این زمینھ است

 حقوق مالكانھ

بـھ عنـوان حقـوق  ٤٫٤حقوق مالكانــھ در بنـد  اگر چھ .۲۰٫٤
باقیمانده تعریف شده است، اما در ترازنامھ ممكـن اســت 

 ،شركت سھاميیک ، در مثال يفرعي باشد. براقات داراي طب
ــو ــطه آوردهوج ــده توس ــتھ،  ش ــود انباش ــھامداران، س س

ــھ ــھھایاندوخت ــان ی ک ــیصنش ــتھ و  دھنده تخص ــود انباش س
 است، دھنده تعدیالت نگھداشت سرمایھنشان یی کھھااندوختھ

ھا، در بنـدیایـن طبقھجداگانھ نشان داده شود. تواند می
قــانونی یــا ســایر  دھنده محــدودیتھایصــورتی کــھ نشــان

محدودیتھای مرتبط با توانایی واحد تجاری بــرای توزیـع 
حقوق مالکانھ یا استفاده از آن بھ طریقی دیگـر باشــد، 

 ،کنندگان صــورتھای مـالیگیری استفادهبھ نیازھای تصمیم
ممكـن اسـت ایــن  ھمچنــین بنـدیھاایــن طبقھاست.  مربوط

مالكیــت در  منافع دارای طرفینكھ  کندواقعیت را منعكس 
یــا  تقسـیمیدر ارتباط با دریافت سـود  ،یك واحد تجاري

 یحقــوق متفــاوت ،شــدهبازپرداخــت حقــوق مالكانــھ آورده
 .دارند

 ،یــا ســایر قـوانین قوانین موضـوعھطبق  برخی مواقع، .۲۱٫٤
 از واحـد تجـاري و بیشـتر حمایـت ایجاد اندوختھ بـراي

 ت دارد.آن در برابر تأثیر زیانھا ضرور اعتبار دھندگان
معافیتھایي اعطا كند  ،ملي یمالیات قوانین در صورتی کھ

ــا  ــاھشی ــدھیھادر  ک ــاتيب ــر  را ي مالی ــردبدر نظ  ،گی
انتقـال بـھ ایــن  ھنگـامممكــن اسـت  ی دیگریھااندوختھ
 ھاياندوختــھ ھا ایجاد شود. وجود و اندازه ایــناندوختھ

 بــھتوانـد و مالیاتي اطالعاتي است كھ مي حقوقی، قانونی
ــمیمنیاز ــاي تص ــتفادهھ ــوط  ،كنندگانگیري اس ــد. مرب باش

و نـھ ھا تخصــیص سـود انباشــتھ، انتقال بھ این اندوختھ
 ، است.ھزینھ
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حقوق مالكانـھ در ترازنامـھ نشـان  بھ عنوان مبلغي كھ .۲۲٫٤
 بـدھیھاداراییھـا و  گیریانــدازهشود بستگي بھ داده مي

نھا بـر حســب تدارد. معموالً مبلغ انباشتھ حقوق مالكانھ 
ارزش بازار سھام واحـد تجـاري مجموع با تواند تصادف می

یا  تدریجيبطور واگذاري خالص داراییھا ی کھ از مبلغیا 
تـداوم  بر مبنــای واحد واحد تجاري بھ عنوان یك مجموعھ

 .شود، برابر باشدناشی میفعالیت 

 توســط اغلــب تجــاری، صــنعتي و بازرگــانی فعالیتھــای .۲۳٫٤
ھا، ھاي تـك مـالكي، تضـامنيبنگاه مانندجاري ھاي تواحد

 تجـاری ھايو انواع مختلـف واحـد گذاریصندوقھای سرمایھ
ھاي گونــھ واحـداین مقـررات نظـارتیشود. انجام مي دولت

ســھامي  ھایشـركت متفاوت از مقررات نظـارتی تجاري اغلب
در صــورت ، ممكن است محدودیتھاي اندكي، مثالاست. براي 

مالكان و سایر ذینفعــان مبــالغ حقـوق نده ستا، در وجود
تعریـف حقـوق  ،وجـوداین مالكانھ وجود داشتھ باشد. با 

مـرتبط بـا حقـوق  نظـري مفـاھیمھاي مالكانھ و سایر جنبـھ
ھاي تجـاري مناسـب گونھ واحدبراي این تواندمي ،مالكانھ
 باشد.
 عملكرد

سود اغلب بھ عنوان معیـار عملكـرد یــا مبنــاي ســایر  .4.24
 ،گذاري یـا ســود ھـر سـھمبازده سرمایھ مانند ،ھایارمع

ھا عناصــري ھا و ھزینھ. درآمدگیردمورد استفاده قرار مي
ارتبــاط گیري سـود بــا انـدازه بطـور مســتقیمھستند كھ 

 در ھا وو ھزینـھ ھاگیري درآمـدشناخت و انـدازه دارند.
بــھ مفــاھیم سـرمایھ و نگھداشـت  در مواردی ،نتیجھ سود
 مالي توسـط واحـد تجـاري صورتھایبراي تھیھ  ھکسرمایھ 

دارد. این مفاھیم در  گیرد، بستگیمورد استفاده قرار می
 .ه استتشریح شد ٦٥٫٤تا  ٥۷٫٤ھاي بند

 شود: عناصر درآمد و ھزینھ بھ شرح زیر تعریف مي .4.25

ــد،  .الف ــزایشدرآم ــي دوره اف ــادي ط ــافع اقتص  در من
افــزایش در ي یـا بـھ شـكل جریانھـاي ورود حسابداری
 افـزایش بــھ غیـر از، بــدھیھادر یا كاھش  داراییھا
 ،كنندگان در حقوق مالكانھ استمشاركت آورده ناشی از

 شود.حقوق مالكانھ ميدر افزایش  موجبكھ 

بھ  حسابداریدر منافع اقتصادي طي دوره  کاھشھزینھ،  .ب
 تحمــلخروجي یـا كــاھش داراییھــا یـا  جریانھایشكل 
كنندگان در حقــوق مشــاركتستانده بھ غیر از  ،ھابدھی

 .شودکھ موجب کاھش در حقوق مالکانھ می ،است مالكانھ
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مشــخص  ویژگیھاي اساسي آنھـا ،و ھزینھ در تعریف درآمد .۲٦٫٤
ھایي كھ قبــل از شناسـایي معیارتعیین اّما براي  ،شودمی

. کنـدنمیتــالش شـود،  احــراز باید زیانیا در صورت سود 
 ٥۳٫٤تا  ۳۷٫٤ھاي و ھزینھ در بند ھاي شناخت درآمدمعیار
 .شودمیتشریح 

در  مختلفـیروشــھاي  ھھا ممكن اسـت بـو ھزینھ ھادرآمد .۲۷٫٤
اي كــھ اطالعـات گونـھھد بنزیان ارائـھ شــو یاصورت سود 

، مثال . برايدنکن گیري اقتصادي فراھمبراي تصمیم مربوط
فعالیتھـای  روال درآمد و ھزینھ كـھ در تمایز بین اقالم

روال شـوند و اقالمـي كــھ در واحد تجاري ایجـاد مي عادی
شـوند، یـك رویـھ واحد تجاري ایجاد نمي عادی فعالیتھای

است كـھ منبــع امر است. این تمایز مبتني بر این  معمول
در ارزیابي توانایي واحد تجـاري بـراي ایجـاد  ،یك قلم

 مثــال،راي است. ب مربوط ،نقد و معادلھاي نقد در آینده
مدت گذاري بلندسرمایھیک نظیر واگذاري  جانبی فعالیتھای

ھنگام تمایز بین  شود.تکرار نمی ياحتماالً بر مبناي منظم
ري و عملیـات ماھیت واحد تجا توجھ بھ ،این روش بھاقالم 
عادي یـك واحــد  فعالیتھایناشي از  . اقالمضروری استآن 

دیگــر، تجــاري  تجاري ممكــن اسـت در ارتبـاط بـا واحـد
 عادي باشد.غیر

تمایز بین اقالم درآمــد و ھزینـھ و تركیــب آنھـا بــھ  .4.28
مختلــف عملكـرد  امکان ارائــھ معیارھـای مختلف،روشھاي 

درجـات  ازمعیارھــا  ایـنکنــد. را فراھم میواحد تجاری 
، در صــورت مثال . برايھستندبرخوردار  شمول متفاوتي از

ص، ســود یــا زیــان ســود ناخــال تــوانمی زیــان یــاســود 
 فعالیتھایعادي قبل از مالیات، سود یا زیان  فعالیتھای

 .کرد ارائھ دوره را عادي پس از مالیات و سود یا زیان
 ھادرآمد

سـودھا شـامل درآمـد عملیـاتي و نیـز  ،تعریف درآمـد .۲۹٫٤
واحـد عــادی  فعالیتھای روالدرآمد عملیاتي در  باشد.می

فـروش،  از جملھین مختلفي عناو باشود و تجاري ایجاد مي
متیـاز و اجــاره مشـخص ا سود سھام، حق بھره، الزحمھ،حق
 د.گردمي

 سایر اقالمي ھستند كھ تعریف درآمد را دھندهھا نشانسود .۳۰٫٤
واحد  عادی فعالیتھای روالكنند و ممكن است در مي احراز

ھا افــزایش یا نشده باشند. سـود باشند تجاري ایجاد شده
ماھیت  از این لحاظ دھند واقتصادي را نشان ميدر منافع 

 ھاي عملیــاتي تفــاوت نــدارد.درآمــدماھیــت آنھــا بــا 
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بـھ عنـوان عنصـر جداگانـھ  نظري مفاھیم، در این بنابراین
 گیرد.قرار نمي توجھ مورد

ھاي ناشــي از واگـذاري شــامل سـودبرای مثـال  ،ھاسود .۳۱٫٤
د ھمچنـین شــامل . تعریف درآمباشدجاري ميداراییھاي غیر

ناشي از تجدیـد  يھا، سودمثالبراي  ،نیافتھھاي تحققسود
ــادار ــابي اوراق بھ ــامالتی ارزی ــودھا مع ــي از  يو س ناش

شود. زماني مدت ميمبلغ دفتري داراییھاي بلنددر افزایش 
معمــوالً  ،دگـردزیان شناسـایي مي یادر صورت سود  كھ سود

ھي از آنھـا بــراي آگا ،زیرا ،شودجداگانھ نشان داده مي
بـھ شــکل  ھا اغلـبگیریھاي اقتصادي مفید است. سودتصمیم
 شوند.ھاي مربوط گزارش ميپس از كسر ھزینھ خالص

دریافت با کسب درآمد، ممکن است انواع مختلف داراییھا  .۳۲٫٤
شود یا افزایش یابد. برای مثال، ایـن داراییھـا شــامل 

 بادلھشده در میافتھا و خدمات درھا و كاالنقد، دریافتني
ھمچنین درآمد ممكن است  شده است.با كاالھا و خدمات عرضھ

، واحـد تجـاري مثـال . برايباشد بدھیھاتسویھ  ناشی از
 تسویھ یك تعھد براي بازپرداخـت وامبھ منظور ممكن است 

 كند. فراھمدھنده وام برایكاالھا و خدماتي را  ،مابینفی
 ھاھزینھ

كـھ  استھایي شامل زیانھا و نیز ھزینھ ،اھتعریف ھزینھ .4.33
شـوند. واحــد تجـاري ایجـاد ميعادی  ایتھفعالی روالدر 
واحـد عادي  فعالیتھای روالھایي كھ در ، ھزینھلمثا براي

شوند شامل بھاي تمام شده فروش، دسـتمزد مي ایجادتجاري 
معموالً بھ شكل جریـان خـروج یــا  ھا. ھزینھاستو استھالك 

 ھــانقد و معادلھاي نقد، موجودی مانندیھایي دارایکاھش 
 باشند.مي آالت و تجھیزات، ماشینامالک و

ھا كھ تعریف ھزینھ دھنده سایر اقالمی استنشان ،ھانزیا  .۳٤٫٤
عـادي  فعالیتھـای روالكند و ممكن اسـت در مي احراز را

یا نشده باشد. زیانھا كاھش باشد واحد تجاري ایجاد شده 
بـا سـایر  ھادھند و ماھیت آنرا نشان مي منافع اقتصادي

 ،مفـاھیم نظـریدر ایـن  بنابراین،. تفاوتی نداردھا ھزینھ
قــرار  توجـھ بھ عنـوان یـك عنصـر جداگانـھ مــورد زیان
 گیرند.نمي

، زیانھا شــامل اقالمـي ھســتند كــھ در اثـر مثالبراي  .۳٥٫٤
ناشـی  اقالم ھمچنین،نیز  سوزي و سیل ومانند آتش حوادثی

شـوند. تعریـف ایجاد مي ،جارياگذاري داراییھاي غیرو از
زیانھاي ناشي  مانند ،نیافتھھزینھ ھمچنین زیانھاي تحقق
ــرخ  ــزایش ن ــأثیر اف ــھ از ت ــا مبادل ــاط ب ارز در ارتب

شــود. مي را شامل آن ارزبر حسب استقراضھاي واحد تجاري 
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، ودشـزیـان شناســایي  یازماني كھ زیانھا در صورت سود 
زیرا آگاھي از آنھا براي  ،گرددمي ارائھ اگانھمعموالً جد

است. زیانھا اغلب پــس از كسـر  مفیدگیري اقتصادي تصمیم
 شوند.بصورت خالص گزارش مي مربوط، درآمد

 تعدیالت نگھداشت سرمایھ

 بــدھیھاتجدید ارزیابي یا تجدیـد ارائـھ داراییھـا و  .4.36
با وجـود شود. حقوق مالكانھ ميدر موجب افزایش یا كاھش 

ھا و ھزینھ ھاتعریف درآمد کاھشھاو  افزایشھااین اینکھ 
كنند، اما طبق مفاھیم مشخص نگھداشت سرمایھ مي احرازرا 

ایــن  مقابـل،شـوند. در زیان منظور نمي یادر صورت سود 
اقالم در حقوق مالكانھ بھ عنوان تعدیالت نگھداشت سرمایھ 

. مفـاھیم گردنـدمی ارائھ ھاي تجدید ارزیابيیا اندوختھ
 نظـريمفاھیم این  ٦٥٫٤تا  ٥۷٫٤ھاي نگھداشت سرمایھ در بند

 .شودمی تشریح
 مالي ھایصورتشناخت عناصر 

یند درج یك قلــم در ترازنامـھ اشناخت عبارت است از فر .۳۷٫٤
، سازگار است عنصریک تعریف  بازیان كھ  یایا صورت سود 

احــراز  را ۳۸٫٤شــده در بنــد ھــاي شــناخت تعیینمعیار و
مستلزم مشخص کردن عنـوان و مبلـغ پـولی . شناخت  کندمی

مبلغ در جمع ارقـام ترازنامـھ یـا  آنو درج  برای اقالم
ھــاي شـناخت را زیان است. اقالمي كـھ معیار یاصورت سود 
زیـان  یاباید در ترازنامھ یا صورت سود  ،کننداحراز می

افشـاي  نــھ بـااین اقـالم،  عدم شناساییشناسایي شوند. 
ــھ ــتفاده روی ــورد اس ــابداري م ــقھاي حس ــھ از طری  و ن

 .شودجبران نمی ،یادداشتھاي توضیحي یا مطالب تشریحي

در  كنــد، بایـدمي احـراز رایک عنصر یك قلم كھ تعریف  .4.38
 :کھ شناسایي شود صورتی

بـا مرتبط  آتی جریان ورود یا خروج منافع اقتصادي .الف
 محتمــل ،احـد تجـارياز وآن قلم بھ واحد تجاری یــا 

 و ؛باشد

قابــل  ايگونھھكھ ب ارزشی داشتھ باشدآن قلم بھا یا  .ب
 .4گیري استقابل اندازه اتکا،

 کندمی احرازھا را در ارزیابي اینكھ یك قلم این معیار .۳۹٫٤
شــود، میمالي  صورتھایشناخت در در نتیجھ واجد شرایط و 

ویژگیھای کیفی  3ل توجھ بھ موارد مربوط بھ اھمیت کھ در فص

                                                      
از خطا و  عاریطرفانھ و . اطالعات در صورتی قابل اتکا است کھ کامل، بی4

 اشتباه باشد.
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ارتباط درونـي بـین  مطرح شد، ضروری است. اطالعات مالی مفید
ھـاي عناصر بھ معناي آن است كھ یك قلـم تعریــف و معیار

، یك قلم مثال براي ،كندمي احراز شناخت یك عنصر خاص را
 درآمددارایي بطور خودكار مستلزم شناخت عنصر دیگر مثالً 

 یا یك بدھي است.
 منافع اقتصادي آتي محتمل بودن

ھـاي شــناخت مــورد مفھوم محتمـل بـودن كــھ در معیار  .٤۰٫٤
جریان ورود عدم اطمینان  بھ درجھ ،گیرداستفاده قرار مي

یا خروج منافع اقتصادی آتی بھ واحد تجاری یا از واحـد 
 مفھــوم بامعموالً مفھوم محتمل بودن  تجاری، اشاره دارد.

عملیات واحد تجـاری  محیطكھ از ویژگیھاي  ،عدم اطمینان
جریـان درجھ عــدم اطمینــان  ارزیابي .، ارتباط دارداست

بر مبنــاي شـواھد موجـود در زمــان  ،منافع اقتصادي آتي
، زماني كــھ مثالشود. براي مالي انجام مي ایھصورتتھیھ 

واحد تجاري محتمل باشد، در  ھایدریافتنی ی ازپرداخت یک
بھ عنوان  یي دریافتني، شناسامتناقضھرگونھ شواھد  نبود

در صورت وجـود  با این وجود،. شودمیدارایي قابل توجیھ 
 ،اي از عـدم پرداخــتمعموالً درجھ ،دریافتنيتعداد زیادی 

 كاھش مــورد انتظــار ھزینھ و شوددر نظر گرفتھ می محتمل
 د.گردمنافع اقتصادي شناسایي مي در
 گیرياندازه قابلیت اتکای 

است كـھ آن قلـم داراي  اینشناخت یك قلم  ردومین معیا .٤۱٫٤
قابـل قابـل اتکـا، اي گونـھھباشـد كـھ ب يبھا یا ارزش

. در بسیاري از مـوارد، بھـا یـا ارزش باشدگیري اندازه
ھــاي معقـول بخـش اســتفاده از برآورد :باید برآورد شود

 بــودن قابـل اتکـابـھ مالي است و  صورتھایتھیھ  اساسی
با وجود این، ھرگاه نتوان برآورد  .رساندآسیب نمیآنھا 

معقولی انجام داد، آن قلم در ترازنامھ یا صورت سود یا 
مـورد انتظــار  عواید مثال،براي  شود.زیان شناسایی نمی

ھــم  تعریف دارایـي وھم حقوقي ممكن است  دعوایاز ناشی 
شناخت را  مورد در بودنمحتمل  معیار نیزو  درآمد تعریف
 نظــر، ي مــوردادعـاگیری انـدازهاگـر  امــا ؛کند احراز

نباید بھ عنوان  ،نباشد امکانپذیر ،اتكاقابل اي گونھھب
در  ،وجـود ادعـااگرچھ،  ؛شناسایي شود درآمددارایي یا 
مطالب تشــریحي یـا جـداول تكمیلــي  ،توضیحی یادداشتھاي

 شود.می افشا

ھـاي شـناخت معیار ،یك قلم كھ در یك نقطھ زمــاني خـاص .٤۲٫٤
كنـد، ممكــن اسـت در نمي احـرازرا  ۳۸٫٤ر بنــد مندرج د
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 شـرایطواجد  ،ھاي بعديآینده در نتیجھ شرایط یا رویداد
 شناخت شود.

یك قلم كھ ویژگیھاي اساسي یـك عنصـر را دارد  در مورد .٤۳٫٤
ممكن اسـت افشــا  کند،را احراز نمی ھاي شناختاما معیار

كمیلـي در یادداشتھاي توضیحي، مطالب تشریحي یا جداول ت
این کــار در صـورتی مناســب اسـت کـھ قابل توجیھ باشد. 

کنندگان از قلم مزبور، بھ ارزیابی صـورت آگاھی استفاده
عملکرد مالی و تغییرات در وضعیت مالی یــک  ،وضعیت مالی

 واحد تجاری، مربوط در نظر گرفتھ شود.
 ھایشناخت دارای

جریـان شــود كــھ زماني دارایي در ترازنامھ شناسایي مي .٤٤٫٤
ورود منافع اقتصادي آتي بھ واحد تجاري محتمــل باشـد و 

ــوان ب ــا ارزش آن را بت ــا ی ــھھبھ ــل  ايگون ــا قاب اتك
 گیري كرد.اندازه

كـھ  باشـد تحمل کــرده مخارجيواحد تجاری كھ در صورتی  .4.45
فراتــر از  بـھ واحـد تجـاری جریان ورود منافع اقتصادي

دارایــي در ، باشــدغیــر محتمــل  ،جــاري حســابداریدوره 
 ایمعاملـھ چنــین ،مقابــل شود. درترازنامھ شناسایي نمي

شـود. زیــان مي یـاد بھ شناسایي ھزینھ در صورت سو نجرم
تحمل  ازقصد مدیریت  بھ این معنی نیست کھ نحوه عملاین 
بـراي  آتـی منــافع اقتصــاديچیزی غیر از ایجاد  ،مخارج

اسـت.  یا اینكھ مدیریت گمراه شده بوده استواحد تجاري 
منــافع  جریاناز اطمینان  میزاناین است كھ  فھوممتنھا 

بـراي  حسابداری،از دوره  فراتراقتصادي بھ واحد تجاري 
 شناخت دارایي كافي نیست.

 بدھیھاشناخت 

شود كھ جریان خروج در ترازنامھ شناسایي مي زماني بدھي .٤٦٫٤
شود موجب تسویھ بدھي فعلي ، منافع اقتصادي دارایمنابع 

اي گونھھبخواھد شد انجام بھ آن مبلغ و مبلغي كھ تسویھ 
. در عمل، تعھـدات در باشدگیري قابل اندازه قابل اتکا،

ایفــا  متناســبی کــامالً كــھ بطــور  یيھــادادچــارچوب قرار
ســفارش داده  بابت موجودیھای بدھی، مثال(براي  اندنشده
 ھایصـورتمعمـوالً در  ،كھ ھنوز دریافت نشده اسـت) ایشده

 وجــود، شـود. بــا ایـنشناسایي نمي مالي بھ عنوان بدھي
را احـراز کنـد و  بدھیھاچنین تعھداتي ممكن است تعریف 

بھ شرط تحقق معیارھای شناخت در شرایطی خاص، ممکن اسـت 
 بــدھیھاد. در چنین شرایطي، شناخت شوشناخت  شرایطواجد 

 است. مربوطھاي مستلزم شناخت داراییھا یا ھزینھ
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 ھات درآمدشناخ

شـود كــھ زیان شناسایي مي یادر صورت سود  زماني درآمد .٤۷٫٤
منافع  ،بدھیھادر داراییھا یا كاھش در افزایش بھ دلیل 

 قابل ايگونھھو ب اقتصادی آتی مربوط افزایش یافتھ باشد
، در عمـلبــھ عبــارتی، . باشـد گیريقابل انــدازه ،اتكا

داراییھـا یــا  در شناخت درآمد ھمزمان با شناخت افزایش
، خـالص افــزایش مثال(براي شود واقع می بدھیھادر كاھش 
 در یا خدمات یا كاھش ھاداراییھا در نتیجھ فروش كاالدر 

 .یك بدھي پرداختني) بخشودگی ناشی از بدھیھا

پذیرفتـھ  براي شناخت درآمـد روشھایی کھ در عملمعموالً  .٤۸٫٤
کســب مد بایـد اینكھ درآبھ الزام  ،مثال ، برايشده است

. این است مفاھیم نظریدر این شناخت  یھابرد معیار، كارشود
 بھ محدود كردن شناخت درآمد بطور معمول بھ دنبال شھارو

گیري و اتكا قابـل انـدازهقابل اي گونھھكھ ب است اقالمي
 .باشندكافي بھ میزان درجھ اطمینان دارای 
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 ھاشناخت ھزینھ

د نشـوزیان شناسایي مي یاورت سود در صھنگامی ھا ھزینھ .٤۹٫٤
در داراییھا یـا افـزایش در بـدھیھا، كاھش  بھ دلیل كھ

ای گونـھو بھ مربوط کاھش یافتھ باشد منافع اقتصادي آتي
در عمـل،  بھ عبارتی، باشد.گیري قابل اندازه قابل اتکا

و كاھش  بدھیھادر شناخت ھزینھ ھمزمان با شناخت افزایش 
نســبت كاركنان  حق، مثال(براي  شودمیواقع  داراییھادر 

 تجھیزات). یا استھالكبھ مزایا 

 زیان بر مبناي ارتباط مستقیم یاھا در صورت سود ھزینھ .٥۰٫٤
شده و كسب اقالم خاصي از درآمد شناســایي مخارج تحمل بین
ھا بــا عنوان تطابق ھزینھ بھمعموالً  ،ینداشود. این فرمي

اخت ھمزمـان یــا نشـامل شــکــھ شـود، ھا نامیده ميدرآمد
و  بطـور مسـتقیماسـت كـھ  ییھاھا و ھزینھدرآمد يتركیب
ھا ناشــي بــا ســایر رویـداد یکسـان یاز معــامالت ،مشترك

دھنده ھاي تشـكیلاجزاي مختلف ھزینـھ مثال، براي ؛شودمي
 حاصــلھمزمان با درآمـد  ،رفتھبھاي تمام شده كاالي فروش
 اسـاس ، بـروجـودایــن با شود. از فروش كاال شناسایي مي

اقالمـي  سـاییشنا ،نظري مفاھیمم تطابق در این وكاربرد مفھ
، در كننـدنمي احـرازرا  بـدھیھاكھ تعریف داراییھا یا 

 ترازنامھ مجاز نیست.

رود منـافع اقتصـادي طــي چنـد دوره زماني كھ انتظار  .٥۱٫٤
بطور  تنھا ھاحسابداري ایجاد شود و ارتباط آن با درآمد

ھا در صـورت ، ھزینـھباشدتعیین قابل مستقیم غیرا ی کلی
و منطقي  سیستماتیکزیان بر مبناي روشھاي تخصیص  یاسود 

ھاي اغلب براي شناسایي ھزینــھ ،شود. این روششناسایي مي
آالت ، ماشـینامالک نظیر استفاده از داراییھاییمرتبط با 
، سرقفلي، حق اختــراع و عالئـم تجـاري ضـروري و تجھیزات

 ھـدف گوینـد.میاستھالك  ،ھادر این موارد بھ ھزینھ ,تاس
ــن ــیص ای ــھاي تخص ــھ ،روش ــایي ھزین ــايھا در دورهشناس  ھ

، در كھ منافع اقتصادي مرتبط با این اقالم حسابداری است
 شود.مصرف یا منقضي مي ھاآن دوره

آتـی بــھ منــافع اقتصـادي گونھ ھیچكھ مخارجي  ھنگامی .٥۲٫٤
منافع اقتصادي آتـي  در صورتی کھا ی ھمراه نداشتھ باشد

واجد شرایط شناخت در ترازنامھ نباشد یا شـرایط شــناخت 
در ترازنامھ را از دست بدھد، ھزینھ بالفاصـلھ در صــورت 

 شود.سود یا زیان شناسایی می

در مواردي كھ بدون شناسایي یك دارایي، بـدھي  ،ھمچنین .٥۳٫٤
محصول  ضمانتل دلیھ ، مانند زماني كھ بدھي بشودمی تحمل
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زیــان شناســایي  یــا، ھزینھ در صورت سـود گرددایجاد مي
 د.گردمي
 مالي صورتھایگیري عناصر اندازه

، كــھ عناصــر است یند تعیین مبالغ پولياگیري فراندازه .٥٤٫٤
شناسایي و در ترازنامـھ و در آن فرایند، مالي  صورتھای

انتخاب یند شامل اشوند. این فرمي درجزیان  یاصورت سود 
 گیري است.مبناي خاص اندازه
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گیري مختلـف مالي، تعدادي از مباني اندازه صورتھایدر  .٥٥٫٤
شـود. بكار گرفتھ مي مختلفو تركیبھاي متفاوت در درجات 

 این مباني شامل موارد زیر ھستند.

. داراییھـا بـھ مبلـغ نقـد یـا بھاي تمام شده تاریخي .الف
 ازايزش منصفانھ مابـھشده یا ارپرداخت معادلھای نقد

ھا در تـاریخ تحصـیل یبراي تحصیل آن دارای شده ارائ
شده بھ مبلغ عایدات دریافت بدھیھاد. نشوآنھا ثبت مي

، مثـال تعھد، یا در برخي شرایط (براي مبادلھ بادر 
 یمالیات بر درآمد)، بھ مبلغ نقد یا معادلھـاي نقـد

جـاری ت فعالیتھــایرود در روال عـادی کھ انتظار مـی
 گردند.پرداخت شود، ثبت می

ی داراییھا بھ مبلغ نقد یا معادلھاي نقـد بھاي جاري.  .ب
یـک  یـا كھ اگر ھمان دارایـيشوند بھ حساب منظور می

باید پرداخت  ،شدمشابھ در حال حاضر تحصیل مي دارایی
بھ مبلـغ نقــد یـا معادلھـاي نقـد  بدھیھا. گردیدمی

كھ بـراي تسـویھ  شوندیای بھ حساب منظور مشدهنتنزیل
 بدھي در حال حاضر الزم است.

ا بھ مبلغ نقد یا معادلھـاي داراییھ .تسویھ)( فروشارزش  .پ
یـك  از طریـقبا فروش دارایي در حال حاضر، كھ  ینقد

بـھ حسـاب منظـور آیـد، سـت ميھ دبـ متعارفواگذاري 
بھ ارزش تسویھ آنھــا، یعنـي مبـالغ  بدھیھا. شوندمی

رود کـھ انتظــار مـینشده نقد تنزیل نقد یا معادلھاي
فعالیتھـای تجـاری ال عادي در رو بدھیھابراي تسویھ 
 .گردندبھ حساب منظور می ،پرداخت شود

شـده خـالص ارزش فعلـی تنزیل داراییھا بـھ .ارزش فعلي .ت
رود در روال كھ انتظار مـي جریانھای نقدی ورودی آتی

منظـور ، بـھ حســاب شود ایجاد فعالیتھای تجاریعادي 
شــده خــالص ارزش فعلــی تنزیلبــھ  ابــدھیھ د.نشــومی

رود بـراي كـھ انتظــار مـيآتی جریانھای نقدی خروجی 
فعالیتھـای تجـاری الزم  در روال عـادي بدھیھاتسویھ 
 د.نگرد، بھ حساب منظور میباشد

ھاي تجــاري بـراي تھیــھ گیري بیشتر واحــدمبناي اندازه .٥٦٫٤
تاریخي است. بھـاي تمــام مالي، بھاي تمام شده  صورتھای

گیري با سایر مباني انـدازهدر ترکیب شده تاریخي معموالً 
معموالً  ھا، موجودیمثال براي گیرد.مورد استفاده قرار می
 فروش بھ حساب منظورخالص ارزش  وبھ اقل بھاي تمام شده 

 بـھ ارزش بـازار گــزارش معامالتی د، اوراق بھادارنشومي
بـھ حسـاب زنشستگي بھ ارزش فعلـي با يبدھیھاو  دنگردمي

در عالوه بر این، برخـی واحــدھای تجـاری  د.نشوگرفتھ می



 مفاھیم نظری گزارشگری مالی

34 

تمـام شــده واکنش بھ عدم توانایی مدل حســابداری بھـای 
قیمتھـای داراییھـای  در تغییرآثار برای انعکاستاریخی 
 کنند. از مبنای بھای جاری استفاده می غیرپولی،

 مفاھیم سرمایھ و نگھداشت سرمایھ

 فاھیم سرمایھم

 مــالي، صـورتھایھاي تجاري بـراي تھیـھ در بیشتر واحد .٥۷٫٤
 . در مفھوم سرمایھشودبکار گرفتھ می مالی مفھوم سرمایھ

ــالی ــر م ــول، نظی ــد گذاريسرمایھ پ ــدرت خری ــا ق ــده ی ش
خالص داراییھا یا حقـوق  عادلشده، سرمایھ مگذاريسرمایھ

، فیزیکـی یھمالكانھ واحد تجاري است. طبق مفھـوم ســرما
عملیاتي، سرمایھ بھ عنـوان ظرفیـت تولیــد  مانند ظرفیت

در یك  شدهتولید ھاي محصولواحد مثال، واحد تجاري، براي
 .شوددر نظر گرفتھ میروز، 

بایــد  ،انتخاب مفھوم مناسب سرمایھ توسط واحــد تجــاري .٥۸٫٤
مالي باشـد.  صورتھایكنندگان ھاي استفادهمبتني بر نیاز

مــالي  صـورتھایكنندگان استفاده در صورتی کھ، بنابراین
یـا شـده گذاریسرمایھنگھداشت سرمایھ اسمي  نگران اساساً 

مفھوم سرمایھ  شده باشند،گذاریسرمایھقدرت خرید سرمایھ 
 در صـورتی کــھ ،وجـودایـن باید انتخاب شود. بـا مالي 

عملیاتي واحد تجاري  ظرفیتكنندگان نگراني اصلي استفاده
فیزیكي باید مــورد اســتفاده قـرار سرمایھ ھوم باشد، مف

دھنده ھـدفي اسـت كـھ در شـده نشـانگیرد. مفھوم انتخاب
ایجــاد مفھــوم حتي اگـر در  مورد توجھ است،محاسبھ سود 

 گیري وجود داشتھ باشد.برخي مشكالت اندازه عملیاتی
 مفاھیم نگھداشت سرمایھ و محاسبھ سود

 مفاھیم نگھداشـت سـرمایھ ،٥۷٫٤مفاھیم سرمایھ در بند  .٥۹٫٤
 شود:مي را موجب رزی بھ شرح

تنھـا مطابق ایـن مفھـوم، سـود  نگھداشت سرمایھ مالي. .الف
شود كھ مبلــغ (یــا وجـوه) مـالي خـالص زماني كسب مي

داراییھا در پایان دوره نسبت بھ مبلـغ (یـا وجـوه) 
مالي خالص داراییھـا در ابتـداي دوره، پــس از حـذف 

افـزایش  ده مالكــان طــي دوره،مالكـان و آور ستانده
تــوان بــر حســب . نگھداشـت سـرمایھ مـالي را ميیابد
ھاي قـدرت خریــد ثابـت ھاي پول اسـمي یـا واحــدواحد

 گیري كرد.اندازه

تنھـا مطابق ایـن مفھـوم، سـود  نگھداشت سرمایھ فیزیكي. .ب
 تـوانشود كھ ظرفیت تولید فیزیكي (یـا زماني كسب مي

منابع یا وجوه مورد نیــاز عملیاتي) واحد تجاري (یا 
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در پایان دوره نسبت بھ  ،براي دستیابي بھ آن ظرفیت)
ظرفیت تولید فیزیكـي در ابتـداي دوره، پــس از حـذف 

افـزایش مالكـان و آورده مالكــان طــي دوره،  ستانده
 .یابد

مفھوم نگھداشت سرمایھ با نحوه تعریف واحـد تجـاري از  .٦۰٫٤
. باشـدت، مـرتبط ميآن اســشت سرمایھ كھ بھ دنبال نگھدا

مفھوم نگھداشت سرمایھ بین مفاھیم سرمایھ و مفاھیم سود 
گیری برای اندازهمرجعي نقطھ كند زیرا مي برقرارارتباط 

نیاز تمایز مفھوم نگھداشت سرمایھ پیشکند. سود فراھم می
و بازگشـت  واحـد تجــاريمربــوط بـھ سـرمایھ بین بازده 

 ورودي داراییھــا ھایجریانمازاد  تنھاسرمایھ آن است و 
بـھ  ،ســرمایھ شــتمبالغ مورد نیاز بــراي نگھدانسبت بھ 

بـھ عنـوان و بنـابراین شود در نظر گرفتھ میعنوان سود 
 سـود، در نتیجـھ گیرد.قرار مي توجھسرمایھ مورد  برگشت
از  ھاھزینــھ کســراي اســت كــھ پــس از باقیمانــده مبلــغ

صورت انقضا) در  (شامل تعدیالت نگھداشت سرمایھ، درآمدھا
ھا ھا بیشـتر از درآمـدھزینھ در صورتی کھ ماند.باقي مي

 باشد، مبلغ باقیمانده زیان خواھد بود.

مفھوم نگھداشت سرمایھ فیزیكي مسـتلزم انتخــاب مبنــاي  .٦۱٫٤
وجــود، مفھـوم ایـن گیري بھــاي جــاري اســت. بـا اندازه

گیري خاصي نگھداشت سرمایھ مالي، بكارگیري مبناي اندازه
كند. در این مفھوم، انتخاب مبنا وابســتھ نمي یا الزامر

بھ نوع سرمایھ مالي اسـت كـھ واحـد تجـاري بـھ دنبـال 
 است. آن شتنگھدا

مربـوط بــھ  ،تفاوت اصلي بین دو مفھوم نگھداشت سرمایھ .٦۲٫٤
قیمــت داراییھــا و  در نحــوه برخــورد بــا آثــار تغییــر

 کــھدر صـورتی  ،بطـور کلــیي واحد تجـاري اسـت. بدھیھا
سـرمایھ  میـزانپایان دوره واحد تجاري بھ ھمان  سرمایھ

 حفظ کردهابتداي دوره باشد، واحد تجاري سرمایھ خود را 
است. ھر مبلغـي بیشـتر از مبلـغ مـورد نیـاز نگھداشـت 

 سرمایھ در ابتداي دوره، سود است.

ر آن سرمایھ بر مطابق مفھوم نگھداشت سرمایھ مالي كھ د .٦۳٫٤
 دھندهنشـانســود  شـود،اسمي تعریـف مي ھاي پولحسب واحد
اسمي طي دوره است. بنابراین، بھ  پول سرمایھدر افزایش 

شده طـي نگھداري لحاظ مفھومي افزایش در قیمت داراییھاي
شـود، دوره، كھ معموالً بھ عنوان سود نگھداري نامیــده مي

 واگذاری ، تا زمانبا این وجود .گرددمحسوب ميدوره سود 
، ایــن ســود شناســایي پایاپــای یــك معاملــھ در دارایــي

شود. زماني كھ مفھوم نگھداشت ســرمایھ مـالي برحســب نمي
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شود، سود افزایش قدرت ھاي قدرت خرید ثابت تعریف ميواحد
دھــد. شــده طــي دوره را نشــان ميگذاريخریــد سرمایھ

د ھا كھ مازااز افزایش قیمت دارایی يبنابراین، فقط بخش
ھا باشد، بھ عنوان سود محسوب ي قیمتبر افزایش سطح عموم

شود. باقیمانده افــزایش بـھ عنـوان تعــدیل نگھداشــت مي
شود و بنابراین، بھ عنوان بخشي از حقوق سرمایھ تلقي مي

 مالكانھ است.

طبق مفھوم نگھداشت سرمایھ فیزیكي، زماني كــھ سـرمایھ  .٦٤٫٤
نشــان  شـود، سـودبرحسب ظرفیت تولید فیزیكـي تعریـف مي

 تغییـر تمــام .اسـت سـرمایھ طــي دوره در افزایش دھنده
تــأثیر ي واحــد تجـاري بدھیھابر داراییھا و ھا کھ قیمت
گیري ظرفیـت تولیـد در اندازه بھ عنوان تغییرگذارد، می

شـود و بنــابراین بـھ عنـوان ميدر نظـر گرفتـھ فیزیكي 
اسـت تعدیالت نگھداشت سرمایھ، كھ بخشي از حقوق مالكانھ 

 شود.مي ظر گرفتھدر نو نھ سود، 

گیري و مفھـوم نگھداشـت سـرمایھ، انتخاب مباني اندازه .٦٥٫٤
مـالي را  صـورتھایمدل حسابداري مورد استفاده در تھیھ 

 كند. مدلھاي مختلف حسابداري، درجات متفاوتي ازمشخص مي
دھد و ھماننــد را نشان مي قابل اتکا بودنو  مربوط بودن

مربــوط  دنبال توازن بــین، مدیریت باید بھ ھاحوزهسایر 
براي طیفـي  نظریمفاھیم باشد. این  قابل اتکا بودنو  بودن

ھــایي بـراي از مدلھاي حسابداري كـاربرد دارد و رھنمود
ي طبـق مـدل انتخــابي فــراھم مال یصورتھاتھیھ و ارائھ 

المللــي اسـتانداردھاي بین ھیئـت در حال حاضـر،كند. مي
 ماننـدط اسـتثنایي، جز شرایھ در نظر ندارد ب حسابداري

ھاي بـا تــورم حـاد بــھ ھاي تجـاري كـھ در اقتصـادواحد
. ھـر چنــد دنک پردازند، مدل خاصي را تجویزگزارشگري مي

این تصمیم در سایھ تحوالت جھـاني مـورد بــازنگري قــرار 
 خواھد گرفت.
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